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สรุปความรู้ที่ได้
ผศ.ปราโมทย์ ชูเดช กล่าวขอบพระคุณท่านผู้ดาเนินรายการ ผม
ได้รับการทาบทามให้มาคุยเรื่องการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ความรู้สึก  คาว่า ศตวรรษที่
จริงผมดีใจมากที่จะได้พูดในหัวข้อนี้ เพราะว่าตอนนี้ศตวรรษที่ 21 เราต้องมา 21 ตั้งแต่ปี 2000
ทาความเข้ าใจกั น ก่อ นว่ า มัน คือ เมื่ อ ไหร่ถึ งเมื่อ ไหร่ ค าว่ า ศตวรรษที่ 21 ถึง 2100
ตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2100 เพราะฉะนั้น ในตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงศตวรรษที่ 21
อยู่แล้ว อย่างในเมืองไทยของเราคนที่เป็นผู้นาเกี่ยวกับการที่ จะเอาความรู้มา  การเรียนการสอน
เผยแพร่เป็นวิทยากรต่าง ๆ คือ ศ. ดร. วิจารณ์ ท่านก็จะพูดไว้เยอะมาก ใน ในศตวรรษที่ 21
ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ แต่วันนี้ที่ผมจะมานาเสนอ มาคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ เทคโนโลยีเป็น
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ผมคิดว่าเราต้องมาดูก่อนว่า ในศตวรรษที่ สิ่งจาเป็น
21 เราไปถึงไหนกันแล้ว ก่อนอื่นที่ผ่านมาเราลองดูกว่า ครูผู้สอนสอนอย่างไร
ทั่ ว โลกตอนนี้ เ ขาบอกว่ า ในศตวรรษที่ 21 คื อ สอนให้ น้ อ ยเรี ย นให้ ม าก  ครูผู้ใหญ่ สามารถ
เพราะฉะนั้นครูรุ่นเก่าจะเอาตัวเองเป็นหลัก คือ สอน สอน อย่างตัวผมเอง เรี ยนรู้เ ทคโนโลยี
จบการสอนภาษาไทยมา 30 กว่าปีแล้ว เรามาดูว่าในปัจจุบันนี้เขาไปถึงไหน จากครู เ ด็ ก ๆรุ่ น
กัน แล้ ว ก่อ นอื่ น เราต้ องมาดูก่ อ นว่ า ค าว่า ให้ ค รู ล ดบทบาทตัว เองลง ใน ใหม่ มาสอนโดย
ศตวรรษที่ 21 ทั่วโลก ผมขอยกตัวอย่างในสิงคโปร์ เขาบอกว่า ครูอย่างผม ใ ช้ วิ ธี ก า ร แ ล ก
อายุขนาดนี้ เขาไม่ให้ สอนแล้ว ให้ ครูเด็กๆ รุ่นใหม่มาสอน แล้ วถามว่าครู เปลี่ยนความรู้ ใ ห้
อย่างผมมีประสบการณ์มา 20-30 ปีทาอะไร ประสบการณ์ทางด้านการสอน ค รู ผู้ ใ ห ญ่ เ ล่ า
เรามองเห็ น เราอิน ไซด์หรือหยั่งรู้ห มดแล้ ว แต่ว่า เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นใน ประสบการณ์การ
มหาวิทยาลัยอายุห่างจากเราเยอะ เทคโนโลยีมันเข้ามาในการเรียนรู้ อย่าง แก้ ปั ญ หาในการ
เราเรียนเรียนสมัยก่อนคอมพิวเตอร์ก็ไม่มี อะไรก็ไม่มี YouTube ก็ยังเข้าไม่ ท างาน ครู เ ด็ ก
เป็นเลย อะไรต่างๆ เหล่านี้
สอนเทคโนโลยีได้
ความภูมิใจทั้งคู่
เพราะฉะนั่นสื่อการเรียนรู้มันห่างจากตัวเราๆต้องปรับตัวเอาครู
เด็ก ๆ ที่เข้ามา มาอบรมโดยที่เราเอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการ
สอนมาเป็นพี่เลี้ยง มาจับกลุ่ม มาแชร์กัน มาโคกัน ในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ อัน
นี้ ที่สิ งคโปร์ น ะครั บ และก็ ประเทศอื่น ๆ ที่ผ มยกตั ว อย่า งประเทศสิ งคโปร์
เพราะว่าอยู่ใกล้เรานะครับ เพราะฉะนั้นครูเด็กเขาก็จะได้ประโยชน์จากครู
ผู้ใหญ่ ซึ่งมีประสบการณ์มีอะไรต่าง ๆ ครูผู้ใหญ่ก็จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีจาก
เด็ก ๆ เพราะฉะนั้นเดี่ยวนี้เขาบอกว่าที่เราไปสอนความรู้เก่า ๆ ที่เรียนมาโลก
มันไปถึงไหนแล้วมันล้าสมัยไปแล้ว
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แต่ครูผู้ใหญ่มีประสบการณ์แต่ความรู้ทางเทคโนโลยีมันน้อย อย่างผมไม่ค่อยมี  การจะก้ า วเข้ า สู่
ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยี เ ลยแต่ ผ มมีค วามรู้ ว่าผมมองออกเลยว่า เราจะ ศ ต ว ร ร ษ ที่ 2 1
ออกแบบการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อที่จะให้เด็กเราได้จุดประสงค์ในส่วน ต้ อ ง ศึ ก ษ า ก า ร
ต่าง ๆ เหล่านี้ เพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่บอกว่าเราจะก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ เรียนการสอนของ
21 เราดูเพื่อนบ้านของเรานะครับ แล้วเราดูว่าครูของเขาเขาจัดการอย่างไรใน ประเทศเพื่อนบ้าน
ประเทศที่เขาเจริ ญแล้ ว เพราะฉะนั้นตัวครูเป็นอันดับแรก ผมคิ ดว่าในการ ประกอบด้ ว ยเพื่ อ
จัดการเรียนการสอน ไม่ว่าเราจะพัฒนาให้ดีอย่างไร ตามประสบการณ์ของผม จะได้เทียบวิธีการ
อย่างหลักสูตรของไทยเรานะครับเปลี่ยนมาตั้งแต่ 2503 จนกระทั่งเดี่ยวนี้ใช้ เรี ย นการสอนที่
2551 ถ้าครูไม่เปลี่ยนอย่างอื่นล้มเหลว ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับ
ได้ผลดี
ฉะนั้น ครูต้องเข้าใจตัวเราเองว่า เราไม่ใช่พระเอกแล้ ว เราเป็น  ตั ว ครู เ ป็ น อั น ดั บ
ผู้จัดการ หรือเป็นโค้ช เป็นผู้วางแผนว่าในการเรียนการสอนเราต้องการการ แรก ที่ ต้ อ งปรั บ
เรียนการสอนแบบไหน ไม่ใช่ว่าเราเป็นเลกเชอร์อย่างเดียวเราต้องจัดการเรียน ทั ศ นะคติ เ ปลี่ ย น
การสอนให้เด็กมีการเรียนรู้มากที่สุดนะครับ ให้เด็กปฏิบัติมากที่สุดเหมือนกั บ การสอน ถ้าครูไม่
คาพูดที่ว่า Learning by doing คือ เรียนโดยการกระทานะครับ แต่เรียน เปลี่ ย นอย่ า งอื่ น
โดยการกระท าก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง เพราะฉะนั้ น วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนมี ห ลาย ล้มเหลว
รู ป แบบแต่ ว่า เราเองในมหาวิ ทยาลั ย บางคนบอกว่า เด็ กมั น เยอะเราก็ต้ อ ง
