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 คําวา  “การศึกษาแบบองครวม” น้ัน  เปนองคความรูที่เปนสาขาวิชาในแนวความคิดใหม  
ตามหลักการศึกษาระดับสูง  เปนหลักสูตรที่เนนปรัชญาการศึกษา   เพื่อสรางสมดุลระหวางการ
เรียนรูภายในตนกับการเรียนรูจากภายนอก  ซ่ึงเปนแนวความคิดที่เนนการเรียนรูเพื่อการ
เปล่ียนแปลง (Transformative learning) โดยการหลอมรวมหรือบูรณาการความรูที่เปนทั้งศาสตร 
ศิลป และกระบวนการเรียนรูภายในตนเขาดวยกัน  ไมแยกยอยลงลึกสูแตละสาขาของศึกษาศาสตร  
แตเนนการจัดสัดสวนสาระกระบวนการทางการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพภายในของผูเรียนได
อยางสมดุลกัน 
 หลักสูตรสาขาวิชา การศึกษาแบบองครวมนี้  จึงพยายามสรางกระบวนทัศนใหมทาง
การศึกษา  และการฝกหัดอบรมครู  ใหสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูสาระวิชากับการสราง
กระบวนการการเรียนรูจากภายใน  โดยการฝกฝนปฏิบัติอยางเปนระบบและมีแบบแผนดวยศาสตร
ที่ครอบคลุมตั้งแตการเรียนรูจักตนเองอยางลึกซึ้ง (Contemplative practices)  การขยายศักยภาพ
ของการเรียนรู  การฝกทักษะ  ปฏิสัมพันธแหงการเรียนรูจากผูอื่นและสรรพสิ่งอยางเปน
กัลยาณมิตร  และการเขาถึงคุณคาของสาระตาง ๆ ดวยปญญา  (โยนิโสมนสิการ)    ในที่สุด  จึง
สามารถจัดการความรู (Knowledge management)  ใหเกิดประโยชนตอชีวิตอยางมีความสุขและ
พอเพียง 
 นอกจากนี้การเปดหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาแบบองครวม น้ี จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
สําหรับกลุมเปาหมายที่มิไดมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางศึกษาศาสตร  แตมีพื้นฐานความรูในสาขาใด
สาขาหนึ่งโดยตรง  เชน  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ประวัติศาสตร  สังคมศาสตร  นิเทศศาสตร  
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิศวกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร ฯลฯ  และตองการเปนครู หรือ
สนใจเรื่องการเรียนรู เชน พอแม ใหมีโอกาสเขามาศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางสมดุล 
ผสมผสานเชื่อมโยงกับความรูเฉพาะทางของแตละคนที่แตกตางหลากหลาย พรอมทั้งได
แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน ซ่ึงนาจะเปนประโยชนแกวงการศึกษาไทย  ในการสราง
บุคลากรทางการศึกษาที่กวางขวางขึ้นอีกทางหนึ่ง 
 ทั้งน้ี องคความรูเก่ียวกับการศึกษาแบบองครวม ไดเกิดขึ้นอยางกวางขวางทั้งในและ
ตางประเทศ  ซ่ึงประกอบดวย แนวคิดของนักการศึกษาและผูรู ตลอดจนประสบการณการจัด
การศึกษาในแนวทางนี้ในตางประเทศ  ดังตัวอยางเอกสารที่แนบมาพรอมกันนี้ 

 
 

เอกสารแนบ : ขอมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาแบบองครวม 
 
 
 



การศึกษาแบบองครวม (Holistic Education) 
 
