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รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 เรียนท่านรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผศ.ภาติยะ แล้วก็คณาจารย์ท่ีเคารพทุกท่าน รวมถึง
ท่านอาจารย์สิริพัชร์ด้วย ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของเรา  คอยให้ค าปรึกษาตลอด การประชุมวันนี้เป็นการ
ประชุมเรื่องของ KM การจัดการความรู้ในด้านของการผลิตบัณฑิตเป็นครั้งท่ี 2 แล้ว เรื่องแนวปฏิบัติท่ีดี
ในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วก็เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของเรา 
ท่านอาจารย์ท้ัง 7 ท่าน ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายและเราก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรม
การท างานต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ของเราเป็นอย่างยิ่ง ก็ถือว่าเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะได้มาพัฒนา



ศึกษาศาสตร์ของเราต่อไป เพราะฉะนั้นกิจกรรมในส่วนนี้เท่าท่ีผ่านมาในช่วง 2 -3 ปี KM ของคณะ
ศึกษาศาสตร์เราเนี่ยบูมมาก เป็นท่ีกล่าวขานจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยในหลายๆ คณะ ถือว่าเป็น
ต้นแบบเลยก็ว่าได้ ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆ ท่านเลย โดยเฉพาะท่านอาจารย์ชนะวงษ์ ท่ีวางแนวปฏิบัติ
แล้วก็เตรียมท่ีจะถ่ายทอดน้องๆ ต่อไป ก็ขอให้มีส่วนร่วมแล้วก็ต้ังใจน าไปปรับใช้ได้อย่างดีเยี่ยมเลย ก็คง
มีเพียงเท่านี้ครับ 
  
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 
 กราบขอบคุณท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มากครับท่ีมากล่าวเปิด และก็ให้ขวัญและก าลังใจท่ี
ดี คือว่าทุกท่านได้มีส่วนร่วมและได้เห็นผู้น าให้ความส าคัญเก่ียวกับเรื่อง KM นี่คือพื้นฐานของ KM ท่ีดี 
แล้วก็ KM ก็จะประสบความส าเร็จทุกปีท่ีเข้ามาท างานตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ เด๋ียวในส่วนของเลขา 
เด๋ียวถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นหลักฐานและเช็คชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 วันนี้ในประเด็นท่ีเราจะพูดถึง มันเป็นประเด็นต่อเนื่องของครั้งท่ีแล้ว ครั้งท่ี 1  เราก็ได้มีการ
รวบรวมแนวคิด กระจายเลย ยังไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่เก่ียวกับเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในของ
คณะศึกษาศาสตร์ แล้วเรามองไปถึงว่าถ้าสมมติอาจารย์เข้ามาโดยไม่มีทิศ ไม่มีแนวทางเนี่ย เราจะท า
ยังไงให้เขามีองค์ความรู้ เราก็เลยมีกลุ่มเป้าหมายของเราคืออาจารย์ใหม่ท่ีวันนี้ อาจารย์ใหม่คือ
กลุ่มเป้าหมายท่ียังไมได้ใส่อะไรให้เขาเลย แล้ววันนี้จะมาใส่ในเรื่องความรู้ให้เขา แล้วเขาสามารถ
น าไปใช้ได้ก็ถือว่าตัวนี้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยหัวข้อเราก็จะเน้นแนวทางปฏิบัติท่ีดีใน
การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาในการรับสมัครของนักศึกษาใหม่ วันนี้ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านนี้ ให้ความ
สนับสนุน KM มาโดยตลอด คือ ท่านอาจารย์แหงว  ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเป็นกันเองนะครับ แล้วก็
ท่านอาจารย์สิริพัชร์ แล้วก็ท่ีขาดไม่ได้เลยคือครั้งท่ีแล้วเวิร์คมาก ท่านอาจารย์สง่าและกลุ่มเป้าหมายท่ี
ขาดไม่ได้เลย คืออาจารย์ใหม่ท่ีให้ความร่วมมือมาโดยตลอด ท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ฝากความ         
ชื่นชมจากครั้งท่ีแล้ว ได้มีการพูดและแสดงแนวความคิด ท่านชอบนะครับในการท่ีอาจารย์ใหม่ได้มีส่วน
ร่วม และท่านรองคณบดีฯ อาจารย์แทน ท่ีเป็นประธาน KM ในครั้งนี้ และขอบคุณเลขา 2 ท่าน พี่แอม
กับน้องออยท่ีต้องมาจดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าไม่มีบุคลากรงาน KM ก็ไม่เสร็จ
แน่นอน 
 วันนี้เราจะมาสรุปในเรื่องของครั้งก่อน ซึ่งผมกับอาจารย์สง่าได้อกแบบโปสเตอร์ เด๋ียวน้องออย
โชว์โปสเตอร์เลยครับ โปสเตอร์ตัวนี้เราจะท ามาเป็นแนวสรุปนะครับ เด๋ียวทางด้านอาจารย์สิริพัชร์กับ
อาจารย์แหงวก็ดูตามไปด้วยก็ได้ว่า สิ่งท่ีอยู่ในโปสเตอร์มันโอเคหรือเปล่ากับกลุ่มเป้าหมาย แต่ครั้งท่ีแล้ว
คุยกันเราจะเน้นโปสเตอร์ท่ีมันรู้สึกว่างๆ 
 
 



อ.สง่า วงศ์ไชย 
 เด๋ียวขอต่อของอาจารย์โป้นะครับ ตรงนี้หลังจากท่ีครั้งท่ีแล้วท่ีเราได้คุยกัน ก็มาตกผลึกเป็นภาพ
ของบทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของให้เห็นเป็นขั้นตอนแล้วก็
รายละเอียด ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับ อันแรกเลยครับ เราจะเริ่มต้ังแต่ขั้นตอนแรกเลย ก็คือเรื่องของ
เรียนรู้ประสบการณ์ ตรงนี้อาจารย์ใหม่หลังจากท่ีเรารับอาจารย์ใหม่เข้ามาแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์
ท่ีอยู่ในหลักสูตรผลิตครู ตรงนี้เราก็คุยกับอาจารย์โป้ว่า ถ้าเป็นไปได้เราอยากขยายผลไปถึงอาจารย์ของ
คณะศึกษาศาสตร์ แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นหลักสูตรผลิตครูก็ตาม ก็สามารถเข้ามาอยู่ในกระบวนการเราได้
เช่นกัน 
 ในขั้นแรกก็จะเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ ในขั้นนี้จะเป็นลักษณะของการท่ีอาจารย์ใ หม่มา
เรียนรู้ประสบการณ์จากขออนุญาตใช้ค าว่าอาจารย์อาวุโส อาจารย์ท่ีผ่านงานของการเป็นอาจารย์ของ
คณะศึกษาศาสตร์มาหลายยุคหลายสมัย ผู้เชี่ยวชาญตรงนี้อาจจะใช้ 3 คน 2 คน ขึ้นอยู่กับว่า Expert 
ตัวนี้พอจะเป็นประสบการณ์ในการเป็นครูท่ีรามค าแหงให้กับอาจารย์ใหม่หรือเปล่ า ตรงนี้ก็จะเป็น
ลักษณะของการแลกเปลี่ยน ภาพก็จะออกมาค่อนข้างชัดเจน  

หลังจากนั้นมาในขั้นตอนท่ี 2 อาจารย์ ดูตามลูกศรสีส้มนะครับ เมื่ออาจารย์ ใหม่ได้รับ
ประสบการณ์แล้ว เรียนรู้ว่าสภาพสังคมของรามค าแหง กระบวนการจัดการเรียนรู้ การสอน ลักษณะ
หน้าตาเป็นอย่างไร ก็จะเข้าสู่ในกระบวนการท่ี 2 นั่นก็คือ ผสมผสานความคิด ในท่ีนี้อาจารย์ใหม่จะต้อง
เชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ นั่นก็หมายถึงว่า แน่นอนครับอาจารย์ใหม่เป็นอาจารย์ใหม่ท่ีจบ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก แต่ท้ังนี้อาจารย์ก็ต้องคิดว่า ใหม่ตัวนี้อาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วบ้ าง แต่
เพียงแค่ปรับบริบทให้สอดคล้องกับความเป็นรามค าแหงก่อน ในขั้นนี้อาจารย์ก็จะต้องเชื่อมโยงองค์
ความรู้ท่ีได้รับจากประสบการณ์ของอาจารย์ท่ีเป็นพี่เลี้ยง หรือเป็น Expert ความรู้ของตัวเองจากการ 
Sharing กลุ่มของอาจารย์ใหม่ด้วยกันเอง 
 หลังจากนั้นในขั้นท่ี 3 ลูกศรสีชมพูตัวนี้ พินิจปัญหา ในขั้นตอนนี้แน่นอนครับเมื่อเราได้เรียนรู้
ประสบการณ์ ผสมผสานความคิดตัวเองแล้ว ก็น าไปสู่การลงพื้นท่ี นั่นก็คือการท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ในขั้นนี้ ตัวอาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ท่ีรับเข้ามาใหม่เนี่ยจะได้เจอนักศึกษาตัวเป็นๆ นั่น
หมายความว่าในขั้นนี้ก็จะเกิดกระบวนการการรับสมัครเข้ามา แล้วจะต้องมีการรับรู้ปัญหาของนักศึกษา
ท่ีจะเข้ามาเรียนท่ีราม ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับประสบการณ์ท่ีอาจารย์ Expert ได้พูดไว้ แต่คราวนี้ครับ 
ปัญหาตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ใช่หรืออาจจะเป็นปัญหาท่ีใช่ ท่ีอาจารย์ Expert ได้เคยรับรู้หรือเคย
เจอมา อาจจะเป็นปัญหาใหม่ในยุคใหม่กับเด็กรุ่นใหม่ก็ได้ หลังจากท่ีอาจารย์ใหม่ได้เผชิญปัญหาแล้วเนี่ย 
ก็จะต้องเรียนรู้ รับฟัง แล้วก็จะโยงไปถึงในขั้นตรงนี้ครับ เมตตาและใส่ใจ แน่นอนครับในขั้นแรกเนี่ย 
อาจารย์ก็จะทราบอยู่แล้วว่าบริบทรามค าแหงเป็นอย่างไร แล้วเราจะใช้ลักษณะของความเมตตาและใส่
ใจดีกว่า เพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆ แล้วความเป็นรามค าแหงเนี่ย รามค าแหงเราเปิดโอกาสรับนักศึกษา



หรือรับบุคคลเข้ามาเรียนในรามแบบไม่จ ากัด ใครก็ได้ท่ีเรียนได้ ดังนั้นจะรวยจะจน จะมีหรือไม่มี จะ
หน้าตาแบบไหนเข้ามาเรียนได้หมด ดังนั้นความเมตตาเป็นสิ่งท่ีดีแต่ต้องอยู่บนพื้นฐาน เมตตาทุกคนมัน
เป็นไปไม่ได้ ต้องดูบริบทของเด็กแต่ละคน ซึ่งเราก็จะค่อยๆ ศึกษากันไป การเอาใจใส่ เด็กท่ีนี่ต้องการ
เอาใจใส่มากครับ ต้องคอยติดตาม บางครั้งเราอาจจะมองเห็นว่าในขั้นตอนนี้บางคนอาจจะมองเห็นว่ า
ติดขัดนิดหนึ่ง แต่พอเราลองปรับ ลองดูว่า ความเมตตาแต่ละคนมันอาจจะไม่ได้เท่ากันหมดนะครับ 
หลังจากนั้นเมื่อเราใช้ความเมตตาใส่ใจและติดตามเขาเนี่ย เหมือนท่ีนี้ถ้าจุดอ่อนจริงๆ ก็คือขาดอาจารย์
ท่ีปรึกษา แต่ถ้าเราพัฒนาตรงนี้ได้ก็จะดีมาก  
 หลังจากเมตตา เอาใจใส่ นั่นคือการท่ีเราน าเสนอแนวทางแก้ไข แก้ปัญหาให้เขานะครับ แล้วเข้า
ไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือ นักศึกษาก้จะน าแนวทางหรือทางเลือกท่ีหลากหลายท่ีเราน าเสนอให้เนี่ยไป
ปรับใช้ในการแก้ปัญหา การเรียนท่ีรามหรือการเป็นนักศึกษาท่ีรามนะครับ แล้วสิ่งหนึ่งอยากให้ในขั้นนี้ก็
คือติดตามด้วยว่าผลเป็นยังไง ถ้าเกิดผลมันใช้ได้มันก็จะดี แต่ถ้าผลมันยังไม่สอดคล้องเราก็อาจวนหรือ
กลับมาใหม่ ก็เลยคิดค าขึ้นมาให้มันดูสอดคล้อง นั่นก็คือเรียนรู้ประสบการณ์ ผสมผสานความคิด พินิจ
ปัญหา เมมตาใส่ใจ และน าไปใช้ติดตาม ให้มันดูจ าขึ้นใจ ตรงนี้สามารถปรับได้ครับอาจารย์ อันนี้เป็น
รายละเอียดคร่าวๆ คุยกับอาจารย์โป้ไว้ว่าเราอยากให้มันมีขั้นตอน กระบวนการ ให้มันออกมาในรูปของ 
PDCA ถ้าเกิดปัญหาตรงไหนเราก็จะได้แก้ปัญหาตรงนั้น แล้วก็ท าออกมาเป็นลักษณะกลางๆ เพื่อให้ได้
ปรับใช้ได้นะครับ อันนี้คือสิ่งท่ีได้จากครั้งท่ีแล้ว ขอบคุณครับ 
 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 
 อาจารย์สง่าพูดเสร็จต่อไปจะเป็นรอบของผู้เชี่ยวชาญ ก็ยกให้อาจารย์แหงวกับท่านอาจารย์สิริ
พัชร์ พูดคนละไม่เกิน 5 นาทีก่อนรอบแรก หลังจากท่ีอาจารย์แหงว อาจารย์สิริพัชร์พูดแล้วนะครับ จะ
ให้กลุ่มเป้าหมายทุกคน เด๋ียวจะไล่ไปทีละคนเลยว่าการท่ีได้โปสเตอร์แผ่นนี้มา คาดว่าจะน า ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างไร รวมถึงในการเสวนาครั้งนี้เป็น 2 ค าถาม มีประโยชน์อย่างไร และน าไปใช้ตรงจุด
ไหม ประมาณนี้นะครับ เด๋ียวให้กลุ่มเป้าหมายเตรียมตัวไว้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเชิญอาจารย์สิริพัชร์
ก่อนเลยครับ 
 
