
ทําไมต้อง Active Learning : 
เล่าเร่ือง NUS และ Flip the Classroom ของอเมริกา 

โดย ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 

ตอนท่ี 1 : อะไรท่ีทําให้ NUS กลายเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก 
ในเวลาเพียง 10 ปี 

  อะไรคือสิ่งที่ทําให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore - NUS) 
จากท่ีไม่มีอันดับอะไร กลายเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับ 20 ของโลก? ขณะท่ีประเทศ
ไทยไม่มีมหาวิทยาลัยใดท่ีติดใน 300 อันดับแรกเลย? 

  จริงอยู่ที่เราไม่ควรไปสนใจเร่ืองอันดับโลกอะไรน่ีให้มากเกินไปนัก แต่การท่ี NUS ก้าวข้ึนมาอยู่ในท็
อปเท็นของโลกในเวลาแค่ 10 ปี น่าจะมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้ ว่าเขาทําได้อย่างไร?  

  ผมต้ังโจทย์น้ีไม่ใช่ต้องการที่จะ "เลียน"แบบของเขา แต่ต้องการจะ "เรียน" จากคนที่เขาเป็นเอเชีย
เหมือนกับเรา และต้องไม่ลืมว่าสิงคโปร์เพิ่งต้ังประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2508 เพิ่งจะ 50 ปีเองนะครับ 

  ด้วยความต้ังใจดังกล่าว ในปี 2556 ผมจึงไป NUS เพื่อหาคําตอบน้ี โดยได้ขอพบกับรองอธิการบดี
ของ NUS ท่ีดูแลเร่ืองวิชาการและการเรียนการสอน หลังจากพูดคุยซักถามอย่างเข้มข้น ผมคิดว่าผมได้
คําตอบแล้วครับ  

บทสนทนากบัรองอธิการบดีฝ่ายอาจารย์และการศกึษา ของ NUS 

  มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ NUS กลายเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของเอเชียและอันดับ 8 
ของโลกได้อย่างไรในเวลาแค่ 10 ปี? ผมต้ังคําถาม 

  "เพราะเราเปลี่ยนวิธีการสอน" โปรเฟสเซอร์ Bernard C.Y. Tan รองอธิการบดีฝ่ายอาจารย์และ
การศึกษา (Vice Provost) ของ NUS บอกกับผม                                                                                      

  "เม่ือ 10 ปีก่อนเราก็สอนนักศึกษาด้วยการเล็คเชอร์เป็นหลักเหมือนท่ีอ่ืนๆ"  

  แ ค่ เปลี่ ยน วิ ธีกา รสอน ก็ เป ล่ียนมหา วิทยาลัย ไ ด้ ถึ งขนาดนี้ เ ชี ยวห รือ  ผม รู้ สึกทึ่ ง มาก                           
"แล้วอะไรทําให้ NUS ตัดสินใจเปล่ียนวิธีการสอน" ผมถามต่อ 
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  "ความรู้จากเล็คเชอร์น้ัน นักศึกษาเรียนจบแล้วเอาไปใช้ได้แค่ 3 ปีถึง 5 ปี ก็ล้าสมัยแล้ว เราจึง
ตัดสินใจเปล่ียนวิธีการสอนจากการสอนแบบเล็คเชอร์ให้ความรู้ มาสอนวิธีการหาความรู้ และให้รู้จักหา
ความรู้มาแก้ปัญหา"        
  "ใช้ Problem-based Learning (การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้) ใช่ไหมครับ?" ผมถามเจาะ
เข้าประเด็น "ใช่ เราเปลี่ยนจากการเล็คเชอร์เป็น Problem-based Learning!"  
  และผลก็คือในเวลาเพียง 10 ปี NUS ก็ก้าวข้ึนมาเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําติด 20 อันดับแรกของโลก! 
เขาไม่ได้เปลี่ยนหลักสูตร แต่เปลี่ยนวิธีการสอน! 
  คําตอบจาก NUS ยืนยันสิ่งที่ผมได้พบมาจากมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ัวโลกว่า สิ่งที่เป็นปัจจัย
ความสําเร็จของมหาวิทยาลัยช้ันนําไม่ใช่หลักสูตร ไม่ใช่ตึกเรียนหรือห้องเรียนทันสมัย แต่คือวิธีการสอน!  
  แล้ว Problem-based Learning คืออะไร? NUS ยังใช้เทคนิควิธีการสอนอ่ืนๆ อะไรอีกบ้างท่ีทําให้
เขาเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก? โปรดติดตามต่อไปครับ 

