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บทนำ
กำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เป็ น กิจ กรรมหนึ่งที่ ส มำชิกภำยในองค์ กรได้ร่ว มกันจัดขึ้ น เพื่อช่ว ยในกำร
แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร โดยวิธี กำรแก้ปัญหำนั้น เกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์ของ
สมำชิกภำยในกลุ่ม หรืออำจจะเชิญผู้เชี่ยวชำญในศำสตร์ แขนงนั้นๆ มำเป็นผู้แบ่งปัน ควำมรู้ก็ได้ ซึ่งเมื่อนำ
ควำมรู้ที่ได้มำรวมกัน ผ่ำนกำรกลั่นกรอง สังเครำะห์จนได้ควำมรู้ใหม่ และได้ทดลองนำไปใช้ เมื่อผลลัพธ์ที่ได้
เกิดประโยชน์ ซึ่งสำมำรถช่วยแก้ปัญหำได้อย่ำงยั่งยืน ควำมรู้ใหม่นั้นจะถูกจัดเก็บเป็น “องค์ควำมรู้” และ
เผยแพร่ผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปเป็นแนวปฏิบัติเพื่อช่วยในกำรแก้ปัญหำต่อไป

คณะทำงำนโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ
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แรงบันดำลใจ/สถำนกำรณ์ปัญหำ
เนื่องจำก คณำจำรย์ส่วนใหญ่ของคณะวิทยำศำสตร์ ประสบปัญหำในกำรสอนนักศึกษำในยุคปัจจุบัน
โดยปัญหำที่พบคือ นักศึกษำไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีสมำธิจดจ่อต่อกำรเรียน ต่อต้ำนและไม่ยอมรับที่จะเรียนรู้ในสิ่ง
ที่ตัวเองไม่เข้ำใจ และไม่เข้ำชั้นเรียน ส่งผลให้คะแนนของนักศึกษำอยู่ในระดับค่อนข้ำงต่ำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญญำเกี่ยวกับกำรไม่เข้ำชั้นเรียนของนักศึกษำ ซึ่งเป็นปัญหำใหญ่ที่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรสอนของอำจำรย์และคะแนนของนักศึกษำเอง ดังนั้นกลุ่มกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงได้เกิดแรงบันดำลใจ
ร่วมกันคิดวิเครำะห์ เพื่อหำแนวทำงหรือเครื่องมือ รวมไปถึง วิธีกำรที่จ ะดึงดูดให้นักศึกษำเข้ำชั้นเรียน ซึ่ง
นักศึกษำเหล่ำนี้เป็นนักศึกษำที่อยู่ในยุคที่ เรียกว่ำ Gen-Y
Gen-Y (Generation-Y) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่ำงปี พ.ศ. 2523-2543 เป็นกลุ่มคนที่โตมำพร้อมกับ
ควำมเจริญทำงด้ำนเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีไอทีต่ำงๆ คนกลุ่มนี้เป็นลูกของคน
กลุ่ม Gen-X (Generation-X)
ซึ่งในปัจจุบันนี้ กลุ่มคน Gen-Y กำลังเป็นวัยที่อยู่ในช่วงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จนถึงเริ่มเข้ำสู่
วัยทำงำน มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข
คนกลุ่มนี้ต้องกำรควำมชัดเจนในกำรทำงำนว่ำ สิ่งที่ทำมีผลต่อตนเองและต่ อหน่วยงำนอย่ำงไร อีกทั้งยังมี
ควำมสำมำรถในกำรทำงำนที่เกี่ยวกับกำรติดต่อสื่อสำร และยังสำมำรถทำงำนหลำยๆ อย่ำงได้ในเวลำเดียวกั น
ชอบส่งอีเมล์หรือข้อควำมมำกกว่ำกำรพูดต่อหน้ำกัน ไม่ชอบเผชิญหน้ำเพื่อทะเลำะ ทำให้คนในวัยผู้ใหญ่ไม่