รศ.ดร.สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ 
 เมื่อครั้งท่ีแล้วท่ีพี่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยเนี่ย แต่พี่ก็ได้ขอคลิปจากน้องแอมเอามาฟัง ก็ได้ฟังว่า
พวกน้องคุยกันเนี่ยก็เข้าเป้าทุกเรื่องเลย เท่าท่ีดูแล้วเนี่ยไปลงโฟกัสตรงท่ีรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้ามา ซึ่ง
ตอนนี้พี่คิดว่าน้องใหม่ก็จะพอรู้ในเรื่องของการรับสมัคร ว่าจะต้องสัมภาษณ์นักศึกษาอย่างไร ท่ี
นักศึกษาเดินเข้ามา คิดว่าตรงนั้นคงพอจะเข้าใจ พี่อาจจะพูดสรุปนิดเดียวว่าตรงนั้นเป็นยังไง อันดับแรก
ท่ีเราดูก็คือบุคลิกภาพ ร่างกาย อันนี้เป็น First Impression ท่ีเราพอมองเห็นซึ่งส่วนใหญ่เราก็มักจะมอง



ว่าผ่านนั่นแหละ เพราะว่าเราไม่ได้ดูความสวย ความหล่อ แต่เราดูถึงเรื่องบุคลิก การพูดการจาของเขา 
แต่มันก็สามารถท าให้เรา record ได้ว่า คนนี้มีแววความเป็นครูมากน้อยแค่ไหน เราพอท่ีจะนั่นได้ 
หลังจากนั้นเราก็ใช้ยิงค าถามคุยกัน 
 อย่างของภาคหลักสูตร อาจารย์แหงวเนี่ย ภาคหลักสูตรเราจะมีค าถามอยู่  ข้อนะคะท่ีเป็น 
Pattern เพื่อไม่ให้เกิดการลักหลั่น เอกนั่นถาม เอกนี้ไม่ถาม ซึ่งตรงนี้สามารถขอจากอาจารย์แหงวได้ 
ทุกเอกเราจะใช้เหมือนกัน เหมือนกันอยู่ 8 ข้อโดยประมาณ ส่วนอีก 2 ข้อสุดท้ายจะ Open ส าหรับเอก
ใครเอกมัน เพราะฉะนั้นใน 8 ข้อแรกเนี่ยมันจะถามคล้ายๆ กัน ส่วน 2 ข้อหลังก็ลงไปท่ีเอก เอกต้องการ 
Focus อะไรก็ไปตรงนั้นนะคะ ทีนี้ท่ีเราจะฟังอีกอันท่ีเราต้องการคือ ทัศนคติของนักศึกษาท่ีจะมาเป็นครู 
เพราะว่าส่วนใหญ่ท่ีพี่เคยถามนักศึกษาเนี่ย เขาบอกว่า เป็นครูง่าย ค านี้ท าให้เราสะอึกเหมือนกันนะ 
เพราะเราจะรู้ว่าการเป็นครูเนี่ยความจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างท่ีเขาพูด เขานึกว่าพอเข้ามาเรียนในคณะ
ศึกษาศาสตร์จะต้องเรียนจบแล้วเป็นครูได้เลย เป็นครูมันง่ายกว่าคณะอ่ืน ลองแกล้ง “ท าไมหนูไม่ไป
เรียนคณะมนุษย์ เอกนั้น เอกนี้” เขาบอก “ไม่เอาล่ะคะ มันยาก” ก็บอก “งั้นไม่เป็นไร ลูกลองเรียนดู” 
ไอ้เราจะไปบอกของเรายากมันก็ไม่ได้ ใช่ไหม เราก็ต้องบอก ลองมาดูก็แล้วกันนะ ทีนี้พอตอนเข้ามาตอน
นั้นเราก็อาจมีอะไรพูดคุยตามค าถามนั้น  

ทีนี้อีกอันหนึ่งต้องการอยากจะให้บอกก็คือเรื่องของอธิบายหลักสูตร เพราะว่านักศึกษาเข้ามา
จะไม่รู้เลยว่าหลักสูตรท่ีเรียนเป็นอย่างไร แล้วยิ่งตอนนี้หัวเลี้ยวหัวต่อ หลักสูตร 4 ปี 5 ปี แล้วเด๋ียวปี
หน้า ปี 66 อะไรเนี่ย มันก็ยิ่งจะต้องเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ เพราะฉะนั้น Focus กับเด็กให้ดีว่าท่ีหนูเข้ามา
เนี่ย เรียนหลักสูตรอะไรและหลักสูตรนี้กี่หน่วยกิต ให้อาจารย์ทุกท่านถือเล่มหลักสูตรเลย ปริ้นโครงร่าง
หลักสูตรเป็น paper สัก 2-3 แผ่นเนี่ยติดไปด้วย พี่จะมีแบบนี้ติดตัวอยู่เสมอ เป็นโครงสร้างหลักสูตร มี
ท้ังหลักสูตร 61, 62 ติดตัวไว้นะคะ เวลาต้องการใช้เนี่ยก็ให้เด็กดู ฉะนั้นในวันสัมภาษณ์ให้ เด็กดูและ
สังเกตว่ามันเป็นยังไง เพื่อให้เขาเข้าใจหรือาจจะมีอย่าง QR Code ให้เด็กสแกนไปก็ได้ เจนเอกเป็นยังไง 
ปี 1 ก็เรียน Gen เอกนะ ไปปี 2 ค่อนไปเรียนวิชาเอก และท่ีเจออีกค าพูดหนึ่งก็คือลงทะเบียนมาเรียน
วิชาโน้นวิชานี้ ยังลงไม่ได้นะคะ ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก่อน เขาบอกว่ารุ่นพี่แนะน า ในตอนก่อนเมื่อสัก 3 -
4 ปีก่อนท่ีเป็นแบบ On site ไปนั่งรับท่ีหอประชุม จะบอกว่ารุ่นพี่แนะน า เพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเรา
อาจจะต้องไป Focus รุ่นพี่ด้วย รุ่นพี่ที่จะไปท าหน้าท่ีเป็นติวเตอร์หรือแนะน าในการลงทะเบียน ในการ
ให้ความช่วยเหลือเนี่ยอยากจะให้คุยกับเด็กให้รู้ก่อนว่า เขาจะไปแนะน า Focus ตรงไหนบ้าง อะไรบ้าง 
เอาเป็นเอกๆ ไปเลย เพราะส่วนใหญ่รุ่นพี่ที่จะไปช่วยตรงนั้นมักจะเป็นช่วยในภาพรวม และพอเด็กถาม 
Focus ลงเอกเนี่ย เขาจะตอบแบบไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่ จะไปบอกวิชานั้นลงได้ วิชานี้ลงได้ และ
โดยเฉพาะวิชาท่ีเป็น PR ขอให้อาจารย์พูดต้ังแต่วันแรกเลยว่า ให้นักศึกษาสังเกตดูนะ เอา มร. ติดตัวไป
ด้วย มร.30 เล่มคู่มือ คือ มร.1 โครงสร้างหลักสูตร แล้วก็ มร.30 จะได้แนะน านักศึกษาในเรื่อง PR ว่าให้
สังเกตตัวเล็กๆ ท่ีมันอยู่ใต้วิชานี้นะ PR หมายถึงอะไร แล้วพยายามโน้มน้าวให้เด็กไปลงวิชา Gen เอก



ก่อน แล้วก็อธิบายว่าลงเทอม 1 เทอม 2 อย่างไร และมีการสอบอย่างไร ของเราปีหนึ่งมีการสอบ 5 รอบ 
เทอม1 และก็ซ่อม 1 เทอม 2 แล้วก็ Summer แล้วก็ว่อม 2+Summer ของเราเนี่ยจะโชคดีตรงท่ีเรามี
สอบซ่อม ท าให้เด็กไม่เสียเวลาเรียนเยอะ ท าให้เด็กเข้าใจนิดหนึ่ง แต่ถึงอาจารย์จะพูดในวันนั้นคิดว่าเด็ก
ก็คง Get ไม่มาก เพราะว่าวันนั้นนักศึกษามาแบบยังจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูก ฟังอาจารย์ไปก็ค่ะ ๆๆ  

เพราะฉะนั้นหลังจากท่ีปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยปฐมนิเทศใหญ่ เราต้อนรับเรียบร้อยแล้วเนี่ย 
หลังจากนั้นสักเดือนหนึ่ง อย่านาน อยากให้แต่ละวิชาเอกได้พบนักศึกษาของเอกใครเอกมัน อย่านาน 
อย่าปล่อยนานนะคะ หลังจากมหาวิทยาลัยปฐมนิเทศอย่าเกิน 1 เดือน ขอให้ประกาศต่ออีกว่าวิชาเอก
นั้น เอกนี้ จะไปเจออาจารย์แต่ละเอกเมื่อไหร่ ขอให้รีบเลย แนะน าเด็กว่าลงยังไง Focus เอกใครเอกมัน 
จะท าให้ได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะ และอีกอันท่ีเด็กไม่รู้เรื่อง ขอโทษนะใช้ค าว่าไม่รู้เนี่ยเป็นความจริง คือ
เรื่องของการไปสอบใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งขณะนี้เด็กท่ีเข้ามาเรียนแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้นัก อาศัย
ว่าสอนทุกวิชาก็สอนไป สอดแทรกไป บอกไปอะไรไป เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะมีการนัดพบให้มันถี่ขึ้น 
นอกจากจะพูดเรื่องโครงสร้างหลักสูตร วิชาเรียนแล้ว สอดแทรกมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานวิชาชีพ
ครู ซึ่งมีท้ังมาตรฐานความรู้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน เอาให้ครบ เรียกว่าอาจารย์ต้องถือใบ
มาตรฐานของคุรุสภาไว้ในมือชุดหนึ่ง แล้วเวลาสอนเนี่ยไม่ว่าอาจารย์จะสอนในวิชาอะไร เป็นการ
สอดแทรกตรงนี้ด้วย ถึงจะไม่ใช่เป็นวิชาชีพครู  สอนวิชาเอก สอนวิชาอะไร ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือ
ปฏิบัติเนี่ยให้สอดแทรกไปด้วย ในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครูขอให้สอดแทรกด้วยนะคะ เรพาะว่า
นักศึกษาไม่เข้าใจจริงๆ และตอนหลังเด็กต้องไปสอบเอาใบประกอบฯ สอบ 5 วิชา 4 วิชาเนี่ย นักศึกษา
ก็จะไม่ค่อยเข้าใจ ซึ่งตอนนี้มีนักศึกษาเราไปสอบมาเมื่อไม่ก่ีวัน มีเด็กเหล่านี้ก็สามารถท่ีจะจ าแนวทาง
ข้อสอบอะไรมาได้บ้าง เราก็อาจจะศึกษาตรงนั้นแล้วก็เอาไป Train เด็กเรา เอาไปสอนเด็กเรา ไปช่วย
เด็กเราได้ อันนี้อาจจะเป็นช่วงของรับสมัครเข้าเรียนต่อเนื่องจนถึงหลังปฐมนิเทศ  

ทีนี้มาขอช่วงท่ี 2 นะคะ ช่วงท่ี 2 คือช่วงเวลาเรียน ในช่วงเวลาเรียนอาจจะมีเยอะพี่ขอพูดนิด
เดียว จะตัดตอนไปนิดหนึ่งก่อน ในช่วงเวลาเรียนเนี่ยนอกจากจะต้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วเนี่ย 
อาจารย์อยากจะให้สอดแทรกเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมของความเป็นครูเข้าไปในการเรียนการสอน
ด้วย เพราะสังเกตว่าทุกวันนี้นักศึกษาอาจจะวัยรุ่น ท าให้เรื่องของกิริยามารยาทน้อยไป ส าหรับตัวพี่เอง
นะคะ สอนออนไลน์หรือสอน On site ก็ตาม เริ่มสอนปั๊บทักทายสวัสดี นักศึกษาเป็นไง สบายดีนะ 
เสร็จจะให้พนมมือ ออนไลน์ด้วยนะ นักศึกษาเตรียมตัวพบกัน “สวัสดีก่อนลูก 1 2 3 สวัสดีค่ะ” ท า
อย่างนี้ทุกครั้ง และเมื่อจบก็สวัสดี และให้ทุกคนเปิดไมค์พูดเลย เสียงมันจะได้เข้าไปในนั้น ท าอย่างนี้
ตลอดจนกระทั่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเอกปฐม เราจะท าแบบนี้นะคะ แต่ก็บอกว่าเมื่อนักศึกษาไป
เรียนวิชาชีพครูหรืออะไรเนี่ยก็ให้สวัสดีอาจารย์ด้วย แต่บางทีเอกอ่ืนเขาผสมอาจจะท าพร้อมกันไม่ได้ 
เรพาะต่างคนต่างท า แต่ถ้าเป็นเอกปฐมของพี่เนี่ย พี่ให้ท า ถ้าเอกอ่ืนลองท าดูนะคะ มันเป็นการฝึก



นักศึกษาเราให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน และการไหว้ให้ก้มศีรษะลง ถ้าเราไม่สอดแทรกมันไม่มีใครสอนนะ 
ขอโทษนะบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาก็อาจจะไม่ได้พูด  

