ประสบการณการสอนแบบธรรมดา

โดย ผูชว ยศาสตราจารย ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ
ครุศาสตรถือเปนศาสตรของครูที่สําคัญมากแตยากที่จะเขาถึงหากไมไดลองกระทําดวยตนเอง เพราะเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับรางกายและจิตใจ และตรงที่จิตใจนี่แหละที่ไมคอยไดรับการถายทอดกันมากนัก เพราะการ
พัฒนาจิตใจเปนเรื่องระยะยาวแตการเรียนในหองเรียนเปนเรื่องระยะสั้น ประกอบกับการเชื่อมโยงระหวาง
หองเรี ยนหนึ่งไปสูหองเรีย นหนึ่งก็ไมคอยพบนักในปจจุบัน การถายทอดประสบการณนี้คงจะชวยบรรดา
มือใหมหัดขั บไดกาวกระโดดและไมเสียเวลาลองผิดลองถูกมากนัก จากประสบการณการสอนสิบปที่ผา น
พอที่จะสรุปแนวคิดไดดังนี้
อยาสอนแตคนเกง (ยอมรับความจริง)
ในป พ.ศ.2546 ที่กระผมไดเริ่มทําการสอนเปนปแรก ชวงนั้นเปนยุคที่นักศึกษายังดูสอดคลองกับแนวการสอน
แบบบรรยายหนาชั้นเรียน เรียกไดวายังไมใชกลุม "child center" หรือกลุม "เรียนยังไงก็ไมสอบตก" และไม
เรียวยังไมหัก ความรูที่ไดสะสมจึงถูกนํามาใชส อนอยางเต็มที่ แนวทางก็เปนแบบสอนใหรูจักคิดวิเคราะห
จําแนกรูปแบบตาง ๆ แนะนําเทคนิคการคํานวณ แลวเนนใหฝกคํานวนตามธรรมชาติของวิชานั้น ๆ การสอน
ก็มุงเนนสังเกตเฉพาะกลุมเกง กลุมที่ไมตั้งใจเรียนเปนเหมือนศัตรูที่ตองกําจัดทิ้ง
เมื่อเวลาผานไปโดยเฉพาะชวงที่เริ่มมีมหาวิทยาลัยใหม ๆ เพิ่มขึ้น มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีการยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใหกับวุฒิการศึกษาอื่น มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 (สกอ.) ชวงนั้นเองเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพของนักศึกษาที่สอบเขามาได
ในทางที่ออนแอลง เมื่อทําการสอนจึงประสบกับปญหาดานคะแนนสอบ นักศึกษาขาดความตั้งใจในการทํา
การบานและทบทวนอานหนังสือดวยตนเอง บางครั้งพบวานักศึกษาไมเคยเขาหรือไมรูจักหองสมุดเลย
บนไปก็เทานั้น (ทํารายตนเอง)
ในชวงที่ประสบปญหาก็พยายามบนใหกับอาจารยอาวุโสหรืออาจารยทานอื่น ๆ ดวยหวังลึก ๆ วาอาจจะมีแสง
สวางชวยทําใหเราไดกาวพนปญหานี้ไปได แตผลลัพธกลับเปนไปในทางตรงกันขามคือตางคนตางบนใหฟง
ดูทีทาแลวคงไมมีประโยชนตอไปกับการบนแนนอน จากนั้นเองการบนจึงคอย ๆ ยุติลง
เปลี่ยนบรรยากาศบาง (คอนเสริต)
เมื่อหาคนชวยในขณะนั้นไมได จึงเริ่มหันมาศึกษาแนวทางสอนใหม ๆ โดยกลับมาตั้งตนตรงที่การพิจารณาการ
สอนของตนเอง ทําใหนึกขึ้นไดวาเราเคยสอนแบบสนุกสนานตามที่คณะครุศาสตรไดเคยสอนมาเปรียบเสมือน
วาการสอนนั้นเปนคอนเสิรตใหญเนนความประทับใจของผูเรียน ไมใชอารมณ (โกรธ) ในการสอน ขณะที่สอน
ก็มีความสุข เมื่อคิดไดเชนนี้จึงเริ่มใหนักศึกษาใชคอมพิวเตอรประกอบการเรียนเพื่อใหเปนการเรียนลักษณะ
active ตามธรรมชาติของเด็กชาง เนนความเขาใจ จําแนกแยกแยะ และใหนักศึกษาไดสรางประสบการณของ
