
ท ำไมต้อง Active Learning : 
เล่ำเรื่อง NUS และ Flip the Classroom ของอเมริกำ 

ปรญิญา เทวานฤมติรกุล 

ตอนท่ี 1 : อะไรท่ีท ำให้ NUS กลำยเป็นมหำวิทยำลยัชัน้น ำของโลกในเวลำเพียง 10 ปี 

อะไรคอืสิง่ทีท่ าใหม้หาวทิยาลยัแห่งชาตสิงิคโปร ์(National University of Singapore - NUS) จากทีไ่มม่ี
อนัดบัอะไร กลายเป็นมหาวทิยาลยัอนัดบั 2 ของเอเชยี และอนัดบั 20 ของโลก? ขณะทีป่ระเทศไทยไม่มี
มหาวทิยาลยัใดทีต่ดิใน 300 อนัดบัแรกเลย? 

จรงิอยู่ทีเ่ราไมค่วรไปสนใจเรือ่งอนัดบัโลกอะไรนี่ใหม้ากเกนิไปนกั แต่การที ่NUS กา้วขึน้มาอยูใ่นทอ็ปเทน็
ของโลกในเวลาแค่ 10 ปี น่าจะมอีะไรใหเ้ราเรยีนรูไ้ด ้ว่าเขาท าไดอ้ยา่งไร?  

ผมตัง้โจทยน์ี้ไมใ่ช่ตอ้งการทีจ่ะ "เลยีน"แบบของเขา แต่ตอ้งการจะ "เรยีน" จากคนทีเ่ขาเป็นเอเชยีเหมอืนกบั
เรา และตอ้งไมล่มืว่าสงิคโปรเ์พิง่ตัง้ประเทศเมือ่ปี พ.ศ. 2508 เพิง่จะ 50 ปีเองนะครบั 

ดว้ยความตัง้ใจดงักล่าว ในปี 2556 ผมจงึไป NUS เพื่อหาค าตอบน้ี โดยไดข้อพบกบัรองอธกิารบดขีอง 
NUS ทีด่แูลเรือ่งวชิาการและการเรยีนการสอน หลงัจากพดูคุยซกัถามอย่างเขม้ขน้ ผมคดิว่าผมไดค้ าตอบ
แลว้ครบั  

บทสนทนำกบัรองอธิกำรบดีฝ่ำยอำจำรยแ์ละกำรศึกษำ ของ NUS 

มหาวทิยาลยัแห่งชาตสิงิคโปร ์หรอื NUS กลายเป็นมหาวทิยาลยัอนัดบั 2 ของเอเชยีและอนัดบั 8 ของโลก
ไดอ้ยา่งไรในเวลาแค่ 10 ปี? ผมตัง้ค าถาม 

"เพราะเราเปลีย่นวธิกีารสอน" โปรเฟสเซอร ์Bernard C.Y. Tan รองอธกิารบดฝ่ีายอาจารยแ์ละการศกึษา 
(Vice Provost) ของ NUS บอกกบัผม                                                                                        
"เมือ่ 10 ปีก่อนเรากส็อนนกัศกึษาดว้ยการเลค็เชอรเ์ป็นหลกัเหมอืนทีอ่ื่นๆ"  

แค่เปลีย่นวธิกีารสอนกเ็ปลีย่นมหาวทิยาลยัไดถ้งึขนาดนี้เชยีวหรอื ผมรูส้กึทึง่มาก                            
"แลว้อะไรท าให ้NUS ตดัสนิใจเปลีย่นวธิกีารสอน" ผมถามต่อ 

"ความรูจ้ากเลค็เชอรน์ัน้ นกัศกึษาเรยีนจบแลว้เอาไปใชไ้ดแ้ค่ 3 ปีถงึ 5 ปี กล็า้สมยัแลว้ เราจงึตดัสนิใจ
เปลีย่นวธิกีารสอนจากการสอนแบบเลค็เชอรใ์หค้วามรู ้มาสอนวธิกีารหาความรู ้และใหรู้จ้กัหาความรูม้า
แกปั้ญหา"                                                                                                                   
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"ใช ้Problem-based Learning (การใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรยีนรู)้ ใช่ไหมครบั?" ผมถามเจาะเขา้ประเดน็ 
"ใช่ เราเปลีย่นจากการเลค็เชอรเ์ป็น Problem-based Learning!"  