ค่อยชอบเท่ำไรนัก (ที่มำ: โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, http://www.matichon.co.th/)
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้
แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ขอบเขต KM : การเรียนการสอน: กำรสอนในรำยวิชำที่เปิดสอนโดยอำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์กับนักศึกษำ gen Y ของ
มหำวิทยำลัยพำยัพ
เป้าหมาย KM (Desired State) : มีแนวปฏิบัติในกำรสอนในรำยวิชำที่เปิดสอนโดยอำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์กับนักศึกษำ
gen Y ของมหำวิทยำลัยพำยัพที่เหมำะสม
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : มีรายวิชาที่มีการนาแนวปฏิบตั ินี้ไปใช้ในการเรียนการสอน
ลาดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ
1 การบ่งชี้ความรู้
พ.ย. 59 บุคลากรใน
อย่างน้อย
คณะทางาน
- สารวจความ
คณะวิชามีส่วน ร้อยละ 70
โครงการ
ต้องการในการ
ร่วมในการ
ของ
แลกเปลีย่ น
จัดการความรู้ของ
กาหนด
จานวน
เรียนรู้
บุคลากร จากการ
ประเด็นความรู้ คณะ
เกี่ยวกับงาน
ประชุมของ
ที่สอดคล้องกับ กรรมการฯ
ด้านการเรียน
คณะกรรมการ
เป้าหมายที่
การสอน
จัดการความรู้ฯ
กาหนด
2 การสร้างและ
พ.ย. 59 จานวนครั้งใน อย่างน้อย
คณะทางาน
แสวงหาความรู้
– มิ.ย. 60 การ
3 ครั้ง
โครงการ
- เชิญอาจารย์ผู้มี
แลกเปลีย่ น
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ในเรื่อง
เรียนรู้
เรียนรู้
เกี่ยวกับงาน
กำรสอนในรำยวิชำที่
ด้านการเรียน
เปิดสอนโดยอำจำรย์
การสอน
คณะวิทยำศำสตร์กับ
นักศึกษำ gen Y
ของมหำวิทยำลัย
พำยัพ ที่ได้รับการ
ประเมินจาก
นักศึกษาว่าสอน
เข้าใจ
- จัดให้มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
จากผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ขอบเขต KM : การเรียนการสอน: กำรสอนในรำยวิชำที่เปิดสอนโดยอำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์กับนักศึกษำ gen Y ของ
มหำวิทยำลัยพำยัพ
เป้าหมาย KM (Desired State) : มีแนวปฏิบัติในกำรสอนในรำยวิชำที่เปิดสอนโดยอำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์กับนักศึกษำ
gen Y ของมหำวิทยำลัยพำยัพที่เหมำะสม
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : มีรายวิชาที่มีการนาแนวปฏิบตั ินี้ไปใช้ในการเรียนการสอน
ลาดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ
3 การจัดความรู้ให้เป็น มิ.ย. 60 รายงานสรุป
1 เล่ม
คณะทางาน
ระบบ
องค์ความรู้
โครงการ
- สรุปเป็นองค์
แลกเปลีย่ น
เรื่องกำรสอน
เรียนรู้
ความรู้เรื่องการสอน
ในรำยวิชำที่
เกี่ยวกับงาน
ในรำยวิชำที่เปิดสอน
เปิดสอนโดย
ด้านการเรียน
โดยอำจำรย์คณะ
อำจำรย์คณะ
การสอน
วิทยำศำสตร์กับ
วิทยำศำสตร์
นักศึกษำ gen Y
ของมหำวิทยำลัย
พำยัพ
4