ตนเอง นักศึกษาไดใชโปรแกรมจําลอง ทําการสรางกราฟ และเขียนบรรยายผลลัพธที่ได ในขณะนั้นเอง
จึงพบวานักศึกษามีความสนุกกับการเรียนเพิ่มขึ้น ดูไมถูกกดดันมากเกินไป และกิจกรรมก็ไมไดยากจนเกินไป
จากนั้นจึงมอบหมายงานรายบุคคล ในชวงที่ปรับเปลี่ยนปแรก ๆ ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษายังไมเพิ่มขึ้นมาก
อยางเห็นไดชัด แตไดสอดแทรกวิธีการอื่น ๆ อยูหลายปตอเนื่อง เชน การนัดมาเรียนเพิ่มนอกเวลา การสอบ
เพื่อทบทวนความรู เปนตน

จัดเนื้อหาที่เปนความตองการต่ําสุด (คิดเปน ทําเปน)
ในป พ.ศ.2549 ทานอาจารยทรงชัย ดาศิริ ไดเสียชีวิตลงซึ่งทานอาจารยทรงชัยเปรียบเสมือนเปนพี่เลี้ยงที่คอย
ให คํา ปรึ กษาแก กระผมตั้ งแต กอนกระผมจะเดิน ทางไปศึกษาตอตางประเทศจนกลับ มาแลว ก็ไดสอนวิช า
เดียวกับทาน ในชวงกอนที่ทานจะเสียชีวิต นักศึกษาภายใตการดูแลของทานหลายคนอยูในชวงที่ตองสอบซอม
รอบที่หาหรือหก ทานจึงฝากใหผมสอบตอ(คิดในใจ สอบอะไรกันนักหนา ตกตกไปเหอะ) ตอนนั้นเองผมแปลก
ใจมากวาทําไมทานจึงทําการสอบหลายรอบมากจนถึงมากที่สุด จึงทําใหกระผมเริ่มฉุกคิดไดบาง ประกอบกับ
ชวงนั้นเองกระผมพบวาเด็กนักศึกษาที่เรีย นออนกลับเปนผูมีน้ําใจแสดงความจํานงที่จ ะดูแลทานอาจารย
ทรงชัยที่โรงพยาบาล แตเด็กกลุมเกงกลับไมพบเห็นและในบางครั้งพบวาเด็กเกงบางคนจบไปแลวไปรับจางทํา
โครงงาน (ผิดจรรยาบรรณ) ใหนักศึกษาเสียอีก จึงทําใหกระผมเริ่มคิดระหวาง “คนเกงกับคนดี” คืออะไร
จากจุดนี้จึงมีแนวคิดที่จะทําใหทุกคนสามารถมีความรูผานเกณฑขั้นต่ําใหได ดวยการออกแบบความรูและ
ทักษะขั้นต่ําซึ่งทุกคนจะตองผานเกณฑนั้น ทั้งนี้ผูเรียนสามารถสอบซอมเสริมไดตามความแตกตางระหวาง
ผูเรียน แตผูที่สอบรอบหลังจะมีเกณฑการสอบผานที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ และจากผลการทดสอบหลายครั้งที่ผานมา
พบวา ผู เรี ย นที่ ส อบรอบหลังสามารถทํา ไดดี เชน มีร ะดับ คะแนนที่สูงกวา 80% ทั้งนี้การสอบจะมีการ
ปรั บเปลี่ ยนแต วัตถุป ระสงค การเรีย นยั งคงเดิม ที่สําคัญคือ ผลจากการสัมภาษณผูเรียนเปนการยืน ยัน วา
นักศึกษามี “การเรียนรูที่จะเรียน”ไดดีจากเดิม
ตาบอดคลําชาง
มีช ว งหนึ่ งได มีโ อกาสเห็ น งานทางภาคอุ ตสาหกรรมโดยเฉพาะงานทางดานการผลิตเครื่องจักรทําใหเห็น
เทคโนโลยี ที่ ใ ช กั น ในป จ จุ บั น ว า มี ก ารเปลี่ ย นไปจากที่เ คยสั ม ผั ส มา (เดิ มสนใจเฉพาะแต ง านวิ จั ย บนหิ้ ง )
นอกจากนี้ไดมีโอกาสไปรวมงานกับกลุมอาจารยของมหาวิทยาลัยอื่นและองคกรที่เกี่ยวของกับนโยบายของ
ชาติ จึงทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของระบบ เสนทางอาชีพของนักศึกษา การเชื่อมโยงภาค
การศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ความเชื่อมโยงของรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร จากเดิมที่เหมือนกับตาบอด