 จากการศึกษาเรื่องแนวความคิดเรื่องการศึกษาแบบองครวม หรือการศึกษาเพือ่พัฒนา
คนในทุกๆ ดาน Holistic Education อาจกลาวไดวาในปจจุบันไดมีการพัฒนาไปในหลากหลาย
ทิศทาง โดยมีจุดเริ่มตนมาจากแนวความคิดและปรัชญาทางการศึกษาที่หลากหลาย ซ่ึงมี
โรงเรียนจากทั่วโลกที่ลุกขึน้มาอางวาเปนการศึกษาแบบองครวมหลากหลายโรงเรียน และมี
แนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น แมวาแนวคิดเรื่องการศึกษาแบบองครวมดังกลาวจะไมใชแนวคิดใหม 
แตก็อาจระบชุี้ชัดไดยากยิง่วา วิธีการจดัการศึกษาอยางไร จึงเปนการจัดการศึกษาแบบองครวม
อยางแทจริง อยางไรก็ตาม สามารถสรุปการศึกษาตามเอกสารไดดังตอไปน้ี 
 
ที่มาของการศึกษาแบบองครวม 
 
 Forbes (1996) ไดกลาวถงึรากฐานของการศึกษาแบบองครวมในปจจุบัน ซ่ึงมีโรงเรียน
กวา ๗,๕๐๐ แหง1 จากทั่วโลกที่อางวาใชระบบการจดัการศึกษาแบบองครวม และมีแนวโนมที่
จะเพ่ิมขึ้นอีกมากมายตามลําดับ รากฐานการพัฒนาการศึกษาแบบองครวมจงึมาจากนัก
การศึกษาทีส่าํคัญของโลก อันไดแก Jean Rousseau , Ralph Waldo Emerson , Johann 
Pestalozzi , Friedrich Froebel , Jiddu Krishnamurti , Rudolf Steiner , Maria Montessori , 
Carl Jung , Abramham Maslow , Carl Rogers , Paul Goodman , John Holt , Ivan IIIich , 
Paulo Fraire โดยเปนกระบวนการที่มีการเคลื่อนไหวมาตั้งแตชวงป 1960 
 
 Naoko Saito (2000) กลาวถึง การพัฒนาแนวคิดทางการศึกษาของ จอหน ดิวอ้ี (John 
Dewey) วา เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะนสิัยของมนุษยอยางเปนองครวม
ตามธรรมชาต ิเพ่ือใหเกดิการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายใน 
 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) (2004) ไดกลาวถงึแนวทางการศึกษาแบบ 
Progressive Education ซ่ึงมีรากฐานมาจากการเคลื่อนไหวของ Dewey ไดเรียกแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนดังกลาววาเปนการพฒันาเด็กในทุกๆ ดาน (Development of the Whole 
child) อันไดแก กาย (Physical)  จิตใจ (Mental)  อารมณ (Emotional) และสังคม (Social) 
 
 
------------------------------------------------- 
1 Jerry Mintz(ed.), The Handbook of Alternative Education (1994) จากการสํารวจโรงเรียนทางเลือก 
(Alternative School) พบวา มีโรงเรียนอยางนอย 7,500 แหง ที่อธิบายตนเองวามีแนวทางการจัดการศึกษา
แบบองครวม (Holistic Education) 



ความหมายและแนวความคิดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอยางเปนองครวม 
(Holistic Education) 
 Ron Miller (2000) ไดกลาวไววา การศึกษาเชิงองครวมเปนการศกึษาที่ตั้งอยูบนฐาน
ของการพัฒนาบุคลากรสามารถคนพบความหมายและเปาหมายในชวีิตผานการเหน็
ความสัมพันธของตนเองตอสิ่งแวดลอม ชุมชน โลกธรรมชาติ จิตวิญญาณ และระบบจักรวาลทัง้
มวล Miller ไดอธิบายเปรยีบเทียบระบบการศึกษาแบบองครวมและการศึกษากระบวนทัศนเกา 
โดยใหความเห็นวาการศึกษาในกระบวนทัศนเกาสงเสริมใหมนุษยตัดความสัมพันธของตนเอง
ตอสิ่งรอบตวั โดยกระตุนใหเกิดการอยูรอดผานการแขงขันในตลาดแรงงานของโลกแหงทุนนิยม 
ซ่ึงการศึกษาเหลานี้ทําใหมนุษยเกิดความแตกแยกและเนนการเอาประโยชนสวนตนเทานั้น 
ในขณะที่การศึกษาแบบองครวมนั้นเนนเรื่องความสัมพันธของบุคคลตอโลก ความหมายของ
บริบท ทั้งดานกายภาพ ความสัมพันธ ฯลฯ ตอบุคคลหนึ่งๆ ผานทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ในสถานที่แตละแหง 
 
