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การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง การพัฒนาวิชาการสายรับใชสังคม 

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด 

กลุมยอย : หองอาจารย 

หมายเหตุ : บทสนทนาท่ีเกิดข้ึนเปนการพูดคุยระหวางผูเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง การ
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รศ.ดร.วรรณา  ประยุกตวงศ 

 สวัสดีทุกทานคะ ดิฉัน วรรณา ประยุกตวงศ อาจารยจากหลักสูตรศึกษาองครวม สถาบันอาศรม

ศิลป  ขออนุญาตทําหนาท่ีเปนผูดําเนินรายการ  หัวขอท่ีเราพูดคุยตั้งแตภาคเชาคือการพัฒนาวิชาการ

สายรับใชสังคม  สิ่งสําคัญในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังน้ี  คงไมไดหมายถึง การแบงสาย  แต

หมายถึงการจะทําใหเกิดการเรียนการสอนในอุดมศึกษา  โดยเนนการใชชุมชนเปนฐาน  ใชปญหาของ

ชุมชนเปนโจทยในการศึกษาเรียนรู  ผลิตบัณฑิต  ในการทําวิจัย บริการวิชาการ  จัดการเร่ือง

ศิลปวัฒนธรรม  ซ่ึงท้ังหมดเปนภารกิจหลักของอุดมศึกษาแหงประเทศไทย  
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ตามท่ีทานอาจารยหมอวิจารย  ไดเลาใหฟงเม่ือเชาวา ระบบการเรียนรูแบบ “lecture” ซ่ึง

หมายถึงการบอก สอน หรือเลาเร่ืองท่ีเรารูใหกับคนอีกฝายหน่ึงฟง  คงไมใชวิธีการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

๒๑ อีกตอไป  รูปแบบของการเรียนรูของเราในคร้ังน้ี  ก็ไมใชลักษณะท่ีผูรูมากกวา มาถายทอดใหผูรู

นอยกวา  เพราะเช่ือวาเราทุกคนตางมีประสบการณ   

ดิฉันขอสรุปชวงเชาสักเล็กนอยวา  เราไดเห็นรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตางๆ 

ในลักษณะของการศึกษาภาคบังคับ หรือ General Education  กรณีท่ีเห็นเปนรูปธรรม เชนม.มหิดล ท่ี

ไดเปลี่ยนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังระบบ  ดวยการเขาไปทบทวนและสรางโครงสรางใหมรองรับ  มีการ

อบรมคณาจารยเพื่อสรางการเรียนการสอนในรูปแบบใหม   หรือกรณี ม.ธรรมศาสตร  ท่ีอ.ปริญญา ได

ผลักดันใหมีวิชาพลเมือง   หรือกรณี มจธ.  ซ่ึงใชสิ่งท่ีเปนฐานหลักอยูแลว คือ Work-Integrated 

Practice  ซ่ึงใชกระบวนการบูรณาการการเรียนรูไปสูการทํางาน  และพัฒนาไปสูสิ่งท่ีเรียกวา ศาสตร

ศึกษา  ขณะเดียวกันก็พยายามปรับวิชาท่ีเรียกวา General Education ดวย  

 ในสวนของ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ไดนําเสนอหลักสูตร หรือคณะใหม ท่ีเนนเร่ืองการทํางานกับ

ชุมชน  โดยการทําโพธิวิชชาลัย จ.สระแกว ของ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คือตัวอยางของโมเดล หน่ึง

มหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด ซ่ึงโพธิวิชชาลัยก็ไดขยายฐานการทํางานไปยังจังหวัดตางๆดวย  สําหรับม.

ราชภัฏอุตรดิตถ  ไดนําเสนอตัวอยางสําคัญในพื้นท่ี คือ จังหวัดอุตรดิตถ  ดวยการทํางานกับกลุม

เครือขาย องคกรตางๆ  โดยเร่ิมจากการสังเคราะหหรือสรุปองคความรูท่ีมีอยู  ตั้งโจทยวิจัยในจังหวัด

รวมกัน  และนําเสนอสูการเรียนรู  ท้ังในสวนการขับเคลื่อนผานงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงาน

การศึกษา  ขณะท่ี สถาบันอาศรมศิลป  ไดนําเสนอตัวอยางการจัดการเรียนการสอน  ท่ีเนนเร่ืองการ

เปลี่ยนแปลง และรับใชสังคมโดยตรง    

ดิฉันขอเร่ิมตนโดยตามความพรอมของแตละทานนะคะ  ขอเรียนเชิญม.ราชภัฏอุตรดิตถ  รวม

แบงปนเรียนรูกอน  เชิญอ.ประพันธคะ 

 

อาจารยประพันธ  แจงเอี่ยม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

สืบเน่ืองจากท่ีม.ราชภัฏอุตรดิตถไดนําเสนอในชวงเชา  เกี่ยวกับการออกแบบการทํางานเชิง

กลไก  ท่ีมหาวิทยาลัยไปทํางานกับ ๓๐ ตําบล  ซ่ึงจะเขาไปเกี่ยวของกับงานวิจัย  งานบริการวิชาการ  

การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และเร่ืองทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นภาพนะครับ วา

การทํางานของมหาวิทยาลัยมีหลายสวนท่ีลงไปทํางานกับชุมชนทองถิ่น   ในสวนของภาควิชาก็มีการนํา

งานวิจัยลงไป    ขณะท่ีกระบวนการบริหารจัดการทองถิ่นบางสวนไดเช่ือมโยงมาสูการเรียนการสอนดวย  

ผมจึงขอนําเสนอเร่ืองราวตางๆผานวีดิทัศน เพื่อใหเห็นวิธีการใชงานวิชาการลงไปรับใชสังคม  ซ่ึงจะ

นําไปสูเร่ืองของหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัดดวย  ประมาณ ๑๐ นาที เชิญชมครับ 

 

(วีดิทัศน)  กวาสิบปท่ีผานมา มีการพูดถึงหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด  และมหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถไดทํางานกับชุมชนทองถิ่นมาอยางตอเน่ือง  จนถึงวันน้ีไดเกิดรูปแบบท่ีเรียกวา อุตรดิตถ
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โมเดล  รูปแบบน้ี  คือ การเช่ือมโยงกลไกการทํางานวิจัยของมหาวิทยาลัย  เพื่อตอบโจทยปญหาของ

ชุมชนทองถิ่นไดเปนผลสําเร็จ  เราไปดูท่ีบานหวยบง  ตําบลปาเซา  ซ่ึงมีคนอยูกันประมาณ ๒๓๔ 

ครัวเรือน  ความมีช่ือเสียงของท่ีน่ีคือ วิทยาลัยวัววิทยา  ท่ีน่ีเลี้ยงวัวมากกวา ๘๐๐ ตัว  เพื่อเอาไปขาย  

และเจาวัว ๘๐๐ ตัว  ท่ีสรางปญหาใหกับคนในพื้นท่ี  ดวยเร่ืองข้ี   

ผูชาย  :  เลอะไปท่ัว 

ผูหญิง :  เหม็นคะ 

ผูหญิง :  สกปรก 

ผูชาย  :  ไมสะอาด  

ผูหญิง :  ไมไหว  รถเหยียบกันเลอะ 

ผูชาย  :  แมลงวันมันจะเยอะ 

ผูหญิง : นาจะใหเปนเช้ือโรค 

ผูชาย  :  หมูบานน้ี คนเลี้ยงวัวกันเยอะ  แตวัวมันไปข้ีบนถนน  ตอนแรกผมก็ใหชาวบานรวมตัว

กัน กวาดแลวเอาข้ีวัวไปขาย แตมันไมไดราคา  ทราบถึงองคการบริหารสวนตําบล 

อบต.เขามา  ก็ไปไดทางราชภัฏมาประชุมวิจัยกัน  ประชาคมกัน 

ผูชาย  :  ชาวบานคิดวาตรงน้ีเปนปญหาของเขา  แตขณะเดียวกันนักวิชาการท่ีเขามารวม กลับ

มองวาเปนโอกาส  จึงเกิดการวิจัยรวมกัน ระหวางนักวิชาการในมหาวิทยาลัย องคกร

ปกครองทองถิ่น  และคนในหวยบง  สรางนักวิจัยในหวยบงข้ึนมา 

ผูชาย  :  อยูท่ีน่ีมาตั้งแตเกิด  มีปญหาเกี่ยวกับข้ีวัว  พอดีป ๕๓ มีคณะเกษตรศาสตรมารวมกับ

ชุมชน กับหมูบาน  ไดทําการทดลองหลายอยาง เอาข้ีวัวมาทําบอแกส  ข้ีวัวท่ีเหลือใช

จากบอแกส  เราเอามาตากแหง  เอาข้ีวัวมาทําปุยใชในนาขาว 

ผูชาย  :  องคความรูท้ังหมด  ถูกนําไปพัฒนาหมูบาน  ในลักษณะของเราเรียกวา วิทยาลัยวัว

วิทยา  ซ่ึงเราใชวัวเปนศูนยกลางการพัฒนา  ซ่ึงอนาคต โจทยหรือบริบทของชุมชน

เปลี่ยนแปลงไป  เราก็ไมกลัว  เพราะคนในหวยบงมีวิธีการ กระบวนการเรียนรู 

กระบวนการอยางน้ีครับ  เขาเรียกวากระบวนการพัฒนาท่ีย่ังยืน  และเปนเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ-อุตรดิตถ   

ผูชาย : กระบวนการน้ีเกิดข้ึนจากท่ีชุมชนทองถิ่นมองเห็นปญหาของตนเอง  และดึง

สถาบันการศึกษาเขารวม  ทําใหวันน้ีท่ีบานหวยบง สามารถแกปญหาไดดวยตัวเอง  

เชนเดียวกับหาดสองแคว  อําเภอตรอน  สภาพแวดลอมของท่ีน่ี  สะอาดสะอานนาอยู  

จนไดเปนตําบลศูนยเรียนรู และกลไกขับเคลื่อนเครือขายชุมชนทองถิ่นนาอยู  ซ่ึงเปน

ผลของการรวมมือระหวางชุมชนทองถิ่นกับมหาวิทยาลัย  ในการนําความรูเร่ืองการ

จัดการขยะ  เขามาจัดการวิธีคิด วิธีปฏิบัติของชุมชน  นํามาสูการแกปญหาเร่ืองขยะใน

ปจจุบัน 
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ผูชาย  :  เม่ือกอนปญหาเร่ืองขยะ  เกิดข้ึนในชุมชนของเรา  ก็จะมีการเอาไปท้ิงตามหลังบาน  

บางคนไมมีจิตสํานึก  เขาก็ท้ิงขางทาง  ทําใหชุมชนของเรามีแตขยะ 

ผูชาย  :  ก็เลยเสนอแนวทางในเร่ืองของการจัดประชุมประชาคมข้ึน  ไมยอมมีใครเอาขยะไปท้ิง

บานของตัวเอง  เราก็เลยไปประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรามองดวย

ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล  ก็เลยใหคําแนะนําในเร่ืองประเด็นวา  ปญหา

มันเกิดท่ีใด ควรไปแกท่ีน่ัน  ก็คือ แกท่ีคน  ซ่ึงเปนตนเหตุของการผลิตขยะ  เราพบวา

โดยสัดสวนแลว ขยะรีไซเคิล มีเปอรเซ็นตสูง  ก็เอามาใชประโยชนโดยกลับมาใชได

ใหมได  พอชาวบานเขาใจอยางน้ี  ก็ทําใหนาสนใจวาขยะน้ี  ไมใชเร่ืองขยะท่ีเปนเร่ืองท่ี

นารังเกียจ  แตขยะมันนาจะเปนประโยชน 

 ผูชาย  :  โครงการจักรยานสานฝนรักสิ่งแวดลอมท่ีเห็นอยูน้ี  คือ การรวมตัวของเด็กๆ  ในตําบล

หาดสองแคว  เพื่อสานตอการพัฒนาเพื่อใหเกิดความย่ังยืน 

ผูหญิง :  โดยสวนตัว ท่ีทําโครงการน้ี  ก็ดีใจและภูมิใจ  เปนโครงการท่ีทําจากรุนสูรุน  โดยรุนพี่

สอนรุนนอง แบบมีสวนรวม  สิ่งน้ีจะบอกไดวา ท้ังประเทศแลวกัน  คนท่ีมีจิตอาสาเปน

สิ่งท่ีสําคัญ  อยากใหรณรงคเร่ืองน้ีอยางมาก 

ผูชาย  :  วันน้ีความสําเร็จท่ีเกิดจากกระบวนการแกปญหาของตําบลหาดสองแควน้ัน  เร่ิมสํารวจ

ท่ีมาของปญหา นําความรูมาปรับทัศนคติ  สูทางออกของการแกปญหาใหกับชุมชน  

โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความรวมมือ  และพัฒนาตอยอดสูการจัดสุขภาวะ

โดยชุมชนดานอื่นๆ  จนเกิดความย่ังยืนครับ 

ผูหญิง : ขวัญเอย  ขวัญเอยเจาขา  ขวัญแมโพสพกับแมโพธิ์ศรี  แมกันเทวี  ก็มีสี่สีดา  แมสรอยม

ลิวรรณ  แมจันทรมะลิลา แมสรอยจําป แมสีจําปา แมสรอยระยา  

ผูชาย  :  การทําขวัญขาวของชาวนา  เพื่อระลึกถึงบุญคุณแมโพสพ  เปนภูมิปญญาเดิม ท่ีถูกร้ือ

ฟนกลับมาอีกคร้ัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถสงนักศึกษามาเรียนรูรวมกับชาวบาน

ใน ตําบลไรออย  อําเภอพิชัย  นอกจากน้ียังพบวาชาวบานยังใชสารเคมี ในการทํา

เกษตรกรรม  สงผลเสียตอสุขภาพ  ตนทุนการผลิตสูงข้ึน 

ผูชาย  :  เน่ืองจากพี่นองชาวไรชาวนาเราตองการผลผลิตท่ีมากข้ึน  เลยใชสารเคมีมากข้ึน  ทํา

ใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนตามไปดวย  ปญหาสารเคมีมีพิษตกคาง สงผลใหคนในชุมชน

เสียชีวิต  จึงนําปญหามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ก็เลยไดรับการ

สนับสนุนจาก สสส. 

ผูชาย  :  เร่ืองของตนทุนการผลิต  เร่ืองของปญหาสุขภาพ  เร่ืองของภูมิปญญาหรือวาประเพณี

วัฒนธรรมท่ีหายไป  การคนพบปญหาตางๆ  การรวมไมรวมมือออกแบบการทํางาน

รวมกันกับชุมชนทองถิ่น  จัดทําบัญชีครัวเรือน  การทําแปลงนาสาธิต  เร่ืองของ

กระบวนการในเร่ืองการจัดทําโรงสีชุมชนราชพฤกษ  ซ่ึงเช่ือมโยงกับภาคีตางๆ  ท่ี

เกี่ยวของเขามา 
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ผูชาย  :  การทํางานในคร้ังน้ีนะครับ  เราจะทํางานเปนทีม  จะมีท้ังภาควิชาการ  ภาคทองถิ่น

ทองท่ี  และภาคประชาชน  ซ่ึงนักศึกษาจะเปนสวนหน่ึงในการเช่ือมประสานระหวาง

ทองท่ีกับภาคประชาชน  ใหเขาไดมาทํางานรวมกัน  การเรียนรูในคร้ังน้ี  ก็ถือวาเปน

ประสบการณท่ีดีสําหรับผม   

 ผูชาย  :  ปญหาการใชเคมีของตําบลไรออย  เร่ิมเปลี่ยนมาเปนเกษตรอินทรีย  ซ่ึงไดผลผลิต

อยางดี  ก็เพราะวาไดนักวิจัย ซ่ึงเปนคนทองถิ่น อาศัยความคุนเคยกับชาวบาน  เปนผู

เช่ือมเครือขายภาคี ชุมชน และสถาบันการศึกษา  แลกเปลี่ยนและใหความรูในการทํา

เกษตรกรรมซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงเปนผลสําเร็จท่ีอิ่มใจของทุกฝายครับ 

ผูชาย  :  ตลาดสีเขียว  ท่ีน่ีมีสินคาเกษตรมากมาย จากเครือขายเกษตรทางเลือก ท้ังพืชไร ผลไม 

ผลิตภัณฑท่ีข้ึนช่ือของจังหวัด  ซ่ึงมาจากชาวบาน 7 ตําบล  ในจังหวัดอุตรดิตถรวมตัว

กัน  แตกอนจะมาถึงความสําเร็จอยางท่ีเห็นในวันน้ี  ตลาดแหงน้ีเร่ิมมาจากการ

แกปญหาของทุเรียนพันธุหลินลับแล และหลงลับแล   

ผูชาย  :  ปญหาท่ีเราพบ คือ ทุเรียนแกออนไมเทากัน  แลวก็โรคแมลง  เสร็จแลวพวกเรา

แกปญหากันไมได  เราก็เดินไปหาทานอธิการบดี  ทานก็มอบหมายใหคณะเกษตรมา

ดูแล  ทุเรียนเราก็เลยไดคุณภาพดี  พอไดคุณภาพเสร็จแลว  ก็ปรึกษาประชุมหารือกัน  

มันจะตองมีตลาด  เราก็รวมกันเปนตลาดสีเขียว  ตลาดสีเขียวของเรามีกฎกติกาวา 

จะตองเปนสินคาเกษตรท่ีปลอดภัย  มีการรับรองจากภาครัฐ  ก็คือ กรมวิชาการเกษตร 

มาจดจีพี  ตรวจการผลิตใหเรา  เพื่อยกระดับเกษตรกร  เพื่อใหเกษตรกรมีฐานะท่ีดีข้ึน

ครับ 

ผูชาย  :  จากปญหา กลับกลายมาเปนโอกาสท่ีตอยอด  ซ่ึงไมเพียงเกิดประโยชนกับเกษตรกรผู

ริเร่ิมเทาน้ัน  แตยังขยายผลน้ีไปสูเกษตรกรในวงกวางอีกดวย 

ผูหญิง  :  ตลาดสีเขียวก็เปนตัวอยางของเครือขายภาคประชาชน  ท่ีทําใหภาควิชาการทํางานกับ

เครือขายภาคประชาชนได  ทุกพันธกิจเช่ือมโยงนักศึกษา เช่ือมโยงอาจารย ลงไปทํา

ฐานขอมูล  เพื่อท่ีจะทําชุดโครงการวิจัย  ตอบโจทยท่ีเปนความตองการของเครือขาย

เกษตรกรอยางชัดเจน 

ผูชาย : ท้ังหมดน้ี  คือ ตัวอยางของการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ท่ีเช่ือมโยงระหวาง