Problem-based Learning คืออะไร? 

  การใช้ "ปัญหา" เป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) ท่ีเรียกย่อๆ ว่า PBL คือ
อะไร? ใช้ได้กับปริญญาตรีทุกคณะหรือไม่? ทําไมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) นํามาใช้แล้วจึงได้ 
"ผล" ถึงขนาดน้ี? 

  การสอนด้วยการบรรยาย (Lecture-based Learning) จะ "บรรยาย" ก่อนแล้วจึงให้ "โจทย์" และ
โดยมากจะให้โจทย์กันตอนสอบ แต่ PBL จะกลับกัน คือจะให้ "โจทย์" ก่อน และจะให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่า
เพื่อจะ "แก้โจทย์" ต้องใช้ "ความรู้" อะไรบ้าง แล้วให้ไปหาความรู้นั้นมาแก้โจทย์ "ผลลัพธ์" ท่ีได้คือนักศึกษา
จะมีความสามารถในการ "หาความรู้" มา "แก้ปัญหา" หากตรงไหนขาดไปอาจารย์ก็จะเพิ่มเติมให้ 
  "มีอาจารย์จํานวนมากในประเทศของผมเช่ือว่าการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้น้ัน ใช้ได้เฉพาะ
คณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล เท่าน้ัน คณะด้านสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีจะใช้ได้ต้องเป็นระดับปริญญาโทข้ึนไป จริงไหมครับ" ผมถามโปรเฟซเซอร์ Tan 
  "ปริญญาโทและปริญญาเอกต้องใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้อยู่แล้ว ที่ผมบอกว่า NUS เปล่ียน
วิธีการสอน คือเปลี่ยนระดับปริญญาตรี" รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาของ NUS ตอบผม                                   
"ทุกคณะ?" ผมซัก  
  "ใช่ เราทําทุกคณะ และได้ผลทุกคณะ!" 
  "นอกจากการใช้ปัญหาเปน็ฐานในการเรียนรู้แล้ว NUS ยังให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยไหม?" ผม
ถามต่อ  
  "ครับ เราให้ลงมือปฏิบัติด้วย ท่ีน่ีใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ (Project-based Learning) 
ด้วย" 
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  "แล้วโครงงานท่ีทําเปน็โครงงานบริการสังคมด้วยหรือเปล่าครับ"  
  "แน่นอน เราใช้การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) ด้วย ว่าง่ายๆ เราใช้การเรียนรู้
ทุกวิธีในการทําให้นักศึกษาของเรามีความสามารถในการหาความรู้มาแก้ปัญหาให้สังคมและประเทศของ
เรา!" 
  น่ีไง สิ่งที่ทําให้นักศึกษาของ NUS เก่งในการ "แก้ปัญหา" และทําให้ NUS ก้าวข้ึนมาเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก! ผมคิดในใจ 

"ตอนท่ีเร่ิมเปลี่ยนมีอุปสรรคปัญหาบ้างไหมครับ"                                                                      
"มี" โปรเฟสเซอร์ Tan ตอบ "ปัญหาใหญ่สุดคืออาจารย์! อาจารย์ไม่ยอมเปล่ียนวิธีสอน!" 