และผลกค็อืในเวลาเพยีง 10 ปี NUS กก็า้วขึน้มาเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าตดิ 20 อนัดบัแรกของโลก! เขา
ไมไ่ดเ้ปลีย่นหลกัสตูร แต่เปลีย่นวธิกีารสอน! 

ค าตอบจาก NUS ยนืยนัสิง่ทีผ่มไดพ้บมาจากมหาวทิยาลยัชัน้น าทัว่โลกว่า สิง่ทีเ่ป็นปัจจยัความส าเรจ็ของ
มหาวทิยาลยัชัน้น าไมใ่ช่หลกัสตูร ไมใ่ช่ตกึเรยีนหรอืหอ้งเรยีนทนัสมยั แต่คอืวธิกีารสอน!  

แลว้ Problem-based Learning คอือะไร? NUS ยงัใชเ้ทคนิควธิกีารสอนอื่นๆ อะไรอกีบา้งทีท่ าใหเ้ขาเป็น
มหาวทิยาลยัชัน้น าของโลก? โปรดตดิตามต่อไปครบั 

Problem-based Learning คืออะไร? 

การใช ้"ปัญหา" เป็นฐานในการเรยีนรู ้(Problem-based Learning) ทีเ่รยีกยอ่ๆ ว่า PBL คอือะไร? ใชไ้ดก้บั
ปรญิญาตรทีุกคณะหรอืไม่? ท าไมมหาวทิยาลยัแห่งชาตสิงิคโปร ์(NUS) น ามาใชแ้ลว้จงึได ้"ผล" ถงึขนาด
นี้? 

การสอนดว้ยการบรรยาย (Lecture-based Learning) จะ "บรรยาย" ก่อนแลว้จงึให ้"โจทย"์ และโดยมากจะ
ใหโ้จทยก์นัตอนสอบ แต่ PBL จะกลบักนั คอืจะให ้"โจทย"์ ก่อน และจะใหน้กัศกึษาวเิคราะหว์่าเพื่อจะ "แก้
โจทย"์ ตอ้งใช ้"ความรู"้ อะไรบา้ง แลว้ใหไ้ปหาความรูน้ัน้มาแกโ้จทย ์"ผลลพัธ"์ ทีไ่ดค้อืนกัศกึษาจะมี
ความสามารถในการ "หาความรู"้ มา "แกปั้ญหา" หากตรงไหนขาดไปอาจารยก์จ็ะเพิม่เตมิให้ 

"มอีาจารยจ์ านวนมากในประเทศของผมเชื่อว่าการใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรยีนรูน้ัน้ ใชไ้ดเ้ฉพาะคณะทาง
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ เช่น แพทย ์พยาบาล เท่านัน้ คณะดา้นสงัคมศาสตร ์หรอืวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยจีะ
ใชไ้ดต้อ้งเป็นระดบัปรญิญาโทขึน้ไป จรงิไหมครบั" ผมถามโปรเฟซเซอร ์Tan 

"ปรญิญาโทและปรญิญาเอกตอ้งใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรยีนรูอ้ยูแ่ลว้ ทีผ่มบอกว่า NUS เปลีย่นวธิกีารสอน 
คอืเปลีย่นระดบัปรญิญาตร"ี รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาของ NUS ตอบผม                                   
"ทุกคณะ?" ผมซกั                                                                                                          
"ใช่ เราท าทุกคณะ และไดผ้ลทุกคณะ!" 
 
"นอกจากการใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรยีนรูแ้ลว้ NUS ยงัใหน้กัศกึษาลงมอืปฏบิตัดิว้ยไหม?" ผมถามต่อ  
"ครบั เราใหล้งมอืปฏบิตัดิว้ย ทีน่ี่ใชโ้ครงงานเป็นฐานในการเรยีนรู ้(Project-based Learning) ดว้ย" 
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"แลว้โครงงานทีท่ าเป็นโครงงานบรกิารสงัคมดว้ยหรอืเปล่าครบั"  
"แน่นอน เราใชก้ารเรยีนรูโ้ดยการบรกิารสงัคม (Service Learning) ดว้ย ว่างา่ยๆ เราใชก้ารเรยีนรูทุ้กวธิใีน
การท าใหน้กัศกึษาของเรามคีวามสามารถในการหาความรูม้าแก้ปัญหาใหส้งัคมและประเทศของเรา!" 

