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ครรู่ ุนใหม่ ต้องมีจติ วิญญาณนักคิดเก่ งไอซีท-ภาษาสอนสนก
ี
ุ

ครรู่ ุนใหม่ ต้องมีจิตวิญญาณนักคิดเก่งไอซีท-ภาษาสอนสนก
ี
ทองบุ ใน
ุ : สั มภาษณ์ พเิ ศษ ผศ.ดร.สรวาท
ุ
ฐานะประธานทีป่ ระชมสภาคณบดี
คณะครศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปค.มรภ.) และคณบดีคณะครศาสตร์
ุ
ุ
ุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ
่
่ าราอยางเดี
่ ยวได้ ซึ่งหาก
"โจทย์การสอนของครู ในยุคนี้ เปลี่ยนไปมาก ทําให้ครู ไมอาจหยุ
ดอยูน่ ิ่งแตในตํ
่
ครู ไมทั่ นโลก หรื อไมทั่ นเทคโนโลยีต่างๆ สิ่ งที่น่ากลัวตามมาคือ ครู จะไมทั่ นเด็ก สงผลให้
คุณภาพการเรี ยนการ
สอนเป็ นไปอยา่งไมมี่ ประสิ ทธิภาพ ครู รุ่ นใหมต้่ องมีจิตวิญญาณของความเป็ นครู มีความอินเตอร์ ทั้งการใช้ไอซี
่
่ ่ น่ ่ิงกบที
ั ่ แล้วสอนเด็ก
ที ภาษา ตลอดจนเป็ นนักคิด และนักออกแบบสื่ อการสอนที่สนุก และนาสนใจ
ไมใชอยู
่ ่ สยั ของครู ที่จะเตรี ยมเด็กสู่ การเป็ นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ" ผศ.ดร.สุ รวาท
ให้ทาํ ตามไปวันๆ นัน่ ไมใชวิ
ทองบุ กลา่ว
ั
และนี่คืออัตลักษณ์ของครู ที่คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้ความสําคัญมาตลอดกบการ
่ เพื่อจัดการเรี ยนการสอนให้มี
ผลิตครู โดยเฉพาะในศตวรรษใหมที่ ่ตอ้ งทันโลก และกระหายใครรู่ ้ต่อสิ่ งตางๆ
มิติ ที่ดึงดูดผูเ้ รี ยน ผศ.ดร.สุ รวาท ในฐานะประธานที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
่ ่ ถ้าคิดจะพัฒนาชาติตอ้ งเริ่ ม
(ทปค.มรภ.) และคณบดีคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลาววา
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่ ่ ่อง ทั้ งการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน
จากการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยมีโครงการอบรมครู อยางตอเนื
่ ่ อมัลติมีเดีย เชน่ โปรแกรมอิงลิช
สําหรับครู การใช้สื่อไอซีที ตลอดจนโครงการฝึ กทักษะภาษาอังกฤษผานสื
่
ดิสคัฟเวอรี่ ซึ่งเป็ นการเรี ยนภาษาผานบทเรี
ยนสมัยใหม่
่ ยงแตความพร้
่
่ ้ น ครู ยคุ ใหมยั่ งต้องมีการพัฒนา
ไมเพี
อมในการใช้สื่อเพื่อเชื่อมโยงการเรี ยนการสอนเทานั
่ ด้วย โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีหนวยงานสั
่
วิธีคิด วิธีแกปั้ ญหา เพิ่มพูนความรู ้ และฝึ กฝนทักษะในด้านตางๆ
งกดั
คณะให้บริ การ และเป็ นศูนย์ฝึกปฏิบตั ิการทักษะวิชาชีพครู ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะครุ ศาสตร์ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาครู ศูนย์วิจยั และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ทกั ษะการเรี ยนรู ้ LSC ศูนย์พฒั นานวัตกรรมและสื่ อ
่ มในเรื่ องของจิตสาธารณะตามโครงการตางๆ
่ เชน่ โครงการชวยเหลื
่
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยงั สงเสริ
อ
่ เป็ นต้น
ผูป้ ระสบภัยนํ้ าทวม
่ ทนั สมัยทั้ งในแงของวิ