  แล้ว NUS เขาแก้ปัญหาน้ีได้อย่างไร? โปรดติดตามต่อไปครับ 
 
สิ่งท่ีเปลีย่นยากท่ีสุดในมหาวิทยาลยัไม่ใช่หลกัสูตร ไม่ใชน่กัศกึษา .. 

  "สิ่งท่ีเปล่ียนยากท่ีสุดในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่หลักสูตร แต่คืออาจารย์!" รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา ของ NUS บอกกับผม  

  "แล้ว NUS ทําสําเร็จได้อย่างไร? ใช้วิธีไหนถึงทําให้อาจารย์เปล่ียนวิธีสอนได้?" ผมถาม                                   
"เมื่อเปลี่ยนไม่ได้เราก็ไม่เปลี่ยน" 
  "หา ว่าไงนะ?" ผมนึกว่าฟังผิด "เปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เปล่ียน หมายความว่าอย่างไร? คุณเปลี่ยนได้สําเร็จ
ไม่ใช่หรือ??" 

"อาจารย์เก่าเปลี่ยนยาก พวกเขาเล็คเชอร์มาท้ังชีวิต เราเลยเร่ิมท่ีอาจารย์ใหม่" โปรเฟสเซอร์ Tan 
เฉลย "เราเทรนอาจารย์ใหม่ อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ อาจารย์ใหม่มี
แต่เพิ่มข้ึน ส่วนอาจารย์เก่าเพราะต้องเกษียณจึงมีแต่ลดลง ทําไปทุกปีๆ ไม่ช้านานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ัง
มหาวิทยาลัย!" 
  "แต่อาจารย์เก่าเขาก็ยังสอนแบบเดิมอยู่?" ผมยังข้องใจ                                                               
  "อาจารย์เก่าเราให้เป็นไปตามความสมัครใจครับ แต่สุดท้ายแล้วก็เปล่ียนแทบทั้งหมด เมื่ออาจารย์
เขาก็ได้เห็นผลลัพธ์ว่าการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้น้ันดีกว่าการบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว"   

"แล้ว NUS เทรนอาจารย์อย่างไร มีหน่วยงานทําหน้าท่ีนี้เป็นการเฉพาะหรือไม่?" ผมซักต่อ                   
"เรามีศูนย์การสอนและการเรียนรู้ (Centre for Teaching and Learning) ท่ีทําหน้าท่ีเทรน
อาจารย์ และวิจัยค้นคว้าวิธีการสอนแบบใหม่ๆ มาให้อาจารย์เลือกใช้" โปรเฟสเซอร์ Tan ตอบ 
"ดังน้ัน วิธีการสอนของเราจึงทันสมัย และใหม่อยู่เสมอ!" 
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  "วันนี้เวลาหมดแล้ว มาสิงคโปร์คราวหน้าผมจะขอมาดู Centre for Teaching and Learning ของ
คุณได้ไหม?" 
  "ได้เลยครับ ด้วยความยินดีเป็นอย่างย่ิง!" 

  การสนทนาอันมีชีวิตชีวาได้จบลง ปฏิบัติการ "ล้วงตับ" NUS ของผมได้ผลเกินความคาดหมาย NUS 
กลายเป็นมหาวิทยาลัย 20 อันดับแรกของโลกได้อย่างไรในเวลาแค่ 10 ปี ผมรู้คําตอบแล้วครับ! 
  ท่ีน่าสนใจคือโปรเฟสเซอร์ Tan คนถูกล้วงตับ ดูจะมีความสุขยิ่งกว่าผมเสียอีก ท่ีได้เล่าให้ผมฟงัครับ 

ตอนท่ี 2 : Flip the Classroom ของอเมริกา 
  เพราะเปลี่ยน "วิธีการสอน" จึงทําให้ NUS กลายเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกในเวลาเพียงแค่สิบ
กว่าปี แล้วมหาวิทยาลัยช้ันนําอ่ืนๆ ท่ัวโลกล่ะ เขามีวิธีสอนกันอย่างไร เล็คเชอร์กันมากน้อยแค่ไหน? 

