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ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
คณะกรรมการ KM TEAM การจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ  หัวหน้าทีม KM 
2. รองศาสตราจารย์สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์  ทีม KM 
3. นางสาวเยาวพรรณ ทิมทอง  ทีม KM 
4. นายสง่า วงศ์ไชย  ทีม KM 

           5.  นางสาวภาณิชาพัชย์  ชินภาสนันท์                ทีม KM 
           6.  นางสาวพรรณทิพา  จันทร์เพ็ง                     ทีม KM 

           ๗. นางสาวกรณ์ภัสสร แสนแก้ว   คุณลิขิต และเลขานุการ KM TEAM 
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

1. นายเชน ชวนชม  กลุ่มเป้าหมาย 
2. นางสาวพีระดา วิชามุข  กลุ่มเป้าหมาย 
3. นางสาวรมย์รัศมิ์ พัชรพงศ์พรรณ  กลุ่มเป้าหมาย 
4. นางสาวเขมิสรา กุลมาตย์  กลุ่มเป้าหมาย 
5. นายสุริยัน เขตบรรจง  กลุ่มเป้าหมาย 
6. นางสาวนันท์ปภัสร์ อ ่าบริสุทธิ์  กลุ่มเป้าหมาย 
7. นายกฤตย์ฤณท์ ตุ๊หมาด  กลุ่มเป้าหมาย 

           8.   นายปริวรรต อิ มสะอาด              กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 
 ท่ีผมเอากลุ่มพวกอาจารย์ใหม่มา มันเกิดขึ้นจาก KM กลุ่มใหญ่ ก็คือจะมี KM ของคณะเป็นกลุ่ม
ใหญ่เลย เราก็แบ่งออกมา KM เนี่ยมหาลัยให้ท าอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต คือด้านเรา กับด้าน
การวิจัย ด้านการวิจัยจะอยู่ช่วงบ่ายนะครับ ก็เป็นเรื่องของการวิจัย ก็มีกลุ่มเป้าหมายอย่างนี้ เป็นด้าน



การผลิตบัณฑิต ท่ีนี้พอมหาลัยสั่งมา 2 อย่างปุ๊บ เราก็คิดหัวข้อ คือ เอา KM กลุ่มใหญ่คิดหัวข้อ หัวข้อ
คือจะเอาเรื่องอะไรดี แต่ละเรื่อง หนึ่งการคิดหัวข้อของ KM ประเด็นส าคัญคือ ต้องตรงกับพันธกิจของ
ศึกษาศาสตร์ ทีนี้พันธกิจของศึกษาศาสตร์เราเนี่ยเป็นเรื่องของครูนะครับ ก็เลยมองว่าการรับสมัครเนี่ย 
ของเราพิเศษกว่าชาวบ้าน จะแปลกใจ ท าไมไม่เอาอาจารย์ใหม่เทคโน บางคนมีค าถาม “ท าไมไม่เอา
ล่ะ” แล้วอาจารย์ใหม่เทคโนก็น่าจะสงสัยว่าท าไมไม่เอาอาจารย์ใหม่ เพราะว่าจะเอาสายท่ีผลิตออกมา
เป็นครูครับ หมายความว่า การวัดแววอย่างเนี่ย ท่ีอาจารย์แหงวไปสอบวัดแววอย่างเนี่ย จะมีการ
สัมภาษณ์ อย่างเช่นของผม วิทย์กีฬา ผมก็ไม่ต้องไปนั่งรับสมัครนะ ไม่ต้องไปนั่งบอกเด็กว่าต้องเรียน
ยังไง เด็กก็เข้ามาเลย แต่ว่าถ้าเป็นครูพละเนี่ย ครุสุขฯ ก็ต้องไปนั่ง อันนี้คือเป็นกระบวนการของ
ศึกษาศาสตร์เราใช้จริง ซึ่งคณะอ่ืนไม่มี เราก็เลยมองว่านี่คือเหมือนกับพันธกิจ แล้วเป็นสัญลักษณ์ของ
เรานะครับ ก็เลยประเด็นหัวข้อนี้ก็เลยจะเป็นผล ก็คือด้านการผลิตบัณฑิต ก็เลยคิดขึ้นมาว่า เราท าเรื่อง
นี้ดีกว่า ท่ีเราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือ แนวปฏิบัตินะครับ ในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาในการรับสมัคร
นักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ อันนี้คือหัวข้อ ยาวหน่อยครับเพราะว่าเวลาเขามาตรวจ เพราะถ้าสั้นๆ 
จะถาม แต่ถ้ายาวก็จบครับ ก็คือกรรมอยู่ ท่ีไหน ประธานอยู่ท่ีไหน มันเป็นลักษณะนี้ ก็เลยยาว ไม่
เสียหายอะไร ก็ทางท่ีประชุมก็เลยได้หัวข้อนี้มา  
 ทีนี้พอได้หัวข้อเสร็จ เราก็เอ๊ะ ! ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายล่ะ กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มท่ีไม่เคย
น าไปใช้เลย เรพาะว่าคนท่ีเคยน าไปใช้ก็มีองค์ความรู้อยู่แล้ว ก็จะไม่ได้ประสิทธิผลเท่าไหร่ ออกมาก็จะ
ไม่ตรงประเด็น ก็เลยมีอาจารย์ใหม่เข้ามาพอดี พอดีเป๊ะจริงๆ นะครับ นี่คือวางแผนเอาไว้ก็กลัว
เหมือนกัน กลัวในเรื่องของบางคนติด บางคนติดงานท่ียังมาไม่ได้บ้าง บางคนก็ไม่มาสัมภาษณ์บ้าง ตอน
แรกต้ังไว้ ใจก็กลัวเหมือนกันว่าจะมาครบมั้ย แต่พอไปเช็คกับพี่แจ๊คนะครับ ก็ได้มาเท่านี้ แล้วก็คือเอา 3 
คนนี้มาไว้ก่อน ท้ัง เต้, อ.เชน, ต๋ัม ไม่ได้ส ารองนะ เอามาเป็นตัวจริงไว้ก่อน ป้องกันไว้ก่อน กันขาดกัน
เกิน แล้วก็ได้มา 5 ท่าน ก็เลยพอแล้ว ครบองค์ประชุม อบอุ่นดีช่วงยุคโควิด เยอะกว่านี้ก็คงแย่ ก็เลย
เป็นสาเหตุท่ีงาน KM เนี่ย ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้มาเพื่อทดลองว่าในสิ่งท่ีเราท ามันเห็นผลจริง 
และน าไปใช้ได้จริง 
 ในวันนี้โดยหลักๆ เลยท่ีต้องพูดเพื่อเข้าไปอยู่ในลิขิตนะครับ จะได้ถอดออกมาอยู่ใน KM ก็คือ 
จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย แล้วก็เสวนาเพื่อหาแนวทางปฏิบัติท่ีดี เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่
ว่าจะเป็นโปสเตอร์หรือแผ่นพับ หรือคู่มือ เด๋ียวอาจารย์สง่าจะเป็นคนพูดว่าจะท าในลักษณะไหนดี แล้ว
ก็เตรียมเผยแพร่ อยากให้วันนี้ Step ของการคุย อาจารย์สง่าจะเป็นคนด าเนินการว่าจะคุยแบบไหน 
อาจารย์สง่าจะคุยเหมือนกับลักษณะเป็นรอบๆ นะครับ ก็คือเหมือนประกวดนางสาวไทยเลย เป็นรอบๆ 
แต่ละรอบเนี่ยมันจะมีเวทีของคนนั้น เด๋ียวอาจารย์สง่าจะเป็นคนด าเนินการ  

ทีนี้ KM ครั้งนี้จะตรงกับวัตถุประสงค์หรือเปล่า มันก็อยู่ท่ีกลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ได้จริงหรือเปล่า 
มันก็เป็นเรื่องยากนะ ก็คือน าไปใช้ได้จริงหรือเปล่า เหมือนท่ีท่านประธานพูดนะครับ เด๋ียวจะมีแบบ



ติดตาม แบบติดตามว่าได้น าไปใช้แล้วเกิดประโยชน์มั้ย เด๋ียวจะเป็น Fed ต่อไป ในการประชุมครั้งท่ี 2 
หรือครั้งท่ี 3 ในโลกออนไลน์ เด๋ียวนัดหมายกันอีกที ก็เด๋ียวจะยกเวทีให้กับอาจารย์สง่าก่อน เชิญครับ 
 
อ.สง่า วงศ์ไชย 
 สวัสดีนะครับ ท่านอาจารย์ทุกท่าน บางท่านก็เคยเห็นหน้ากันแล้ว บางคนก็ยังไม่เคยเห็น ก็ขอ
สวัสดีอาจารย์ทุกท่าน ส าหรับวันนี้นะครับ ตัวผมเองในเรื่องของ KM ในเรื่องของการผลิตบัณฑิตเนี่ย 
จริงๆ แล้วถ้าเรา ถ้าพูดกันตามตรงก็คือ เอกสารแก้เขินนะครับ เอกสารไม่มีอะไรท า เอกสารท่ีถือไว้เพื่อ
ใช้ในการจบจริงๆ แล้ว Detail ต่างๆ จะอยู่ท่ีวิทยากรท้ัง 3 ท่านนะครับ ก่อนอ่ืนเลย ท่านอาจารย์ครับ 
ก่อนท่ีท่านอาจารย์จะมาสมัครเป็นอาจารย์ ขอใช้ค าว่าครูแล้วกันเนอะ ครูจะมีความหมายมากกว่า 
ก่อนท่ีอาจารย์จะมาเป็นครูท่ีราม มโนธรรมของอาจารย์ท่ีมองรามค าแหงคืออะไร อาจารย์มอง
รามค าแหงเป็นอย่างไร ก่อนหน้านี้รามค าแหงคืออะไร แบบ มสธ. หรือเปล่า หรือแบบเรียนออนไลน์
หรือเปล่า ไม่มีชั้นเรียน แน่นอนครับทุกคน อาจารย์ครับ อาจารย์มีความคิดอย่างไรต่อรามค าแหงบ้าง
ครับ เชิญตอบได้เลยครับ อาจารย์ปริวรรต เห็นกดไมค์ ขอบคุณมากเลยนะครับ อาจารย์ครับก่อนหน้า
นั้นมองรามค าแหงว่าอย่างไร 
 
อ.ปริวรรต  อิ่มสะอาด 
 ตอนแนะน าตัวเองเขาก็ถาม จริงๆ แล้วรามค าแหงมองว่ารับนักศึกษาเข้ามาเพื่อเปิดโอกาส 
 
อ.สง่า วงศ์ไชย 
 โอกาสใช่มั้ยครับ โอกาสทางการศึกษา อาจารย์ท่านอ่ืนมีอะไรอีกมั้ยครั้ง นอกจากโอกาส มีมั้ย
ครับ 

 
 

อ.รมย์รัศมิ์  พัชรพงศ์พรรณ 
 สวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่าน ของหนูเองก็จะมองในเรื่องของตลาดวิชา นักเรียนมีความเสมอภาค 
สามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ได้ แม้กระทั่งเลือกท่ีจะเรียนอยู่ท่ีอ่ืน 

 
อ.สง่า วงศ์ไชย 

มีอาจารย์ท่านอ่ืนอีกไหมครับ 
 
อ.นันท์ปภัสร์  อ่ าบริสุทธิ์ 



 ความหลากหลายค่ะ ทุกอย่างค่ะ ท้ังการศึกษา การจัดการเรียน เท่าท่ีสัมผัสมาค่อนข้างจะ
หลากหลาย การเข้าเรียน การเลือกวิชาเรียน การติดต่ออาจารย์ อย่างนี้ค่ะ 
 
อ.สง่า วงศ์ไชย 

นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ด้วย เด๋ียวอาจารย์ก็ต้องเจอ มันอาจจะมีนักศึกษา
ท่ีมาจาก พวกชาวเขา ม้ง อะไรอย่างนี้ อย่างตอนท่ีไปฝึกสอน เราไม่เคยรู้มาก่อนตรงนี้นะครับ 
เพราะฉะนั้น อย่างท่ีอาจารย์ท้ัง 3 ท่านพูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งท่ีดีนะ เป็นความคิดทาง ด้านบวกท่ีมอง
รามค าแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เปิดโอกาสและมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การศึกษา ความเท่าเทียม ทุกอย่างเลย จริงๆ แล้วเนี่ยก่อนอ่ืนเลย เด๋ียวขอเล่าให้ฟังว่าหลักสูตรของเรา
เป็นอย่างไร หลักสูตรผลิตครูท่ีนี่เป็นอย่างไร การเป็นครูท่ีดีเป็นอย่างไร ตรงกับท่ีอาจารย์คิดไว้หรือเปล่า 
และมันหลากหลายจริงหรือเปล่า เด๋ียวขอเชิญอาจารย์บัวหน่อยครับ   

 
อ.ภาณิชาพัชย์  ชินภาสนันท์ 

กราบเรียนประธาน รองประธาน แล้วก็คณาจารย์ท่ีวันนี้มาเข้าร่วมการสัมมนา ก็ต้องขอออกตัว
เอาไว้ก่อนนะคะว่า เมื่อวานก็เพิ่งได้รับการทาบทามจากอาจารย์ชนะวงษ์  ก็ใช้เวลาเตรียมตัวค่อนข้าง
น้อย แต่ว่าก็จะพยายามท่ีจะดึงเอาประสบการณ์ของตัวเองกับรามค าแหงมาถ่ายทอด มาแลกเปลี่ยน
ให้กับอาจารย์ทุกๆ ท่าน ให้มากท่ีสุด อาจารย์ท่ีนั่งอยู่ในท่ีนี้เชื่อว่า ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะเรียกท่านว่า
อาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงจะเรียกท่านว่าอาจารย์ แต่เชื่อว่าทุกๆ ท่านเนี่ย
ไม่ใช่อาจารย์ใหม่ หมายความว่า การมาเป็นอาจารย์ท่ีนี่ ท่านอาจจะผ่านประสบการณ์ของการท างาน
ทางด้านการสอนมาบ้างแล้วนะคะ แล้วก็จริงๆ แล้วการเป็นครูเนี่ย เราไม่ใช่แค่ว่าจะสอนอยู่แต่ใน
ห้องเรียนอย่างเดียว เราใช้วิธีการท่ีจะถ่ายทอดความรู้หรือแม้กระท่ังสิ่งท่ีอยู่ตรงหน้าอาจารย์ เป็นเรื่อง
ของคุณลักษณะแล้วก็จรรยาบรรณของครู เชื่อว่าทุกคนได้ใช้ในการด าเนินวิถีชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว ใน
บทบาทของความเป็นครู Inner ของความเป็นครูของเรามันมีก่อนท่ีจะเข้ามาเป็น พื้นฐานของการเป็น
ครูเนี่ยส าหรับตัวของบัวมองว่ามันเป็นเรื่องของการท่ีเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อน เข้าใจว่าสิ่งท่ีมัน
กระทบหรือว่ามีผลกับจิตใจ การด าเนินชีวิตของเราคืออะไร หลักๆ เรามองว่าเป็นเรื่องของการ
ปฏิสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์มันเป็นหลักของการด าเนินชีวิต ไม่ว่ากับใคร เพื่อน ลูกศิษย์ ครอบครัว 
มันเป็นหลักส าคัญของการท่ีเราจะด าเนินชีวิตอยู่แล้ว ตอนแรกท่ีมาเริ่มของการเป็นอาจารย์ท่ีนี่นะคะ 
คือก่อนหน้านี้เป็นครู เป็นครูโรงเรียนมาก่อน แล้วก็เราเรียนในมหาวิทยาลัยท่ัวไป ท่ีเขาก็จะมีมุมมอง 
คือ ณ วันนี้ เรามองเห็นว่าโอกาสของเราในการเรียน ในการท่ีเรามาอยู่ในมหาวิทยาลัย บัวจบปริญญา
ตรีท่ี มศว. ป.โท จุฬา เราก็จะเจอเพื่อนท่ีหลากหลาย แต่ว่าโอกาสของเพื่อน ขอโทษนะคะ คนท่ีโอกาส
น้อยท่ีสุดท่ีเรารู้จัก ยังไม่เท่านักศึกษารามค าแหงเลยท่ีโอกาสน้อยจริงๆ โอกาสน้ อยของเขาในท่ีนี้มัน