เลกเชอร์จริงๆแล้วถ้าเราดูในพีระมิดทางด้านการศึกษา การเลกเชอร์มันอยู่
ข้างบนเลยนะครับ คือจุ ดที่ควรจะต้องใช้น้อยที่สุด แต่ว่าเรามาใช้มากที่สุ ด  ครูต้องเป็น
เพราะฉะนั้ นในประเด็นแรกเราจะต้องปรับความรู้สึ กปรับทัศนะคติของตัว ผู้จัดการ หรือเป็น
ครูผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุเยอะ ประสบการณ์เยอะก็คิดว่าตัวเอง โค้ช เป็นผู้วางแผน
เก่ง พยายามที่จะเอาความรู้ของตัวเองไปยัดเยียดให้แก่เด็ก แต่เด็กเขาคนละ ว่าในการเรียนการ
ยุคคนละสมัยกับเราแล้ว เขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผมพูดอย่างเบาๆว่า เรา สอน
สอนเด็ก ผมเคยไปสอนโรงเรียนกวดวิชาที่เป็นชั้นนา พอสอนปุ๊บเด็กมันก้ม
มองถ้าเราไปว่าเด็กว่า เธอไม่ตั้งใจ หารู้ไม่ว่าเด็กนั้นนะเขาตรวจสอบเราแล้วว่า  ครูต้องจัดการ
เราพูดนะถูกต้องไหม เพราะฉะนั้นเขาเข้า Google เขาเข้าอะไรต่ออะไร เรียนการสอนให้
ตรวจสอบดู ความรู้เขามันแล่นไปไกลกว่าที่คิดนะ
นักศึกษามีการ
เรียนรู้มากที่สุด
ฉะนั้นอาจารย์เองอย่างคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์หลาย ๆ ปี แล้ว
เอาอันนี้ไปใส่ให้เขานะครับ เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องปรับทัศนะคติก่อน การ
จะจั ดการเรี ย นรู้ อะไรต่าง ๆ ต้องปรับทัศนคติของตัว เองก่อนว่าตอนนี้มัน  ครูให้นักศึกษา
เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปแล้ว เราต้องวางแผนให้เขาที่นี่เราจะวางแผนอย่างไร ปฏิบัติมากที่สุด
เดี่ ย วเราจะคุ ย กั น เดี่ ย วในรอบสองผมจะมี ตั ว อย่ า ง ในฐานะที่ ผ มสอน เหมือนกับคาพูด
ภาษาไทยผมจะพูดถึงการสอนภาษาไทยของผมในการจัดการเรียนรู้ของเด็กที่ ทีว่ ่า Learning by
doing
เน้นกระบวนการเราจะต้องทาอย่างไร ควรจะได้อะไร
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ไม่ใช่เราสอนตามเนื้อหาเราควรจะต้องสอนตามจุดประสงค์แล้วก็วางอันนี้ว่า  ครูจะต้องเป็นคนที่
เด็ก
มีใจเมตตาเป็น
กันเองกับนักศึกษา
ประเด็นที่สองตัวของครูเองผมคิดว่าจะต้องเป็นคนที่มีใจเมตตา ถ้า จะเกิดการเรียนรู้
เราจะจัดการเรียนการสอน ถ้ารุ่นเก่า ๆ ยึดตัวเราเองเป็นหลักก็คือ ไม่ได้นะ จะกล้าแสดงความ
เธอ ให้งานเธอต้องเข้มงวดเพราะฉะนั้นเด็กจะไม่เกิดการเรียนรู้ เพราะฉะนั้น คิดเห็นสอน
การมีเมตตา เป็นกันเองกับเขา อย่างบางคนถามว่าทายังไง เราอยู่ห่างจากเด็ก
เยอะ เราก็ลดอายุเราซิ ลดได้ไหม ได้นะครับ สบายๆ สอนกับเด็กบางทีเราก็  ครูก็ต้องอยู่ใน
คิดว่าในบางบทบาทเราก็คือเป็นเพื่อนของเขาในชั้นเรียน เป็นพี่ของเขา เราดู บทบาทเพื่อนกับ
ตามอายุ เขาจะมีความรู้สึกว่าสนิทสนม มีความเป็นกันเองกับเรา กล้าแสดง นักศึกษานักศึกษา
ความคิดเห็ น เราบอกว่าให้เด็กแสดงความคิดเห็นกับเรา เราบอกว่านี่เธอ จะมีความรู้สึกสนิท
ทาไมไม่ส่ง ทาไมอย่างโน้นอย่างนี้ เด็กที่ไหนละจะมาแสดงความคิดเห็นกับเรา สนม มีความเป็น
เพราะฉะนั้นตัวครูมีบทบาทสาคัญ ความเป็นกัลยาณมิตรต่อตัวลูกศิษย์ของเรา กันเองกับเรา ทา
มันฉายมันประกายออกมาเด็กก็รู้ อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสาคัญ ต่อไปในการ ให้กล้าแสดงความ
จัดการเรียนการสอนตัวครูละ อย่างที่ผมบอกนะครับว่า เราต้องทาตัวเป็น คิดเห็น
เหมือนโค้ช เป็นเหมือนผู้จัดการ ขอถามในที่ประชุมก่อนนะครับ ถามว่า โค้ช
ฟุตบอลเล่นฟุตบอลไม่เป็น เป็นโค้ชได้ไหมครับ อาจารย์อรุณบอกได้ อาจารย์
บางท่านบอกไม่ได้ อันเป็นการถามความคิดเห็นนะครับ ไม่ใช่อาจารย์ก็บอกไป  ครูต้องมีความ
เลยนะว่าได้ การแสดงความคิดเห็นเป็นการดีเบสกันในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ชานาญเชี่ยวชาญมี
ไม่ใช่เราบอกขึ้นมาเลยนะครับ ทีนี้การเป็นโค้ชฟุตบอลก็เหมือนกับเราเป็นครู ความรู้ในเรื่องนั้น
เขา ถามว่าเราไม่เคยเล่นฟุตบอลเป็นโค้ชได้มัย ก็ได้ น่าจะได้นะ น่าจะได้เห็น จริง ๆ
มะ แต่ถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลแล้วเราเคยเป็นอดีตแชมป์ทีมชาติ โอ้โห เป็นไง
ครับ น่าเชื่อถือใช่ไหมครับ เรามองรู้
เพราะฉะนั้นครูเองเราก็ต้องมีความชานาญเชี่ยวชาญ รู้อะไรรู้
กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล เห็น ไหมครับคนไทยเราสอน
อย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูมีความรู้ในเรื่องนั้นจริง ๆ เคยทา ประกวด
สุนทรพจน์ชนะ เด็กศรัทธาเลย สอนสุนทรพจน์ เขียนกลอน ประกวดกลอน
ชนะ ถ้าเราไม่เคยชนะ แต่ถ้าเราเป็นครูสอนเด็กก็เชื่อเรา ต่อไป การวางแผน
ในการสอนเราจะต้องคิดนะครับว่า สมมติว่า เราจะสอนเรื่องอะไร สักเรื่อง
หนึ่งดีละ เรื่องการเขียน ร้อยกรองก็แล้วกันนะครับ เราไม่ต้องไปบอกเขา
หรอกว่า ร้อยกรองจะต้องมีกฎมีอะไรต่าง ๆ เหล่านี้นะครับ อันนี้เป็นการยัด
เหยียดความรู้ให้เขา อย่างง่าย ๆ อย่างงี้เราให้เขาฟังเพลงสักเพลง ลองดูซิ
ครั บว่าเพลงนี้ มัน ต่างจากคาพูดยังไง ให้เขาลองช่วยกันคิดดูนะ หรือมีบท
ประพันธ์ให้เขา ดูซิว่ามันต่างจากที่เขียนยังไง อันนี้กรณีที่เขาไม่รู้เลย
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อย่างที่ผมสอนเด็กต่างชาติ เขาจะค่อยๆดู อย่างศัพท์วิชาการ  ในการสอน ต้ อ งวาง
เราเรียกว่าสอนแบบอุปนัย ไม่ใช่สอนแบบนิรนัย นิรนัยคือการบอกไปเลย จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ว่ า
