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รวมแลกเปล่ียนเรียนรูกับ คณาจารยภายในมหาวิทยาลัยท้ัง 5 คณะ 

 

ประเด็น  การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เด็กและเยาวชนในปจจุบนันี้เปนอยางไร การเรียนการสอนทักษะ
กระบวนการท่ีจะถายทอดใหกับผูเรียนควรจะเปนอยางไร 
 อาจารยแตละคณะไดลองวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมทางการเรียนรูของนักศึกษาในปจจุบัน แยก

ไดดังนี้ 

 1.เด็กไมสนใจอาจารยผูสอน เด็กสนใจสมารทโฟน ซ่ึงเปนปญหาของผูสอนท่ีตองหาวิธีท่ีทําใหเด็ก

สนใจ ทําอยางไงใหเด็กไดความรู สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือการทําความเขาใจในตัวผูเรียนกอนวา เปนอยางไร 

 2.มองทางสายครุศาสตร การท่ีจะเปนนักศึกษาตองดูเปาหมาย ความคาดหวังคนรุนใหมของ

หนวยงาน จะทํายังไงใหเด็กมีความสุข ความรูข้ันพ้ืนฐานเปนสิ่งสําคัญ มีความรูตรงตามหลักสูตร เด็กตองมี

ความหลากหลายทางดานทักษะการเรียนรู  เด็กท่ีจะเรียนครู ตองมีความรูคูกับศาสตรและศิลปหมายความ

วา วิชาเอกท่ีเรียนและสาขาท่ีเรียนนั้นเด็กตองมีความถนัด และศิลปท่ีจะนําไปสูการสอนท่ีดี มองในเรื่อง

คุณลักษณะข้ันพ้ืนฐาน ผูสอนจะตองทํายังไงใหผูเรียนมีความรูตรงตามหลักสูตร 

 3.นักศึกษากับภาษาในปจจุบันนั้นจะเปนแบบ Learning one เรียนทักษะทางดานภาษา ไวยกรณ  

ความรูทางภาษา และสิ่งท่ีควรจะเสริมในสวนของ communication การสื่อสารท่ีเชื่อมโยงกับอาเซียน 

เชื่อมโยงผูประกอบการท่ีเนนภาษาในการสื่อสารมากกวา การเรียนโครงสรางไวยากรณ เพราะการสื่อสาร

เปนสิ่งสําคัญ ปจจุบันในโลกศตวรรษ 21 เตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน ภาษาท่ี 2 จึงมีความสําคัญ ภาษา

อ่ืนๆ เชน จีน ญี่ปุน   

 4.นักศึกษาไมมีความกลา เรียนเยอะ แต รูนอย ผูสอนควรสอนเนนแลวนําไปใชจริง เครื่องมือใน

การเรียนรูภาษา ครูและอาจารยเปนผูสรางหลักสูตร ซ่ึงผูเรียนเองก็มีความสําคัญจะตองมีความสนใจใฝรู 

ชางสังเกต 

หากจะบอกเลาเรื่องราวในการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยและนักศึกษา สิ่งหนึ่งท่ีควรจะนํามาเปน

หลักเกณฑในการใชเทคนิคการเรียนการสอนตาง ๆ คือ การแยกชวงอายุของผูสอน และผูเรียน วาอยูชวงใด 

พฤติกรรมในแตละชวงอายุเปนอยางไร เชน 



7B ชวงอายุ 45-63 ปคนแบบนี้ความรูจะตามยุคตามสมัย อาจเปนคนท่ีแลงแคนตอสูชีวิต ซ่ือสัตย
ตอองคกร รักองคกร 
 7Y ชวงอายุ 30-44 ป ยกตัวอยางเชน คณาจารย มีความรูทางดานเทคโนโลยีบางแลว 
 7X ชวงอายุ 9-29 ป เปนเด็กท่ีโตมากับอินเตอรเน็ต ซ่ึงเด็กเราเปนแบบนี้ 
ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในคลาสตาง ๆ นั้น เปนการอยูรวมกันของคน 3 ประเภท 3 ชวงอายุเวลา 
เพราะฉะนั้นการจะทําใหคนท้ัง 3 กลุมนี้อยูรวมกัน ควรจะมีเทคนิค วิธีการอยางไร 
 