มาเมื่อ 2 วันท่ีแล้ว เมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมาเนี่ย ก็ได้พูดสอดแทรกอย่างเนี่ยแล้วก็แกล้งคุยกับเด็ก
ว่า “อุ๊ยตายแล้วเธอ ฉันก็ดุเธอ ฉันก็จุกจิกจู้จ้ีกับเธอ เธอเปิดไมโครโฟน เปิด Speaker หรือเปล่า เสียง
ดังรึเปล่าวหนู” เขาบอกว่า “เปิดค่ะ” “อ้าวตายแล้ว เปิดดังเนี่ยครูบอกพวกเธอ คุณพ่อคุณแม่พวกเธอ
ได้ยินเสียงครูหมดแล้วเนี่ย” ปรากฏว่านักศึกษาบอกว่า “คุณแม่หนูยืนอยู่เนี่ยค่ะ” เราบอก “อ้าวตาย
แล้วคุณแม่ยืนอยู่หรือเนี่ย” ก็ต้องไหนคุณแม่ สวัสดีค่ะ คุณแม่ก็เลยมาเข้ากล้องด้วย แล้วคุณแม่ก็บอก 
“สวัสดีค่ะอาจารย์” “สวัสดีค่ะคุณแม่ คุณครูเป็นคนดุนะ จุกจิกจู้จ้ี” แม่เขาว่ายังไงรู้มั้ย “คุณครูดุมากๆ 
ดี คุณครูสอนอย่างนี้ดี ฉันชอบ” กลายเป็นอย่างนี้ไป เพราะว่าบางทีผู้ปกครองเขาไม่ได้สอนเรื่อง
มารยาท เพราะบางทีก็ชาวบ้าน ชาวนา ชาวสวนเนอะ แต่ว่าเขาก็ไปอยู่ต่างจังหวัด เพราะฉะนั้นเราก็คง
ต้องท าหน้าท่ีทุกอย่าง เหมือนอย่างท่ีหนูพูดกันคราวท่ีแล้วว่า เสียสละ ต้อง Double, Triple เสียสละ 
ค าว่าเสียสละเป็นอาชีพของเราอย่างยิ่ง เป็นสิ่งท่ีจิตวิญญาณครูต้องใช้อย่างยิ่ง ค าว่าเสียสละนะคะ 

ทุกวันนี้พี่สอนนักศึกษาเอกของพี่นะ ทุกวิชาจะให้พูด ร ถูกต้องชัดเจน แล้วปรากฏว่าเด็กพูด
ไม่ได้ เรียนรู้ โรงเรียน พี่ให้อัดคลิปส่งทุกวัน วันละ 5 ค านะคะ พอดีลูกสาวมาได้ยิน “ท าไมแต่ต้องให้
น้องปริญญาตรีอัดคลิปอย่างนี้ด้วย” บอกว่า “ก็เขาจะไปเป็นครูเขายังพูด ร ไม่ชัด” เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่
ขอฝากน้องๆ ทุกคนด้วย ช่วยเน้น ร ค าควบกล้ าด้วย ทีนี้พอเด็กอัดคลิปส่งเราเสร็จก็ต้องบอกเด็กว่า 
เวลานักศึกษาพูดกันในชีวิตประจ าวัน ร ค าควบกล้ าด้วยนะ ก็บอกเด็กไปอย่างนั้น อีกอันหนึ่งนะคะ อีก
อันคือเรื่องของภาษาอังกฤษ นักศึกษาออกเสียงไม่ถูกเลย ออกเสียงผิดเพี้ยน Reading ก็ออกผิดอ่าน
เป็น Riding อะไรอย่างเนี่ย Writing ก็ออกผิดเป็น Reading สลับกันหมด เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็น
อีกเรื่องหนึ่งท่ีเราจะต้องให้ความช่วยเหลือเด็ก ถ้าหากเราใช้ค าว่าคุณภาพของบัณฑิต เราจะจัดการเรียน
การสอนหลังจากรับสมัครเข้ามาแล้วเนี่ย เราจะจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิตไง เรา
จะต้องท าสิ่งเหล่านี้ ตามกติกาเกิน 5 นาทีแล้ว เอาประมาณนี้ก่อนนะคะอาจารย์โป้ 
 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 
 ขอบคุณครับ ต่อไปอาจารย์แหงวนะครับ อาจารย์แหงวก็จะมีองค์ความรู้ จากประสบการณ์ใน
การรับสมัคร เป็น Head หลักคนหนึ่งนะครับของคณะศึกษาศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่องของวัดแววเรื่อง
ของวิชาชีพครู ต้องยกให้ท่านเลย เด๋ียวท่านเอาประสบการณ์ความรู้มาเล่าสู่กันฟัง ในเรื่องของการรับ
สมัครต้องท าตัวยังไง เชิญครับ 
 
อ.เยาวพรรณ  ทิมทอง 



 ขอบคุณอาจารย์โป้มากนะคะ แล้ว ก็สวัสดีน้องๆ อาจารย์ใหม่  ท่ีได้เข้ามาอยู่ ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในส่วนของวิชาชีพครูซ่ึงจริงๆ แล้วอาจารย์แป๋วได้พูดไปแล้ว เดิมเลยเนี่ยถ้าจะว่าไปก่อน
หน้านั้น เรามีการรับสมัคร เราไม่ได้ไปนั่ง เราไม่เคยไปนั่งสัมภาษณ์ พอไม่ได้ไปนั่งสัมภาษณ์เด็กท่ีได้รับ
มา ถามว่าโอเคมีท้ังเด็กท่ีจะบอกว่าดีและไม่ดี เราไม่รู้จะใช้ค าพูดไหน แต่ว่าบางทีเราได้รับเด็กท่ีไม่มี
ความพร้อมท่ีจะมาเป็นครู แต่เราไม่รู้ เพราะว่าเราให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นคนรับสมัคร เราไม่รู้ว่าเป็น
ยังไงนะ จนกระทั่งมามีปัญหาตอนท่ีเด็กใกล้จะออกฝึกสอนแหละ หรือมาเรียนวิชาพฤติกรรมแหละ เรา
มาพบเด็กว่าเป็นยังไง เด็กมีความบกพร่องค่ะ จากท่ีเราเคยพบคือเด็กมีความบกพร่องทางด้านสายตา 
ยังมีเลย จ าได้ว่าน่าจะเป็นสายตา รู้สึกจะเป็นมาเรียนเอกภาษาไทย ถ้าจ าไม่ผิดคือเอกภาษาไทย ทีนี้พอ
สายตาปุ๊บเนี่ย เด็กจะไปเป็นครูอย่างไร อันนี้มันเลยท าให้เราเล็งเห็นว่า ไม่ได้แหละ ถ้าเราไม่มีการคัด
กรองเด็กท่ีจะมาเรียนวิชาชีพครูเนี่ย เราจะได้เด็กมาในลักษณะท่ีพอถ้าจบปลายทางแ หละ เด็กไม่
สามารถจะไปต่อได้ เด็กไม่สามารถท่ีจะไปเป็นคุณครูได้แหละ มันเสียเวลาเด็กท่ีเขาอุตส่าห์เรียนมา
แหละ จะจบแหละ จะถึงฝั่งอยู่แล้ว แต่พอถึงเวลาตอนนั้นเราก็พยายามมาพูดหักเหเขาว่า คุณเป็นครู
ไม่ได้แหละ เพราะว่าคุณมีความบกพร่องด้านโน้น ด้านนี้ ถามว่าไม่ใช่คนนี้คนเดียว มีมาหลายคนแล้ว 
จนกระทั่งตอนหลังเราต้องสัมภาษณ์แล้วล่ะ เพื่ออย่างน้อยเมื่อก้ีท่ีท่านอาจารย์สิริพัชร์พูดว่า อย่างน้อย
เราได้ดู ดูในเรื่องบุคลิก ดูในเรื่องว่าเขามีความบกพร่องด้านไหน ท่ีจะไปเป็นคุณครู เพียงแค่เรา
สัมภาษณ์ เคยมีแบบมาสัมภาษณ์ “มายังไง” “มากับเพื่อน” “แล้วท าไมถึงอยากมาเรียนครู” “อ๋อ 
เพื่อนมาเรียนก็เลยมาเรียนกับเพื่อน” จะมาเรียนในทางวิชาชีพครู สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาไม่รู้อะไร
เก่ียวกับทางครูเลย เลยสัมภาษณ์กันไปสัมภาษณ์กันมา “แล้วชอบตรงไหนล่ะ” เราเลยบอกว่าถ้าอย่าง
นั้นย้ายเอกดีกว่า หรือย้ายสาขาดีกว่า ถ้าจ าไม่ผิดรู้สึกจะไปคหกรรม  

พอสัมภาษณ์เราสามารถแนะน าเด็กได้ด้วย นอกจากแนะน าในวิชาชีพครูท่ีว่าจะต้องมาเรียนกับ
เราแล้ว หรือว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเด็กไม่มีความพร้อมท่ีจะมาเป็นคุณครู เราแนะน าเขาว่าจะไปเรียนอะไรได้
ด้วย อันนี้ก็จะกลายเป็นว่าประโยชน์ท่ีเรามีการสัมภาษณ์ อันนี้คือท่ีเราได้รู้ อีกประการหนึ่งคือว่าเราได้
รู้จักเด็กตรงท่ีว่าอย่างน้อยเด็กมาเรียนรามเนี่ย เด็กแต่ละคนค่อนข้างท่ีจะมีปัญหา แต่ละคนมีปัญหาไม่
เหมือนกัน เพราะถ้าจะว่าไปเด็กท่ีมาเรียนรามอย่าไปบอกว่า เขาเรียนไม่เก่งถึงมาเรียนราม เขาไม่มี
ความเพียงพอถึงมาเรียนรามนะ บางคนต้ังเป้ามาเลย หนูจะเรียนรามค่ะ แต่มันก็จะมีนิดหนึ่งว่า เหตุ
ท่ีมาเรียนรามบางทีหนูสามารถท างานได้ด้วย เรียนไปได้ด้วย แต่ใน ณ ปัจจุบันเราไม่ได้มาบอกว่า ถ้าเข้า
เรียนชั้นเรียนได้ให้เข้าชั้นเรียน เพราะในปัจจุบันมันต้องเข้าชั้นเรียน อย่าแบบว่าท างานจนกระท่ังหลง
กับการท างานไป แล้วก็จะมาบอกว่าหนูจะเรียนจบได้ภายในระยะเวลาไหม หนูไปหลงระเริงกับการ
ท างาน เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เรามักจะบอกว่าหนูต้องเข้าเรียนนะ ยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพครู ใน
กลุ่มวิชาเอก หนูจะต้องเข้าเรียนเพราะว่าถ้าไม่เข้าเรียนบางทีมันมีงาน นี่เราได้แนะน าเขา เราได้บอกเขา



ไปด้วยว่าถ้าสมมติหนูไม่พร้อมด้านนี้ หนูอาจจะต้องไปเรียนสายอ่ืน มันเลยกลายเป็นประโยชน์ในการท่ี
เรามีการสัมภาษณ์นะคะ 

อย่างน้อยท่ีเราได้ รู้จักเด็ก บางทีสัมภาษณ์เราเคยเนอะ  สัมภาษณ์แล้วเด็กบอกว่า ท าไมหนูถึง
มาเรียน บางทีนะค าถาม 8 ค าถามเนี่ย ท่ีอาจารย์สิริพัชร์ว่า ก็มีข้อหนึ่งว่าท าไมคิดอยากท่ีจะมาเรียนครู 
ให้ตอบไป ใจรัก รักเด็ก หนูอยากจะเป็นผู้ให้กับเด็ก ให้ความรู้กับเด็กต่างๆ ก็พูดมา แล้วท าไมหนูไม่ไป
เรียนท่ีบ้านหนู มาเรียนท่ีกรุงเทพท าไม “หนูสมัคร หนูได้แล้วค่ะ แต่ว่าหนูไม่มีเงิน หนูไม่มีเงินท่ีจะไป
ลงทะเบียน” เพราะว่าบางท่ีท่ีไปสอบได้เนี่ย ตอนแรกเข้าจะต้องเสียเงินอย่างน้อยเนี่ย 20,000 -30,000 
บาท เขาก็บอกมาตรงๆ เลย “บ้านหนูไม่มีเงินค่ะ หนูเลยมาเรียนรามดีกว่า” เพราะว่าอย่างน้อยเรียน
รามค่าหน่วยกิตของเราคือถูก เด็กบางคนน่าสงสารตรงท่ีว่า “อาจารย์ค่ะหนูสมัครก่อนได้มั้ยคะ แต่ว่า
หนูยังไม่มีใบจบเลยค่ะ” “ใบจบอะไรลูก” “ใบจบ ม.6 หนูยังไม่มีค่ะ” “ท าไมไม่มีล่ะลูก” “ไม่มีเพราะว่า
หนูยังไม่ได้จ่ายเงินค่าเทอม ม.6 โรงเรียนเขาเลยไม่ให้ใบจบมา” “ไม่เป็นไรลูก ถ้าเกิดได้ใบแล้วหนูค่อย
มาสมัคร”  