อย่างเช่นบอกว่า คานามคือคาที่เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ นักศึกษาก็จดไป นักศึกษาสามารถที่จะ
แต่ถ้าเราสอนแบบสมัยใหม่เราจะไม่พูดอย่างนี้ นักศึกษาลองยกตัวอย่ าง คิ ด เ ป็ น แ บ บ ไ ห น
อย่างไร
คาอะไรมาซิ อาจารย์ลองยกตัวอย่างสักคา มีอาจารย์ยกตัวอย่าง ดังนี้
แมว ดอกไม้ ทานตะวัน ชิงช้าสวรรค์ ความงาม เห็นไหมครับ อย่างนี้แต่
 ค รู ต้ อ ง ส ร้ า ง
ละคนยกตัวอย่างมา อ้าวนักเรียนลองช่วยกันมาจัดกลุ่มซิว่าจะจัดยังไงได้ สถานการณ์ ต้องเป็น
บ้าง นักศึกษาก็ลองจัดกลุ่มดูนะครับ อ้าวเธอจะจัดอย่างไง แมวไปอยู่กับ โค้ช ให้นักศึกษาระดม
อะไร ความงาม หรืออะไรต่าง ๆ เหล่านี้ให้เขาได้ทาในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ส ม อ ง อ ภิ ป ร า ย
อันนี้คือเบื้องต้นนะครับ ในการสอน หรือถ้าในการสอนนักศึกษาของเรา สถานการณ์ เพื่อฝึกใช้
สอนแบบการระดมสมอง ลองดู น ะครั บ ว่ า ถ้ า สมมติ ว่ า เราลองวาง ความคิด การคิดแบบ
จุดประสงค์ว่า นักศึกษาสามารถที่จะคิดเป็นเราจะสอนอย่างไร เราจะ พิ จ าร ณา ไ ตร่ ตร อ ง
การคิดแบบต่าง ๆ
บอกเขาว่า ความคิด การคิดแบบพิจารณาไตร่ตรอง การคิดอะไรแบบต่าง
ๆ เหล่ า นี้ มั น เป็ น อย่ า งไร เราต้ อ งเป็ น โค้ ช นะครั บ คื อ เราต้ อ งสร้ า ง
สถานการณ์ ครู เ หนื่ อ ยในการเตรี ย มการสอน ยกตั ว อย่ า ง เช่ น ให้
อภิปรายจากสถานการณ์ต่อไปนี้ ขณะนี้โลกกาลังใกล้ถึงจุดแตกแล้ว ท่าน
มีเวลาอีก 1 ชั่วโมง จะเตรียมคน อพยพคน ในหมู่บ้านไปสร้างอาณาจักร
บนดาวดวงใหม่ ลองเลือกกันดูนะครับ คือในลักษณะอย่างนี้ เด็กก็ต่าง
คนต่ า งท า มี ค วามคิ ด เห็ น ของตั ว เอง แล้ ว เราก็ ม าอภิ ป ราย สร้ า ง
สถานการณ์หลาย ๆ อย่างแล้วแต่จุดประสงค์ของเรา หากเป็นเด็กเล็กเรา
ก็ปรับไปได้ บางครั้งสื่ออย่างเดียวกัน เราตั้งจุดประสงค์ได้ต่างกัน
ฉะนั้นให้เด็กเขาทาให้มาก อย่างตอนนี้ถ้าเราไปสัมผัสในโรงเรียน
มัธยม อย่างที่ท่านประธานบอกว่า กระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียนนาร่อง
ต่าง ๆ ที่เข้าไปสั มผั ส ก็ได้ทาแล้ ว แต่ว่ามหาวิทยาลั ยของเราที่รับช่ ว ง
ต่อมาเรามาบรรยายเป็นส่วนใหญ่ เราไม่ได้กระตุ้นให้เด็ก ศาสตราจารย์
วิจารณ์ บอกว่า ถ้าเราสอนแบบนี้ต่อไปในวันข้างหน้าเด็กเราจะโง่กันทั้ง
ประเทศ อันนี้ผมเอาคาพูดของท่านมานะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องสอบ
แบบให้คิด ให้วางแผน ไม่ใช่สอนแบบให้จา คนในสมัยก่อนเราคิดว่า จา
มากก็เก่งมาก เพราะฉะนั้นในการวัดผล คือ ความรู้ ทักษะ จิตพิสัย แต่
ตอนนี้เราวัดความรู้ มาก เรามีสอบมิดเทอม สอบ final ทักษะที่จะ
เกิ ด ขึ้ น ที่ เ ด็ ก จะต้ อ งไปท า เพราะฉะนั้ น ในห้ อ งเรี ย นเราจะต้ อ งวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ดี ๆ
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ผศ.ปราโมทย์ กล่าวว่า เมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดในเรื่องทั่วๆ ไป  การเรียนการสอนที่เน้น
เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ว่ า ครู ค วรจะมี บ ทบาท กระบวนการ ให้
อย่างไร เขาบอกว่าการเรียนการสอนที่ดี เราต้องทาเป็นตัวอย่าง ผม นักศึกษาเป็นผู้กาหนด
เสนอว่าเราควรจะมีการทาเวิร์คช็อป ถ้าเราเห็นอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะ เงื่อนไข ข้อตกลงในการ
เรียนการสอน จะได้รับ
ครับ เพราะว่าการปฏิบัติมันจะเข้าถึง เราสอนเราจะมาพูดอย่างเดี่ยว
ความร่วมมือจาก
ไม่ได้ ผมจะคุยเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย แล้วเดี่ยวเราลองมาดูว่า การเรียน นักศึกษาทีเ่ ป็นผู้
การสอนที่เน้นกระบวนการหรือว่าให้เด็กคิดเราจะทาอย่างไร เมื่อสักครู่ กาหนดเงื่อนไขด้วย
นี้ที่อาจารย์บอกว่า เราควรจะย้อนไปในสิ่งต่างที่เป็นสิ่งเก่าดี แต่ถ้า เรา ตนเองมากกว่าครู
สมมติว่า เรื่องของจิตพิสัยเรามีการวัดผล วัดในการเรียนรู้ ในความรู้ ใน กาหนดให้
ทักษะ ในจิตพิสัย จิตพิสัยถ้าบอกว่าเด็กไม่ตรงเวลาเราจะเพิ่มหรือตัด
คะแนน ถ้ า เราถามความคิ ด เห็ น ของเขาว่ า ในจิ ต พิ สั ย 5 คะแนน
นักศึกษาคิดว่าเราจะให้คะแนนเต็มเมื่อนักศึกษาทาอย่างไร ให้เขามีส่วน
ในการกาหนดเราไม่ตั้งเองว่า เธอต้องมาตรงเวลานะ แต่จริง ๆ แล้ ว
นักศึกษาส่วนใหญ่เขาก็จะต้องบอกในสิ่งที่เป็นมาตรฐาน แต่ว่าเขาจะมี
ความรู้สึกว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เขาเป็นผู้บอกเองนะ แล้วเขาจะต้องทา
ตามเงื่อนไข แต่ถ้าเราไปบอกเขาเหมือนกับว่าเป็น การบังคับเขา อันนี้
ในความรู้สึ กของผมนะ ถามว่าดี ไหม ดี จิตพิสั ย ทักษะ ในสิ่ งต่าง ๆ
เหล่านี้ หรือแม้แต่กลิ่นตัวที่เราคุยกัน เมื่อตอนผมอยู่ ป.6 สมัยก่อนนี้
ครูประจาชั้นเรียนผมมาบอกว่า ครูมีอะไรจะคุยกับเธอ เด็กผู้ชายเมื่อ
เข้ า สู่ วั ย รุ่ น ก็ จ ะมี เ หงื่ อเยอะนะ มั น ก็ จะมี ก ลิ่ น เธอกลั บ บ้ า นไปนะใช้
สารส้ ม ผมก็ ไ ม่ รู้ จั ก หรอกว่ า สารส้ ม มั น เป็ น ยั ง ไงแต่ ก็ ใ ช้
ผศ.
ปราโมทย์ กล่าวว่า แต่ในลักษณะนั้นผมก็คิดว่า มันก็ดีนะครูเป็นคน
บอกเรา เราเป็นเด็ก ๆ แต่ถ้าสมมตินะครับ เราเอาสถานการณ์นี้มา
แล้วก็ให้มาช่วยกัน ในการวัดผลนักศึกษาเราจึงมีทั้ง ความรู้ ความจา
ความเข้าใจ การนาไปใช้
วาทะเด็ด