 Scott H. Forbes (1996) ไดกลาววา นักปรัชญาทางการศึกษาแบบองครวมนัน้ไดให
ความสําคัญตอการเห็นความจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๑  การแสดงความเชื่อมโยงระหวางมนุษยและระบบ อันไดแก โลกธรรมชาติ สังคม/
ชุมชน จิตวิญญาณ และจักรวาล ตามแนวความคิดการศึกษาแบบองครวม (Holistic Education Approach) 
 
 กระบวนการมองเห็นเชิงความสัมพันธดังแผนภาพที่ ๑ น้ัน เปนกระบวนการที่
นักวิทยาศาสตรเรียกวา “กระบวนการเชิงระบบ” (System Approach) ซ่ึงแสดงถึงความ
เชื่อมโยงของมนุษยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม โลกธรรมชาติ จิตวญิญาณและจักรวาล 
โดยนักวิทยาศาสตร เชน Davie Bohm , David Peat , Kari Pribram Ilya Prigogine ตางก็

โลกธรรมชาติ 

จิตวิญญาณ จักรวาล 

สังคม/ชุมชน 

มนุษย 



ยืนยันวาการมองเห็นระบบทั้งหมดนั้นเปนแนวทางที่จะทําใหเกิดความเขาใจตอสิง่ตางๆ ได 
จากที่ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ไดเคยยกตัวอยางถึงรถยนต องคประกอบทั้งหมด
ประกอบกันจึงเรียกวาเปนรถยนตได หากพิจารณาแยกสวนเพียงเครื่องยนตชิน้ใดชิ้นหนึ่งก็ไม
อาจเรียกไดวาเปนรถยนต 
 สรุปไดวา การศึกษาแบบองครวมจึงเนนใหมนุษยพัฒนาจิตสํานึกและตระหนักถึง
ความสําคัญของตนเองกับระบบของโลกภายนอก และพัฒนาบุคคลในเชิงกายภาพ ปรีชาญาณ 
อารมณ และสังคม โดยมีปจจัยที่สําคัญ ๒ ประการดวยกัน ไดแก (Ron Miller , 2000) 

๑) การเรียนรูจากภายในบุคคล อันไดแกการศึกษาทีจ่ะทําใหเห็นถงึความเชื่อมโยงของ
บุคคลและโลกไดน้ัน ตองเร่ิมจากภายในตัวบุคคล อันไดแก อารมณ ความรูสึก อันเปน
พลวตัที่เกิดขึน้ภายในอยางแตกตางกันตามประสบการณ ความคิด ความรูสึกของแตละ
บุคคล และเชือ่มโยงตอสิ่งใกลตวั เชน เพ่ือน ครู ฯลฯ  

๒) ครูที่มีความเคารพตอผูเรียน อยางมีใจที่เปดกวางและมีความรัก เพ่ือใหเด็กแตละคน
สามารถเติบโตตามวาระที่เปนอยูได ครูในระบบของการศึกษาแบบองครวมนั้นไม
จําเปนตองเปนผูมีความเชีย่วชาญเฉพาะดาน แตเปนผูทีส่ามารถรับรูไดถงึความ
ตองการและความรูสึกของผูเรียน 