นี่ไง สิง่ทีท่ าใหน้กัศกึษาของ NUS เก่งในการ "แกปั้ญหา" และท าให ้NUS กา้วขึน้มาเป็นมหาวทิยาลยัชัน้
น าของโลก! ผมคดิในใจ 

"ตอนทีเ่ริม่เปลีย่นมอุีปสรรคปัญหาบา้งไหมครบั"                                                                     
"ม"ี โปรเฟสเซอร ์Tan ตอบ "ปัญหาใหญ่สุดคอือาจารย!์ อาจารยไ์ม่ยอมเปลีย่นวธิสีอน!" 

แลว้ NUS เขาแก้ปัญหานี้ไดอ้ยา่งไร? โปรดตดิตามต่อไปครบั 

ส่ิงท่ีเปล่ียนยำกท่ีสดุในมหำวิทยำลยัไม่ใช่หลกัสตูร ไม่ใช่นักศึกษำ .. 

"สิง่ทีเ่ปลีย่นยากทีสุ่ดในมหาวทิยาลยั ไมใ่ช่นกัศกึษา ไมใ่ช่หลกัสตูร แต่คอือาจารย!์" รองอธกิารบดีฝ่าย
การศกึษา ของ NUS บอกกบัผม  

"แลว้ NUS ท าส าเรจ็ไดอ้ยา่งไร? ใชว้ธิไีหนถงึท าใหอ้าจารยเ์ปลีย่นวธิสีอนได้?" ผมถาม                                   
"เมือ่เปลีย่นไมไ่ดเ้รากไ็มเ่ปลีย่น"                                                                                         
"หา ว่าไงนะ?" ผมนึกว่าฟังผดิ "เปลีย่นไมไ่ดก้ไ็มเ่ปลีย่น หมายความว่าอยา่งไร? คุณเปลีย่นไดส้ าเรจ็ไมใ่ช่
หรอื??" 

"อาจารยเ์ก่าเปลีย่นยาก พวกเขาเลค็เชอรม์าทัง้ชวีติ เราเลยเริม่ที่อาจารยใ์หม"่ โปรเฟสเซอร ์Tan เฉลย 
"เราเทรนอาจารยใ์หม ่อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรยีนรู ้อาจารยใ์หม่มแีต่
เพิม่ขึน้ ส่วนอาจารยเ์ก่าเพราะตอ้งเกษยีณจงึมแีต่ลดลง ท าไปทุกปีๆ ไมช่า้นานกเ็กดิการเปลีย่นแปลงทัง้
มหาวทิยาลยั!" 

"แต่อาจารยเ์ก่าเขากย็งัสอนแบบเดมิอยู่?" ผมยงัขอ้งใจ                                                             
"อาจารยเ์ก่าเราใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจครบั แต่สุดทา้ยแลว้กเ็ปลีย่นแทบทัง้หมด เมือ่อาจารยเ์ขากไ็ด้
เหน็ผลลพัธว์่าการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรยีนรูน้ัน้ดกีว่าการบรรยายแต่เพยีงอยา่งเดยีว"  

"แลว้ NUS เทรนอาจารยอ์ย่างไร มหีน่วยงานท าหน้าทีน่ี้เป็นการเฉพาะหรอืไม่?" ผมซกัต่อ                 
"เรามศีูนยก์ารสอนและการเรยีนรู ้(Centre for Teaching and Learning) ทีท่ าหน้าทีเ่ทรนอาจารย ์และ
วจิยัคน้ควา้วธิกีารสอนแบบใหม่ๆ  มาใหอ้าจารยเ์ลอืกใช"้ โปรเฟสเซอร ์Tan ตอบ "ดงันัน้ วธิกีารสอนของ
เราจงึทนัสมยั และใหมอ่ยูเ่สมอ!" 
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"วนัน้ีเวลาหมดแลว้ มาสงิคโปรค์ราวหน้าผมจะขอมาด ูCentre for Teaching and Learning ของคุณได้
ไหม?" 

"ไดเ้ลยครบั ดว้ยความยนิดเีป็นอย่างยิง่!" 

การสนทนาอนัมชีวีติชวีาไดจ้บลง ปฏบิตักิาร "ลว้งตบั" NUS ของผมไดผ้ลเกนิความคาดหมาย NUS 
กลายเป็นมหาวทิยาลยั 20 อนัดบัแรกของโลกไดอ้ย่างไรในเวลาแค่ 10 ปี ผมรูค้ าตอบแลว้ครบั! 