  เดือนมิถุนายนปี 2556 ผมไปสิงคโปร์อีกคร้ังเพื่อไปร่วมสัมมนา International Sustainable 
Campus Network (ISCN) ซ่ึง NUS เป็นเจ้าภาพ และเพื่อท่ีจะไปดู Centre for Development of 
Teaching and Learning ของ NUS ตามท่ีได้ต้ังใจไว้ 

  ในการสัมมนา ISCN ซ่ึงปีนี้จัดท่ี NUS มีโปรเฟสเซอร์จํานวนมากจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวโลกมา
ประชุมกัน ผมจึงถือเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้ตรวจสอบว่า ในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยช้ันนําท่ัวโลกเขามีวิธีสอน
กันอย่างไร 

  "มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเล็คเชอร์กันมากแค่ไหนครับ?" ผมต้ังคําถามกับโปรเฟสเซอร์ Nancy 
Bugwig รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาของ Clark University แห่ง Massachusetts  
  "เล็คเชอร์?" โปรเฟสเซอร์ Nancy เลิกค้ิว "มหาวิทยาลัยในอเมริกาเลิกเล็คเชอร์กันหมดแล้ว!"  
  "เลิกเล็คเชอร์กันหมดแล้ว?" ผมออกจะตกใจกับคําตอบที่ได้ยิน "มหาวิทยาลัยในอเมริกาไม่เล็คเชอร์
กันเลยจริงๆ เหรอครับ?" 
  "ความจริงก็ยังมีเล็คเชอร์กันบ้าง แต่เล็คเชอร์แบบให้นักศึกษาท่องจํา มหาวิทยาลัยช้ันนําเลิกกัน
หมดแล้ว!"  
  "ทําไมจึงเลิกเล็คเชอร์? อะไรทําให้พวกคุณเปล่ียน?" ผมซักด้วยคําถามเดียวกับที่เคยถามโปรเฟส
เซอร์ Tan ของ NUS 
  "เพราะนักศึกษาไม่ชอบ" โปรเฟสเซอร์ Nancy ตอบ "เล็คเชอร์ไปหาอ่านเองได้ นักศึกษาต้องการ
อะไรท่ีดีกว่านั้น!" 
  แล้วมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเขาเปลี่ยนสําเร็จได้อย่างไร และเปลี่ยนมานานแค่ไหนแล้ว โปรด
ติดตามต่อไปครับ 
  "มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนมานานหรือยังครับ?" ผมถามต่อ 
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  "เราเพิ่งจะเปลี่ยนมาได้ 4 ปี" โปรเฟสเซอร์ Nancy ตอบ 
  "อะไรนะ?! เพิ่งเปล่ียนมาได้ 4 ปีเองหรือ?" ผมประหลาดใจมาก 
  "ความจริงเราเร่ิมมีวิธีสอนแบบใหม่ๆ มาซักระยะแล้ว แต่การเปล่ียนแปลงจริงๆ เพิ่งเกิดข้ึนเม่ือ 4 ปี
ท่ีแล้วนี้เอง!" 
 