สถาบันการศึกษา  ภาควิชาการ  ชุมชนในพื้นท่ี  องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคี

เครือขาย  เม่ือมหาวิทยาลัยเปดประตูใหทองถิ่นเดินเขาหา  จึงเกิดการถายเทความรู

เขาหากัน  นํามาสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น  เพื่อสรางสังคมอุดมปญญาให

เกิดข้ึน    และท่ีเราไดชมกันไปเกิดข้ึนแลว สําเร็จ และเปนจริงได หวังวาจะเปน

ตนแบบ และแรงบันดาลใจ สําหรับจังหวัดอื่นๆ ตอไป (จบวีดิทัศน) 
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จากท่ีไดชมวีดิทัศน  สวนท่ีภาควิชาไดดําเนินการคือ เอาพันธกิจ และเร่ืองการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ท้ัง ๓ – ๔ สวน  ดังท่ีไดกลาวไปแลว ซ่ึงในสวนน้ีเรียกวา  สรางความรวมมือกับชุมชนทองถิ่น  

โดยเฉพาะเร่ืองของรายวิชาการเรียนการสอน  ในสาขาของผม  นักศึกษาอาจเปนสายสังคม  และ

สามารถลงไปทํางานกับชุมชนทองถิ่นได  แตจะมีอีกสวนหน่ึง คือ สาขาดานเทคโนโลยี  ซ่ึงตองไป

ทํางานกับชุมชนเหมือนกัน  เขาก็มีประสบการณดีๆ เหมือนกัน   

 

รศ.ดร.วรรณา  ประยุกตวงศ   

ขอขอบคุณ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ  เทาท่ีดิฉันไดฟงและดู  ท้ังหมดจะเปนงานวิจัยท่ีอยูภายใตสิ่งท่ี

เรียกวางานวิจัยสุขภาวะชุมชน ระดับตําบล  โดยมีขอบเขตคือ จ.อุตรดิตถ  และบางโครงการในโมเดล

น้ันก็ดึงนักศึกษาเขาไปรวมทําโครงการวิจัยดวย 

 

อาจารยประพันธ  แจงเอี่ยม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ครับ สวนใหญอาจารยทุกคนท่ีรับผิดชอบ  จะบูรณาการเปนรายวิชากับในตําบลท่ีตัวเอง

รับผิดชอบอยู  เพียงแตอาจเปนอาจารยสวนนอย ประมาณ ๕๐ – ๖๐ คน  ไมใชท้ังมหาวิทยาลัย  โดย

ในชวงน้ีจะเปนชวงการตอยอดขยายผล  เร่ืองการจัดการความรู  จากประสบการณความสําเร็จของการ

เรียนการสอนท่ีบูรณาการ  ซ่ึงจะนํามาสูการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะ ซ่ึงอาจารยแตละทานจะ

รับผิดชอบเอง  ยังไมไดเขาไปสูรายวิชาท่ีเปนหมวดการศึกษาท่ัวไป 

 

คุณประภัสสร ปรีเอี่ยม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ดิฉัน ประภัสสร  ปรีเอี่ยม จากม.ราชภัฏมหาสารคาม  มีความสงสัยวา  ท่ีเราเขาไปทํากันแลว

ในชุมชน  จะทําอยางไรท่ีบอกวา ตอยอดขยายผลและทําใหชุมชนยังคงเช่ือม่ันในราชภัฏ  วาราชภัฏจะ

ชวยเหลือเขา หรือวาไปแลกเปลี่ยนกับเขาไดตลอดไป 

 

อาจารยประพันธ  แจงเอี่ยม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 ในสวนท่ีเราลงไปทําโครงการงานวิจัย หรืองานบูรณาการการเรียนการสอน  สิ่งท่ีเราไดไป

รวมกับชุมชนทองถิ่น คือ เขาไปสรางความเขาใจกับทุกภาคสวน  มีการสรางกลไกโดยการตั้ง

คณะกรรมการสุขภาวะชุมชนเพื่อดูแลเร่ืองตําบลสุขภาวะ  โดยใชหลักของบวร (บาน วัด โรงเรียน)  ซ่ึง

ตัวชุมชนทองถิ่นท่ีเราเลือก  เขาเต็มใจจะทํางานกับเรา  มีการเซ็นสัญญาMOUกับตําบล  โดยแตละคณะ

ก็ลงไปทําสัญญาMOUรวมกันท้ัง ๓๐ ตําบล   

ตัวอยางเชนประสบการณของคณะมนุษยศาสตร  จะรับผิดชอบ ๖ ตําบล  ในแงของการจัดการ 

เราจะมีคนรับผิดชอบท้ัง ๖ ตําบล  และเราลงไปทํางานชวยเหลือกัน  โดยเครือขายทางวิชาการ  

เครือขายทองถิ่นก็มีการชวยเหลือกันระหวาง ๖ ตําบลดวย  ทางภาควิชาการก็จะไปรวมเรียนรูกับชุมชน  

รวมกับอบต. มีการเก็บขอมูล และสงนักศึกษาไปรวมทํางานกับภาคีเพื่อทําขอมูล  และนําขอมูลเขาสู
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กระบวนการของประชาคม ของตําบล  น่ันคือ ในเร่ืองของสภาอบต.  และใหชุมชนเขามารวมแลกเปลี่ยน

ความคิด   ซ่ึงตัวชุมชนจะไดประโยชน  เขาจะเห็นวา ภาควิชาการนําความเปนวิชาการไปชวยเรียบเรียง

สิ่งดีๆท่ีเขาดําเนินการอยู  แตยังไมไดมีการจัดหมวดหมูใหเรียบรอย  คราวๆก็ประมาณน้ีครับ   

 

รศ.ดร.วรรณา  ประยุกตวงศ   

ขอบคุณคะ  อาจารยพูดไดชัดเจนเกี่ยวกับการทํางาน  โดยมี ๓ กรอบใหญ  มีทีมหลัก  ทีม

คณาจารยเปนจุดเร่ิมตน   มีการทํางานกับชุมชนผานโครงสรางเชิงระบบ  คือ การทําMOU  และท่ี

สําคัญมีการทํางานจากโจทยวิจัยในทองถิ่น  เปนเร่ืองท่ีนาสนใจนะคะ   

 

ผูเขารวมอภิปรายทานหน่ึง 

คอนขางช่ืนชมคะ ท่ีม.ราชภัฏอุตรดิตถ ไดลงไปถึง ๓๐ ตําบล  ตามท่ีอาจารยเลามาจะเปน

ลักษณะของการพึ่งพา  การรวมมือกันนะคะ  ทีน้ีอยากทราบวาอาจารยมีแผนงานในเร่ืองของการออก

จากชุมชนไหมคะ  ในลักษณะท่ีหวังวาชาวบานจะพึ่งตนเองไดในอนาคต  อาจารยมีแผนถึงเม่ือไร  หรือมี

การตั้งเปารวมกันไหม  วาเม่ือไรมหาวิทยาลัยคงไมไดเขาไปตรงน้ีแลว  หรือชุมชนอื่นจะเขาไป

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับตรงน้ีไดไหม ? 

 

อาจารยประพันธ  แจงเอี่ยม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ขอบคุณในคําถาม  โชคดีท่ีเราไดรับงบประมาณสนับสนุน ๓ ป  ดังน้ัน ในชวงปแรกเปน

ชวงเวลาท่ีตองไปสรางความเขาใจ  ทําขอมูลตางๆ  ซ่ึงเราทํากระบวนการเรียนรูหลายรูปแบบ  ไมวาจะ

เปนเร่ืองการเก็บขอมูลรวมกัน  เร่ืองการพาไปศึกษาดูงานท่ีตําบลอื่น  ชวงปแรกจะทําคอนขางมาก  

เพราะชุมชนในระดับตําบลยังไมคอยมีความเขาใจมากนัก  แตในชวงปท่ีสอง  เราเร่ิมถอย  ซ่ึงเปนสิ่งท่ี

เราวางแผนไวแลวในการออกแบบการทํางานในระดับ ๓๐ ตําบล  ท้ังมหาวิทยาลัยคุยกันดวยวา จะขยับ

หรือถอยอยางไร  เพื่อใหชุมชนเดินเองได  ตอนน้ีเปนปท่ีสาม ซ่ึงกอนท่ีเราจะถอยออกมา  ก็ไดมี

งานวิจัยช้ินหน่ึงท่ีดึงโรงเรียนในทองถิ่นเขามามีสวนรวม  เพราะเขาจะเปนคนท่ีตองอยูในทองถิ่นตลอด  

ขณะท่ีตัวนักวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยก็จะคอยๆดึงตัวออกมา  แตยังคงติดตามการทํางานอยู  น่ีก็

เปนภาพท่ีเรายังทํางานในระดับตําบลน้ันอยู    

สวนอีกบทบาทหน่ึงของอาจารยท่ีประจําตําบล คือ บทบาทในการเช่ือมประสาน  เอาศาสตร

ตางๆจากคณะอื่น สาขาอื่น นอกสถานศึกษาลงไปสูในตําบลน้ันดวย  เปนบทบาท Faciltator ไมวาจะ

เปนการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เขาสูการพัฒนาพื้นท่ี  รวมถึงเร่ืองการ

พัฒนา  ท่ีจะตองใหคนในชุมชนไดมีโอกาสพึ่งตนเองได ขอสรุปสั้นๆ อยางน้ีครับ  นองเอมีอะไรจะเสริม

ไหม 

 

อาจารยรัชดา  คําจริง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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เอเพิ่งทํางาน ป ๕๑  แคสอนอยางเดียวก็แยแลว  แลวเราตองเรียนรูเร่ืองการบูรณาการกับ

ทองถิ่นดวย  ถาถามตัวเองเร่ิมตนการทํางาน ลงพื้นท่ีในลักษณะน้ีไดอยางไร  ก็คือ เรียนรูจากพี่ๆ และลง

มือทําดวย  มีปญหาอะไรก็ปรึกษาเขา  เพราะระบบของมหาวิทยาลัยมีอยูชัดเจน คือ การถายทอดความรู

ใหรุนตอรุน   ทําใหเราสามารถยนระยะเวลาการเรียนรูเร่ืองการทํางานเพื่อสังคมชุมชนทองถิ่นไดมาก  

เพราะตัวเองมาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สอนดานโยธา และดานจีไอเอส  ซ่ึงก็มองไมออกวา

วิชาท่ีสอนจะลงไปทําอะไรใหทองถิ่น  สิ่งท่ีไดเรียนรูมาจากมหาวิทยาลัยใหญและติดอยูในหัวของเรา คือ 

งานท่ีมีขนาดหรือขอบเขตระดับประเทศ  ระดับท่ีดูย่ิงใหญมาก  ซ่ึงไมสามารถประยุกตใชกับงานระดับ

ชุมชนได  แตเม่ือลงไปทํางานจริงๆ  เพียงแคเราปรับขอบเขตความคิดใหเล็กลง  มองเขา และคุยกับเขา

ใหมาก  เราจะเห็นแนวทางท่ีเราสามารถลงไปชวยได   

ตัวอยางจากวิชาของตนเองท่ีเกี่ยวกับการสํารวจ  และวิชาแผนท่ีเพื่อการจัดการทรัพยากร  ก็พา

เด็กลงไปเลย  เราจะเนนเร่ืองทฤษฎีในหองเรียน  แตพื้นท่ีท่ีเราลงไป  คือ หองปฏิบัติการ  นักศึกษาก็

เรียนรูไดจริง  พอเด็กเรียนรูไดจริง  ก็นํากลับมาน่ังคุยวาสิ่งท่ีอาจารยสอน  คุณอยาเช่ือนะ  คุณลงไปทํา

แลวเปนอยางไรบาง  และมีอะไรท่ีตองสอนคุณเพิ่มไหม  นอกจากน้ียังไดเห็นวาชุมชนทองถิ่นตองการ

เด็กในลักษณะไหนท่ีจะเขาไปทํางานกับเขา  ก็เปนโอกาสดี  ท่ีเราอาจจะตองปรับหลักสูตร คือชุมชน

ทองถิ่นจะสะทอนภาพใหเราเห็นมาก  วาเขาตองการเด็กแบบไหน  เราก็นําสิ่งท่ีเขาสะทอน  มาประยุกต

เขาในหลักสูตร  ซ่ึงตอนน้ีหลักสูตรก็ผานเรียบรอยแลว  สกอ.รับรองเปนหลักสูตรเทคโนโลยีสํารวจและ

ภูมิสารสนเทศ   โดยเราเปลี่ยนแนวคิดเลยวา เราจะไมสงเด็กเขาบริษัท  แตเราจะปูตลาดลาง  คือ บริษัท

ทองถิ่นของเราคะ  ไมวาจะเปนอบต.  กรมท่ีดินของจังหวัด  ซ่ึงสิ่งน้ี คือ สิ่งท่ีเรารูสึกวาประสบ

ความสําเร็จ  แลวเราไดประโยชนมาก  ขอบคุณคะ 

 

รศ.ดร.วรรณา  ประยุกตวงศ   

ขอบคุณนะคะ ท่ีอาจารยมาเติมเต็มสิ่งท่ีหลายคนอาจยังสงสัยวา  การตอยอดจากรุนสูรุนเปน

อยางไร  อาจารยใหภาพคอนขางชัดเจนมาก  ทําใหดิฉันนึกถึงคําถามคร้ังหน่ึงท่ีเคยเกิดข้ึนกับ

อธิการบดีราชภัฏแหงหน่ึง และไดสะทอนในเวทีใหญวา  สังคมหรือการปฏิรูปการศึกษาไดเรียกรอง

ตองการอาจารยพันธุใหม  แตอาจารยท่ีอยูในระบบเปนอาจารยพันธุเกาท้ังน้ัน  แลวจะสรางอาจารย

พันธุใหมไดอยางไร  วันน้ีอาจารยไดตอบคําถามอธิการบดีทานน้ันเรียบรอยแลว  เราคงไมไดสราง  

หากแตเปนการเรียนรูรวมกัน  ขอบคุณอาจารยมากคะ   

จากบทเรียนของคณาจารย ม.ราชภัฏอุตรดิตถ  ซ่ึงทํางานในพื้นท่ีชุมชนโดยตรง  และใชโอกาส  

ศักยภาพของความใกลชิดอยูกับชุมชนเปนฐานของการเรียนรู  จะขอเคลื่อนตอไปกับการเรียนรูกับทาง

มหาวิทยาลัยนองใหม ท่ีตั้งมา ๔ ป  ขณะเดียวกันไดใชความเปนมหาวิทยาลัยนองใหม สรางจุดแข็งท่ี

เปนการกําหนดภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน  ในเร่ืองของการทํางานเพื่อเรียนรู เพื่อ

เปลี่ยนแปลงสังคม  ขอเรียนเชิญอาจารยประยงค จากสถาบันอาศรมศิลปคะ 
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อาจารยประยงค  โพธิ์ศรีประเสริฐ  สถาบันอาศรมศิลป 

ถาดูจากขนาดแลว  สถาบันของเราไมมีปญหาเร่ืองการถายทอดจากรุนสูรุน  เพราเพิ่งตั้งมาได 

๔ ป  การเปนสถาบันเล็กและสถาบันใหม  ก็มีขอไดเปรียบ  คือเราคิดอะไรแลวทําไดเลย  ปจจุบันสถาบัน

อาศรม-ศิลปจัดการเรียนการสอนเฉพาะปริญญาโท  และกําลังดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรปริญญาตรี  

แนวทางการเรียนจะเนนหนักไปท่ีการทํางานบนฐานงานจริง   

สถาบันของเรามีอีกภาพหน่ึง คือเหมือนเปนสํานักงานขนาดใหญ  ซ่ึงรับงานจริงจากแหลงงาน 

๒ – ๓ แหลง  หน่ึง  คือ งานบริการวิชาการ  รับงานวิจัยจากองคกรท่ีตองการเน้ือหาความรูเกี่ยวกับ

ประเด็นตางๆ   และสอง คือ เร่ืองการออกแบบ  ซ่ึงมีการออกแบบสถาปตยกรรมท่ัวไป  และสิ่งท่ีเรียกวา 

การออกแบบชุมชน  ปจจุบันเรามีสตูดิโอ ๓ สตูดิโอ คือ ๑.สตูดิโอชุมชน ซ่ึงรับงานเก็บขอมูล และ

ออกแบบสรางกระบวนการมีสวนรวมในชุมชน  จะคลายกับท่ีม.ราชภัฏอุตรดิตถทํา  แตจะเนนไปท่ี

กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับงานทางกายภาพ และสถาปตยกรรม  ๒.สตูดิโออนุรักษ  ซ่ึงจะเนนในเร่ือง

กระบวนการเขาไปอนุรักษชุมชน และสถาปตยกรรม ศิลปกรรมท่ีมีคาทางประวัติศาสตร  ๓. สตูดิโอท่ีรับ

ออกแบบอาคารท่ัวไป   

เราใชสตูดิโอเปนพื้นท่ีการเรียนรูสําหรับนักศึกษา  เงื่อนไขของการเขาไปมีสวนรวมของ

นักศึกษา คือ เปนสวนหน่ึงของทีมในการทํางาน (Partner)  อยางเชน ผมรับผิดชอบในสวนของสตูดิโอ

ชุมชน  เพราะมีประสบการณการทํางานสรางกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชน  วิธีการทํางาน คือ เราใช

ตัวเน้ืองาน ใชโจทยของงาน  เชนเร่ืองชุมชนแออัด  งานชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครเปนทุนของ

หนวยงานกึ่งราชการ ซ่ึงเขาดูเร่ืององคชุมชนในภาพรวม  โดยมีเคร่ืองมือหลัก คือ การพัฒนาท่ีอยูอาศัย  

เราก็ไปรับงานน้ีมา  และสงนักศึกษาไปทํางานรวมกับชาวบาน  โดยในทีม จะมีอาจารย ตั้งแตระดับ

อาวุโส  ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา  และอาจารยระดับกลางทําหนาท่ีเขาไปดูเร่ืองการชวยวางกลยุทธ  สวน

นักศึกษามีหนาท่ีเปนผูทํางาน   

ผมคิดวากระบวนการเขาไปเรียนรูปญหาชุมชน  หรือการเขาไปตอบโจทยในชุมชน  เปนโปร

เจ็กตขนาดใหญ  แตการท่ีรับงานเปนฐานงานจริงแบบน้ี  สิ่งท่ีนักศึกษาไดประโยชนคอนขางมาก คือ 

เร่ืองการเขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบ  และรับผลกระทบจากการเปนเจาของงานท่ีแทจริง   ซ่ึงการเรียนรู

ของนักศึกษา  มันไมไดเปนวิชา  เพราะเราพยายามพัฒนามาเร่ือยๆ  จากเปนวิชา มาทําเปนบล็อก  