ทีน่่าสนใจคอืโปรเฟสเซอร ์Tan คนถูกลว้งตบั ดจูะมคีวามสุขยิง่กว่าผมเสยีอกี ทีไ่ดเ้ล่าใหผ้มฟังครบั 

 

ตอนท่ี 2 : Flip the Classroom ของอเมริกำ 

เพราะเปลีย่น "วธิกีารสอน" จงึท าให ้NUS กลายเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าของโลกในเวลาเพยีงแค่สบิกว่าปี 
แลว้มหาวทิยาลยัชัน้น าอื่นๆ ทัว่โลกล่ะ เขามวีธิสีอนกนัอยา่งไร เลค็เชอรก์นัมากน้อยแค่ไหน? 

เดอืนมถุินายนปี 2556 ผมไปสงิคโปรอ์กีครัง้เพื่อไปรว่มสมัมนา International Sustainable Campus 
Network (ISCN) ซึง่ NUS เป็นเจา้ภาพ และเพื่อทีจ่ะไปด ูCentre for Development of Teaching and 
Learning ของ NUS ตามทีไ่ดต้ัง้ใจไว ้

ในการสมัมนา ISCN ซึง่ปีนี้จดัที ่NUS มโีปรเฟสเซอรจ์ านวนมากจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่โลกมาประชุม
กนั ผมจงึถอืเป็นโอกาสอนัดทีีจ่ะไดต้รวจสอบว่า ในปัจจุบนัน้ีมหาวทิยาลยัชัน้น าทัว่โลกเขามวีธิสีอนกนั
อยา่งไร 

"มหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิาเลค็เชอรก์นัมากแค่ไหนครบั?" ผมตัง้ค าถามกบัโปรเฟสเซอร ์Nancy Bugwig 
รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาของ Clark University แห่ง Massachusetts  
"เลค็เชอร?์" โปรเฟสเซอร ์Nancy เลกิคิว้ "มหาวทิยาลยัในอเมรกิาเลกิเลค็เชอรก์นัหมดแลว้!"  
"เลกิเลค็เชอรก์นัหมดแลว้?" ผมออกจะตกใจกบัค าตอบทีไ่ดย้นิ "มหาวทิยาลยัในอเมรกิาไมเ่ลค็เชอรก์นัเลย
จรงิๆ เหรอครบั?" 
"ความจรงิกย็งัมเีลค็เชอรก์นับา้ง แต่เลค็เชอรแ์บบใหน้กัศกึษาท่องจ า มหาวทิยาลยัชัน้น าเลกิกนัหมดแลว้!"  

"ท าไมจงึเลกิเลค็เชอร?์ อะไรท าใหพ้วกคุณเปลีย่น?" ผมซกัดว้ยค าถามเดยีวกบัทีเ่คยถามโปรเฟสเซอร ์Tan 
ของ NUS 
"เพราะนกัศกึษาไม่ชอบ" โปรเฟสเซอร ์Nancy ตอบ "เลค็เชอรไ์ปหาอ่านเองได ้นกัศกึษาตอ้งการอะไรที่
ดกีว่านัน้!" 
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แลว้มหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิาเขาเปลีย่นส าเรจ็ไดอ้ย่างไร และเปลี่ยนมานานแค่ไหนแลว้ โปรดตดิตาม
ต่อไปครบั 
 
"มหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิาเปลีย่นแปลงวธิกีารสอนมานานหรอืยงัครบั?" ผมถามต่อ 
"เราเพิง่จะเปลีย่นมาได ้4 ปี" โปรเฟสเซอร ์Nancy ตอบ 
"อะไรนะ?! เพิง่เปลีย่นมาได ้4 ปีเองหรอื?" ผมประหลาดใจมาก 
"ความจรงิเราเริม่มวีธิสีอนแบบใหม่ๆ  มาซกัระยะแลว้ แต่การเปลีย่นแปลงจรงิๆ เพิง่เกดิขึน้เมือ่ 4 ปีทีแ่ลว้นี้
เอง!" 
 