  อเมริกาเพิ่งเปลี่ยนมาได้ 4 ปีเองหรือน่ี! ทีหลัง NUS อีก แสดงว่าเรายังไม่ช้าเกินไป "แล้วจุดเปล่ียน
เกิดข้ึนมาได้อย่างไรครับ?" ผมถามต่อในประเด็นสําคัญ 
  "คนท่ีเร่ิมต้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ โปรเฟสเซอร์ Carl Wieman ท่ีปรึกษาของ
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา"  
  "Carl Wieman คนท่ีเป็นนักฟิสิกส์รางวัลโนเบล?" 
  "ใช่ Carl Wieman เป็นนักการศึกษาด้วย เขาผลักดันแนวคิด Flip the Classroom คือให้ 'พลิก' 
วิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยใหม่ท้ังหมด ให้เลิกเล็คเชอร์ และเปล่ียนอาจารย์จากผู้บรรยาย ให้
กลายเป็นโค้ชท่ีฝึกวิธีหาความรู้!" 
  "ยอดเยี่ยม!" ผมอุทาน "Carl Wieman เปลี่ยนแปลงสําเร็จใช่ไหมครับ?" 
  "ก็ไม่เชิง" โปรเฟสเซอร์ Nancy ตอบ "พวกอธิการบดี Harvard, MIT, Stanford และมหาวิทยาลัย
ช้ันนําอ่ืนๆ ท้ังหลาย เห็นท่าจะเดือดร้อน จึงรวมตัวกันบอกโอบามาว่าไม่เอา Carl Wieman" 
  "อ้าว" ผมงงอีกคร้ัง "แล้วเปล่ียนสําเร็จได้ยังไง?" 

"คืออย่างงี้ พวกอธิการบดีถึงแม้จะกําจัด Carl Wieman ไปจากทําเนียบขาวได้ แต่ความคิดเร่ือง
การ 'พลิกห้องเรียน' มันแพร่กระจายไปท่ัวแล้ว" โปรเฟสเซอร์ Nancy ตอบ 

"มันทําให้นักศึกษาไม่อยากเรียนโดยจดเล็คเชอร์แบบเดิมๆ กันอีกต่อไป อธิการบดีท้ังหลายจึงไม่
อาจน่ิงเฉยได้อีก ในท่ีสุดเลยต้องเปลี่ยน!" 
  Flipping the Classroom - การพลิกห้องเรียน! แนวคิดท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการสอนใน
อเมริกา! ท่านท่ีสนใจลองไปติดตามอ่านดูได้ในอินเตอร์เน็ต โปรดติดตามต่อไปครับ! 
 

ตอนท่ี 3 : บุกศูนย์พัฒนาการสอนและการเรียนรู้ (CDTL) ของ NUS 
  "วิธีสอน" สําคัญไม่น้อยไปกว่า "เร่ืองท่ีสอน"! และนั่นคือข้อสรุปของมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกท้ัง
ในสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ ตอนน้ีเราจะกลับมาท่ีสิงคโปร์กันอีกที มาดูกันว่า "ศูนย์พัฒนาการสอนและ
การเรียนรู้" หรือ Centre for Development of Teaching and Learning (CDTL) ท่ีเป็นเคร่ืองมือสําคัญ
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ท่ีทําให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) กลายเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกน้ัน เขามีวิธีการ "สอน
อาจารย์" เร่ือง "วิธีสอน" กันอย่างไร?  
  หลังจากท่ีการประชุม International Sustainable Campus Network ได้เสร็จส้ินลง คณะของ
เราจํานวน 5 คนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ไป "ศูนย์พัฒนาการสอนและการเรียนรู้" ที่เรียกย่อๆ ว่า 
CDTL ของ NUS ตามท่ีได้นัดหมายไว้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายอีกประการของเราในการมาสิงคโปร์คราวน้ี 
 
  คุณ Alan Soong Swee Kit ผู้เช่ียวชาญการศึกษาอาวุโส (Senior Education Specialist) และ
คุณ Kiruthika Ragupathi ผู้ช่วยผู้อํานวยการของ CDTL ได้รอต้อนรับ และเตรียมห้องประชุมไว้แล้ว 
หลังจากแนะนําตัว และแลกนามบัตรกันตามธรรมเนียมแล้ว เราก็เร่ิมต้นทันที 
 