หมายถึงหลายๆ อย่าง ครอบครัว ฐานะ ซึ่งตรงนั้นย้อนกลับมาตรงการเข้าใจตัวเองในการท่ีเรา ถ้าเรา
ท าความเข้าใจตัวเอง ถ้าเราเป็นอย่างเขา เราจะเป็นอย่างไร อันนั้นคือหลักส าคัญ การท่ีเรามาตรงนี้มัน
ต้องปรับหมด ความเข้าใจของตนเอง เราเห็นความล าบาก เด๋ียวอาจารย์จะได้เห็นค่ะ ยิ่งถ้าเราได้เจอ
นักศึกษาท่ีนี่นะ ยิ่งได้เจอเขาตัวเป็นๆ หรือการสอบออนไลน์ ตอนท่ีเราให้เขาสอบออนไลน์ แล้วเราให้
เขาใช้อุปกรณ์อะไรท้ังหลายอ่ะ เขาไม่มี และเราไม่เชื่อว่าทุกวันนี้ยังไม่มีกันอีกเหรอ นั่นคืออะไรท่ีท าให้
เราต้องปรับมุมมองความคิดของเรามากๆ นะคะ แล้วมันก็จะไปสู่จุดของความเข้าใจเขา เข้าใจในท่ีนี้ก็
ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและยุติธรรมกับทุกคนด้วยนะ ไม่ใช่ อุ้ยคนนี้น่าสงสาร ครูให้คนนี้
เป็นพิเศษ อะไรอย่างนี้ คิดว่าทุกคนต้องปรับโหมดของตัวเองในลักษณะนี้ ท่ีนี้ขอกลับมาท่ีอาจารย์สง่า 
ท่ีส่งมาในเรื่องของศึกษาศาสตร์ของรามค าแหง จริงๆ แล้วเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการเรียนการ
สอน หรือแม้กระทั่งระบบของการท่ีเราจะผลิตบัณฑิตครู เราก็อิงระบบของ สป.อว. อยู่แล้ว อิงระบบ
ของคุรุสภาอยู่แล้ว ซึ่งการอิงระบบของคุรุสภากับ สป.อว. ควบคู่ไปด้วยกัน มันยากล าบากตรงความเป็น
มหาวิทยาลัยรามค าแหงค่อนข้างมาก เพราะว่าอะไร ท้ังในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษา ท าให้เรื่อง
ของธรรมชาติท่ีอาจารย์พูดว่าเป็นตลาดวิชา คือเราจะต้องท าให้สอดคล้องกับคุรุสภา ต้องสอดคล้องกับ 
สป.อว. แล้วยังต้องท าให้สอดคล้องกับสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งถ้าเกิดว่าในเรื่อง
ของเกณฑ์ของคุรุสภา ของ สป.อว. คิดว่าทุกท่านพอจะรับทราบอยู่แล้วว่ามันมีอะไรบ้าง มันมีการ
เปลี่ยนแปลงตามวาระของผู้บริหาร ของสภาพการศึกษาท่ีมันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ในขณะท่ีเรา
ก าลังเปลี่ยนแปลง แต่นักศึกษาเราทุกคนก็ไม่ได้พร้อมจะก้าวไปกับเรานะคะ แต่ว่าเราก็ต้องพยายามท่ี
จะท าให้นักศึกษาเราก้าวผ่านไป มันค่อนข้างท่ีจะยากนะคะ ต้องบอกอย่างนี้ การเป็นอาจารย์ท่ี
รามค าแหงยิ่งเป็นทางด้านครู ยากเหมือนกัน ทุกวันนี้เราก็ยังนั่งคุยกับเรื่องของหลักสูตรครู อยู่เลย 
หลักสูตร 62 ท่ีเป็นอะไรสักอย่างท่ีมันก็ยังไม่มั่นคงขนาดนั้น ถึงแม้กระบวนการเราจะพยายาม ส าหรับ
อาจารย์ท่ีเข้ามา อาจารย์ท่ีเข้ามาในช่วงของการปรับหลักสูตรไปด้วยกันก็จะเห็นว่าเราก็พยายาม คุรุ
สภาบอกอะไรมาเราท า แต่บางอย่าง ท า แต่มันไม่ Support กับความเป็นธรรมชาติของนักศึกษาเรา ถ้า
เป็นเรื่องของความเป็นศึกษาศาสตร์ของรามค าแหง มันก็จะเป็นในลักษณะท่ีจะเรียกว่ายังไงดีล่ะ คือเรา
พยายามจะท าให้ได้ดีท่ีสุด เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยอ่ืน ไม่มีใครทท างานบนต าแหน่งของตัวเองแล้วเรา
อยากให้งานของเรา Down ลงเนอะ เราก็อยากให้มัน Up ขึ้นไปเรื่อยๆ ทีนี้เนี่ยเข้าประเด็นของอาจารย์
ชนะวงษ์ ก็คงเป็นเองของการรับสมัครนักศึกษา ประเด็นนี้ก็จริงๆ แล้วกระบวนการของการคัดเลือก ถ้า
เกิดว่าอย่างเป็นคณะอ่ืนๆ หรือในสาขาท่ีไม่ใช่ศึกษาศาสตร์ ไม่ใช่ครูอ่ะคะ กระบวนการตรงนี้เราไม่ได้คิด
อะไรมาก ก็คือลักษณะเราจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยรามค าแหง มีการรับสมัครท่ีหลากหลาย ท้ังทาง 
ไปรษณีย์ มีการ Walk in เข้ามาก็ดี ตอนนี้มีรูปแบบของการรับสมัครเยอะแยะ แต่ด้วยความท่ีเรามีคุรุ
สภาก ากับเราว่า มีกระบวนการคัดเลือกส าหรับนักศึกษาครู เราก็จ าเป็นท่ีจะต้องหากระบวนการ
คัดเลือกท่ีสามารถท าได้ในลักษณะท่ีเป็นรามค าแหงมากท่ีสุด อาจารย์แต่ละท่านเชื่อว่าจบทางด้านครูมา 



ตอนท่ีเราเรียนในระดับปริญญาตรี เราก็จะมีกระบวนการคัดเลือกตามลักษณะของมหาวิทยาลัยแตกต่าง
กัน ถูกมั้ยคะ? อาจจะมีส่งผลงาน ของรามค าแหงเราเป็นนะคะว่ามหาลัยอ่ืนท ายังไง แต่เราก็ต้องมาดู
ด้วยว่าเราสามารถดูนักศึกษาท่ีเข้ามาเนี่ย เขามีเป้าหมายยังไง เขารับรู้หลักสูตรครูยังไง แล้วเราก็จะต้อง
มาปรับกับความเป็นไปได้ท่ีสุด 

ก่อนหน้านี้นะคะ ก่อนท่ีจะมีเรื่องของสถานการณ์โควิด ในการรับสมัครนักศึกษาของเราเนี่ย ก็
จะมีกระบวนการท่ีชัดเจนมากๆ ในเรื่องของพยายามท่ีจะให้มีกระบวนการคัดเลือกแต่ก็ไม่ได้อาจจะ Fix 
ตายตัว คนนี้คัดออก เพื่อเอ้ือให้กับนักศึกษาท่ีโอกาศทางการศึกษาเขายังน้อยอยู่นะคะ เพราะว่าถ้าเกิด
เราฟันธงปุ๊บ ไม่ได้ คนนี้ไม่ได้ ให้ไปเรียนคณะอ่ืน คงไม่ใช่ความเป็นรามค าแหง ท่ีเราต้องดูนักศึกษาเอง
ก่อน ให้โอกาสนักศึกษาเราก่อน เรามีกระบวนการคัดเลือกท่ีแตกต่างจากคณะอ่ืนๆ ก็คือ เรื่องของการ
สัมภาษณ์ ทางคณาจารย์ของภาควิชาต่างๆ ของสาขาวิชา ต้องพูดคุยกันก่อนว่า เวลารับสมัครสิ่งท่ีเรา
อยากให้นักศึกษาท่ีอยู่ในสาขาท่ีเขาก้าวเข้ามา เขาต้องปรับตัวเองยังไงบ้าง ประมาณนี้นะค ะ และ
พื้นฐานของเขาเป็นยังไงบ้าง ส่วนตัวของบัวเอง สาขาศิลปศึกษา เราไม่ได้เหมือนมหาลัยอ่ืนท่ีจะมีการ
แจกกระดาษ แล้วลองวาดรูป คุณวาดเป็นหรือเปล่า ก็คงจะไม่ใช่กระบวนการนั้น เรามองว่าเรื่องของ
ทักษะของฝีมือในการวาดภาพ เราฝึกฝนกันได้ แล้วก็ Standard ของการวาดภาพของแต่ละคนเราก็
ต้องมองว่าแต่ละคนมันไม่ได้เหมือนกัน สิ่งท่ีเรารู้ก็คือการท่ีเขามีพัฒนาการเพิ่มขึ้น แต่เราต้องประเมิน
เด็กนะคะ ไม่ใช่เราประเมินเด็ก ขีดเส้นวาดแต่ละส่วนคืออะไร การวาดรูปของเขามี Step มั้ย ถ้ามี 
Step ก็โอเคค่ะ ในแต่ละสาขาวิชาก็จะต้องมี Main ตรงนี้อ่ะคะท่ีคล้ายๆ กัน ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรบ้าง  
หลักๆ ท่ีเราจะเจอบ่อยๆ ก็คือ เราจะรู้หลักท่ี ทุกสาขาวิชาจะใช้กันคือเรื่องของ Mind Set อ่ะคะ Mind 
Set ของการท่ีเขาจะเป็นครูได้ แล้วก็จริงๆ กระบวนการหนึ่งท่ีอยากให้มีเหมือนกันคือเรื่องของกิริยา
ใช่มั้ย คือเราจะเจอว่าเวลาเด็กท่ีเขามา เราจะส่งเขาเข้ามาเรียนแล้วอ่ะ ปรากฏว่าเราสัมภาษณ์อย่างนึง 
แต่พอมาเรียนแล้วเป็นอีกแบบนึง บางทีหลุดโลกไปเลยก็มีเหมือนกัน 

ในกระบวนการของคณะศึกษาศาสตร์ จริงๆ ก็คือเราก็พยายาม Follow ตามเกณฑ์ สป.อว.ไม่
ค่อยเท่าไหร่เนอะ เรา Follow คุรุสภามากกว่า พยายามท่ีจะท าตาม แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นเราต้องดูตามพื้นฐาน
ของผู้เรียน เราต้องมีความเชื่อมั่นในกระบวนการของเรา ยิ่งเป็นหลักสูตร 62 มีการเปลี่ยนแปลงกับ
หลักสูตรอ่ืนๆ เลย เราต้องมีความเชื่อมั่นในกระบวนการของเรา และต้องก้าวไปพร้อมกับมหาวิทยาลัย
อ่ืนเหมือนกัน เราเชื่อมั่นในตัวเองแบบนั้น ณ ตอนนี้พอเป็นโควิด เราท าการสัมภาษณ์ ท าได้ยาก ทีนี้
กระบวนการท่ีชัดเจนของเรา ณ ตอนนี้ คือ การสอบวัดแววความเป็นครู ซึ่งที่ผ่านมาอาจารย์เยาวพรรณ
จะเป็น Head ในเรื่องการสอบวัดแววความเป็นครู ตอนท่ีมาสอบท่ีนี่เราก็มีการสอบสัมภาษณ์ Walk in 
เข้ามาเนี่ย กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว เขาจะต้องมาเจอกับอาจารย์ แล้วเรานั่งสัมภาษณ์ พูดคุยเสร็จ
แล้วเนี่ย เราส่งต่อไปท่ีวัดแวว พอวัดแววก็ไปต่อท่ีการสัมภาษณ์ Step จะเป็นประมาณนี้ค่ะ  



ในเรื่องของการสัมภาษณ์ เราก็จะเหมือนพูดคุย สอบถามกับเขา ท าไมถึงอยากเป็นครู แล้วเราก็
จะได้เห็นอะไรหลายๆ อย่าง ความคิดของเขา แล้วก็เรื่องของการท่ีพยายามท่ีจะใช้โอกาสอันน้อยนิดท า
ความเข้าใจเด็กของตัวเองก่อน บางทีเขาจะเผยชีวิตลึกๆ ของเขา ปมอะไรบางอย่างของเขาอ่ะคะ อีก
อย่างนึงนะคะท่ีถ้าเรามีโอกาสได้กลับไปสัมภาษณ์แบบท่ีนักศึกษาเข้ามานั่งกับเราได้อีก เราพยายามจะ
ท าให้เขาเข้าใจนิดนึงในเรื่องของ เขาจะต้องมาเป็นครูจริงๆ นะ แล้วเป็นครูแบบไหน เพราะต้องบอก
อย่างนี้ บางคนเขาอยากมาเรียนอย่างเดียว แต่ไม่รู้หรอกว่าหลักสูตรครูเขาต้องท าอะไร เขา จะต้องมี
ฝึกสอน ฝึกงาน เขาจะต้องมี ต้องเข้าชั้นเรียนนะ คิดว่าเรียนรามค าแหงไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ไม่ได้นะ ต้อง
เข้าใจใหม่ แต่ท างานไปด้วยเรียนไปด้วย ได้นะ จะท ายังไง เนี่ยค่ะ เราใช้โอกาสอันน้อยนิดท่ีเราเจอเขา
เนี่ย ได้บอกทีละคนนะคะว่าเรามีโอกาสยังไงบ้าง เราสามารถที่จะเรียนในลักษณะนี้ยังไงบ้าง 