คลําชางคือมองอะไรเฉพาะมุมมองของตนไมมีโอกาสไดเห็นมุมมองของคนอื่น จึงเปนที่มาของการปรับเนื้อหา
การเรี ย นการสอนให ต รงกั บ สภาพการนํ า ไปใช จ ริ ง มากขึ้ น การสอนจึ ง เป น สิ่ ง ที่ ไ ม น า เบื่ อ แต น า ท า ทาย
ตลอดเวลา
ครูก็เหมือนหมอ(หมอโรคจิต)
นอกจากการปรับระบบการเรียนการสอนดังที่กลาวมาแลวนั้น จากประสบการณก็ยังพบวา นักศึกษาจํานวน
มากหลุดจากระบบไป และหลายหลายครั้งหากมีการพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อแกไขการ"เห็นผิด"ก็จะสามารถ
ชวยชีวิตเด็กคนหนึ่งใหสามารถประสบความสําเร็จทางการเรียนได ตัวอยางเชน เคยมีนักศึกษามาเลาใหฟงวา
วันแรกที่พบอาจารยจากคณะหนึ่งเขาสอนแลวไมพอใจนักศึกษาเรื่องการเตรียมอุปกรณในหองเรียนจึงทําการ
ตอวานักศึกษาและกลุมหรือคณะสังกัดของนักศึกษาเปรียบเทียบกับนักศึกษาคณะอื่น สงผลใหนักศึกษาคน
ที่มาเลาใหฟงนี้เกลียดวิชาดังกลาวจนไมไดลงทะเบียนวิชานี้เปนระยะเวลาหลายป เมื่อนักศึกษาเลาใหฟงจึงทํา
ใหคิดไดวา ในความคิดของเด็กหลายหลายครั้งไมสามารถแยกแยะระหวางผูสอนกับวิชาที่จะเรียนได เด็กบาง
คนใชอารมณในการตัดสินใจ และบางคนไมเขาใจหนาที่ที่สําคัญที่สุดของตนเอง นอกจากนี้ยังมีของเด็กที่มี
ความคิดและพฤติกรรมที่ตางจากเด็กปกติอีกมากมาย หากครูสามารถเขาถึงหรือเปนที่ปรึกษาแกศิษยได ครูก็
จะสามารถชวยชิวิตเด็กดวยการปองกันหรือแกไขสิ่งผิดพลาดได ครูจึงมีความสําคัญเชนเดียวกับจิตแพทยเลย
ทีเดียว

แรงจูงใจสําคัญที่สุด (ฉันคิด ฉันจึงเปน)
ในคณะครุศาสตรนี้ใคร ๆ ยอมรูจักคําวา motivation เปนอยางดี ซึ่งที่มาของคํานี้ก็มาจากการวิจัยหรือ
การศึกษาของนักจิตวิทยามาแลว จากประสบการณการทํา “โครงการทุนเด็กเรียนฟรีมีงานทํา” จึงไดเห็น
ความแตกตางอยางเห็นไดชัดวา เด็กที่คิดวาตนเองมีความสําคัญหรือมีเปาหมายของชีวิต จะสงผลตอความ
ตั้งใจในการศึกษาในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นการ motivate นักศึกษาดวยการใหเด็กไดเห็นอาชีพของตนเองใน
อนาคตก็ดี ชวยใหมีความภูมิใจในตนเองก็ดี การเรียนการสอนก็จะไดรับความรวมมือเปนอยางดี
หัวใจคือการพัฒนาจิตใจของครู
จากประสบการณทั้งหมดที่ไดกลาวมา จุดเริ่มตนที่สําคัญคือ “ใจ” ของครูผูสอนกลาวคือครูมีความสุขที่เตรียม
หรือวางแผนการสอน ครูมีความสุขขณะกําลังสอน ครูมีความสุขที่ไดติดตามความกาวหนาของผูเรียน โดย
อาศัยการใหหรือการเสียสละทําใหความยึดมั่น (ศัตรูของความสุข) ลดลง การเขาถึงเด็กทําใหอัตตา (ศัตรูของ
ความสุข) ลดลง ที่เปนเชนนี้ไดก็ตองอาศัยความพยายามที่ไดแบบอยางมาจากอาจารยรุนเกา ๆ ที่มาทํางานแต
เชาตรงเวลา รับผิดชอบการสอนและหนาที่อื่น ๆ อยางเขมแข็ง เมื่อ “ใจ” เปนปรกติแลวการปฏิบัติหนาที่จึง
ไมบิดเบี้ยวในทางแหงตัวตนแตเปน “ธรรมดา”