ฉะนั้นเราจะได้รู้จักเด็กด้วย เพราะเวลาท่ีเราสัมภาษณ์เนี่ย เราไม่ได้สัมภาษณ์ทุกเอก เรา
สัมภาษณ์เอกใครเอกมันใช่ไหมคะ อย่างอาจารย์แป๋วสัมภาษณ์เอกปฐม อาจารย์สง่าสัมภาษณ์เอกภาษษ
ไทย อย่างพี่ไม่ค่อยได้สัมภาษณ์เพราะว่าพี่จะอยู่ตรงสายวัดแวว อย่างเมื่อก้ีท่ีอาจารย์โป้ บอก ก็เลยมา
พูดในส่วนของวัดแววว่า ก่อนท่ีเราจะไปสัมภาษณ์ เราก็มีการสอบวัดแววก่อน น้องๆ ท่ีอยู่ในท่ีประชุม 
KM ก็ได้เคยคุมสอบวัดแววนะ แต่ว่าตอนนั้นเราเป็นออนไลน์ แต่ก่อนเลยเนี่ยเราสอบท่ีห้องประชุม
เหมือนกัน หอประชุมพ่อขุนรามนะคะ ก่อนท่ีเด็กจะมาสมัครขั้นตอนต่างๆ เนี่ยของวิชาชีพครู เด็กต้อง
มาสอบวัดแววก่อน สอบวัดแววเสร็จก็ไปสัมภาษณ์อยู่ในห้องเดียวกันเลยนะ สอบวัดแววครึ่งห้อง อีก
ส่วนหนึ่งก็จะเป็นสัมภาษณ์ตามวิชาเอกไปนะคะ ถามว่าท าไมต้องมีวัดแวว เหตุเพราะว่าเราต้องมีก็คือ
ท าตอบสนองคุรุสภา ท่ีเขามองว่าคนท่ีจะเรียนสายศึกษาศาสตร์ วิชาชีพครูต้องมีการสอบวัดแววความ
เป็นครู แต่เราก็ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งของการรับสมัคร เราไม่ได้เอาคะแนนว่าเด็กไม่ผ่าน เราไม่ให้
สมัคร ถ้าเด็กไม่ผ่านเราก็จะมีกิจกรรม มีโครงการให้เด็กได้ไปท านะคะ อันนี้ก็คือในเรื่องของสอบวัดแวว 
เราก็ถือเป็นกระบวนการหนึ่ง เวลาท่ีเด็กมาถามส่วนใหญ่บางทีเด็กสอบเสร็จเนี่ยแหละ ถามตรง
สัมภาษณ์เนี่ยแหละ ถามตรงท่ีอาจารย์สัมภาษณ์ “อาจารย์ หนูสอบวัดแววแล้วเมื่อก้ี ถ้าเกิดคะแนนหนู
ตกแล้วหนูจะได้เรียนไหม” เราก็สามารถตอบได้ว่า การสอบวัดแววก็เป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นของ
การรับสมัครนะคะ ถ้าหนูกตกก็จะมีการอบรม ให้ไปอบรมโครงการท่ีเราจัดขึ้น เราก็จะจัดอยู่ทุกๆ เทอม
นะคะ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดอยู่นะคะ อันนี้ก็ในส่วนของวัดแวว เด๋ียวคิดว่าถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้น 
เราได้ไปสัมภาษณ์จริงๆ เนี่ย เราคงได้สัมผัสเด็ก ถามว่าถ้าเราได้สัมผัสเด็ก สัมผัสนักศึกษาท่ีมาเรียนเนี่ย 
อย่างท่ีเมื่อก้ีอาจารย์สง่าพูด อาจารย์สิริพัชร์พูด เราก็จะมีความเมตตากับเด็ก รักเด็ก ถามว่าถ้าเรามี
ความจริงใจกับเด็ก ดูแลเด็ก ใส่ใจเด็ก อย่างหนึ่งท่ีสัมผัสได้ก็คือ เด็กจะรักเรา แต่รักอย่างเกรงใจ ทุก



วันนี้บางทีเด็กบางคนไม่เรียกอาจารย์แหละ เรียกแม่แหละ ก็รุ่นแม่แล้วนะคะ มันก็เหมือนว่าเราให้ความ
เป็นกันเองด้วย เพราะว่าบางทีเด็กรามบางคนเขาไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็มี แต่เขาก็มองเห็นเราเป็นท่ี
ให้ความอบอุ่น อย่างทุกวันนี้เด็กท่ีจบไป บางคนสิบกว่าปี เกือบจะ 20 แหละ ก็ยังมีการติดต่อกันอยู่บ้าง
ก็จะถามทุกข์สุขว่า แม่เป็นยังไงบ้าง อะไรต่างๆ อันนี้คือสิ่งท่ีเราเมตตาใส่ใจเขานะ สิ่งท่ีเราได้รับกลับมา
ก็คือความเคารพนับถือของเรานั่นเอง ขอแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 

ขอเรียนถามอาจารย์แหงวว่า กลุ่มเป้าหมายจะมีโอกาสได้ปฏิบัติงานจริง สมมติว่าไม่มีโควิดจะ
ได้มีการน าองค์ความรู้ตัวนี้ไปสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเข้าใหม่ไหมครับ  
 
อ.เยาวพรรณ  ทิมทอง 
 ถ้าเกิดสถานการณ์โควิดดีขึ้น เราคงต้องกลับไปเป็นสัมภาษณ์เหมือนเดิม ลงไปท าหน้าท่ีท่ีจะไป
สัมภาษณ์นักศึกษาเหมือนเดิม เหมือนท่ีเราเคยท ามาเพราะว่าอย่างท่ีบอกไป ถ้าเราไม่สัมภาษณ์เนี่ย เรา
จะเจอเด็กท่ีอาจจะมีปัญหาเข้ามาได้ แล้วพอถึงเวลาจะท าให้เด็กเสียเวลา เราไม่เสียเวลาหรอก เพราะ
เวลาเราสอนหนังสือเราก็สอบท้ังห้อง แต่เด็กเรียนมาแหละ มาถึงปลายทาง เด็กไม่สามารถไปต่อได้ มัน
จะท าให้เขาเสียเวลา จ าได้เลยมีบางคนนี่คือจะกระโดดตึกฆ่าตัวตาย ภาษาไทยเหมือนกัน มันท าให้เรา
ตอนสัมภาษณ์ต้องดูเด็กคนไหนไปต่อได้ คนไหนไม่ได้ เราต้องมีแหละ ขอแค่สถานการณ์โควิดมันดีขึ้น 
ซึ่งเราก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่ เราไม่ได้สัมภาษณ์เด็กมา 2 รุ่นแล้วมั้งคะ แต่พี่มั่นใจอย่างหนึ่ง ณ ตอนนี้ การจะ
เป็นครูมันต้องเป็นคนท่ีมีใจรักจริงๆ เพราะว่ามันมีหลายประเด็นท่ีคนเป็นครูต้องสอบภาษาอังกฤษผ่าน 
ต้องมาสอบใบประกอบวิชาชีพครูด้วย อย่างเมื่อเช้าพี่อ่านข่าว เขาบ่นว่าเรียนครูมาก็หนักแล้ว ท าไมต้อง
มาสอบใบประกอบฯ ด้วย แต่กลายเป็นประเด็นท่ีโดนพวกสาขาอ่ืนต่อว่าเอา สาขาอ่ืนก็เรียนหนัก
เหมือนกัน ก็ต้องสอบเหมือนกัน จะมาโวยวายท าไม ถ้าไม่อยากเป็นครูก็ไม่ต้องไปเป็นครู ให้สาขาอ่ืนไป
สมัครเลยก็ได้ ขอใบประกอบฯ เลยก็ได้ กลายเป็นประเด็นว่าตกลงด่าคนท่ีเป็นครูนะเนี่ย เพิ่งอ่านเมื่อ
เช้านี่เอง เพราะฉะนั้นถามว่าเราก็ยังคงต้องสัมภาษณ์ เราจะได้เด็กท่ีดี ท่ีเป็นหัวๆ หน่อย เกือบจะเป็น
หัวกะทิแหละ แล้วเราได้มาสอน มาเกลาให้ได้เป็นหัวกะทิเพิ่มขึ้นมาได้นะคะ แล้วก็เขาจะไปเป็นครูท่ีดี
ในอนาคตได้ค่ะ เพราะยังไงน้องกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ สถานการณ์ดีน้องต้องลงไปปฏิบัติงานแน่นอนค่ะ 
 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 

ในนาม KM ฝากพี่แหงวดูแลกลุ่มนี้ด้วยนะครับ เขาน่าจะเอาตรงนี้ไปเป็นองค์ความรู้ของเขาใน
การปฏิบัติงาน น่าจะช่วยเสริมในส่วนของวัดแววได้ไม่มากก็น้อย จริงๆ เคยพูดกับอาจารย์สง่า เอาไว้
นอกรอบว่า จริงๆ เราอยากมาประชุมแบบพบหน้ากันเพราะเราได้สบตา แล้วก็ครั้งท่ีแล้วเรามองเห็น



ภาพหนึ่งก็คือว่า เราได้มิตรภาพ เราได้คุยกับน้องใหม่ อาจารย์ด้วยกันอย่างนี้ ครั้งนี้ก็ดึงไว้สุดๆ จนโควิด
ขึ้นถึง 20,000 ต้องกราบขออภัยจริงๆ ท่ีต้องเป็นการออนไลน์ ไม่ได้ On site นะครับ แต่ว่าการ
ออนไลน์ครั้งนี้ ผมว่าประสิทธิภาพมันคงไม่แตกต่างกันนะครับ เด๋ียวอาจารย์สง่ามีอะไรจะสรุปในรอบแร
ไหมครับ ของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญท้ัง 2 ท่านก็เหมือนกับพูดรอบแรกมา เหมือนกับครั้งท่ี 
1 นะครับ แล้วต่อไปก็จะมีรอบ 2 เตรียมตัวไว้เลยนะครับ อาจารย์สง่าด าเนินการต่อครับ 

 
อ.สง่า  วงศ์ไชย 

จากเท่าท่ีฟังเป็นข้อมูลท่ีดีนะครับ ส าหรับผม ผมมองต่างของอาจาร์โป้ ผมว่าเป็นข้อมูลท่ี
มากกว่าของเดิม ยกตัวอย่างเช่นของอาจารย์แป๋ว ถ้าพูดรวมๆ ก็คืออาจารย์แป๋วพูดถึงความรู้ของคุณครู
หรืออาจารย์ใหม่ที่ต้องไปแนะน าเขา ไปแนะน านักศึกษานั่นก็เริ่มจากการสังเกตบุคลิกภาพ ดูแม้กระท่ัง
ท่าเดิน ทัศนคติ พอเขาเดินมานั่งปุ๊บ ถาม ซึ่ง เขามีค าถามของครูกลางๆ แล้ว ก็ค าถามท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะด้าน เฉพาะตัว ซึ่งเรามีธรรมชาติของแต่ละเอกเนอะ ซึ่งเราจะมีความแตกต่างกันแล้วก็
อธิบายความรู้ในเรื่องของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นวิชา Gen เอก, วิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาท่ีเป็นลักษณะ
ของพื้นฐานตรงนี้ แล้วยังไม่พอ อาจารย์ได้ท้ิงท้ายไว้ว่าถ้าหากเขาเข้าไปเรียนแล้ว ให้สอดแทรกเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตรงท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูไว้ทุกๆ รายวิชา แม้ว่าวิชานั้นจะไม่ใช่
วิชาชีพครูก็ตาม ควรจะสอนไปด้วยนะครับ ในขณะท่ีของอาจารย์แหงวพูดในเรื่องของ หาก ไม่มีการ
สัมภาษณ์ปัญหามันจะเกิดมานั่นคือ เราไม่สามารถจะรับรู้ว่าเด็กคนนี้นิสัยยังไง พื้นภูมิเขามายังไง แต่พอ
ได้ลองมีการสัมภาณ์จะได้ช่วยคัดกรอง ช่วยการคัดกรองนักศึกษาได้ด้วย แล้วถามและแนะน าความรู้
หรือสภาพของสังคมรามค าแหงว่าอยู่กันยังไง แล้วสุดท้ายเลยรู้จักเด็กในเบื้องต้น 

อาจารย์ครับ การท่ีรู้จักเด็กในเบื้องต้นตรงนี้ อันนี้มีผลมาก อันนี้คือเจอกับตัวเอง ท่ีเคยเจอกับ
อาจารย์แหงวก็คือว่า เด็กมาบอกว่า “อาจารย์จ าได้ไหม อาจารย์สัมภาษณ์หนู วันนั้นท่ีหนูมาสมัคร” 
และเราสองคนก็มองหน้ากันและอ้าปาก คือถามว่า ณ ตอนนี้เรารู้ ไหม คือไม่รู้ ถูกไหมครับ แล้วเด็กมัน
เยอะมากแต่เขาจ าเราได้ อันนี้คือ First Impression ท่ีเด็กเขาจ าเราได้ และเราไม่รู้ว่าเราควรจะอะไร
กับเขา เพราะฉะนั้นเขาจะจ าเลยว่า เนี่ยอาจารย์คนนี้ แล้วท่ีส าคัญเลยการสัมภาษณ์ของเราไปตาม
ช่องทางของอาจารย์ประจ าเอก ดังนั้นผมเลยมองว่าการท่ีมีการสัมภาษณ์อย่างท่ีอาจารย์แหงวบอกเป็น
สิ่งท่ีดี กับอาจารย์แป๋วว่าควรจะมีความรู้ตรงนี้ มันจะได้ท าให้เราเหมือนเป็นคุณครูท่ีมีองค์ความรู้เยอะ
มาก ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษากับอาจารย์คนไหน วิชาเอกไหนก็ตาม เราจะให้แนวทาง ทิศทางเดียวกัน อัน
นี้คือสิ่งท่ีท้ังอาจารย์แป๋ว อาจารย์แหงว ได้พูดไว้เมื่อ 5 นาทีท่ีผ่านมาเมื่อก้ีนะครับอาจารย์โป้ หลังจาก
นั้นท ายังไงต่อครับอาจารย์โป้ 
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ครับ ช่วงต่อไปก็เป็นช่วงของกลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับ กลุ่มเป้าหมายท่ีแบ่งไว้มันจะมี
กลุ่มเป้าหมายท่ีใหม่และเก่า ก็คือกลุ่มเป้าหมายใหม่ก่อนนะครับ เด๋ียวกลุ่มเป้าหมายใหม่น่าจะพร้อม
แล้วนะครับ ล า ดับแรกเป็นค าถามง่ายๆ นะครับ เพื่อให้อยู่ในกระบวนการของโปสเตอร์ และ
กระบวนการของ KM ก็คือ ค าถามท่ี 1 ก็คือประโยชน์ท่ีได้รับจากการเสวนา 2 ครั้งนี้ ค าถามท่ี 2 คือ 
การน าไปใช้ประโยชน์จากโปสเตอร์ เด๋ียวให้น้องออยเอาโปสเตอร์โชว์เลยครับ คิวแรกผมขอเชิญน้อง
เดียร์ครับ เชิญครับ 
 