 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 

เด๋ียวมีอีกหนึ่งประสบการณ์คือของอาจารย์กาแฟ อาจารย์กาแฟก็จะมาเล่าประสบการณ์ ตอนท่ี
อาจารย์กาแฟสัมภาษณ์เนอะ ตอนนั้นอาจารย์กาแฟยังไม่มีโอกาสท่ีจะเอา KM เข้าไปเก่ียวข้อง คือยังไม่
มีองค์ความรู้ทางด้านนี้ แล้วตอนนั้นเนี่ย อาจารย์กาแฟใช้ วิธีการอย่างไรในการรับมือ คือเตรียมตัว
อย่างไรบ้าง สมมติว่าวันพรุ่งนี้ไปนั่งรับสมัคร อาจารย์อ่านข้อมูลจากไหน จากการท่ีอาจารย์กาแฟไปเจอ
นักศึกษาแล้ว กับการประเมินของตัวเองว่านักศึกษาเป็นอย่างนี้ ตอนท่ียังไม่รู้ จักมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเลยเนี่ย มีความรู้สึกยังไง เชิญเลยครับ 
 
อ.พรรณทิพา  จันทร์เพ็ง 

สวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่าน หนูก็พูดในส่วนของประสบการณ์ของหนูท่ีรับสมัครนักศึกษามาแล้ว
ประมาณ 2 ปีการศึกษา หลังจากนั้นก็โควิดใช่มั้ยคะ ตอนช่วงนั้นเริ่มต้ังแต่ท่ียังไม่ได้รู้ ยังไม่ได้เข้า KM ก็
รู้สึกกังวลใจว่า “เอ๊ะ เรารับสมัครนักศึกษาเนี่ย เราต้องสัมภาษณ์เขายังไง ประเด็นไหนยังไง แล้วเราต้อง
แนะน าเขายังไง” อย่างแรกเลยก็เลยถามอาจารยืพี่เลี้ยง ก็คืออาจารย์กระแต อาจารย์สาขาเอกภาษาจีน
เหมือนกัน ก็ว่าประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ยังไงบ้าง แล้วเราต้องท ายังไงบ้าง อย่างแรกก็เตรียมตัวใน
เรื่องของหลักสูตร ใช่ไหมคะ แล้วก็ในเรื่องของการเรียน 4 ปี แล้วต้องสอบใบประกอบฯ แล้วก็มีสอบ
ภาษาอังกฤษ แล้วก็มีสอบ การเข้าเรียน การเข้าชั้นเรียน เพราะว่าเวลาลงเรียนในคณะศึกษาศาสตร์แล้ว 
ต้องมีการเข้าชั้นเรียน แต่ว่าธรรมชาติของเอกวิชาภาษาจีนในช่วงวิชาบังคับ แล้วก็วิชาพื้นฐานจะเรียน
กับคณะมนุษย์ฯ ส่วนในเรื่องของการสอนจะเรียนกับคณะศึกษาศาสตร์ อันนี้เราก็แนะน านักศึกษาไปใน
เรื่องของหลักสูตรนะคะ  

แล้วก็หลังจากนี้พอนักศึกษาเข้าใจถึงหลักสูตรแล้ว ก็เลยอยากท่ีจะทราบในเรื่องของตัว
นักศึกษาเองมีพื้นฐานความรู้อะไรบ้าง ก็จะให้เขาแนะน า ตัวในเอกภาษาจีน ก็จะให้แนะน าตัวเป็น



ภาษาจีน แต่ถ้านักศึกษาไม่มีพื้นฐานความรู้เลย  เราก็จะถามเขาว่า “เอ๊ะ ท าไมถึงอยากเรียนเอก
ภาษาจีน ท าไมถึงอยากเป็นครูภาษาจีน แล้วรู้หรือเปล่าวว่าหน้าท่ีของครูมีอะไรบ้าง ความรับผิดชอบท่ี
เราต้องเป็นครู เป็นยังไง และเขามีประสบการณ์ยังไง ท าไมถึงมีแนวคิดท่ีอยากเป็นครู” อันนี้นักศึกษา
เขาก็จะถ่ายทอดออกมาให้เราทราบนะคะ แต่ก็จะมีนักศึกษาบางท่านอาจจะพอสัมภาษณ์เอกภาษษจีน
ไปสักพักไปเปลี่ยนเป็นเอกปฐมวัย เพราะว่าเขาดูแล้วหลักสูตรวิชาท่ัวไป วิชาเอก แล้วก็รู้สึกว่าเขายังไม่
มีพื้นฐานภาษาจีนเลย เขาคิดว่ามันยากไป เขาก็จะเปลี่ยน จะขอค าแนะน าในเรื่องของเอกวิชาอ่ืนๆ ด้วย 
เราก็ให้ค าแนะน าไปว่า ให้เขาสัมภาษณ์เอกวิชาท่ีเขาสนใจเพิ่มเติม แล้วในเรื่องท่ี ต้องแนะน าอีกเรื่อง
หนึ่งก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรท่ีเด็กต้องเจอ เพราะว่าเด็กบางคนอาจจะท างานไปด้วย 
เรียนไปด้วย แล้วก็บางคนก็มีปัญหาเรื่องการเดินทาง เราก็แนะน าเรื่องของท่ีพักใกล้ๆ ราคาไม่แพง ให้
ค าปรึกษาเขาในเรื่องของท่ีพัก แล้วก็ในเรื่องของวิธีการเรียนยังไงให้จบหลักสูตรตามเกณฑ์ ในเรื่องของ
เกณฑ์การเรียนแล้วก็ให้ค าปรึกษาในเรื่องของการเข้าชั้นเรียน แล้วก็การเข้าหาอาจารย์ท่ีปรึกษา การ
เข้ากลุ่มเพื่อน เพราะว่าเด็กมาเรียนแล้วไม่มีกลุ่มเพื่อน บางคนเรียนด้วยท างานด้วย ท างานอย่างเดียว
แล้วลืมไม่ได้ลงหน่วยกิต มีปัญหาว่าไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ถ้านักศึกษามีเพื่อนด้วย เข้าพบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาประจ าเอกด้วย ก็จะให้ค าแนะน าตรงนี้ไปด้วยนะคะ แล้วก็เข้ากลุ่มวิชาเอกต่างๆ การพบปะกับ
รุ่นพี่ สุดท้ายเลยก็เรื่องเป้าหมายในการเรียนวิชาเอกหรือว่าเรียนครูภาษาจีน ก็ถามเป้าหมายของเขาว่า
มีเป้าหมายยังไงในการด าเนินชีวิตแล้วก็ในการจัดการชีวิตเวลาเข้ามาในมหาวิทยาลัย 
 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 

จากการท่ีอาจารย์กาแฟเคยสัมภาษณ์เนอะ ทีนี้คนแรกพอจ าได้มั้ยท่ีอาจารย์กาแฟสัมภาษณ์ 
ความรู้สึก กาแฟสัมภาษณ์นานมั้ย 
 
 
 
 
อ.พรรณทิพา  จันทร์เพ็ง 

สัมภาษณ์นานมั้ยเหรอคะ มีนักศึกษาท่านหนึ่งเป็นคนจีนก็มีค่ะ อันนี้สัมภาษณ์นานหน่อย 
เพราะว่าไม่รู้หลักสูตรครูเลย ต้องเรียนยังไง แล้วภาษษไทยเขายังไม่แข็งแรง เราก็แนะน าให้เขาหาเพื่อน
คนไทยแล้วก็ช่วยกัน 

 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 



จริงๆ ท่ีถามน้องกาแฟ เพราะบังเอิญไปนั่งรับสมัครด้วย แล้วก็ทีนี้ถ้าเป็นดดยพื้นฐานแล้วเนี่ย 
ศึกษาศาสตร์ก็จะพูดได้ แต่ถ้าเป็นลงลึกในวิชาชีพของสาขาของตัวเองท่ีอยู่นะ มันก็จะเป็นอีกมุมมอง
หนึ่ง อย่างภาคพลานามัยเนี่ย พละบางทีมาบอกเปนนักกีฬา แต่เรื่องของเกรด เรื่องของอะไรเนี่ย
ค่อนข้าง Level ต่ าเลย แต่ความสามารถในเชิงทักษะสูง อันนี้เราก็โดยดุลยพินิจของอาจารย์ก็จะเป็นคน
วิเคราะห์ อันนี้ตัวอย่างนะ อย่างของอาจารย์กาแฟก็จะเป็นลักษณะของภาษาจีน ภาษาอังกฤษเขาก็จะ
พูดภาษาอังกฤษกันเฟี้ยวเลย สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ มันก็จะเป็นลักษณะจ าเพาะ อันนี้ก็เป็นอีก
รูปแบบหนึ่ง วันนี้ท่ีจะมา Sharing กันเนี่ย เราจะมองในรูปแบบของกลางๆ นะครับ ยังไม่เจาะเข้าไปใน
ประเด็นของหลักสูตรนั้นๆ อันนี้บอกกันก่อน รอบนี้ของอาจารย์กาแฟก็ให้อาจารย์กาแฟพักแป๊บหนึ่ง 
เด๋ียวเอาเวทีนี้ให้กับอาจารย์สง่าครับ เชิญครับ 

 
อ.สง่า วงศ์ไชย 

ครับ มาเจอกันอีกแล้วนะครับ อาจารย์ครับหลังจากท่ีเราฟังจากอาจารย์บัวที่พูดถึงว่า การท่ีเรา
จะเข้าใจเด็กๆ นั้น คือการปฏิสัมพันธ์กับเขา พูดคุยกับเขา แล้วก็อาจารย์เขาก็พูดในเรื่องของหลักสูตร ก็
ได้ท าตามเกณฑ์ของ สกอ. สป.อว. แล้วก็ของคุรุสภาเหมือนกัน แล้วอาจารย์เขาก็ได้พูดถึงว่าในการท่ีเรา
ไปนั่งรับสมัคร ถ้ามันมี เราก็ต้องให้โอกาสเขานะครับ เวลาท่ีเราเข้าไปนั่งอยู่ในรับสมัคาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น 
อันนี้เราต้องพูดตรงๆ เนอะ หญิง ชาย เด็ก ผู้ใหญ่บางคนเนอะ อย่างเอกภาษาจีน หรือเอกอนุบาลอย่าง
เนี่ย เวลาเราเดาทางเราจะรู้เลยว่าต้องเอกนี้นะครับ อันนี้จากประสบการณ์นะครับ เรพาะว่าก่อนหน้านี้ 
ก่อนท่ีผมเป็นอาจารย์ ผมมีอาจารย์นั่งรับสมัครคนเดียว ถ้าอาจารย์ยังจ าได้ ก่อนหน้านี้ตอนท่ีผมมา
สมัครครั้งแรกท่ีนี่ มีอาจารย์อยู่คนหนึ่งถามเรามาประโยคหนึ่งว่า “ท าไมถึงอยากเรียนครู อยากเป็นครู
เพราะอะไร” นี่เป็นค าถามแบบก่ีปีก็ถามค าถามนี้ ท าไมถึงอยากเป็นครู ตอนนั้นเขาไม่ได้แบ่ง Major 
ไม่ได้แบ่งอะไรเลย อาจารย์เขาก็นั่งแล้วก็ตอบว่า “อ๋อ ผมอยากเป็นครูเพราะผมมีครูเป็นต้นแบบ” เราก็
อธิบายไป อารมณ์แบบเข้าห้องสัมภาษณ์ เริ่มแหละ แต่ไม่เป็นกระบวนการแบบท่ีอาจารย์บัวหรือ
อาจารย์กาแฟพูดนะครับ คือมาแล้วถ้าไม่เจอครูแบบนี้ เป็น Step แล้วไปนั่งตรงโน้น อาจารย์เขาถามแค่
นี้แหละ หลังจากนั้นก็เซ็นแล้วบอกว่า “โชคดีนะลูก เจอกันวันรับปริญญา” เป็น Pattern เป็น 
Platform ท่ีเขาพูดกัน หลังจากนั้นพอมา ณ ตอนนี้ ประสบการณ์เราตอนนั้นเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่
สัมภาษณ์ พอมาถึงตอนนี้ขั้นตอนมันเปลี่ยนไปเพราะว่าในสภาพการณ์โลก นโยบายในการผลิตครูมันถูก
เปลี่ยนไปจาก 4 ปีรุ่นสุดท้าย เป็น 5 ปี หลังจากนั้น 5 ปีมาเป็น 4 ปี ในเวลากระชั้นชิดแทบลมหายใจ
เฮือกสุดท้าย อาจารย์จะรู้ว่าในช่วงเดือนธันวาคม ปี 62 มันเป็นเดือนท่ีทุกสาขา  ทุกเอกต้องเร่งท า
หลักสูตรแล้วก็ต้องคลอดให้เร็วท่ีสุดนะครับ ถ้าจ าตอนนั้นได้ความวุ่นวายจากการท าเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเป็น 4 ปี มันเหนื่อยยากล าบากแสนเข็ญมาก ท้ังๆ ท่ี 5 ปี เราเพิ่งใช้ไปแค่ปีเดียว จริงๆ เรา
สามารถใช้ต่อได้ ซึ่งมันดีมากหลักสูตรนี้ มันถูกเปลี่ยนต้ังแต่ปี 47 มันดีมาก ก็เราเรียนรู้ เรียนผูก เรียน



แก้ไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นพอมีสายฟ้ามา เราต้องท าอ่ะ ทุกมหาวิทยาลัยเขาท า แล้วเราจะเป็นความโดด
เด่น แตกต่างไม่เหมือนชาวบ้านไม่ได้ เราก็ต้องท านะครับ หลังจากนั้น ท าปุ๊บ อาจารย์ครับ กระดาษ A4 
คือมาอยู่หน้าคณะแล้ว ปริ้น  ถ่าย ปริ้น ถ่าย อยู่นั่นแหละ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ท่ี
เปลี่ยนแปลงมากสุดคือ กลุ่มของวิชาชีพครู เหมือนแบบเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก เปลี่ยนสุดท้ายยังไม่ 
Final ก็ยังไม่ Final จะเห็นว่าหลักสูตรท่ีท่านถืออยู่ เชื่อได้มั้ย เชื่อได้ก่ี % จะแก้อีกมั้ย ต้องถามกันก่อน 
ตรงนี้คือกระบวนการนะครับ  