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
พิจารณาเนื้อหา
ความถูกต้องของ
องค์ความรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ และ
จัดทาเป็นเล่มความรู้

มิ.ย. 60
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การเข้าถึงความรู้
- จัดให้มีช่องทาง
การเข้าถึงองค์
ความรู้ 2 ช่องทาง

ก.ค. 60

กับนักศึกษำ
gen Y ของ
มหำวิทยำลัย
พำยัพ
รายงานสรุป
องค์ความรู้
เรื่องกำรสอน
ในรำยวิชำที่
เปิดสอนโดย
อำจำรย์คณะ
วิทยำศำสตร์
กับนักศึกษำ
gen Y ของ
มหำวิทยำลัย
พำยัพ
มีช่องทางการ
เข้าถึงองค์
ความรู้

1 เล่ม

คณะทางาน
โครงการ
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้
เกี่ยวกับงาน
ด้านการเรียน
การสอน

อย่างน้อย
1 ช่องทาง

คณะทางาน
โครงการ
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ขอบเขต KM : การเรียนการสอน: กำรสอนในรำยวิชำที่เปิดสอนโดยอำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์กับนักศึกษำ gen Y ของ
มหำวิทยำลัยพำยัพ
เป้าหมาย KM (Desired State) : มีแนวปฏิบัติในกำรสอนในรำยวิชำที่เปิดสอนโดยอำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์กับนักศึกษำ
gen Y ของมหำวิทยำลัยพำยัพที่เหมำะสม
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : มีรายวิชาที่มีการนาแนวปฏิบตั ินี้ไปใช้ในการเรียนการสอน
ลาดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ
ดังนี้ website ของ
เกี่ยวกับงาน
คณะฯ และ
ด้านการเรียน
ฐานความรู้ของ
การสอน
มหาวิทยาลัย
6 การแบ่งปัน
ก.ค. 60 มีกิจกรรม
อย่างน้อย
คณะทางาน
แลกเปลีย่ นความรู้
แลกเปลีย่ น
1 ครั้ง
โครงการ
- เผยแพร่ในงาน KM
เรียนรู้ให้กับ
แลกเปลีย่ น
ของมหาวิทยาลัย
บุคลากร
เรียนรู้
ภายในคณะ
เกี่ยวกับงาน
ด้านการเรียน
การสอน
7 การเรียนรู้
มีรายวิชาที่มี อย่างน้อย
คณะทางาน
- ติดตามการนา
การนาแนว
1 ครั้ง
โครงการ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ปฏิบัตินี้ไปใช้
แลกเปลีย่ น
ประโยชน์
ในการเรียน
เรียนรู้
การสอน
เกี่ยวกับงาน
ด้านการเรียน
การสอน
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คณะผู้ร่วมดำเนินกำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อำจำรย์นิภำภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
อำจำรย์ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
อ.ภูมินทร์ ดวงหำคลัง
อ.วรำลี บุญญพิทักษ์สกุล
อ.ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
อ.สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
อ.ตะวัน ทองพุก
อ.ยลฤดี วุฒิกำรณ์

(ผู้ดำเนินรำยกำร)
(ผู้จดบันทึก)
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กำรถอดบทเรียนและสังเครำะห์ควำมรู้
 ประเด็นที่ 1 การมีสื่อการเรียนการสอนที่ดีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาหรือไม่
การประชุมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน) ครั้งที่ 1
เรื่อง กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่เปิดสอนโดยคณำจำรย์ คณะวิทยำศำสตร์
กับนักศึกษำ Gen-Y มหำวิทยำลัยพำยัพ
ประเด็น กำรมีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ดีมีผลต่อกำรเข้ำชั้นเรียนของนักศึกษำหรือไม่
วันเวลา วันอังคำรที่ 6 ธันวำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 14.00 น. – 16.00 น.
สถานที่ ห้อง VV106 อำคำรวิวรณ์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ เชียงใหม่
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
1. อ.นิภำภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
2. อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
3. อ.ภูมินทร์ ดวงหำคลัง
4. อ.วรำลี บุญญพิทักษ์สกุล
5. อ.ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
6. อ.สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
7. อ.ตะวัน ทองพุก
8. อ.ยลฤดี วุฒิกำรณ์

(ผู้ดำเนินรำยกำร)
(ผู้จดบันทึก)