 ครูต้องเข้าใจตัวเราเองว่า เราไม่ใช่พระเอกแล้ว เราเป็นผู้จัดการ หรือเป็นโค้ช เป็นผู้วางแผนในการเรียนการสอน
 ไม่ใช่ว่าครูเลกเชอร์อย่างเดียว ครูต้องจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีการเรียนรู้มากที่สุด
 ให้เด็กปฏิบัติมากที่สุดเหมือนกับคาพูดทีว่ ่า Learning by doing
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รศ.แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย กล่าวว่า โจทย์ที่ได้มาก็คือ การ  การเรี ย นการสอน
เรียนการสอน ทักษะแห่งอนาคต ในศตวรรษที่ 21 ต้องขอบคุณอาจารย์ ทัก ษะแห่ ง อนาคต
นัฐธิยา ที่ช่วยหาเอกสารให้ เป็นการศึกษาจากอเมริกา คือ เขาฟังความเห็น ในศตวรรษที่ 21
จากผู้ประกอบการที่จ้างบัณฑิตไปทางาน จะพูดแค่กรอบก่อนแล้วกัน แล้ว เ น้ น ทั ก ษ ะ ก า ร
เ รี ย น รู้ แ ล ะ
เดี่ยวจะเอาเนื้อที่ตัวเองมีประสบการณ์ไปใส่ในกรอบอีกทีหนึ่ง เขาเน้นทักษะ
นวั ต กรรม ทั ก ษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม เช่น ความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาให้เป็น สื่อสาร ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร
และร่ ว มงานกั บ คนอื่น ได้อ ย่ างเข้า ใจตรงกั น ทัก ษะชี วิต และการท างาน ท า ง า น ป รั บ ตั ว
ปรั บ ตั ว ยั ง ไง เรี ย นรู้ ข้ า มวั ฒ นธรรมยั ง ไง ทั ก ษะด้ า นสาระสนเทศ สื่ อ เ รี ย น รู้ ข้ า ม
เทคโนโลยี ทั้งหลายที่พูดไปให้ผ่านกระบวนการ อ่าน เขียน และคานวณ แต่ วัฒนธรรม ทักษะ
ในความเห็นส่วนตัวก็คือว่า อยากให้มีการพูดและฟังด้วย ก็คือ ไม่ใช่แค่อ่าน ด้ า นสาระสนเทศ
และเขียนอย่างเดียว เพราะจริงแล้วโลกในศตวรรษหน้ามันควรจะต้องสื่อสาร สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี
ผ่ า นกระบวนการ
ทั้ง 4 ด้านให้ชัดเจน นอกจากนี้ก็มีความรู้เชิงบูรณาการ คือหมายถึงว่า ทั้ง
อ่ า น เขี ย น และ
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สิทธิพลเมือง เศรษฐกิจอะไรทั้งหลายแหล่ ตรงนี้เขาเอา คานวณ
เศรษฐกิจไปไว้อันแรก
ส่วนตัวแล้วคิดว่าเอาเศรษฐกิจไปไว้ข้างหลั งสุดเลย จะเอาเรื่อง  จุ ด ประสงค์ ที่ ใ ห้
ง า น นั ก ศึ ก ษ า
ของสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สิทธิพลเมืองมาไว้ข้างหน้าก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้า ต้ อ ง ก า ร ใ ห้
ข้างหน้าเราทาได้ดีจริงเศรษฐกิจจะดีตามมา ตอนนี้โลกทุกวันนี้ที่มันวุ่นวาย นั ก ศึ ก ษา เรี ยน รู้
อยู่ ก็ เ พราะว่ า เราไปเอาเรื่ อ งเศรษฐกิ จ น าหน้ า มาก่ อ น นอกจากนี้ ก็ มี ด้วยตัวเอง ฉะนั้น
คุณลั กษณะด้านการทางาน การปรั บตัว ภาวะผู้ นา คุณลั กษณะด้านการ งานที่ อ อกแบบไว้
เรียนรู้ ชีนาตัวเองได้ ตรวจสอบการเรียนรู้ตัวเองได้ คุณลักษณะด้านศีลธรรม จะไม่ส ามารถลอก
มีความเคารพผู้อื่นไหม ซื่อสัตย์ไหม อันนี้อย่างที่บอกนะค่ะ เป็นโครงที่เขา กั น ได้ เช่ น ให้ ท า
สาแหรกครอบครัว
สร้างเอาไว้ ตอนนี้ก็จะเอาเนื้อหาที่ตัวเองสอนวิชาความสัมพันธ์ด้านไทยจีน
และเขี ย นประวั ติ
ขออนุ ญ าตยกตั ว อย่ างเฉพาะวิช านี้ จะว่ า ไปแล้ ว ก็ เป็ น วิ ช าที่ เกิ ด ใหม่ ใ น ชี วิ ต การต่ อ สู้ ข อง
มหาวิทยาลัย ของที่อื่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีวิชานี้หรือเปล่า คือเป็นสิ่งที่ บ ร ร พ ช น ตั ว เ อ ง
ทางผู้ใหญ่เอง เขาก็ให้ความสาคัญในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยด้านคนจีน
ต้องเลือก Hero
มา 1 คน แล้ ว ไป
เพราะฉะนั้นงานที่ให้นักศึกษาทา ก็จะเป็น ที่ย้าเสมอแล้วก็ถือว่า สอบถาม ความรู้
เป็นงานใหญ่ที่ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง และลอกกันไม่ได้ก็คือ ให้ทาสาแหรก จากญาติผู้ใหญ่
และเขียนประวัติชีวิตการต่อสู้ของบรรพชนตัวเอง คือตระกูลไหนก็แล้วแต่
คุณต้องเลือก Hero มาสัก 1 คน แล้วก็ไปสอบถาม ความรู้ที่คุณจะได้ ได้
จากการสอบถามญาติผู้ใหญ่
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เราไม่ได้บอกว่าคุณต้องมีเชื้อสายจีน คือ ไม่ต้องจาเป็นตามคาอธิบายวิชา ที่
เป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องไทยจีน เพราะทุกครอบครัวย่อมจะต้องมีบรรพชนที่เป็น
ตัวอย่างของตัวเองอยู่แล้ว จะเชื้อแขก เชื้อจีน เชื้อมอญ ก็ทาได้ทั้งนั้น เราได้
พบว่านักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์มาก จากที่เมื่อกี้ในโครงที่พูดไป บาง
คนทาสาแหรกมาแบบ Pop up มาเลย ทาตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาแสดงสมาชิกใน
ครอบครัวออกมาให้เราเห็นจริง หน้าตาจะเขียนไม่เหมือนแต่ว่าอย่างน้อย
รู้สึกว่าเขามีการสร้างสรรค์ บางคนก็ทาแผนภูมิต้นไม้เป็น ก็ทาต้นไม้แตก
กิ่งก้านสาขาเป็นลูกเป็นหลาน คือคาว่า family tree คานี้ใช้ในเทียบกับ
สาแหรก เราพบว่านักศึกษาเขาแก้ปัญหาเป็น เวลาคุยกับผู้ใหญ่ในบ้าน ถ้า
เกิดผู้ ใ หญ่พูดเรื่ องซ้ าซาก วกวน เพราะว่าคนแก่ส่ ว นใหญ่เ ขาจะพู ดเรื่อ ง
วกๆวนๆเล่าซ้าเล่าซาก คือเขาก็จะต้องอดทดแล้วก็แก้ปัญหาเป็น มีศิลปะ
ที่ว่า อันนี้เล่าซ้าแล้ วนะจะทายังไงดีที่จะได้เรื่องใหม่ ๆ ขึ้นมา หรือตอนนี้
ผู้ใหญ่ยังไม่อยู่ในอารมณ์จะเล่าจะทายังไงดี คุยกับเด็กเหมือนกันว่า ถ้าเขา
ทางานนี้ดีๆ คุณอาจจะได้มรดกเพิ่มก็ได้ หมายถึงถ้าทางานชิ้นนี้ให้ดีสนใจ
คนในครอบครัว สนใจไต่ถามชีวิตปู่ย่าตายายอะไรพวก อากง อาม่า ผู้ใหญ่
หูตึงจะทายังไง ไปแก้ปัญหาเอาเองว่าจะทายังไงดี หรือรอคอยได้เพราะบาง
ทีเราจะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ขาดคุณลักษณะที่ว่า เด็กไม่ค่อยคอย ต้องฝึกให้รอได้
ฝึกให้อดทน
เราคงต้องยอมรับว่าเด็กสมัยนี้มีความอดทนน้อยมาก เด็ก
บางคนที่วิตกกังวลเพราะคิดว่าครอบครัวตัวเองไม่สมบูรณ์ คือจากสิ่งที่เห็นก็
คือว่า หลาย ๆ ครอบครัวบอกว่า พ่อแม่หย่าขาดกัน อันนี้เราก็จะพูดกับเขา
ไว้ล่วงหน้าเลยว่า หากมีปัญหาเรื่องนี้ให้มาคุยกับเราหลังไมค์ เพื่อช่วยกัน
แก้ปั ญหา เพราะว่าเราต้องพูดไปตามความเป็นจริง หมายถึงว่า ในแต่ล ะ
ครอบครัว มันไม่มีครอบครัวไหนสมบูรณ์แบบหมด ให้เขาสามารถที่จะเผชิญ
กับความจริงของชีวิต ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะช่วยลด หรือลบปมในใจของเขาได้
ด้วย อีกประเด็นหนึ่งคือ มีนักศึกษาประมาณ 0.1 % ที่ฟังเวลาเราพูดตรง
แล้ ว ไม่ เ ข้า ใจ ไปลอกประวัติ คุ ณธานิ นทร์ เจีย รวนนท์ มา ไปลอกเอา
ประวัติคุณชิน โสภณพนิช มา เราก็ถามว่า ถ้าคนคนเขาอยู่ในสาแหรกคุณ
ครูไม่ว่าอะไร คือบอกว่า งานพวกนักศึกษาไปลอกกันไม่ได้ แต่ก็คิดว่าถ้าทา
ไปเรื่อย ๆ เด็กอาจจะรู้แกวหรืออาจจะไปอ่านประวัติ หรือไปอ่านนิยายอะไร
มาสักเรื่องหนึ่งแล้วก็มายัดเยียดตัวละคนให้ก๋งก็ได้ งานของนักศึกษา เอา
เป็นว่าหลายคนแล้วกัน พออ่านไปแล้วต้องเขียนกลับไปว่า เราเสียเอกราชใน
การใช้ภาษาไทยไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ คือมันเห็นข้อบกพร่องมากมายก่ายกอง
จริง ๆ แล้วงานชิ้นเราจาเป็นต้องตรวจอย่างละเอียด ก็คือว่า อ่าน อ่านอย่าง
concentrate
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 นักศึกษาสามารถคุย
กับครูหลังไมค์ครูต้อง
เปิดโอกาสให้กบั
นักศึกษาปรึกษา
เป็นการส่วนตัวได้
เสมอเพื่อให้นักศึกษา
มีที่ปรึกษาหรือพี่
เลี้ยงคอยแนะนา
เส้นทางการศึกษา
ของตนเอง
 ครูจาเป็นต้องตรวจ
งานอย่างละเอียด
และอ่านงานอย่าง
concentrate