  "NUS ต้ัง 'ศูนย์พัฒนาการสอนและการเรียนรู้' หรือ CDTL มาได้ก่ีปีแล้วครับ?" ผมเปิดฉาก 
  "CDTL เร่ิมต้ังข้ึนมาในปี 1996" Kiruthika ซ่ึงเป็นชาวอินเดียสัญชาติสิงคโปร์ตอบผม  
  "แล้วก่อนหน้านัน้ NUS มีหน่วยงานที่เทรนการสอนให้อาจารย์ไหมครับ?" 
  "ไม่มี ก่อนหน้านั้นเรามีแต่ 'ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา' (Centre for Educational Technology) 
ยังไม่มีการเทรนการสอนให้อาจารย์" 
  "ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา? ตอนน้ียังอยู่ไหม?" 
  "ไม่มีแล้ว เพราะเราเปล่ียนให้เป็น CDTL!" 
 
  "เข้าใจแล้ว" ผมพยักหน้า "NUS เปลี่ยน 'ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา' ให้กลายเป็น 'ศูนย์พัฒนาการ
สอนและการเรียนรู้' และจึงเร่ิมเทรนอาจารย์เร่ืองวิธีสอนมาต้ังแต่น้ัน" 
  "ความจริงแล้วในตอนแรก CDTL ยังไม่ได้เทรนอาจารย์เร่ืองวิธีสอนหรอกค่ะ" 
  "อ้าว" ผมงง "แล้ว CDTL ทําอะไรล่ะ?" 
  "CDTL เทรนแต่เร่ืองการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนอย่างเดียว" Kiruthika อธิบาย  
"จนกระท่ัง 3 ปีต่อมาคือในปี 1999 CDTL จึงได้ต้ังแผนกฝึกอบรมวิธีสอน การเทรนอาจารย์เร่ืองวิธีสอน
อย่างจริงจังถึงได้เร่ิมข้ึนมาค่ะ" 
 

ปี 1999 คือ พ.ศ. 2542 ก็เพิ่ง 13-14 น้ีเอง นี่ไงจุดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อประมาณ 10 ปีท่ีแล้ว
ท่ีโปรเฟสเซอร์ Tan รองอธิการบดีการศึกษาบอกผมเม่ือคราวท่ีมา NUS คร้ังแรก 
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"แล้วในปี 1999 CDTL คิดอย่างไรจึงได้ต้ังแผนกฝึกอบรม 'วิธีสอน' ข้ึนมา จากเดิมท่ีมีแต่การอบรม  
'เทคโนโลยีการสอน' แต่เพียงอย่างเดียวครับ?" ผมถามต่อ 

  "เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับถ้าสอนไม่เป็น" Alan ผู้เช่ียวชาญการสอนอาวุโส
ตอบผม "แล้วถ้าไม่ได้จบมาด้านศึกษาศาสตร์ อาจารย์ก็ไม่ได้เรียนวิธีสอนมาหรอกครับ อาจารย์ส่วนใหญ่
เลยเล็คเชอร์กันอย่างเดียว" Alan หยุดนิดหน่ึง  
  "ดังน้ัน เราจึงต้ังแผนกฝึกอบรมวิธีสอนข้ึนมาเพื่อสอนอาจารย์เร่ืองวิธีสอน!"  
  แล้ว CDTL สอน "วิธีสอน" ให้อาจารย์อย่างไร โปรดติดตามต่อไปครับ! 
 

เริ่มท่ีอาจารย์ใหม ่
 
  เราได้ทําความรู้จักกับ Centre for Development of Teaching and Learning (CDTL) หรือ 
"ศูนย์พัฒนาการสอนและการเรียนรู้" ของ NUS ไปแล้ว เราจะมาติดตามกันต่อว่า CDTL สอนอาจารย์ใน
เร่ือง "วิธีสอน" อย่างไร?  
 
