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กระบวนทัศน์การศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา
อุทัย ดุลยเกษม
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปกร

1. เกริ่น
ท่านเคยได้ยินค�ำพูดในท�ำนองนี้ไหม
- การเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปเป็นการเสียเวลาเปล่าไม่ได้ประโยชน์
		 อะไรเลย
- การเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปไม่ได้ช่วยให้การเรียนในสาขาที่เลือก
		 ดีขึ้นเลย
- เนื้ อ หาในรายวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไปเหมื อ นๆกั บ ที่ เ คยเรี ย นมาแล้ ว ในระดั บ
		 มัธยมศึกษา
- การเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปท�ำให้ส�ำเร็จการศึกษาช้าออกไปอีก
		 โดยไม่จ�ำเป็น
- การเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปน่าเบื่อมาก นักศึกษาจ�ำนวนมากเรียน
		 ห้องเดียวกัน
- การเรี ย นรายวิ ช าในหมวดการศึ ก ษาทั่ ว ไปไม่ เ กี่ ย วกั บ งานอาชี พ ในอนาคต
		 และไม่เกี่ยวกับการน�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตด้วย
ฯลฯ
ค�ำกล่าวเหล่านี้ ได้ยินถี่ขึ้นพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในวงการ
การอุดมศึกษา เช่น การให้ความส�ำคัญกับ Discipline-Based Education, Research,
Publication, University Ranking, Quality of Education Assurance Criteria,
Government Budget Cut, Decrease of the number of undergraduate
students, Competition for resources and student-intakes etc., etc.
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมนอกสถาบันการศึกษาก็มีส่วนส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทัว่ ไปไม่นอ้ ยเช่นเดียวกัน เช่น การแข่งขัน
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เพื่อหางานท�ำ การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ต้องจ่ายคืน การให้ค่าตอบแทนตามความรู้
และทักษะด้านวิชาชีพ การแทรกแซงด้านข้อก�ำหนดด้านวิชาทีต่ อ้ งเรียนของสมาคมวิชาชีพ
ฯลฯ
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ท�ำให้เกิดค�ำถามที่น่าสนใจว่า “การศึกษาทั่วไป” หรือ
ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า General Education คืออะไรกันแน่และมีความหมายอย่างไร
(What really is General Education?) ด้วยเหตุดังนั้น จึงขออนุญาตท�ำความเข้าใจ
ในประเด็นนี้ก่อน และหากไม่เห็นด้วยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
ปัญหาแรกที่พบและสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังคือชื่อของหมวดหรือ
“หลักสูตร” นี้ เพราะในภาษาอังกฤษ จะใช้คำ� สองค�ำทีด่ เู หมือนว่ามีความหมายเหมือนกัน
คือ General Education และ Liberal Education เพราะค�ำสองค�ำนี้ใช้กันในวงการ
อุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและเราเอาอย่างมาใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้าค้นลึกลงไป
ค�ำสองค�ำนีม้ คี วามหมายไม่เหมือนกันเสียทีเดียว เพราะค�ำว่า Liberal Education ทีภ่ าษาไทย
แปลว่าการศึกษาด้าน “ศิลปศาสตร์” นั้นเป็นการกล่าวถึง “อุดมคติในเชิงประวัติศาสตร์”
ของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเริ่มประกาศ
อิสรภาพใหม่ๆ ว่าควรเป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิต “ผู้มีวัฒนธรรม” (Cultured Man)
หรือเป็น “ศึกษิต” (Educated Man) ซึ่งไม่เน้นการพัฒนาทักษะส�ำหรับการออกไป
ประกอบอาชีพเฉพาะทาง ส่วนค�ำว่า General Education หมายถึง กลุ่มวิชาที่เรียนแล้ว
ช่วยสร้างคุณสมบัติของผู้เรียนให้เกิดความสมดุลระหว่างนักวิชาชีพกับความเป็นมนุษย์
ซึง่ แนวคิดนีเ้ กิดขึน้ ในราวศตวรรษที่ 20 และการให้ความหมายของค�ำว่า General Education
หรือ Liberal Education ตัง้ อยูบ่ นฐานคิดเรือ่ งความหมายของค�ำว่า Higher Education ด้วย
ดังจะเห็นจากการให้ความหมายของค�ำว่า Higher Education ในประเทศอังกฤษ
ประเทศเยอรมัน (และยุโรป) และ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแตกต่างกนพอสมควร เช่น
ประเทศอังกฤษ ให้ความหมายของค�ำว่า Higher Education ว่า “Education that
