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การประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
Lifelong Learning International Conference 2010, Kuala Lumpur, Malaysia
วาสนา เพ็ชรวงศ์ ศษ.ม. ( Wasana Petwong,M.Ed.)1
รสสุคนธ์ แสงมณี พย.ม. ( Rossukon Sangmanee,M.N.S. )2
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ พย.ม. ( Siriphan Siriphan ,M.N.S.)2
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อเรือ่ งการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ (Lifelong Learning International Conference) กับ Universiti Utara Malaysia (UUM)
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรม Seri pacific กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดงานประชุม ดังต่อไปนี้
1. ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ และกลวิธีสร้างความเข้มแข็ง เรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. สร้างเครือข่ายและผู้ร่วมวิจัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. เปิดโลกทัศน์ วิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่เข้าร่วมประชุม
รักษาการในตำาแหน่ง ผู้อำานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1

128

การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในครั้่งนี้คณะของเรา นำาโดย
ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ จากส่วน
ราชการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำานวน 27 คน ได้ออกเดินทางจากจังหวัดนราธิวาสวันที่
9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 07.00 น. โดยรถบัสปรับอากาศ ผ่านด่านศุลกากร อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไป
ถึงสถานทีจ่ ดั การประชุมทีโ่ รงแรม Seri pacific กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เวลาประมาณ 20.00 น. เมื่อ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยก็แยกย้ายเข้าที่พัก ตามอัธยาศัย

พิธีเปิดการประชุม โดยท่าน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีเปิดการประชุม โดย Yang Berharmat รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย (Minister of Higher Education Malaysia) มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจาก 44 ประเทศทั่วโลก เช่น สวีเดน แคนาดา เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย
ไต้หวัน และไทย เป็นต้น
ในการประชุมครัง้ นี้ ผูจ้ ดั การประชุม มีการต้อนรับทีอ่ บอุน่ และมีบรรยากาศของความเป็นวิชาการทีด่ มี าก
บรรยากาศหน้าห้องประชุม มีการจัดนิทรรศการเพือ่ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการจัดจำาหน่ายหนังสือ
ตำาราทางวิชาการ และบรรยากาศในห้องประชุม มีการนำาเสนอผลงานทางวิชาการ 2 รูปแบบ คือ ให้ผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการจากประเทศต่างๆบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีการนำาเสนอผลงานวิจัยของ
นักวิจัยจากประเทศต่างๆ ใน 4 ประเด็นหลัก คือ
1. นโยบายและทิศทาง (Policies & Directions)
2. การสอนและการเรียนรู้ (Teaching & Learning )
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3. วิธีการสอนและการถ่ายทอดความรู้ (Strategy & Delivery)
4. เศรษฐกิจและสังคม (Economic & Social Aspect)
ผู้เข้าร่วมประชุมที่นำาเสนอผลงานวิจัย จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
จำานวน 3 ท่าน ในประเด็นหัวข้อ ทางด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล โดยนำาเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบ Oral presentation มีดังต่อไปนี้

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรุณา แดงสุวรรณ นำาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึก ประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมต่อการนำาไปใช้ในการฝึกภาคปฎิบัติและความคิด
เห็นหลังการฝึกรายวิชาปฎิบัติการศักยภาพการนำาและการจัดการงานบริการสุขภาพ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 4 ปีการศึกษา 2552 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (The 4th Year Nursing
Students’ Satisfaction towards Preparative Program, the Benefits Gained from Preparative
Program and their Opinions After the Completion of the Practice in Academic Year 2009,
Faculty of Nursing, Princess of Naradhiwas University)
2. อาจารย์ มุสลินท์ โต๊ะกานิ นำาเสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง แรงจูงใจภายในด้านการเรียนและบุคลิกภาพ
พยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Academic Internal Motivation and
Professional Nurses Personality Students in Three Border Province in South Thailand)
3. อาจารย์ พัชราวดี ทองเนื่อง นำาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ต่อความรู้และการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยาสำาหรับนักศึกษาพยาบาล
( Effects of Student Centered Teaching Module on Knowledge and Learner Development in
Pathophysiology Subject among Nursing Students )
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บรรยากาศการเข้าร่วมประชุม

บรรยากาศระหว่างการนำาเสนอผลงานวิจัย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย
ระหว่างผู้นำาเสนอและผู้ที่เข้าร่วมประชุม ทางผู้จัดได้กล่าวชื่นชมผู้นำาเสนอผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ ในการประชุม มีการบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong
Learning) พอจะสรุปสาระสำาคัญได้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการรับรู้ ความรู้ ทักษะและเจตคติ ตั้งแต่
เกิดไปจนตลอดชีวิต จากบุคคลหรือสถาบันใดๆ โดยสามารถจะเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนที่หลากหลาย ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ โดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญ ทั้งนี้สามารถทำาให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเองได้

นักวิชาการ ประเทศต่างๆบรรยาย เรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในปัจจุบัน เรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาทั่วโลก มีการ
ศึกษากันมานาน ผู้บรรยายได้เน้นย้ำาความสำาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่าไม่ได้จำากัดแต่เพียงในระบบ แต่
ครอบคลุมถึงการศึกษานอกระบบ เช่น การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น เป็นต้น ผู้บรรยายหลายท่านรวมถึงจากประเทศไทย ได้บรรยายถึงการศึกษานอกระบบ เข่น การ
อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาชีพต่างๆ การศึกษาสำาหรับผู้ใหญ่ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น
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การจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน มีการจัดหลักสูตรในลักษณะของการบูรณาการ สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและประสบการณ์ของผู้เรียน เพื่อเสริมทักษะความรู้ และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยถือว่า
การทำางาน หรือชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเน้นย้ำาว่า สังคมจะต้องส่งเสริมให้
มีแหล่งวิชาการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกวัย ใช้สื่อทุกประเภท และศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ได้ และ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จำาเป็นต้องได้รับแรงกระตุ้นจากภาครัฐในการทำาให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ตึกแฝดทวิน ทาวเวอร์ (Petronus Twin Tower)
เมืองใหม่ปุตราจายา (Putrajaya)

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้หาประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
ทัศนศึกษาสถานที่สำาคัญของมาเลเซีย ไม่ว่าจะเป็นเมืองใหม่ปุตราจายา ( Putrajaya ) ศูนย์กลางการปกครอง
ของมาเลเซียแห่งใหม่ ซึ่งจะเห็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และชมการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ และ ตึกแฝด
ทวิน ทาวเวอร์ (Petronus Twin Tower) ซึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก การไปเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ทุก
คนต่างได้รับประสบการณ์มากมาย ทั้งในเรื่องวิธีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ความรู้เรื่องการศึกษา
ตลอดชีวิต รวมทั้งแนวคิดใหม่ๆในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโอกาสนี้คณะผู้เขียนและผู้เข้าร่วม
ประชุม ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยท่านอธิการบดี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย ที่ได้
ให้การสนับสนุนในการไปเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ ผู้เขาร่วมประชุมทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้นำาความรู้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร หน่วยงาน นักศึกษา และสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับทุกคนต่อไป