  "CDTL สอนอาจารย์เร่ือง 'วิธีสอน' อย่างไรครับ?" ผมถามเข้าประเด็นสําคัญ 
  "เราเร่ิมที่อาจารย์ใหม่" Alan ผู้เช่ียวชาญการสอนอาวุโสตอบเหมือนกับท่ีโปรเฟสเซอร์ Tan รอง
อธิการบดีการศึกษาเคยตอบผม 
  "เร่ิมท่ีอาจารย์ใหม่น่ี หมายความว่าคุณ 'บังคับ' อาจารย์ใหม่ใช่ไหม? อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องสอน
แบบ problem-based learning ใช่ไหม?" ผมถาม 
  "เราไม่ได้บังคับ แต่ highly encourage ค่ะ!" Kiruthika รองผู้อํานวยการ CDTL ตอบ 
 
  Highly encourage? ไม่บังคับ แต่ 'สนับสนุนให้ทําอย่างยิ่ง' เหรอ? หมายความว่าไง ผมถามต่อ
ทันที  
  "Highly encourage ของคุณนี่ทํายังไง?" 
  "เราเทรนพวกเขา อาจารย์ที่เรารับเข้ามาใหม่ทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมการสอนกับเราสอง
อาทิตย์" Kiruthika ตอบ 
  "คุณเทรนอะไรบ้าง?" 
  "เราเทรน 'วิธีการสอน' ทุกวิธีท่ีใช้แล้วได้ผล แน่นอนท่ีสุด problem-based learning (การใช้
ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้) มาก่อนวิธีอ่ืนท้ังหมด แต่เราเทรนวิธีอ่ืนๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง problem-
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based learning (การใช้โครงงานเปน็ฐานในการเรียนรู้) และ service learning (การเรียนรู้โดยการบริการ
สังคม)" Kiruthika ตอบ 
  "เม่ือผ่านการฝึกอบรมก็สอนได้เลย?" 
  "ยัง" Alan ตอบ "อาจารย์ใหม่ยังต้องมี practicum หรือฝึกการสอนอีกหนึ่งเทอม ถ้าผ่านถึงจะได้
สอนจริง!"  
 
  "แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอาจารย์ใหม่ของคุณเอาวิธีท่ีคุณสอนไปใช้จริงหรือไม่ และได้ผลหรือไม่
ได้ผล?" ผมถามต่อ 
  "เรามีการประเมิน 'ผล' การสอน " Kiruthika ตอบ 
  "ถ้า 'ผล' ออกมาไม่ดีล่ะ" 
  "ถ้า 'ผล' ออกมาไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนวิธีสอน!" Alan ตอบ 
  "ถ้าอาจารย์ไม่ยอมเปล่ียนวิธีสอนล่ะ?" 
  Alan เอามือลูบศรีษะ ที่มุมปากปรากฏรอยยิ้มเห้ียมๆ  "ถ้าผลการสอนไม่ดี แล้วยังไม่ยอมเปลี่ยนวิธีสอน 
ก็ไม่ต้องสอนต่อครับ!" 
 
  โอ ผมเข้าใจแล้วว่าไม่บังคับ แต่ highly encourage คืออะไร! แล้วอาจารย์เก่าล่ะ เขาทําอย่างไร ท่ี
โปรเฟสเซอร์ Tan บอกว่า "เปล่ียนไม่ได้ ก็ไม่ต้องเปลี่ยน" เขาหมายความว่าอย่างไร โปรดติดตามต่อไปครับ 
 

แล้วอาจารย์เก่าละ่ .. 
  NUS เร่ิมท่ีอาจารย์ 'ใหม่' แล้วอาจารย์ 'เก่า' ล่ะ เขาทําอย่างไร? ท่ีโปรเฟสเซอร์ Tan บอกว่า 
"อาจารย์เก่าเปล่ียนไม่ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยน" จริงๆ แล้วเขาหมายความว่าอย่างไร?  
 