 
 แนวความคิดดานการศึกษาแบบองครวมจึงเนนความสัมพันธระหวาง ครู กับนักเรียน 
และไมเนนไปที่หลักสูตรการเรียนการสอน แตในขณะเดียวกัน ครูจึงตองเปนผูที่รูจักตนเองและ
สามารถสอนเรื่องตางๆ ผานการกระทําที่ปรากฏตอนักเรียน เชน ผูเรียนจะเรยีนเร่ืองราวของ 
Shakespeare จากครูที่มีความชอบเรื่องของ Shakespeare เรียนเคมีจากครูที่รักวิทยาศาสตร 
ดังน้ัน หลักสูตรจึงไมใชปจจัยที่ใหความรูแกนักเรียน แตความเปนครูของครูที่มีผลตอการเรียนรู
ทั้งหมดของเด็กนักเรียน 
 
 Foebes ,(2004) ไดกลาวถงึองคประกอบของการศึกษาแบบองครวม อันไดแก 

๑) การศึกษาทีเ่ปดใหผูเรียนมีอิสรภาพในการเรียนรู (Freedom) และมีลักษณะทีย่ืดหยุน
เพียงพอที่จะทําใหผูเรียนไมรูสึกวาถูกบงัคับใหเรียนอยางเรงรีบ 

๒) สงเสริมใหผูเรยีนรูจักพิจารณาความจริง และสิ่งที่เกิดขึน้ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Good 
Judgment) ทั้งตอตนเอง ตอสังคมและระบบโดยรวม โดยแสดงใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงของตนเองกับระบบอยางสม่ําเสมอ 

๓) มีแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางเชื่อมโยงสัมพันธ และสงเสริมใหผูเรียน
มีสวนสําคัญในการจัดการเรียนรูของตนเอง (Meta-Learning) 

๔) พัฒนาความสามารถทางสังคม เชน ความสัมพันธ ฯลฯ (Social Ability)  
๕) สงเสริมใหผูเรยีนสามารถระบุคุณคาของการเรียนรูตอตนเองได (Refining Values) 

ผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดมีประสิทธิภาพ หากไดเรียนสิ่งที่มีความหมายและมี



ความสําคัญตอเขา ดังน้ันในการเรียนรูดังกลาวผูเรยีนจึงเปนศูนยกลางการเรยีนรูของ
ตนเอง  

๖) สงเสริมใหผูเรยีนสามารถสรางความรูดวยตนเอง (Self Knowledge) และความสามารถ
ในการนําพาตนเองไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนไปสูการมองเชิงองครวม 

 
 
ตัวอยาง มหาวิทยาลยัที่เปดสอนดาน  Holistic Education 
 ชลลดา ทองทวี (2007) ไดกลาวถึง ตัวอยางมหาวิทยาลยัที่เปดสอนดาน Holistic 
Education อันไดแก มหาวิทยาลัย เจเอฟเค (JFK University) ซ่ึงกอตั้งขึ้นในป ค.ศ.1964  โดย
มุงเนนตอบสนองตอกลุมนักศึกษาผูใหญที่ตองการเขามาศึกษาตอในระบบ เพ่ือพัฒนาสาย
อาชีพและแสวงหาความหมายในชีวติ มหาวิทยาลัยใหความสําคญัตอการสืบคนทางปญญา บม
เพาะวิสัยทัศนและจิตวิญญาณ และการอุทิศตนใหกับชุมชนและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม โดย
สงเสริมการศกึษาเชิงองครวม เปนสหวิทยาการและการศึกษาเชิงประสบการณ ภายใต
บรรยากาศของการเคารพความแตกตางของปจเจกบุคคล และความแตกตางทางวัฒนธรรม 
เพ่ือสานสัมพันธเพ่ือผดุงโลกที่พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกนั สํานักการศึกษาเชิงองครวม (School 
of Holistic Studies) ของมหาวิทยาลยั เจเอฟเค เปดสอนดานการใหการศึกษาดานสุขภาวะ 
(health education)  การแนะแนว (counseling) ศิลปะ และการศึกษาเกีย่วกับจิตสํานึก 
(consciousness) และ integral psychology โดยจะเปนการศึกษาในเชิงองครวม กลาวคือ ผาน 
กาย ใจ และจิตวิญญาณ ทั้งน้ี หัวใจของหลักสูตรนี้คือ การผสานเชื่อมโยงระหวางความจริง
ภายในตน การคนพบตวัเอง และการทํางานในโลกภายนอก กระบวนการเรียนการสอน จะมี
ลักษณะการเรียนรูผานประสบการณ โดยจะสอนทักษะของการเคลือ่นไหวรางกาย การทําสมาธิ 
และการสรางสรรครูปแบบตางๆ เพ่ือบูรณาการความรูเชิงวิชาการเขากับภาคปฏบิัต ิ
 