่ ธีคิด และการใช้สื่อไอซีที แตในขณะเดี
่
ั อง
“เราพยายามสร้างครู รุ่ นใหมให้
ยวกนต้
่
ไมลื่ มหัวใจ และจิตวิญญาณความเป็ นครู ที่ดีดว้ ย ซึ่งการเรี ยนการสอนของเรา จะหลอหลอมครู
ให้เป็ นครู ที่สร้าง
ิ ้ นได้ทุกๆ สถานที่ท้ งั ภายใน และภายนอกห้องเรี ยน" คือหลักการผลิตครู พนั ธุ์ใหม่
การเรี ยนรู ้มิติใหมที่ ่ควรเกดขึ
สําหรับมุมมองในเรื่ องของคุณภาพครู ทุกวันนี้ ผศ.ดร.สุ รวาท ให้มุมมองวา่ นับวันอาชีพครู ค่อยๆ ตกตํ่
่ บหาครู ที่ดีและมีศกั ยภาพได้นอ้ ยลง
ลงเรื่ อยๆ ซึ่งปั ญหาที่ยงั เป็ นปมอยูต่ อนนี้ กคื็ อ จํานวนครู มีเพิ่มมากขึ้ น แตกลั
่ ่
่ ณภาพ ทําให้ครู ที่
ซึ่งเป็ นเรื่ องที่น่าเป็ นหวงอยางมาก
ขณะที่ สถานศึกษาหลายแหง่ ยังคงเน้นปริ มาณมากกวาคุ
่
่ ขาดความพร้อมในการเป็ นครู อยูห่ ลายเรื่ อง โดยเฉพาะหัวใจในการสอน และ
ถูกสงออกไปยั
งสถานศึกษาตางๆ
นําความรู ้ไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรี ยนการสอน ทั้ งยังไมมี่ การตื่นตัวในการพัฒนาการสอนให้แปลกใหม่ และ
่
้ ่ ่ ่
นาสนใจ
เรื่ องนี้ จึงต้องมีการแกไขอยางเรงดวน
ทั้ งนี้ ถ้าคิดจะแกปั้ ญหาการศึกษาไทย ต้องกลับไปทบทวนระบบการคัดเลือกนักเรี ยนที่จะเข้ามาเรี ยนครู
่ มาณ รวมไปถึงสัดสวนครู
่
โดยเน้นคุณภาพมากกวาปริ
ต่อเด็กนักเรี ยนที่จะต้องจัดสรรให้เหมาะสม รวมไปถึงสื่ อ
่ ว่ ถึง โดยเฉพาะครู ในตางจั
่ งหวัด
และอุปกรณ์การสอนสมัยใหมที่ ่ควรเข้าถึงครู อยางทั
่ ่ครู รุ่ นใหมอยาง
่ ่ ระพีพร ศรี ภูมิ หรื อจุ๊บแจง นักศึกษาชั้ นปี ที่ 4 คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วาที
ั ่ ถ้าอยากได้ครู ดีคุณภาพในการสอน ผูใ้ หญที่ ่เกยวข้
ี่ องควร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มองคล้ายๆ กนวา
่ บไมมี่ ใช้ เพราะไมมี่
เข้ามาสนับสนุน โดยเฉพาะครู ต่างจังหวัดที่ใฝ่ รู ้ และอยากใช้สื่อมาเชื่อมโยงบทเรี ยน แตกลั
่ ่ ง พบวา่ ในห้องมีแตกระดาน
่
งบประมาณในการซื้ อ เคยไปสังเกตการสอนที่โรงเรี ยนใน จ.มหาสารคาม แหงหนึ
่ ่
่ ่ควร
ซึ่งเป็ นการเรี ยนที่ไมมี่ สีสนั ทําให้เด็กไมคอยสนใจเทาที
ขณะที่ ปพน คลาฤทธิ์ นักศึกษาชั้ นปี ที่ 4 คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดียวกนั
บอกวา่ ครู ตอ้ งรู ้จกั ใช้สื่อ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ ประกอบการสอนอยูเ่ สมอ ที่สาํ คัญ ครู มีหน้าเป็ นพี่
่ กเทานั
่ ้ น ไมใชเป็
่ ่ นผูบ้ อกคําตอบ หรื อคิดแทนเด็ก เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงเร็ วมาก
เลี้ ยง หรื อที่ปรึ กษาให้แกเด็
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่
่
หากไมสอนให้
เด็กรู ้จกั คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ดว้ ยตัวเอง เด็กจะอยูใ่ นโลกแหงอนาคตได้
ลาํ บาก จึงต้องมี
หลักสู ตรการผลิตครู ที่ดีท้ งั ด้านวิชาการ วิธีคิด การใช้สื่อไอซีที เพื่อให้จบออกมาเป็ นครู ที่ดีและมีคุณภาพ
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