และท่ีส าคัญก็คือทัศนคติอย่างท่ีอาจารย์บัวบอก บางคนท่ีมา พอเราเคยถามอย่างผมเอกไทย ก็
จะไม่ถามว่า “หนูชอบวรรณคดีไทยเรื่องอะไร” “หนูชอบ เอ่อ...” “เอาตอนท่ีหนูเรียก็ได้” “อืมมมม” 
“เอาตอนม.6 ก็ได้ ท่ีหนูเรียนผ่านมาเมื่อเทอมท่ีผ่านมา” “เอ่อ...หนูชอบพระอภัยมณีค่ะ” พระอภัยมณี
มีอยู่เรื่องเดียว สอนต้ังแต่ ม.1 จน ม.6 จริงๆ วรรณคดีมีหลายเรื่อง คือเจออาจารย์ภาษาไทยอยู่คนหนึ่ง 
ให้อ่านท านองเสนาะ ก็ต้องอ่านตรงนั้นเลย บางคนก็ หนูชอบการพูดค่ะ “หนูลองพูดซิ” “เอ่อ..หนูชอบ
การพูดค่ะ เออ...อย่างเนี่ย” แต่เราก็ให้เขา  

แต่มีอยู่เคสหนึ่งท่ีจ าได้เลย ณ ตอนนั้น นั่งกับอาจารย์ผู้ใหญ่จะมีคหกรรมด้วย มีจิตวิทยาอยู่ด้วย 
ตอนนั้นมีความสุขมาก เป็นเคนท่ีทุกคนพอเดินเข้ามาปุ๊บ ทุกคน “อุ้ย...จะลงช่องไหน” สาธุ อย่าลงช่อง
ฉันเลยนะ เพราะเราดูจากท่าเดิน ดู Look แล้ว เราไม่ได้ได้ว่าเขาแต่เรารู้ว่ายังไม่ได้ จนอาจารย์ภาค
จิตวิทยาเดินมา “สง่า ดูด้วยนะ พี่ว่าไม่ได้” อันนี้เรายังไม่ทันคิด เขาดูทางจิตวิทยา อาจารย์ท่านบอก 
“จะลงช่องไหน” พอมานั่งปุ๊บ สักพัก “หนูๆ เรียนเอกอะไรครับ ประถมใช่มั้ยลูก ปฐมวัยใช่มั้ย ปฐมวัยก็
ดีนะ” คือแบบอย่างนี้เลย “หนูอยากเรียนเอกไทยค่ะ” แต่มากับคุณแม่ เราไม่ได้ว่านะ แต่เรามองว่าใน
หลักสูตรเราบางครั้งมันจะ ขนาดเด็กพิการทางสายตา มันจะมีปัญหาตรงช่วงฝึกสอน แต่เขายังยืนยันว่า
จะเรียน ค าถามคือ ถ้าเรานั่งอยู่ตรงนั้น เราจะแก้ปัญหายังไง อันนี้กดดันมากเลยนะครับ เพราะว่า เรา
เปิดโอกาสจริง แต่ในการเปิดโอกาสเราก็ต้องดูด้วย เพราะว่าเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการฝึกสอนจริง
มั้ยครั้ง ถ้าเคสนี้มันเป็นความอึดอัดของอาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษามากท่ีสุด จนขนาดแบบ
ว่า “ช่วยหน่อยๆ” แบบนี้เลย แต่คือทุกคนก็มองเห็นนะครับ อันนี้เป็นปัญหามาก แล้วก็เวลาเราพูดค า
กระทบกระเทือนจิตใจ นั่นก็คือ “ตาบอด” “มองไม่เห็น” เขาจะโกรธมาก เราต้องเลือกค า หลังจากนั้น
เราก็ พอให้เขาเข้าเรียนแล้วเราก็ค่อยใช้กลยุทธ์ตะล่อมกล่อมเกลาเรื่อยๆ จนออกฝึกสอน ประโยคท่ี
นักศึกษาคนนี้ตอบคือ “สอนได้” แล้วคือ แต่เราอยากบอกว่า “หนูเห็นเด็กไหม” “มองเห็นเด็กนักศึกษา
ในห้องไหม” ประโยคนี้พูดไม่ได้ เราต้องเลี่ยงไปแบบ “แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กในห้องหนูมีจ านวน
เท่าไหร่” ค าถามนี้เราจะไม่ถูกถึงสายตาเขา จนเขาให้ครอบครัวมา จนมารู้ว่าเด็กคนนี้แอบหนีเรียนมา
สมัคร จนผู้ปกครองคุยกันนอกรอบ ตอนนั้นมีอาจารย์แหงว อาจารย์เอกไทยอยู่ครบ แล้วมีนักศึกษา แต่
เขาไม่ได้ร้องไห้นะ ผู้ปกครอบเขามาคุยเลยว่า เด็กคนนี้ออกจากบ้านทุกวัน บอกไปเรียน สุดท้ายเขาก็
โอนย้ายให้จบคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย ปัญหาคือเวลาของเราก็จะมีปัญหาตรงท่ีเวลา ทุกวิชา



มันมีการฝึกปฏิบัติแน่นอน ยืนหน้าห้อง คุยโน้นนี่ ถ้าไม่เกิดโควิดก่อนนะครับ เราจะมีการนู้น นั่น นี่ทุก
อย่าง  

อย่างท่ีอาจารย์บัวบอกว่า ความเข้าใจเหตุการณ์ก็คือการปฏิสัมพันธ์กับเขา ถ้าเปรียบกับในยุค
ปัจจุบันอาจารย์จะเห็นว่าทุกคนมีมือถือ ทุกคนมีไอแพด ทุกช่องทางเลยครับ เด็กเขาก็จะถามแต่ว่าเขา
ไม่ได้สนใจว่าจะต้องถามเจาะไปท่ีอาจารย์คนไหน เราไม่มี  ถ้าเขาอยากคุยกับใครเขาก็คุยได้ 
เพราะฉะนั้นตัวของเราต้องมีองค์ความรู้ทุกอย่าง ท้ังหลักสูตร รูปแบบการเรียน ฉะนั้นมันจะมีอยู่อีกวิธี
หนึ่งก็คือ มร.1 มร.1 คือคู่มือของมหาวิทยาลัย อาจารย์ครับ อันนี้เป็นสิ่งท่ีดีมากเลยนะ ตอนผมเข้ามา
เรียน ผมอ่านต้ังแต่หน้าแรกสุดถึงหน้าสุดท้าย มันมีเสียงก้องอยู่ในหูระหว่างเดิน ถ้าไม่จบเธออย่าท้ิงเล่ม
นี้นะ อ่านไปเลย เราก็อ่าน มร.1 ต้ังแต่หน้าแรก ระเบียบต้องอ่าน การเกณฑ์ทหาร ไม่เกณฑ์ทหาร 
เกียรตินิยมเกรดเท่าไหร่ คิดเกรดเท่าไหร่ ขึ้นทะเบียนเท่าไหร่ จ าไปให้หมด พอได้ปุ๊บมันจะได้กลวิธีใน
การเรียน รู้กลวิธีในการหลบ รู้กลวิธีว่าจะท ายังไงให้ไม่ตก จะท ายังไงให้จบ มันจะต้องพลิกแพลง แล้วก็
ท่ีส าคัญครับอาจารย์ เด็กรามปัจจุบันถ้าจะให้ดีคือให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ คือ เพจกิจการนั กศึกษา มี
ปัญหาให้ติดต่อเพจกิจการนักศึกษา เคลียร์ได้เลย ตรงนี้เพจของคณะศึกษาศาสตร์ เพจของ สวป. จุด
ตรงนี้จะเป็นจุดกระจายดีมาก อย่างของอาจารย์พวกเอก Match ต้องแบบต้องมีของคณะวิทย์ เขามีมั้ย 
เวลาท่ีเราใช้วิธีโควกันเนี่ย เราดิวกับอาจารย์คนนั้น เช่นวิชานี้เด็กเราก็ใช้เป็นวิธี Major แล้วเด็กจะรับรู้
ตรงไหนล่ะ ผ่านช่องทางไหนล่ะ อันนี้คือเป็นรายวิชาเขา ของคณะมนุษย์ พอเราแชร์ปุ๊บเราก็จะส่งเข้า
ทุกกลุ่ม แต่เราจะมีอาจารย์ท่ีปรึกษา 1 2 3 4 อันนี้เอกภาษาไทยนะ ก็จะบังคับเลย เรากดเพจกิจการ
นักศึกษา เพจภาค เพจมหาวิทยาลัย เพจ สวป. ทุกอย่างท่ีมันกระจายข่าวได้เร็ซท่ีสุดนะครับ แล้ว
อาจารย์ท่ีปรึกษาก็จะเผยแพร่ให้มากท่ีสุด แล้วท่ีส าคัญอย่างเราเป็นอาจารย์ใหม่ เวลาเราไปนั่งรับสมัคร
เนี่ย ผมคิดว่าน่าจะมีแหละ แต่ว่าคงเจอตอนสอบอีกสักครั้งน าเข้ามาในรายวิชาตัวเองด้วย ผมก็เลยคิด
ว่าสิ่งท่ีเราจะท าได้ ผมก็เลยเสนอมาได้ 5 นั่นก็คือ เราจะต้องเรียนรู้ประสบการณ์กันก่อน เรียนรู้จาก
ประสบการณ์หลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รุ่นเก่า รุ่นใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน หลังจากนั้นเราก็
มาผนวกผสมผสานความคิดของเรา ผสมผสาน บูรณาการเพื่อให้มันเหมาะกับท่ีนี่ใช่มั้ยครับ หลังจากนั้น
ปุ๊บ พอเราเข้าไปนั่งปฏิบัติหรือไปนั่งรับผิดชอบ ไปนั่งต าแหน่งของอาจารย์ท่ีปรึกษา เราก็จะต้องไปพินิจ
ปัญหา พินิจวิเคราะห์ปัญหาของเด็ก แล้วเราจะหาทางแก้ไขอย่างไร หลังจากนั้นในแนวทางของเรา
จะต้องมีความเมตตา และใส่ใจเด็กเขาด้วย เพราะว่าอย่างรามค าแหง อย่างอาจารย์บัว อาจารย์กาแฟ
บอกว่า เด็กท่ีนี่ต้องบอกว่าไม่เหมือนเด็กมหาวิทยาลัยอ่ืน ถ้าเปรียบกันตรงๆ เวลามีกะทิ เขาจะตัดหัว
กะทิไป อันนี้เราต้องพูดตรงๆ เนอะ เหลือหางกะทิ ท าไมอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนเขาสอนกันสบาย 
เขาไม่ได้แบบมีร่างทรง เด๋ียวแปลงร่างเป็นหลายบทบาท ของเราเนี่ยวันดีคืนดีต้องสวมบทบาทนางยักษ์
นางมาร บางวันคือสอน 10 ครั้ง โผล่มาครั้งสุดท้าย ยังไม่เคยเข้าเรียนก็มี อันนี้ต้องใช้ความเมตตาและ
ใส่ใจ ติดตามเขาไป ส่วนท้ายเลยครั้ง เราลองดูซิว่าสุดท้ายสิ่งท่ีเราให้เขาไป เขาได้น าไปใช้แล้วก็ติดตาม



ผล มันก็จะได้เป็น 5 ข้อนั่นก็คือ เรียนรู้ประสบการณ์ ผสมผสานความคิด แก้ปัญหา เมตตา ใส่ใจ 
น าไปใช้ และติดตาม อันนี้เราก็เลยคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นแค่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาด้วย เราอาจจะต้อง 
ในยุคนี้นะครับ เด็กบางคนอายุเท่าเรา บางคนซิ่วมาจากท่ีอ่ืน พอเขาซิ่วมาปุ๊บ พออาจารย์ได้สอนไปใน
เทอมหน้าอาจารย์จะรู้ว่าคนไม่ได้ก็คือไม่ได้ ไอ้คนได้ก็แป๊บเดียว ไอ้แกะตรงกลางก็กว้าง อันนี้เคยเจอ
มากเยอะนะ เคยเจอ ทุกวันนี้มีเด็กซิ่วมาจากท่ีอ่ืน หรือเด็กท่ีจบมาแล้ว 1 ใบ แต่เพิ่งจะค้นพบตัวตน ทุก
วันนี้ “อาจารย์เราไม่ต้องทบทวนได้มั้ยค่ะ เราสอนต่อไปได้มั้ย” เราก็จะบอก “ไม่ได้หนู เด็กส่วนใหญ่เรา
ต้องทบทวนก่อน หนูฟังๆ ไปเนอะ” คือด้วยความท่ีเขาเป็นเด็กเก่ง แต่พอหลังจากนั้น อันนี้คือเอกไทย
นะครับ หลังจากนั้นเขาเริ่มพยายามปรับตัว เราบอกว่า “หนูเราต้องทบทวนก่อน บางคนเพิ่งมาคาบท่ี 2 
คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 นะครับ มันก็จะท าให้เด็กท่ีต้ังใจอ่ะ “อาจารย์ต่อเลยค่ะ อาจารย์จะไม่บ่น อาจารย์
อธิบายช้าไปค่ะ” แต่บางคนเขาไม่ได้จริงๆ เพราะบางคนเรียนราม เรียนไปด้วยท างานไปด้วย 
เพราะฉะนั้นอันนี้ผม ถ้ามีเวลาสอนสดเราก็จะบันทึกไว้ แล้วเราก็จะปล่อยใน Google Classroom แต่
ว่าเราจะไม่ให้เขาโหลดคลิป เราก็จะบล็อกไว้ ให้เขาดูเฉยๆ เผื่อบางคนเขาเข้ามาแล้วเข้ามาดู ซึ่งล่าสุด
วันท่ีผมสอบ 17 เนอะ วันศุกร์ เด็กไปหาผม เราก็ตกใจ มาท าไรครับ ซึ่งช่วงนี้ไม่ให้เด็กขึ้นตึก เราก็ตกใจ 
เขาบอกว่าเขารอ Up Mail จากทางมหาวิทยาลัยอยู่ เขาไม่ได้ เพราะเขาเรียนทางออนไลน์ เราก็เลย อ๋อ
การประชาสัมพันธ์ของเรายังไม่ท่ัวถึง ยังไม่ครอบคลุม ใช่หรือไม่ เราก็เลยบอกเขาว่าไปกดไลค์เพจตามท่ี
อาจารย์บอก แล้วรอติดตามนะ มันก็จะเจอแบบนี้ครั้บ ทุกๆ เทอมเราก็จะเจอแบบนี้ เพราะฉะนั้น
อยากจะฝากอาจารย์ไว้ด้วยว่าท้ังหมดท้ังมวล ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา เวลารับสมัครหรือท่ีปรึกษา
ในเรื่องของการเรียน หรือท่ีปรึกษาของเด็ก เด็กเขาไม่ได้เลือกท่ีปรึกษา เขาไม่เลือก ต่อให้เราบอกว่าครู
คืออาจารย์ท่ีปรึกษาภาษาไทย เขาก็ไม่ได้สนใจ ถ้าเขาปรึกษาแล้วเขาสบายใจ เขาก็จะเลือกคนนั้นครับ 
ขอบคุณครับ 