ตอนหลังพยายามบูรณาการเน้ือหาของวิชาเขาไปกับงานใหมากท่ีสุด  และเราพบวาวิธีการเรียนรูแบบน้ี

มีขอดี คือ นักศึกษาจะมองสิ่งตางๆเปนภาพรวม  บูรณาการไดดี  และแกปญหาได  คือ มีหลายคร้ังท่ีเรา

ตั้งใจไปออกแบบอาคารหลังใดหลังหน่ึง  แตจากกระบวนการพูดคุย และสรางการมีสวนรวมกับชาวบาน  

ไดทําใหเปาหมายเปลี่ยนไปตามโจทยของชาวบาน  นักศึกษาก็ไดเรียนรูสิ่งเหลาน้ี   

เราพบวานักศึกษาสถาปตย ปริญญาโทของเรา  ไปชวยชาวบานสงเสริมการทําหัตถกรรม  ซ่ึง

ผมคิดวามันเปนโจทยท่ีมีความเปนปจจุบันมากกวา  ในสวนของการพัฒนา  มันทําใหเรารูจักวางโจทย  

โจทยไมไดอยูท่ีตัวเรา  แตเปนการเรียนรูรวมกัน  ฉะน้ันอะไรท่ีตอบคําถามของชุมชนไดตรงประเด็นท่ีสุด  

น่ันเปนสิ่งท่ีเราตองทํากอน  น่ีเปนสวนท่ีทําใหผมรูสึกวา มันอาจมีความแตกตางกับการเรียน  ซ่ึงเปนขอ
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ไดเปรียบท่ีอาศรมศิลปทําได  เพราะเราเปนสถาบันขนาดเล็ก  และคุยกันไดตั้งแตระดับผูบริหารจนถึง

ระดับผูปฏิบัติการ   

เดิมผมเปนอาจารยจากสถาบันเอกชน  สอนหนังสือในระบบ  แตผมไดเขาใจคําวา “Teach less, 

Learn more” จากกระบวนการทํางานน้ี  เพราะจริงๆแลว ไมมีใครเปนผูรูไดตลอดเวลา  เม่ือเราเร่ิมโปร

เจ็กตใหม  เราเร่ิมชุมชนใหม  ตองเกิดกระบวนการเรียนรู  และถาเราไมไปทํางานกับนักศึกษา  เราจะไม

มีวันตามทันเขาเลย  หรือแมแตการทํางานรวมกัน  เราจะพบพัฒนาการของนักศึกษา  เราพบวาหลาย

คน มีศักยภาพมากกวาเราดวยซํ้า  ฉะน้ันการวางตัวเปนผูเรียนรู จึงเปนสิ่งสําคัญมากในกระบวนการ

เรียนรูแบบน้ี   

อีกอยางหน่ึงท่ีอยากเลาใหฟง คือ จากการทํางานกับอาศรมศิลป  ในขณะท่ีเราคอยๆ เรียนรู  เรา

พบโจทยของเรา  ซ่ึงก็เปนโจทยท่ียากอยูแลว  แตเราพบวาภายใน ๒ ป  เราเจองานท่ีเปนโจทยใหม  ซ่ึง

ตองทําอะไรท่ียากกวาเดิม ๒ เทาตัว  มองหนากันไป มองหนากันมา  ทานอาจารยสุมน อมรวิวัฒน ราช

บัณฑิต  ก็สรุปไวนาฟงวา  สิ่งท่ีอาศรมศิลปจะเรียนรู  คือ เอาองคความรูท่ีไดจากประสบการณการ

ทํางาน เคลื่อนตัวเองไปสูโจทยท่ียากข้ึน และเรียนรูตอไปเปนลําดับ  ไมทราบวาทางสตูดิโออนุรักษ มี

อะไรจะเสริมไหม 

 

อาจารยธิป  ศรีสกุลไชยรัก  สถาบันอาศรมศิลป 

ในสวนของสตูดิโออนุรักษ  ผมคงไมไดเอาประสบการณทํางานในเร่ืองของการลงชุมชนมา

แลกเปลี่ยน  แตจะเลาใหฟงวา การเรียนท่ีอาศรมศิลปเปนอยางไร  เราไมมีวิชาบรรยาย (Lecture) ใน

หอง’เลย  ไมมีแมแตสักช่ัวโมงเดียว  ขณะเดียวกันเราตองพัฒนาเกี่ยวกับทักษะภายในดวย  ไมวาจะ

เปนทักษะเกี่ยวกับการฟง  การสื่อสารอยางสันติในชุมชน  เพราะการลงไปทํางานกับชุมชน  เราเจอ

ความขัดแยงสูงมาก  ดังน้ันงานก็ตองทําใหเสร็จ  ทักษะภายในก็ตองถูกพัฒนาข้ึน  ในเวลาเดียวกันก็

ตองเรียนวิชาความรูดวย   

นักศึกษามีท้ังหมดแค ๗๐ คน  มีอาจารยประมาณ ๑๐ กวาคน  เวลาของเรามีไมมาก  แตมีงาน

มาก  ฉะน้ันในหน่ึงสัปดาห  เราจะเสียเวลาเกี่ยวกับการประชุมงานไป ๓ วัน  นอกจากน้ันจะเหลือเวลา

ทํางานเล็กนอย  สวนเวลาท่ีเกี่ยวกับการเรียนจริงๆ จะเหลือแคคร่ึงวันในแตละสัปดาห  ซ่ึงในสวนน้ีเราก็

มาจัดกระบวนการเรียนกัน  แนนอนวาในคร่ึงวันตองมีการพัฒนาทักษะภายในดวย  ตามเร่ืองงานดวย 

และฝกการเรียนรูทางวิชาการดวย  เราแบงงายๆ ครับ  คือ ในหน่ึงเดือน เราแบงใหสัปดาหแรกเปนการ

ตามเร่ืองงาน  สองสัปดาหหลัง เปนเร่ืองการพัฒนาภายใน  โดยในการเรียนแตละคร้ัง  จะเร่ิมตนดวย

การทําTotal Relax ซ่ึงเปนวิธีภาวนาของหมูบานพลัม  ไมไดทําเพื่อการทําบุญเปนเร่ืองหลัก  แตเราทํา

เพื่อใหเกิดการเรียนรูแบบเทาเทียมกัน  โดยอาจารยก็จะลดบทบาทตัวเองลงได  ไมไดเปนผูสอนอยาง

เดียว  นักศึกษามีสมาธิ  เขาก็จะเรียนรูไดดีข้ึน  เปดรับการเรียนรูไดมากข้ึน  อาจารยบางคนซ่ึงมีงาน

มาก  ก็มีโทสะมาก  หลังผานกระบวนการน้ีซ่ึงใชเวลาประมาณ ๔๐ นาที ก็จะเย็นลงได  จะฟงคนอื่นได  

สามารถฟงสิ่งท่ีนักศึกษาตองการ  และเกิดเปนการเรียนรูแบบเทาเทียมกัน 
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  จากน้ันคอยมาดูวา งานคืออะไร  บางสัปดาหท่ีเรานัดกันวา เปนเร่ืองพัฒนาทักษะภายใน  มัน

ก็ไมไดเปนกระบวนการท่ีใหมหรือแตกตางอะไร  บางทีเรามาดูหนังรวมกัน  และวิพากษวิจารณกัน  

บางทีก็พูดคุยกันในเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในสังคม  น่ีเปนวิธีการเรียนรูของอาศรมศิลปท่ีดําเนินการมา  ซ่ึงจะมี

การเปลี่ยนแปลงไปเร่ือยๆ  ปหนาอาจเปลี่ยนไปมากกวาน้ีก็ได  เพราะปญหาเปลี่ยนไปเร็ว  เราก็ตอง

ปรับตัวไปเร่ือยๆ   

เม่ือสิบกวาปกอน ผมเปนอาจารยท่ีม.ราชมงคล  และท่ี มช.  ฉะน้ันผมรูสึกตะหงิดๆ ใจกับคํา

สองคําท่ีอาจารยวรรณาพูดถึง คือ “อาจารยสายพันธุใหม  อาจารยสายพันธุเกา” คือ ผมเช่ือวาอาชีพ

อาจารย เปนอาชีพท่ีคนเลือกทํา  และคนน้ันตองเปนคนท่ีมีพื้นฐานความคิดท่ีดีอยู  ฉะน้ันการจะบอกวา

อาจารยสายพันธุเกา เปนคนท่ีไมคํานึงถึงสังคม  ผมวาอาจเปนการมองท่ีมีอคติอยู  เพราะจาก

ประสบการณ  ผมคิดวาระบบใหญตางหากท่ีมีผลตอการทํางานของอาจารย  ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัย

กําหนดวา ในสามปตองทํางานวิจัยใหเสร็จ ๒ ช้ิน  มันจะเปนไปไดอยางไร  คือ เปนไปไดในแงปริมาณ 

แตไมมีคุณภาพ  เพราะเราทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  แนนอนวาคุณไดงานวิจัย

แบบข้ึนหิ้งไว  แตใชประโยชนไมได  เพื่อนของผม ซ่ึงเปนอาจารยและยังติดตอกันอยู  ก็คุยกันวา เขา

ช่ืนชมเราท่ีไดทําเพื่อสังคมจริงๆ  เพราะเราเคยอยูในระบบมา  เรารูวาปญหาในเชิงระบบ  ปญหาในเชิง

การเมืองภายในมหาวิทยาลัย   เหลาน้ีไดบีบใหอาจารยตีกรอบตัวเองแคบลง  ผมคิดวาประเด็นน้ีเปน

ประเด็นท่ีตองคิดกันตอ  และผมมองวาการแกไขท่ีตัวอาจารย ไมใชเร่ืองยาก  แตในเร่ืองระบบ คงตอง

ชวยกันคิด 

 

รศ.ดร.วรรณา  ประยุกตวงศ   

ขออธิบายเพิ่มเติมจากท่ีอาจารย ๒ ทานไดพูดไปนะคะ  เน่ืองจากสถาบันอาศรมศิลป ใช

กระบวนการทํางานบนพื้นฐานของการเรียนรู  ฉะน้ันเวลาท่ีเราผลิตบัณฑิต  เราจะเจอคําถามหน่ึง ซ่ึง

สกอ.จะมาตั้งไววา  พอรับปริญญาถามวา  อัตราการทํางาน  ความพึงพอใจของนายจาง  ความหมายก็

คือ  เราตองการผลิตบัณฑิตใหทํางานใหเปนใชไหม  เพราะฉะน้ันสถาบันอาศรมศิลปก็ใชตัวงาน ท่ีมี

นายจาง  มีคนจางจริงๆ  และมีคณาจารยไปเปนท่ีปรึกษา  แลวนักศึกษาก็ทํางาน  งานในแตละช้ินของ

โครงงาน  ก็จะนํามา ซ่ึงสิ่งท่ีเรียกวา ผลงานวิจัย  ท่ีอาจารยพูดถึง Action Reseach ก็คือ การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ 

 

อาจารยชาญชัย เมฆศิริ  มหาวิทยาลัยพายัพ 

ผมช่ือชาญชัย  เมฆศิริ  จากม.พายัพ เชียงใหม  เปนมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับ  สิ่งท่ีเราพูด

ถึง  ถาสรุปเปนกระบวนการ คือมี Input  Process  Output  ตอนน้ีเราพูดถึง Process หรือ 

กระบวนการท่ีจะทําอยางไรใหบัณฑิตของเราเปนบัณฑิตท่ีมีจริยธรรม  แตประเด็นปญหาของผมถอย

หลังไปอีก  ประเด็นปญหาของผมอยูท่ี Input   ตัวแรกคือเร่ืองการใหคะแนน  อาจารยทุกทานยังไมได

พูดถึง  ในวิชาของผม ตัดตามเกณฑ  หมายความวา นักศึกษาได ๘๐ คะแนนข้ึนไป จะไดA  อาจไมได
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อิงกลุม  อิงเคิรฟ  ฉะน้ันเวลานักศึกษาของผมเรียน  เร่ืองคะแนนตองมากอน  น่ีคือประเด็นท่ีหน่ึง  วา

อาจารยจัดสรรคะแนนอยางไร  เพราะมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีปญหา  สกอ.ตีกรอบมาเลยวา  ถาเปน

วิชาบรรยาย  ตองมีสอบปลายภาค ๕๐%  สวนอีก ๕๐%  แลวแตอาจารยบริหารจัดการวาจะใหเปนสอบ

กลางภาค  สอบยอย  หรือภาคปฏิบัติ อยางละเทาไร  แตถาเปนภาคปฏิบัติ  ก็สามารถจะมีคะแนนสอบ

ปลายภาคนอยลงได  ผมไมทราบวามหาวิทยาลัยของรัฐเปนอยางไร  แตของผม กอนท่ีจะสอนนักศึกษา  

ตองมาคุยกันในช้ันเรียนกอน  วาอยากไดอะไร  อยากไดคะแนนตรงไหน มากนอยเทาไร  แตของเรา 

Course Outline ตองเสร็จตั้งแตกอนจะสอน  เพราะฉะน้ันการจะใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  

ทําไดแค ๕๐%  จึงสงผลใหทุกอยางท่ีเราใหคะแนน จะตองเปะๆ ตามกรอบ  แลกเปลี่ยนกันแลวกันนะ

ครับ  ถาใครมีแนวคิดหนทางแกไข   

เร่ืองท่ีสอง  คือ เร่ืองคุณภาพนักศึกษา  คือ คุณภาพของนักศึกษาท่ีเขามาในมหาวิทยาลัย

เอกชนท่ัวๆไป  จะเปนคุณภาพท่ีพูดกันงายๆ  คือ เกรดต่ํากวาสถาบันของรัฐ  หรือสถาบันเอกชนช้ันนํา  

อาจมีเกรดดีอยูบาง ท่ีเขาตั้งใจเรียนจริงๆ  ปญหาคือ เร่ืองของความตั้งใจในการเขาช้ันเรียน  ซ่ึงมีความ

แตกตางกันสูงมาก  ท่ีอาจารยบอกวาเลนBB น่ีเปนเร่ืองธรรมดา  หองผมถึงขนาดท่ีวา  ผมตองกันแถว

ขางหนาเอาไว  และถาใครคุยกัน เลนBB  เอาIPADมาน่ังเขียน  ผมเชิญมาน่ังขางหนา  เรียกวาตองใช

ระบบท่ียอนไปดึกดําบรรพ  เพราะหมดปญญาจริงๆ  ผมบอกนักศึกษาวา “น่ีอาจารยพูดภาษาคนแลว

นะ  อาจารยไมรูจะพูดอยางไรแลว” ผมอาจจะใจรอน  ชองวางระหวางมันสมองของนักศึกษา  ความ

ตั้งใจเรียนของนักศึกษา มันมีผลกระทบตอในช้ันเรียน  แลวพอเราพูดถึงเร่ืองการเรียนแบบนอกหอง  

ขนาดในหอง สมาธิยังแตกซาน  ถาไปนอกหอง  อยางเชน เราพาไปดูงาน  แทนท่ีจะดูงาน ก็กลายเปน

ยกโทรศัพทข้ึนมา  ถายรูปข้ึน facebookทันที  วิทยากรพูดอะไรก็ไมสนใจฟง  ก็เปนแบบน้ีนะครับ คือ 

อยากแลกเปลี่ยนวา ถาเปนแบบน้ี  เราจะมีแนวทางอยางไรบาง  ขอบคุณครับ   

 

รศ.ดร.วรรณา  ประยุกตวงศ   

คณาจารยจากสถาบันอาศรมศิลปจะแลกเปลี่ยนเร่ืองเกรดการใหคะแนนกับเพื่อนหนอยไหม  

ประเด็นน้ีอยากเรียนกับคณาจารยนิดหน่ึงวา  การท่ีเราพูดตั้งแตเชามาน้ัน  นาจะเปนขอสรุปเร่ืองหน่ึงท่ี

หลายคนเห็นวา  ถาเราพูดถึงการรับใชสังคม หรือนํากระบวนการท่ีเขาไปเรียนรูกับชุมชน   การบรรยาย

ในหอง จะไมมีหรือมีนอยมาก  แลวก็ไมใชเร่ืองท่ีอาจารยบอกวา เปนการพานักศึกษาไปดูงานนอกหอง  

เพราะน่ันไมแตกตางจากการบรรยาย  แตเปนการเปลี่ยนสถานท่ีเทาน้ันเอง  ฉะน้ันไมวาจะเปนม.ราช

ภัฏอุตรดิตถ  หรือสถาบันอาศรมศิลปท่ีไดเลาสูกันฟง  ก็จะเปนลักษณะท่ีเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการ

สอนไปเลย   

ในสวนของความตั้งใจ ของผูเรียน  อาจใหอาจารยทางสถาบันอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของมาชวยฝาก

ประเด็นน้ีนะคะ  ลําดับตอไปขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ซ่ึงมีปรัชญาหรืออุดมการณท่ีชัดเจน

อยูแลว  ในเร่ืองของการรับใชสังคม ขอบคุณคะ 
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ดร.ชัยวัฒน  บุนนาค  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผมเร่ิมพัฒนาตัวเองจากเปนอาจารย  และกลายมาเปนครู  ในท่ีสุดกลายมาเปน Facilitator ได

อยางไร  ผมจบจากฝร่ังเศส  รอนวิชามาก  พอเขามาในหองบรรยาย  ก็คิดวาเราเจอนักศึกษาพันธุไหน  

เขาคุยกันระเบิดเถิดเทิง  บางคนท่ีงกเรียน ก็จะอยูแถวหนา  ใครมาไมมา เขาก็จองไวหมด  เดินไปกิน

ขาวก็เจอการจองท่ีใหเพื่อนอีก  ข้ึนรถรางก็ยังเจอการจองท่ีอีก  ผมก็ตั้งคําถามวา เกิดอะไรข้ึนกับ

สังคมไทย 

ในหองบรรยาย ซ่ึงมีช่ือเลนวา หองบรรทมรวม  ผมเขาไปดวยความรุมรอนวิชา  สิ่งท่ีเตรียมตัว

มา  มีของเทาไร  ผมปลอยของหมด  เด็กก็ปลอยหูซายทะลุหูขวาเหมือนกัน  พอตอนหลังเด็กมาเลาให

ฟงวา  เขารูสึกอยางไรกับระบบการเรียนในปจจุบัน  ฟงแลวผมคอตก  ผมเขาใจวาอาการคอตก  เกิด

ข้ึนกับท้ังครู ท้ังศิษย  นักศึกษาบางคนบอกวา “โคตรเบ่ือเลยอาจารย  อาจารยมาถึงก็สอนปงๆ(สไลด)”  

