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  เรื่องของการศึกษายังคงเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่เสมอ  ทั้ง
การสอนที่เด็กนักเรียนไม่ได้รับความรู้เท่ากันอย่างทั่วถึง  หรือ
เนื้อหาการเรียนการสอนไม่ทันกับยุคสมัย  ทำาให้เด็กรุ่นใหม่
ต้องไปขวนขวายหาเอาเองจากภายนอก  แน่นอนว่าบนโซ-
เชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางที่คนใช้ในการเรียนมากกว่าการ
ตั้งใจในห้อง ทำาให้เพจหรือแชนแนลกลายเป็นแพลตฟอร์มที่มี
คุณครูยุคใหม่เข้ามาสอนผ่านช่องทางนี้กันเยอะมาก

  น้องอาย-ทิตยา  เฮงนุกูล  สาวน้อยหน้าตาน่ารัก  วัย  26  ปี 
เรียนจบมาจากคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ท่ีโด่งดังจากคลิปสอนเพ่ือนสอบโทอิคเพียงคลิปเดียวท่ีทำาให้
วันนี้  กลายมาเป็นเจ้าของบริษัท  เรียนเหอะ  อยากสอน  จำากัด 
เจ้าของเพจ  “เรียนเหอะ  อยากสอน”  บน  Facebook  และ
แชนแนลใน Youtube

ทำาไมถึงทำาเพจ “เรียนเหอะ อยากสอน” ?

คุณทิตยา: เริ่มมาจากการที่ตอนช่วงนั้น เพื่อนๆ เขากำาลังจะ
แบบสิ้นปี เพื่อนเขาอยากหางานใหม่กันใช่ไหมคะ แล้วก็มัน
จะต้องสอบ TOEIC เพราะว่าคะแนน TOEIC มันใช้ในการ
ยื่นสมัครอะไรต่าง ๆ ละก็เพื่อนอายก็อยู่กระจัดกระจายแล้ว 
เพราะว่าเรียนจบกันไปแล้ว แล้วก็อยากให้อายติว TOEIC ให้
อายก็เลยต้องอัดวิดีโอส่งให้เพ่ือนทุกคนทีนี้เพ่ือนส่งไปก็บอก 
เฮ้ย มันดูโอเคนะให้อายลองเอาลง Facebook ดู อายก็เลยลอง
เอาลงดู ปรากฎว่าคืนเดียว มันมีการแชร์ออกไปเยอะมาก ๆ 
เลยอ่ะค่ะ ก็เลยทำาต่อมาเรื่อย ๆ เป็นเพราะว่าอายชอบสอน
มากกว่า

 คือจริง ๆ คนเก่งภาษาอังกฤษจะเยอะ เยอะมาก ๆ เลยใช่
ไหมคะแต่ว่ามันต้องมี passion ในการสอนด้วย เราชอบสอน 

เรียนตามความพอใจ
เทรนด์ใหม่ของเด็กยุคนี้
กับ ครูอาย เรียนเหอะ อยากสอน



เราชอบแบบเขียนคู่มือการเรียนเขียนตำารา อะไรอย่างนี้แล้ว
อายคิดว่าตรงนั้น มันทำาให้อายแบบแตกต่างจากคนอื่น ตอน
นี้อายก็มีเว็บไซต์เป็นของอายนะคะ ก็คือ www.reanher.com 
ก็จะมีเป็นคอร์สของอายทั้งหมดก่อน ถ้าเกิดว่าในอนาคต มี
อาจารย์คนไหนอยากมาสอน สามารถเอาคอร์สเรียนมาลงกับ
เว็บไซต์ของเราได้

จุดเด่นของแบรนด์เราอยู่ที่ตรงไหน ?

คุณทิตยา: เหมือนเป็นหน้าที่ของอายไปแล้ว ที่ต้องมาย่อย 
มาทำาให้มันง่ายขึ้น เพราะว่ามีคนอยู่มากกว่าครึ่งเลยที่แบบรอ
ที่จะเรียนอยู่อายเคยเป็นเด็กที่ไม่เก่งมาก่อน อายก็เลยรู้ว่า มัน
ต้องอธิบายอย่างไร มันต้องทำาอย่างไรให้คนที่ไม่เคยเข้าใจเลย 
เข้าใจ

 ช่วงอายุที่(มาเรียน)เยอะ ๆ จริง ๆ เลย ก็เป็นอายุ 18-34 ปี 
ช่วงนี้ก็คือจะเยอะที่สุดเลย ส่วนเรื่องเพศใช่ไหมคะ คือหลายๆ 
คนจะมองว่า เห้ย เรียนเหอะ อยากสอน โรงเรียนชายล้วนหนิ
ทำาไมมีแต่ผู้ชายใช่ไหมคะ แต่ว่าจริง ๆ หลังบ้านเราก็คือรู้เลย
ว่า มันครึ่ง ๆ เลยคือผู้หญิงจะมากกว่านิดหน่อยทั้งผู้ชาย ผู้
หญิง มาเรียนหมดแต่มันอาจจะเป็นเหมือนแบบธรรมเนียม
ของเพจหรือเปล่าที่นักเรียนชายจะมาเม้น นักเรียนหญิงก็จะ
เรียนอยู่เงียบ ๆ อะไรอย่างนี้อ่ะค่ะ

พฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของคนรุ่นใหม่
เป็นอย่างไร ?