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. อ.วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำที่ตนเองสอนมีจำนวนน้อยลง อำจเป็นเพรำะจำนวนนักศึกษำ
โดยรวมของทั้งมหำวิทยำลัยลดลง จำกกำรสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษำก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทำง
ที่ไม่ค่อยมีควำมตั้งใจหรือกระตือรือร้นในกำรเรียน
ในกำรเรียนกำรสอนตนเองก็ยังคงใช้ วิธีกำรสอนเหมือนเดิม คือ บรรยำยหน้ำชั้นเรียน และใช้สไลด์ที่
สร้ำงจำกโปรแกรม MS PowerPoint เป็นเครื่องมือช่วยในกำรบรรยำย เพื่อให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจใน
เนื้ อหำของบทเรี ย นมำกขึ้น โดยสไลด์ก็จะแบ่งเป็นบทๆ ตำมเนื้อหำของบทเรียน ซึ่งเนื้อหำในสไลด์
ประกอบไปด้วยตัวอักษรที่เป็นเนื้อหำ รูปภำพประกอบ และในบำงครั้งมีกำรนำภำพเคลื่อนไหวหรือคลิป
วีดิโอมำประกอบบ้ำง ทำให้นักศึกษำเข้ำใจในบทเรียนได้มำกขึ้น ในกรณีที่นักศึกษำมีควำมตั้งใจ และใน
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บำงรำยวิชำที่ตนเองสอนจะเป็นรำยวิชำของนักศึกษำคณะพยำบำลฯ ซึ่งมีควำมตั้งใจในกำรเรียนอยู่แล้วก็
จะไม่ค่อยมีปัญหำเท่ำไหร่ จะมีเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้นที่อำจจะตำมอำจำรย์ไม่ทัน เนื่องจำกหันไปคุยกับ
เพื่อนหรือว่ำก้มไปมองโทรศัพท์ แต่ในรำยวิชำอื่นๆ ก็จะเป็นนักศึกษำคณะทั่วๆไป ซึ่งจะมีควำมตั้งใจน้อย
กว่ำนักศึกษำคณะพยำบำลฯ อำจเป็นเพรำะกำรเข้ำห้องสำย กำรคุยกัน กำรเล่ นโทรศัพท์ ทำให้รู้สึกว่ำ
ตนเองตำมเนื้อหำไม่ทันก็เลยปล่อยเลยตำมเลย ไม่สนใจว่ำอำจำรย์จะสอนอะไร ค่อยไปหำอ่ำนหรือให้
เพื่อนที่เข้ำใจติวให้ก่อนสอบ
มีควำมคิดว่ำสื่อกำรสอนที่ตนเองได้ทำกำรเตรียมเพื่อสอนนั้นดีอยู่แล้ว เพรำะมีเนื้อหำถูกต้องครบถ้วน
ตำมบทเรียน ดังนั้นสื่ออำจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในกำรเข้ำเรียนหรือไม่เข้ำเรียนของนักศึกษำ
2. อ.ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
ใช้สื่อกำรสอนเหมือนอำจำรย์ท่ำนอื่นๆ คือ ใช้ สไลด์ PowerPoint และมีคลิปวิดีโอประกอบบ้ำง มี
ควำมคิดว่ำกำรสร้ำงสื่อกำรสอนที่ดี อำจมีผลต่อกำรไม่เข้ำชั้นเรียน เพรำะนักศึกษำบำงคนคิดว่ำสื่อกำร
สอนที่อำจำรย์ทำมีเนื้อหำที่ตรงตำมที่จะออกสอบอยู่ แล้ว ดังนั้นไม่เข้ำเรียนก็ได้ รอให้เพื่อนที่เข้ำเรียนขอ
สไลด์จำกอำจำรย์ เพื่อมำอ่ำนก่อนสอบก็น่ำจะเพียงพอให้ผ่ำนในรำยวิชำนี้ได้
ดังนั้นสื่อกำรสอนที่น่ำสนใจเพียงอย่ำงเดียว ไม่น่ำจะมีแรงจูงในให้นักศึกษำเข้ำเรียนได้
3. อ.ตะวัน ทองพุก
ตนเองมีควำมคิดว่ำนักศึกษำไม่จำเป็นจะต้องเข้ำมำนั่งเรียนในชั้นเรียนก็ได้ เพรำะปัจจุบันนักศึกษำ
สำมำรถเรียนจำกที่ไหนก็ได้ (anywhere any time) เพรำะสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ตนเองได้สร้ำงขึ้นมำ ก็
นำขึ้นไปไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบแอลเอ็มเอส (LMS) เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถดำว์นโหลด มำ
อ่ำนหรือสำมำรถศึกษำด้วยตนเองในภำยหลังได้ ไม่ว่ำตัวนักศึกษำจะอยู่ที่ไหนก็ตำม
กำรติ ด ตำมหรื อ กำรสื่ อ สำรกั บ นั ก ศึ ก ษำ ก็ ใ ช้ ค วำมสำมำรถของระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต เช่ น อี เ มล์
โปรแกรมไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น
ดังนั้นควรนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มำช่วยในกำรเรียนกำรสอน ดังนั้นนักศึกษำจึงไม่จำเป็นจะต้อง
มำนั่งเรียนในชั้นเรียน แต่นักศึกษำจะต้องมีควำมรับผิดชอบในงำนที่มอบหมำย และมีควำมสำมำรถในกำร
ค้นหำข้อมูลจำกระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ประสบควำมสำเร็จในกำรเรียนในรำยวิชำนั้นๆ
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4. อ.ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงจำกโปรแกรม MS PowerPoint มีเนื้อหำครบตำมบทเรียน และนำขึ้น
ไปไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้นักศึกษำดำว์นโหลดมำอ่ำนก่อนและหลังกำรเรียน หรือเปิดดูไปพร้อมๆ กับกำร
เรียนกำรสอน