ผู้เล่าเรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
ด้วย แล้วก็ให้ข้อคิด คือจริง ๆ เป็นคนที่ชอบอ่านประวัติ ชีวิตของคนอยู่แล้ว
ก็ถือว่างานของนักศึกษาแต่ละคนให้ความรู้กับเราทั้งนั้นเช่นว่า เขาอาจจะเล่า
ว่า แม่ตอนเด็ก ๆ ตากับยายไปทานาไม่รู้จะเลี้ยงแม่ยังไง ก็เลยต้องเอาแม่ไป
ที่นาด้วย ขุดหลุมตื้น ๆ ไว้ใกล้ที่นาแล้วก็ให้ลูกลงไปคลานเล่น อันนี้เป็นวิธี
เลี้ยงเด็กของคนสมัยก่อนที่เป็นคนต่างจังหวัด แล้วก็ทาให้เรารู้ว่า ผู้ปกครอง
ของเด็กหลายคนเป็นแรงงานอพยพที่มาทางานที่สมุทรปราการ ไต่เต้ามา
ตั้งแต่เป็นคนงานก่อสร้าง ก็ค่อย ๆ พัฒนาตั วเองจนมามีกิจการของตัวเอง
คือเด็ก พอเราให้ เ ขาทางานพวกนี้ หลายคนเองเขาเขี ยนกลั บ มาตอนเขา
ประเมินเรา บอกว่าเขาดีใจที่ได้ทางานชิ้นนี้ เพราะว่ามันทาให้เขารู้ว่าพ่อแม่
ลาบากยากเย็นขนาดไหนกว่าจะทาให้ครอบครัวเดินมาได้ถึงจุด ๆ นี้ จริงๆ
พวกนี้มันก็จะเป็นตัวอย่างที่เ สริมจากสิ่งที่อยู่ในคาอธิบายรายวิชา เพราะว่า
เราก็จะมี คาอธิบายรายวิชาก็จะพูดตั้งแต่ประวัติการอพยพของคนจีนที่เข้า
มาอยู่ในประเทศไทย มาใช้ชีวิตกลมกลืนยังไงกับคนไทย ประเพณี วิถีชีวิต
เป็นยังไง
วิชานี้สิ่งที่ให้ข้อคิดแล้วก็ย้ากับนักศึกษาเสมอว่า การอยู่ร่วมกับ
คนต่างวัฒนธรรมอย่ างเข้าใจแล้วก็ไม่รังเกียจเขาแต่พยายามหาสาเหตุว่า
เพราะอะไรเขาถึ งเป็ น อย่ างนั้ น เช่ น ทาไมคนจี นถึงเค็มถึงงกนัก มันเป็ น
เพราะว่าเขาเคยอดอยาก ยากแค้นก่อน หรือทามัยเขาถึงได้เกิดอาการที่ ขอ
ประทานโทษนะค่ะ เขาจะชอบขากอยู่เสมอ โดยสภาพอากาศจากประเทศ
ดั้งเดิมของเขามันทาให้เขาติดนิสัยอะไรพวกมา หรือทามัยเขาต้องอาบน้า
แบบคนจีนเข้าเมืองใหม่ ตั้งแต่เมื่อมาอยู่ประเทศไทย วันแรกเลยตั้งแต่มาอยู่
ประเทศไทย เขาต้องตักน้ารดตัวตอนตี 4 ทุกวันเป็นเวลา 3 ปี ต้องทาทุกวัน
คือถ้าไม่ทาทุกวันเขาจะเป็นโรคร้อนในแล้ วก็จะเจ็บป่วย คือสิ่งเหล่านี้ มัน
สะท้อนถึงความอดทดว่า ถ้าหากว่าเขาไม่ทาแบบนี้แม้ว่าจะอากาศหนาวแค่
ไหนเขาก็ต้องตักน้ารดตัวให้ไอร้อนออก คือเขาจะเป็นโรคร้อนใน
ขออนุญาตพูดไปถึงนักศึกษาชาวจีนด้วยแล้วกันนะค่ะ เพราะว่า
เรากาลังพูดถึงเรื่องของสุ ขอนามัย เรื่องของจีนอาบน้า อันนั้นเป็นจีนอพยพ
เมื่อสักร้อยกว่าปีที่แล้ว นักศึกษาชาวจีนขอสารภาพเลยว่า บางครั้งเขามาคุย
ด้วยเราต้องถอยห่างเขาเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้ก็ต้องอธิบายให้เขาฟัง ให้ เขา
ปรับตัว เพราะว่า มันเป็นสุขอนามัยของตัวเขาและตัวเราด้วยถูกไหมค่ะ
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 ให้นักศึกษาทา
ความเข้าใจคนต่าง
วัฒนธรรมโดย
วิธีการการศึกษาหา
สาเหตุว่าเพราะ
อะไรเขาถึงเป็น
อย่างนั้น
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คือต้องหาโอกาสที่จะต้องอธิบาย อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดูถูกวัฒนธรรม แต่ว่า
มันสุขภาพ เหมือนอย่างที่บอกว่ามันเป็นสุขภาพของเราด้วยของเขาด้วย คือ
เขาจะใส่เสื้อยับมาเรียนเราไม่ว่าอะไรเลยเพราะว่า บ้านเมืองเขาต้องประหยัด
อันนี้ไม่ได้ว่ากัน ขอกลับมาที่วิชาที่สอนนักศึกษาไทยนะค่ะ ความสัมพันธ์
ด้านไทยจีนเราจะทิ้งประเด็นให้นักศึกษาคิดทบทวนตัวเองเสมอ ในฐานะที่
มฉก.เติมโตมาจากงานเก็บศพ ก็คือ ขณะเก็บศพไต้ฮงกง เป็นภาระงานที่ไม่
มีใครอยากทา เมืองไทยเมื่อร้อยกว่าปี บอกกับเขาบอกว่าคุณมีเพื่อนต่าง
มหาวิทยาลั ยจะของรัฐ บาลหรือเอกชนก็ตาม บอกว่าเรานะเติบโตมาจาก
ขณะเก็บศพไต้ฮงกง อธิบายให้เพื่อนฟังด้วย ให้เขาเข้าใจ ไม่ใช้รู้อะไรครึ่งๆ
กลางๆ แล้วก็ไปอธิบายอะไรแบบขาด ๆวิ้นๆ อะไรแบบ คือรู้อะไรต้องรู้ให้
ชัดเจน ตอบคาถามได้ มีเหตุมีผล ยอมรับว่าตัว เองอดทดที่จะอ่านและก็
วิจารณ์งานของแต่ละคนอย่างตั้งใจแล้วเราก็รู้ว่า เวลาเราคืนงานเขาเขาจะ
พยายามมองหาว่าเราวิจารณ์อะไรเขา บางคนเราอาจจะวิจารณ์ในเวลาที่เรา
เขียนไม่ได้ เขาก็จะมาถามว่าทาไมไม่เขียนให้ เขาบ้าง คือเด็กเขาต้องการ
ความซะใจจริง โดยเฉพาะงานแบบนะค่ะ อาจจะโชคดีตรงที่ว่าเราสอนวิชาที่
มันเกี่ยวกับเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมันเกี่ยวข้องไปในทุกมิติ จะไป
พูดเรื่องอะไรยังไงก็ได้ เรื่องพระเจ้าตากสินก็ได้
รศ.แสงอรุ ณ กล่ า วว่ า ที่ อ าจารย์ นั ฐ ธิ ย าให้ เ อกสารมา ก็
พยายามเน้น กิจกรรม คือ อย่างที่ว่า ครูก็ต้องไม่มาเป็นพระเอกนางเอกและ
ต้องให้ เด็กทากิจ กรรมให้ เยอะ กิจกรรมจะทาให้ เกิดทั กษะ แต่ถ้าเราตั้ ง
คาถามว่า เท่าที่ผ่าน ๆ มา เราเห็นเด็กทากิจกรรม จะเป็นกิจกรรมรับน้อง
หรือกิจกรรมอะไรก็ตาม ไม่ทราบเหมือนกันว่าอาจารย์หลายท่านมีคาถาม
หรือป่าวว่า เขารับน้อง หรือเขาซ้อมเชียร์ หรือเต้นไก่ย่างอะไรพวก มันตอบ
โจทย์สังคมเข้มข้นไหม ซึ่ง สิ่งที่เด็กร้องสนุกสนานแล้วทาท่า มันสื่อ ลามก
ออกมาแบบนั้นเลย คือเราคนรุ่นเก่ามองแล้วทาไมนักศึกษาทาท่าลามกจัง
แต่เด็กเขาสนุก เขาไม่มองเป็นท่าลามก เหมือนวัฒนธรรมที่เขารับรู้กันมา รุ่น
พี่สั่งสมให้รุ่นน้อง กลายเป็นเรื่องสนุกสนานสาหรับเขา
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 คือรู้อะไรต้องรู้ให้
ชัดเจนเวลาเราคืน
งานเขาเขาจะ
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 ครูก็ต้องไม่มาเป็น
พระเอกนางเอกและ
ต้องให้เด็กทา
กิจกรรมให้เยอะ
กิจกรรมจะทาให้เกิด
ทักษะ
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รายละเอียดของเรื่อง
แต่พอเรามองปุ๊บเรารู้สึกอนาคต เรารูสึกว่านี่เยาวชนของชาติกาลังหลงอยู่กับ
อะไร หลงอยู่กับกิเลสตัณหามากกว่า เขาน่าจะพัฒนาความคิด คือคุณทา
กิจกรรมได้แต่น่าจะเอาเพลงอะไรที่มันจรรโลง ที่ทาให้เด็กมีความคิดที่
สร้างสรรค์มากกว่านี้ คือเราเห็นแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งเที่ยงคืนดึกดื่น
จนกระทั่งจะสอบ final ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าควรจะมีคนมาคอยดูกรอบตรงนี้ดี
ไหม รศ.แสงอรุณ กล่าวว่า คือจริง ๆ ก็ไม่ได้อยากจะชี้ชวนว่า เราจะต้องไป
รบกับ สพน. หรืออะไรอย่างนี้นะค่ะ แต่ว่า อย่างน้อยถ้าหากว่ามีเสียงจากครูบา
อาจารย์บ้าง ว่ากิจกรรมที่เด็กทามันออกแบบมาดีกว่านี้ได้ไหม โดยฟังความ
คิดเห็นเด็กด้วยนะค่ะ ไม่ใช่ว่าเราไปออกแบบให้เขานะ คือต้องให้เด็กมา
ออกแบบ และคุยกับเขา ที่นี้การเรียนการสอนของพวกเรา ถ้าไม่ไปด้วยกับ
กิจกรรมนักศึกษา เราก็คงไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมาก ต่อให้หลักการการศึกษาดี
ขนาดไหนไม่ว่าจะจาก 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ
คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์,
Communication- การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativityความคิดสร้างสรรค์ หลักการดีมาก ๆ เลย แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
หรือในหัวเฉียวฯ มันเป็นไปตามนั้นไหม มันมีการบูรณาการไหม ระหว่าง
กิจกรรมนักศึกษากับการเรียนการสอน อย่างวิธีการสอนแบบ Flip classroom
ก็คือ กลับหัวเรียน คือ ครูขึ้นมามีบทบาทแทนเด็ก แต่จริงๆ แล้วอยากจะใช้
คาว่า ตีลังกาเรียนดีกว่า คือ ให้มันเกิดบรรยากาศสนุกสนาน ด้วย แล้วก็พลิก
กลับด้วย ความสาคัญ 2 ประการที่อยากจะสรุป ร่วมมือกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะฝั่ง
กิจกรรมนักศึกษา หรือ ครู
ครูก็ต้องเตรียมตัวมาดีจริง คือ รู้กว้าง รู้ลึก เชื่อมั่นตัวเองอย่างไม่
โกง ไม่รู้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้ หรือจะหาความรู้ใหม่มาบอกกับเด็ก ไม่ใช่ทาสู่รู้แล้ว
บอกเด็กผิด ๆ เช่น อันนี้จากประสบการณ์เลยว่า เวลาเอาเด็กออกไป
ภาคสนาม เด็กชาวจีน ถามว่า รูปปั้นไก่เยอะแยะเลยที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่ง ทามัย
มันเยอะอย่างนี้ละอาจารย์
มีอาจารย์ที่ไปด้วยตอบว่า อ๋อเกิดปีไก่ ซึ่ง
จริง ๆ แล้วเป็นคาตอบที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่าทั่วประเทศตอนนี้ เหมือนกับจะมี
รูปปั้นไก่ไปวางเซ่นสรวงอยู่หลายศาลเจ้าเลย แสดงว่าเจ้าเกิดปีไก่กันทั่ว
ประเทศเลยหรือ อย่างนี้ก็จะต้องพลิกคาเล็กน้อยว่า สงสัยเจ้าจะเกิดปีไก่หรือ
ป่าว หรือทิ้งประเด็นให้เด็กไปคิดต่อ แต่อย่าตอบอย่างสรุปผิด ๆ ไปแบบนั้น
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 กิจกรรมนักศึกษาๆ
ออกแบบ ไม่ใช่ว่าครู
ไปออกแบบให้เขานะ
คือต้องให้เด็กมา
ออกแบบ และคุยกับ
เขา ที่นี้การเรียนการ
สอนต้อง ร่วมมือกัน
ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะฝั่ง
นักศึกษา หรือ ครู