คุณทิตยา: อายคิดว่าสมัยนี้ เทคโนโลยีมันไปไกลมากๆ 
เลยใช่ไหมคะแล้วก็ Information ต่าง ๆ ความรู้ต่าง ๆ มัน
อยู่เต็มอากาศ เต็มไปหมด คือใครอยากรู้เรื่องไหน เขาก็
จะไปหาได้ เลือกเรียนในแบบที่ตัวเองอยากเรียนแล้วอาย
ก็เลยรู้สึกว่าไอเทคโนโลยีตรงนี้ ทำาให้พฤติกรรมการเรียน
ของคนมันเปลี่ยนไป จากที่เป็นแบบ Passive Learning 
แบบในห้องเรียน คือเขาบังคับให้เรียนอะไรก็ต้องเรียน มัน
จะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งเลยคือ กลายเป็น Active Learn-
ing ที่อายคิดว่ามันดีมาก ๆ เลยที่แบบ คนจะได้เรียนใน
เรื่องที่ตัวเองอยากเรียน คือเลือกเรียนได้ ตอนที่เขาพร้อมที่
จะเรียน

 เพราะว่าถ้าเกิดเราทำางานหนักมาท้ังวันแล้วก็สามารถ
เลือกเรียนตอนกลางคืนอะไรแบบน้ีได้ปกติเราเล่นพวก
โซเชียลอะไรอยู่แล้ว เราก็แค่เปลี่ยนจากการที่เล่นอะไร
แบบนี้ ให้กลายเป็น(สิ่งที่)มันมีประโยชน์มากขึ้นจริง ๆ มัน
เป็นการฆ่าเวลาที่มีประโยชน์ไปด้วย

 อายคิดว่าตอนนี้ มีคนสนใจทำาครีเอเตอร์แบบเยอะ
มาก ๆ เลย เพราะหลาย ๆ คนมีอะไรที่ตัวเองเชี่ยวชาญ ก็
สามารถเอามาแบ่งปันได้ เพราะฉะนั้นอายดีใจและอาย
ชอบมาก ๆ เลยตอนนี้ใครถนัดอะไร ก็ออกมาแบ่งปันคือ
มันกลายเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันไปแล้วอ่ะค่ะ



  เรื่องของการศึกษา  ที่หลายคนมองว่ามีปัญหาในแง่
มุมของผลผลิตทางความรู้นั้น  แน่นอนว่า  “ครู”  ผู้เป็นต้น
แบบของเด็กนักเรียน  ย่อมถือว่าเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทุก
ภาคส่วนต้องให้ความสนใจ  ไม่ว่าจะเป็น  การปรับความ
รู้ของครูให้ทันกับยุคสมัย  ความเข้าใจในตัวเด็กนักเรียน
ทั้งในแง่ความรู้และสภาพจิตใจ  ต่างก็เป็นเหตุผลสำาคัญ
ในด้านรากฐานท่ีจะพัฒนาขีดความสามารถของครูให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก

  thumbsup  ได้พูดคุยกับ  นะโม  –  ชลิพา  ดุลยากร  ผู้
ร่วมก่อตั้ง  insKru  แพลตฟอร์มด้านการแลกเปลี่ยนความ
รู้ด้านการสอนระหว่างครูที่จะมาเปิดเผยแง่มุมต่าง ๆ  ให้
เราได้ทราบกัน

insKru คืออะไร ?

คุณชลิพา:  เป้าหมายหลัก ๆ ก็คือเราอยากเปลี่ยนแปลง
ห้องเรียนทั่วประเทศให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มี
คุณภาพจากคุณครูของพวกเขาเอง

 สิ่งที่เราค้นพบก็คือว่า จริง ๆ แล้วอ่ะ คุณครูก็อยากจะ
ทำาห้องเรียนของเขาให้ดีที่สุดแหละ แต่บางทีก็อาจจะโดน
ดึงเวลาจากภาระงาน เอกสารต่าง ๆ ที่เอาครูออกจากนอก
ห้องเรียนบ้าง

 บางทีก็หมดไฟจากระบบประเมินต่างๆ มันไม่ได้ sup-
port ตรงที่เขาทำาหน้าที่ในห้องเรียนจริงๆ อย่างที่ 3 เขาอาจ
จะไม่มีไอเดีย ทำายังไงดี สิ่งที่เราทำาก็คือ เรามองว่า จริงๆ แล้ว
ไม่ต้องเป็นคาบเรียนของเมืองนอกเลย จริงๆ ในประเทศไทย

ก็มีคาบเรียนดี ๆ ของคุณครูอยู่หลายคน ที่ซุกซ่อนอยู่

 แต่จริง ๆ มันขาดแค่พื้นที่ที่ให้ไอเดียเหล่านี้ ได้ส่งต่อ
สู่ห้องเรียนคนอื่น ๆ เราก็เลยมุ่งที่จะทำาหน้าที่ตรงนี้ ผ่าน
แพลตฟอร์ม 3 อย่าง ก็มีตัวเว็บไซต์ www.inskru.com คือครู
สามารถมาเข้าเขียนไอเดีย เทคนิคต่าง ๆ ของเขาได้เลย

 แล้วก็มีตัวเพจ insKru พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน เพื่อ
ที่จะเอาไอเดียจากเขาเนี่ย ทำาให้เป็น infographic น่ารัก ๆ 
หรือมาสรุปอย่างนี้ กระจายต่อ ทำาให้มันแมสขึ้น ส่วนสุดท้าย
ก็คือ เวิร์คชอป-ออฟไลน์ สร้างพื้นที่ให้ครูจัด Event ได้มาเจอ
กัน มาแลกเปลี่ยนของกันผ่านทางออฟไลน์แล้วได้ติดสกิล
ใหม่ ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำาอย่างไรให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์หรือการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ใน
คาบเรียนอย่างนี้ค่ะ

ทำาไม “คาบเรียน” ถึงเป็นหัวใจสำาคัญ
ของห้องเรียน ?