 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 

ครับ ก็ขอบคุณอาจารย์สง่า สมควรแล้วนะครับท่ีอยู่ภาษาไทย บทกลอนอันไพเพราะ เคลิ้ม นี่
จ าไม่ได้เลยนะว่าพูดอะไรไปบ้าง คือเคลิ้มไปหมด แต่ว่ามีสาระอยู่ครับ จดไว้ ก็จ าไม่ได้ก็จดไว้นะครับ ที
นี้ประเด็นจริงๆ แล้วเนี่ย รอบแรกขอเสริมอาจารย์สง่านิดนึง รอบแรกท่ีอาจารย์เต้ได้บอกแล้ว อาจารย์
เดียร์ได้บอกแล้ว แล้วก็อีกท่านหนึ่งได้บอกแล้วนะครับ น่าจะเป็นพี่เขมใช่มั้ยครับ บอกแล้ว จริงๆ แล้ว
เนี่ย KM อยากให้เริ่มแรกทุกคนยังไม่มีอะไร ยังไม่มีความรู้จากผู้ทรงท้ัง 3 เลย และได้บอกแต่ว่าเผอิญ
ตรงนั้นได้พูด 3 คน ถือว่า 3 คนเป็นตัวแทนละกัน  

ทีนี้เข้ามาสู่รอบท่ี 2 นะครับ ของกลุ่มเป้าหมายก็คือพอฟังแล้วนะครับ ฟังจากท่านผู้ทรงแล้ว 
เช่น อาจารย์บัว อาจารย์กาแฟ แล้วก็อาจารย์สง่า แล้วเนี่ย มันเกิดหนึ่ง แนวคิดอะไรท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม 
ท่ีจากตัวเองรู้อยู่แล้ว รู้เพิ่ม อีกประเด็นหนึ่งครับ อาจารย์บัวฝากสะกิดบอก เอ๊ะ ให้น้องหรือว่าให้พี่ต้ัง



ค าถามนิดนึง เพราะว่าค าถามมันมักจะส าคัญกว่าค าตอบนะครับ ตามหลักความเป็นจริง เพราะก็มี
ค าถามกลัยไปแสดงว่ายังไม่เคลียร์ เราตอบได้เราก็ตอบ 

ประการแรกเลยนะครับ คือ หนึ่ง ให้พูดสั้นๆ ก็คือเอาพอได้ใจความสัก 3 นาทีก็ได้ในค าถาม
ท้ังหมด แล้วก็ต้ังค าถามให้เรา ทีนี้ทุกคนเลย ทุกคนในท่ีนี้ก็คือท้ังอาจารย์ใหม่และอาจารย์ใหม่เล็กน้อย 
3 ท่าน ฉะนั้นเด๋ียวอาจารย์จะขออนุญาตไล่ไปตามค าสั่งเลยนะ ขออนุญาตนะครับเพราะว่าจะเรียกตาม
นี้ ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมนะครับ หรือว่าใครพร้อมมั้ย โอเคครับ ถ้าไล่แล้วก็เอาอาจารย์ท่ีผมสนิทก่อน 
อาจารย์เชน ในประสบการณ์เก่านะครับ แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ แล้วก็ต้ังข้อค าถามเลยนะครับ  
อาจารย์ท่ีเหลือการบ้านนะครับ เตรียมไว้เลยนะครับจะได้ไม่ติดขัดระหว่างท่ีฟังอาจารย์เช่นพูด ขอบคุณ
ครับ 

 
อ.เชน  ชวนชม 
 ขอเปลี่ยนค าถามเป็นแชร์ประสบการณ์ได้มั้บ เพราะติดค าหนึ่ง ค าว่าต้องมีเมตตา ใช่มั้ยครับ 
บางทีเนี่ยในความคิดผมนะ เราควรจะวิ่งตามคนท่ีคู่ควรวิ่งตาม คือผมเชื่อว่าบางคนเนี่ย สมมติ 10 ครั้ง 
ไม่ส่งงานสักครั้ง มาโผล่วันสอบ แล้วก็ไม่รู้เวลาสอบ ผมก็เลยถามอาจารย์ผู้ใหญ่ “อาจารย์ คนนี้เอายังไง
ดี” อาจารย์เขาบอก “ลักษณะพวกนี้ เราควรมีเมตตา” ผมก็ครับ สุดท้ายผมก็ให้ F ผมก็เลยคิดว่าผมท า
ถูกมั้ย ผมอยากจะถามตรงนี้ว่า ผมควรจะเมตตาแบบนี้ หรือเมตตาคนท่ีเขาคู่ควรมากกว่า คนท่ีเขา
ติดตามมากกว่า คนท่ีเขาขยันแบบอยากจะเข้ามาเรียนมากกว่าท่ีปล่อยแบบเฉยๆ ผมถามอาจารย์ว่าสิ่ง
ท่ีผมท า ผมเมตตาจริงหรือเปล่า 
 
อ.สง่า  วงศ์ไชย 

อาจารย์ครับ เด๋ียวขอไขข้อข้องใจก่อน คือจริงๆ แล้วเนี่ย ถ้าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ คืออย่าง
กรณีของอาจารย์เนี่ย ผมก็เจอ แต่โดยท่ีเราใส่เข้าไปใน Course Syllabus มี 2 ช่องทาง ใครท่ีเข้าไป
เรียนเราจะมีเกณฑ์ เช่น เก็บคะแนน ส่วนใครท่ีไม่เข้าเรียนเลย 100% นั่นแสดงว่าหนูตกอยู่ในช่องสอบ 
100 ถ้าเราจะอธิบายเขาว่า คืออยู่ใน Course Syllabus แล้ว ถ้าหนูจะเข้าเรียนได้มั้ย “ได้ค่ะ” เราควร
จะต้อง เช่น ส่งรายงาน นู้น นั่น นี่ แต่ถ้าหนูไม่เข้าบางครั้งก็จะอยู่ในดุลยพินิจว่าเราจะให้เขาหรือเปล่า 
แต่ถ้าไม่เข้าเลย เราก็อาจจะบอกว่า “ถ้าครูให้หนูแล้วเพื่อนล่ะ เขาจะว่าครูมั้ย” โดยความเป็นจริงอย่าง
มันมีวิชาหนึ่งท่ีผมจะแบ่งกลุ่มเรียนวันแรก คาบแรก พอคาบท่ี 2 ปุ๊บเนี่ย เด็กก็จะเข้ามา เราก็จะบอกว่า
มีใครเข้ามาเพิ่มเติมมั้ยครับ เด็กก็จะยกมือ เราก็จะบอกว่า ครูจะไม่เปห็นคนตัดสิน ครูจะให้เพื่อนๆ เป็น
คนตัดสิน ว่าจะให้หนูท ารายงานมั้ย หรือให้หนูไปอยู่ในช่องที่ 100 โดยส่วนมากเขาก็จะให้แหละ แล้วก็
ขอบคุณเพื่อนครับ คือถ้าเป็นใน Class เขาต้องออกมาหน้าห้อง แล้วก็อย่างนี้เลย นั่นคือเป็นการลงโทษ
ทางอ้อมว่ายูมาสายนะ เขาเปิดเรียนวันแรกแต่ You ไม่มา แต่มาวันท่ี 2 อาจารย์อาจจะป้องกันไว้ แล้ว



ให้เขาไปอยู่ในช่อง 100 ก็ได้ หรืออาจต้องคุยกับเขาว่า “หนูไปอ่าน Course Syllabus” ใช้โมเดลขยาย
ความผิดนี้นิดหนึ่งว่า “การท่ีหนูไม่เข้า ประสงค์ท่ีจะสอบ 100 หรือเปล่า” เรียนรู้จากอาจารย์ผู้ใหญ่ว่า
เธอจะต้องท าอย่างนี้นะ ใน Course Syllabus ต้องแจกให้เขา เพราะนั่นคือสิ่งท่ีเราก าหนดให้เขา
มาแล้ว ถ้ายังไม่เข้าใจก็อาจจะบอกวันแรก ก็อาจจะต้องกระตุ้นให้เขาเข้าเรียนวันแรก เพราะเขาจะต้อง
เข้ามารับ Course Syllabus คือแนวทางในวิชานี้ว่าหนูจะรอดหรือไม่รอด คือหนูจะเลือกชีวิตหนู
อย่างไร แต่ก็สมมติว่า “หนูมาได้แค่ครั้งเดียว หนูไม่เข้าค่ะ หนูส่งรายงานได้มั้ย” แต่ส่วนมากเด็กจะบอก 
ครูจะต้องให้ความส าคัญกับเด็ก กับเพื่อนๆ ถ้าเราไม่ ครูก็จะต้องให้เด็กทุกคนเท่ากัน แต่เรามี 2 
ช่องทางนะ ถ้าหนูจะไม่เข้าเรียนก็ได้ แต่ ณ เวลานี้มันคือการออนไลน์ หนูมีสิทธิ หนูอยู่ท่ีบ้านหนูไม่
จ าเป็นต้องมาเรียน อันนี้คือโอกาสมาถึงหนู อยู่ท่ีบ้านพร้อมสัญญาณ แต่ส าหรับผม ผมใช้แบบนี้นะครับ 
แต่ถ้าเด็กเขาเข้าใจ “เอ่อ หนูจะสอบอย่างเดียว” มีเหมือนกันครับล่าสุดเหมือนเราสอนอยู่ เขาไม่เคยท า
อะไรเลยแล้วก็เข้ามา ไม่ส่งรายงาน แต่เราก็ถามเขาว่าหนูเคยเข้าเรียนมั้ย “หนูไม่เคยเข้าเรียนค่ะ” “หนู
รู้ใช่มั้ย ไม่เข้าเรียนต้องท ายังไง หนูสอบ 100%” อาจารย์ลองดู เด็กรามเขาจะไม่เข้าเรียนแต่จะมาตอน
สุดท้าย 

 
อ.ภาณิชาพัชย์  ชินภาสนันท์ 

ขออนุญาตนิดหนึ่ง ในประเด็น อันนี้เข้าใจอาจารย์เชน เราได้แชร์ประสบการณ์ในการสอนเนอะ 
แล้วคิดว่ามันไม่ใช่ค าถาม บัวคิดว่าอาจารย์เชนมีค าตอบอยู่แล้วกับค าถามเมื่อก้ีนี้ ความมีเมตตาเหมือน
เป็น แอฟแทรก คือค าท่ีเราไม่สามารถก าหนดอะไรได้ว่าเมตตายังไง ท่ีอาจารย์ท า อาจารย์ก็รู้อยู่แล้วว่า
นั่นแหละความมีเมตตาของอาจารย์แล้ว มีเมตตาในแง่ของการท่ีว่า เราจะฝึกเขาไง ให้เขารู้ว่าเขาเป็นลูก
ศิษย์ เขาเป็นคนท่ีเราจะต้องบ่มเพาะ นี่คือวิธีการในการแก้ปัญหามากกว่าท่ีว่า บ่มเพาะให้เขารับรู้ว่ามัน
ไม่ใช่แค่เรื่องของ คือครูต้องให้ทุกอย่างกับเด็ก แต่คนนี้มันคือรายบุคคล แก้ปัญหารายบุคคล คนนี้เรา
ต้องเมตตากับเขาแบบนี้ เพื่อท่ีจะให้เขาเรียนรู้เรื่องนี้ และเชื่อว่านี่แหละอาจารย์เขามีค าตอบอยู่แล้วว่า
เขาไม่ได้คิดว่าเขาท าไม่ถูก มันไม่ใช่บัวไม่เคยท าแบบนี้ เราไม่เลือกปฏิบัติกับเด็ก แต่เรารู้ว่าเด็กแต่ละคน
เขาท าแบบไหนถูกแล้ว แบบไหนไม่ถูก แล้วเราต้องฝึกฝนเขายังไงมากกว่านะคะ แต่ถ้าในแง่ของการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ ถ้าย้อนกลับไปท่ีประเด็น ท่ีเมื่อก้ีอาจารย์สง่าบอกว่าเราต้องมีเมตตากับเขา เวลาถึง
สถานการณ์จริงเราจะนั่งเรียงกันแบบนี้ค่ะ แล้วนักศึกษาใหม่เดินเข้ามา เราจะเห็นต้ังแต่การแต่งตัว พอ
เด็กเดินเข้ามาเราก็จะอันนี้ศิลปะ พละ แต่พอเด็กเดินมาเข้าภาษาไทย เราก็ผิดหวังเล็กน้อย แต่ยังมี
ความเมตตาว่าการแต่งกายมันไม่ใช่ทุกอย่างท่ีจะเป็นตัวเขา เราจะมาถามเขา มาลองคุยกัยเขาดูว่า 
Mind Set เป็นยังไง แบบนั้นมากกว่านะคะ   

 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 



ครับ อันนี้ไม่ใช่นอกประเด็นนะครับ ท่ีอาจารย์เชนพูดมันจะไม่นอกประเด็นในเรื่องการเรียนการ
สอน แต่จริงๆ แล้วอาจารย์เชนมีประสบการณ์ทางนี้ก่อนแล้วไปนั่งรับสมัคร อาจารย์ใหม่เนี่ยังไม่มี
ประสบการณ์ ไม่เคยเจอหรอก ไม่ส่งงานแล้วมาขอเกรดโน้นนี่นั่น อาจารย์รับมือยังไง ท ายังไง อันนี้เป็น
เรื่องของวิชาท่ีต้องไปท่ีปรึกษาอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ว่าจะเห็นได้ว่าท่ีอาจารย์เชนพูดมองในเชิงลึกนะครับ
ว่า เป็นเรื่องธรรมดา แต่ทีนี้สมมติเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วเขาซิ่วมา แล้วเขาหาอาจารย์ใหม่คนหนึ่ง 
ซึ่งมารับสมัครแล้วถามว่า ถ้าไม่เข้าเรียนเลยและเป็นวิชาพละ สมมติ ผ่านได้มั้ย เพราะว่าหนึ่งไม่มีเวลา 
ท างาน สมมติอย่างเนี่ย อ้ึงแล้วไง รามไม่เข้าเรียนได้ แล้วท าไง เราก็ต้องบอกว่าสมมติว่าสอนว่ายน้ าเนี่ย 
แล้วว่ายน้ าไม่เป็น ส่งการบ้าน ส่งอะไรมาหมดเลย แล้วเวลาไปฝึกสอนเนี่ย ไปสอนแล้วสอนเด็กไม่ได้
แล้วมันจะจบมั้ย เขาก็ย้อนกลับมาว่า สอนว่ายน้ ายังไง เด็กไม่เข้าเรียนก็ได้ รามค าแหง บางครั้งวิชาท่ี
เป็นทักษะหมดเลย ได้มีโอกาส อย่างเช่น คหกรรมได้ตอบแทน ปรุงอาหารอย่างนี้ ปรุงไม่ได้ก็จบ 
เหมือนกันนะครับ อย่างนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งท่ีฝากไว้นะครับ แต่ว่าเมตตาเราเมตตาอยู่แล้ว หลังจาก
เชนเสร็จแล้ว ก็มาเต้ครับ 