อเมรกิาเพิง่เปลีย่นมาได ้4 ปีเองหรอืนี่! ทหีลงั NUS อกี แสดงว่าเรายงัไมช่า้เกนิไป "แลว้จดุเปลีย่นเกดิ
ขึน้มาไดอ้ย่างไรครบั?" ผมถามต่อในประเดน็ส าคญั 
"คนทีเ่ริม่ตน้ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงคอื โปรเฟสเซอร ์Carl Wieman ทีป่รกึษาของประธานาธบิดบีารคั 
โอบามา"  
"Carl Wieman คนทีเ่ป็นนกัฟิสกิสร์างวลัโนเบล?" 
"ใช่ Carl Wieman เป็นนกัการศกึษาดว้ย เขาผลกัดนัแนวคดิ Flip the Classroom คอืให ้'พลกิ' วธิกีารเรยีน
การสอนในมหาวทิยาลยัใหมท่ัง้หมด ใหเ้ลกิเลค็เชอร ์และเปลีย่นอาจารยจ์ากผูบ้รรยาย ใหก้ลายเป็นโคช้ที่
ฝึกวธิหีาความรู!้" 
 
"ยอดเยีย่ม!" ผมอุทาน "Carl Wieman เปลีย่นแปลงส าเรจ็ใช่ไหมครบั?" 
"กไ็มเ่ชงิ" โปรเฟสเซอร ์Nancy ตอบ "พวกอธกิารบด ีHarvard, MIT, Stanford และมหาวทิยาลยัชัน้น าอื่นๆ 
ทัง้หลาย เหน็ท่าจะเดอืดรอ้น จงึรวมตวักนับอกโอบามาว่าไมเ่อา Carl Wieman" 
 
"อา้ว" ผมงงอกีครัง้ "แลว้เปลีย่นส าเรจ็ไดย้งัไง?" 
"คอือยา่งงี ้พวกอธกิารบดถีงึแมจ้ะก าจดั Carl Wieman ไปจากท าเนียบขาวได ้แต่ความคดิเรือ่งการ 'พลกิ
หอ้งเรยีน' มนัแพรก่ระจายไปทัว่แลว้" โปรเฟสเซอร ์Nancy ตอบ 
"มนัท าใหน้กัศกึษาไมอ่ยากเรยีนโดยจดเลค็เชอรแ์บบเดมิๆ กนัอกีต่อไป อธกิารบดทีัง้หลายจงึไมอ่าจนิ่งเฉย
ไดอ้กี ในทีสุ่ดเลยตอ้งเปลีย่น!" 
Flipping the Classroom - การพลกิหอ้งเรยีน! แนวคดิทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวธิกีารสอนในอเมรกิา! 
ท่านทีส่นใจลองไปตดิตามอ่านดไูดใ้นอนิเตอรเ์น็ต โปรดตดิตามต่อไปครบั! 
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ตอนท่ี 3 : บกุศนูยพ์ฒันำกำรสอนและกำรเรียนรู้ (CDTL) ของ NUS 
 
"วธิสีอน" ส าคญัไมน้่อยไปกว่า "เรือ่งทีส่อน"! และนัน่คอืขอ้สรปุของมหาวทิยาลยัชัน้น าของโลกทัง้ใน
สหรฐัอเมรกิาและสงิคโปร ์ตอนน้ีเราจะกลบัมาทีส่งิคโปรก์นัอกีท ีมาดกูนัว่า "ศูนยพ์ฒันาการสอนและการ
เรยีนรู"้ หรอื Centre for Development of Teaching and Learning (CDTL) ทีเ่ป็นเครือ่งมอืส าคญัทีท่ าให้
มหาวทิยาลยัแห่งชาตสิงิคโปร ์(NUS) กลายเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าของโลกนัน้ เขามวีธิกีาร "สอนอาจารย"์ 
เรือ่ง "วธิสีอน" กนัอยา่งไร?  
 
หลงัจากทีก่ารประชุม International Sustainable Campus Network ไดเ้สรจ็สิน้ลง คณะของเราจ านวน 5 
คนจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก์ไ็ดไ้ป "ศูนยพ์ฒันาการสอนและการเรยีนรู"้ ทีเ่รยีกยอ่ๆ ว่า CDTL ของ 
NUS ตามทีไ่ดน้ดัหมายไว ้ซึง่เป็นเป้าหมายอกีประการของเราในการมาสงิคโปรค์ราวนี้ 
 
คุณ Alan Soong Swee Kit ผูเ้ชีย่วชาญการศกึษาอาวุโส (Senior Education Specialist) และคุณ Kiruthika 
Ragupathi ผูช้่วยผูอ้ านวยการของ CDTL ไดร้อตอ้นรบั และเตรยีมหอ้งประชุมไวแ้ลว้ หลงัจากแนะน าตวั 
และแลกนามบตัรกนัตามธรรมเนียมแลว้ เรากเ็ริม่ตน้ทนัท ี
 