อ.รมย์รัศมิ์  พัชรพงศ์พรรณ 

สวัสดีอาจารย์แป๋วและอาจารย์แหงวนะคะ ขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่น แล้วก็สวัสดีอาจารย์พี่ๆ 
ทุกท่าน แล้วก็อาจจะเป็นรุ่นเดียวกัน และรุ่นน้องนะคะ ประโยชน์ท่ีหนูได้รับจากการเสวนาท้ัง 2 ครั้ง 
จริงๆ ครั้งแรกคือเริ่มจากท่ีหนูไม่มีองค์ความรู้เลย และอีกอย่างหนึ่งคือหนูท างานด้านสาธารณสุขมาค่ะ 
และเราไม่ได้มีองค์ความรู้เก่ียวกับเรื่องของครูเลย แต่พอครั้งท่ี 2 เราได้เรียนรู้ มันท าให้เรารู้สึกว่าเราก็
อินกับค าพูดกับท่านอาจารย์ทุกท่านท่ีพูดมานะคะว่า การท่ีเราเป็นครู เราแค่สอนให้เด็กเป็นครูอย่าง
เดียวไม่ได้ เราต้องสอนในเรื่องของทัศนคติ ความคิด แล้วก็ใจรัก พร้อมท่ีจะเสียสละให้กับลูกศิษย์ทุก
เมื่อ แล้วก็แม้กระทั่งนอกเวลาสอนก็ต้องเสียสละเวลาด้วยเช่นกัน อีกอย่างหนึ่งนะคะ โปสเตอร์ท่ีน ามา
เสนอ จริงๆ แล้วมันเป็นอะไรท่ีเข้าใจง่ายมากค่ะ คือพอเราดูเราก็เข้าใจตามข้อความและสัญลักษณ์ จาก
วันนี้ท่ีได้ข้อคิดดีๆ จากท่านอาจารย์ทุกๆ ท่าน มันท าให้หนูได้มีความรู้เพิ่มขึ้น แล้วก็เข้าใจในสิ่งท่ีจะต้อง
ท าต่อไปก็คือการรับสมัครแล้วก็สัมภาษณ์เด็กค่ะ ส าหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ทุกๆ ท่านค่ะ สวัสดีค่ะ 
 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 

คิวต่อไป พี่เขมครับ อาจจะพูดสั้นๆ เล็กๆ น้อยๆ ก็ได้ครับ เพราะพี่เขมไม่ค่อยสบาย 
 
อ.เขมิสรา  กุลมาตย์ 

เรียนท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  แล้วก็ท่านผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ทุกท่าน เมื่อก้ี ต้อง
ขอขอบคุณอาจารย์สง่า ถ้าถามตัวเองว่าประชุม 2 ครั้งได้อะไรบ้าง วันนี้ต้องขอบอกว่าขอขอบพระคุณ
กับค าว่า เมตตาและใส่ใจ นะคะ ท าให้ตัวเองหลังจากประชุม 2 ครั้งท่ีผ่านมา เมื่อพอมีความรู้อ ยู่แล้ว
บ้าง ณ วันนี้รู้แจ้งถึงค าว่า บริบทของนักศึกษารามค าแหงที่จะเป็นครู เสร็จจากตรงนั้นถามว่าโปสเตอร์ท่ี
ตัวเองเห็น ได้อะไรจากตรงนี้ ต้องขอบคุณเจตนาของผู้ท า เมื่อเห็นตรงนี้ปุ๊บ Flowchart ท่ีตัวเองเห็นมัน
ท าให้ตกผลึกง่ายๆ กับเขาเรียกว่า วาทกรรม ท่ีน าเสนอมันท าให้จูงใจและมีความเข้าใจจนถึงขั้นท่ีบอก
ว่า ขอเชื่อมโยงไปท่ีอาจารย์เยาวพรรณ ท่านได้มาฉายภาพของค าว่า พินิจปัญหา ปัญหาในท่ีนี้คือปัญหา
ท่านเจอ เจอก่อนท่ีเราจะมีการสัมภาษณ์นักศึกษาจริง โดยท่ีผ่านมาเดาว่ามหาวิทยาลัยรามค าแหงนี่ได้มี



มีการสัมภาษณ์นักศึกษาในขั้นตอนฉายแววอย่างนั้นใช่ไหมคะ เมื่อเจอปัญหาตอนปลายปุ๊บ เอ๊ะ เรา
ประสบเจอปัญหานักศึกษาท่ีไม่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย ถูกต้องไหมคะ ก็เอาปัญหานั้นกลับมาเพื่อท่ีจะ
แก้ไข อย่างนั้นหรือเปล่า แล้วกลับไปท่ีทางท่านอาจารย์สิริพัชร์นะคะ อันนี้ตัวเองขออนุญาตบอกว่า            
ปูชนียบุคคล ซึ่ง ณ วันนี้ถามว่า คนท่ีเป็น Function ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ของครูท่ีสอน โจทย์ท่ี
คุณได้ ณ วันนี้ ค าว่า เมื่ออาจารย์เยาวพรรณบอกว่า เป็นโรคดราม่า ตัวเองก็คือผ่านวงการของกระทรวง
มา ดังนั้นท่ีผ่านมาสดๆ เมื่อไม่ก่ีวันนี้คือ การสอบวัดแวว แล้วก็มีการสอบต า แหน่งของครูผู้ช่วย ไอ้ด
ราม่าท่ีผ่านมานั่นก็คือ 1.ฉันสอบภาค ก แล้ว ฉันสอบภาค ข แล้ว ต้องมาให้ฉันสอบภาค ค อีก แล้วภาค 
ค คืออะไร ภาค ค ในประเด็นวันนี้คือว่า ท่ีคุณเรียนมาเขาไม่ได้ถามว่าคุณเรียนอะไรมาบ้าง แต่เขาก าลัง
จะถามว่าคุณท าอะไรเป็นบ้าง ณ วันนี้อาจารย์สิริพัชร์บอกว่า อะไรท่ีระหว่างท่ีอาจารย์สอนนักศึกษา 
อาจารย์จะต้องสอดแทรก อันนี้คือความเป็นครูยุคใหม่ ครูยุคใหม่ต้องเป็นท้ังครูและก็โค้ชนะคะ โค้นใน
ท่ีนี้คือ 1.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 2.ต้องมีความล้ า ล้ าในท่ีนี้ต้องล้ าท้ังหลักการ หลักวิชาการ แล้ว
ก็หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ในท่ีนี้เราใช้อยู่แต่หลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยรามค าแหงไม่ แต่ต้องเป็นหลักเกณฑ์
เพื่อนบ้านท้ังหมด และหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวพันกับเราคือหลักเกณฑ์คุรุสภา ขอบคุณมากๆ นะคะกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ท้ัง 2 ครั้งท่ีได้มา ตัวเองจะน าความรู้ ความสามารถท่ีได้ผ่านควาเมตต าของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้มาเป็นอาจารย์คนหนึ่ง จะน าความรู้ท่ีได้มาไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนครู  นั่นก็
คือ รุ่นน้องท่ีจะเข้ามาเป็นบัณฑิตในคณะศึกษาศาสตร์ แล้วก็ใช่แต่วิชาสาขาของคณิตศาสตร์ไม่ ทุก
สาขาวิชา ขอบคุณค่ะ 

 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 

ขอบคุณพี่เขมมากนะครับ ท่ีเสียสละในการออนไลน์เข้ามา ต่อไปอาจารย์เจครับ 
 
 

อ.สุริยัน  เขตบรรจง 
สวัสดีท่านอาจารย์เยาวพรรณ ท่านอาจารย์สิริพัชร์ แล้วก็อาจารย์ทุกท่านครับ ผมครูใหม่นะ

ครับ ครั้งแรกท่ีผมได้ประสบการณ์ ประโยชน์ก็คือว่า ได้รู้ว่าตัวเองจะต้องท าอะไรในงานนี้ ก็คือการ
โฆษณาสินค้า สินค้าเราก็คือหลักสูตร ให้กับผู้ท่ีสนใจจะเข้ามาเรียน หลังจากนั้นก็ Costumer Service 
คือ Service Mind ให้กับนักเรียนของเรา อันนี้คือสิ่งท่ีผมเข้าใจนะครับ ไม่ได้มั่นใจว่าถูกหรือเปล่า ทีนี้
ประโยชน์ครั้งท่ี 2 วันนี้ท าให้ผมได้รู้ว่าเมื่อเราขายสินค้าเสร็จแล้ว นั่นก็คือมีผู้เข้ามาเรียนแล้วตาม
หลักสูตรต่างๆ เราก็จะต้องอธิบายรายละเอียดสินค้าให้เขาเข้าใจว่า อย่างเช่น มาตรฐานวิชาชีพครู เรียน
ยังไง และให้เขาเอาไปใช้ประโยชน์ในการสอบ คุณธรรม จริยธรรม คุณสมบัติท่ีนักศึกษาจะต้องมี ท่ีได้
จากการเรียนครูไป อันสุดท้ายก็คือการท่ีเราไปรับสมัครนักศึกษาท่ีจะเข้ามาเรียนเป็นครู ก็ท าให้เราได้



นักศึกษาตามท่ีคณะเราต้องการ โดยไม่ท าให้เราและนักศึกษาเสียโอกาสและเสียเวลาในการเรียนต่อไป
ครับ มีแค่นี้ครับ ขอบคุณทุกท่านครับ  

 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 

ขอบคุณอาจารย์เจอมากครับ อาจารย์เจก็ได้อธิบายในบางส่วนจากการได้ฟังอาจารย์ท้ัง 3 ผม
กับอาจารย์สง่าต้องปรับในเรื่องของโปสเตอร์ แต่โปสเตอร์ไม่ได้ปรับมาก คงจะปรับใน QR Code นะ
ครับ เด๋ียวจะแทรกเข้าไป ท่านต่อไปนะครับ อาจารย์ปัทครับ 

 
อ.นันท์ปภัสร์  อ่ าบริสุทธิ์ 
 สวัสดีอาจารย์แหงว อาจารย์แป๋ว แล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะ ประโยชน์จากการประชุมท้ัง 2 
ครั้งท่ีได้รับ ได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในการเตรียมตัวท่ีจะไปสัมภาษณ์นักศึกษา และอีกอย่างท่ีเห็นชัด
จากโปสเตอร์ จริงๆ แล้วโปสเตอร์ก็ไม่ได้ใช้ในการประชุม KM เท่านั้น จริงๆ ก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน
กับการติดตามผลของนักศึกษาในขั้นแรกใช่ไหมคะ ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ แนะน า ให้ข้อมูลนักศึกษาได้
พบเจอกับการเรียน การลงทะเบียน การท าวิธีการต่างๆ ของเขา แต่ว่าอาจจะต่างกันในขั้นตอนความ
เมตตาและใส่ใจ อย่างท่ีในฝั่งของนักศึกษาอาจจะไม่ได้เห็นภาพในตรงนี้นัก เขาอาจจะมีวิธีการอ่ืนของ
เขา แล้วก็เขาจะต้องน าความรู้ท่ีเขาได้รับจากอาจารย์ จากตอนสัมภาษณ์น าไปใช้ น าไปเลือกจัดการว่า
เขาจะสามารถลงวิชาไหนบ้าง หรือจะท ายังไงให้ตัวเขาเองเป็นครูท่ีดีได้ในอนาคต  อันนี้คือประโยชน์
ส่วนตัวท่ีได้รับอย่างชัดเจนท่ีสุด จากท้ังการประชุมและจากโปสเตอร์ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 

อาจารย์ปัทก็ได้พูดไว้อย่างชัดเจนในรายละเอียด อีกท่านหนึ่งครับของในกลุ่มอาจารย์ใหม่ 
อาจารย์บาสครับ 
อ.กฤตย์ฤณท์  ตุ๊หมาด 

สวัสดีครับท่านอาจารย์ทุกท่าน ผมก็เป็นคนสุดท้ายท่ีพูด ขอยกค าพูดของอาจารย์แหงวมาพูด 
คือ พี่ๆ ทุกท่านพูดกันมาหมดแล้ว ผมก็อยากจะสรุปกระบวนการ ขั้นตอนตามแผน ตามบทบาทหน้าท่ี
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา เผื่อในกระบวนการ 5 ขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็น Concept ในการบริหารจัดการตัว
ของอาจารย์ใหม่ แล้วก็ของอาจารย์ทุกท่านให้รู้จักบทบาทหน้าท่ีของการเป็นอาจารย์ท่ีดี แล้วก็เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาในการเตรียมความพร้อมของตัวเราเอง ในฐานะท่ีเราเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วก็จะได้
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาท่ีจะเข้ามาเรียน เพราะว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้คือกระบวนการ ขั้นต อน 
จนกว่านักศึกษาจะจบไปในหลักสูตรต่างๆ นะครับ มันไม่ใช่เราใช้ในเฉพาะเรื่องของการรับนักศึกษา
อย่างเดียว แต่พอรับเข้ามาแล้วเราจะบริหารจัดการ จะดูแลเขาอย่างไรในกระบวนการต่างๆ จนสุดท้าย



จนจบเข้าไป เพราะฉะนั้นมันคือสิ่งท่ีอาจารย์ทุกท่าน นักศึกษา หรือใครก็ตามสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตัวเองให้มันครอบคลุมให้มันรอบด้าน  