 ครูก็ต้องเตรียมตัว
มาดีจริง คือ รู้กว้าง รู้
ลึก เชื่อมั่นตัวเองอย่าง
ไม่โกง ไม่รู้ก็ต้องบอก
ว่าไม่รู้ หรือจะหา
ความรู้ใหม่มาบอกกับ
เด็ก ไม่ใช่ทาสู่รู้แล้ว
บอกเด็กผิด ๆ
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รายละเอียดของเรื่อง
สังคมไทยเป็นสังคมของการทางานแบบเปลือก ๆ คือ สวย รวยข้อมูล แต่หา
แก่นสารไม่ค่อยจะเจอ ก็คือ ลงสู่การฏิบัติแบบจริงจังไม่ได้ จริง ๆ แล้วเรามี
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ที่หลักการดีทุกอย่าง ภาษาสวยงาม มีเหตุมีผล อย่าง
พรบ.ปี 2542 หมวดที่ 1 บททั่วไป ความหมายและหลักการมาตรา 6 การจัดการ
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 รู้จักพึ่งตัวเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง นี่ปี 42 นะค่ะ 10 กว่าปี
มาแล้ว การศึกษาไทยก็ยังไม่ได้ย่าอยู่กับที่ แต่ถอยหลังไปเรื่อย ๆ เพราะว่าประเทศ
อื่นเขาก้าวหน้าล้าเราไปละคิดว่าถ้าเราจะพัฒนาเด็กเรา เราไม่ต้องรอรัฐบาลหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ เราควรพัฒนาจากจุดเล็ก ๆ ไปเพราะตอนนี้เด็กไทยด้อยคุณภาพ
กว่าเด็กต่างชาติ มีอีกวิชาหนึ่งที่อยากฝากไว้ คือวิชา วัฒนธรรมไทย – จีน
นักศึกษาเขาทาการอย่างสนุกสนาน งาน 40 กว่าชิ้นที่เด็กทาให้ดู มีทั้งเรื่องอาหาร
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งทาให้เด็กได้รับรู้วัฒนธรรมอาหาร ที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
ของเราที่มันควรจะถูกต่อยอดออกไปอีก สรุปว่า คุณครูต้องทาตัวเป็นน้าชาครึ่งถ้วย
เราจะต้องเติมความรู้จากนักศึกษากับเด็ก