สวนอาจารยก็นินทาวานักศึกษาคุยกัน  แลวสุดทายก็พบกันท่ีเกาเกาโมงตรง   

ผมรูสึกวา อุตสาหเรียนปริญญาเอก  มีปริญญาหลายอัน  แตตองมาพายแพ  ทําไมไปไมถึงฝง

ในหนาท่ี  ผมจึงไปตั้งวิชาของตัวเองข้ึนมา ช่ือวิชา”นักศึกษากับการพัฒนาตนเอง”  ผมตองการจะรูวา

ลูกศิษยของผมเปนอยางไร  ใหเขียนเลาชีวิตมาตั้งแตเกิดวาเขาไดผานอะไรมาบาง  ผมสรุปไดวา  ท่ี

นักศึกษาเปนแบบน้ี  คือ ๑. นักศึกษาเปนผลผลิตของการศึกษา ตั้งแตประถม  อนุบาลจนถึงม.๖  และ 

๒.นักศึกษาเปนผลิตผลของสังคม ในยุคFast Food  ยุคCyber  ยุคติดมือถือ  ยุคมามา  ยุคQuick 

Cash/ATM  ทุกอยางอยูในสภาพของการเรงตลอดเวลา  เขาไมเคยมีเวลาน่ังหายใจ  ชีวิตของเขาถูก

คอนเน็ก (Connect) ตลอดเวลา  ถูกเช่ือมกับอะไรบางอยางตลอดเวลา  ไมวาจะโดยโลกCyber  หรือ

เช่ือมกับสิ่งท่ีผมเรียกวาเปนหลุมดํา  ตั้งแตเร่ืองเซ็กซ  การพนันบอล  ติดโทรศัพท  ติดแบรนดเนม  

และเร่ิมรักกันตั้งแตอนุบาล  สิ่งน้ีเปนสภาวการณใหม   ซ่ึงครูโบราณอยางผมตามลูกศิษยไมทัน   

สิ่งท่ีนากลัวท่ีสุด  คือ เราไมสามารถสรางแรงบันดาลใจใหเขาไดเลย  ผมเจอประโยคหน่ึง จําได

ข้ึนใจ เขาบอกวา The mediocre teacher tells ครูท่ัวๆไปสั่ง/บอก ตองทําอยางน้ัน ตองทําอยางน้ี The 

good teacher explains ครูท่ีดีจะอธิบาย The excellent teacher demonstrates ครูท่ียอดเย่ียมจะสาธิต

ใหเห็น  The great teacher inspires  ครูท่ีย่ิงใหญสรางแรงบันดาลใจ  ผมคิดทันที น่ีฉันเปนไดแคครู

ท่ัวไปหรือน่ี  ท้ังท่ีเปนมาสิบป  พวกเราท่ีอยูตรงน้ี เปนพวกบุกเบิก  อาจารยจะตองเจอแรงเสียดมาก   

อาจารยฉีดยาสรางภูมิคุมกันไวเลย  ไมอยางน้ันอาจารยจะเจ็บปวยและเหน่ือยมาก   

ผมโงอยูนาน ๕ ป  จึงตัดสินใจมาเปนครู  มัน ”ครุ” จริงๆ   มันหนักมาก  แลวก็ไมใชลักษณะ

ของการพบกันท่ีเกาเวลาเดิมแลว  เราเจอท้ังเบ้ืองหนาและเบ้ืองหลังของลูกศิษยของเรา  ท่ีผมเจ็บปวด

มากท่ีสุด  คือ มีลูกศิษยฆาตัวตาย มีอยูคนหน่ึงเอาเงินของกลุมไปใช  เขามีกลุมโตะ กลุมท่ีเก็บเงินกัน 

เสร็จแลวไมรูจะทําอยางไร  ก็ไปแขวนคอตายเพราะความอาย  อีกคนหน่ึงกระโดดตึก  เพราะไมได

เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  เด็กบางคนท่ีทุจริตการสอบ  ไมใชวาเรียนแย  เรียนไดเกรด ๓.๓๐  เขาได

เกียรตินิยมอยูแลว แตเขาอยากได ๓.๕๐ เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  เกิดอะไรข้ึนกับสังคม?   
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กลับมาท่ีวิชา TU100  ก็คือ มีการตั้งคําถามวา ทําไมธรรมศาสตรบอกใหรักประชาชน  แลว

ทําไมธรรมศาสตรเชิดชูคนเกง  แตไมเชิดชูคนดี  แลวทําไมการศึกษาปจจุบันกลายเปนการศึกษาของ

เด็กแถวหนา  ครูคณิตศาสตรไมเคยสนใจพวกแถวกลาง แถวสองเปนตนไป  แถวหลังย่ิงไมมีทาง  ผม

คิดวา ถาสังคมไทยตองการจะพัฒนา  คงไมไดเกิดจากแถวหนาเทาน้ัน   แตตองรวมแถวสองไปจนถึง

แถวสุดทายดวย  ผมจึงสนใจวา  ตองมีกระบวนการเรียนรูบางอยางสําหรับพวกแถวสองถึงแถวสุดทาย 

ท่ีเราเรียกวา พวกไฮเปอร  พวกท่ีไมสนใจ  พวกท่ีไมเคยมีศรัทธาในระบบการศึกษา  ไมรูวาจะเรียนไป

ทําไม  และไมศรัทธาในครู  สุดทาย สําคัญท่ีสุด ไมมีศรัทธาในตัวเอง   น่ีคือท่ีมาของวิชาหนาท่ีพลเมือง  

หนาท่ีพลเมืองก็คือ สอนใหเด็กมีความรับผิดชอบ  สอนใหเด็กมีศรัทธาในตัวเอง  เห็นคุณคาของตัวเอง  

รูวาตัวเองเกิดมาเปนอยางไร  ผมบอกไดวา อาจารยสอนวิชาน้ีแลวจะไม “หงอย”  แตจะหนักมาก  บาง

ทีเด็กก็ facebook มาหาตอนตี๑ ท่ีเรายังไมนอน  หรือบางทีโทรศัพทเขามา  เราสอนเขาเร่ืองความจริง 

ความดี ความงามของชีวิต  และมีการทํางานเปนกลุม  สิ่งท่ีเราไดรับจากตรงน้ี คือ ผมไดกัลยาณมิตร  

กัลยาณมิตรท่ีเบ่ือเหมือนกัน  ท่ีคอตกเหมือนกันกับระบบการศึกษาปจจุบัน  แลวเราก็ไดกัลยาณมิตร  

เร่ิมเกิดปต ิ มนุษยเรา ถาเกิดปติแลวมันมีแรงสู  ถูกไหม  อาจารยเคยเกิดปติไหม  ปติอยางไรครับ   

 

 

ผูเขารวมอภิปรายทานหน่ึง 

ก็คือ ลักษณะท่ีเม่ืออาจารยมีความรูสึกท่ีมีความสุข  แตมันไมใชความสุขท่ีเกิดจากการไดของท่ี

ตัวเองชอบ  แตมันเปนความสุขท่ีคนอื่นประสบความสําเร็จ  หรือคนอื่นไดรับในสิ่งท่ีมันเปนสิ่งท่ีดีสําหรับ

เขา  น่ันคืออาการปติ  ซ่ึงบางทีบอกไมถูก        

 

ดร.ชัยวัฒน  บุนนาค  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

แลวอาจารยเห็นสายตาเด็กไหม เวลาท่ีเขาเช่ือวาตัวเขาทําได  มันเปนสายตาท่ีแตกตางจาก

ตอนท่ีเบ่ือ  สายตาตอนท่ีอยูในหองบรรทมรวม และเลนBB  อาจารยพบวาสายตาเขาเปลี่ยนไปเปนคน

ละคนไหม? 

 

ผูเขารวมอภิปรายทานหน่ึง 

ใชคะ  คือ เรามองได  แลวเรามองถึงจิตวิญญาณของเขาในน้ัน  มองเห็นความเปนคนท่ีมี

ความรูสึกเช่ือม่ันในตัวเองข้ึนมาใหม  ซ่ึงตรงน้ีดิฉันวา คนท่ีสอนมานาน ตองเคยเห็นอยางน้ีสักคร้ังใน

ชีวิต 

 

ดร.ชัยวัฒน  บุนนาค  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผมบอกเลยวา ระบบการศึกษาปจจุบันกดทับมนุษย  กดทับใหเด็กรูสึกวาตัวเองดอย  ไร

สมรรถภาพ  ไมมีความหมาย  เปนเหมือนขยะ  ฉะน้ันในวิชาน้ี คือ การศึกษาท่ีแท  คือ Empowerment 
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หรือการทําใหเขารูสึกวา เขามีพลังท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง  และเปลี่ยนแปลงสังคม  ซ่ึงผมคิดวาเปน

หัวใจสําคัญ  แลวเขาจะรูวา เขาอยูเพื่ออะไร  เม่ือเชาเราไดยินเร่ือง Head Hand Heart ใชไหมครับ  แต

สวนใหญปจจุบันน้ีเรียนดวยหัวอยางเดียว  และไมใชหัวตรงคอรเท็กซ (Cortex)นะ  แตเรียนตรงสมอง

สวนอมิกดารา (Amygdala)  เขาตองการจะแขงกัน เพื่อจะทําลายความเปนเพื่อน  ในความเปนเพื่อน ก็

แทงกันขางหลังได   กัลยาณมิตรไมเกิด  เราอยูในสภาวะแบบน้ีมาตลอด 

 

อาจารยนันทินี  มาลานนท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ขอบพระคุณอาจารยชัยวัฒน   อยากจะเลาเพิ่มเติมใหฟงเกี่ยวกับวิชาพลเมืองกับความ

รับผิดชอบตอสังคม  จากพื้นฐานปญหาท่ีอาจารย ชัยวัฒนพูดไป ก็คือ  สภาพการศึกษาของ

สถาบันการศึกษา  โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย  ท่ีมุงเนนการแบงแยกวิชาความรู  แลวผลิตคนออกไป

ทํางานตามอาชีพตางๆ    แตหากถามถึงคุณภาพของคนท่ีจบออกไป  วาเขาสามารถทําประโยชนตอ

สังคมไดจริงไหม  นอกเหนือจากการสรางประโยชนใหกับตัวเองอยางเดียว  ธรรมศาสตรก็ชอบมีคําขวัญ

ตางๆ สังคม การเมือง ประเทศชาติ  พอมาถึงจุดหน่ึง  ก็มีคนคิด ซ่ึงตองใหเครดิตแกอาจารยปริญญา  

เพราะเปนคนบุกเบิก  และชวนพวกเรามาชวยกันทําวิชาน้ี     

สิ่งท่ีคิดวาเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการเรียนการสอน มีอยู ๒ เร่ือง เร่ืองแรกคือ เร่ืองท่ีอาจารย

ปริญญาเลาไปตอนเชา  น่ันคือ เราพยายามเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในหองเรียน ใหเปนแนวระนาบ

มากข้ึน  จากปรกติท่ีอาจารยผูสอนมายืนอยูหนาหอง  ทําใหดูเปนคนมีอํานาจ  ดูเปนคนท่ีกุมคะแนน

เอาไว  สวนนักศึกษาหรือคนเรียนจะตองทําในสิ่งท่ีอาจารยอยากใหทํา  ท้ังหมดจะไมเกิดข้ึนใน

กระบวนการเรียนแบบน้ี  เพราะวา ๑. เราไมไดใชเร่ืองของการใสความรู (Input) เขาไปใหนักศึกษา  

เหมือนกับท่ีอาศรมศิลปเลาไป  ก็คือ เราแทบไมมีการ Lecture เลย  แตการเรียนในหองเรียนมีลักษณะ

เปนการจัดกระบวนการ   

เรามาน่ังดกูันในเร่ืองนิยาม “พลเมืองกับความรับผิดชอบ”  พลเมืองท่ีดีควรมีคุณสมบัติอะไรบาง  

เคารพผูอื่น  เคารพกติกา  เคารพในความแตกตางหลากหลาย ในความรับผิดชอบตอสังคม   จากน้ันเม่ือ

เรามองเห็นวา สิ่งท่ีอยากจะใหเกิดข้ึนมีอะไรบาง  เราจึงมาออกแบบกระบวนการเรียนในหองเรียน  วาจะ

ใชกระบวนการอะไร ท่ีจะทําใหไปถึงสิ่งท่ีเราหวัง  น่ันคือการใหเขารูจักเคารพกติกา  รูจักเคารพความ

แตกตางหลากหลายของคน  เพราะฉะน้ัน วิธีการเรียนการสอนในหองเรียนจะสนุกมากข้ึน  และ

นักศึกษาก็ไมใชลักษณะท่ีเขามาในหองแลวเปนผูรับความรูอยางเดียว  แตเขาจะมีบทบาทในการมีสวน

รวม  ในการออกแบบกระบวนการดวย   

ในวิชาน้ี  เราเนนการพูดคุย แลกเปลี่ยนกันอยางมาก  เร่ิมจากฐาน คือ เร่ิมใหเขามองเห็นปญหา  

ตั้งแตปญหาใกลตัว  ไปจนถึงระดับปญหาในสังคม  ซ่ึงจริงๆแลว ปญหามีรากเหงามาจากคน หรือตัวเอง

ท้ังน้ัน  ก็พยายามชวยใหเขามองเห็นวา ตัวเองเปนสวนหน่ึงของปญหาอยางไร  หลังจากน้ัน  สิ่งท่ีเขา

จะตองไปทําในปลายทาง คือ Project-Based เขาตองเปนคนเลือกปญหา คิดออกแบบวิธีการทํางาน  

และโครงงานของเขาเอง  สวนใหญโครงการในชวงสองปแรก  จะเปนโครงการภายในมหาวิทยาลัยเสีย
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เปนสวนใหญ คือ ในศูนยรังสิต  ดวยความท่ีมีนักศึกษาอยูรวมกันจํานวนมาก  ฉะน้ันก็จะมีปญหาตางๆ

มากมาย  เชน  ปญหาขยะ  ปญหาสภาพแวดลอม  ซ่ึงฐานตรงน้ีก็เปนฐานสําคัญท่ีทําใหนักศึกษาไดไป

หยิบจับปญหา ออกมาคิด  วาเขาจะแกไขปญหาอยางไร  ตรงน้ีก็จะเปนรูปแบบของการเรียนการสอน   

เม่ือความสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนมีลักษณะท่ีคอนขางเสมอภาคกันแลว   ความไวเน้ือ

เช่ือใจระหวางกันก็มีมากข้ึน  ฉะน้ันอาจารยจึงเหมือนไดเปลี่ยนบทบาทมาเปนเพื่อน เปนโคช  และเราจะ

เปนคนไปชวยเติม  หรือไปชวยใหคําแนะนําเพื่อใหการทํางานของเขามีคุณภาพมากข้ึน  เขาก็มีความสุข

ในการเรียนมากข้ึน  อีกสวนหน่ึงท่ีสําคัญ  ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ระหวางผูสอนดวยกันเอง  วิชาน้ีใช

คนสอนจํานวนมาก  จากหองเรียนวิชาบรรทมรวมท่ีอาจารยชัยวัฒนพูดมา  มีนักศึกษา ๑,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ 

คน โดยมี ผูสอนคนเดียว ซ่ึงใชวิธีสอนบรรยายหนาหอง   แตเม่ือเปลี่ยนวิชาเรียนมาเปนการ เรียนกลุม

ยอย  นักศึกษาหองละ ๕๐ คน   เราตองใชอาจารย ๒๐ – ๓๐ คนตอเทอม   เพราะฉะน้ันเปนเร่ืองลําบาก

มาก  ในการจะหาคนสอน   ซ่ึงในระบบ  เราไมไดขอความรวมมือจากคณะ   จึงกลายเปนการชักชวนกัน

จากเพื่อนอาจารยท่ีรูจักกัน  และชักชวนกันเขามาสอนโดยความสมัครใจ   

อาจารยผูสอนก็มีวิวัฒนาการอยางท่ีอาจารยชัยวัฒนเลาวา  เกิดความเปนกัลยาณมิตรกันมาก

ข้ึน ระหวางผูสอนดวยกันเอง  มีความรูสึกเช่ือใจกัน  มีบรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกัน  มีความสุข

มากข้ึน  เพราะแตละคนตองมีบทบาทในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   ซ่ึงโครงสรางในปแรกและปท่ีสอง  

มหาวิทยาลัยอาจจะไมไดมาสนับสนุนการทํางานน้ีใหสะดวกมากนัก   ฉะน้ันผูสอนเองก็มีภาวะของการท่ี

จะตองรวมมือกันมากข้ึน   ในตอนน้ีก็มีการบริหารจัดการมากข้ึน  คือเราแบง cluster ผูสอน  เทอมน้ีมี 

๒๐ คน  เราแบงเปน ๒ กลุมใหญๆ  ใหชวยเหลือกันมากข้ึน  ฉะน้ันตรงน้ีจึงอยากเนนใหเห็นมากข้ึนวา 

วิชาน้ี  ไมมีใครเปลี่ยนใคร  ทุกคนเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน  คือ คนสอนก็เรียนรูรวมไปกับผูเรียนดวย  ความ

เปนพลเมืองก็เกิดจากตัวผูสอนดวย  ถาเราไมเปลี่ยน Mind Set ของตัวเองวา  ใหมองคนอื่นใหเทากัน 

แมกระท่ังตัวผูเรียนก็เทาเทียมกัน  วิชาน้ีจะลมเหลวโดยสิ้นเชิง   จึงกลายเปนวิชาท่ีท้ังผูสอนและผูเรียน

เปลี่ยนแปลงตัวเองไปพรอมกัน 

รศ.ดร.วรรณา  ประยุกตวงศ   

ขอบคุณ คุณนันทินี และอาจารยชัยวัฒน  ท่ีมาเลาเร่ืองสําคัญมาก  และเปดโอกาสใหพวกเรา

เขาสูการเปน “The great teacher” นะคะ  อาจารยชัยวัฒนมาบอกเราถึงภารกิจใหมของคณาจารย  

ความหมายของคําวา “คุณครู”  ท่ีจะตองสรางแรงบันดาลใจ  นอกจากน้ีอาจารยชัยวัฒนยังสะทอนให

เห็นถึงทักษะการสะทอนมองยอนดูตัวเอง  แมวาอาจารยชัยวัฒนไมไดพูดถึงทักษะน้ี  แตการท่ีอาจารย

ไดสรุปบทเรียนการเรียนการสอน จากการเปนอาจารย ไปเปนครู  เห็นนักศึกษาคอตก ตัวเองคอตกดวย  

แลวนําไปสูการแสวงหาแนวทางใหม  น่ันคือ การสะทอนยอนดูตัวเอง  ซ่ึงทักษะน้ีอาศรมศิลปก็ทํา  เปน

วิถีของการเรียนการสอนเลย  อีกเร่ืองหน่ึงท่ีสําคัญซ่ึงคุณนันทินี  ไดมาเลาถึงรายละเอียดของการเรียน

การสอน คือ การทําไปเรียนรูไป  จากการท่ีโครงสรางในระบบยังไมรองรับมากนัก  จากรายวิชาเล็กท่ี

กําลังจะกาวเขาสูการมีโครงสรางในระบบ ท่ีจะเร่ิมขยับเขามารับ  กับสิ่งท่ีเปนการลงมือปฏิบัติแลวไดผล

อยางแทจริง  ถาใครมีประเด็นสนใจ อยากแลกเปลี่ยนเรียนรูกับธรรมศาสตร  เรียนเชิญนะคะ 
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ผูเขารวมอภิปรายทานหน่ึง 

อยากทราบวาตองมีเอกสารประกอบการสอน หรือมีการมอบหมายงานใหเด็กไปทําไหมครับ ?   