 
อ.ปริวรรต  อิ่มสะอาด 

โอเคนะครับ ไปท่ีอาจารย์เชนพูดเรื่องความเมตตาเนี่ยผมขอย้อนกลับไปตอนรับสมัคร สิ่งหนึ่งท่ี
อยากจะบอกเป็นค าแนะน าดีกว่านะครับ ต่อจากท่านอาจารย์สง่าได้พูดไปเยอะมากแล้ว คือต้ังแต่ตอน
รับสมัคร เราเจอเด็กท่ีมาจากหลากหลาย เชื้อชาติ ศาสนา แล้วก็ด้วยความหลากหลาย เด็กๆ จะมี
ความคิดท่ีค่อนข้างหลากหลาย บางอย่างเราก็ต้องรับมือให้ถูก ใช่มั้ยครับ โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีเป็น
ปริญญาใบท่ี 2 แรกเริ่มเขาอาจจะมีความคาดหวังในระดับหนึ่ง เช่น ฉันเรียนปริญญาใบท่ี 2 แล้ว ฉัน
อยากจะจบเร็ว อันนี้จะเจอบ่อยในเด็กอังกฤษ อยากจบเร็ว ไม่เข้าเรียนได้มั้ย ขอสอบอย่างเดียว ขอลง
เลยโดยไม่สน TR เราจะมี TR ใช่มั้ยครับ ปัญหานี้จะเกิดมากกับเด็กภาษาอังกฤษ เพราะว่าเด็ก
ภาษาอังกฤษจะมีวิชาเยอะมาก อันนี้จะเป็นค าแนะน ากับอาจารย์ทุกท่านว่าอาจจะเน้นประเด็นนี้ในตอน
รับสมัคร ให้เช็คหลักสูตรให้ดีเพราะว่าผมเจอทุกเทอมเลย พอเด็กมาลงเรียนแล้วขอดูเกรดแล้วเด็กก็จะ
ไม่มี แล้วเด็กก็จะท าไมเพื่อนลงได้ เทอมท่ีแล้วเพื่อนๆ ลงได้ เราก็จะมีปัญหาอีก แต่ผมอยากจะเคลียร์ได้
ต้ังแต่ต้นเทอมเลย เช่นท่ีอาจารย์สง่าพูดว่า ท่ีรามมี 2 Option ให้เราเลือกคือ สอบ 100% กับเก็บ
คะแนนใช่มั้ยครับ ตรงนี้ผมเคยเจอปัญหาแรกๆ เลยตอนท่ีมาท างานใหม่ๆ เราต้องมี Option แบบนี้ เรา
ก็จะเสนอ Option นี้ให้กับนักศึกษา ทีนี้อาจารย์เอกก็บอกว่า จริงๆ แล้วเราต้องสร้ างเงื่อนไข เช่น 
Option เก็บคะแนน ต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ถ้าเกิดต่ ากว่า 80% จะ Auto ไปสอบ 100% ทันที 
เพราะจะมีเด็กแอบลักไก่เยอะพอสมควร เด็กรามจะมีความหลากหลาย ความเมตตาจะเป็นดาบสองคม
ก็ได้ ตึงบ้างหย่อนบ้างบางโอกาส ดังนั้นมันเป็นค าแนะน า ไม่ใช่ค าถามนะครับ ในเรื่องความชัดเจนต้ังแต่
แรกเริ่มนะครับ ขอบคุณครับ 



 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 

ขอบคุณอาจารย์เต้มาก ต่อไปอาจารย์ต๋ัมนะครับ เชิญครับ 
 
อ.พีระดา  วิชามุข 
 ค่ะ ส าหรับของหนูนะคะก็จะมีตกหล่นตอนนอกรอบ รับสมัครเด็กเราจะมีรอบท่ีเป็นแบบเด็ก
เทียบโอนเข้ามา พอเป็นเด็กเทียบโอนเข้ามาเนี่ยหรือท่ีเป็นใบ 2 เขาก็ต้องเทียบโอนอย่างนี้ มันก็ต้องให้
ค าแนะน ากับเขาว่ารายวิชาท่ีเขาสามารถเทียบโอนได้ มันเป็นยังไงบ้าง สมมติบางคนเข้ามาได้เกรดสูงแต่
ว่าพอดูแล้ว เช็คเทียบค าอธิบายรายวิชาแล้วเนี่ย ปรากฏว่ามันไม่ตรงกัน เขาก็จะมีค าถามว่า “ท าไมหนู
ถึงไม่ได้คะ ในเมื่อเนี่ยชื่อมันก็คล้ายกัน” แต่ว่าตัวไส้ในจริงๆ แล้วมันไม่ได้เหมือนกันค่ะ หรือว่ามัน
เหมือนกันแค่บางส่วน ตรงนี้เราอาจจะต้องอธิบายหรือชี้แจงให้เด็กเข้าใจ หรือบางทีเนี่ยเขาเกรดสูง แต่
ว่าเขาเทียบได้เยอะจนบางทีเรารู้สึกว่ามันเทียบได้ก็จริงนะ แต่ว่าเราก็ต้องบอกเงื่อนไขหนึ่งดูว่า ถ้าเขา
เทียบเนี่ย เขาก็จะไม่ได้เกียรตินิยมใช่มั้ยคะถ้าตามเกณฑ์ของเรา เราก็ลองแนะน าดูว่า ลองไม่เทียบดูมั้ย 
ไปเริ่มต้นเก็บใหม่ดู แต่ว่าเราอาจจะได้เกียรตินิยมไปด้วยนะ มันก็มีเงื่อนไข ทุกอย่างมันจะต้องอธิบาย
เด็ก แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งท่ีจะพูดก็คือคงเป็นเรื่องเมตตา เราเมตตาเด็กอยู่แล้วใช่มั้ยคะ ก็อยากจะให้สอน
มารยาทเขาด้วย ทุกครั้งก่อนเข้าเรียน เราเข้าใจว่าเราเปิดโอกาสให้เด็กแต่ว่ าท้ังนี้ท้ังนั้นก่อนเขาจะมี
ความเป็นครู เขาต้องออกไปฝึกสอน ไปเป็นครูนะคะ เราก็อยากจะปลูกฝังในเรื่องของมารยาทต่างๆ ให้
เขา ยิ่งทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารมันท าได้ง่ายขึ้น สิ่งหนึ่งท่ีเด็กเราจะท าก็คือ ห้าทุ่ม เท่ียงคืนมาแหละ 
“อาจารย์คะ พรุ่งนี้เรียนก่ีโมงคะ” เอ๊ะ จะเรียนอยู่แล้วแต่เธอมาติดต่ออาจารย์ตอนเท่ียงคืนเนี่ยนะ 
อาจารย์ก็ต้องพักผ่อนมั้ย อันนี้อาจจะเป็นการแชร์ ให้แนะน าเด็กหรือท าความเข้าใจกับเด็กว่า ในส่วน
ตรงนี้พวกเราก็ต้องมีช่องทางการติดต่อหรือมีวิธีการในการท าค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 
 ครับ ก็มาถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จริงนะครับ 5 ท่าน เริ่มจากอาจารย์เดียร์ก่อนเลยครับ เชิญครับ 
 
อ.รมย์รัศมิ์  พัชรพงศ์พรรณ 
 ส าหรับเดียร์นะคะ จริงๆ แล้วเดียร์เรียนปริญญาโทด้านการศึกษา ส่วนปริญญาตรีไม่ได้เรียน
เก่ียวกับการศึกษามา ซึ่งจากการฟังได้ความรู้เยอะมากจากอาจารย์กาแฟนะคะ เพราะว่า ณ ตอนนี้ก็คือ
ยังไม่ได้ท างานจริง สิ่งท่ีเราต้องท าต่อไปคืออะไร และสิ่งท่ีเราจะต้องเตรียมตัวต่อไปคืออะไร อย่างเช่น  
การแนะน าต่างๆ ได้ข้อคิดมากๆ เพราะอยู่คนละสาย ตัวเดียร์เองจะท างานเก่ียวกับสาธารณสุข จะลง
ปฏิบัติแล้วก็สอนความรู้ให้กับชุมชน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยมากกว่าท่ีเป็นนักเรียนนะคะ ส าหรับวันนี้สิ่งท่ี



เดียร์อาจจะต้ังค าถามน่าจะเป็นเรื่องของ อย่างเช่น การรับสมัคร อย่างเช่นรามบอกว่าเป็นตลาดวิชา 
แล้วก็นักเรียนยังสามารถเข้ามาเรียนได้ ทีนี้อยากจะถามว่าในกรณีท่ีอาจารย์เขาแชร์ท่ีบอกว่าเด็กแต่ละ
คนก็จะมีบุคลิกท่ีแตกต่างกันออกไป อาจารย์จะมีวิธีการเลือกเด็กยังไง สมมติว่าเด็ก เรามองว่ามันจะ
แบ่งเป็นว่าเรียนครูได้ กับเรียนครูไม่ได้ หรือว่าอยู่ช่วงระหว่างกลาง มันจะมีลักษณะการบ่งบอกยังไงบ้าง 
 
อ.สง่า  วงศ์ไชย 
 ถ้าสมมติว่า ถ้าพูดกันตรงๆ ถ้าจะมาเรียนเอกพละ ถ้าเกิดเขา สมมตินะถ้าเกิดเขาขากะเผลกเนีย่ 
มันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการท่ีจะท าให้เขาเตะฟุตบอลไม่ได้ เราจะต้องรู้แหละว่าเราจะต้องใช้ 
Content ท่ีดูเขา ดู Soft แต่ในภาพรวมการเป็นครู เขาเดินมา สมมติเอกพละ โอเค แต่เมื่อเราให้โอกาส
เราก็ต้องให้โอกาสว่าวันนี้คุณได้แค่นี้ แต่อีก 4 ปีเขาอาจจะได้มากกว่านั้น นั่นคือโอกาส เพราะฉะนั้นต่อ
ให้วันนี้เด็กเองจะสอบวิชาของเราได้เกรด D แต่ว่าไม่ใช่ว่าต่อไปเขาจะ D นะ จริงมั้ยครับอาจารย์ แต่
วันนี้พอเขาเข้ามาปุ๊บ เรามองภาพรวม โอเคนะ ขาไม่เป๋ ตาไม่เหล่ โอเคเป็นครูได้ เราก็บอกว่าเขาก็เป็น
ครูได้ เพราะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเขาก่อน แล้วก็ต้องกระตุ้นให้เขาเอมั่นว่าคุณเป็นครูได้ แต่เราก็อาจจะ
ท้ิงประเด็นว่า แต่ถ้าหนูไม่ไหว หนูไม่ใช่ อยู่ระหว่างค้นพบตัวเองได้ นี่ครับ เปิด มร.1 หนูอาจจะย้ายไป
อยู่ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ได้หมดเลย แต่ ณ วันนี้ ปีแรกเนี่ยเป็นปีแห่งการค้นพบตัวเอง 
เพราะยังไงเด็กก็ต้องลงวิชาพื้นฐาน ให้พยายามให้เขาลงพื้นฐานไว้ก่อน อย่างทุกวันนี้ ปฐมวัย ภาษาไทย 
อนุบาล พอตอนสุดท้ายตอนจบ จะสังคมค่ะ มีเด็กบางคนย้ายมาท้ังหมด 4 คณะ 200 กว่าวิชา แล้วมัน
จบเอกไทย ทรานสคริปต์ก็จะปรับเหลือแค่โครงสร้างของเอกไทยอย่างเนี่ย แต่ถ้าภาพรวมอาจารย์ไม่ได้ 
อาจารย์ก็ต้อง เขาจะมีปัญหาเก่ียวกับการเรียนหรือเปล่า อย่างเช่น อาจารย์โป้บอกว่า พละน่าจะมี
ปัญหาในเรือ่งของการฝึกทักษะ โอเคเขาเข้าเรียนจริงแต่บางอย่างท่ีเขาจ าเป็นจะต้องมีส าหรับเด็กพละก็
คือความรู้เฉพาะด้าน อย่างภาษาอังกฤษ โอเคคุณไม่ได้แต่พอคุณฝึกไปเด๋ียวเด็กก็จะรู้เองว่า ฉันจะไม่ทน 
ไม่ได้ ฉันเรียนมาแล้วฉันไม่ได้ พอมาถึงตอนนั้นเขามาปรึกษา “อาจารย์คะ หนูคิดว่าหนูไม่ไหว” “ตอนนี้
หนูคิดว่าหนูชอบอะไร เด๋ียวครูจะมีช่องทางให้หนูนะ หนูไปติดต่ออาจารย์คนนี้ อาจารย์จะให้ค าปรึกษา
ท่ีดี ขอให้หนูโชคดีนะ แต่ยังไงครูก็จะให้ค าปรึกษาหนูเรื่อยๆ” เราต้องเข้าใจนะ อย่างพละ ภาษาไทย 
อังกฤษ จีน บางคนอาจารย์กาแฟเคยรับเด็กท่ีไม่ได้จบจีนตอน ม.ปลายมาด้วยใช่ครับ 
อ.พรรณทิพา  จันทร์เพ็ง 
 เคยค่ะ เคยรับมาแต่ในช่วงหนึ่งท่ีเด็กท่ีไม่มีพื้นฐานเลย แล้วพอเราอธิบายในเรื่องของหลักสูตร
ให้เขาไป แล้วให้เขาทดลองเรียน คือเราให้โอกาสเขาเหมือนกับว่าเราไม่สามารถตัดสินได้ว่า เขาจะเป็น
ครูได้มั้ย เขาจะพูดจีนได้มั้ย แต่เราอยากจะให้เขาทดลองดูก่อน เพราะว่าของรามเนี่ยเรามีหลักสูตรท่ี
หลากหลาย ถ้าตรงนี้ไม่ได้หนูก็จะสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางท่ีหนูต้องการได้ คือให้เขาทดลองแล้วก็ให้
เขาลองเรียนไปในปีแรก แล้วก็กลับมาถามเขาว่า “หนูเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ” “ถ้าหนูเรียนต่อไป



แล้วมันยากค่ะอาจารย์ ของคณะมนุษย์หนูเรียนไม่ไหวเลย” ก็ปรับเปลี่ยน ให้เขาดูว่าเอกไหนท่ีเขาสนใจ 
นอกเหนือจากเอกภาษาจีน 
 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 
 เคยมีค าพูดอยู่ค าพูดหนึ่งนะครับ ท่ีได้ยินบ่อยๆ ท่ีอ่ืนไม่รับ ท่ีรามรับ ค าพูดนี้อาจจะดูเหมือน
ดาบสองคม ก็คือมันปากต่อปาก ถ้าท่ีอ่ืนไม่รับเนี่ย อย่างเช่น กรณีตาบอดเรียนราม เคยมีนะครับตาบอด
เรียนรามแต่เขาก็มองเห็นนะครับแต่เราไม่รู้เลยว่าเรียนราม แล้วทีนี้มาเรียนพลศึกษา เหมือนกับอาจารย์
ท่านหนึ่งน่าจะบอกว่าน่าจะไม่ไหว แต่รามค าแหงก็รับนะครับ เพราะว่าไม่มีอะไรท่ีคนอยากเรียนแล้ว
ไม่ได้เรียน ท้ังนี้ท้ังนั้นเด็กคนนี้ก็เรียนปี 1 ไป อย่างท่ีบอกเขาก็เรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่แรกๆ ด้วยความรัก
ในศาสตร์ของวิชานั้นๆ เขาก็อยากเป็นครูด้วย เหมือนเราอยากเป็นอะไรก็ต้องท าตามความฝันให้ได้ก่อน 
ถ้าไม่ได้เราค่อยตอบโจทย์ตัวเองว่า เราไม่ไหว เราย้ายดีกว่า ขอบคุณคพถามของอาจารย์เดียร์นะครับ 
ต่อไปพี่เขมนะครับ 
 