ประเด็น  หากมองกรณีภาษาอังกฤษคนไทย ศักยภาพของคนไทยอยูในระดับใด พ้ืนฐานอังกฤษใน

ชีวิตประจําวันเปนอยางไรหัวขอในรอบตอไป โจทย??  ในศตวรรษ 21   ควรสรางการเรียนรูภาษาอังกฤษ

อยางไรเพ่ือนําไปสูประชาคมอาเซียน 

ความรูแลกเปล่ียน 

 1. ในสวนการปฏิรูปการศึกษาจะมองในเรื่องของหลักสูตรในปจจุบันวิชาภาษาอังกฤษ เด็กและวัย

จะมีระดับการเรียนท่ีแตกตางกัน การใชการเรียนบูรณาการเรียนการสอน คําศัพท ใหเหมาะสม ให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 2. การปรับจัดหลักสูตรใหเหมาะสม เปนสิ่งท่ีถูก แตผูสอนควรท่ีปรับวิธีการสอน ปรับใชวิธีการใหม 

 3. ควรมุงใหเด็กเรียนรู ใน play in one ในซับไตเติ้ลหรือพูดคุยกะชาวตางชาติ ซ่ึงผูสอนตองเลือก

ใหเหมาะสม ดูวาเด็กมีความคิดอยางไร เด็กอยากทําอะไร 

 4. วิชาภาษาอังกฤษ ผูเรียนในเอกจะคอนขางมีความพรอมทักษะการ communication ถาสอน

วิชาท่ัวไปเอกอ่ืนๆ ผูเรียนมีทักษะในการเรียนนอยปดก้ันเรื่องภาษา ดังนั้นการท่ีจะเรียนรูนั้น ผูเรียนตองมี

ความสนใจท่ีจะเรียน 

 

ประเด็น  เทคนิคการเรียนการสอน และการถายทอดความรูและทักษะปจจุบัน ในแตละศาสตร มีเทคนิค

การเรียนการสอนแบบ Active learning อยางไร การเรียนแบบมีชีวิตชีวามีสาระสําคัญอยางไร แตละ

ศาสตรจะเอา Active learning ไปสูการเรียนการสอนอยางไร 

ความรูแลกเปล่ียน 

 1. การสอนแบบ Active learning คือการสอนใหนอยแตเนนใหผูเรียนมีการเรียนรูมากข้ึน โดย

ผูสอนปรับวิธีการสอนและผูเรียนก็ตองมีความใฝรู ผูสอนคอยอํานวยความสะดวก ผูสอนสอนควรมีการถาม

วาวันนี้ผูเรียนไดอะไรบาง ผูเรียนถามผูสอนอยากใหรูอะไร  มีอะไรใหดู ซ่ึงเปนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน เพ่ือ

เปนการเตือนใจกัน ผูสอนจะไดรูวาวาผูเรียนเรียนเขาใจหรือไม เปนไปตามคอสท่ีวางไวหรือไม เพ่ือท่ีผูสอน

จะไดนําไปปรับวิธีการสอน 

 2. จะใช Active  Learning  มากกวา ผูเรียนเนนในเรื่องของการอภิปราย การแชรประสบการณ 

ในรายวิชาท่ีสอนการพัฒนาภาษาอังกฤษ จะใชวิธี การตัวอยางบุคคล ใหผูเรียนแบงกลุม โดยสลับผูเรียนให



มีคนเกงและไมเกงในกลุมเดียวกัน แลวใหไปหาขอมูลและนํามาแชรแลกเปลี่ยนกันในหองเรียนเพ่ือสรางองค

ความรูแนวคิด ทฤษฎี 

 3. ใชวิธีการแจกชีท ผูเรียนเปนผูรับจะไมคอยสนใจ ไมมีเปาหมาย สรุปเอง ถาม-ตอบผูเรียนก็เงียบ 

ผูสอนจึงตองปรับวิธีการการสอนท่ีหลายหลาก เชน วิชาการ การพัฒนาหลักสูตร ใหผูเรียนไปศึกษา 

สัมภาษณ ลงพ้ืนท่ีสอบถามชุมชน โดยจัดกลุม แลวใหไปทําในสิ่งท่ีผูเรียนสนใจ ผูเรียนจะไดคิดมีเปาหมาย 

วาไปมาแลวจะไดอะไรกลับมาเพ่ือมาถายทอดใหเพ่ือนในหอง โดยสรางความรูเปน My map ซ่ึงเปนความรู