สื่อกำรสอนที่มีเนื้อหำครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ก็ส่งผลให้นักศึกษำไม่เข้ำชั้นเรียนได้ เพรำะนักศึกษำคิด
ว่ำจะอ่ำนแต่สื่อแล้วมำสอบ ก็คงสอบได้ ดังนั้นควรจะออกแบบสื่อให้น่ำสนใจ ขำดๆ เกินๆ แสดงเฉพำะ
หั ว ข้อเพื่อให้ นั กศึกษำเข้ำห้ องมำจดเนื้ อหำเอง สี สั นสวยงำม รูปภำพประกอบ คลิ ป รวมไปถึงเสี ย ง
ประกอบ เพื่อกระตุ้นกำรเข้ำเรียน เพรำะนักศึกษำจะไม่แน่ใจว่ำ สไลด์ที่มี อยู่ในมือเนื้อหำครบหรือเปล่ำ
และควรมีแบบฝึกหัดท้ำยบทด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำมตนเองคิดว่ำวิธีกำรสอนน่ำจะมีผลต่อกำรเข้ำเรียนของ
นักศึกษำมำกกว่ำ กำรใช้สื่อกำรสอนเพื่อจูงใจให้นักศึกษำเข้ำชั้นเรียน
5. อ.สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
กำรกำรเรียนกำรสอนมีกำรใช้สื่อคล้ำยๆ กับอำจำรย์ท่ำนอื่นๆ โดยต้องเน้นเนื้อหำที่ครบถ้วนตรงตำม
บทเรียน มีกำรแสดงวิธีทำให้ดู เพรำะตนเองสอนวิชำเกี่ยวกับทำงด้ำนคณิตศำสตร์ นักศึกษำจะได้นำ
กลับไปทบทวนหลังจำกกำรเรียน และนักศึกษำที่ตำมไม่ทันก็สำมำรถดูตำมสไลด์ ในขณะที่อำจำรย์สอนได้
กำรเรียนกำรสอนที่ดีน่ำจะต้องประกอบไปด้วย วิธีกำรสอนที่ดี มีหลักกำรเป็นขั้นเป็นตอนอย่ำงชัดเจน
รวมไปถึงสื่อที่มีเนื้อหำตรงตำมเนื้อหำที่สอน
วิธีกำรสอนของตนเองจะใช้วิธีกำรยกตัวอย่ำง เปรียบเทียบกำรนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้
นักศึกษำทรำบว่ำเรียนไปแล้ว นำไปใช้ตอนไหน เรียนไปแล้ว เรียนไปเพื่ออะไร ก่อนที่จะนำเข้ำสู่เนื้อหำใน
บทเรียน ทำให้นักศึกษำมีจินตนำกำรและเข้ำใจในเนื้อหำง่ำยยิ่งขึ้น และตนยังใช้วิธีกำรสังเกตนักศึกษำว่ำ
มีควำมเข้ำใจหรื อไม่ โดยระหว่ำงกำรสอนก็จะตั้งคำถำมให้ นัก ศึก ษำตอบ ถ้ำตอบได้อำจกล่ ำวได้ ว่ ำ
นักศึกษำเข้ำใจในเนื้อหำที่เรำสอน แต่ถ้ำไม่เข้ำใจก็จะทำกำรถำมกลับเพื่อย้ำควำมเข้ำใจ หรือสอนซ้ำอีก
รอบ
ดังนั้น ตนเองเห็นว่ำกำรเรียนกำรสอน สื่อก็เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งในกำรสอน แต่กำรสอนแบบ
เข้ำถึงจิตใจนักศึกษำ และทรำบว่ำนักศึกษำคิดอะไรอยู่ หรือแม้แต่ว่ำนักศึกษำรู้สึกอย่ำงไรในตอนนี้ น่ำจะ
ทำให้นักศึกษำมีควำมรู้สึกว่ำ อำจำรย์เข้ำใจ และใส่ใจนักศึกษำ ส่งผลให้นกั ศึกษำมีควำมอยำกที่จะเข้ำชั้น
เรียนมำกยิ่งขึ้น
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สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อกำรเรียนกำรสอนน่ำจะเป็นเครื่องมือ หลักที่สำคัญที่จะทำให้นักศึกษำมีควำมสนใจ และอยำกมำ
เรียนในชั้นเรียน แต่อย่ำงไรก็ตำมหลังจำกกำรเสวนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ พบว่ำ เฉพำะสื่อกำรเรียนกำร
สอนไม่น่ำจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้นักศึกษำสนใจมำเรียนในชั้นเรียนได้เพียงพอ แต่น่ำจะเป็นแนววิธีกำรสอน
ของอำจำรย์ที่เข้ำถึงจิตใจเด็กที่จะทำให้นักศึกษำมีควำมอยำกในกำรที่จะมำเรียนกับอำจำรย์ท่ำนนั้นๆ ใน
รำยวิชำนั้นๆ ต่อไป
ดังนั้ น ในกำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ครั้ งต่ อ ไป จึงจะมำเสวนำกันในแนววิธี กำรสอนแบบเข้ำ ถึง จิ ต ใจ
นักศึกษำ
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 ประเด็นที่ 2 วิธีการสอนแบบเข้าถึงจิตใจนักศึกษา
การประชุมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน) ครั้งที่ 2
เรื่อง กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่เปิดสอนโดยคณำจำรย์ คณะวิทยำศำสตร์
กับนักศึกษำ Gen-Y มหำวิทยำลัยพำยัพ
ประเด็น วิธีกำรสอนแบบเข้ำถึงจิตใจนักศึกษำ
วันเวลา วันอังคำรที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 14.00 น. – 16.00 น.
สถานที่ ห้อง VV106 อำคำรวิวรณ์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ เชียงใหม่
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
1. อ.นิภำภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
2. อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
3. อ.ภูมินทร์ ดวงหำคลัง
4. อ.วรำลี บุญญพิทักษ์สกุล
5. อ.ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
6. อ.สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
7. อ.ตะวัน ทองพุก
8. อ.ยลฤดี วุฒิกำรณ์