"NUS ตัง้ 'ศูนยพ์ฒันาการสอนและการเรยีนรู'้ หรอื CDTL มาไดก้ี่ปีแลว้ครบั?" ผมเปิดฉาก 
"CDTL เริม่ตัง้ขึน้มาในปี 1996" Kiruthika ซึง่เป็นชาวอนิเดยีสญัชาตสิงิคโปรต์อบผม  
"แลว้ก่อนหน้านัน้ NUS มหีน่วยงานทีเ่ทรนการสอนใหอ้าจารยไ์หมครบั?" 
"ไมม่ ีก่อนหน้านัน้เรามแีต่ 'ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศกึษา' (Centre for Educational Technology) ยงัไม่มกีาร
เทรนการสอนใหอ้าจารย"์ 
"ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศกึษา? ตอนน้ียงัอยูไ่หม?" 
"ไมม่แีลว้ เพราะเราเปลีย่นใหเ้ป็น CDTL!" 
 
"เขา้ใจแลว้" ผมพยกัหน้า "NUS เปลีย่น 'ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศกึษา' ใหก้ลายเป็น 'ศูนยพ์ฒันาการสอนและ
การเรยีนรู'้ และจงึเริม่เทรนอาจารยเ์รือ่งวธิสีอนมาตัง้แต่นัน้" 
"ความจรงิแลว้ในตอนแรก CDTL ยงัไมไ่ดเ้ทรนอาจารยเ์รือ่งวธิสีอนหรอกค่ะ" 
"อา้ว" ผมงง "แลว้ CDTL ท าอะไรล่ะ?" 
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"CDTL เทรนแต่เรือ่งการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนอยา่งเดยีว" Kiruthika อธบิาย "จนกระทัง่ 3 ปี
ต่อมาคอืในปี 1999 CDTL จงึไดต้ัง้แผนกฝึกอบรมวธิสีอน การเทรนอาจารยเ์รือ่งวธิสีอนอยา่งจรงิจงัถงึได้
เริม่ขึน้มาค่ะ" 
 
ปี 1999 คอื พ.ศ. 2542 กเ็พิง่ 13-14 นี้เอง นี่ไงจดุทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงเมือ่ประมาณ 10 ปีทีแ่ลว้ทีโ่ปรเฟส
เซอร ์Tan รองอธกิารบดกีารศกึษาบอกผมเมือ่คราวทีม่า NUS ครัง้แรก 
 
"แลว้ในปี 1999 CDTL คดิอยา่งไรจงึไดต้ัง้แผนกฝึกอบรม 'วธิสีอน' ขึน้มา จากเดมิทีม่แีต่การอบรม 
'เทคโนโลยกีารสอน' แต่เพยีงอยา่งเดยีวครบั?" ผมถามต่อ 
"เทคโนโลยอีย่างเดยีวไมไ่ดช้่วยอะไรหรอกครบัถา้สอนไมเ่ป็น" Alan ผูเ้ชีย่วชาญการสอนอาวุโสตอบผม 
"แลว้ถา้ไมไ่ดจ้บมาดา้นศกึษาศาสตร ์อาจารยก์ไ็มไ่ดเ้รยีนวธิสีอนมาหรอกครบั อาจารยส์่วนใหญ่เลยเลค็
เชอรก์นัอย่างเดยีว" Alan หยดุนิดหนึ่ง  
"ดงันัน้ เราจงึตัง้แผนกฝึกอบรมวธิสีอนขึน้มาเพื่อสอนอาจารยเ์รือ่งวธิสีอน!"  
 
แลว้ CDTL สอน "วธิสีอน" ใหอ้าจารยอ์ย่างไร โปรดตดิตามต่อไปครบั! 
 

เร่ิมท่ีอำจำรยใ์หม่ 
 
เราไดท้ าความรูจ้กักบั Centre for Development of Teaching and Learning (CDTL) หรอื "ศูนย์
พฒันาการสอนและการเรยีนรู"้ ของ NUS ไปแลว้ เราจะมาตดิตามกนัต่อว่า CDTL สอนอาจารยใ์นเรือ่ง "วธิี
สอน" อยา่งไร?  
 