 ทั้งน้ี สํานักการศึกษาเชิงองครวม (School of Holistic Studies) เปดสอนในสาขา
ดังตอไปน้ี Bachelor of Fine Arts , in Studio Arts ; Master of Fine Arts in Studio Arts ;  
Master of Arts in Consciousness & Transformative Studies ; Master of Arts in 
Counseling Psychology โดยมีสาขาวิชาเฉพาะใหเลือก 3 ดาน คือ Transpersonal 
Psychology , Somatic Psychology และ Holistic Studies 
 
มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ที่มีแนวความคิดในการสอนเชิงองครวม 
- California Institute for Integral Studies (CIIS) www.ciis.edu 
- Education for Sustainability , South Bank University , Distance Learning Centre , UK. 
www.Isbu.ac.uk/efs 
- Naropa Institute www.naropa.edu 



- Pisgah Forest Institute www.brevard.edu/pfi 
- Purton House College  www.holisticnet.co.uk/purton/ 
- Schumacher College www.schumachercollege.gn.apc.org/ 
- Sharpham College www.sharpham-trust.org/ 
- Wisconsin Center for Environment Education www.uwsp.edu/cnr/wcee 
 
 
 
 
องคกรดานการศึกษาแบบองครวมอื่นๆ   

- AERO : Alternative Education Resource Organization 
- AIIPIE : Alliance for Parental Involvement in Education 
- Association of Waldolf Schools of North America   
- Down to Earth Books 
- Education in Search of Spirit 
- Encompass : Center for Natural Learning Rhythms 
- Folk Education Association of America (FEAA) 
- Great Ideas in Education 
- Home Education Magazine 
- John Dewey Project on Progressive Education  
- Montessori Foundation 
- National Association for Core Curriculum (NACC ; Kent , OH) 
- National Coalition of Alternative Community School (NCACA) 
- National Coalition of Education Activists (NCEA ; Rhinbeck,NY) 
- Path of Learning 
- Rethinking Schools 
 

 สวนกรณีของการศึกษาแบบองครวมในประเทศไทยนัน้ อาจกลาวไดวาเริ่มเกิดขึน้ตั้งแต
กอนการปฏิรูปการศึกษาในป ๒๕๔๒ และไดรับความสนใจในฐานะที่เปนการศึกษาทางเลือก 
(Alternative  Education) มากอน ซ่ึงเกดิขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบและมีรูปแบบที่แตกตาง
หลากหลาย รวมทั้งกรณีของบานเรียน (HOME SCHOOL) ดวย โดยมีลักษณะรวม คือ  การให
ความสําคัญของผูเรียนเปนรายบุคคลมากขึ้น และความสําคัญของสาระวิชาตามหลักสูตรเปน
รอง รวมทั้งปรับเปลี่ยนบทบาทของครู จากการกํากับการเรียนโดยสิ้นเชิง มาเปนผูนําพา
นักเรียนสูการเรียนรูเชิงประจักษ สัมผัสประสบการณตรงดวยตนเอง ผานการปฏิบัติกิจวัตร 