develops students’ mind as part of their broader development as a person”
ประเทศเยอรมัน (และยุโรป) ให้ความหมายของค�ำว่า Higher Education ว่า “Higher
Education is of developing the intellect to understand the world.” ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของค�ำว่า Higher Education ว่า “ It is of the development
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of citizenship and service to society.” ซึ่งเน้น ด้านการปฏิบัติ (Praxis)
ด้วยเหตุนเี้ ราจึงเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาทัว่ โลกก�ำหนดพันธกิจ (Mission) ไว้เหมือน ๆ กัน
คือ การผลิตบัณฑิต การผลิตงานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งพันธกิจแรก
มาจากแนวคิดการจัดการอุดมศึกษาของอังกฤษ พันธกิจที่สองมาจากแนวคิดของการ
จัดการอุดมศึกษามาจากเยอรมันและพันธกิจที่สามมาจากแนวคิดการจัดการอุดมศึกษา
มาจากสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ดี ตามความเข้าใจของผม (ซึง่ อาจจะผิดก็ได้) การศึกษาทัว่ ไป หรือทีม่ กั เรียกกัน
แบบสัน้ ๆ ติดปากว่า วิชา “Gen Ed’s” เป็นกลุม่ รายวิชาด้านการสือ่ สาร (Communication)
กลุ่มรายวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (Social Sciences and Humanities)
กลุ่มรายวิชาด้านศิลปะ วรรณกรรมและคุณธรรม (Arts, Literature and Morality as
well as Ethics) และกลุ่มรายวิชาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics
and Physical Sciences) ที่มีเนื้อหาสาระที่มีลักษณะสนับสนุนหรือเอื้อต่อการพัฒนา
ระบบความคิดและทักษะในการเป็น “คนดี” ซึ่งให้ความส�ำคัญในการสร้าง Good man
มากกว่าการสร้าง Good citizen ที่สยบยอมต่ออ�ำนาจรัฐอย่างขาดความกล้าหาญทาง
จริยธรรม (Moral Courage) ดังจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า
กลุม่ รายวิชาด้านการสือ่ สาร เป็นรายวิชาเกีย่ วกับทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง
และการน�ำเสนอทัง้ ในภาษาแม่และภาษาต่างประเทศทีจ่ ำ� เป็นในงานอาชีพและการด�ำเนินชีวติ
กลุม่ รายวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการรู้จักตัวเราเอง
ว่าเรามาจากไหน เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร และเป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับการรู้จักสังคมของ
เราเองว่ามีโครงสร้างหรือองค์ประกอบอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้าง มีข้อดีอะไรบ้าง
และเป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับการรู้จักคนที่เราไม่เคยพบและรู้จักสถานที่ที่เราไม่เคยไป
รู้ถึงสถานการณ์ของสังคมอื่นๆในภูมิภาคหรือในโลกกว้าง
กลุ่มรายวิชาเกี่ยวกับศิลปะ วรรณกรรมและคุณธรรม เป็นรายวิชาเกี่ยวกับความดี
ความงามและเกี่ยวกับประเด็นหรือแนวคิดที่เรานึกไม่ถึงว่ามีความส�ำคัญในชีวิตของเรา
กลุม่ รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับระบบคิดอย่างมีเหตุ มีผล
มีตรรกะ และรายวิชาทีเ่ กีย่ วกับการท�ำงานทีต่ อ้ งมีขนั้ ตอน มีหลักฐานทีเ่ ชือ่ ถือได้ตลอดจน
การมองโลกอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของความเป็นจริง
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จะเห็นได้ชดั ว่ารายวิชาในแต่ละกลุม่ มิได้มเี นือ้ หาทีเ่ ป็น Academic หรือ Professional
มากนัก แต่เป็นเนือ้ หาทีบ่ ง่ ชีใ้ ห้เห็นว่า การทีผ่ สู้ ำ� เร็จการศึกษาหรือ “บัณฑิต” ทีจ่ ะออกจาก
สถาบันอุดมศึกษาไปประกอบอาชีพในสาขาที่เล่าเรียนมาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้องและ
ด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีความซับซ้อนมากขึ้น และมี
ความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งต่างๆ (The World is dynamic, complex and
inter-connected) ต้องมีคุณสมบัติ (Qualities) ในเรื่องทั้งหมดนี้เพื่อจะท�ำงานอาชีพ
และด� ำ รงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งบรรณสานสอดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ ทั้ ง ที่ มี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต
และมีความสุขอย่างที่มนุษย์ควรจะมีมิใช่ความสุข “ทางเนื้อหนัง” อย่างเดียว
2. การศึกษาทัว่ ไปส�ำคัญอย่างไร ท�ำไมนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องเรียนรายวิชา
ในหมวดนี้
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า รายวิชาต่างๆที่อยู่ในหมวดการศึกษาทั่วไป มิได้มีเนื้อหาที่เป็น
“วิชาการ” หรือ “ด้านอาชีพ” มากนัก แต่เป็นรายวิชาที่
(1)		 มุ่งให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาในหมวดนี้มีความสามารถในด้านการสื่อสาร
ทั้งในการพูด การเขียนและการน�ำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่ (Lingua franca) ภาษา
ต่างประเทศ (Foreign Languages) ที่จ�ำเป็นในการท�ำงานและการด�ำรงชีวิตรวมทั้ง
ภาษาดิจิตอล (Digital Language)
(2)		 มุง่ ให้นกั ศึกษารูจ้ กั ตัวเองทัง้ ในระดับปัจเจกและระดับสังคม ว่าตัวเองและสังคม
ของตัวเองมีความเป็นมาอย่างไร และเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมุ่งให้นักศึกษารู้จักสังคมอื่นๆ และผู้คนเชื้อชาติ อื่นๆ ที่ไม่เคยพบ
และไม่เคยไปเยี่ยม และรู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของสังคมเหล่านั้น
(3)		 มุ่งให้นักศึกษาได้ซึมซับและซาบซึ้งในความดี ความงาม ความถูกต้องยุติธรรม
ตลอดจนมองเห็นความหมายของการมีชีวิตอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ซับซ้อนและ
สรรพสิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันชนิดแยกไม่ออก
(4)		 มุ่งให้นักศึกษามีการคิดเป็นระบบ (Systems thinking) การคิดอย่างมีตรรกะ
มีความเชือ่ มัน่ ในหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีแนวคิดในการด�ำเนินงานหรือการด�ำเนินชีวติ
อย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนอย่างสมเหตุสมผล
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เมือ่ รายวิชาในหมาดการศึกษาทัว่ ไปมีจดุ มุง่ หมายทีช่ ดั เจนดังกล่าว การได้รบั การเรียนรู้
จากการเรียนในรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปจึงท�ำให้ผู้เรียนเป็น “ผู้มีการศึกษา” มิใช่
เป็นการเรียนรูเ้ พือ่ ท�ำให้ผเู้ รียนเป็น “นักปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะตามสาขาวิชาทีเ่ รียน”
ตรงประเด็นนี้เอง ที่บ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างๆ “Advanced Professional/
Technical/Vocational Training” กับ สิ่งที่เรียกว่า “Higher Education” มิฉะนั้น
เราจะตอบค�ำถามที่ นักการศึกษาคนส�ำคัญๆในโลกถามไว้ไม่ได้ชดั เจนว่า “What is ‘higher’
about Higher Education?” เพราะการศึกษาที่ Higher หมายถึงการศึกษาที่พัฒนา
มนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์.
พูดถึงประเด็นนีข้ ออนุญาตขยายความเพิม่ เติมสักเล็กน้อย เพราะว่า การให้ความหมาย
ของค�ำว่า “การอุดมศึกษา” หรื Higher Education นั้นในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะให้
ความหมายทีเ่ ป็นการศึกษาทีล่ งลึกมากขึน้ คับแคบมากขึน้ และมีความเป็น “จ�ำเพาะเจาะจง”
หรือ Specialized มากขึ้น แต่สิ่งที่น่าจะเรียกว่า “higher” ใน Higher Education นั้น
เป็นการศึกษาที่มีความกว้าง (Breadth) และ “ความกว้าง” หมายถึง “A quality of
Mind, the capacities to relate ‘the facts’ to a coherent theory and……o
act today in ways that are consistent with a studied view of the future”
All these capacities require an “integrative brainwork” the capacities to
synthesize for the solution of real world problems, the analytical methods
and intuitive insights o academic disciplines and specialized expertise
the technology of integrative thinking. (David Cleveland: 1981) ด้วยเหตุดังนั้น
การจัดการศึกษาเพียงเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพได้ จึงมีความหมาย
เพียงการจัดการศึกษาอบรมให้กับ Human Being เท่านั้น แต่การจัดการศึกษาในระดับ
Higher เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นมนุษย์ (Human) เพราะฉะนั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่า It is not difficult to be human- being, but it is much more difficult
to be human.