"CDTL สอนอาจารยเ์รือ่ง 'วธิสีอน' อยา่งไรครบั?" ผมถามเขา้ประเดน็ส าคญั 
"เราเริม่ทีอ่าจารยใ์หม"่ Alan ผูเ้ชีย่วชาญการสอนอาวุโสตอบเหมอืนกบัทีโ่ปรเฟสเซอร ์Tan รองอธกิารบดี
การศกึษาเคยตอบผม 
"เริม่ทีอ่าจารยใ์หม่นี่ หมายความว่าคุณ 'บงัคบั' อาจารยใ์หมใ่ช่ไหม? อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งสอนแบบ 
problem-based learning ใช่ไหม?" ผมถาม 
"เราไมไ่ดบ้งัคบั แต่ highly encourage ค่ะ!" Kiruthika รองผูอ้ านวยการ CDTL ตอบ 
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Highly encourage? ไมบ่งัคบั แต่ 'สนบัสนุนใหท้ าอย่างยิง่' เหรอ? หมายความว่าไง ผมถามต่อทนัท ี 
"Highly encourage ของคุณนี่ท ายงัไง?" 
"เราเทรนพวกเขา อาจารยท์ีเ่รารบัเขา้มาใหมทุ่กคนตอ้งผ่านการฝึกอบรมการสอนกบัเราสองอาทติย"์ 
Kiruthika ตอบ 
"คุณเทรนอะไรบา้ง?" 
"เราเทรน 'วธิกีารสอน' ทุกวธิทีีใ่ชแ้ลว้ไดผ้ล แน่นอนทีสุ่ด problem-based learning (การใชปั้ญหาเป็นฐาน
ในการเรยีนรู)้ มาก่อนวธิอีื่นทัง้หมด แต่เราเทรนวธิอีื่นๆ ดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ problem-based learning 
(การใชโ้ครงงานเป็นฐานในการเรยีนรู)้ และ service learning (การเรยีนรูโ้ดยการบรกิารสงัคม)" Kiruthika 
ตอบ 
"เมือ่ผ่านการฝึกอบรมกส็อนไดเ้ลย?" 
"ยงั" Alan ตอบ "อาจารยใ์หมย่งัตอ้งม ีpracticum หรอืฝึกการสอนอกีหนึ่งเทอม ถา้ผ่านถงึจะไดส้อนจรงิ!"  
 
"แลว้คุณจะรูไ้ดอ้ย่างไรว่าอาจารยใ์หมข่องคุณเอาวธิทีีคุ่ณสอนไปใชจ้รงิหรอืไม ่และไดผ้ลหรอืไมไ่ดผ้ล?" ผม
ถามต่อ 
"เรามกีารประเมนิ 'ผล' การสอน " Kiruthika ตอบ 
"ถา้ 'ผล' ออกมาไมด่ลี่ะ" 
"ถา้ 'ผล' ออกมาไมด่กีต็อ้งเปลีย่นวธิสีอน!" Alan ตอบ 
"ถา้อาจารยไ์ม่ยอมเปลีย่นวธิสีอนล่ะ?" 
Alan เอามอืลบูศรษีะ ทีมุ่มปากปรากฏรอยยิม้เหีย้มๆ "ถา้ผลการสอนไมด่ ีแลว้ยงัไมย่อมเปลีย่นวธิีสอน ก็
ไมต่อ้งสอนต่อครบั!" 
 
โอ ผมเขา้ใจแลว้ว่าไม่บงัคบั แต่ highly encourage คอือะไร! แลว้อาจารยเ์ก่าล่ะ เขาท าอยา่งไร ทีโ่ปรเฟส
เซอร ์Tan บอกว่า "เปลีย่นไมไ่ด ้กไ็มต่อ้งเปลีย่น" เขาหมายความว่าอยา่งไร โปรดตดิตามต่อไปครบั 
 

แล้วอำจำรยเ์ก่ำล่ะ .. 
 