คุณชลิพา:  จริง ๆ แล้ว (คาบเรียน-วิธีการสอน) มันก็เปลี่ยน
ทุกอย่างเลยนะคะ ถ้าครูเปลี่ยนวิธีการสอน เด็กก็จะเปลี่ยน
เลยจากที่มานั่งเรียนแบบ passive มาป้อนผลที่เกิดขึ้นก็คือ 
เด็กคนนี้ก็จะออกไปจากระบบการศึกษาแบบรับใช่ไหมคะ

 แต่ถ้าครูเปลี่ยนคาบเรียน ให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้น 
ให้เขาได้มี Engagement ได้แสดงทักษะต่าง ๆ สุดท้ายสิ่งที่ทำา
ทั้งหมดที่ทำากับคาบเรียน มันก็คือ เด็กคนนี้ที่จะออกมาสู่สังคม
ต่อไปก็เลยรู้สึกว่าคาบเรียนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญมาก ๆ 
ทุกอย่างมันสะท้อนห้องเรียน-สังคม ทุกอย่างเลยค่ะ

คุยปัญหา
ของครูไทย
กับ insKru ผู้ทำาแพลตฟอร์ม
แชร์ไอเดียการสอน

คุยปัญหา
ของครูไทย
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ปัญหาที่คุณครูในระบบพบบ่อย ?

คุณชลิพา:  มีเรื่องระบบผลิตครู ที่รู้สึกว่าเหมือนก็ยังเดิม ๆ 
อยู่การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่คุณครูได้เรียนมันก็
เป็นแบบเน้นการเรียนการสอนแบบเน้นการบรรยาย แต่คุณ
บอกให้ครูมาทำา Active Learningคุณครูเขาก็ยังไม่เห็นตัวอย่
างมากพอ ที่จะมาทำาห้องเรียนของเขาได้ อีกอันก็เป็นเรื่องของ
ระบบประเมินครูเขาก็ยังประเมินครูจากเอกสารมากมายที่มัน
ไมไ่ด้บ่งบอกเลยว่าครูคนน้ีเป็นยังไงจริง ๆ ห้องเรียนของเขาเป็น
อย่างไร

 มันกลายเป็นว่า มันมีอะไรไม่รู้ 13 ตัวชี้วัดครูก็ต้องไปหา
รูปที่เขาทำา งานจิตอาสามาใส่ ใส่ ใส่! ทำาให้คุณครูเจ็บปวดพอ
สมควร เขาเป็นระบบราชการ มันจะมีความเป็นลำาดับขั้นอยู่
นะ แล้วครูใหม่ที่เข้ามาก็โดนครูแก่ ๆ บอกว่า ฉันทำามาเยอะ
แล้ว ทำาสิ อย่างนี้ มันก็งานล้น โดนกดขี่มีความ Top-Down ที่
ข้างบนโยนเอกสารมามากมายจริง ๆ มองว่าจากที่เราทำาตรงนี้ 
มันก็เห็นความหวังว่าสมมุติว่าเราแก้ระบบไม่ได้

 สิ่งที่เราทำาได้ก็คือการสร้าง Awareness ให้ได้มากที่สุดให้
กับผู้ปกครอง ให้ทุกคนที่อยู่ใน Stakeholders การศึกษาได้
มาชวนกันคิดกันว่า เราอยากเห็นเด็กแบบไหน เติบโตเป็นคน
แบบไหนในสังคมและเราก็มาถามต่อว่าโรงเรียนต้องเป็นแบบ
ไหนล่ะ พ่อแม่ต้องเป็นแบบไหนล่ะ คุณครูต้องเป็นแบบไหน
ล่ะแล้วพอเราอัปเดตตรงนี้ให้ทุกคนเท่า ๆ กัน เราคิดว่ามันก็จะ
เป็นแรง movement มหาศาลที่น่าจะทำาให้ระบบเปลี่ยนแปลง
ด้วยค่ะ

การศึกษาในอีก 5-10 ปีข้างหน้า
จะเป็นอย่างไร ?

คุณชลิพา: ในอนาคต เอาเป็นคาดหวังละกัน อยากให้เปลี่ยน
จากการเน้นที่ความรู้ (Knowledge) เป็นเน้นที่ทักษะ (Skill) 
หรือที่ลักษณะเฉพาะ (Characteristic) ของเด็กมากกว่า เรา
อยากเห็นแบบไหนออกไปสู่สังคมมันคงไม่ใช่เราอยากเห็นเด็ก
ฟิสิกส์เรื่องนี้ เรื่องนี้ เรื่องนี้แต่มันคงเป็นแบบ เราอยากสร้างเด็ก 
Character แบบไหนออกสู่สังคม เราอยากให้เด็กมีทักษะแบบ
ไหนที่ไปสู่การทำางานซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริง มันก็ไม่สามารถวัด
แบบเดิมได้แล้ว ไม่สามารถทำาการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ
เดิมได้แล้วหรือวัด O-NET แบบนั้น หรือว่าการประเมินครู มัน
ไม่สามารถประเมินครู จากการที่คุณให้ตัวชี้วัดแบบนี้ได้แล้ว



เปลี่ยนให้ทันเด็ก 
ปรับให้เป็นครูพันธุ์ใหม่
ทางรอดธุรกิจการศึกษายุคดิจิทัล

  เรื่องของการศึกษาถือว่าเป็นโครงสร้างหลักในการ
พัฒนามนุษย์  ซึ่งหากเป็นสมัยก่อนการเลือกหลักสูตรการ
เรียนรู้จะเป็นไปตามกระบวนการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
จัดเตรียมไว้  พอเข้ามหาวิทยาลัยก็จะเลือกตามความต้อง 
การของผู้ปกครอง  ตามเพื่อน  หรือสังคมที่บังคับให้เป็น
ไป  แต่ในยุคนี้  ต้องยอมรับว่าความต้องการของเด็กรุ่น
ใหม่เปลี่ยนไป พวกเขาอยากเลือกในสิ่งที่ต้องการมากขึ้น