     

อาจารยนันทินี  มาลานนท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มีคะ  การสอน ๑๓ คร้ัง ในหน่ึงเทอม   เราวางแผนไวท้ังหมดวาคร้ังท่ี ๑ – ๑๓  จะตองทํา

อะไรบาง  อาจารยผูสอนก็ตองมาน่ังคุยกันวา ๑๓ คร้ังทําอะไร   ในสวนของเด็ก  ก็มีการมอบหมายงาน

ใหไปทํา  อาจจะทุกสัปดาห  อาจจะเหน่ือยหนักกวาเรียนเล็กเชอรอยางเดียว  แตวาสนุก  เพราะเปน

การเรียนเร่ืองใกลตัวเขา   ฉะน้ันมีการใหงานนะคะ  มีการวัดผลคะแนนอยางชัดเจน  เพียงแตในสวน

ของการวัดผล  เราอาจไมไดวัดตามแบบกระแสหลักท่ัวไป  เน่ืองจากวิชาเหลาน้ีมุงเนนการมีสวนรวม

ของนักศึกษา  ฉะน้ันผูสอนจะตองอยูกับนักศึกษาเยอะ  และตองดูการพัฒนา  การเปลี่ยน  การมีสวน

รวมในการทําโครงงานตางๆ  ทุกอยางก็มีตามหลักสูตร 

 

อาจารยธนดล  ดิรุจิตเจริญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 

ขออนุญาตนะครับ  ผมฟงอาจารยชัยวัฒนแลวมีแรงบันดาลใจ  ผมช่ืออ.ธนดล ดิรุจิตเจริญครับ  

อยูม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  ฟงอาจารยแลวอยากจะแบงปนประสบการณครับ  ผมเปน

อาจารยตั้งแตป ๒๕๔๖  แตท่ีเปนอาจารยพิเศษท่ีอื่นประมาณ ๘ ป  ผมเจอเคสแบบเดียวกับอาจารย  

นักศึกษาท่ีเรียนกับผมตอนป ๒๕๔๗  ซ่ึงเขาเพิ่งเรียนจบไปเม่ือสักปท่ีแลว  เขามาเรียนแลวก็หายไป  ก็

ติดวิชาของผมอยู ๒ วิชา  เขาสามารถจบวิชาเอกไปแลว  ทําศิลปนิพนธเรียบรอยแลว  แตเขาจบไมได  

เพราะติดวิชาบังคับเลือกตัวหน่ึง กับวิชาแกนอีกตัวหน่ึง  คราวน้ีเขาก็นัดมา ๓ ปแลวครับอาจารย  

สัปดาหแรกเขามา  สัปดาหท่ีสองเขาก็มา  จากน้ันก็หายไป  เปนอยางน้ีเปนนิจสิน  จนพอแมเขามาหา  

เขาบอกวาไมไหวแลว  คือทอแทแลว  คือจะใหทําอยางไรก็ได  จะใหออกก็ได  ใหจบก็ได  แตเขายังมี

สถานภาพเปนนักศึกษาอยู   

ผมคุยกับเพื่อนอาจารยทานหน่ึง  ดวยความบังเอิญก็คุยกันวา ลองตั้งโจทยกันเลนๆ วา  ถาเขา

มาอีกคร้ัง  เราจะไมปลอยใหเขากลับบานมือเปลา  จะทําอยางไรก็ได  ก็เห็นวาเขาเลนกีตารได  ก็ใชกุศ

โลบาย ทีเลนทีจริงวา  ใหมาหาอาจารยตอนเย็น ไมตองเขามาเรียนกับเพื่อนก็ได  เพราะเปนเทอมท่ีเขา

ตองมาเรียนกับรุนนองท่ีตางวัยมาก  บอกวาเอาแอมปมาตัวหน่ึง   เอากีตารโปรงมา  คุณแคมาเลนให

พวกผมสองคนฟง  คือ เปนวิชาของผม แตใหเพื่อนอาจารยอีกคนมาเปนพยาน วาคุณมาเลน  แตผม

อาจจะไมอยู  ผมจะออกไปขางนอก ไปดูเด็ก ไปอะไรก็แลวแต  เขาก็มา  แลวเพื่อนผมก็ชม ชมทุกวัน 

เกงมาก เพราะมาก  เขาย้ิม แลวคราวน้ีมาเองทุกวัน  อาจารยจะใหผมเลนเพลงอะไร  ไดหมด   

ไปๆมาๆไมเลนในหองแลว  ขยับออกมานอกหอง  จากกลุมเล็กๆ ๕ – ๖ คน  แลวก็ขยายวงใหญ  

ผมก็ลองขยายเวทีใหเขาไปเลนใหนักศึกษาป ๑ ฟงบาง ใหนักศึกษาป ๓ ฟงบาง  ตอนหลังคือ เลนใหท้ัง

สถาบันฟงเลย  คราวน้ีพอเขามีความสุข เราก็คอยๆ ปรับ  บอกวาแคคุณติด ๒ วิชาเอง  คุณก็ลองคิด
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เหมือนท่ีคุณเลนดนตรี  สุดทายเขาก็จบครับอาจารย  จบแลวเปลี่ยนเลย  พอแมตะลึงมาก  แลวน่ีบวช

แลว  เพิ่งสึก  สึกแลวก็โทรมาหาผมคนแรก  ผมขนลุกเลยครับ  อยางท่ีอาจารยวา  คือ พอเห็นแววตาเขา 

เห็นสิ่งท่ีเขาทํา เขาอัดอั้นมาหลายปอาจารย  คือ หลักสูตรของผมสี่ป  เขาเรียนไปหกปคร่ึง  ซ่ึงนึกถึงหัว

อกของคนเปนพอเปนแม ก็คงไมไหวแลว  มันเหมือนเปนทางตัน  มันทึบหมดเลย ไมรูจะทําอยางไร ให

ลูกชายคนน้ีจบได  สุดทายพอเขาจบได มันไมรูจะพูดอยางไรครับ  ขอบคุณครับ   

 

รศ.ดร.วรรณา  ประยุกตวงศ      

ขอบคุณอาจารยธนดล  ท่ีมาไดแลกเปลี่ยนประสบการณ  และบอกใหเรารูวาอาจารยชัยวัฒน

สรางแรงบันดาลใจใหคนไดจริงๆ  อีกอันหน่ึงท่ีอาจารยชัยวัฒนพูดถึง คือเร่ืองทักษะการฟง ใน

กระบวนการของการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับใชสังคม  หรือเขาสูชุมชน  ดิฉันขอเติมนิดนึงวา คง

ไมไดฟงอาจารยคนเดียว  แตวาเราตองฟงทุกๆ คน  โดยเฉพาะครูตองฟงลูกศิษย   

 

ผูเขารวมอภิปรายทานหน่ึง 

ไดฟงพวกเราคุยกัน  คือ บางทีเราอาจมองวา เร่ืองพวกน้ีเปนเหมือนเร่ืองใหม  เร่ืองยาก  แต

อยากใหขอคิดนิดนึงวา  ถาเราลองปรับ แลวเราจะพบวาทําได  เปนเร่ืองของการประยุกต  เราไมตอง

สรางคูมือ   หรือไปดูคูมือของใคร  ท่ีผมสังเกต คือโลกเปลี่ยน  ประเด็นเปลี่ยน  และเทคโนโลยีกาวหนา 

ผมคิดวาการสอนหรือวิธีสอนน้ัน  สมัยกอนอาจจําเปนตองถายทอดความรูผานเล็กเชอร   แตบางอยาง

อาจไมใช  เพราะปจจุบันมีสิ่งท่ีใหเด็กคนควาไดมากมาย คือ เขาเขาไปคนหาความรูตางๆได  ประเด็นท่ี

ผมอยากใหชวนคิด และชวนคุยก็คือวา ความรูสูชุมชนคืออะไร  ผมคิดวาท่ีสําคัญคือวา มันตองจําลองสิ่ง

ท่ีเกิดข้ึน  และผมคิดวานักศึกษาสนใจ คือ เขาตองไปปฏิบัติอาชีพ หรือทํางานจริง  ผมคิดวาอันน้ีทําให

การเรียนการสอนประสบความสําเร็จ  ผมฟงม.ราชภัฏอุตรดิตถ  ก็จะคลายๆกัน คือ เอาไปทําใหเกิด

ปฏิบัติการจริง  ท่ีผมฟงธรรมศาสตร  ก็เห็นวาพยายามใชสภาพแวดลอม ใหมันเกิดจริง    

อยางเชนยกตัวอยางวา  มันเหมือนกับเขาไปทํางาน  ท่ีบอกวาเปนโคช ก็คือทุกสิ่งทุกอยาง บาง

ทีมันไมใชโตะเล็กเชอร  มันเปนโตะปรึกษางาน  การสอนท่ีเยอะๆน่ี  ผมวาเหมือนกับการปราศรัยหา

เสียงมากกวา   มันไมมีการสอนอยางน้ี  สอนคนจํานวนมาก  แลวก็ใหจบ เพื่อท่ีจะสนองความตองการ

ของนักการเมืองใหไดวา  มีนักเรียนจบเยอะแยะเลย  แลวปน้ีรับไมได  ใหรับอีกเยอะๆ   ใหรับอีกเพิ่มข้ึน  

ใหเงินไปรับ  ขอใหมหาวิทยาลัยของคุณรับ  เพื่อจะไดใหนักเรียนเขามาเยอะๆ  เพื่อตอบโจทยทาง

การเมือง  น่ันใชการสอนหรือเปลา  แตวิธีสอนท่ีผมคิดวาใช  ก็คือเหมือนกับท่ีเขาทํางาน  

 ผมอยากจะเรียนวา อาจารยเหมือนโคช  และการท่ีเราเล็กเชอร  มันจะเปลี่ยนไปแลวครับ  

เพราะนักเรียนคนจากอินเตอรเน็ตไดท้ังน้ัน  สวนการเรียนเปนกลุม  วิธีประเมินเปนอยางไร  มันเปนการ

ประเมินคุณภาพงานโดยรวม  ซ่ึงอาจจะไมแจกแจงวา ใครเปนอยางไรบาง  แตวาทุกคนมีสวนชวยมาก

ในการท่ีทําใหกลุมพัฒนาตัวเองข้ึนไป  ฉะน้ันในการสอน  การเปนโคช ตองเรียกวากระบวนทารอบ  จึง

จะเปนโคชคนอื่นได  ถากระบวนทาไมรอบ เปนไมได  
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 ฉะน้ันก็เลยตอบโจทยวา  เพื่อท่ีจะใหคนปฏิบัติงานจริงได  ผมคิดวาตองจําลองรูปแบบของการ

ทํางาน  ใหเขาทํางาน เอาโตะในบริษัทเขามา  แลวน่ังปรึกษากัน  แบงงานอยางไร  มีหัวหนาทีม  ทุกคน

ก็ตองไปทํางาน ทุกคนก็ตองไปคน  แลวการสอนแบบบรรยายจะหายไป  รูปแบบเล็กเชอรจะปรับไปเปน

การทํางาน  แและพูดคุยระดมสมองกัน  อาศรมศิลปก็ทํางานคลายๆ อยางน้ีเหมือนกัน  พอมีปญหาก็

ตองคุยกันในรายละเอียด  แลวนักศึกษาก็เหมือนคนทํางานในบริษัท  เวลาเขาไปทํางาน  ไมใชอาจารย

พาไปดูงานเฉยๆ  เขาไปติดตอประสานงาน  เขาตองเตรียมตัว  มีกระบวนการเหมือนกัน  เชน เขา

จะตองไปทําอยางไร เขาตองหากระบวนทาในการจะเขาไปคุยกับผูใหญท่ีรูเร่ืองพวกน้ี  อาจารยอาจจะ

สอนบางถากลัววาเขาอาจทําไมสําเร็จ   แตเขาตองรับผิดชอบ  ผมจึงอยากสรุปวา ไมมีใครจะตองมาดู 

manual หรือคูมือ  แตท่ีสําคัญก็คือ การจําลองรูปแบบจริงของการทํางานมาเรียนรูกัน   

ท่ีสําคัญอีกอันหน่ึง คือ เพื่อจะใหกระบวนการศึกษา มันไปสูความเปนจริง และการศึกษาจะ

ตอบสนองสังคมไดอยางไร  ผมคิดวาท่ีสําคัญท่ีสุด  คือ สกอ.  และโดยเฉพาะอยางย่ิง คือ ผูบริหาร

มหาวิทยาลัย  ถาผูบริหารมหาวิทยาลัยมีความคิดวา  มหาวิทยาลัยตองตอบโจทยสังคมได  เขาก็จะเบ่ียง

ทิศทางของมหาวิทยาลัยใหเปนอยางน้ัน   แตถาบอกวา เขาตอบโจทยทางการเมือง หรือตอบโจทยทาง

ฝายบริหารวาเพื่อใหมีคนจบเยอะๆ   ก็จะตองทําอีกวิธีหน่ึง มีบรรยายรวม  มีนักเรียนเรียนทางโทรทัศน 

หรือผลิตโครงการพิเศษ  โครงการท่ีหาเงิน  อันน้ันเปนอีกวิธีหน่ึง  แตถาคุณตองการทําใหการเรียนรู

เกดิข้ึนจริง  ก็ตองจําลองรูปแบบการทํางาน  

 

รศ.ดร.วรรณา  ประยุกตวงศ   

กอนท่ีเราจะพักเบรก เราไดฟง ”เ จ็นเอ็ด ” วิชาพลเมืองและความรับผิดชอบของทาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ก็อยากจะนําเสนอในสวนของสถาบันอุดมศึกษาอีกแหงหน่ึง ซ่ึงปรับ

โครงสรางของ”เจ็นเอ็ด”ท้ังหมด  มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับพวกเรา เชิญทานอาจารยจากมหิดลคะ 

 

รศ.รุงระวี  เต็มศิริฤกษ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขออนุญาตคุยในเร่ืองของ วิชา มมศท. (รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) ซ่ึงฝายอาจารยจะ

เรียกวา เอ็มยูจีอี (MUGE)   แตถาไปถามเด็ก เด็กไมรูจักคะ  เด็กรูจักคําวา “มูเก” คะ  เพราะวัฒนธรรม

ของเขากับเราไมเหมือนกัน  วิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงมหิดล  เปนนโยบายของทานอธิการบดีท่ี

กอใหเกิดผลกระทบท่ีใหญหลวงตอท้ังมหาวิทยาลัย  ท้ังในแงของอาจารยและนักศึกษา  

ตั้งแตเร่ิมตน ทานก็ใหนโยบายวาเราตองเปลี่ยน  ทุกหลักสูตรตองมีการศึกษาท่ัวไปอยางนอย 

๓๐ หนวยกิต  และทานบอกวาหนวยกิตรวมตรงกลางตอง ๑๖ หนวย  แลว ๑๖ หนวย เราจะเอามาจาก

ไหน  ในฐานะท่ีตอนน้ัน ตัวเองเปนรองอธิการบดี  ฝายการศึกษา  ก็จัดการเอาน่ันน่ีใส  เพราะเรามีวิชา

เฉพาะจํานวนมาก  เราก็บอกวาถาอยางน้ันเอาวิชาพื้นฐานท้ังหมดใสเขาไป  ปรากฏวา ทานบอกไมให  

มันตองมีรายวิชาหลักตรงกลางอยูสามตัว คือ ๗ หนวยกิต   ๗ หนวยกิตน้ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
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อยางใหญหลวง  เพราะเปน ๗ หนวยกิตท่ีเราตองทํางานดวยกัน และสอนเด็กท้ังมหาวิทยาลัยซ่ึงมีสาม

พันกวาคน 

เร่ิมตน ทําอยางไรดี  ทานอธิการบดีก็ใหทานรองอธิการบดีชวยจัดตั้งทีม คือทานอาจารยเอื้อ

พงษ และ อาจารยทวี  ในสวนของอาจารย พอรูวาจะตองสอนการศึกษาท่ัวไปวิชาแรก ซ่ึงมีช่ือวา 

การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย   ตัวอาจารยเองก็ยังไมรูเลยคะวา เราพัฒนาแลวหรือยัง  เรา

สมบูรณจริงหรือเปลาตามแนวคิดของวิชา ซ่ึงอยากใหนักศึกษาเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี  ดําเนิน

ชีวิตอยางดีงาม มีความสุข  ท่ีสําคัญคือ ตองการใหเกื้อกูลสังคมและสิ่งแวดลอม   

พอเราไดทํางานตรงน้ี  เราก็พบวาถาเราไมมีวิชาน้ี  เราจะไมพบจุดบกพรองของเราเลย  เราได

สอนสิ่งตางๆมากมายท่ีเราไมเคยสอน  แตไมใชวาวิชาน้ีเปนวิชาท่ีเลิศวิชาเดียวนะคะ  วิชาน้ีเปนแควิชา

ท่ีจุดประกาย  เราตองการจุดประกายเด็กๆ ใหเร่ิมตนคิดวา  การเรียนมหาวิทยาลัยไมใชแคการเรียนวิชา

เฉพาะ  โดยเราเร่ิมตนตั้งแตช่ัวโมงแรก  เราฝกเด็กดวยคําพูดท่ีกระตุกความรูสึกเด็กอยางมากในชวงป

แรกๆ  คือ “เราจะไมใหอาวุธกับโจร”  หมายถึง การท่ีเราสอนใหคนมีความสามารถ  มีความรู  แตไมได

ทําใหเปนคนด ี ก็เปรียบเสมือนการใหอาวุธกับโจร  

ในสวนของอาจารยผูสอน  แรกๆเราไดมาดวยการบังคับ  เพราะเม่ือถามไปวา มีใครจะ

อาสาสมัคร  ทุกคนบอกวาสอนไมได  สอนไมเปน  เพราะอยูคณะเภสัชฯ  จะสอนอยางไรใหเปนคนดี  ทุก