อ.เขมิสรา  กุลมาตย์ 
 เรียนท่านประธานและรองฯ นะคะ ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็น้องอาจารย์ทุกคน ก่อนอ่ืนต้องขอบอกว่า
อันนี้ไม่ขออนุญาตต้ังค าถาม แต่ขออนุญาตบอกว่า ขอรับรู้ พี่รับรู้นะคะ ต้องบอกว่าต้ังแต่รองประธาน 
แล้วก็ท่านอาจารย์สง่า ขอบอกว่าสง่าสมชื่อ ขออนุญาตบอกอย่างนี้ อาจารย์บัว และสุดท้ายก็น้องกาแฟ 
น้องหลายๆ ท่านท่ีแชร์ประสบการณ์ ตัวเองไม่เคยได้สัมผัสโดยตรงท่ีเป็นผู้สอนนักศึกษาแต่ก็อยู่กับครู 
ต้องบอกว่าถ้าครูเดินมาพี่ต้องรีบหนีอะไรประมาณนั้น ดังนั้นตัวเองเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นรามค าแหงเต็มตัว 
ค่อนข้างท่ีจะบอกว่าถ้าวันนี้ถามว่า ท าไมถึงอยากกลับมาเป็นอาจารย์ราม ตัวเองเป็นนักวิชาการศึกษา
เชี่ยวชาญเฉพาะ พอบอกคุรุสภาเมื่อก้ีอยากจะหลบมากเลยนะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากๆ แล้วก็เป็น
อาจารย์ท่ีบอกว่า ถ่ายทอดท่ีอาจารย์พูดเมื่อก้ีนะคะ รู้จักตัวเอง อยากให้คะแนนเต็มร้อย ทุกครั้งท่ีคุรุ
สภาประกาศ ต้องบอกว่าเราท าตามหลักการ ท าตามนโยบาย เมื่อแปลงค าออกมาเหมือนกับเราให้ผ้า 1 
ผืน มหาวิทยาลัยคุณจะไปท าอย่างไร คุณต้องไปตัดผ้าผืนนี้ตามชุดท่ีคุณใส่ แต่จะมีใครท่ีจะเข้าใจได้
เหมือนอาจารย์บัวก็น้อยนะคะ ดังนั้นสิ่งท่ีพี่อยากแชร์วันนี้ ตัวเองเป็นคนหนึ่งท่ีเป็นรามค าแหง แล้วฟัง
น้อยๆ เมื่อก้ีนะคะ คนท่ีต้ังค าถามแล้วเดียร์บอกว่าเดินเข้ามา เราจะตัดสินได้ยังไงว่า เขาจะเป็นครู ค าว่า
รามอยู่ตรงนี้แหละค่ะ คุณเดินเข้ามาก่อน ถูกต้องมั้ยคะ ณ วันนี้คุณอาจจะไม่ใช่ครูก็ได้ น้องบอกว่าอะไร
คือค าว่าเมตตา สิ่งหนึ่งท่ีเคยสัมผัสและคลุกคลีมากท่ีสุด คือ กศน. กศน. ถ้าวันนี้เราเป็นอาจารย์ เราเจอ
คนท่ีจะมาเป็นครู แต่พอไปเป็นครูปุ๊บ หนูรู้มั้ยคะ ครูกศน. ไม่ได้ท าหน้าท่ีแค่ครูอย่างเดียว ถูกต้องมั้ยคะ 
ท าหน้าท่ีเป็นท้ังท่ีปรึกษา ดังนั้น ครู กศน. ไม่ได้เจอนักเรียนสีขาว ถูกต้องมั้ยคะ ครู กศน. ต้องเจอ
นักเรียนท่ีเราเรียกว่าสีเทา นั่นก็คือ ณ วันนี้ กศน. ถ้าเรามองไปในอดีต กศน. คืออะไร การศึกษาผู้ใหญ่



ท่ีไม่ได้เรียนหนังสือก็เข้าไปเรียน กศน. แต่วันนี้ กศน. คืออะไรคะ คือ สพฐ.ท่ีเขาไม่เอา ถูกต้องมั้ยคะ ก็
ต้องมา กศน. นั่นก็คือออกกลางครัน ออกกลางครันมีหลายกรณี สิ่งหนึ่งท่ีเราต้องเจอ ณ วันนี้คือ คุณแม่
วัยใส ดังนั้นความมีเมตตาตรงนี้แหละค่ะ คนท่ีจะไปสอนให้เป็นครูจะต้องมีนิยามให้ชัดเจน นิยามภายใต้
หลักการ แล้วหลายๆ อย่างเมื่อก้ีอยากทราบมากๆ โดยเฉพาะหลักสูตร 61 เป็นเป็น 62 แชร์
ประสบการณ์ ก็เป็นคนหนึ่ง เป็นรามค าแหง เวลาเข้าไปในท่ีประชุม นอกจากท่ีประชุมแล้ว เวลาเรามี
หลักสูตรท่ีเราจะต้องลงไปสู่สถานศึกษานั่นคือให้การอบรม ตัวเราอาจจะไม่สอนนักศึกษาโดยตรง แต่ก็
อบรมให้กับครู อาจารย์ขาเมื่อเวลาอบรมให้กับครูเหมือนเมื่อก้ีท่ีบอก ครูเราก็คือยิ่งกว่านักศึกษาอีก 
ใช่มั้ยคะ อย่าบอกว่าเราเป็นนักศึกษาวันนี้จะต้องเข้าใจนะพี่ ต้องเข้าใจครูด้วยเช่นกัน อีกหลายๆ อย่าง
ตัวเองนั่นบนเวทีท าหน้าท่ีวิทยากร สิ่งหนึ่งท่ีครูดู จบอะไร Profile จบอะไร จบรามค าแหง ถูกต้องมั้ยคะ 
ฉันนี่เป็นอะไร ถ้าจบมาจากสถาบันเดียวกัน ไม่โกรธเนอะ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬา ถูกต้องมั้ยคะ แต่
ถามว่าวิทยากรท่ีมาให้ความรู้ฉัน รามค าแหง แต่ถามว่า ณ วันนั้น เราจะเป็นมหาลัยอะไร อยู่ท่ีตัวเรา 
แล้วสิ่งท่ีจะให้ความรู้ ถามว่าพี่ต้องให้เท่าภูเขามั้ย ไม่นะคะ วันท่ีเราจะไปให้ความรู้นักศึกษานั่นคือ 
หลักสูตร หลักสูตรมันมีขอบเขตของมัน ซึ่งวันนี้เหมือนตัวเองนิยามหลักสูตรเสมอ หลักสูตรก็เหมือนรถ
คันหนึ่งนะคะ ครูก็เหมือนคนข้าม ผู้โดยสารก็คือนักเรียน มันจะไปถึงจุดหมาย หลักการท่ีวางไว้หรือ
เปล่า ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆ องค์ประกอบ แล้วเมื่อก้ีขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นิดนึงของค าว่า ชาติพันธุ์ 
พี่ไม่เคยได้ไปนั่งสัมภาษณ์นักศึกษาโดยตรงอย่างอาจารย์ แต่ไปในฐานะของผู้ทรง ซึ่งเราไปขอรับรู้
ปัญหา อาจารย์คงเคยได้ยินวิทยาลัยพละ โตมาเป็นสถาบันพลศึกษา ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ แต่ถามว่าบุคลากร องค์กร โตตามชื่อไหม บุคลากร องค์กรไม่ได้โตตามชื่อ อาจารย์ค่ะถ้า
แลกเปลี่ยนวันนี้ อาจารย์บรรจุเข้าไปในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นข้าราชการนะคะ ยังเป็น
ข้าราชการ ของเราจะเป็นพนักงานราชการ อันนี้พี่เขมขอแชร์นะ แล้วตัวโครงสร้างท่ีโตขึ้นมาก็มาจากครู 
เมื่อก่อนเป็นวิทยาลัยแต่วันนี้อาจารย์ก็ต้องมาเป็นต าแหน่งของอาจารย์ แต่จริงๆ แล้วโดยต าแหน่ง เขา
เรียกวิทยาฐานะ ก็ยังเป็นครู คศ.1 ครูคศ.2, 3 นะคะ เช่น ผศ. ก็เทียบเท่ากับ คศ.3  

พี่ได้มีโอกาส เขาเชิญให้ไปรับฟังปัญหา นั่นก็คือ ชาติพันธุ์ อาจารย์คะพอนักศึกษาเดินลงมาจาก
ภูเขา เขาบอกว่าลงมาจากท่ีสูง อาจารย์ก็สัมภาษณ์ อาจารย์รู้มั้ยคะว่ามีจบมัธยมศึกษา ม.ปลายมาแต่
พูดไทยไม่ได้เลย แล้วจะสัมภาษณ์กันยังไงท่ีนี้ ใช่มั้ยคะ ดังนั้นตรงนี้เองค่ะ สิ่งท่ีเราต้องให้เขา พูดไม่ได้
เลย แล้วบางคน ณ วันนี้ คนท่ีได้โอกาสทางการศึกษา ทุกคนถ้าเป็นคนไทยต้องมีบัตรประชาชน นั่นก็
คือเลข 13 หลัก แต่อาจารย์รู้มั้ยคะว่าวันนี้นักศึกษาท่ีนั่งเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย บางคนอยู่ชั้นปีท่ี 4 
แล้ว แต่ไม่มีบัตรประชาชน อันนี้คือค าว่า ชาติพันธุ์ น้องถือบัตรสีชมพู ซึ่งส าเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่ได้
คุณวุฒิ ตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งท่ีเราบอกว่า รู้เขารู้เขา ถ้าเป็นวันนี้ตัวเองก็ขอแชร์ประสบการณ์เล็กๆ 
น้อยๆ แล้วก็พร้อมท่ีจะท างานกับคณะศึกษาศาสตร์นะคะ ตัวเองไม่มีค าถาม ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 
มากๆ ขอบคุณค่ะ 
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ครับ ขอบคุณพี่เขมมากนะครับ อาจารย์อีกท่านหนึ่งครับ อาจารย์เจครับ เชิญครับ 
 
อ.สุริยัน  เขตบรรจง 
 กราบเรียนท่านประธาน แล้วก็กรรมการทุกท่านเลยนะครับ ผมครูเจนะครับ วันนี้ผมมาด้วย
ความว่างเปล่าจริงๆ นะครับ ผมไม่มีค าถามอะไรเลยเพราะผมไม่มีประสบการณ์ด้านความเป็นคุณครู 
แต่ว่าผมเคยสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นสายอาชีวะนะครับ ผมก็จะเอาไปปฏิบัติตามท่ีท่าน
ผู้เชี่ยวชาญแนะน า แล้วก็เพื่อนอาจารย์ด้วยกัน ท่ีนั่งอยู่ตรงนี้แนะน านะครับ ขอบคุณครับ 
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ขอบคุณอาจารย์เจมากครับ น่ารักมาเลย ต่อไปอาจารย์ปัดครับ 
 
อ.นันท์ปภัสร์  อ่ าบริสุทธิ์ 
 ค่ะ ก็สวัสดีอาจารย์ทุกคนนะคะ ก าลังประมวลผลตามอยู่ เพราะว่าย้ายจากโรงเรียนมัธยมมา
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย คือกระบวนการทุกอย่างจากโรงเรียนมัธยมมันจะไม่มีการปรับตกเลย ท ายังไง
ก็ได้ จะตามยังไงก็ได้ท่ีให้เด็กต้องมา เพื่อให้เด็กต้องมาปรับ 0 แต่ทีนี้พอเปลี่ยนมา เอ๋อ มีค าถามอย่าง
หนึ่ง ก็คือว่า จริงๆ การท่ีมีการสัมภาษณ์ มีการวัดแววอย่างนี้อ่ะคะ มันไม่ใช่แค่เตรียมตัวนักศึกษาอย่าง
เดียวใช่มั้ยคะ มันคือเตรียมตัวส าหรับอาจารย์ด้วย ท่ีจะต้องเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ค าแนะน า
เพิ่มเติมในแต่ละรุ่น เพราะว่าในแต่ละรุ่นก็จะมีนักศึกษาแตกต่างกันไป อันนี้ประมาณนี้ใช่มั้ยคะ 
 
อ.สง่า  วงศ์ไชย 
 อันนี้ขอเสริมอาจารย์นะครับ เพราะว่าอันนี้ก็พอเวลาสัมภาษณ์ต้ังแต่โควิดเข้าเนี่ย จะเห็นว่าเด็ก
หลักสูตร 62 จะไม่ค่อยได้เจออาจารย์ท่ีปรึกษา อันนี้ปัญหา อาจารย์ท่ีปรึกษาก็จะเจอปัญหา คือ เด็กจะ
ไม่รู้เลย เราก็เลยใช้วิธีการนิเทศสัญจร หมายความว่า ในช่วงโควิดเราก็จะนิเทศช่วงนั้น ช่วงนี้ อาจารย์
ทุกคนจะประชุมออนไลน์เลย ถามสารทุกข์สุขดิบเด็ก แต่ก่อนนั้นเด็กก็พอจะรู้จักเราแหละ พอ 62 ไม่มี 
อันนี้เราก็คิดกันเองในกลุ่มอาจารย์ภาษษไทย นิเทศสัญจรเถอะ เราไม่รู้จักเด็กเลย โอเค นัดกันโดยเลิก
เวลา ก็เป็นทุ่มหนึ่ง คิดว่าเด็กน่าจะอยู่บ้านแล้ว แต่พอมันเกิน 100 ใช่มั้ยครับ พูดกับคนละนิดละหน่อย 
ได้เห็นหน้าค่าตากัน เพราะว่าเด็ก 62 ไมได้มานั่งสัมภาษณ์กับเรา อันนี้ปัญหาเยอะ เขาจะถามเยอะ ไม่รู้
เรื่องโน่น นั่น นี่ ซึ่งต่างกับเด็ก 61 ตอนนั้นไม่มีปัญหา เพราะเรามานั่งคุยกัน ปฐมนิเทศก็มี เพื่อได้เจอ
หน้าเด็กบ้าง แต่นี่ไม่เจอเลย ให้ทางโน้นรับสมัคร สุดท้ายให้เรามานั่งสอบใช่มั้ยครับ แต่ถ้าเขา Walk in 