เพราะฉะนัน้ เราคงไม่สามารถพัฒนาความเป็นมนุษย์ไอย่างทีค่ วรจะเป็นหากปราศจาก
การเรียนรู้สาระส�ำคัญจากหมวดการศึกษาทั่วไป
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ยิ่งเมื่อค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโลกในยุค (4.0) นี้ การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งต่างๆ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน คาดหมายหรือท�ำนายล่วงหน้าแทบไม่ได้ และความก้าวหน้า
ทางวิทยาการและเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด ด้วยแล้ว ค�ำถามที่ส�ำคัญส�ำหรับ
คนทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในยุคนี้ คือ “เราเกิดมาท�ำไม” “เป้าหมายของชีวิตของเราคืออะไร”
ความเมตตากรุณา การให้อภัย การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ท่ีตกทุกข์ได้ยาก
ไม่มีความส�ำคัญและไม่มีความหมายหรืออย่างไร ชีวิตเราเกิดมาเพื่อ “กิน ขี้ ปี้ เยี่ยว”
เพื่อสั่งสมและตอบสนองต่อ “ความสุขทางเนื้อหนัง” เท่านั้นหรือ ถ้าเป้าหมายของชีวิต
มีเพียงเท่านี้ ไม่มีความจ�ำเป็นต้องเข้าเรียนถึงระดับอุดมศึกษาก็ได้ จริงไหม
แม้เราไม่อาจคาดหมายได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต แต่สิ่งที่เราคาดหมายได้
อย่างชัดเจนประการหนึ่ง คือ ในยุค 4.0 นี้ การท�ำงานในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมวงการเมือง วงการศึกษา หรือวงการแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ
“หัวใจ” ของการท�ำงาน คือ “นวัตกรรม” (Innovativeness) และการเกิดนวัตกรรม
ต่างๆ ขึ้นมาหมายความว่าสิ่งที่เคยมี เคยท�ำ เคยยึดถือ จะล่มสลายไป เช่นอาชีพที่มีอยู่
ในปัจจุบันนี้ในอนาคตอันใกล้ จะหายไป ทักษะที่เคยใช้ได้ จะล้าสมัยใช้ไม่ได้อีกต่อไป
ความรู้ที่เคยใช้ได้ จะล้าสมัยและไม่สามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมือนเดิม ค่านิยม
ทีเ่ คยยึดถือจะเปลีย่ นไป และทีน่ า่ วิตกกังวลคือในสถานการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
และฉับพลันของสรรพสิ่งต่างๆ ในสังคมจะก่อให้เกิดความระส�่ำระสาย (Unrest) และ
ความเหลื่อมล�้ำในสังคมมากขึ้น เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าไปท�ำงานในวงการเหล่านี้ ต้องมี
คุณสมบัติอย่างใหม่ที่สามารถน�ำไปปรับใช้ได้ตลอดไป เช่น ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนได้
ในทุกสถานการณ์ (Learning Agility) การมีความคิดเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ
(Creative and Imaginative Thinking) การมีความสามารถในการปรับตัวอย่างรู้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) การมีความยืดหยุ่น (Flexibility) การเป็นผู้ที่มี
ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ที่ดี (Inter-personal relationships) การมีสิ่งที่เรียกว่า
Emotional Intelligence เป็นต้น
คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ นักศึกษาจะเรียนรู้ได้น้อยจากรายวิชาในหมวดวิชาเอกหรือ
วิชาบังคับในหลักสูตร แต่นักศึกษาจะเรียนรู้คุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ได้จากการเรียนใน
รายวิชาของหมวดการศึกษาทั่วไปมากกว่า
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เพราะฉะนั้นถ้าคนเราต้องการมีการท�ำงานและการด�ำรงชีวิตที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนและการมีชีวิตบรรณสานสอดคล้องกับธรรมชาติ
การเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปมิใช่จะมีความส�ำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นความ
จ�ำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้อีกด้วย
3. ปัญหาและอุปสรรคของการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทัว่ ไปให้บรรลุเป้าหมาย
ดังได้กล่าวแล้วว่า รายวิชาในหมวดการศึกษาทัว่ ไปมุง่ พัฒนาความเป็นมนุษย์มากกว่า