กิจกรรมและการงานจริงมากขึ้น ตอมาจึงเกิดแนวคิดของ “ผูเรียนเปนศูนยกลาง” ขึ้น ในระบบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงแมจะเร่ิมจากแนวคิดแบบองครวมแตเม่ือนําไปสูการปฏิบัตใินระดับ
สถานศึกษากลับคลาดเคลื่อนไปจากจุดมุงหมายและไมอาจบรรลุวตัถปุระสงคไดจริงใน
สถานศึกษาสวนใหญ เพราะบุคลากรทางการศึกษา คือ ครูและผูบริหาร ยังมิไดปรับเปลีย่น
บทบาททัศนคติและวธิีการบริหารจัดการใหเอ้ืออํานวยตอกระบวนการเรียนรูดังกลาวได ทั้งน้ีทาํ
ใหเห็นรากฐานของปญหาการศึกษาไดชดัเจนขึ้น 
 
 ในขณะเดียวกัน กระแสการศึกษาแนวใหมก็เริ่มเกิดขึ้นในสถานศึกษาหลายแหงทั้งแบบ
ที่เปนการริเริม่นวัตกรรมของการเรียนรูรูปแบบตางๆ เชน Montessori และ Waldolf เปนตน 
รวมทั้งกรณีของโรงเรียนแนวพุทธธรรม ซ่ึงเนนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง ให
สามารถบูรณาการคุณธรรม/หลักไตรสิกขาลงสูหลักสตูรสาระวิชาตางๆ ดวยตนเอง ทั้งสองกรณี
น้ีหากเกิดขึ้นจากความพยายามของสถานศึกษาเอง มิไดเกิดจากการปฏิบตัติามคําสั่งตนสังกดั 
ก็จะพบวามีการปรับเปลีย่นทั้งโรงเรียนและตอเน่ืองจนกระทั่งไดกลายมาเปนโครงการทดลองใน
การปฏิรูปการศึกษาของรัฐในระดับปฏบิตัิดวย น่ันคือ School-based development เปนตน 
เพราะฉะนั้น การศึกษาแบบองครวมจงึมิไดเปนเพียงการศึกษาทางเลือกนอกระบบเทานั้น แต
ดวยคุณสมบตัิที่เอ้ือตอการเรียนรูตามธรรมชาติของเดก็ ทําใหเกดิผลลัพธที่เห็นไดชัดเจนและ
แตกตางจากเดิม จึงแพรหลายและไดถูกนําไปทดลองใชในบรบิทของโรงเรียนตางๆ มากขึ้น 
 
 ในทามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของระบบการศึกษาไทย ในชวง ๒ ทศวรรษที่
ผานมานี้ นักคิด นักการศึกษาของไทยซึ่งมีบทบาทสําคัญในการใหหลักการและแนวทางที่
สอดคลองกับสถานการณของสังคม เพ่ือคลี่คลายปญหาทั้งหลายอันเนื่องมาจาก ระบบ
การศึกษาทีไ่มอาจสรางหรือพัฒนาคนใหรูรอบน้ัน จึงเปนสวนสงเสริมสนับสนุนใหเกดิการ
ปรับเปลี่ยนวธิีคิด วิธีมองปญหาอยางเชื่อมโยง และมาตั้งตนทีร่ะบบการศึกษาแบบองครวม 
น่ันเอง ดังเชน 
 

๑. แนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ที่เปดมุมมอง การศึกษา คือ ชีวติ  
     บุพภาคของการศึกษา (กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ) ตลาดจนระบบการศึกษา 
     วิถีพุทธ ไตรสิกขา 
๒. แนวคิดของศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี ซ่ึงไดใหแนวทางการศึกษาเพือ่

แกวิกฤตสังคมไทยไวแทบทุกมิติ ที่จะนาํไปสูการศึกษาแบบองครวมนั่นเอง 
๓. แนวคิดของศาสตราจารย กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน ไดเปนผูประพันธตําราการบูร

ณาการทางการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยที่สมบูรณ โดยมีรายละเอียดที่อิงหลักพุทธ
ธรรมและรูปธรรมของการปฏิบัตทิี่หลากหลายดวย 
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