(ผู้ดำเนินรำยกำร)
(ผู้จดบันทึก)

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. อ.สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
วิธีกำรสอนที่ตนเองใช้แบบเข้ำถึงจิตใจนักศึกษำนั้น มำจำกกำรที่ตนสังเกตกำรณ์เรียนกำรสอนที่ผ่ำน
มำมักเน้นในเรื่องคะแนนสอบเป็นสำคัญ ทำให้นักศึกษำส่วนใหญ่เรียนเพื่อสอบเท่ำนั้น หรือบำงคนเรียน
เพื่อผ่ำน ไม่ได้มุ่งหวังในกำรที่จะนำควำมรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในอนำคต อีกประกำรหนึ่งคือกำรสอบ
โดยเฉพำะกำรสอบไล่ หำกนักศึกษำทำข้อสอบผิด นักศึกษำจะไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำตนมีควำมเข้ำใจที่
คลำดเคลื่อนจำกเนื้อหำที่ควรจะเป็น ทำให้ควำมเข้ำใจที่นักศึก ษำได้รับอำจไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้เกิดควำม
เข้ำใจที่ถ่องแท้ได้ ดังนั้นตนจึงได้ปรับแนววิธีกำรสอน โดยนอกเหนือจำกกำรที่เน้นประโยชน์ และกำรนำ
เนื้อหำนั้นๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนำคตแล้ว กำรนั่งคุยกับนักศึกษำ ชวนคุยแบบฉันท์เพื่อน เพื่อให้
เด็กเปิดใจให้กับอำจำรย์ และเกิดควำมอยำกเรียนรู้ จำกนั้นตนจะใช้วิธีกำรจัดสอบแบบ pre-test กับ
เนื้อหำที่จะใช้สอบในช่วงกำรสอบต่ำงๆ โดยจำลองสถำนกำรณ์เหมือนกับกำรสอบจริง จำกนั้นจะทำกำร
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ตรวจและบอกคะแนน รวมถึงกำรอธิบำยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่นักศึกษำ ซึ่งที่ผ่ำนมำพบว่ำนักศึกษำมี
คะแนนสอบที่ดีขึ้น
2. อ.วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
กำรสอนเพื่อให้เข้ำถึงจิตใจของนักศึกษำ น่ำจะเป็นกำรตั้งคำถำมในระหว่ำงกำรสอน เพื่อ เป็นกำรคั่น
เวลำ ให้เกิดควำมผ่อนคลำยควำมเครียดในกำรเรียน เพื่อจะได้ทรำบว่ำนักศึกษำมีควำมเข้ำใจ หรือรับรู้จำ
เนื้อหำได้มำกน้อยเพียงใด และหลังจำกสอนจบบทเรียนแต่ละบท ก็จะมีกำรให้งำนเป็นแบบฝึกหัดท้ำยบท
สำหรับทบทวน และส่งในชั่วโมงถัดไป
รำยวิชำที่รับผิดชอบในกำรสอน เป็นรำยวิชำที่ใช้กำรบรรยำยเป็นหลัก ประกอบกับใช้สื่อกำรสอนร่วม
ด้ว ย พร้ อมกับ แทรกเสริ ม เล่ ำถึงประสบกำรณ์ของผู้ ส อนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำ พร้อมทั้งยกตัว อย่ำง
เปรียบเทียบเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวันกับบทเรียนที่สอน เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น และ
เปิดโอกำสให้นักศึกษำได้แสดงควำมคิดเห็นทั้งตำมเนื้อหำและตำมควำมคิดส่วนตัวของนักศึกษำเอง
ซึ่งในระหว่ำงที่มีกำรแลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์นี้ จะเป็นโอกำสของอำจำรย์ที่จะเข้ำ ถึงจิตใจของ
นักศึกษำว่ำ นักศึกษำมีควำมรู้สึกอย่ำงไร กับเนื้อหำที่อำจำรย์ได้สอนมำในข้ำงต้น มีควำมเข้ำใจมำกน้อย
เพียงใด เนื้อหำที่สอนมำกหนักเกินไปหรือไม่ เพื่อที่อำจำรย์จะได้นำไปปรับปริมำณเนื้อหำให้เหมำะสมกับ
เวลำ และกลุ่มของนักศึกษำนั้นๆ
3. อ.ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
วิธีกำรสอนของตนเองจะใช้สื่อในกำรสอน และมีแบบฝึกหัดท้ำยบทเป็นเครื่องมือวัดควำมเข้ำใจของ
นักศึกษำ ถ้ำนักศึกษำไม่เข้ำใจก็จ ะสำมำรถเข้ำมำถำมได้ทุกเวลำที่อยู่ประจำห้ องพัก หรือเวลำว่ำงที่