ทีนี้ผมอยากจะขอเพิ่มนิดหนึ่งของท่ีเราท าพวก OR Code สแกนอะไรต่างๆ เนี่ย คือบางอย่างท่ี
ผมเห็นว่ามันมีปัญหาคือการติดต่อสื่อสารของนักศึกษาเรายังไม่ครอบคลุม ยังไม่ท่ัวถึง เราจะท ายังไงให้
นักศึกษาทุกคนได้เข้าถึงกระบวนการต่างๆ ให้ครอบคลุม อย่างเช่น เราอาจท าเป็นกลุ่มไลน์ของคณะ 
กลุ่มไลน์ของภาค หรือกลุ่มไลน์ของสาขา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนท่ีเราจะ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูลต่างๆ ท่ีให้นักศึกษาได้เข้าถึง เพราะบางสิ่งบางอย่าง เช่น เวลาสอน 
เวลาอะไรต่างๆ เนี่ย คือบางคนมีไลน์กลุ่มก็จะรู้ แต่บางคนไม่เข้า ไม่อะไรเลย ก็จะไม่รู้สิ่งต่างๆ นี้ 
เพราะฉะนั้นเราต้องมีกระบวนการท่ีจะท าให้ทุกคนท่ีจะเป็นนักศึกษาครู ให้มาอยู่ในไลน์ตรงนี้ให้ได้ 
สมมติว่าเราท าไลน์กลุ่มต่างๆ เนี่ย เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ แล้วก็มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือตอบ
ค าถามต่างๆ เนี่ย อันนี้ก็เป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะท าให้ปัญหาต่างๆ ท่ีมันจะเกิดขึ้นระหว่างท่ีนักศึกษาเข้ามาเรียน
หรือระหว่างเรียน หรือเรียนไปแล้ว จบแล้ว มันจะได้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ก็อยากจะขอ
เพิ่มเติม เสริมให้ครับ ส่วนอย่างอ่ืนก็ลักษณะคล้ายๆ อาจารย์ท่านอ่ืน เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของ
การเตรียมความพร้อมในด้านการผลิตบัณฑิต ซึ่งแต่ละหลักสูตรมันจะไม่เหมือนกัน แต่ว่าทุกอย่างมันก็
คือขั้นตอนในกระบวนการการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู อันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 

ขอบคุณอาจารย์บาสมากนะครับ ยังมีอาจารย์อีก 3 ท่าน อันนี้เป็นก่ึงใหม่ผสมกับเก่านะครับ ท่ี
เอามาเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยก็เพราะว่า เคยได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์มาแล้ว หรืออยู่มานานกว่ากลุ่ม
อาจารย์ใหม่ แล้วก็มีองค์ความรู้ท่ียังไม่เต็มเปี่ยม ท้ังนี้ก็จะเสริมองค์ความรู้ให้เต็มเปี่ยมขึ้น ลองมาฟัง
ความคิดเห็นของเขาดู เริ่มแรกท่ีอาจารย์เชนก่อนเลยครับ 

 
อ.เชน  ขวนชม 
 สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่าน ผมขอสรุปตามท่ีผมเข้าใจง่ายๆ ก็คือท าให้คนท่ีจะมาสอนคน มี
บทบาทหน้าท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อท่ีจะสอนให้เขากลายเป็นคนท่ีจะไปสอนคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีองค์
ความรู้ต่างๆ อีกมาก คือ บางคนอาจจะเป็นอาจารย์ท่ีสอนเก่งอย่างเดียว เนื้อหาเป๊ะ แต่ไม่ รู้ว่า 
Coaching นักศึกษาในการเรียน การใช้ชีวิต ในการจัดการปัญหาต่างๆ การประชุม KM ครั้งนี้ก็ท าให้
กลุ่มเป้าหมายหรือผมเองนี่แหละมีองค์ความรู้ มีความรู้ท่ีจะสามารถไป Coach นักศึกษาให้เขาก้าวไปใน
จุดหมายท่ีต้องการได้ ผมก็สรุปไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 



ขอบคุณอาจารย์เชนมากเลยนะครับ อาจารย์เชนพูดท าให้ผมคิดถึงค าหนึ่ง คือสอนคนนะครับ 
แล้วก็สร้างครู พัฒนาชาติ อันนี้คือแกนหลักส าคัญของคณะศึกษาศาสตร์ของเรา เป็นนโยบายท่ีดี ก็เด๋ียว
มาฟังอีกท่านหนึ่งครับ อาจารย์ต๋ัมครับ เรียนเชิญครับ 
 
อ.พีระดา  วิชามุข 
 สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะ ส าหรับหนูจากท่ีได้ดูโปสเตอร์มาก็โอเคนะคะ เพราะว่าจากเดิมท่ีได้
เคยมีประสบการณ์มาบางส่วนแล้ว พอได้มาอ่านในโปสเตอร์ โอเคมันได้เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการท่ี
เราจะต้องเตรียมตัว เพราะว่าจ าได้ว่าประสบการณ์ครั้งแรก ตอนท่ีตัวเองไปรับสมัครนักศึกษานั้น ยังไม่
มีประสบการณ์อะไร ยังไม่รู้ว่าในสิ่งท่ีต้องท า หนึ่ง สอง สาม สี่ เนี่ยมันคืออะไร แต่สักพักไปตอนท่ีเรา
เริ่มมีประสบการณ์ในการท างานแล้วเนี่ย ก็จะเริ่มเข้าใจในบทบาทต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ว่าจากตัว
โปสเตอร์มันท าให้เราเห็นเป็น step ท่ีชัดขึ้น ชัดเจนมากขึ้น ทีนี้คือจากท่ีอาจารย์แป๋วท่านได้กล่าวเอาไว้ 
ประมาณว่าในทุกๆ คาบควรจะมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตรงนี้มองว่าเป็นเรื่องท่ีดี แล้วก็มัน
ไม่ใช่แค่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คือมารยาทต่างๆ ก็อยากให้สอดแทรกเข้าไปกับนักศึกษาของเรา
ด้วย เพราะว่ามันจะเพิ่มถึงความน่าเอ็นดูของเด็กเราเข้าไป เพราะอย่างท่ีเราบอก อย่างหลักสูตรของเรา
ก็จะเป็นหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการท่ีจะต้องออกไปฝึกสอน พอเวลาท่ีเด็กเราไปฝึกสอน เด็กเราเจอกับ
นักศึกษาท่ีมาจากสถาบันอ่ืนๆ แล้วมันจะเกิดข้อเปรียบเทียบ รู้สึกว่าถ้าเด็กเรามีตรงนี้ ในสังคมเด็กเราก็
จะเป็นเด็กท่ีน่ารัก น่าเอ็นดู แล้วเวลาท่ีเขาจะท างานเขาอาจจะได้รับความรัก ความเมตตาจากข้างนอก
ด้วยค่ะ อีกสิ่งหนึ่งก็คือช่วงนี้อาจจะเป็นสถานการณ์โควิดแล้วเราไม่สามารถไปรับสมัครเด็กได้เอง ปัญหา
ท่ีเกิดขึ้น ท่ีเจอกับตัวนะคะ ตอนนี้รู้สึกว่าในขั้นตอนของการลงทะเบียน ไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา 
แล้วไม่ได้รับทราบเงื่อนไขท่ีมันละเอียด คืออย่างบางวิชา อย่างทางท่ีมันเก่ียวกับหลักสูตรวิชาชีพครูเนี่ย 
มันก็จะมีวิชาเก่ียวกับวิชา PR แล้วด้วยความท่ีเด็กเข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยเป็น
ตลาดวิชา เลือกลงอะไรก็ได้ พอเขามาเจอวิชา PR เด็กเขาเข้าใจว่าไม่ได้ลงได้เลยเหรอ ประมาณนี้ค่ะ 
ปัญหาก็จะมีเกิดขึ้นบ้าง ก็เลยอยากจะเพิ่มเติมว่าจะท ายังไงดีถึงจะมีการประชาสัมพันธ์ให้เด็กอย่าง
ท่ัวถึง เพื่อท่ีจะเข้าใจเก่ียวกับเงื่อนไขท่ีเราเป็นตลาดวิชาก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าใช้ได้ตลอดเวลา 
ขอบคุณค่ะ  
 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 
 ขอบคุณอาจารย์ต๋ัมมากๆ เลย ข้อท่ีเป็นค าถามไว้เด๋ียวเราท้ิงท้าย เด๋ียวจะให้ผู้เชี่ยวชาญตอบอีก
ทีนะครับ ในช่วงต่อไปอาจารย์สง่าจะเป็นรอบท่ี 2 แล้วนะครับ ผู้เชี่ยวชาญสรุปโดยภาพรวม เวลาก็จะ
สั้นลงนิดหนึ่งนะครับ อาจารย์แป๋ว แล้วก็อาจารย์แหงว เรียนเชิญอาจารย์สง่าครับ 
 



อ.สง่า  วงศ์ไชย 
 ครับ ในช่วงท่ี 2 เราจะเห็นได้เลยว่า หลังจากท่ีเราได้ฟังแล้ว ส าหรับผมๆ ก็มองว่าเด๋ียวรับก็จะ
มาปรับแก้รายละเอียดท่ีตรง ท่ีอาจารย์ได้พูดมาท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราควรจะเป็นครู 24 
ชั่วโมง อันนี้มันก็คือจริงแหละ ในสมัยก่อนนี่เรามองว่าใช้กับครูประถม ครูมัธยม ส าหรับของรามค าแหง
เนี่ย เราอาจจะต้องดึงค าตรงนี้กลับมาด้วย เพราะว่าเราเปิดรับแบบไม่จ ากัด บางครั้งบางคราวเราสอน
ไปสอนมา เราอาจจะมองว่าพฤติกรรมของเราไม่ใช่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยแหละ เราเหมือนท าตัวเป็น
ครูสอนประถม มัธยม เพราะอะไร ทวงงาน ติดตามงาน ตรวจงาน ทุกอย่าง อันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าใน
ยุคนี้ แบบฝึกหัดจ าเป็น และแบบฝึกหัดต้องตรวจและก็ต้องรีบส่งคืนก่อนภายใน 1 สัปดาห์ จริงไหมครับ 
มีอาจารย์ท่านไหนเป็นเหมือนกัน วิชาพฤติกรรมต้องรีบแก้ รีบส่งเข้ากลุ่ม เพื่อเขาจะได้รับรู้ว่าอะไรควร
แก้ อะไรไม่ควรแก้ อันนี้ก็เป็นสิ่งท่ีอาจารย์ได้พูดไว้ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่ีบอกไว้ว่าสร้างคน สร้างครู 
พัฒนาชาติ ตรงนี้ดีมากเลย ตอนนี้ก าลังจะแกะเอามาแต่งเป็นกลอน 4 แต่ไม่รู้จะท าได้หรือเปล่า จบไม่
ลง เด๋ียวอาจจะต้องคุยกับอาจารย์แป๋วนะ ตอนนี้คือเหลือตัวสุดท้าย วรรคสุดท้าย ขมวดปม ก็คือมันคือ 
Keyword ท่ีดีมาก แล้วก็อาจารย์หลายๆ ท่านได้พูดไว้ได้ดี เพราะว่าจากเท่าท่ีฟังมันเหมือนว่าก่อนท่ีเรา
จะมาเป็นอาจารย์ท่ีนี่ แล้วพอเราได้มาฟังประสบการณ์จากอาจารย์รุ่นพี่ จากอาจารย์รุ่นน้อง จะแก่จะ
เก่าจะใหม่ก็ตามเนี่ย มันไม่รู้ว่าใครจะเจอปัญหาอะไรแต่ก็รับเอาไว้ก่อน พอตอนเราไปนั่งจริงๆ เรา
อาจจะ “อุ้ย ปัญหานี้ไม่เคยได้ยินเลย ไม่มีอาจารย์คนไหนมาพูด แล้วฉันจะต้องท ายังไงต่อไป”  
 อันนี้คือยังไม่รู้เลย เด็กรามท่ีเดินเข้ามาจะเจอปัญหาอะไร เด๋ียวช่วงต่อไปก็จะมีอาจารย์ 2 ท่าน 
ก็จะเป็นอาจารย์แป๋ว อาจารย์แหงวเหมือนเดิม เด๋ียวลองมาฟังดูว่ามุมมองของอาจารย์ท้ัง 2 ท่านเนี่ยใน
ครั้งท่ี 2 จะมีอะไรต่อไปนะครับ เด๋ียวขอเริ่มจากอาจารย์แป๋วก่อนนะครับ 
 
 
 
รศ.ดร.สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ 
 ส าหรับตอนนี้อาจจะไม่ได้ขมวดหมด รู้สึกว่ามันจะมีกระจายหลายประเด็นเหมือนกัน เอาเป็นว่า
ประมาณว่าพูดไปเป็นประเด็นๆ ไป พี่อยากจะบอกว่าในช่วงของการรับสมัครนักศึกษาเข้ามาเนี่ยมันก็
เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจจะเป็นแค่ช่วง 1 เดือนหรือสัก 2 เดือนในระยะยาว แต่ในช่วงท่ีเราจะเพิ่ม
คุณภาพบัณฑิตกว่าจะจบใช้เวลานาน อย่างน้อยๆ 3 ปี 4 ปี ช่วงนี้เราต้องใช้เวลาของการอบรม บ่มและ
เพาะให้เมล็ดพันธุ์ท่ีมันเข้ามาอยู่ในมือเรา คือนักศึกษาเนี่ย ออกไปเป็นต้นกล้าท่ีแข็งแรง ท่ีจะเอาไปสู้ฟ้า 
สู้ฝน สู้แดด สู้ลมได้ ตรงนั้นพวกเราจะต้องช่วยกันเสียสละอย่างมาก และพวกเราทุกคนมีความรู้ในเอก
ใครเอกมัน เราจะสอนนักศึกษาเอกของเราให้มีความรู้ในเอกของเราไม่พอ เทคนิคการสอนต้องใส่เข้าไป
ด้วย เทคนิคอะไร วิธีการสอนท่ีมีอยู่ในต าราไม่พอ รู้ว่าการสอนอย่างนี้สอนยังไง การสอนบรรยายเป็น