NUS เริม่ทีอ่าจารย ์'ใหม่' แลว้อาจารย ์'เก่า' ล่ะ เขาท าอยา่งไร? ทีโ่ปรเฟสเซอร ์Tan บอกว่า "อาจารยเ์ก่า
เปลีย่นไมไ่ดก้ไ็มต่อ้งเปลีย่น" จรงิๆ แลว้เขาหมายความว่าอยา่งไร?  
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"แลว้อาจารย ์'เก่า' ทีส่อนโดยวธิเีลค็เชอรล์่ะ คุณหาทางท าใหพ้วกเขาเปลีย่นวธิสีอนบา้งไหม?" ผมถามต่อ 
Alan ครุน่คดินิดนึงราวกบัจะหาค าพูดเหมาะๆ "อาจารยแ์ต่ละคนกม็ ี'ปรชัญา' ในการสอนของตวัเองครบั 
อาจารยเ์ก่าทีเ่ลค็เชอรด์ีๆ  กม็ ีเราไปหา้มอาจารยไ์มใ่หเ้ลค็เชอรไ์มไ่ดห้รอกครบั!"  
 
ค าตอบของ Alan ฟังดรูาวกบัจะปกป้องการเลค็เชอร ์ผมจงึถามต่อทนัที 
"แลว้คุณรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าอาจารยเ์ก่าของคุณเลค็เชอร ์'ด'ี หรอื 'ไมด่'ี?" 
"เราประเมนิ 'ผล' ค่ะ ถา้ผลการสอนออกมาด ีกแ็ปลว่าสอนด ีถา้ผลการสอนไมด่ ีกแ็ปลว่าสอนไมด่"ี 
Kiruthika ตอบ 
"หมายความว่าอาจารยเ์ก่าจะสอนยงัไงกไ็ด ้มหาวทิยาลยัคอยประเมนิ 'ผล' เท่านัน้?"  
"กไ็มเ่ชงิ" Alan ตอบ "อาจารยเ์ก่าจะสอนอยา่งไรกไ็ด ้ถา้ 'ผล' การสอนออกมาดคีรบั" 
 
อาจารยเ์ก่าจะสอนอยา่งไร กไ็ดถ้า้ผลการสอนออกมาด ีฟังดเูขา้ทแีฮะ แต่ถา้ผลการสอนไมด่ลี่ะท าไง ผมจงึ
ถามต่อ 
"ถา้ 'ผล' การสอนไมด่ลี่ะครบั?"  
"ถา้ 'ผล' การสอนไมด่ ีอาจารยเ์คา้กจ็ะเปลีย่นวธิสีอนครบั" Alan ตอบ  
"แลว้ถา้ 'ผล' การสอนไมด่ ีแลว้อาจารยย์งัไมเ่ปลีย่นวธิสีอนล่ะ?" ผมรกุ 
"ไมค่่อยเป็นปัญหาหรอกครบั อาจารยท์ีผ่ลการสอนไมด่จีะขอมาเขา้คอรส์ฝึกอบรมวธิกีารสอนกบัเราเอง
เลย" Alan ตอบยิม้ๆ ดมูเีลศนยั 
"จรงิเหรอครบั?" ผมกงัขา "อาจารยเ์ก่าขอมาเขา้รบัการอบรมเองเลย? เป็นไปไดย้งัไง?" 
"คอือยา่งงีค้รบั ทีอ่าจารยเ์คา้มาขอเขา้รบัการอบรมเองเลยกเ็พราะว่า .." Alan หนัหน้าไปมอง Kiruthika 
และยิม้กวา้ง ".. ถา้ 'ผล' การสอนไมด่ตีดิต่อกนัหลายเทอม NUS กจ็ะไมต่่อสญัญากบัอาจารยค์นนัน้ครบั!" 
 
นี่ไง! ความหมายของ 'เปลีย่นไมไ่ดก้ไ็มต่อ้งเปลีย่น' ของโปรเฟสเซอร ์Tan! เขาเริม่เปลีย่นทีอ่าจารยใ์หม ่
ส่วนอาจารยเ์ก่าจะสอนอย่างไรกส็อนไป เขาประเมนิ 'ผล' อยา่งเดยีว ถา้ผลการสอนไมด่ ีอาจารยก์ต็อ้ง
เปลีย่นวธิสีอนเอง แต่ถา้ผลการสอนดกีไ็มยุ่ง่อะไร ช่างเป็นวธิกีารทีเ่ขา้ท่ามาก  
 
นัน่แสดงว่า 'การประเมนิผลการสอน' เป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดในการท าใหอ้าจารยต์อ้ง 'พฒันา' วธิกีารสอนของ
ตนเองใหไ้ด ้'ผล' แลว้ NUS 'ประเมนิผล' กนัอย่างไร ผมจะหาโอกาสมาเล่าใหฟั้งต่อครบั. 