  แม้แต่มหาวิทยาลัยเอง  ก็จำาเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับ
ยุคสมัยด้วยการหาหลักสูตรท่ีทันกับความต้องการของ
คนรุ่นใหม่  และค้นหาคนเก่งท่ีมีความสามารถเฉพาะด้าน 
มาถ่ายทอดความรู้  เพื่อที่เด็ก  ๆ  จะได้ไม่ต้องไปเรียน
เสริมหรือเพิ่มเติมจากนอกห้องเรียน

  ทีมงาน  thumbsup ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ ดร.รัชนีพร 
พุคยาภรณ์  พุกกะมาน  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
เก่ียวกับการปรับมหาวิทยาลัยให้ทันต่อยุคสมัยและ
พฤติกรรมของเด็กนักศึกษาในยุคนี้

วิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวม
ธุรกิจการศึกษาในยุคนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ดร.รัชนีพร : การศึกษาในยุคนี้ ก็ต้องเรียกว่ามีการปรับตัวอยู ่
เยอะนะคะ เพราะว่านักศึกษาเปลี่ยนไป กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษามีมากขึ้น องค์ความรู้เปลี่ยนไป จำานวนประชากรลด
ลง จะเป็น 4 ปัจจัยหลัก ๆ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอง ด้วย

มหาวิทยาลัยที่มีจำานวนมาก สวนทางกับจำานวนประชากรที่
ลดลง แต่ขณะเดียวกันที่นั่งในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรมีมาก
ขึ้น เป็นเรื่องดีของนักเรียนที่จะเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชา
อะไรก็มีทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะสาขาวิชาใหม่ ๆ สำาหรับ
สังคมในอนาคตข้างหน้าก็เป็นโอกาสดีของนักศึกษาสมัยนี้

คณะหรือภาควิชาที่เด็กนิยม

ดร.รัชนีพร : เราไปบอกว่าเขาชอบเรียนวิชาไหนของภาพรวม 
เด็กท้ังประเทศไม่ได้ แต่หลังจากท่ีเราสัมภาษณ์เด็กใหม่ เพราะ 
นักศึกษาแต่ละคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น แต่ละคนอยาก
เรียนในสิ่งที่ชอบ เมื่อชัดเจนก็รู้ว่าอยากเรียนอะไร เขาลงทุน
ทำา research เลยว่ามหาวิทยาลัยไหนมีวิชาที่ชอบ มีจุดเด่น
อะไร และเขาก็จะตัดสินใจไปมหาวิทยาลัยนั้น ซึ่งไม่ได้เลือก
แค่ชื่อเสียง แต่ดูจากสาขาวิชาที่ชอบ และวิชาไหนถูกจริตกับ
เขา ซึ่งสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาด้วย เช่น มีหลักสูตรรายวิชาที่
น่าสนใจ มีระบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ได้เรียนกับตัว
จริงผู้มีประสบการณ์จริงและได้ปฏิบัติเยอะ ๆ

 อันนี้จากการสอบถามเด็กนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์พบ
ว่าน่าสนใจ เด็กสมัยนี้เปลี่ยนไปไม่เหมือนรุ่นเราที่เลือกตาม
เพื่อนบ้าง หรือจากธุรกิจที่บ้านแต่วันนี้ไม่ใช่แล้ว เขาไม่ได้
เลือกตามสิ่งที่พ่อแม่อยากให้เลือก เด็กวันนี้กลายเป็นว่าเขา
จะเลือกตามสิ่งที่เขาชอบและค้นข้อมูลเองว่ามหาวิทยาลัยใด
น่าสนใจตามสิ่งที่เขาสนใจ

Writer: Nutthaya Sutthicharoen

เปลี่ยนให้ทันเด็ก
ปรับให้เป็นครูพันธุ์ใหม่



ปรับหลักสูตรให้ทันกับเด็กยุคใหม่

ดร.รัชนีพร  : ถ้าพูดถึงเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะ 
ทุกหลักสูตรปรับตัวหมด ปรับหลักสูตรว่าการเรียนการสอน
ว่าวิชาไหนควรเรียน วิชาไหนเรียนเพื่ออนาคตและเรียน
จบไปทำางานได้ ไม่ได้เรียนเฉพาะสิ่งที่เลือกในหลักสูตรยัง
เปิดให้เลือกวิชาเลือกเสรี และวิชาโทจากคณะอื่น ๆ ได้ทั้ง
มหาวิทยาลัยนะคะ

 จากข้อจำากัดที่เคยเป็นหลักสูตรที่เคยเฉพาะทางมาก ๆ ใน 
ระยะเวลา 4 ปีได้เรียนเฉพาะสาขาวิชาหลักของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่
หลักการของทางศรีปทุมแล้ว เราเปลี่ยนให้เด็กไปช้อปปิ้งได้
เลย ว่าอยากเรียนอะไร เช่น เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว
อยากเรียนกราฟิกดีไซน์ของคณะดิจิทัลมีเดีย หรือถ้าอยาก
เรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของทีวีและฟิล์มก็สามารถไป
เลือกได้เลย เราเปิดให้เป็นรายวิชาพิเศษจากศาสตร์อื่น ๆ 
สำาหรับการลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตรเป็นการเปิดพ้ืนท่ี
ว่างเอาไว้อย่างน้อย 15-30 หน่วยกิต ให้นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนเพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองสนใจได้