ยังไง ไม่พอ แต่ต้องมีเทคนิคการสอน ทุกอย่างท าไมต้องใช้เทคนิคและยิ่งโดยเฉพาะสถานการณ์ใน
ปัจจุบันต้องแก้ปัญหาตลอด สถานการณ์วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวาน พรุ่งนี้จะไม่เหมือนวันนี้ เหตุการณ์
เดียวกันแต่ต้องใช้วิธีการแก้คนละอย่าง  

เพราะฉะนั้นอาจารย์ทุกท่านจะต้องท าตัวเป็นแบบเหมือนดาวล้อมเดือน จะต้องรู้ทุกเรื่องท้ังๆ ท่ี
เราไม่รู้ แต่เราต้องท าเหมือนรู้ทุกเรื่อง ตัวของเราเองอยู่เฉยไม่ได้ต้องหาความรู้ตลอด เทคนิคบางทีนะ
ขนาดพี่แก่ๆ อย่างนี้นะ ว่าวิธีการสอนก็พอมี ทุกวันนี้พี่สัมมนาออนไลน์กับเขาทุกท่ีเลย ใครเปิดเมื่อไหร่ 
ชั่วโมงว่างพี่ก็ไปฟัง มันได้ไอเดียมาเพิ่มนะคะ เพราะฉะนั้นก็ขอใช้ค าว่าอบรมบ่มเพาะนักศึกษาของเรา
นะ ประมาณนี้ 

แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนักศึกษาของเราเนี่ย เขาเข้ามาเราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กของเราเนี่ยความพร้อม
ทางด้านก าลังความรู้ ก าลังสติปัญญา ก าลังกาย ก าลังใจ มีไม่เท่าสถาบันอ่ืน ฉะนั้นพวกเรานี่แหละต้อง
เป็นคนท่ี Cher up ให้ก าลังใจเด็ก แล้วก็สอนนักศึกษาให้มีความรู้มากท่ีสุด แต่เท่าท่ีเห็นความจริง
นักศึกษาแต่ละคนก้าวหน้าไปไม่เท่ากัน เราก็ทบทวนความรู้เดิมไปเถอะ อย่างเช่นเอกปฐมของพี่เนี่ย ซึ่ง
เด็กนักศึกษาก็เรียนเอกปฐมมาหมดแหละ แต่ความรู้ในวิชาปฐมเธอลืมหมดทุกเรื่อง ต้องมาสอนใหม่
หมด เนื้อหา ป.6 สอนใหม่หมดก็ยังไม่ค่อยจะได้ ก็เลยต้องบอกเขาว่าให้เขาไปหาใน You tube ทุกเอก
ใช้ได้เลย ให้ไปเปิด You tube เปิดติวเตอร์ท่ีเขามีอยู่ในเน็ต ท่ีเขาติวเด็ก ป.6 ติวเด็ก ม.3, ม.6 แล้วแต่
เอกใครเอกมัน ไปบอกให้เด็กนักศึกษาดูคลิปในเน็ต ให้ตรงกับเอกของตัวเอง พี่แนะน าเด็กไปปรากฏว่า
ได้ผลนะคะ ตอนแรกวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมเนี่ย   เด็กเรียนกับพี่นะ จบไปได้ D ซึ่ง D 
สามารถ Re-grade ได้ แล้วพี่ก็แนะน าอย่างเนี่ย คอร์สทุกวิชาหนูไปดูติวเตอร์นะ ท าตัวเหมือนเด็ก
ประถมเลย ไม่มีใครเขารู้หรอกว่าเราเป็นเด็กอะไร เรียนออนไลน์ เรียนในเน็ต ปรากฏว่าหลังจากนั้นวิชา
คณิตศาสตร์เธอมา Re-grade ได้ถึง B+ แล้วพี่ก็เอาตัวอย่างเด็กเหล่านี้ไปแนะน ากับรุ่นน้องตลอด แล้ว
ทุกคนก็กระตือรือร้น เพราะฉะนั้นแหล่งความรู้อีกอันคือติวเตอร์ในเน็ต แต่ก็บอกเด็กด้วยนะบางอันก็
อาจจะผิดพลาด เวลาดูเน็ต ดูติวเตอร์ ก็ให้ใช้วิจารณญารด้วย ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพูดถูกหมด ผิดก็มีนะคะ  

นี่คือตรงท่ีว่าบางทีนักศึกษาเขาเราต้นทุนเขาน้อยไปนิดหนึ่ง แล้วอีกอันหนึ่งท่ีเราควรท า มี
อาจารย์บางท่านท่ีพูดก็คือเรื่องของนักศึกษาได้เข้ากลุ่ม อาจารย์บาสที่บอกว่าต้องท าไลน์กลุ่มคณะ ไลน์
กลุ่มเอก ไลน์กลุ่มภาค ซึ่งตอนนี้พี่ก็รู้อยู่ว่าเรามีอยู่ มี Facebook มีภาค มีอะไร มีแต่ให้ท าเพิ่ม ไลน์แต่
ละวิชาท า ท าแล้วแต่ยังมีปัญหาคือนักศึกษาหาไลน์เข้าไม่ถูก ท่ีไลน์เข้าไม่ถูกเป็นเพราะไม่มีเพื่อน 
เพราะฉะนั้นให้พวกเราช่วยบอกนักศึกษาว่า เมื่อเข้ามาเรียนแล้วขอให้หากลุ่มเพื่อน พี่สอนในห้องเนี่ย
เด็กเข้ามาใหม่วิชาแรกๆ พี่จับท ากลุ่มสัมพันธ์ในห้องเลยนะ คือพี่ไม่ชอบท่ีเด็กมานั่งรอเราเรียน แล้วก็นั่ง
ตัวใครตัวมัน ไม่มีการคุยกันเลย ก็เลยจับท ากลุ่มสัมพันธ์ หลังจากนั้นสังเกตดูก่อนท่ีเราจะเข้าไปสอน 
เด็กรู้จักคุยกัน และเขาบอกว่าคุยกันก็คุยกันในเรื่องทักทายปราศรัย หรือเรื่องเรียน เรื่องสงสัย และพี่ให้
ใช้ค าว่าให้จับกลุ่มบัดด้ี โดยเฉพาะวิชาเอก ให้จับกลุ่ม 3-4 คน แล้วให้ไปพบกันสัปดาห์หนึ่งสัก 1-2 ครั้ง 



แล้วเราต้องมี Feedback ไม่อย่งนั้นเด๋ียวเด็กไม่ท า ให้เข้ากลุ่มแล้วท ารายงานส่งเรา อาจจะให้เป็น
คะแนนเก็บอะไรก็ว่าไป ตรงนี้ควรท า ถ้าเป็นเด็กสมัยประถม มัธยม เราก็จะใช้ค าว่าพี่ช่วยน้อง น้องช่วย
พี่ เพื่อนช่วยเพื่อน เราสามารถเอามาใช้ในการเรียนการสอนของเราได้นะคะ 

อีกอันหนึ่งก็คือ เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน น้อยมาก ตอนท่ีเรียน On 
site นะเข้าไปสอนเนี่ย เด็กจะนั่งหลังห้องเยอะเลย เราเข้าไปรู้สึกว้าเหว่ จะเรียกเด็กที นู้น ก็เลยบอกให้
มานั่งข้างหน้าง อันนี้เป็นนิสัยของพี่ว่าให้เด็กมานั่งข้างหน้า แต่พอตอน Online ปัญหานี้หมดไป 

ประเด็นสุดท้ายท่ีพี่อยากจะบอกน้องก็คือ ให้น้องเน้นเด็กให้เรียนด้วยหัวใจนักปราชญ์ เพราะ
เด็กนั่งฟังเราเนี่ย นั่งฟังเฉย ครูจะพูดอะไรก็ก็นั่งฟังเฉย ไม่มีจด ไม่มีอะไร พี่เลยจับให้เด็กใช้หัวใจ
นักปราชญ์ สุ จิ ปุ ลิ ท้ังปริญญาตรี ปริญญาโท “ลูก หนูฟังครูนะลูก ปากกาอยู่ในมือด้วย กระดาษ
เตรียมไว้ลูก ครูพูดอะไรไป จด” บางทีสอนๆ ไปเห็นเด็กมองเราเพลิน “จดๆๆๆ อย่าลืมจด” แล้วอีกอัน
ท่ีใช้เทคนิคนี้ประจ า ให้เด็กพูดตาม 3 ครั้ง คืออะไรท่ีเป็น Keyword อะไรท่ีมันส าคัญ อะไรท่ีเป็นนิยาม
ท่ีเราต้องการให้เด็กได้ เราจะพูด เราจะอธิบายเสร็จ ให้เด็กพูดซ้ า พอซ้ าเสร็จให้พูดพร้อมกัน 3 ครั้ง อัน
นี้เป็นเทคนิคปฐมง่ายๆ แต่ได้ผล พี่ว่าทุกเอกเอาไปใช้ได้ แล้วไม่ต้องมาค านึงว่า เราสอนเด็กปริญญาตรี 
ท าแบบนั้นเลยค่ะ ให้เด็กพูดตามเรา ให้เด็กพูด 3 ครั้ง จดค่ะลูก  

เพราะฉะนั้นเวลาสอน บางครั้งต้องมีมุกสนุกสอดแทรกนิดหนึ่ง ยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะว่าเด็กเขา
จะได้เอามุกของเราไปใช้ต่อ “ตอบมาเลยลูก ผิดไม่เป็นไร” คือทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเราท ากับเขา เราหวังว่า
เขาจะเอาไปใช้กับเด็กต่อ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีส าหรับนักศึกษาเหล่านี้ด้วย 

ค าสุดท้ายท่ีขอฝาก เราต้องท าตัวเหมือนกับบริการหลังการขาย แต่ของเรากลายเป็นบริการหลัง
เรียน ด้วยความอบอุ่นของการท่ีเราจะเป็นครู เราจับเด็กมาอบรม บ่มและเพาะเขา ด้วยจิตเมตตา ด้วย
จิตวิญญาณของความเป็นครูของเราท่ีเราจะถ่ายทอดสู่เขา สู่ตา ใจสู่ใจแล้วเขาจะรับจากเราได้ทุกเรื่อง 
และเขาก็จะไปใช้ต่อกับลูกศิษย์ได้เป็นอย่างดี ขอฝากน้องเท่านี้นะคะ โอกาสหน้าคงได้มีอะไรมาฝากใหม่ 
ขอบคุณค่ะ 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 
 ขอบพระคุณมากเลยครับส าหรับอาจารย์แป๋ว มีข้อคิดฝากไว้ให้เราด้วยนะครับ ท าให้ผมนึกถึง
การสอนแบบไทย ท่ีอาจารย์สุมลเขียนไว้ในหนังสือ ส่วนมากจะมีอบรมบ่มนิสัย อยากให้เราได้ปลูกฝังกับ
คนท่ีเป็นครู แล้วก็ท่ีส าคัญต้ังอยู่บนพื้นฐาน สุ จิ ปุ ลิ หัวใจนักปราชญ์ สุดท้ายอาจารย์ยังได้ฝากถึง
บริการหลังการขาย ไม่ใช่แบบพวกท่ีขายของ แต่ในฐานะท่ีเราเป็นครูนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นสิ่งท่ีอาจารย์
ต้องเรียกว่าอาจารย์ผู้ ท่ีท างานในราม ผู้มากประสบการณ์ดีกว่า อาจารย์ก็จะมองเห็นมุมมองท่ี
หลากหลายมาก แล้วเด๋ียวอีกท่านหนึ่งจะเป็นอาจารย์แหงว เชิญครับ 
 