เหมำะสม เมื่อนักศึกษำมีคำถำมก็จะเป็นโอกำสที่จะทรำบถึง ปัญหำ และควำมเข้ำใจในบทเรียนที่ผ่ำนมำ
เพื่อนำมำปรับปรุงกำรสอนของตน เพื่อให้เข้ำถึงจิตใจของนักศึกษำ
แบบฝึกหัดที่มอบหมำยให้ทำก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในกำรกระตุ้นให้นักศึกษำเข้ำชั้นเรียน โดยมีข้อ
กำหนดให้ส่งแบบฝึกหัดในต้นชั่วโมงของคำบถัดไป และมีคะแนนสำหรับกำรส่งงำนนั้นๆ พร้อมทั้งเฉลย
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรเข้ำถึงจิ ตใจของนั กศึกษำนั้ น จะต้องมีวิธีกำรที่ส ำมำรถทำลำยกำแพงกั้นระหว่ำงอำจำรย์ กับ
นักศึกษำให้ได้ ซึ่งอำจจะเป็นกำรคุยกัน สร้ำงควำมคุ้นเคยกับนักศึกษำ ลดช่องว่ำงระหว่ำงอำจำรย์กับนักศึกษำ
เพื่อให้ได้ใจนักศึกษำมำก่อน
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ซึ่งกำรทำลำยกำแพงกั้นนั้น สำมำรถทำได้ หลำยวิธี เช่น นั่งคุยกันกับ นักศึกษำ เพื่อให้รับทรำบถึง
ปัญหำในกำรเรียน ควำมสนใจ รวมไปถึงควำมรู้สึกและทัศนคติของนักศึกษำที่มีต่อรำยวิชำ เพื่อจะให้เกิดควำม
เข้ำใจในตัวนักศึกษำมำกยิ่งขึ้น และจะนำไปสู่กำรกำหนดวิธีกำรสอนที่เหมำะสมสำหรับนักศึกษำกลุ่มนั้นๆ
แต่อย่ำงไรก็ตำมแนววิธีแบบนี้อำจจะเหมำะสมสำหรับ ชั้นเรียนที่มีนักศึกษำจำนวนไม่มำกนัก ซึ่ง
ขณะนี้นักศึกษำที่ลงเรียนในรำยวิชำต่ำงๆ ที่สอนโดยคณำจำรย์ของคณะวิทยำศำสตร์ ก็มีจำนวนไม่มำก ดังนั้น
วิธีกำรนี้ก็น่ำจะสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ได้
ดังนั้นวิธีกำรสอนดังกล่ำว อำจำรย์ ไม่ควรจะเริ่มสอนตำมลำดับเนื้อหำของบทเรียนในทันที แต่ควรจะ
เปิดประเด็นให้นักศึกษำเกิดควำมสนใจ และเห็นถึงควำมจำเป็นของกำรเรียนในเนื้อหำของบทเรียนนั้นๆ ก่อน
ด้วยกำรยกตัวอย่ำง กำรนำไปใช้ เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรเรียนในบทเรียนนี้ หรือกำรแนะนำกำร
ประยุกต์ใช้ควำมรู้เพื่อนำไปต่อยอดในอนำคต ก็จะทำให้นักศึกษำมีควำมกระตือรือร้นที่อยำกจะรู้ในเนื้อหำ
ดังกล่ำว ส่งผลให้เกิดควำมสนใจและควำมใส่ใจในกำรเข้ำชั้นเรียนต่อมำ
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 ประเด็นที่ 3 ประเภทของรายวิชากับแนววิธีการสอนที่เหมาะสม
การประชุมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน) ครั้งที่ 3
เรื่อง กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่เปิดสอนโดยคณำจำรย์ คณะวิทยำศำสตร์
กับนักศึกษำ Gen-Y มหำวิทยำลัยพำยัพ
ประเด็น ประเภทของรำยวิชำกับแนววิธีกำรสอนที่เหมำะสม
วันเวลา วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 14.00 น. – 16.00 น.
สถานที่ ห้อง VV106 อำคำรวิวรณ์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ เชียงใหม่
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
1. อ.นิภำภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
2. อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
3. อ.ภูมินทร์ ดวงหำคลัง
4. อ.วรำลี บุญญพิทักษ์สกุล
5. อ.ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
6. อ.สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
7. อ.ตะวัน ทองพุก
8. อ.ยลฤดี วุฒิกำรณ์

