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 Teaching Whimsies

The Pause and Other Things
 บทความเทคนิคการสอน

เทคนิคการสอนจากรุนสูรุน
โดย อ. ดร.ศิริวรรณ โชคคา


The Pause of Other Things



รอบรั้ว มทส.
ยินดีตอนรับ
A few weeks ago, I was lecturing in my eight o’
clock in the morning Calculus I class. The material
was a bit involved, with lots of descriptions on the
visualizer. Then I paused by taking a deep breath,
and then started to review what we did so far. It
seemed the right thing to do, and looks of relief
confirmed it. A few weeks later, here I am,
reflecting on the Pause.
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Usually very impetuous, I find pausing very
difficult. Through hind sight, I realized that at least
seventy percent of the times that I panicked could
be avoided had I just paused, took a deep breath
and counted from one to ten. Just like the disciple
Peter in the New Testament, for whom Mom
named me, I usually am found with the “foot in the
mouth” disease:” talking and reacting too quickly.
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The Pause plays an important role in Western
music. There are four beat pauses, two beat
pauses, up till around sixteenth beat pauses as in
some of Bach’s music. The challenge for the
musician is just that: to be quiet, to be silent. When
I was young, I would skip the pauses and keep on
playing. My high school symphony orchestra
corrected that misconception in a hurry. The pause
must be just right: not too short, not too long,
otherwise the music would sound awful. I play
violin, so pauses were not as challenging as I
would imagine, for the timpanist. The timpani
drum or kettledrum is an integral part of the
symphony orchestra. Nevertheless, you don’t
hear the timpani most of the time. In Beethoven’s
Fifth symphony, you hear the timpani quite often,
but that is unusual. Think of the discipline required
to observe such pauses!

Bikram’s system consists of 26 poses (asanas).
There are some quite challenging poses in there,
but no inversions such as headstands,
shouldstands, or ploughs. Bikram says that if I
practice these 26 asanas daily, I will feel better.
And he is totally right. Although I modify some of
his poses since my knees are really hurting at
times. Yes, the asanas hurt… but the pain,
ironically, feels so good. And afterwards, I feel
very limber. When I have to teach a lot, Bikram’s
system is a lifesaver. A pure Bikram class takes
about ninety minutes. Somehow I only take fifty
minutes, but I still enjoy a lot of the benefits. I turn
on my favorite classical music cd while I do the
yoga, with the Sorcerer’s Apprentice, Rhapsody in
Blue, Carnival of the Animals, and finally
Beethoven’s Fifth Symphony.
Thus the Pause has given me new life. I mention
the yoga because there are probably many of us
suffering from aches and pains while teaching.
Before yoga, I could not even walk out of the
lecture room because of pain in the shoulders. As
I was looking for images for the pause on the
internet, I found that couple of people
acknowledge the pause as important. Perhaps I’ll
pause to read them too.

As academics, we all need pauses during the day.
Last year after a heavy bout of experienced pain in
December, I decided to pause to do yoga once a
day. Ironically, the yoga poses (asanas) required
pauses of ten or twenty seconds at a time. Ten
seconds in the standing bow pose can seem like
hours. When I didn’t do yoga for a couple of days,
my body would become tight as, well, a drum.
And then back to yoga I would go.

By the way, Bikram’s Beginning Yoga Class is out
of print. If you are very interested in looking into
this, let me know. There is also a recording of
Bikram’s voice for a class on YouTube. However
his class is very strenuous: I would recommend
listening to your body very carefully and instead of
going for the 110% that he recommends, keep it
going at 70%.

I learned about yoga when I was around five years
old. I saw my Dad do headstands in the bedroom
in the morning before going on his medical rounds.
Then when the violin bug bit me, I found the book,
Unfinished Journey, by Yehudi Menuhin, the great
violinist, where he described how yoga helped him
play the violin. So I starte practicing on my own,
using Hittleman’s 30 day Yoga Program. Oh how
easy the book was then. After that I joined my first
yoga class, and then I came to Thailand. While the
Tai chi bug bit me, in this little used book store
near the Emporium in Bangkok, I found the book
Beginning Yoga Class by Bikram Choudhury.
And so I began practicing off and on according to
the book, until December 19th of last year, when I
decided that I would try to do such yoga every day
as much as possible.