การ Reskill ของวัยทำางาน

ดร.รัชนีพร  : ต้องบอกว่าเราแบ่งหลักสูตรกลับมาเรียนใหม่
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง คือ executive program เช่น ABC, 
DEF, DNA, Everest, The Wealth หลักสูตรพวกนี้สำาหรับผู้
บริหารที่อยากกลับมาเฟรชอัพ หรือเรียนในสิ่งที่ตนเองไม่เคยรู้ 
เช่น หลักสูตร DEF ที่จะเน้นเรื่องของการค้าขายออนไลน์ หรือ
อีคอมเมิร์ซว่าทำาอย่างไร มีกลยุทธ์หรือแนวคิดอย่างไรบ้าง

 นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่ชื่อว่า DNA ก็จะเป็นในเรื่องของ
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ส่วนหลักสูตร ABC ก็จะเป็นเรื่องของการ
ใช้สมองสองซีก ทั้งซ้ายและขวา ในเชิงเหตุผลและความเป็น
ศิลปิน เราเอาทั้งสองซีกนี้มารวมกันและให้นักศึกษาเรียน ซึ่งผู้
บริหารจะชอบมาก เพราะโลกของเขาจะมีแต่ธุรกิจอย่างเดียว 
พอมาเรียนแล้วเขาก็ชอบเพราะมีการเปิดโลกทัศน์เขาและก็ 
unblock creativity ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มาก

 อีกกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่า หลักสูตร upskill หรือ reskill ที่
วันนี้มีถึง 18 หลักสูตรแล้วในคณะต่าง ๆ เพราะวันนี้โลกของ
เรามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามา
มีบทบาทในทุก ๆ วิชาชีพ ดังนั้น กระบวนการทำางานต่าง ๆ 
จึงเปลี่ยนไป แนวทางธุรกิจต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไป จากที่เคยเรียน
จบปริญญาตรีมาและทำางานตามสายวิชาที่ตนเรียน วันนี้มัน 
เปลี่ยนไปแล้ว เราก็เลยมีหลักสูตรชวนกลับมารีสกิล มาอัพเดท
ทักษะใหม่ ๆ องค์ความรู้ใหม่ ๆ

 โดยจะเป็นการนำาผู้ท่ีมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจจริงมา
สอน มาแนะนำาเขา และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เช่น คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก็จะมี upskill หรือ reskill หลายหลักสูตรด้วยกัน 
เช่นหลักสูตร IoT ที่วันนี้เป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์แล้ว 
ชีวิตเราทุกอย่างหรือในบ้านเราก็เป็นอินเทอร์เน็ตหมดแล้ว พอ
เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาลองคิดดูว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไร 
ธุรกิจจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราเชิญเขามาค่ะ มารีสกิลใหม่และ
เอากลับไปใช้ในธุรกิจอย่างไร เป็นต้นนะคะ

ความสนใจของผู้เรียนกับหลักสูตรใหม่
เป็นอย่างไรบ้าง

ดร.รัชนีพร : หลักสูตร upskill หรือ reskill ตอนนี้มี 18 หลักสูตร 
เรียกได้ว่ามีการเปิดอย่างเป็นทางการปีแรก ซึ่งทางกระทรวง
ศึกษาธิการก็ให้การสนับสนุน ทั้งยังเป็นสิ่งที่เราเพิ่งเริ่มต้นและ
คนสนใจเยอะมาก แต่ละหลักสูตรมีคนสนใจ 100 กว่าคนต่อ
การหลักสูตรแต่ละครั้ง และเรายังต้องพัฒนาต่อ หลักสูตร
ไหนถ้ายังอยู่ในเทรนด์อยู่ในกระแสก็คงมีเปิดสอนต่อไป แต่ถ้า
หลักสูตรไหนที่ยังไม่ได้ทำาและวิเคราะห์แล้วว่าเป็นที่ต้องการ
ของนักศึกษา เทรนด์ไปทางไหน สังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไร เรา
ก็จะต้องรีบตามให้ทัน เพราะฉะนั้นก็ยังต้องมีหลักสูตรใหม่ ๆ 
ต่อไปค่ะ

เรียนกับโค้ชเจ๋งกว่าเรียนในหลักสูตร
จริงหรือไม่

ดร.รัชนีพร  : สำาหรับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกหลักสูตรเรา
เปลี่ยนหมด เราไม่ได้เปลี่ยนแค่หลักสูตรรายวิชาเท่านั้นนะคะ 
แต่เรายังเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนด้วย เรามีศูนย์
พัฒนาคณาจารย์เพื่อที่จะปรับมายด์เซ็ทของอาจารย์ ปรับวิธี
การสอนของอาจารย์แบบใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นการสอนใน
ศตวรรษที่ 21





 ซึ่งแน่นอนค่ะว่าอาจารย์ต้องเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ในเรื่อง
ของเทคโนโลยี เรียนรู้ในเรื่องของการสอนเด็กรุ่นใหม่ที่เขา
เติบโตมาด้วยเทคโนโลยีที่มีวิธีคิดเปลี่ยนไป เราจะดำาเนินการ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร ที่สำาคัญคือเราจะเน้น
เรื่องของ Project Base Learning มากขึ้น เพื่อให้เด็กมีโอกาส
เรียนรู้และลงมือทำาจริงใน Project ต่าง ๆ ถือว่าเป็นโอกาสที่
ดีมาก เพราะหลายคณะของมหาวิทยาลัยเปิดกว้างให้เด็ก
ได้ทำาหลายโปรเจคที่ต่างกัน ซึ่งหลังจากที่เขาเรียนจบไปแล้ว 
เขาก็จะกลายเป็นบันฑิตพันธุ์ใหม่จริง ๆ