คนโยนใหคณะสังคมฯ  คณะสังคมฯก็บอกวา ฉันจะสอนเด็กจํานวนถึงสามพันคนไดอยางไร  แต

เน่ืองจากเปนการสอนหองเล็ก  จึงบังคับวาคณะตองสงอาจารยมาตามสัดสวนท่ีเรากําหนด   

สิ่งท่ีดิฉันรูสึกดีมาก  และคิดวาอาจารยทุกคณะรูสึกเหมือนกัน คือ ตอนน้ีเราแยงกันสอน เรา

อยากสอนกันทุกคน  เพราะเรารูสึกวาการศึกษาพัฒนามนุษยน้ัน ไมไดพัฒนาเฉพาเด็ก   แตวิชาน้ีพัฒนา

อาจารยดวย  เน่ืองจากวาโดยทางกายภาพของม.มหิดล  เรามีหลายวิทยาเขตอยูหางกัน  เฉพาะใน

ปริมณฑลมีสามวิทยาเขต  และยังมีท่ีกาญจนบุรี  นครสวรรค และอีสาน  เพราะฉะน้ันเราคิดวาตรงน้ีชวย

เราไดมาก  เพราะการเรียนการสอนเปนลักษณะการสอนรวมกันเปนกลุม (Team Teaching)  และโชคดี

ท่ีเรามีคนทํา “บท” ในการสอนไวให  ซ่ึงบทไมไดเกิดข้ึนจากอาจารยกลุมเดียว ทานเดียว  เพราะทุกป

หลังจากจบจากการสอน  กอนเร่ิมปการศึกษาใหม  เราจะเร่ิมทบทวนวา ปท่ีแลวเปนอยางไร  ปญหาคือ

อะไร  แตละเร่ืองเปนอยางไร  มีปญหาไหม เด็กสนใจไหม  เพื่อปรับบทใหเหมาะสมกับการเรียนรูมาก

ท่ีสุด  

ในสวนการสอนน้ัน  ในชวง ๖ สัปดาหแรก  เราจะฝกใหนักศึกษาเตรียมพรอมกอนท่ีจะลงมือ

ปฏิบัติโครงงาน  เร่ิมเตรียมใหเขามีทักษะในการฟงเปน  คิดเปน  พูดเปน  โดยหยิบเอาเน้ือหาบางสวน

มาสอนเพื่อฝกการพัฒนาตนเอง   ซ่ึงวิชาน้ีเปนวิชาท่ีไมเนนเน้ือหา (Content)   เน้ือหาจะเปนแคสิ่งท่ี

หยิบยกข้ึนมาใชเพื่อใหเด็กรูจักฝกฟง  ฝกคิดตาม  และฝกฟงคนอื่นแสดงความคิดเห็น  กอนท่ีจะแสดง

ความคิดเห็นของตัวเอง  

เวลาเราใหเด็กออกมาพูดคุย หรือนําเสนอ  เราจะบอกเด็กวาไมตองเตรียมใหใครเปนคนพูด  

เพราะเราจะสุมเลือกเอง  ฉะน้ันทุกคนจะเตรียมพรอม  ก็จะมีเด็กบางคน อยางเชน เด็กท่ีเขามาจากระบบ
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โควตาทางภาคอีสาน  เขาจะเปนเด็กท่ีมีความเช่ือม่ันในตัวเองนอย  เม่ือตองออกมาหนาหอง  เขาจะรูสึก

สั่นมากเพราะมาอยูตอหนานักศึกษาแพทย  ขณะท่ีนักศึกษาแพทยแตละคนจะออกมาหนาหองอยาง

ม่ันใจมาก  เพราะเขามีความพรอม  ไดรับการฝกวิธีคิด  วิธีพูดมาแลว  ดังน้ันนักศึกษาแพทยก็เปน

โมเดลใหเด็กคนอื่น  แตขณะเดียวเด็กท่ีออกมาสั่นๆ  เราก็พบวา  เม่ือเราสุมคร้ังท่ีสอง คร้ังท่ีสาม  เขามี

พัฒนาการท่ีดีข้ึนมาก  แลวลักษณะของการเขาสังคมของเขาดีข้ึนคะ    

น่ีคือสิ่งท่ีเราบอกวา เราไดสอนในสิ่งท่ีไมตองสอนดวยวาจา   แตมันเปนการสอนดวยพฤติกรรม   

การกระทํา   และมีอีกหลายเร่ือง ไมวาจะเปนเร่ืองวินัย  การตรงตอเวลา  ซ่ึงเราใชวิธีเช็คช่ือ  แตไมได

เช็คช่ือดวยการขานช่ือ  เราใชวิธีใหทํางานเดี่ยว  ทํางานกลุมเพื่อจะดูวาเขาทํางานรวมกันไหม  สิ่งท่ีดิฉัน

พบในปแรกๆ และตกใจมาก คือ เราพบวาบรรทัดฐาน (norm) ของเด็กเปลี่ยนไป  ความทุจริตไมใช

ความผิดท่ีรายแรงสําหรับตัวเขา  จากเหตุการณท่ีเราใหเด็กทํางานกลุม  เราใหเขาเขียนช่ือดวยตัวเอง  

เขาก็เขียนช่ือใหเพื่อนท่ียังไมมา  โดยไมรูวาเพื่อนมาแลวแตอยูอีกกลุมหน่ึง  ฉะน้ันความจึงแตก น่ีคือสิ่ง

ท่ีพบและเราก็ไดแกไขปญหา  ถาเราสอนในช้ันเรียนธรรมดา  ท่ีการสอนเปนแบบสื่อสารทางเดียว (one 

way communication) เราจะไมพบเร่ืองน้ี   

อีกตัวอยางหน่ึง  จากการท่ีเด็กตองมานําเสนอ  เราพบวาการท่ีอาจารยไมรูจักหนาตาเด็ก  เปน

สิ่งท่ีอันตรายอยางย่ิง   เราเคยเจอเหตุการณในปแรกๆ  คือ เราเรียกนักศึกษาลงมานําเสนอ  นักศึกษา

คนหน่ึงก็ลงมา และสามารถอธิบายไดอยางดีมาก  เผอิญวาอาจารยทานหน่ึงไปเห็นรูปนักศึกษาท่ีลงมา  

ซ่ึงเขาไมใชนักศึกษาท่ีเราเรียกช่ือคะ  เราจึงไดพบวาเด็กๆไดเตรียมผูนําเสนอไวสองคน เปนผูหญิงหน่ึง

คน  และผูชายหน่ึงคน  ไมวาอาจารยจะเรียกนางสาวอะไรก็ตาม  เด็กผูหญิงคนน้ีก็จะลงมา  สวนถาเรียก

นายอะไรก็ตาม  เด็กผูชายก็จะลงมาตามหนาท่ีคะ  สาเหตุท่ีเขาทําแบบน้ีเพราะเขายึดเอาคะแนนเปน

ท่ีตั้ง   

 น่ีคือสิ่งท่ีเราไดพบ  ตอนท่ีเราเรียกเขามาคุย   เราก็ไมกระโตกกระตาก  เพราะจากประสบการณ

ชีวิตท่ีเปนอาจารยมาสามสิบป   ดิฉันพบวา การประจานเด็กเปนอันตรายกับเด็กและสังคมมาก  

เพราะฉะน้ันก็เรียกมาคุยท้ังกลุม  ซ่ึงตองบอกวาโชคดีท่ีเราพบ  และโชคดีของเด็กท่ีเขาทําตอนน้ี  เพราะ

ถาเขาไปทําในวันขางหนา  และทํามากข้ึนเร่ือยๆ  ก็จะย่ิงเปนผลเสียกับตัวเขาเอง  เพราะเราพบวา เด็ก

ท่ีทําผิด  แลวอาจารยจับไมได หรือสังคมจับไมได  ก็จะทําความผิดท่ีรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ   วิชาการศึกษา

เพื่อพัฒนามนุษย  จึงไดใหประโยชนกับเด็กมากกวาท่ีเราคิดเอาไว  มากกวาท่ีเราหวังไวในตอนแรก  

ดิฉันคงจะสรุปสั้นๆแคน้ีกอน  อาจารยสิงหนาท  มีอะไรท่ีจะเพิ่มเติมไหมคะ 

 

ผศ.สิงหนาท  นอมเนียม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

กอนจะเร่ิมพูดนะครับผมตองขอขอบคุณธรรมศาสตรนะครับ  ผมเปนผลิตผลจากธรรมศาสตร  

ถาไมมีธรรมศาสตร  ผมก็ไมไดไปอยูวิทยาเขตกาญจนบุรี  เพราะธรรมศาสตรสอนหลักประชาชนครับ  

เราตองไป  เราเหมือนตนยูงทองท่ีเติบโตไดในทุกท่ีครับ   
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 ในสวนของวิชา มมศท.  ผมสอนวิชามมศท.  ปน้ีเปนปท่ีสามครับ  เร่ิมจากเปนอาจารยท่ีเพิ่ง

เรียนจบ  และมาสอนภาษาอังกฤษ  ชีวิตน้ีคือเรารูแตภาษาอังกฤษ  แตเม่ือตองมาสอนวิชามมศท. วิชา

เกี่ยวกับความเปนมนุษย  เรากค็ิดเหมือนกันวา “ฉันเปนมนุษยหรือยัง?” เพราะเปนวิชาท่ีคอนขางลึกซ้ึง  

กอนจะเร่ิมสอนก็จะมีการไปฝกเตรียมตัวกอนนะครับ  อาจารยท่ีฝกจะนําคําของทาน ป. อ. ปยุตฺโต มา

ใหพวกเราไดคิด  ตัวผมเองคอนขางจะโชคดีท่ีบานอยูใกลวัดญาณเวศกวัน   อยูใกลทาน ป. อ. ปยุตฺโต  

จึงรูสึกลึกซ้ึงและไปวัดทุกอาทิตย   

 ตองยอมรับวาสอนไมรูเร่ืองเลยครับในปแรก  เพราะรูสึกวาเราเปนอาจารยเด็ก  แตโชคดีท่ีมี

อาจารยในทีมซ่ึงเปนอาจารยผูใหญจากหลายคณะ ท้ังคณะทันตแพทย  คณะแพทยศิริราช  เราจึงเรียนรู

จากประสบการณของอาจารยผูใหญ  ขณะท่ีเราคิดวา เราเรียนทางดานครูมาแลว เพราะผมจบทางดาน

การศึกษา  เรานาจะรูวาสอนอยางไร  แตเม่ือเราสอนในหองใหญ นักศึกษารอยคน  มันเหมือนเราเลน

คอนเสิรต  เด็กก็จะดูเราซ่ึงอยูบนเวที  เราก็รูสึกวามันไมใช  ก็ตองดูอาจารยเขากอน วาเขามีเทคนิค

วิธีการสอนอยางไร  ทําอยางไรจะไมใหเด็กหลับ  ทําอยางไรใหเด็กสนใจอยูตลอดเวลา   

 อยางท่ีอาจารยบอกนะครับ  คําท่ีคลิกก็คือ “เราจะไมใหอาวุธกับโจร”  เราทองมาตั้งแตเด็กวา “มี

ปญญาเหมือนมีอาวุธ”  แตอาวุธทุกวันน้ีกลายเปนอาวุธท่ีทํารายสังคมนะครับ  แลวเราคิดวาตัวเรา

จะตองเปลี่ยนแปลงอยางไร  ก็จะตองเปลี่ยนจากตัวเราเองกอนนะครับ  ผมก็คิดวาวิธีการสอนของผมดี

ข้ึนนะ  พอกลับไปสอนท่ีวิทยาเขตกาญจนบุรี  ผมจะไมไดสอนแคภาษาอังกฤษ  ผมจะสอนชีวิตดวย  

เพราะเด็กปหน่ึง ทุกคนตองเรียนท่ีศาลายาใชไหมครับ  พอเด็กปสองไปเรียนท่ีเมืองกาญจน  เราจะเอา

สิ่งน้ีไปสอนซํ้าอีกจากสิ่งท่ีเขาไดเรียนมาตอนปหน่ึง   เราจะไปพูดเตือนสติเขา วาสิ่งท่ีคุณเรียนตอนป

หน่ึง คืออะไร  แลวสิ่งท่ีคุณทําอยูน่ี คืออะไร   ถาพฤติกรรมเขาไมเหมาะสม  เราจะตองบอกเขา  ซ่ึงผม

วามันเปนจุดสําคัญมากๆ นะครับในการเรียนการสอนทุกวันน้ี   

 นอกจากน้ี  การท่ีไดสอนวิชา มมศท. ทําใหเราไดรูจักอาจารยเพิ่มข้ึนหลายคณะ  และเรามีการ

ฝกอบรมตลอดเวลา  น่ีคือขอดีของวิชาน้ีดวย  เราจะมีการอบรมสมํ่าเสมอท้ังกอนสอน หลังสอน  แมแต

ทุกวันน้ีก็ยังมีอยูนะครับ  สําหรับกลุม (section) ท่ีผมสอน คือแปดโมงคร่ึง  พอเจ็ดโมงคร่ึงก็ตองไปน่ัง

ฟงอาจารยเอื้อพงศ  เตรียมแผนการสอนท่ีละเอียดท่ีสุดในโลกใหนะครับ  ถาใครไมเคยเห็นเอกสารการ

สอนท่ีละเอียดท่ีสุดในโลก  ขอเชิญท่ีมหิดลไดนะครับ  ทานทําเอกสารการสอนไว ๑๕ คาบ และมีการ

ทบทวนปรับแผนการสอนทุกป  เพราะขอมูลเหตุการณ ขาวสารบานเมือง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

ดังน้ันการเรียนการสอนก็ตองมีการปรับปรุงและแกไขครับ  

 พอสอนวิชาน้ีในปท่ีสอง  เราเร่ิมเขาใจ  แคเร่ิมเขาใจนะครับ วาวิชาน้ีคืออะไร  สุดทายถึงทุก

วันน้ี  เปนปท่ีสาม  เวลาน่ังฟงไปแลว บางทีอยากรองไหครับ  เพราะรูสึกวาวิชาน้ีมันตรงใจ  หรือ

อารมณเร่ิมเยอะก็ไมรูนะครับ  เรารูสึกวาถานักศึกษาไดสิ่งเหลาน้ี  ถาเขาเขาใจอยางลึกซ้ึงจริงๆ  มันจะ

เปน guiding ของชีวิตเขานะครับ  แลวทุกวันน้ีท่ีเปนอาจารยและไปยืนอยูหนาเวที  รูสึกภูมิใจนะครับท่ี

เปนอาจารยมหิดล  คือผมภูมิใจทุกคร้ังท่ีมีคนเรียกอาจารย หรือวาไปสอนหนังสือ  เพราะรูสึกวาสิ่งน้ีคือ

การรับผิดชอบตอสังคม  เพราะเม่ือเราสอนอะไรออกไป  นักศึกษาไดยิน ไดรับ น่ันคือสิ่งท่ีจะออกไปสู
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สังคม  ฉะน้ันตองคิดกอนท่ีจะพูดเน้ือหาท่ีเราจะสอน  ตองเตรียมใหดี  คือเราตองเร่ิมจากตัวเรา  แลวลูก

ศิษยจึงจะไดรับในสิ่งท่ีเราอยากจะใหนะครับ  จะบอกอยางไรดี  สุดทายในการเปนอาจารยสอนวิชา มม

ศท. ภูมิใจ ดีใจมากๆ นะครับท่ีไดมีโอกาสมีสวนรวมตรงจุดน้ี  และคิดวาวิชาน้ีคงจะสั่งสอนใหลูกศิษย

ออกไปทําใหสังคมดีข้ึนครับ  ขอบคุณครับ 

 

รศ.ดร.วรรณา  ประยุกตวงศ   

 ขอบคุณอาจารยจากมหิดลคะ  เน่ืองจากเวลามีจํากัด  ขอเชิญอาจารยจากทางมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดมาแลกเปลี่ยนในสวนของมจธ.คะ  

 

 

 

ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 จริงๆ แลวมจธ. ของเรามีสองรูปแบบคือ ในหลักสูตร และนอกหลักสูตร  ในหลักสูตรจะมีระดับ

ปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา  ระดับปริญญาตรี สิ่งท่ีเราเอาโจทยชุมชนหรือวาสังคมเขามา  ท่ีเห็นชัด 

เปนรูปธรรม คือวิชาศึกษาท่ัวไป  เราไดปรับวิชาศึกษาท่ัวไปใหเปนแบบใหม คือตั้งแตป ๒๕๕๓  เรา

พยายามศึกษารูปแบบของมหาวิทยาลัยตางๆ  และก็มีกรอบTQF ออกมา  เราก็เอาคุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงคของมจธ. เปนตัวตั้ง  เน่ืองจากเราผลิตบัณฑิตท่ีเปนวิศวกร เปนนักวิทยาศาสตรออกไป  

และไดรับเสียงสะทอนกลับมาจากผูใชบัณฑิตวา  บัณฑิตมจธ.ขาดความเปนมนุษย  คือทํางานเกงแตไม

มีการปฏิสัมพันธกับคนอื่น  คือทํางานเปนทีมไมได   ซ่ึงเปนเกณฑท่ีคอนขางวิกฤตสําหรับมจธ.ในชวง 

๔-๕ ปท่ีผานมา  ฉะน้ันน่ีคือจุดเร่ิมตนของการปรับวิชาศึกษาท่ัวไป   

สวนหน่ึง คือ ความตองการสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  และอีกสวนหน่ึงคือ ตองการ

สรางจิตอาสา  สรางความรูสึกท่ีอยากจะใหคนอื่น  เราจึงเอาวิชาศึกษาท่ัวไปเปนตัวตั้ง  น่ีคือในเร่ืองของ

หมวดวิชา  สวนกระบวนการเรียนการสอนน้ัน  เราถอดออกมา คือเราไมไปฝากไวท่ีภาควิชาใดภาควิชา

หน่ึง  เพราะมันจะเกิดความเปนเจาของ  แลวอาจารยจะเปลี่ยนไมได   เพราะฉะน้ัน มจธ.จึงปรับใหเปน

การบริหารตรงกลาง  ตอนน้ันตัวเองเปนหัวหนาสํานักงาน  ทําหนาท่ีดูแล ขับเคลื่อน  เปนทีมท่ีจะทํา

โครงราง (draft) ตางๆท้ังหมด    

ในสวนของอาจารยผูสอน  เราใชอาจารยจากภาควิชาตางๆ  คลายกับโมเดลมหิดล  โดยท่ีจะมี

ทีมหลัก (Core Team) ในสวนกลางข้ึนมาดวยความสนใจอยากทํา  และจะมีอาจารยอาวุโสชวยช้ีแนะ 

จนออกมาเปนเน้ือหาสวนกลาง  จากน้ันจะทําเอกสารประกอบการสอน  และฝกอบรมอาจารย  โดยใช

วิธีการสอนแบบหองใหญ และหองเล็ก  หองใหญคือการใหเล็กเชอร  โดยเปนเล็กเชอรรวมประมาณ ๑ 