อ.เยาวพรรณ  ทิมทอง 



 ขอบคุณนะคะ จริงๆ แล้วในสิ่งท่ีครั้งท่ีแล้วก็เสียโอกาสท่ีไม่ได้เข้า แต่ก็ทราบมาว่ามีข้อมูลดีๆ 
จากอาจารย์สง่า ต้องบอกว่าอาจารย์สง่าก็คือผลผลิตของรามค าแหงท่ีประสบความส าเร็จจาก
รามค าแหง จากคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทยนะคะ นี่คือผลผลิตจากรามค าแหงจริงๆ ทุกวันนี้ถาม
ว่าท่านอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของตัวพี่แหงว แต่ ณ ตอนนี้มาเป็นอาจารย์เหมือนกัน อันนี้ตอนนี้มีบทบาท
เป็นผู้ร่วมงานกันแหละ 
 ท่ีทราบท่านจบตรี ภาษาไทย จบโทก็ภาษาไทย ท่ีรามค าแหงท้ัง 2 อัน ถือว่าเป็นผลผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ อันนี้ถามว่าอาจารย์สง่าเราไม่ได้สัมภาษณ์ ยุคนั้นท่ีอาจารย์สง่าเรียนยังไม่มีการสัมภาษณ์
เท่าไหร่ เพราะว่าตอนนั้นท่ีอาจารย์สง่าเรียนเป็นหลักสูตร 4 ปีรุ่นสุดท้าย ก่อนท่ีจะเปลี่ยนเป็น 5 ปี 
หลักสูตร 5 ปีเราเริ่มปี 47 ตอนนั้นเราก็ยังไม่สัมภาษณ์ แต่ต้องบอกว่าอาจาร ย์สง่าเนี่ยท่ีประสบ
ความส าเร็จจากการท่ีไม่ได้สัมภาษณ์เนี่ย แต่ด้วยตัวเนื้อของท่านเอง แต่ว่าคนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในรุ่นเราก็ไม่รู้ 
แต่ถามว่าคนท่ีเป็นครูมันมีอยู่ 2 ส่วน อย่างท่ีหลายๆ คนพูดว่า มาเรียนครูง่าย เมื่อก้ีไม่แน่ใจว่าท่านใด
พูด “มาเรียนเถอะ ง่ายๆ เด๋ียวก็จบ” สมัยก่อนเหมือนว่าลงเรียนอะไรไม่ได้มาศึกษาศาสตร์ แต่มันก็จะมี
ตัวหัวกะทิอย่างอาจารย์สง่า เก่งๆ ถามว่าหลายคนท่ีเราเห็นว่าประสบความส าเร็จ อาจารย์อีกท่านหนึ่ง
เป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนเตรียมอุดม ซึ่งอาจารย์แป๋วก็รู้จัก ลักษณะบุคคลเหล่านี้ เก่ง มาแบบท่ีเราไม่ได้
สัมภาษณ์แต่เก่งด้วยตัวเนื้อ ก็มาอบรมบ่มเพาะนี่ล่ะคะ ท าให้เขาได้ไปเป็นครูท่ีดี แต่จริงๆ แล้วมันก็จะมี
ปัญหาอย่างอ่ืนท่ีพี่ๆ ได้พูดเอาไว้ว่ามันไม่ได้มีทุกคนมาได้อย่างอาจารย์สง่า มันมีคนท่ีมีปัญหาต้องท าให้
เราย้อนมาว่าต้องมีสัมภาษณ์ เพราะเกิดเหตุว่าเราเจอบุคคลท่ี เป็นครูไม่ได้ มีปัญหาทางด้านสุขภาพ 
ทางด้านจิตก็มี หรือเป็นครูแล้วอารมณ์ไม่ดี เด็กไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพราะฉะนั้นถ้าสัมภาษณ์แล้ว 
หนึ่งเราได้เห็น ได้รู้ถึงอารมณ์เด็กว่าพูดไปพูดมา หรือถามไปถามมา จ้ีจุดไปจ้ีจุดมาเนี่ย เด็กมีอารมณ์
เป็นยังไง ท าให้เรารู้ว่าถ้าไปเจอสถานการณ์เขาจะมีอารมณ์ทางไหน การท่ีเราจะมาสัมภาษณ์คนท่ีเรียน
ครูเนี่ยมีความส าคัญมาก ท่ีเราจะต้องใช้เพื่อประกอบการพิจารณาให้เด็กเข้าศึกษาต่อหรือไม่ ขอบคุณ
ค่ะ 
อ.สง่า  วงศ์ไชย 
 ขอบพระคุณอาจารย์แหงวนะครับ อย่างท่ีอาจารย์แหงวได้ฝากไว้ว่า การสัมภาษณ์ก็ยังคงเป็น
เรื่องท่ีส าคัญ และก็จ าเป็นกับการรับสมัครนิสิตครูในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของการคัดกรอง
เท่านั้น เราพยายามจะสร้างมาตรฐานให้ตรงกับมาตรฐานท้ังของรามค าแหง ของคุรุสภา แล้วในอนาคต
ต่อๆ ไป เพราะฉะนั้นเรามองว่าการจะเป็นครูจะต้องคัดสรรเหมือนเดิม แต่จะคัดสรรมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ ประสบการณ์ของคุณครูทุกท่าน เรามีมากมีน้อยแค่ไหนเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกัน การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขยายองค์ความรู้ให้มันกว้างขึ้น อ.โป้จริงมั้ยครับ 
 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 



 จริงครับ ผมชอบค าพูดของอาจารย์แป๋วนะครับ ค าหนึ่งเรื่อง บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ เคยได้ฟังค านี้
มาก่อน ทีนี้ประเด็นเมืองไทย การศึกษาของไทยผมมองว่าเมล็ดพันธุ์ท่ีเข้ามามันหลากหลาย แต่เราเป็น
ครูเนี่ย เราต้องเป็นปุ๋ยหรือดินท่ีดี สมมติเด็กเป็นกระบองเพชร เราไปดินเหนียวอย่างเนี่ยต้นไม้ตาย 
เพราะฉะนั้นถ้าเด็กเป็นบัวเราไปให้ดินร่วนก็ตาย เพราะบัวต้องการน้ าครับ อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น
ผมมองว่าการท่ีเด็กเข้ามาเป็นเมล็ดท่ีบ่มเพาะเนี่ย การเป็นครูต้องหลากหลายในการสอน ต้องมีลูกเล่น
ลูกชน ต้องมีท้ังดุ มีความสุขไปด้วยครับ อาจารย์สง่าโชคดีนะครับ อาจารย์สง่าจะเจอเมล็ดท่ีดี ปุ๋ยท่ีดี 
อาจารย์แหงวเชิญครับ 
 
อ.เยาวพรรณ  ทิมทอง 
 เราเคยสัมภาษณ์นักศึกษา แล้วบางทีเราดูแล้วว่าคุณจะเป็นครูได้ไหม? เพราะฉะนั้นก็เคยบอก
เขาว่า พร้อมมั้ยท่ีจะเป็นครู แล้วเราก็พูดไปลอยๆ บางทีเราก็พูดไปลอยๆ พอวันหนึ่งท่ีเด็กเขาจบ จ าได้
เลยว่าวันนั้นเขาวิ่งมา มันจะมีอยู่งานหนึ่งท่ีเราจะไป เด็กจบแล้วเราก็จะไปเสริมสร้างประสบการณ์
วิชาชีพครู ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้ออกเดินทางไปต่างจังหวัดเท่าไหร่ มีจัดในนี้บ้าง มีออนไลน์บ้าง แต่ว่าถ้า
เราไปจัดนอกสถานท่ีเนี่ย มันจะมีให้ผูกข้อมือ เขาจะวิ่งมา “อาจารย์ค่ะ หนูมาตอบค าถามอาจารย์ค่ะ” 
“ตอบค าถามอะไรล่ะ” “หนูพร้อมท่ีจะเป็นครูแล้วค่ะ อาจารย์ถามหนูไว้ต้ังแต่ตอนท่ีหนูเข้าเรียนมา” 
อย่างท่ีอาจารย์สง่าบอกว่า เราจ าได้มั้ย จ าไม่ได้ ตอนนั้นจ าไม่ได้หรอกว่าเราถามเด็กคนไหน แต่เด็กจ าได้ 
จ าได้จนวันสุดท้ายท่ีเขาจะจบ เขาวิ่งมาหา ซึ่งไม่ใช่เอกเราด้วยมั้งเขาวิ่งเข้ามาหา ขอให้อวยพรให้หน่อย
แล้วหนูก็มาตอบค าถามอาจารย์ด้วย 
 อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเราถามไประหว่างสัมภาษณ์ เราไม่รู้หรอกว่าเด็กจ าอะไรจากเราบ้าง สิ่งหนึ่งท่ี
เราได้จากการสัมภาษณ์คือเราได้รู้จักเด็ก บางทีมันเป็นความภาคภูมิใจของคนเป็นครู  เมื่อปลายทางท่ี
เด็กเขาจบแล้ว เขามีความรู้สึกต่อวิชาชีพครูท่ีดีนะคะ อันนี้คือสิ่งท่ีเราอยากได้ เมื่อเขาได้ศึกษาแล้วเขามี
ความรู้สึกท่ีดีต่อวิชาชีพที่เขาไปท า อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งท่ีเราอบรมบ่มเพาะ อย่างท่ีอาจารย์สิริพัชร์บอกแล้ว
ประสบความส าเร็จ ขอบคุณมากค่ะ 
 
ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา จะเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ช่วงนี้ จะปิดการประชุมแล้วนะครับ เป็นช่วง
ถาม-ตอบนะครับ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท้ังหลายทุกท่าน ท้ังเก่าท้ังใหม่นะครับ มีค าถามอะไรท่ีสงสัย 
ไม่ว่าจะเป็นนอกเรื่อง ในเรื่อง หรืออะไรก็ได้ครับท่ีมีความสงสัยในกระบวนการของ KM ในกระบวนการ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา หรืออยากซักถามอะไรแล้วไม่มีโอกาสได้ถาม เวทีนี้เปิดโอกาสแล้วครับ KM เป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเชิงวิชาการ เรียนเชิญครับ 



โอเคครับ เหมือนถามเด็กเลย ถามในห้องเรียนว่า นักศึกษาครับไม่เข้าใจอะไรมั้ยครับ เงียบ 
นักศึกษาครับมีใครยกมือมั้ยครับ ไม่ แต่พอออกนอกห้องมีมาครับ ไม่เป็นไรครับ อันนี้น่าจะเป็นเคสนั้น 
แต่ในห้องนี้อาจจะไม่เจอกัน แต่โอกาสท่ีจะได้ออกไปเจอพี่แป๋ว พี่แหงว อาจารย์โป้นะครับ แล้วก็
อาจารย์สง่า ก็มีโอกาสได้ทักทายได้พูดคุย ก็ยกมือทักทายกัน อาจารย์แต่ละท่านเป็นอาจารย์ท่ีน่ารัก 
โดยเฉพาะผมเลือกทีมงาน KM มาเนี่ย เป็นทีมงานท่ีสุดๆ ในคณะเราแล้วครับ ท่ีมีองค์ความรู้แต่ละ
มุมมอง มีคุณค่ามีประโยชน์นะครับ วันนี้ท่านมาด้วยใจจริงๆ มาให้ความรู้เรา ให้งาน KM เราเดินไปได้
สะดวก แม้กระทั่งท่านรองฯ ท่านมีภารกิจมากมาย 

อีกสัก 2-3 อาทิตย์จะมีจดหมายถึงกลุ่มเป้าหมาย คือเป็นแบบติดตามว่าโปสเตอร์ท่ีเอามาวันนี้มี
ประโยชน์มากเพียงใด และบรรลุเป้าหมายหรือเปล่า สุดท้ายนะครับ ขอบคุณจริงๆ ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ
ท้ัง 3 ท่านนะครับ ขอเรียกชื่อเล่นนะครับ พี่แป๋วก่อนเลย แล้วก็อาจารย์แหงวครับ เป็นอาจารย์ท่ีดีมากๆ 
มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้ แล้วก็อาจารย์สง่า ขอบคุณกลุ่มเป้าหมายเดิม อาจารย์เต้ อาจารย์เชน น้องต๋ัม
ท่ีมาวันนี้ แล้วก็ขอบคุณมากๆ เลยส าหรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์เดียร์ พี่เขม อาจารย์เต อาจารย์ปัท 
รวมถึงอาจารย์บาสนะครับ และก็ท่ีจะต้องขอบคุณมากๆ คือพี่แอมนะครับ คนท่ีจดลิขิต แล้วก็น้องออย
ท่ีประสานงานทุกอย่าง วันนี้ก็เหมือนเป็นวันสุดท้ายท่ีจะมาด าเนินการ เด๋ียวรองฯ แทนกล่าวปิดเลยครับ 
เชิญครับ 

 
ผศ.ดร.ภาติยะ  พัฒนาศักดิ์ 

ขอบคุณอาจารย์โป้ครับ ขอบคุณทุกท่านครับ ขอบคุณอาจารย์สิริพัชร์ อาจารย์เยาวพรรณ 
อาจารย์สง่า แล้วก็ขอบคุณท่านรองประธานนะครับ ท่ีด าเนินการเข้มแข็ง ขอบคุณอาจารย์ใหม่
กลุ่มเป้าหมายทุกท่าน  

KM เป็นข้อเดียวเท่านั้นเองในการประเมินประกันคุณภาพ องค์ประกอบท่ี 5 เป็นเพียงหนึ่งข้อ 
แต่ว่าอาจารย์จะเห็นว่าการด าเนินงานนั้นยากมาก มีรายละเอียดเยอะ เรามีท้ังคณะกรรมการใหญ่ มีท้ัง
คณะอนุกรรมการ ทุกครั้งท่ีได้เข้าประชุมคณะกรรมการ KM ของมหาวิทยาลัยเนี่ย เขาไล่ชื่อหัวข้อทุก
คณะ ถ้าคณะไหนไม่ผ่าน KM มหาวิทยาลัยไม่ผ่าน ฉะนั้นทุกคณะต้องผ่าน แล้วชื่อหัวข้อของคณะอาจ
ถูกน าไปสัมภาษณ์ในกรณีท่ีขั้นตอนไม่ชัดเจน ก็เลยต้ังข้อสังเกตว่าปีนี้อาจเป็นคณะศึกษาศาสตร์ก็ได้ท่ีจะ
ถูกสัมภาษณ์ แต่เราได้คุยกับอาจารย์โป้แล้วว่าเราไม่หนัก ไม่ตระหนกในเรื่องนั้นเลย สัมภาษณ์ได้เลย 
เพราะว่าขั้นตอนตามท่ีอาจารย์โป้ได้วางเอาไว้ให้กับอาจารย์ทุกท่าน ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับ ท้ังตัว
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ถ้าเกิดสมมติว่ามหาวิทยาลัยเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายไป
สัมภาษณ์ ขั้นตอนของการพูดคุยของเราวันนี้ อาจารย์ไม่ ต้องตกใจ อาจารย์ก็ตอบตามท่ีเราได้
ด าเนินการมา แล้วผมกับอาจารย์โป้ก็จะไปเป็นเพื่อนอยู่แล้วล่ะ แต่คิดว่าไม่น่ามี ปัญหาอะไรท้ังนั้นใน
ส่วนของการด าเนินงาน อาจารย์โป้วางกรอบไว้ดีมาก  



ในส่วนของ KM วันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของคณะอนุกรรมการ และเราก็จะมีการประชุมของ
คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ KM ปีต่อไปจะรอบกรกฎาคม ก็จะเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าก็จะท าอยู่ 2 
ด้าน ท้ังนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ หวังว่าเราจะได้พบกันอีก แล้วก็ขอให้
รักษาสุขภาพนะครับ ท่ีเราประชุมออนไลน์คราวนี้ก็เนื่องมาจากว่าสถานการณ์โควิด ค่อนข้างใกล้ตัว
มากๆ เพื่อสุขภาพของทุกท่านเลยต้องประชุมออนไลน์กัน มีโอกาสคงได้พบกันใหม่ ขอปิดการประชุม
ครับ ขอบคุณครับ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 