  "แล้วอาจารย์ 'เก่า' ท่ีสอนโดยวิธีเล็คเชอร์ล่ะ คุณหาทางทําให้พวกเขาเปล่ียนวิธีสอนบ้างไหม?" ผม
ถามต่อ 
  Alan ครุ่นคิดนิดนึงราวกับจะหาคําพูดเหมาะๆ "อาจารย์แต่ละคนก็มี 'ปรัชญา' ในการสอนของ
ตัวเองครับ อาจารย์เก่าท่ีเล็คเชอร์ดีๆ ก็มี เราไปห้ามอาจารย์ไม่ให้เล็คเชอร์ไม่ได้หรอกครับ!"  
 
  คําตอบของ Alan ฟังดูราวกับจะปกป้องการเล็คเชอร์ ผมจึงถามต่อทันที 
  "แล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าอาจารย์เก่าของคุณเล็คเชอร์ 'ดี' หรือ 'ไม่ดี'?" 
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  "เราประเมิน 'ผล' ค่ะ ถ้าผลการสอนออกมาดี ก็แปลว่าสอนดี ถ้าผลการสอนไม่ดี ก็แปลว่าสอนไม่ดี" 
Kiruthika ตอบ 
  "หมายความว่าอาจารย์เก่าจะสอนยังไงก็ได้ มหาวิทยาลยัคอยประเมิน 'ผล' เท่าน้ัน?"  
  "ก็ไม่เชิง" Alan ตอบ "อาจารย์เก่าจะสอนอย่างไรก็ได้ ถ้า 'ผล' การสอนออกมาดีครับ" 
 
  อาจารย์เก่าจะสอนอย่างไร ก็ได้ถ้าผลการสอนออกมาดี ฟังดูเข้าทีแฮะ แต่ถ้าผลการสอนไม่ดีล่ะทํา
ไง ผมจึงถามต่อ 
  "ถ้า 'ผล' การสอนไม่ดีล่ะครับ?"  
  "ถ้า 'ผล' การสอนไม่ดี อาจารย์เค้าก็จะเปลี่ยนวิธีสอนครับ" Alan ตอบ  
  "แล้วถ้า 'ผล' การสอนไม่ดี แล้วอาจารย์ยังไม่เปล่ียนวิธีสอนล่ะ?" ผมรุก 
  "ไม่ค่อยเป็นปัญหาหรอกครับ อาจารย์ที่ผลการสอนไม่ดีจะขอมาเข้าคอร์สฝึกอบรมวิธีการสอนกับ
เราเองเลย" Alan ตอบย้ิมๆ ดูมีเลศนัย 
  "จริงเหรอครับ?" ผมกังขา "อาจารย์เก่าขอมาเข้ารับการอบรมเองเลย? เปน็ไปได้ยังไง?" 
  "คืออย่างงี้ครับ ที่อาจารย์เค้ามาขอเข้ารับการอบรมเองเลยก็เพราะว่า .." Alan หันหน้าไปมอง 
Kiruthika และยิ้มกว้าง ".. ถ้า 'ผล' การสอนไม่ดีติดต่อกันหลายเทอม NUS ก็จะไม่ต่อสัญญากับอาจารย์คน
น้ันครับ!" 
 
  น่ีไง! ความหมายของ 'เปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่ต้องเปล่ียน' ของโปรเฟสเซอร์ Tan! เขาเร่ิมเปลี่ยนท่ีอาจารย์
ใหม่ ส่วนอาจารย์เก่าจะสอนอย่างไรก็สอนไป เขาประเมิน 'ผล' อย่างเดียว ถ้าผลการสอนไม่ดี อาจารย์ก็
ต้องเปล่ียนวิธีสอนเอง แต่ถ้าผลการสอนดีก็ไม่ยุ่งอะไร ช่างเป็นวิธีการที่เข้าท่ามาก  
 
  น่ันแสดงว่า 'การประเมินผลการสอน' เป็นส่ิงที่สําคัญที่สุดในการทําให้อาจารย์ต้อง 'พัฒนา' วิธีการ
สอนของตนเองให้ได้ 'ผล' แล้ว NUS 'ประเมินผล' กันอย่างไร ผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังต่อครับ. 
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