การมุ่งให้มีความรู้และทักษะด้านเทคนิคการท�ำอาชีพ เพราะฉะนั้นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ส�ำหรับรายวิชาในหมวดนี้จึงท�ำได้ค่อนข้างยากเพราะต้องการผู้สอนหรือผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ประสบการณ์และมีเทคนิควิธีที่ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้มีความ
ท้าทายและน่าสนใจกับผูเ้ รียนและการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ นรายวิชาของหมวดการศึกษานี้
ให้มีคุณภาพดีจะมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งในแง่ของการจัดผู้รับผิดชอบในรายวิชาในหมวดการ
ศึกษาทั่วไปที่ต้องการคนที่มีประสบการณ์และมีเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ ท ้ า ทายและน่ า สนใจและในแง่ ข องการมี กิ จ กรรมด้ า นการปฏิ บั ติ ป ระกอบด้ ว ย
เพราะการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ในหมวดการศึกษาทั่วไปนี้ วิธีการสอน
แบบบรรยายในห้องเรียนรวมขนาดใหญ่จะไม่ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)
ที่ต้องการและดังที่เรารู้กันดีว่า การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น มิได้หมายเพียง
การให้นักศึกษาเรียนรู้จากต�ำราหรือการนั่งฟังการบรรยายในห้องเรียน แต่นักศึกษาควร
มี โ อกาสได้ ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู ้ อื่ น ๆที่ ห ลากหลายนอกสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่อาจจะเรียกว่า Learning Through Action
แต่ในสภาพการณ์ทเี่ ป็นจริงของสถาบันอุดมศึกษาของไทยเกือบทุกแห่ง ขาดองค์ประกอบ
ทั้งสองประการนี้อย่างมาก และอุปสรรคที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือการที่บุคลากรในสถาบัน
อุดมศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยต่างไม่เห็นความส�ำคัญของการเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษา
ทั่วไปและ คณาจารย์จ�ำนวนไม่น้อยในคณะวิชาที่ให้ความส�ำคัญกับเนื้อหาด้านวิชาชีพ
ไม่เข้าใจด้วยว่า จุดหมายปลายทางของการจัดการศึกษาในหมวดการศึกษาทั่วไปคืออะไร
ประกอบกับข้อเท็จจริงที่น่าอดสูอีกประการหนึ่งคือแม้แต่ผู้ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ในหมวดการศึกษาทั่วไปไม่เข้าใจถึงแนวคิดและปรัชญาของการจัดการศึกษาในหมวด
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การศึกษาทั่วไปและท�ำการสอนแบบน่าเบื่อหน่ายและไร้ชีวิตชีวา จนท�ำให้นักศึกษา
เห็นคล้อยตามกับข้อวิพากษ์ที่ว่าเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปเสียเวลาโดยไม่ได้
ประโยชน์อะไร
กล่าวโดยสรุปแบบไม่กลัวโกรธก็คงต้องกล่าวว่า ความล้มเหลวของการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษามาจากปัญหาของคณาจารย์ผู้สอน
และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับบริหาร คณะกรรมการที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการศึกษาทั่วไป บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ที่ไม่เข้าใจ
และไม่เห็นประโยชน์ของการเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปตามปรัชญาของ
หมวดวิชานี้นั่นเอง
ยิ่ ง ในยุ ค ที่ ค วามมั่ง คั่ง ร�่ำรวยได้รับ การยกย่องชื่นชมมากกว่าความซื่อสัตย์สุจริต
การมีต�ำแหน่งและหน้าที่การงานระดับสูง การมีต�ำแหน่งทางวิชาการได้รับการยกย่อง
ชื่นชมมากกว่าความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย และได้รับผลประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าการเป็นคนดี คนจ�ำนวนมากจึงยึดถือเอาความคุ้นเคยเป็นความถูกต้อง
ให้ความส�ำคัญกับกระพี้มากกว่าแก่น ดังที่ก�ำลังเป็นอยู่ในสังคมวงกว้างและแม้แต่ใน
สถาบันอุดมศึกษา ด้วยเหตุดงั นัน้ การคาดหวังให้การจัดการศึกษาในหมวดการศึกษาทัว่ ไป
ให้บรรลุเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะ พลังของ Hidden
Curriculum มีมากกว่าพลังของ Standard Curriculum ทั้งนี้เพราะนักศึกษาเรียนรู้
จาก Hidden Curriculum มากกว่าเรียนรู้จาก Standard Curriculum นั้นเอง
4. แนวการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป: บททดลองเสนอ
เป็นที่ทราบและตระหนักกันดีอยู่แล้วว่า การจัดการสอนรายวิชาต่างๆในหมวดการ