ท่ีผานการสังเคราะหองคความรูท่ีไดไปมา และสามารถเอาไปใชสอนในวิชาอะไร อภิปรายในหองและสรุป 

ใหเพ่ือนรวมหองถาม ผูสอนตอบ แตกรณีนี้ผูเรียนไมคอยกลาถามผูสอน แตจะคิดหาวิธีแกปญหาและใช

เพ่ือนสอนเพ่ือน 

 4. หมดการศึกษาท่ัวไป สอนเยอะแตผูเรียน จําไดนอย ใชวิธีการใหผูเรียนฝกปฏิบัติ ฝกทักษะดวย

ตัวเองจากประสบการณจริงผูเรียนสามารถจําไดตลอดชีวิต การเรียนรูจากสิ่งท่ีเขาใจ ลงมือทําผูเรียนจะ

สามารถจําไดและทําไปใชไดจริง แถมมีไอเดียแปลกๆ มาแลกเปลี่ยนใหเพ่ือนๆในหองไดความรูมาแชรกัน 

ผูสอนตองสรุปเพ่ือใหผูเรียนเขาใจถูกตอง เขาใจไปในทางเดียวกัน ผูเรียนก็จะสามารถนําไปใชไดและจะสนุก

ท่ีจะทํา 

 5. การสอนจะใชเทคนิค การจัดโตะตัวยู เพ่ือท่ีจะเขาถึงผูเรียนไดมากข้ึน ทําใหเด็กเกิดความสนใจ

กระตือลือรน  การสอนวิทยาศาสตร ตองคนหา ทดลอง พิสูจน จะใชวิธีถามผูเรียนวา เราจะเจอจุลินทรียได

อยางไรบาง  ใหผูเรียนคิดรวมกัน ซ่ึงวิธีการเรียนการสอนนั้น ก็ข้ึนอยูรายวิชาท่ีจะสรางการเรียนรูแบบ 

Active Learning แบบใด 

 

ประเด็น  การท่ีจะทําใหการเรยีนการสอนแบบ Active learning ประสบความสําเร็จ ตองคํานึงถึงอะไรบาง 

เราตองพัฒนาอะไรบาง ผูเรียน  อาจารย ตองทําอยางไร จะมีแนวคิดท่ีจะปรับหรือไม เปาหมายตอไปเปน

ยังไง ฝายใดควรใหการสนับสนุนบาง 

ความรูแลกเปล่ียน 

 1. การท่ีจะใหสัมฤทธิ์ผลตองรูเขารู กอนท่ีจะ Active learning นั้น  สิ่งแรกอาจารยตอง Active 

กอน เชน การอัพเดตเนื้อหา Power point การเรียนการสอนใหเปนปจจุบัน ผูเรียนมีหลากหลายรูปแบบ

บางคนเรียนรูไว บางคนเรียนรูชา ซ่ึงเปนหนาท่ีของอาจารยท่ีตองหาวิธีการจะทําอยางไรใหผูเรียนรูและ

ความเขาใจ โดยเลือกใช Active Learning ซ่ึงมาหลากหลายวิธีท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาและปรับใชวิธีการ

สอนเพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในสังคมได 

 2. อาจารยตองรูจักผูเรียนกอนวาเปนแบบใด พฤติกรรมการเรียนรู ทักษะอาจารยผูสอนตอง

ปรับเปลี่ยนใหเด็ก สวนตัวผูเรียนก็ตองปรับใหมีทัศนคติท่ีดีตอผูสอน เรียนรูไมเขาใจตองถาม 

 3. มีแนวคิดเปนภาพสะทอนระหวางผูสอนและผูเรียน เนนการเรียนรูเปนเปนรายบุคคล บางครั้ง

ผูสอนคิดวาดีแลว แตผูเรียนไมเขาใจ อาจารยก็ตองปรับเปลี่ยนวิธีการใหม โดยตรงเขาไปหาผูเรียน มีการ



สลับ เปลี่ยนคู เปลี่ยนกลุม โดยใหนักศึกษาเลือกวาจะทําอะไร ก็จะทําใหผูเรียนมีความคิด กระตือรือรน จะ

ทําใหผูเรียนไมงวงและสนใจผูสอนมากข้ึน สอนเนื้อหา ฝกใหปฏิบัติจริง มีการแชรความรูในหองเรียนจะมี

ผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 