 ส่วนการเป็นโค้ชเราพยายามปรับอาจารย์ ว่าอาจารย์ต้อง
เปลี่ยนตัวเองไม่ใช่อยู่บนกระดานและพาวเวอร์พ้อยท์ชุดเดิม 
พอเป็น Project base learning เนี่ย อาจารย์ต้องเปลี่ยนตัว
เองเป็นโค้ชนะคะ

โอกาสเปิดกว้างรับการเปลี่ยนแปลง

ดร.รัชนีพร : ความโชคดีของเด็กในวันนี้คือการได้เรียนระบบ
ใหม่แล้วก็เรียนในเทคโนโลยีวิธีคิดใหม่โดยเฉพาะโอกาสท่ี
เปิดกว้างขึ้น ไม่ได้ถูกบังคับว่าต้องเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
กำาหนด เราเปิดให้ช้อปปิ้ง อยากเรียนตัวไหนจากเบสิคที่เรามี
ก็ได้ ซึ่งเป็นอะไรที่บอกตรง ๆ ว่าสมัยเราเนี่ยไม่มี รุ่นปัจจุบัน
เปิดกว้างมากเป็นอะไรที่น่าสนใจสำาหรับการเรียนยุคนี้ค่ะ

ความร่วมมือกับภาคเอกชน

ดร.รัชนีพร  : เราผลักดันเป็นอย่างมากเลยค่ะ ผลักดันตั้งแต่
อาจารย์จนมาถึงนักศึกษา ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เนี่ย จะร่วมมือกับภาคเอกชน การร่วมมือกับภาคเอกชน 
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจเนี่ย หนึ่งตั้งแต่มาช่วยกันปรับปรุง
หลักสูตร สองเป็นที่ฝึกงานสำาหรับนักศึกษา

 หลักสูตรของเราทุกหลักสูตรจะมีสหกิจศึกษาคือนักศึกษา
ในชั้นปีสุดท้ายจะต้องออกไปทำางานจริงในบริษัท เป็นเวลา
หนึ่งเทอม จะไปทำางานจริงเลยนะคะจะมีเป้าหมายว่าการไป
ทำางานต้องทำาโปรเจคกับบริษัท ซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์กับทั้ง
มหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้ประกอบการนะคะ

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ดร.รัชนีพร  : เรามีหลักสูตรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ชื่อว่า 2+2 และ 3+1 โดยจะเป็นการส่งนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เรียนไปแล้ว 2 ปี ไปเรียนต่อที่
มหาวิทยาลัยชั้นนำาอีก 2 ปี ไม่ว่าจะเป็น Xi’ an University, 
Guizhou University, Sugiyama University, Griffith Uni-
versity และ Swiss College of Hospitality Management 
เป็นต้น แต่ที่จริงเรามีความร่วมมือกับอีกมากมาย แต่เป็นรูป
แบบที่แตกต่างกัน

 การผลักดันให้เกิดโครงการเหล่านี้ เป็นเพราะโลกหมุนไว
มาก และหลายประเทศมีความรู้เฉพาะทางที่ดี เหมาะที่จะ
เข้าไปหาความรู้ โดยเฉพาะจีนที่เป็นมหาอำานาจจริง ๆ และ
เขามีเทคโนโลยีที่เดินหน้าไกลมากเห็นได้จากการทำาเรื่อง 5G, 
Smart City หรือสร้างเมืองศูนย์กลางเพื่อพัฒนารถไฟฟ้าของ
จีน เรามีการส่งนักศึกษาคณะวิศวะระบบรางไปเรียนต่อ 1 ปี 
เพื่อกลับมาพัฒนาความรู้ให้กับคนในประเทศ

 นอกจากนี้ยังมีการส่งเด็กจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น เพื่อไปเรียนรู้เรื่องงานไม้ที่สามารถก่อ 
สร้างบ้านโดยไม่ต้องใช้ตะปู เป็นการเปิดกว้างด้านทักษะการ
ก่อสร้างให้เด็กรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการผลักดันเด็กไทย
ให้มีความสามารถทัดเทียมระดับโลกนั้นจะช่วยสร้างโอกาส
ในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้แข็งแรงสู้กับต่างประเทศ
ได้เลยค่ะ

  จากบทสัมภาษณ์นี้จะเห็นได้ว่า  การศึกษายุคใหม่
เป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ต้องการ ดังนั้น การเป็นอาจารย์ โค้ช 
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยยุคใหม่ จะให้ความรู้แบบเดิม
ไม่ได้  เพราะดิจิทัลทำาให้โลกเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งไม่ว่าอยู่วงการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไหนก็ต้องปรับ
ตัว  และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ก็เรียกได้ว่ามีแนวคิดและ
การปรับตัวในยุคที่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนี้  ด้วย
ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์  หรือแม้แต่ค้นหาบุคลากร
ท่ีมีความสามารถมาให้ความรู้และพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้
เรียนรู้และสร้างคนที่มีความสามารถเพื่ออนาคต



  “แต่ถ้าสมมุติว่า ต้องมองในมุมคนท่ีใช้ระบบผู้ปกครอง
หรือเด็กเนี่ย  พี่ว่า…เครียด  เครียดขึ้น  สังเกตว่าในบอร์ด
เว็บเด็กดีหรือใน  Twitter  @lataedekd  ที่น้องมาปรึกษา 
แรกๆ ตอนที่พี่ทำางานเว็บเด็กดีตอนแรก ๆ ยังไม่ขนาดนี้
นะ ทุกวันนี้รู้สึกว่า ทุกคนมานี้  ดราม่าเลย พี่นึกว่าตัวเอง
เป็น พี่อ้อย พี่ฉอดนะ”

  ฟังความคิดเห็นของ คุณมนัส อ่อนสังข์ หรือที่เรารู้จัก
กันในชื่อ พี่ลาเต้ เด็กดี ได้เล่าถึงวงการศึกษาในแง่มุมของ
เด็ก ๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการศึกษาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

การศึกษาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ?