ช่ัวโมง  ในหองใหญ (Lecture Hall) สําหรับนักศึกษา ๖๐๐ คน  และใสอาจารยเขาไปประมาณ ๒๐ คน  

โดยจะมีอาจารยท่ีเปนผูนํา(Leader) ในแตละคร้ังของการบรรยาย  หรืออาจเปนผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอก  
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จากน้ันอีกสองช่ัวโมงหลัง  นักศึกษาก็จะแยกยายไปตามหองยอย  ซ่ึงอาจารยในกลุมก็ตองไป

ประจํากลุมตัวเอง  คือ  ไปทําหนาท่ีเปน “ฟา” (Facilitator)  มีกิจกรรม และมีการทําโจทยตางๆ ท่ีเด็ก

อยากทํา  สมมุติวา  เราใหโจทยกับเด็ก  อยางเชน โจทยใกลตัว คือ เราอยากเห็นมจธ. มหาวิทยาลัย

ของเราเปนแบบไหน  น่ีคือการเรียนรูจากปญหาจริง  หรืออยากเห็นชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเปนอยางไร  

หรือเขามองอยางไร  เขาก็ออกไปทําตามโจทย  น่ีจะเปนเร่ืองการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีท่ี

สอดแทรกโจทยชุมชน  นอกจากน้ียังมี “วิว” (Work-Integrated Learning : WIL) ซ่ึงมีท้ังปริญญาตรี 

และระดับบัณฑิตศึกษา  โดยระดับปริญญาตรีก็จะเปนกึ่งสหกิจศึกษา  คือนักศึกษาเรียนโดยเอาโจทย

ชุมชนเขามา หรือเอาโจทยของอุตสาหกรรมออกไปเรียนรูควบคูกันไป  

สวนในระดับบัณฑิตศึกษาจะมีหลายโปรแกรมท่ีเรียกวา Practice School หรือหลักสูตรท่ีเปน

ทักษะวิศวกรรมเคมี หรือปโตรเคมี  ซ่ึงนักศึกษาจะตองไปเรียนรูในภาคอุตสาหกรรมเองเลย  โดยมี

อาจารยของเราเขาประกบ  และมี “Site Director” อยางท่ีทานอาจารยเห็นในเอกสารถอดบทเรียน  

นอกจากน้ียังมีหลักสูตรท่ีตอบสนองชุมชนโดยตรง คือ  Community Resource Management ซ่ึงเปน

หลักสูตรการจัดการ  ในหลักสูตรน้ี  นักศึกษาจะตองนําโจทยชุมชนมาเปนตัวตั้งในการทําวิทยานิพนธ  

เพื่อท่ีจะสําเร็จการศึกษาได   และจะมีอาจารยจากสองสาขา คือทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และทาง

สังคมศาสตรเปนท่ีปรึกษารวมกัน  เพื่อจะใหนักศึกษาทําโจทยโดยใชความรูท้ังทางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี  ในขณะท่ีไมละเลยกลไกทางสังคมท่ีจะใชในการแกปญหา  ฉะน้ันอันน้ีคือสิ่งท่ีเราทําในสวน

ท่ีเรียกวา “ในหลักสูตร”  สวนของ “นอกหลักสูตร” เปนอยางไร  เดี๋ยวเชิญพี่สุเมธเลาใหฟง  เพราะวาพี่

สุเมธทําในเร่ืองของพื้นท่ีหรือชุมชนเยอะ  แลวถามีคําถาม  คอยแลกเปลี่ยนพรอมกันทีเดียว  เชิญพี่

สุเมธคะ 

 

คุณสุเมธ  ทัพเจริญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 พระจอมเกลาธนบุรีประกาศวาเราเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  ผม

เขาใจวา ๑๐ กวาปมาแลวนะครับ  อาจารยศศิธร ซ่ึงไดเลาเร่ืองมจธ.ไปเม่ือสักครู เปนผูอํานวยการ

สถาบันการเรียนรูซ่ึงเปนหนวยงานทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยนะครับ  คือเปนผูท่ีจะขับเคลื่อนการ

เรียนรูใหมๆ  อาจารยจะทําวิจัยเร่ืองนวัตกรรมแหงการเรียนรูมากมายเต็มไปหมด   

ท่ีมหาวิทยาลัยของเราไมเรียก Student Center  นะครับ เราเรียก Learning Center 

กระบวนการเรียนรูคือศูนยกลาง  เราเช่ือวาทุกคนเปนผูเรียนรู และทุกคนเปนผูสอนคนอื่น  เพราะ

ประสบการณในชีวิตของแตละคนแตกตางกัน  และสามารถเสริมสรางซ่ึงกันและกันได  สมัยท่ีเราเร่ิมตน  

เราเรียกวา “Constructionism”  คือเราเช่ือวาทุกคนสามารถสราง (construct) ความรู  เวลาจัดหองเรียน 

จะไมซอนหลายช้ันนะครับ  ไมมีประธาน ไมมีคนพูด จัดวงรีก็ไมไดนะครับ  เพราะไมเทาเทียม  จะตอง

เปนวงกลมช้ันเดียวเทาน้ัน  แลวถาบอกวา Student Center ทุกคนคือนักเรียนนะครับ  แตถาบอกวาเรา

ทํา Constructionism น่ีคือทุกคนสามารถสรางความรูครับ  เราจะมีการฝกเคร่ืองมือท่ีใชในการเรียนรู

มากมาย  ไมวาจะเปน Mind Map, Six Thinking, Sigma  
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เวลาเราจัด workshop เกี่ยวกับ Lecture-Based เราก็เอาคนไปเขียนรูปอะไรก็ไดหลังกระดานดํา  

อยางเชน  เขาไปเขียนรูปดาว  ซ่ึงมันแหลมไมเทากันนะครับ มีแฉกท้ังหมด ๑๒ แฉก  ใจกลางก็มีรูป

สี่เหลี่ยมเล็กๆ อยู ๕-๖ รูป  มีจุดอยูตรงมุมลากมา อะไรทํานองน้ี  เสร็จแลวบอกใครจะเล็กเชอร   ใหอีก

คนไปดู และคุณตองอธิบายใหคนในหองสามารถรับสารจากคนท่ีวาดรูปน้ันได  ปรากฏวารูปท่ีออกมา

จากในหองน้ีนะครับ  ไมเหมือนกันเลยสักรูปเดียว  และไมมีใครวาดเหมือนรูปตนฉบับดวยโดยสิ้นเชิงนะ

ครับ  เพราะคนท่ีไดไปดูรูปตนฉบับ  พยายามอธิบายใหทุกคนในหองฟงวา  มันเอียงไปทางตะวันออกกี่

องศา  ยาวกี่เซนติเมตร  น่ันก็แปลวาวิธี Lecture-Based เปนวิธีท่ีไรประสิทธิภาพ และลมเหลวโดย

สิ้นเชิงนะครับ   

ฉะน้ันทุกคนมาชวยกันสรางความรูดวยตัวพวกเราเองดีกวาครับ  วิธีคือ เราบอกวาลองระบุ

ออกมาวาเรารูอะไรบางนะครับ  เราก็เขียนออกมา  และในกลุมของเรา “What you know?”  เสร็จแลวเรา

บอกวา “What we want to know?” เราก็เขียนวา เราอยากรูเร่ืองอะไรบาง เพื่อจะไปตอบปญหาของ

ชุมชน  สมมุติวาเราจะไปอบกาแฟใหกับโครงการหลวง  เพราะมีปญหากาแฟออกมามาก และอบไมทัน 

มันก็เสีย เปนรานะครับ   พวกเราอยูวิศวกรรมเคมี  อยูวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  อยูวิทยาศาสตรจุลชีวะ  เรา

ก็มาระบุวาเราตองรูอะไรจึงจะตอบโจทยน้ีได  เขาก็เขียนประเด็นท่ีตองเรียนรู (Learning Issue) ออกมา  

วาตองรูเร่ืองอัตราการอบแหง  ตองรูเร่ืองกลไกการนําความช้ืนออกจากเมล็ดกาแฟ  เขียนออกมา  แลว

แบงใหแตละคนไปหาความรูในแตละประเด็น  หาดวยวิธีอะไรก็แลวแตครับ  อินเตอรเน็ตก็ได  สัมภาษณ

อาจารยก็ได  อานหนังสือก็ได  เสร็จแลวกลับมาแลกเปลี่ยน  แบงปนกัน น่ันคือวิธีท่ีเราทํานะครับ   

จากน้ันทุกคนตองเขียน Cover Statement ออกมา วาโจทยท่ีเราจะทําคืออะไร  วิธีอบกาแฟใน

โลกน้ีมันมีกี่วิธี  ทําอยางไรบาง  และแตละวิธีมีปญหาอยางไร  แลวโครงการหลวง รวมถึงลักษณะของ

ชาวบานเขาเปนอยางไร  เพื่อจะตอบโจทยน้ัน  เราจะเลือกใชทฤษฎีน้ีมาตอบโจทยเพราะมันมีความ

เหมาะสมกับชุมชน  เหมาะสมกับระดับชาวบาน เหมาะสมกับภูมิประเทศของประเทศไทย  เหมาะสมกับ

ขอจํากัดเร่ืองเงินทุน  ตกลงเราเลือกวิธีน้ีและเราไปทํานะครับ  อันน้ีเปนตัวอยางหน่ึงท่ีเราทํา   

เรามีวิธีเรียนจัดการกระบวนการเรียนรูเยอะครับ  เราก็ไปพูดคุยกับชาวบาน ดวยวิธีท่ีเราบอกวา

เราเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู  ฉะน้ันเวลาเราไปทํางานกับชุมชน  เราก็ไปชวนเขาทํา ชุมชนแหง

การเรียนรู  เราจะเปนหมูบานแหงการเรียนรูนะ  เรามาชวยกันสรางความรูดวยกัน  ซ่ึงชาวบานเขามี

ความรู  และเราก็พยายามทําใหเขาภูมิใจในสิ่งท่ีเขารู  ในสิ่งท่ีเปนภูมิปญญา  ขณะเดียวกันเราก็เอา

ความรูของเราเขาไปผสมผสาน  เขาไปแลกเปลี่ยนดวย    

ท่ีอาจารยจากมหาวิทยาลัยพายัพ พูดถึงเด็กรุนใหม  อยากบอกวาจริงๆแลวเขาก็เปนผูท่ีสอนเรา

ใหเขาใจสังคม  เขาใจมนุษยซ่ึงอยูในอนาคต  เพราะเขาไมไดโต  ไมไดผานกระบวนการเรียนรูมาในแบบ

ท่ีเราเปน  เพราะฉะน้ันเราจะเอาตัวเราเปนตัวตั้งเพื่อจัดการกระบวนการเรียนรูไมได  แตจะตองใชความ

เขาใจท่ีเราเปนพอแม  หรือเอาสิ่งแวดลอม เอาเทคโนโลยี  เอาอะไรท่ีเขาไดเติบโต ไดเรียนรูมาเปนตัวตั้ง  

เราตองไปยืนในจุดท่ีเขายืนอยู  ไปเขาใจในสิ่งท่ีเขาเปนอยูนะครับ  อธิการบดีของผมใชคําวา นักศึกษา

ของเราน่ีเปนพวก “นีโอนอมาท”   “นีโอ” คือ ใหม  สวน “นอมาท” คือพวกท่ีลองเรือออกไปในทะเลแลวไม
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รูจุดมุงหมาย ไปไหนก็ไมรูครับ  ผมเพียงแตบอกวา เวลาเราออกแบบกระบวนการเรียนรูสําหรับเด็ก  เรา

ตองเขาใจเขา  และเขาจะสนุกสนานตื่นเตน  แลวไดรูอะไรท่ีนาท่ึงมากกวาท่ีเราคาดหวังเสมอ ขอบคุณ

ครับ 

 

รศ.ดร.วรรณา  ประยุกตวงศ   

 เราขอเคลื่อนไปสูสถาบันสุดทาย ตองขอโทษจริงๆ ท่ีใหเวลาเหลือไมมาก เหลืออยูประมาณ ๑๐ 

นาที  โพธิวิชชาลัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมานําเสนอหลักสูตรท่ีนําไปสูการรับใชสังคมคะ 

 

อาจารยประภัสสร  ยอดสงา  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย        

 พอดีวาเรามาดวยกันเปนทีม  ก็ขอนําเสนอดวยกันเปนทีม  ขอเรียนกอนเลยวาโพธิวิชชาลัย 

หรือท่ีเรียกวา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย น้ัน มีสถานะเทียบเทากับคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัย  แตจะแตกตาง

จากคณะอื่น  ตรงท่ีเรามีพื้นท่ีการเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการสอนนอกพื้นท่ีเปนของตนเอง  ซ่ึงอยู

ท่ีจังหวัดสระแกว  และตอนน้ีมีอีกหลักสูตรหน่ึงท่ีแมสอด จ.ตาก   

 ยอนกลับไปถึงการกอเกิดโพธิวิชชาลัย  ความเปนมาตั้งแตเร่ิมตน คือบทบาทหลักสําคัญท่ีเรา

ทํางานโครงการบริการวิชาการแกชุมชน  มีการลงพื้นท่ี  ปจจุบันน้ีมีโครงการบริการวิชาการแกชุมชน

ท้ังหมด ๒๒ โครงการ  ซ่ึงการกอเกิดของโพธิวิชชาลัยน้ัน  ไมไดกอเกิดแตเพียงวาอาจารยใน

มหาวิทยาลัยอยากจะสรางหลักสูตรข้ึนมา  เพื่อผลิตบัณฑิตคืนถิ่น  แตเรามีการลงพื้นท่ี  หลักสูตรเกิด

จากการระดมความคิดจากหลายภาคีรวมกัน  ซ่ึงหลักสูตรท่ีจ.สระแกว เราก็มีการระดมความคิดจาก

เบญจภาคี  มีการศึกษาปญหาตางๆท่ี เกิดข้ึน  โดยอาจารยศิริวรรณ  ซ่ึงดูแลเร่ืองงานวิชาการ จะมาเลา

ถึงกระบวนการจัดทําหลักสูตรวาเปนอยางไร  ระดมปญหา ระดมความคิดในชุมชนอยางไร  จึงเกิดเปน

หลักสูตรข้ึนมา  และทุกทานคงอยากรูวา  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของเราทําอยางไร  จะเห็นวา

จากวีดิทัศน  ปจจุบันเรามีนิสิตชนเผา ๔ ชนเผา  เรามีนิสิตท้ังหมด ๓ ช้ันป ๑๕๒ คน   อาจารยสิทธิธรรม

ก็จะมาอธิบายในเร่ืองรูปแบบการเรียนการสอนวานิสิตมาจากหลายถิ่น  หลายชุมชน  เราจะมีรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนอยางไร   มีการนํานิสิตไปเรียนนอกหองเรียนเพื่อปรับความคิด  ใหเขาเขาใจ

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเราพยายามจะนําเขาสูกระบวนการเรียนในรูปแบบของโพธิวิชชาลัย   

 นอกจากน้ีอาจารยสุวิดาจะมานําเสนอรูปแบบกระบวนการเรียนการสอน ท่ีเราไปจัดการเรียน

การสอนท่ีสระแกว  ซ่ึงเปนการเรียนบล็อกคอรส  ท่ีตองวางแผนกระบวนการจัดการคอนขางมาก  

เพราะวาอาจารยผูสอนอยูท้ังท่ีประสานมิตร  อยูท้ังองครักษ   และตองไปสอนท่ีสระแกว  ถือวายุคน้ีซ่ึง

เปนยุคบุกเบิก รุนแรกไปเรียนท่ีสระแกวปน้ี  ตองถางหญาถางพงเยอะเหมือนกัน  ก็มีกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีคอนขางจะมีรายละเอียด  แตจะพยายามยนยอใหสั้น  เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา  

จะใหอาจารยศิริวรรณมานําเสนอในเร่ืองท่ีมาของหลักสูตร  วาเราสรางหลักสูตรน้ีไดอยางไร  ภาคี และ

ชาวบานเขามาเกี่ยวของกับหลักสูตรไดอยางไร  เชิญอาจารยศิริวรรณคะ 
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อาจารยศิริวรรณ  วิบูลยษา  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย          

 ขอบพระคุณคะ  ถึงแมวาอาจารยประภัสสรจะไดเกร่ินไววาเปนยุคเร่ิมแรก หรือบุกเบิกก็ตาม  

เคร่ืองมืออันสําคัญในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยได  ก็คือหลักสูตร  ซ่ึงหลักสูตร

ของเราสรางข้ึนมาพรอมกับการเปดคณะ  หลักสูตรน้ีเกิดข้ึนไดจากการใชระบบภาคีเขามาเกี่ยวของ  คือ

การมีสวนรวมของชุมชน ซ่ึงประกอบไปดวย ๕ เบญจภาคี อันประกอบไปดวยภาคีภาควิชาการ ก็คือ 

มศว. รวมกับสวนราชการนอกหนวยงาน  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจ.สระแกว  และภาคีราชการ คือ

สํานักงานจ.สระแกว   โดยเฉพาะอยางย่ิงผูวาราชการจังหวัดก็เขามารวมดวย   รวมถึงหนวยงานดาน

ความม่ันคง เชน ทหาร เปนตน  ตอไปคือภาคีภาคประชาสังคมและสื่อ  ไมวาจะเปนมูลนิธิเศรษฐกิจ

พอเพียง  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ   และศูนยพัฒนาขอมูลสื่อทางเลือกจ.