Thank you for pausing and reading this article.
Again, if you have any comments or questions,
please feel free to let me know.
Thank you.
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บทความเทคนิคการสอน
โดย อาจารย ดร.ศิริวรรณ โชคคา
อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

เทคนิคการสอนจากรุนสูรุน
สวัสดีคะ ทานผูอานทุกทาน ดิฉันชื่อ อาจารย ดร.
ศิริวรรณ โชคคา หรือนักศึกษาเรียกวา “อาจารยพี่เมย”
เมยเปนอาจารยใหม สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และเริ่มทํางานเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2558 หลังจากที่
ทํางานมาไดไมกี่เดือน ก็ไดรับมอบหมายจากสาขาวิชาฯ ให
ส อ น ใ น วิ ช า ก ล า ง ข อ ง สํ า นั ก นั่ น คื อ ร า ย วิ ช า
431101/531101 วั ส ดุ วิ ศ ว ก ร ร ม (Engineering
Materials) ในภาคการศึ ก ษา 2/2558 ซึ่ ง ในเทอมนั้ น มี
นักศึกษาลงทะเบียนเปนจํานวน 1,927 คน เรียกไดวาลน
หอง 1,500 ที่นั่งกันเลยทีเดียว ครั้งแรกที่ไดทราบถึงจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียน ยอมรับเลยวา เกิดความกลัวขึ้นมา
ทันที เนื่องจากวาเมยไมเคยมีประสบการณสอนมากอนเลย
แล ว จะสอนนั ก ศึ ก ษาจํ า นวนมากขนาดนั้ น ให เ ขารู เ รื่ อ ง
เกี่ ย วกั บ วิ ช าที่ เ ราสอนได อ ย า งไร หลั ง จากนั้ น เมย ก็ นั่ ง
ทบทวนตัวเอง นึกยอนลงไปเมื่อครั้งที่เรายังเปนนักศึกษา ก็
ไดคําตอบใหกับตัวเองวา เราตองสอนแบบกระตุนใหเขา
อยากเขาเรียนกับเรา ซึ่งเมยไดกําหนดเทคนิคในการเขาถึง
นักศึกษาไว 4 ขอ ดังนี้
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1. สรางความเชื่อใจ และลดชองวางระหวางวัย หัวขอนี้
จัดเปนหัวขอที่ยากที่สุดที่ตองทําเปนอันดับแรก ดังนั้นใน
ชั่วโมงแรก จึงจําเปนที่จะตองแนะนําตัวเอง วาเราเปนใคร
เราเคยทําอะไรมาแลวบาง เรียกงาย ๆ วาเลาประสบการณ
ใหเขาฟง ซึ่งเมยเลือกที่จะเดินใหทั่วหอง คุยและสบตากับ
เขา มากกวาที่จะนั่งอยูหนาหอง เพราะคิดวาสิ่งเหลานั้น
นาจะทําใหนักศึกษากลาที่จะคุยกับเรามากขึ้น ซึ่งผลลัพธก็
เกิ น คาด เพราะหลั ง จากจบการสอนในคาบแรกนั้ น มี
นั ก ศึ ก ษาจํ า นวนมากเข า มาคุ ย และสอบถามเกี่ ย วกั บ
รายวิชาในสวนที่เขาสงสัย หรืออาจคิดตามไมทัน
2. สร า งบรรยากาศของความสนุ ก ให เ กิ ด ในชั้ น เรี ย น
หั ว ขอนี้ เป น หั ว ขอที่เ มย ตั้ งใจมาก ยอมรั บ ว าเอาเหตุ ผ ล
ตั ว เองเป น ที่ ตั้ ง เพราะสมั ย ที่ เ ราเป น นั ก ศึ ก ษา นอกจาก
ความรูที่อาจารย ส อน เรายังตองการความสนุ กสนานใน
คาบเรียนอีกดวย ดังนั้นการสอนของเมย จึงมีทั้งความสนุก
และเรื่องตลกเกี่ยวกับ ประสบการณการทํางานมาเล า ให
นักศึกษาฟงเสมอ และน้ําเสียงที่ใชในการสอนของเราก็ตอง
มีน้ําเสียงสูงต่ํา เพื่อใหนักศึกษารูสึกไมนาเบื่อและหลับใน
หองเรียน เรียกไดวา สอนแบบเลานิทานและกึ่งทอลคโชว
ไปในตัว
3. กระตุนใหเกิดความคิ ด วิเคราะห กอนการบรรยาย
หัวขอนี้ถือเปนการเช็คถึงความสนใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ
รายวิชาที่เราสอน โดยเราจะตองตั้งคําถามเกี่ยวกับบทเรียน
นั้ น ๆ อาจจะเป น คําถามงาย ๆ ไมย าก ให เ ขาลองคิด หา
คําตอบ และลองตอบคําถาม ซึ่งถาเขาตอบไดเราก็ชมเชย
เพื่อใหเขาเกิดความมัน่ ใจ กลา และกระตุนใหเขาตั้งใจเรียน
ในหั ว ขอที่เ รากําลังจะพูด ถึง แต ก็มีห ลายครั้ งที่นั กศึกษา
อาจจะตอบผิดบาง สิ่งที่เราควรทําคือ การพูดปลอบใจวา
“เกือบถูกแลว มาถูกทางแลว มีอะไรอีกไหมนะ”