ศึกษาทั่วไปที่มุ่งหวังจะให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามปรัชญาของหมวดวิชานี้สิ่งที่ควร
หลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง ได้แก่
(1) การสอนแบบบรรยายล้วนๆ
(2) การสอนในห้องเรียนรวมที่มีนักศึกษาจ�ำนวนมาก
(3) การสอนที่ไม่มีการปฏิบัติ
(4) การสอนตามต�ำรา
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(5) การสอนเนื้อหาแบบเดียวกับการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเอกหรือวิชาบังคับ
(6) การประเมินผลแบบเดียวกับการประเมินผลรายวิชาในหมวดวิชาเอกและวิชาบังคับ
(7) การสอนโดยผูส้ อนทีข่ าดประสบการณ์ในการท�ำงานหรือการปฏิบตั จิ ริงในรายวิชา
ที่ตนสอน
ฯลฯ
จากข้อจ�ำกัดต่างๆ ทีเ่ ป็นอยูใ่ นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทัว่ ไป
ในสถาบันอุดมศึกษาหลายๆ แห่งนั้น มีทั้งข้อจ�ำกัดที่อาจจะแก้ไขปรับปรุงได้กับข้อจ�ำกัด
ทีอ่ าจจะยากในการปรับปรุงแก้ไข ฉะนัน้ ถ้าผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มีความตัง้ ใจจริงและมีความแน่วแน่เชือ่ มัน่ ในคุณประโยชน์ทมี่ ตี อ่ สังคมไทยของการจัดการ
ศึกษาในหมวดการศึกษาทั่วไป ขอให้พิจารณาในประเด็น การจัดโครงสร้างของรายวิชา
ในแต่ละกลุ่มในหมวดการศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ในสถาบันแต่ละสถาบันและมีความยืดหยุ่นได้พอสมควรในแต่ละสาขาวิชา เช่น ในหมวด
การศึกษาทั่วไปมีรายวิชาอยู่ใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม การสื่อสาร (ภาษา) กลุ่มสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์ กลุม่ ศิลปะวรรณกรรมและปรัชญา และกลุม่ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาชีพ ไม่จ�ำเป็นต้องเลือกรายวิชาในทุกกลุ่มเท่ากัน เช่น ในจ�ำนวน
30 หน่วยกิต ที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนและต้องสอบผ่านในหมวดนี้
เช่น นักศึกษาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจจะไม่เลือกเรียนรายวิชาใน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหมวดการศึกษาทั่วไปก็ได้ (แต่ไม่ได้ห้าม) หรือ
นักศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับภาษา อาจจะไม่เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มการสื่อสารก็ได้
(แต่ไม่ได้ห้าม) เป็นต้น
หรืออีกทางเลือกหนึง่ นักศึกษาอาจเลือกเรียน รายวิชาในหมวดการศึกษาทัว่ ไปในทุกกลุม่
และเรียนมากกว่า 30 หน่วยกิตก็ได้ แต่จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนเกินจากข้อก�ำหนดของ
หลักสูตรสามารถน�ำไปทดแทนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ หรือ ถ้าทดแทนไม่ได้
อาจให้มีการระบุและบันทึกไว้ใน Transcript ว่าบัณฑิตคนนั้นได้เรียนรายวิชาในหมวด
การศึกษาทั่วไปเกินกว่าที่ข้อก�ำหนดและอาจจัดให้มีระบบการยกย่องอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้ประชาคมได้รับรู้อย่างชัดเจนเป็นกรณีพิเศษก็ได้ เป็นต้น
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(1)		 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปควรจัดเป็นกลุ่มที่ไม่
ใหญ่มากเกินไป (ไม่ควรเกินห้องเรียนละ 30 คน) เป็นต้น
(2)		 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาในกลุ่มของหมวดการศึกษาทั่วไปต้องไม่
เป็นการบรรยายอย่างเดียว แต่ต้องเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับธรรมชาติของรายวิชา
(3)		 ให้นักศึกษามีเสรีภาพในการเลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองได้ แต่ต้องเป็นไปเพื่อ
การเรียนรู้ที่คุณภาพและประสิทธิภาพ
(4)		 หากเป็นไปได้ควรมอบหมายให้คณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในเนื้อหาที่สอน
เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้นๆ แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดโครงสร้าง
การท�ำงานของคณาจารย์ให้มี “พื้นที่” ส�ำหรับสิ่งที่เรียกว่า Professional Learning
Communities (PLC) ให้เกิดขึ้นจริงทั้งภายในและระหว่างสถาบัน
(5)		 ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป
ควรเน้นพฤติกรรมที่พัฒนาไปมากกว่าตัวความรู้และควรเป็นแบบ S และ U
(6)		 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรจัดร่วมมืออย่างจริงจังกับฝ่ายกิจการนักศึกษา
ของคณะหรือของมหาวิทยาลัย
(7)		 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปควรมีการสับเปลี่ยน
กันกับผู้สอนในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกบ้าง
(8)		 การเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปไม่ควรกระจุกอยู่ในสองปีแรกของ
การเรียน แต่ควรเลือกรายวิชาตามขั้นตอนของการพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษา
เช่น รายวิชาเกี่ยวกับการสื่อสารอาจจะจ�ำเป็นต้องเรียนก่อน รายวิชาเกี่ยวกับการรู้จัก
สังคมไทยและรู้จักเพื่อนบ้านอาจเรียนในปีหลังๆก็ได้ เป็นต้น
(9)		 ผู้ที่รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปไม่ควรมี
อุปสรรคในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของการเป็นคณาจารย์
นอกจากนีส้ ถาบันอุดมศึกษาอาจจะมีมาตรการทีเ่ พิม่ เติมอีกก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์
ของแต่ละแห่ง เช่น
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(1)		 การจัดให้มี รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีส�ำหรับรับผิดชอบงานด้านการ
จัดการศึกษาทั่วไปทุกด้าน ตั้งแต่การบรรจุอาจารย์ การมอบหมายให้ท�ำการสอน การจัด
ตั้งงบประมาณประจ�ำปี การให้ความดีความชอบ ฯลฯ
(2)		 การจ่ายเงินพิเศษ (Bonus) ให้แก่ผู้สอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป
(3) การจัดภาระการสอนของคณาจารย์ที่สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปในภาพรวมให้
ลดลง
(4) การให้มีโอกาสคณาจารย์ที่สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปได้ไปศึกษาหาความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
(5) การจัดให้มีระบบการยกย่องชื่นชมต่อคณาจารย์ที่สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปได้
คุณภาพดีประจ�ำปี
(6) การจ้างผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ดีๆมาสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป
แบบ Part Time
(7) การให้ ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย ตอกย�้ ำ ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการเรี ย น
รายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปให้คณาจารย์และพ่อแม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่อง
ฯลฯ
สรุป
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว ฉับพลันและไม่สามารถ
คาดหมายได้อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าอย่างกระโดดของวิทยาการและเทคโนโลยี
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในแง่ของการให้ความรู้และทักษะด้านเทคนิค (Technical
Knowledge and Technical Skills) จะลดความส�ำคัญลงอย่างมากและอย่างรวดเร็ว
เพราะนอกจากข้อเท็จจริงที่ว่า ความรู้และทักษะต่างๆ จะล้าสมัยไปอย่างรวดเร็วมากแล้ว
ช่องทางในการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ ก็มมี ากขึน้ และราคาถูกลง เช่น ระบบ Massive Open
Online Courses (MOOC’s) เป็นต้น และอาจเป็นไปได้วา่ “มหาวิทยาลัย” แบบเดิมๆ
อาจจะต้องต้องปิดตัวลงก็ได้ ใครจะไปรู้ เพราะฉะนั้น การศึกษารายวิชาในหมวดการ
ศึกษาทั่วไปนี้เองที่จะเป็นเหตุผลส�ำคัญที่จะยืนหยัดว่า มหาวิทยาลัยยังมีความส�ำคัญและ
จ�ำเป็นอยู่ เพราะสามารถปลูกฝังและฝึกฝนให้ผเู้ รียนมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีความสามารถ
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ในการปรับตัว มีความยืดหยุ่น มีนวัตกรรม และที่ส�ำคัญมีความเป็นมนุษย์ที่คิดตัดสินใจ
จะท�ำอะไรจะค�ำนึงถึง คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มากกว่า การค้าก�ำไร หรือ
การแสวงหาอ�ำนาจและการครอบครองทรัพย์สมบัติ ซึ่งคุณสมบัติเหล่นี้เป็นคุณสมบัติที่มี
ความจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญมากในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและฉับพลัน
ดังที่เป็นอยู่และจะเป็นไปมากขึ้นในอนาคต
เนือ่ งจากรายวิชาการศึกษาทัว่ ไปจะเป็นการฝึกฝนและหล่อหลอมให้วศิ วกรเป็นวิศวกร
ทีม่ คี วามเป็นมนุษย์ทจี่ ะผลิตหรือสร้างสรรค์สงิ่ ใดก็ตามจะท�ำด้วยการเคารพต่อระบบนิเวศ
และต่อเพือ่ นมนุษย์ รายวิชาการศึกษาทัว่ ไปจะช่วยฝึกฝนและหล่อหลอมให้แพทย์เป็นแพทย์
ที่มีความเป็นมนุษย์เคารพในศักดิ์ศรีของผู้ป่วย รายวิชาการศึกษาทั่วไปจะช่วยฝึกฝน
และหล่อหลอมให้นักกฎหมายท�ำงานด้วยการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และ
เคารพในสิทธิมนุษยชน รายวิชาการศึกษาทั่วไปจะช่วยฝึกฝนและหล่อหลอมให้นักธุรกิจ
อุ ต สาหกรรมเคารพในความหลากหลายทางชี ว ภาพและความสมดุ ล ของธรรมชาติ
และยอมรับว่า Ecology is bigger and more important than Economy รายวิชา
การศึกษาทั่วไปจะช่วยฝึกฝนและหล่อหลอมให้คนในสังคมยอมรับว่า ไม่มีใครเหนือกว่าใคร
เพราะทุกคนในสังคมล้วนเป็นมนุษย์ดว้ ยกัน การเกิดมาและการมีชวี ติ อยูเ่ ป็นเพียงช่วงหนึง่
ของเวลา ในที่สุดทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจน ไม่ว่าจะมีต�ำแหน่งหรือไม่มีต�ำแหน่งใหญ่โต
หรือไม่ก็ตาม ถึงที่สุดจะกลับคืนสู่ผืนดินเหมือนกัน เป็นต้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องตระหนัก
และต้องท�ำให้ได้มีอย่างเดียว คือ การเรียนการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป
ต้องด�ำเนินการให้ได้ผลตามเจตนารมณ์และปรัชญาของหมวดวิชานี้ การเรียนการสอน
รายวิชาในหมวดการศึกษาทัว่ ไปทีท่ ำ� ๆ กันอยู่ เพียงเพือ่ ให้ครบตามข้อก�ำหนดของหลักสูตร
จะไม่ท�ำให้รายวิชานี้มีคุณค่าหรือมีประโยชน์ในสายตาของคนทั่วไปรวมทั้งผู้เรียนเองด้วย
และเมื่อนั้น คงไม่จ�ำเป็นต้องมาพูดกันอีก ขอให้จ�ำชื่อภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งออกฉายนาน
มาหลายทศวรรษแล้ว ในชื่อว่า Change to Remain the Same ถ้าเรายังต้องการ
ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาคงด�ำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมต่อไป คงเลี่ยงไม่พ้น
ทีเ่ ราต้องเปลีย่ น (Change) หรือถ้าท่านทัง้ หลายยังคงต้องการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมต่อไป You must change to remain the same ครับ
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ผมคิดว่าประเด็นเหล่านีส้ ถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถ “จัดการ” ได้ ถ้าสถาบัน
อุดมศึกษามีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในการพัฒนาเยาวชนของเราให้เป็นคนดี คนเก่งและ
คนมีความสุข ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และนีค้ อื สิง่ ท้าทาย
ที่ส�ำคัญที่สุดของที่ประชุมแห่งนี้ ที่จะต้องหาแนวทางจัดการศึกษาในหมวดการศึกษาทั่วไป
ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหมวดวิชานี้
ขอให้จดจ�ำและตระหนักถึงค�ำพูดของนักคิดระดับโลกชื่อ Albert Einstein ที่ว่า
“Insanity, who is doing the same thing over and over again and expecting
a different result” และค�ำกล่าวที่ว่า “The world will not be destroyed by those
who do evil, but by those who watch and do nothing” ผมหวังว่าการประชุม
และสัมมนาเรื่องการจัดการศึกษาทั่วไปในลักษณะนี้ มิใช่จัดเพราะเหตุผลที่ว่า
จะสิ้นปีงบประมาณแล้วต้องจัดการประชุมสัมมนาเพื่อให้ใช้เงินงบประมาณให้หมดไป
อย่างที่หน่วยงานราชการนิยมท�ำกัน แต่หาสาระอะไรที่แท้จริงไม่ได้ แต่ผมคาดหวังว่า
แนวคิดและหลักการต่างๆของการจัดการศึกษาด้านการศึกษาทั่วไปหือ General
Education จะถูกน�ำไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษา
อย่างน้อยที่สุดก็ภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ท่านทั้งหลายสังกัดอยู่
ขอบคุณครับ
นายอุทัย ดุลยเกษม
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
(บทปาฐกถา ในการประชุมทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๖๐)
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