สระแกว  ภาคีท่ีสี่คือภาคีภาคเอกชน  โดยเฉพาะบริษัทโรงงานนํ้าตาลขอนแกน จํากัด  ซ่ึงไดมอบพื้นท่ี

ประมาณ ๑๒๐ ไรใหกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  สวนภาคีสุดทายคือภาคีภาคประชาชน  ซ่ึงทุกชุมชน ทุก

องคกร และรวมท้ังองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล ก็มีสวนเกี่ยวของในการสราง

หลักสูตรน้ี  

 หลังจากไดหลักสูตรมา ก็มีการคัดเลือกนิสิตเขามาเรียนรุนแรก โดยนิสิตรุนแรกไดรับ

ทุนการศึกษาตลอด ๔ ปการศึกษา  คุณสมบัติของนิสิตท่ีเขามาเรียนเพื่อตอบโจทยในการรับใชสังคม

กลับไปเปนบัณฑิตคืนถิ่นเปนอยางไร  จะมีการนําเสนอจากทานอาจารยอีกสองทานดวยกัน  ซ่ึงจะสราง

ความเขาใจมากข้ึนกับการท่ีจะไดดูรูปภาพกิจกรรม  ในสวนของหลักสูตร  อาจจะมีความแตกตางจาก

สถาบันอื่นๆท่ีไดนําเสนอมา  น่ันคือเรายังยึดจํานวน ๓๐ หนวยกิต  คือหนวยกิตของวิชาศึกษาท่ัวไปก็

ยังหลีกเลี่ยงไมได   ๓๐ หนวยกิต ในสวนน้ีท่ีนิสิตจะตองเรียนท้ังหมดในสองปแรกท่ีมศว.องครักษ   

สวนท่ีเหลือคือ ๘๔ หนวยกิต (จากท้ังหมด ๑๒๐ หนวยกิต)  จะแบงเปนวิชาเลือก วิชาเฉพาะและวิชาโท  

ซ่ึงวิชาเลือก วิชาเฉพาะจะแบงเปน ๕ หมวด  แตละหมวดจะแบงเปนการดําเนินชีวิตของนิสิตท่ีสามารถ

กลับไปรับใชทองถิ่น  และสามารถท่ีจะสรางอาชีพตนเอง  สามารถพึ่งตนเองได  อยางเชน หมวดวิชา

กสิกรรมธรรมชาติ  หมวดวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  เปนตน  ท้ังหมดจะเนนเร่ืองการเอาไปใชปฏิบัติจริงใน

ปท่ี ๓ และ ๔ ซ่ึงเรามีพื้นท่ีรองรับใหนิสิตสามารถท่ีจะเอาไปเรียนรูการใชชีวิตดวยตัวเอง  พื้นท่ีดังกลาว 

จะมีท้ังทุงนา  มีแปลงปลูกขาว  มีท่ีไถนา  มีควายซ่ึงรองรับกับวิชาการสอน  และชีวิตท่ีนิสิตจะตอง

เรียนรู   ชวงน้ีขอเปดโอกาสใหอาจารยอีกสองทานไดถายทอดประสบการณใหไดเขาใจมากข้ึนคะ 

 

อาจารยสุวิดา  แสงสิหนาท  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

 สวัสดีคะ  วันน้ีเราจะเปลี่ยนโหมดนิดนึง  จาก Lecture-Based เปน Photo-Based นะคะ  น่ีจะ

เปนภาพตางๆท่ีเกิดข้ึนกับโพธิวิชชาลัย  อันน้ีเปนภาพการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนตั้งแตป ๒๕๕๓  เม่ือ

สักครูเปนอาคารทรงงานท่ีจ.สระแกว   อันน้ีเร่ิมตนท่ีการสอบตรง  เราจะคัดนิสิตท่ีเรียกวาดอยโอกาส

เพราะวาอยูหางไกล  น่ีเปนนิสิตท่ีแมสอดคะ  น่ีเปนการสอบในวัดคะ  เราจัดสอบในวัด ก็จะมีสอบท้ังจิต



 
 

28 

 

พิสัย  เชิงทัศนติคุณธรรม  ความคิดกับชุมชน น่ีคือสิ่งท่ีเราจัดสอบ และก็รวมท้ังมีจัดสอบขอสอบ

มาตรฐานของ มศว.ดวยสวนหน่ึง 

ภาพน้ีนิสิตผานเขามาแลวก็มาปฐมนิเทศท่ีสระแกว  แตเขาก็ใสชุดชนเผา  เราสงเสริมใหนิสิตรัก

ถิ่นก็จะใสชุดชนเผาดวย  มีการใหนิสิตไดแสดงความคิดเห็นของตัวเอง  อันน้ีเปนนิสิตรุนสอง   มีการจัด

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมทุกสัปดาห  มาไหวพระดวยกัน  สวดมนตไหวพระ  น่ีคือท่ีองครักษ ซ่ึงสองป

แรกนิสิตจะเรียนอยูท่ีองครักษ เรียนวิชาท่ัวไปและเรียนวิชาเอกบางวิชา   ก็มีหองสมุดเล็กๆ  แลวมี

คณาจารยท่ีจะพูดคุยกับนิสิตตลอดเวลา  หองเรียนจะเปนหองเรียนท่ีมีการแบงกลุม  ใหนิสิตออกมา

นําเสนอ  ทุกอยางยังคงเปนคลายๆ กับProject-Based และ Lecture-Based ไปดวยกัน   

นอกจากเรียนในหองเรียน  เราก็พานิสิตไปเรียนรูกับปราชญชาวบาน  ภาพน้ีเปนการไปเรียนท่ี

ชุมชนราชธานีอโศก  ไปอยูกัน ๔-๕ วัน  แลวไปเรียนรูการปฏิบัติจริงกอน  เราตองเตรียมนิสิตใหพรอม

กอนท่ีเขาจะกลับคืนสูถิ่น  การจะทํานาเกษตรอินทรีย  ทําอยางไร  นิสิตกลับมาแลวใชความรูน้ันมา

บริการวิชาการโดยการทํานํ้าคลอโรฟลล  สวนภาพน้ี เราพานิสิตลงพื้นท่ีชุมชนคะ  สอบถามขอมูลของ

ชุมชน  ศักยภาพชุมชน วาเปนอยางไรบาง  ท้ังท่ีนิสิตเปนเด็กสระแกวท้ังหมด   แตเขาบอกวา เขาได

อะไรเยอะมากจากการลงชุมชนท่ีบาน   ท่ีเปนชุมชนในจังหวัดของเขาเอง  แตเขาอาจจะไมไดเคยถาม

พอแม  

นอกจากน้ันก็มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลูกขาวอินทรีย  ใหนิสิตเขารวมดวยและมีภาคี

ทหารเปนอีกสวนหน่ึงท่ีรวมมือกัน  นิสิตก็ชวยในการจัดกระบวนการสอบถามตางๆ   ใชความรูท่ีเรียนมา  

เชิญวิทยากรกระบวนการมารวมดวย  นิสิตกับอาจารยจะไปดวยกันตลอด ไปชวยเราตลอด  อาจารย

ท้ังหมดในปท่ีแลวมีแค ๘ ทาน  นิสิตจะชวยทําเกือบทุกอยาง  ตอนน้ีนิสิตบางคนเกงกวาครูแลว   ฉะน้ัน

นิสิตจะเรียนรูในเร่ืองของการทําวิจัย  การบริการวิชาการ การเรียนไปพรอมๆ กัน  และก็เราจะทํา

กระบวนการในเร่ืองการปลูกขาวอินทรียไปสูวิสาหกิจชุมชน  ปลูกขาวอินทรียโพธิวิชชาลัย  

นอกจากน้ันมีการนํานิสิตไปฝกสมาธิวิปสสนา  เพื่อใหนิสิตไดเกิดความเขาใจมากข้ึน  หรือใหมี

จิตใจท่ีวางมากข้ึน  พอไปฝก นึกวานิสิตจะอยูไมไหว  แตพอไปแลว  หลายคนมีพื้นฐานดีพอสมควร  ก็

ไดแลกเปลี่ยนกัน  ภาพน้ีเปนกิจกรรมท่ีตอนสิ้นป เราเก็บของเหลือใชมาประมูล แลวเอาเงินเปนกองทุน

ชวยเหลือนิสิต  และภาพน้ีเปนกิจกรรมท่ีนิสิตทําในการรณรงคเร่ืองธนาคารขยะ   

นอกจากเร่ืองกิจกรรมตางๆ แลวนิสิตยังไดฝกเร่ืองของฝมือ  ดวยการฝกสมาธิในการทําพานพุม 

การทําดอกไม  การเขียนปายงานSWUเกมส   นิสิตจะมาชวยกันหมดเลยคะ เพราะนิสิตของเรามีนอย   

เราก็รวมมือรวมใจกันอยางเต็มท่ีในทุกเร่ือง   มากันทุกงานทุกคน  มีการทําโครงการจิตอาสาไปเย่ียม

ศูนยผูสูงอายุท่ีปทุมธานี  เราบอกนิสิตวาตองสอบถาม  ตองคุยเก็บขอมูลจากคุณลุง คุณปา คุณตา คุณ

ยาย  ภาพน้ีนิสิตทําโครงการเก็บขยะท่ีมหาวิทยาลัย   น่ีคือ ป ๕๓ อยางท่ีเรียนใหทราบวานิสิตปท่ี๑และ

๒ จะเรียนอยูท่ีองครักษ   เขาจะไดเรียนในลักษณะของLecture-Based และ Project-Based รวมท้ังไป

เรียนรูท่ีปาชุมชน  ปน้ีนิสิตกลับมาอยูท่ีสระแกว   
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ภาพน้ีคือท่ีสระแกว ท่ีอาจารยน่ังอยูคือรถประจําตําแหนง  และนิสิตจะมีรถประจํามหาวิทยาลัย

คือรถอีแตก  เม่ือสักครูการเรียนจะมีเรียนท้ังในช้ันเรียนซ่ึงนอยมาก  และการเรียนในพื้นท่ีจริงๆ   น่ีเปน

วิชาการจัดการพื้นท่ี  นิสิตจะไดนําวิชาความรูท่ีรํ่าเรียนมาสองปท่ีบมเพาะมา   น่ีตอนน้ีอาจจะเรียกวา 

Working-Based ก็ได  เพราะตอนน้ีกําลังทํากับปญหาจริงๆ ของพื้นท่ีในมศว.สระแกว   เรียนการวัด

พื้นท่ี  คํานวณพื้นท่ีเพื่อวางแผนการปลูก  เราใชแนวคิดท่ีเรียกวา ๑ ไร ๑ แสน ท่ีหอการคาไทยกําลัง

รณรงคอยู   ตอนน้ีก็มาสอนนิสิตดวย  เพื่อใหนิสิตรูจักการวางแผน  จะสรางเกษตรกรรุนใหม  พูดงายๆ  

เขาก็รวมมือกัน  มีการทําธนาคารแรงงาน  ธนาคารโฮมแรง เราใชช่ือวาธนาคารโฮมแรง คือเราแบงเปน

ท้ังหมด ๕ กลุม  หน่ึงกลุมดูแลพื้นท่ีประมาณหน่ึงไร  ท้ังสวน ท้ังนา เพราะฉะน้ันหน่ึงกลุมจะมี ๕ คน

เทาน้ัน  เขาก็ตองโฮมแรงกันในการไปรกรางถางปาท้ังหลาย  พอเสร็จแลว ก็เร่ิมเปนพื้นท่ีท่ีไมมีหญา

แลว  น่ีคือการปลูกขาวนาโยน   ก็กําลังจะทดลองปลูกนาโยนกันในปน้ี  และจะมีการเก็บขอมูลเหมือน

นักวิจัย  นิสิตจะไดเรียนรูจากความเปนจริงตามท่ีเขาไดเรียน   นิสิตจะเปนเหมือนมดท่ีทํางานตลอดเวลา  

โปรเจ็กตเยอะแยะมากมาย   รวมท้ังควายอยูในมหาวิทยาลัย  อยูดีมีสุขมาก  และนอกจากจะมีพืชสวนไร

นา  เรายังมีปาช้ืนริมหวยใน มศว.สระแกว  ก็เปนฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ภาพน้ีมีคนมาเย่ียมชม ชอง๓ มาถายทํา  เราจะใหนิสิตเปนคนอธิบาย  เพราะเขาอธิบายได

ดีกวาครู  เขาเปนคนทํา  ก็เรียนรูท้ังเร่ืองพฤษศาสตร  การปลูกตนไม   การจัดการนํ้า  การจัดการดิน  

การจัดการปาซ่ึงเปนศาสตรสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ก็พอจะเห็นภาพการเรียนการสอน

ของเรานะคะ  อยางท่ีเรียนบอกใหทราบวาป ๑-๒ จะเรียนแบบ Lecture-Based กับ Project-Based  สวน

ป๓-๔ จะเปน Working-Based  แลวเทอมหนาจะเปน Community-Based แลวคะ  เราจะไปสูเร่ืองการ

ตอบสนองชุมชนอยางแทจริง  เชิญอาจารยสิทธิธรรมตออีกนิดนึงคะ 

 

อาจารยสิทธิธรรม  โรหิตะสุข  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย    

ขอพูดนิดเดียว เพราะเวลามีนอย  แตมีเร่ืองท่ีตองพูดอยูนะครับ  เพราะเม่ือกี้เราฟง  ก็ดู active 

มากนะครับ  แตผมอยากพูดแบบคอตกบางครับ  พอดีเพื่อนบอกวาใหยกตัวอยางวิชาหน่ึงข้ึนมา  ซ่ึง

เปนวิชาท่ีผมสอนกับอาจารยอํานาจ เย็นสบาย คือ วิชาการสรางพลังรวมชุมชน  แตกอนท่ีผมจะเลา

เร่ืองพลังรวมชุมชนอยางสั้นๆ  มันมีเร่ืองของอาจารยใชไหมครับ กับโจทยของชุมชน  เผอิญวานิสิตของ

เราสวนใหญคือเด็กในชุมชน  เชน จ.สระแกว หรือแมสอด จ.ตาก  โจทยของชุมชนเลยกลายเปนวานิสิต

เปนโจทยแรก  เพราะนิสิตก็เหมือนกับเปนคนในชุมชน ถามวาแลวโจทยคืออะไร  ผมอยากพูดเร่ืองแม

สอดบาง  คือตอนเราสัมภาษณเด็กรุนแรกของจ.ตาก  สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม  เราพบปญหา

อยางหน่ึง   คือวาเด็กเปนเด็กชนเผา เปนปกาเกอะญอ เปนขมุ เปนมูเซอร  ผมไมรูโตะอื่นเปนอยางไร 

แตโตะท่ีผมสัมภาษณคือ เขาบอกวา ถาไมมีอะไรแบบท่ีเรากําลังทําขณะน้ี  เขาจะไมกลามาเรียน

มหาวิทยาลัย  เราถามเขาวาทําไมเขาถึงไมกลามาเรียนมหาวิทยาลัย   คนหน่ึงบอกวา เพราะเขาพูด

ภาษาไทยไมชัด  น่ีคอตกแลวครับอาจารย  เพราะน่ีคือสิ่งท่ีระบบการศึกษาของเราไดมอบใหกับเด็ก  

คําอธิบายในเชิง nationalism ของเรามันบอกอยางน้ีมาตลอด  เลยทําใหเปนคําอธิบายซ่ึงมีผลกับเด็ก
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กลุมน้ี  สองคือ เด็กบางคนบอกวาเพราะเขาไมมีเงิน  อันน้ีทุกคนคงทราบดี  แตผมเพิ่งรูวาครอบครัว

ของเขา ๑ ป มีรายไดแค ๒,๘๐๐ บาท  เรานึกในใจ  เงินจํานวนน้ี  เราซ้ือหนังสือ  หรือซ้ือซีดี ซ้ืออะไร 

สองพันหาแลว   น่ีคือความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในสังคม  เพราะฉะน้ันอันน้ีคือโจทยของเรา  ไมวาจะเปน

เร่ืองความเหลื่อมล้ําในทางวัฒนธรรม  ความเหลื่อมล้ําในเชิงรัฐศาสตร ทางสังคม อะไรตางๆ   

ผมพูดกอนจบนะครับ เกี่ยวกับวิชาการสรางพลังรวมชุมชน  วิชาน้ีดูแลวเหมือนกับนามธรรม

มากนะครับ  ผมเองสอนศิลปะมาตลอดกอนจะยายมาโพธิวิชชาลัย   ผมยังรูสึกวาวิชาน้ีนามธรรมมาก

เลย  จะทําอยางไร  เลยสรุปวาคือ ๑.เราดูวาขณะน้ี โจทยของชุมชนคืออะไร  โจทยของนิสิตตองการ

อะไร  และ เคร่ืองมือท่ีเราจะไปสรางชุมชน มันคืออะไร  เด็กก็ตอบมาเยอะนะครับ  เราก็ใหเด็กตอบ เชน 

ถาเขาไปทําอยางน้ัน อยางน้ี  เขาจะเอาอะไร  เด็กเขาบอกใชประสบการณ  ใชความรู  ใชอะไรตางๆ  

เราก็เอาตรงน้ีมาจัดเปนเคร่ืองมือ  แตสําคัญคือวาเคร่ืองมือน้ี ตองนําไปสูเร่ืองของการลงมือปฏิบัติดวย  

อยางพอเกิดปญหาท่ีเขาใหญ เกิดปญหาท่ีมาบตาพุด  เราพาไปเลย  อยางตอนท่ีเขาใหญ  ท่ีวาทําไม

ขยายถนน  เราก็ไมไดทําอะไรใน Lecture-Based มากนัก  เราบอกวาอยากจะรูใชไหม  ผมกับอาจารย

อํานาจก็โทรหานาหมู พงษเทพ  ถามวาโอเคไหม  ถาโอเค เราพานิสิตข้ึนไปเลยนะ  พาข้ึนไปดูเลยวา 

มันเปนเพราะอะไร  มันดีไมดีอยางไร  จุดแข็ง จุดออนเปนอยางไร  อันน้ีเปน Problem-Based และบวก 

Action ดวย คือ เด็กไดไปเรียนรูจากปญหาจริง   มาสูโปรเจ็กต   โปรเจ็คของเราก็วาไปเร่ือง

กระบวนการ  เร่ืองการนําเสนอ จะทําอยางไร  เร่ืองการวางแผน  เร่ืองอะไรตางๆ เหลาน้ีนะครับ  อันน้ี

คือสิ่งท่ีทําใหเราพบวาโจทยแรกท่ีสําคัญ ก็คือโจทยของตัวผูเรียนเอง 

ผูเรียนของเราเจออะไรมาเยอะมากนะครับ  เจอมาเยอะกวาท่ีครูผูสอนเจออีก  เพราะฉะน้ันวิชา

น้ีผมก็ยํ้าวามาเรียนป๑  ผมยังรูสึกวาเหมือนกับท่ีธรรมศาสตรนะครับ วิชาศึกษาท่ัวไป  แตอันน้ีคือวิชา

บังคับของโพธิวิชชาลัย  จุดประสงคสําคัญของวิชาน้ี คือพยายามจะบอกวาทุกๆวิชาของโพธิวิชชาลัย  ท่ี

คุณจะเรียนตอไปจนกระท่ังถึงป ๔ น้ัน  สุดทายแลวมันคือ เคร่ืองมือ  ขอบคุณครับ 

 

รศ.ดร.วรรณา  ประยุกตวงศ   

 ขอบพระคุณมากๆ คะ  หวังวาพวกเราคงจะไดเรียนรูในเร่ืองบทบาทของอาจารยผูสอนกับ

สถาบันตางๆ   และอยาลืมวาการเรียนรูยังไมจบสิ้น  หากใครสนใจเวทีไหน  ท้ังในสวนของโพธิวิชาลัย

หรือสถาบันตางๆ   สามารถลงทะเบียนได  ขอบพระคุณทุกทานคะ  

 

  

 

 

 

 

 