มาปุ๊บ OK เข้ามาปุ๊บ สอบวัดแววกับสอบสัมภาษณ์คู่กัน เราเจอเขา เราเจอหน้าตา อันนี้ประมาณ 2 ปี
แหละ ปัญหาเรา 62 แล้ว 64 ก็มีนะครับ มันท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ไม่คุ้นกัน รอบนี้เด็กเอกภาษาไทย 95 คนเอง คือเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครบ้าง แต่ถ้าเราให้สแกน QR 
Code กลุ่ม เราก็จะรู้ยอดอัตโนมัติ เราก็สามารถ Manage ทุกอย่างได้เลย 
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ครับ เหลือท่านสุดท้าย อาจารย์บาสครับ 
 
อ.กฤตย์ฤณท์  ตุ๊หมาด 
 ครับ ก็ขอแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับ ในฐานะเป็นน้องใหม่ท่ีนี่ ก็อาจจะเป็นบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์จากท่ีอ่ืนมาก็คือ ผมเป็นอาจารย์มาแล้ว เพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นบรรยากาศการรับสมัคร 
แล้วก็สัมภาษณ์มาตลอด บางอย่างเนี่ยก็อาจจะเหมือนกัน บางอย่างก็ไม่เหมือนกัน แต่ในช่วง
สถานการณ์โควิด มันเป็นปัญหาจริงๆ ท่ีถ้าเรารับสมัครแล้วเราไม่ได้เห็นตัวนักศึกษาเนี่ย แล้วมาเจอตอน
สอนเลย บางกรณีมันไมได้จริงๆ นะครับ มันมีหลากหลายปัจจัย อันนี้มันก็ส่งผลต่อการ เรียนของ
นักศึกษา แต่ถ้าอยู่ในสภาพสถานการณ์ปกติเนี่ย ก็คือถ้าเราได้สัมภาษณ์เอง เราสามารถท่ีจะคัดกรองได้
ว่า คนไหนท่ีมีคุณสมบัติ อันนี้ขอยกตัวอย่างของราชภัฏนะครับ ก่อนท่ีเราจะรับนักศึกษา เรามีหลาย
ขั้นตอนมาก ก็คือต้ังแต่คนไปสมัครก่อนแล้วก็มาสัมภาษณ์ แล้วสอบวัดแววอะไรต่างๆ มากมาย ตาม
เกณฑ์ของคุรุสภาซึ่งจะมีรายละเอียดมาก ตรงนี้มันท าให้เราสามารถคัดคนท่ีมีคุณสมบัติจริงๆ แต่เราได้
คัดตรงเกรดอย่างเดียว คุณสมบัติลักษณะเฉพาะอย่างของปฐมวัย ซึ่งสาขาอ่ืนมีไม่ได้ก็คือลักษณะของ
ความเป็นครูอนุบาล สมรรถนะของครูปฐมวัยต่างๆ คือมันเป็นลักษณะเฉพาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการท่ีรับ
สมัครสาขาอ่ืนอาจจะสมัครแบบอาจารย์สัมภาษณ์ด้วยกันได้ แต่ครูปฐมวัยเนี่ยจะเป็นสาขาเดียวท่ีต้อง
ให้อาจารย์ปฐมวัยสัมภาษณ์ รับสมัครคือไม่สามารถที่จะให้สาขาอ่ืนสัมภาษณ์ได้ พูดง่ายๆ เหมือนศัพท์ 
TMB คือ เราจะเห็นตัวตนของนักศึกษาคนนั้นว่า เขามีคุณสมบัติหรือลักษณะท่ีจะเป็นครูปฐมวัยหรือ
เปล่า สมมติถ้าไม่ใช่ เราสามารถที่จะบอกให้เขาไปแนวทางท่ีเขาสมควรจะไปได้ หรือถ้าเห็นแววแล้วว่า
เขาน่าจะมาได้ แต่ยังไม่มีความสามารถ เราก็เอามาพัฒนาได้ อย่ างนี้มันก็เป็นลักษณะท่ีดีของการรับ
สมัคร เพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆ ณ ตอนนี้มันอยู่ในช่วงของโควิด เราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องตามสภาพ อันนี้คือส่วนขอการรับสมัคร  

ทีนี้ในเรื่องของการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ตรงนี้ก็เป็นสิ่งส าคัญท่ีอาจารย์สง่าบอก ก็คือว่าถ้าเรา
มีไลน์กลุ่มเข้ามา เราจะเห็นทุกอย่างของนักศึกษาว่าเป็นใคร ซึ่งบางครั้งเราไม่มีไลน์กลุ่ม เราจะไม่รู้เลย 
และไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้ว่า ณ ตอนนี้ใครมีปัญหาหรืออะไรต่างๆ ช่องทางการติดต่อมันน้อย 
แล้วท่ีบอกว่าสามารถ เช่น สามารถติดต่อทางเพจกิจการนักศึกษา เพจภาคฯ เพจอะไรต่างๆ เนี่ย อันนี้ก็



เป็นส่วนหนึ่ง แต่ก่อนท่ีจะเป็นแบบนั้นมันควรจะติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และช่องทางการติดต่อได้ง่าย
ท่ีสุดคือไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางท่ีจะท าให้เราสามารถเข้าถึงนักศึกษา 
แก้ปัญหาได้ก่อน ก่อนท่ีมันจะสาย จากท่ีมาอยู่ได้ประมาณเดือนกว่า คือจะเห็นปัญหาก็คือนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนไป แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน ซึ่งมันควรจะจบสิ้นต้ังแต่เดือนแรก อย่างเนี่ยตอนก่อนเปิดเทอม
การศึกษาตรงนั้น แต่ว่าเรียนมาจนจบเทอมแล้ว จะสอบยังไม่ได้อะไรเลย ตรงนี้มันควรท่ีจะเบ็ดเสร็จ
ต้ังแต่เนิ่นๆ เพื่อท่ีจะเคลียร์ปัญหาต่างๆ เพราะฉะนั้นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการรับสมัคร อาจารย์ท่ี
ปรึกษาอะไรต่างๆ มันควรจะเคลียร์ให้เสร็จก่อนท่ีจะเรียนจบเทอม ไม่อย่างนั้นมันก็กลายเป็นปัญหาว่า
เรียนไปแล้วไม่ได้สอบ อันนี้ก็ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่วนเรื่องอะไรต่างๆ เด๋ียวจะเรียนรู้กันไป มี
อะไรก็สอบถามกันนะครับ 

 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 
 เด๋ียวก่อนท่ีจะให้ท่านประธานปิด เด๋ียวขอกล่าวนัดหมายก่อน นัดหมายในท่ีนี้คือครั้งนี้จะเป็น
การประชุมนัดแรกของกลุ่มอนุกรรมการทางด้านการผลิตบัณฑิต แล้วก็เด๋ียวครั้งท่ี 2 ยังไม่รู้ว่าจะเป็น
ออนไลน์ หรือ On site เด๋ียวจะนัดหมายทางไลน์นะครับ ก าหนดวันไว้วันพุธท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 
น่าจะเป็นวันนี้อยู่นะครับ ถ้าใครไม่ว่าหรืออย่างไรก็ลง Book ไว้ก่อน แล้วก็ในส่วนของอาจารย์สง่ากับ
อาจารย์ชนะวงษ์ จะรับหน้าท่ีไปด าเนินการเรื่องของโปสเตอร์ ก็จะเป็นรูปน่ารักๆ แล้วก็มีวัฏจักรรอบๆ 
มีในเรื่องของเมตตา คุณธรรม จะเป็นลักษณะมองแล้วเห็นภาพ ก็จะมีคู่มือเสริมเล็กน้อย ทางทีมงาน
โปสเตอร์กับคู่มือจะไปคิดกันอีกที แล้วก็ครั้งท่ี 2 เนี่ย เราจะเอาโปสเตอร์หรือแผ่นพับมาใส่อะไรอีก แล้ว
ก็ควรจะวางในรูปแบบไหน เพื่อจะเป็นลายลักษณ์อักษร อีกที โดยการ Sharing ความคิดลงไปใน
โปสเตอร์เหล่านั้น สุดท้ายนะครับก็ขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มเป้าหมาย แล้วก็ขาดไม่ได้คนจด
ลิขิต ก็คือพี่แอม เลขาท่ีให้ความร่วมมือเรามาโดยตลอด แล้วก็เด๋ียวผมจะยกเวทีนี้ให้กับท่านประธานปิด 
เรียนเชิญครับ 
 
 
 
ผศ.ดร.ภาติยะ  พัฒนาศักดิ์ 
 ขอบคุณมากครับ ขอบคุณท่านอาจารย์โป้นะครับ จริงๆ อาจารย์โป้เป็นคนด าเนินการท้ังหมด
เลย คือเรื่องของ KM แล้วก็เรื่องของบริหารความเสี่ยง เป็นคนท่ีรับผิดชอบมาก อนาคตของคณะก็
ขึ้นอยู่กับอาจารย์โป้แล้วล่ะ ว่าท่ีรองคณบดีคนต่อไป 
 ก็วันนี้ยินดีท่ีได้มาพบกับอาจารย์นะครับ ผม อาจารย์แทน รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
ท างานท่ีนี่ก็ 20 ปี เข้ามาต้ังแต่อายุ 26+20 ก็ 46 นะครับ เห็นอะไรมามากมายของรามค าแหง ก็เห็น



ความเปลี่ยนแปลวอะไรเยอะแยะมากมาย สิ่งหนึ่งท่ีอยากจะฝากให้อาจารย์ทุกท่าน นี่เราคุยกันถึงเรื่อง
การผลิตบัณฑิต การรับสมัครอาจารย์ใหม่ การพูดคุยตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศท่ีดี คิดว่าอาจารย์ใหม่น่าจะ
ได้รับองค์ความรู้เอาไปปฏิบัติ สิ่งหนึ่งขอยกตัวอย่างอาจารย์สง่า การรับทราบข้อปฏิบัติหรือมีองค์ความรู้
ไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา คนท่ีก าลังจะก้าวเข้ามา ถ้าเราไม่มีความรู้ เราไม่สามารถท่ีจะไปพูดได้เต็ม
ปากเต็มค า ฉะนั้นข้อระเบียบต่างๆ ท่ีอาจารย์สง่าพูดก็คือ มร.1 เนี่ย อยากให้อาจารย์กลับไปอ่าน 
กลับไปทบทวนอย่างละเอียด อาจารย์สง่า ผมนั่งฟังต้ังแต่อาจารย์พูดครั้งท่ีแล้ว อาจารย์สง่าอ่านต้ังแต่
บรรทัดท่ี 1 จนถึงบรรสุดท้าย อ่านละเอียดยิบเลย กระทั่งหลักสูตรอ่ืนๆ ด้วย ไม่ใช่หลักสูตรของตัวเอง 
อันนี้เป็นข้อท่ีดีมาก ผมอยู่ภูมิศาสตร์ ไม่ใช่หลักสูตรครู เคยไปนั่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาเหมือนกัน สมัย
ก่อนเนี่ยไปนั่งท่ี KLB นั่งกันทุกภาคเลยสมัยก่อน ผมก็เคยเซ็นให้กับนักศึกษาอ่ืนๆ เราก็เคยสัมภาษณ์อยู่
บ้างก็ต้องให้ผ่านเพราะมันไม่ใช่ภูมิศาสตร์ของเรา แต่หลักการภูมิศาสตร์ของเราจะเห็นชัดอย่างท่ี
อาจารย์พูดมา ก็คือเดินเข้ามาเรารู้เลยนะว่าเนี่ยนักศึกษาภูมิศาสตร์ เพราะดูลุยๆ บุคลิกมันจะดูแตกต่าง
กัน ยุคนี้ยังโชคดีท่ีมีนักศึกษามาเป็นอยู่บ้าง เราได้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นทหาร อยู่กรมแผนท่ี หรือกรมอุตุ  
 เพราะฉะนั้นอยากจะฝากในเรื่องของอาจารย์ทุกท่านก็คือ การเป็นอาจารย์ใหม่ยุคนี้ ผมว่าไม่
ง่าย เจอข้อก าหนดเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะการท าปริญญาเอก หรือการท าต าแหน่งทางวิชาการ โดย
ชีวิตส่วนตัวเห็นการเปลี่ยนแปลง ก็คือตัวเองยังไม่เคยถูกร้องเรียน ท างานมา 20 ปียังไม่เคยถูกร้องเรียน 
และคิดว่าไม่อยากถูกร้องเรียนด้วย ตัวเองเคยไปนั่งใน กบม. จะเป็นเรื่องของการพิจารณาเก่ียวกับเรื่อง
โดยเฉพาะเก่ียวกับการเรียนการสอน คนรอบข้างท่ีเคยเห็นถูกร้องเรียนจากนักศึกษาก็คือ 1.ไม่สอน 2. 
บางทีเรามีวิชาเยอะมาสรุปทีเดียวรวดเลย มี 4 วิชามาสรุปครั้งเดียว สอนครั้งเดียวแต่สรุปได้หมด 
นักศึกษาร้องเรียน แล้วก็การคัดลอกผลงานทางวิชาการถึงขั้นออกจากราชการเลย อันนี้ส าคัญจริงๆ นะ
ครับ แล้วก็มีอีกหลายอย่าง เท่าท่ีสัมผัสมามันจะอยู่ประมาณนี้ ฉะนั้นในการเข้า Class การพูดคุยกัน 
การมีเมตตา ก็อยู่ท่ีดุลยพินิจอย่างท่ีอาจารย์เชนและอาจารย์สง่าพูด ตัวเองก็เคยเจอประสบการณ์ สมัย
มาท างานใหม่ๆ ก็เคยเจอเด็กท่ีพยายามท่ีจะลองของ ท าให้เราโกรธ เราสอนสมัยก่อนเด็กเยอะมาก 
ภูมิศาสตร์เต็มห้องเลย  60-70 คน นั่งกันเต็มห้องเลย ลองของ เราก็โกรธ แต่ไม่ถึงกับขนาดออกแอ๊คชั่น
เยอะ โอเคครับก็มาถึงวันนี้จนได้ รักษาตัวมาจนถึงวันนี้ก็ถือว่าโอเคแหละ ก็ใช้ชีวิตราชการอีกสักระยะ
หนึ่งนะครับ  

ฉะนั้นก็อวยพรอาจารย์ทุกท่าน ขอให้มีการท างานท่ีราบรื่นแล้วก็ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยากให้เติม
เต็มในสิ่งไหน คณะจะช่วยอะไรได้ ท่านรองฯ บัว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์โป้ จะช่วย ถ้า
มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีจะให้ช่วย อย่าเกรงใจ วันนี้ก็จบในเรื่องของการประชุมในวันนี้ แล้วก็ขอปิดการประชุม
ครับ ขอบคุณมากครับ 
 
เลิกประชุม 12.00 น. 