 คุณมนัส  เล่าว่า  จริง  ๆ  ถ้าแบ่ง  2  พาร์ท พาร์ทเรื่องระบบ
การศึกษาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามันมีความเปลี่ยนแปลง 10 ปี
เราเปลี่ยนไป  3  ระบบ  ตัวระบบพี่มองว่าวัตถุประสงค์ในการ
เปลี่ยนเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีนะ แต่บางครั้งอาจจะเปลี่ยน โดยที่
ไม่ได้ทดลองมันเลยทำาให้เกิดปัญหา  พอเกิดปัญหา  ก็กลับ
ไปใช้แบบเดิม  แต่ถ้าสมมุติว่า  ต้องมองในมุมคนที่ใช้ระบบ
ผู้ปกครองหรือเด็กเนี่ย  พี่ว่า…เครียด  เครียดขึ้น  สังเกตว่าใน
บอร์ดเว็บเด็กดีหรือใน  Twitter  @lataedekd  ที่น้องมาปรึกษา 
แรก ๆ ตอนที่พี่ทำางานเว็บเด็กดีตอนแรก ๆ ยังไม่ขนาดนี้นะทุก
วันนี้รู้สึกว่า ทุกคนมานี้ ดราม่าเลย พี่นึกว่าตัวเองเป็น พี่อ้อย พี่
ฉอดนะ มาปรึกษาแบบเยอะมากเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นเรื่อง
เครียด  หาทางออกไม่ได้เกี่ยวกับการเรียน-เข้ามหาวิทยาลัย 
อะไรแบบนี้

 แล้วก็ อีกสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เด็กไทยยังเจอไม่
เปลี่ยนแปลงเลยก็คือ  เรายังไม่สามารถช่วยให้เด็กไทยค้นหา
ตัวเองได้เลย  เด็กไทยจบ ม.6  พรุ่งนี้จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
อยู่แล้ว  ยังนั่งคุกกี้เสี่ยงทายอยู่เลยว่า  จะเข้าไปเรียนคณะไหน

ดี ซึ่ง 10 ปีที่แล้วยังเป็นแบบไหน 10 ปีนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่

 คุณมนัส  เล่าเสริมว่า  สมมุติใน  1  ปีก็จะแบ่งละ  เริ่มเปิด
เทอมใหม่ ๆ ก็จะเริ่มแบบ “พี่ผมเรียนอะไรดี?” พี่ผมขึ้น ม.6 มา 
บรรยากาศมันไม่เหมือนเดิมแล้ว  เพื่อนจะไม่ได้คุยเรื่องกีฬา
สีแล้ว  คุยเข้าคณะไหนกัน  น้องก็จะเริ่มรู้สึกกลัวแล้วเพื่อนมี
คณะที่จะเข้าแล้ว แต่เรายังไม่มี อะไรประมาณนี้

 น้องก็จะมาปรึกษา  ซึ่งพอเราถามว่า  เรียนอะไรดี  มีข้อมูล
อะไรมาให้พี่ช่วยตัดช้อยส์ไหม ก็คือไม่มีบางคนแบบ อันนี้ชอบ
วิชาอะไร..  ชอบหมด แล้วไม่ชอบวิชาอะไร..  ก็หนูได้หมดอ่ะพี่ 
คือแบบ  เอ๊า!  กลายเป็นน้องเทียบเท่ากันหมด  คือมันไม่ได้อ่ะ
ครับ ไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่า อันไหนคือจุดที่ส่องสว่างที่สุด

 อีกส่วนหนึ่งก็คือ  คุณพ่อ-คุณแม่หลายครอบครัวยังมีเป้า
หมายคนละเป้า  หลายครั้งซึ่งเป็นตัวกลางให้  ต้องแนะนำาว่า 
ลองเล่าเรื่องนี้ให้พ่อ-แม่ฟัง  เดี๋ยววันหลังให้คุณแม่โทรมาคุย
กับพี่ดูและทุกครั้งที่เป็นตัวกลาง  เราจะรู้เลยว่าพ่อแม่กับเด็ก
ไม่คุยกัน  พอแม่ได้รู้ว่าที่ลูกอยากเรียนคณะนี้เพราะอะไรหรือ
ลูกได้รู้ว่าพ่อ-แม่อยากให้เรียนคณะนี้เพราะอะไร  คือทุกอย่าง
คลายหมดเลย

แล้วช่วงที่พีคที่สุดของการปรึกษา  จะอยู่ในช่วงการรับสมัคร 
ด้วยความที่สมัยก่อน  ระบบเข้ามหาวิทยาลัยเราก็จะ  manual 
นิดนึงก็ต้องถือใบสมัครเอาไปยื่น  แต่ทุกวันนี้  ทุกอย่างมันผ่าน
เว็บหมด ต้องเข้าไปลงทะเบียน มันก็จะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึง 
เอาง่าย  ๆ  TCAS อย่างนี้  ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมี  5 
รอบ ซึ่ง 5 รอบ สมัครกัน ไม่เหมือนกันนะในแต่ละรอบ รอบ 1 
มีเกณฑ์ 1 2 3 รอบ 2 มีเกณฑ์ 1 2 3 แต่ละรอบก็จะไม่เหมือน
กัน อะไรยังไง พองงเสร็จ ก็เผลอทำาผิด เราเองก็จะมีหน้าที่ช่วย
ตรงนั้น
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การเรียนกวดวิชาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน
ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ?