สรุปความรู้ที่ได้

วาทะเด็ด
ครูก็ต้องเตรียมตัวมาดีจริง คือ รู้กว้าง รู้ลึก เชื่อมั่นตัวเองอย่างไม่โกง ไม่รู้ ก็ต้องบอกว่า ไม่รู้
หรือจะหาความรู้ใหม่มาบอกกับเด็ก ไม่ใช่ ทาสู่รู้ แล้วบอกเด็กผิด ๆ
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รายละเอียดของเรื่อง
อาจารย์อรุณ กล่าวสวัสดีคณะกรรมการทุกท่าน โดยกล่าวว่ารู้สึก
อาจารย์อรุณ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาพูดในวันนี้โดยที่ตัวเองไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่า
พุกบางจาก ต้องมาประชันกับท่านผู้มีประสบการณ์อย่างสูงมากทั้ง 2 ท่าน ก็รู้สึกเกรงกลัว
ตอนแรก อาจารย์นัฐธิยา ก็พยายามให้กาลังใจเมื่อวานก็โทรไปบอกว่าไม่มี ไร ชิว
ๆ สบาย ๆ ผมก็อยากจะพูดเพิ่มเติมสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราทาในการ
กลับมาสอนครั้งใหม่นี้ ก็ได้ค้นพบทฤษฎีส่วนตัวในการเรียนการสอนก็มีชื่ อว่า
class management คือ ขอหยิบยกไอเดียของ ผศ.ปราโมทย์ว่า ทาตัวเป็น
ผู้จัดการ ผมจะนามาขยายว่า เราเป็นครู แต่ในยุคปัจจุบัน เราต้องทาตัวเป็น
ผู้จัดการในฐานะที่ผ่านงานบริษัทมาก่อน คือว่าเราต้องบริหารจัดการคลาสให้ลง
ตัว แทนที่จะไปสอนเหมือนสมัยก่อนอย่างที่อาจารย์ว่า เราก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่ว ยได้ด้ว ย คือ การบริ ห ารคลาสก็คือว่า เนื้อหาถ้าเรามีมากเกินไปเราก็แบ่ง
ออกไปข้างนอกบ้าง ให้เด็กไปทางานข้างนอกบ้าง ทาในคลาสให้พอเหมาะกับ
เวลาที่เราได้ อย่างผมก็มีการสอน listening แล้วก็ได้เด็กทาส่วน listening เอง
ให้เด็กไปจับกลุ่มกันและก็เข้าเว็บไซด์ของ English Corner หนังสือที่เราใช้กันอยู่
และให้เด็กจับกลุ่มทากันเอง แล้วก็เอาผลงานมานาเสนอในชั้นเรียน การทาแบบ
นี้ทาให้เราประหยัดเวลาได้มาก ในเรื่องของการสอนคาศัพท์ แทนที่เราจะสอน
เองเราก็ Assign ให้เด็กไปหาคาศัพท์ในหนังสือที่เรียน แล้ วก็ไปดูว่าพยางค์ไหน
เขาเน้ น หนั กพยางค์ไหนแล้ว ก็ฝึ กมา เพราะว่าสมัยนี้เทคโนโลยีก้าวหน้า เด็ก
สามารถรู้ว่า คา ๆ หนึ่ง stress เน้นเสียง คาไหนได้ พยางค์ที่ 1 2 3 เด็กเข้า
google แล้วสามารถที่จะเรียนรู้ตรงนี้ได้ เราก็ Assign เด็กไป แล้วก็จะมีการ
ทดสอบด้วย เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เวลาข้างนอกคลาสส่วนใหญ่เลย แล้วใช้เวลา
ข้างในให้พอเหมาะกับเนื้อหา ที่เหลืออยู่
เรื่องของ Peer consultation หมายถึงว่าการให้เด็ก Correct
แก้ไข ตรวจกันเอง หมายถึงว่าเราให้เด็กทาแบบฝึกหัดมาแล้วเราก็เลือกคนที่ทา
ถูกแล้ วก็ตั้ง สมมติว่ามีอยู่ 5 คน ที่ทาถูกต้องหมดทุกอย่างแล้ วก็ตั้งเป็นคณะ
ลู ก ขุ น ขึ้ น มา คณะลู ก ขุ น ก็ จ ะนั่ ง อยู่ ห น้ า ห้ อ ง ชอบใจคนไหนก็ ไ ปเข้ า แถวรอ
ปรึกษา แต่ทีนี้เราต้องอบรมคณะลูกขุนไว้ก่อนนะว่า ต้องถูกต้องให้หมดนะ และ
เพื่อนก็จะรับคาปรึกษาจากคณะลูกขุน แล้วก็ได้ผลดีนะ คือเราตรวจเสร็จในเวลา
รวดเร็วและคณะลูกขุนก็เป็นหัวหอกที่ทาอะไรซ้าแล้วซ้าอีกและก็จะเป็นคนที่ทา
คะแนนได้สูงในห้ อง สูงยิ่งขึ้น ไปอีก และก็จะมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น และก็จะ
ประหยั ดเวลามาก ส่ว นลักษณะของการทางานผมก็จะกระจายจริตของการ
ทางาน Assign มีทั้งงานคู่ งานกลุ่ม งานเดี่ยว งานคู่ผมก็ ให้นักศึกษาทาเป็น
หนังสือนอกเวลาแบ่งเป็นงานกลุ่มแล้วก็ใช้กลวิธีของ Entertainment เข้ามาช่วย
ในสมัยเมื่อ 2 ปีที่แล้วจะเห็นว่ามีรายการThe Voice