 กิ จ กรรมการให คํ า ปรึ ก ษา การเข า สู ตํ า แหน ง ทาง
วิ ช าการ โดย คุ ณ ศรี วิ ส า ตลั บ ทอง เมื่ อ วั น ที่ 4
กุมภาพันธ 2559

แต สิ่ ง ที่ เ ราไม ค วรทํ า เลยคื อ การพู ด ว า “เธอตอบผิ ด ”
เพราะนั่นจะทําใหเ ขาขาดความมั่น ใจ และไมกล าตอบ
คําถาม หรื ออาจทําให ความสนใจเรี ย นในรายวิ ช านั้ น ๆ
ลดลงก็เปนได
4. กระตุนใหเกิดความอยากเขาเรียนในชั่วโมงถัดไป เมื่อ
การสอนของเรามีความครบเครื่องใน 3 หัวขอที่ผานมา เมย
เชื่อวา นักศึกษาก็จะติดใจและอยากเขาเรียนในรายวิชาที่
เราสอนมากขึ้น และสิ่งหนึ่งที่จะกระตุนใหเขาเขาเรียนคือ
การทิ้งทายคําถามของบทเรียนถัดไป สิ่งนี้จะวนกลับมาที่
การกระตุนใหเขาเกิดความอยากรูในสิ่งที่เราสอน และเกิด
การหาความรูกอนเขาเรียนในทุกคาบอีกดวย
สี่ขอที่กลาวมานั้ น คือเทคนิ คการสอน โดยอาศัย
ความชอบและไม ช อบสมั ย ที่ เ รายั ง เป น นั ก ศึ ก ษามาเป น
แนวทางในการสอน เมยคิดเพียงวา ตอนที่เราเปนนักศึกษา
เราชอบการเรียนการสอน และบรรยากาศในชั้นเรียนแบบ
ไหน พอเรากาวเขามาเปนอาจารย เราก็ควรสอนและสราง
บรรยากาศการสอนใหตอบโจทยกับนักศึกษาตามยุคสมัย
ตอไป

กิจกรรมของสถานพัฒนาคณาจารย
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