  แต่ก่อนเราจะกวดวิชา  ก็ต่อเมื่อมันจำาเป็นต้องใช้เรียนเพิ่ม
เกรด  เรียนเพื่ออุดจุดอ่อน  เรียนเพื่อต้องใช้รู้สึกว่าคนที่ไปเรียน
กวดวิชา  อายุจะน้อยลงเหมือนเราเรียนกวดวิชาตั้งแต่เด็ก  แต่
ก่อนนะ รุ่นพี่อ่ะ เรียนส่วนใหญ่เริ่มจาก ม.ปลาย หมด ถ้าเรียน
กวดวิชานะ แต่ทุกวันนี้พี่รู้สึกว่า ม.ต้น ก็เริ่มเอาแล้ว

 คุณมนัส  กล่าวเสริมว่า  หนึ่งสิ่งที่เราเห็นเลยนะ  คือว่า  เรา
กวดวิชาตั้งแต่เด็กอาจจะด้วยความที่ต้องการปูพื้นฐาน  และ
สองที่เห็นว่าคนเรียนกวดวิชาน้อยลงอาจจะเพราะว่า  เขาเรียน
อยู่บ้าน  เรียนผ่าน  YouTube  เรียนผ่านกลุ่มอะไรของเขา  อีก
กลุ่มหนึ่งพ่ีรู้สึกว่ากำาลังมาในเทรนด์กวดวิชาคือเรียนแบบตัว
ต่อตัว พี่รู้สึกว่ามีน้องสนใจเยอะนะ 

 โดยเฉพาะน้องท่ีเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วมาสอนแอบ
เห็นเขาโพสต์ใน  Instagram  ที่พี่ติดตามอยู่  เห้ย  มีลูกศิษย์มา
เรียนกันแบบตัวต่อตัว  หรือเรียน  3  คนต่อรุ่นพี่  1  คน  เทรนด์
แบบนี้กำาลังมา

 อันนี้พี่เคยถามเขาเหมือนกันว่า  ทำาไมอยากเรียนแบบนี้
เขาบอกว่า  หนึ่งคือชอบตัวของคนสอนที่รู้สึกว่าเราตามเขามา
ตั้งแต่เขาอยู่ ม.6 แล้วรู้สึกแบบ โห คะแนนที่ออกมา พี่คนนี้คือ
เทพมาก คือได้คะแนนเยอะแล้วมีเทคนิคมาบอกบ่อย ๆ 

 “เราก็เลยรู้สึกอยากเรียนกับเขา  อีกอย่างหนึ่งคือ  น้อง  ๆ 
เขาสามารถเลือกได้ว่า เออพี่คนนี้ ไลฟ์สไตล์เป็นเหมือนเรา กิน

เก่ง ไม่ได้เรียนแบบเครียด ๆ ไปเรียนกับพี่เขาดีกว่าที่สำาคัญคือ 
ด้วยความที่ระบบในปัจจุบันมันเปลี่ยน” คุณมนัส กล่าว

 อย่างเข้ามหาวิทยาลัยอย่างนี้  ข้อสอบ  GAT  อย่างนี้  เพิ่ง
มาคนที่จะเข้าใจข้อสอบ  GAT  ได้มากก็คือพี่  ๆ  กลุ่มนี้แหละ
อาจารย์กวดวิชาก็คือเขาเข้าใจนะ  แต่ว่าพี่คนนี้เป็นรุ่นที่เข้าไป
สอบเองเลย เป็นคนที่อ่านหนังสือแบบบุกเบิกกับข้อสอบ GAT 
ข้อสอบ PAT มาเอง

 ดังนั้น  เรียนกับพี่คนนี้น่าจะเก็ทกว่า  และอีกอันนึงที่รู้สึก
ว่า น้องใช้เหตุผลนี้ในการเรียนพิเศษนั่นคือเรียนน้อย มันทำาให้
กล้าถาม  บางทีเรานั่งกันแบบหลาย  ๆ  คนในห้อง  สงสัยก็ไม่
กล้าถามแล้วเรียนกันตัวต่อตัว  มันมี  contact  ไปติดต่อหลัง
ไมค์ได้ ตรงนี้ไม่เข้าใจก็ถามต่อ

แก้ปัญหาการศึกษา ควรเริ่มจากตรงไหน?

  ถ้าสมมติจะให้แก้  พี่อยากให้มันครบองค์คือมันเป็นระบบ
ที่มีหลายองค์  ก็ให้มันครบองค์  ให้มาคุยกันระบบหรืออะไรที่
เกี่ยวกับการศึกษา เด็กคือคนที่ลงสนามแข่งขัน แต่ไม่เคยเรียก
เด็กไปคุย  ในโต๊ะประชุม  ไม่เคยมีเด็ก  ทั้ง  ๆ  ที่กฎกติกาเนี่ย 
ออกมาเพื่อเด็ก  แต่ผู้ใหญ่จะมองเองว่า  แบบนี้แหละดี  เข้าใจ
ว่าเด็กคิดว่าแบบนี้ดี  ไม่ได้ถามเด็กจริง  ๆ  แล้วถามเด็กมันจะ
ลึกไปอีกนะ คุณไปถามโรงเรียนไหนโรงเรียนที่ปล่อยเกรด คุณ
ก็จะได้อีกระบบนึง  ถ้าคุณไปถามโรเงรียนที่กดเกรดโรงเรียนที่
เทคโนโลยีเข้าไม่ถึง  คุณก็จะได้อีกระบบนึง  มันเลยรู้สึกว่ามัน
ต้องมาให้ครบองค์
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