สรุปความรู้ที่ได้
 การบริหารคลาสก็
คือว่า เนื้อหาถ้าเรามี
มากเกินไปเราก็แบ่ง
ออกไปข้างนอกบ้าง
ให้นักศึกษาไปทางาน
ข้างนอกบ้าง
Assign ให้เด็กไปหา
คาศัพท์ในหนังสือที่
เรียน แล้วก็ไปดูว่า
พยางค์ไหนเขา
เน้นหนักพยางค์ไหน
แล้วก็ฝึกมา
เรื่องของ Peer
consultation ให้
นักศึกษา Correct
แก้ไข ตรวจกันเอง
เลือกคนที่ทาถูกมา 5
คน ที่ทาถูกต้องหมด
ทุกอย่างแล้วก็ตั้งเป็น
คณะลูกขุนจะนั่งอยู่
หน้าห้อง นักศึกษา
ชอบใจคนไหนก็ไปเข้า
แถวรอปรึกษา แต่ทีนี้
เราต้องอบรมคณะ
ลูกขุนไว้ก่อนนะว่า
ต้องถูกต้องให้หมดนะ
และเพื่อนก็จะรับ
คาปรึกษาจากคณะ
ลูกขุน
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ผมก็ นึ ก ว่ า ให้ เ ด็ ก ออกมาพู ด บ้ า ง แทนที่ จ ะนั่ ง ฟั ง อย่ า งเดี ย ว ก็ ใ ห้ เ ด็ ก
แบ่งกลุ่มกันโดยแบ่งเป็นคู่และก็รับผิดชอบหนังสือนอกเวลาคู่ละบท และก็
ให้เด็กออกมาพูด สมมติว่า บทที่ 1 แบ่งเป็น 3 คู่ และก็ให้พูดทั้ง 3 คู่
และให้เพื่อนในห้องโหวตว่าคู่ไหนเล่าได้ดีที่สุด ใช้คาพูดได้ดีที่สุด และเข้า
ได้ได้ง่ายที่สุ ด คู่นั้ น ก็จ ะเป็นคนชนะ เพราะฉะนั้ นเด็กจะมีความรู้สึกว่า
ตัวเอง proud และก็เป็นกรรมการก็จะตั้งใจฟังแล้วก็ฟังเพื่อนสั้น ๆ ทั้ง 3
คน เด็กก็จะได้ความรู้ และตัวเองก็ต้องตั้งใจเพราะเป็นกรรมการ ก็ใช้เรื่อง
ของ Entertainment เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นเราต้องมองรอบ
ด้านว่ามีสิ่งไหนที่เรานามาประยุกต์ใช้ได้เราก็ใช้ และอีกอย่างหนึ่งเรื่องของ
การเรียนการสอนโดยใช้หลักของ class management เข้ามา และก็มี
เรื่องของ HR คือ เรื่องการเช็คเวลาเข้าเรียน จะแบ่งคะแนนเป็น 5 กับ
5 คือ การเข้าเรียน 5 คะแนน และจิตพิสัย 5 คะแนน คือทุกคนจะได้หมด
ถ้าทาตามเงื่อนไข แต่ถ้า ไม่ทาตามเงื่อนไข เช่น จะหักคะแนนคนมา
สายประจา คะแนนจิตพิสัยก็จะลดลง 2 คะแนน หรือโทรศัพท์ในห้องหัก
1 คะแนน ก็เป็นกฎทั่ว ๆ ไป อันนี้ก็จะบอกว่าในศตวรรษที่ 21 เรามี
นวัตกรรมในการเรียนการสอนใหม่ก็จริงแต่ว่า สิ่งที่อยู่ในศตวรรษก่อน ๆ
มันก็มีความสาคัญเหมือนกัน อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเราก็อย่าทิ้งไปซะ
หมด เราก็เอาศรวรรษที่ 19 , 18 มาใช้บ้าง ก็อย่างที่บอก คือ กฎเกณฑ์
ต่าง ๆ เราก็บอกไว้คร่าว ๆ แล้ว รอบนี้ก็มีเท่านี้
อ.อรุณ ประเด็นแรกก็คือ การรับน้องกับกิจกรรมที่นักศึกษาทา
ในแง่ดีของกิจกรรมที่นักศึกษาทาก็คือว่า ครูก็ดีใจนะที่พวกคุณใช้เวลาฝึก
การเชื่อมระหว่างกันแทนที่จะไปสังคมก้มหน้าแต่ว่าทาให้มันพอประมาณ
อย่างเช่น 2 อาทิตย์ก่อนสอบขอให้หยุดและอ่านหนังสือบ้าง ประมาณว่า
ไม่เห็ น โรงศพไม่ห ลั่ งน้ าตา ประเด็นที่ 2 ผมใช้คาว่า การตกม้าตายใน
ห้ อ งเรี ย น คื อ เด็ ก จะค้ น หาข้ อ มู ล จาก Google เสมอเพื่ อ ที่ จ ะคอย
ตรวจสอบเราว่าเรานาเสนอสิ่งที่ถูกต้องไหม หรือ จริงไหม คือ เราต้องคอย
ระวังเพราะเด็กนั้นจะหาข้อมูลได้เร็วกว่าเรา อีกประเด็นคือ ตอนสอนอยู่
แกล้วเด็กเดินไปเข้าห้องน้า อย่างอาจารย์บางท่าน จะเข้าสายให้นักเรียน
15 นาที ใน 15 นาทีนี้ เด็กจะต้องไปเข้าห้ องน้า ทาธุระส่ วนตัว ให้ เสร็จ
เรียบร้อยก่อนเข้าห้องเรียน เพราะถ้าเข้าห้องเรียนแล้วจะไม่มีการปล่อยให้
ออกไปอีก เพราะเวลา ประมาณ 1ช.ม.ครึ่งคนเราสามารถทนได้

สรุปความรู้ที่ได้
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
เป็นคูเ่ ล่าหนังสือนอก
เวลาคู่ละบท และก็ให้
ออกมาพูด และให้
เพื่อนในห้องโหวตว่าคู่
ไหนเล่าได้ดีที่สุด ใช้
คาพูดได้ดีที่สุด และเข้า
ได้ได้ง่ายที่สุด คู่นั้นก็จะ
เป็นคนชนะ
เพราะฉะนั้นนักศึกษา
จะมีความรู้สึกว่าตัวเอง
proud และการเป็น
กรรมการก็จะตั้งใจฟัง
ด้วย

วาทะเด็ด
 เราเป็นครู แต่ในยุคปัจจุบัน เราต้องทาตัวเป็นผู้จัดการ
 ลักษณะของการทางานผมก็จะกระจายจริตของการทางาน Assign งานให้นักศึกษา มีทั้งงานคู่ งานกลุ่ม งานเดี่ยว

ภาพกิจกรรมการเล่าเรือ่ งที่นาข้อปฏิบัติที่ดีนาไปใช้ในการทางาน
กลุ่มชุมชนคนทางาน เรื่อง การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่าเรื่องที่นาข้อปฏิบัติที่ดีนาไปใช้ในการทางาน
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
กลุ่มชุมชนคนทำงำน เรื่ อง การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558

ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิก สุนทรธัย

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีลักษณ์ หาญมนตรี

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ธนานุรักษากุล

4

รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ กนกพงษ์ชัย

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ชูเดช

6

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รัชนีพร ศรีรักษา

7

อาจารย์อรุณ พุกบางจาก

8

อาจารย์พรรณศิริ แจ่มอรุณ

9

อาจารย์จิตติณชุลี บุญช่วย

10

อาจารย์ ดร. ธงชัย หงษ์จร

11

อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ

12

อาจารย์บุญช่วย สนสี

13

อาจารย์สุภาพร กวินวศิน

14

อาจารย์สุดารัตน์ จันทร์เพิ่มพูนผล

15

อาจารย์พิชญ์สินี ขาวอุไร

16

อาจารย์ศาริณี ตั้งอุทัยสุข

17

อาจารย์วชิรา เจริญจิตร์

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
กลุ่มชุมชนคนทางาน เรื่อง การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558

คุณเอื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิก สุนทรธัย คณบดีคณะศิลปศาสตร์

คุณอานวย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ธนานุรักษากุล

คุณประสาน

อาจารย์บุญช่วย สนสี

คุณกิจ

รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ กนกพงษ์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ชูเดช
อ.อรุณ พุกบางจาก

คุณลิขิต

อาจารย์สุภาพร กวินวศิน
อาจารย์พิชญ์สินี ขาวอุไร
อาจารย์ศาริณี ตั้งอุทัยสุข
อาจารย์สุดารัตน์ จันทร์เพิ่มพูนผล

การจัดการโครงการฯ (KM) อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ
เลขาโครงการฯ (KM)
ผู้ร่วมสกัดความรู้

อาจารย์วชิรา เจริญจิตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีลักษณ์ หาญมนตรี  อาจารย์พิชญ์สินี ขาวอุไร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์
 อาจารย์ศาริณี ตั้งอุทัยสุข
ธนานุรักษากุล
 อาจารย์วชิรา เจริญจิตร์
 ดร. ธงชัย หงส์จร
 อาจารย์ศุชญา สนสี
 อาจารย์สุดารัตน์ จันทร์เพิ่มพูนผล
 อาจารย์สุภาพร กวินวศิน
 อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ

คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิก สุนทรธัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อารีลักษณ์
หาญมนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นพรัตน์ ธนานุรักษากุล

ดร.ธงชัย หงส์จร

อาจารย์นัฐธิยา
บุญอาพัทธิ์เจริญ

อาจารย์
ศุชญา สนสี

คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์สุภาพร
กวินวศิน

อาจารย์สุดารัตน์
จันทร์เพิ่มพูนผล
อาจารย์พิชญ์สินี
ขาวอุไร

อาจารย์ศาริณี
ตั้งอุทัยสุข

อาจารย์วชิรา
เจริญจิตร์