(ผู้ดำเนินรำยกำร)
(ผู้จดบันทึก)

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. อ.สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
ตนสอนรำยวิชำทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ซึ่งเนื้อหำต้องอำศัยควำมเข้ำใจ ไม่ใช่กำรท่องจำ ดังนั้นวิธีกำรที่
ตนใช้และเห็นผล คือ กำรทำ pre-test กับนักศึกษำ ในบรรยำกำศที่เหมือนกับกำรสอบจริง จำกนั้นทำ
กำรเฉลย และอธิบำยให้เข้ำใจถึงวิธีกำรที่ถูกต้อง
โดยทั่ว ไปตนพบว่ำนั กศึกษำมักจะเรียนเพื่อให้ส อบผ่ ำน หรือเรี ยนเพื่อเกรดเท่ำนั้น ซึ่ งตนเห็นว่ำ
แนวคิดนี้ ไม่ได้ช่ว ยให้ นั กศึกษำเข้ำใจในเรื่องที่เรียนอย่ำงแท้จริง ดังนั้นจึงพยำยำมปรับแนวคิดของ
นักศึกษำจำกเรียนเพื่อเกรดมำเป็นเรียนเพื่อกำรนำไปใช้งำนในอนำคต ถึง แม้ว่ำรำยวิชำด้ำนคณิตศำสตร์
จะเป็นรำยวิชำที่อำจต้องอำศัยจินตนำกำรค่อนข้ำงมำก แต่ตนก็พยำยำมชี้แนะถึงกำรนำเนื้อหำที่นักศึกษำ
กำลังเรียนในเรื่องนั้นๆ มำต่อยอด หรือใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ และหำกเป็นเรื่องที่นักศึกษำกำลังให้
ควำมสนใจก็จะเป็นกำรกระตุ้นให้นักศึกษำสนใจในกำรเรียนเรื่องนั้นๆ ได้มำกยิ่งขึ้น
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2. อ.วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
แนววิธีกำรสอนแบบเดิมที่ตนเคยใช้ ก็จะเป็นแนววิธีกำรสอนแบบทั่วไป คือ สอนตำมลำดับเนื้อหำที่
กำหนดในเอกสำรมคอ.3 เน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็น lecture base อ้ำงอิงระบบกำรเรียนแบบ เรียนสอบ-ประกำศคะแนน แต่พบว่ำวิธีแบบนี้ไม่ได้สร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับนักศึกษำ เหมือนจะขำดในส่วน
ของ creativity และเหมือนจะมีช่องว่ำงระหว่ำงตนกับนักศึกษำที่สอนอยู่ ทำให้นักศึกษำไม่ค่อยมำเรียน
หรือขำดเรียนบ่อย หรือมำเรียนแต่ไม่ค่อยให้ควำมสนใจ
ในปีกำรศึกษำนี้ตนได้นำวิธีกำรสอนแบบเข้ำถึงจิตใจนักศึกษำมำใช้ โดยในคลำสแรกๆ ก็จะพูดคุยกับ
นักศึกษำก่อน อธิบำยหรือยกตัวอย่ำงให้เห็นถึงควำมสำคัญ และคุณค่ำของเนื้อหำที่นักศึกษำจะต้องเรียน
โดยเน้นถึงสถำนกำรณ์ปัจจุบัน นอกจำกนี้ตนได้ พยำยำมสร้ำงบรรยำกำศที่เป็นกันเองกับนักศึกษำ เรียน
ผ่ำนกำรทดลอง ผ่ำนกำรค้นคว้ำภำยใต้หลักกำร problem base learning ซึ่งกรณีนี้ในคลำสที่นักศึกษำมี
จำนวนน้อยจะได้เปรียบ ซึ่งหลังจำกได้นำวิธีกำรสอนแบบเข้ำถึงจิตใจนักศึกษำมำใช้ พบว่ำ นักศึกษำ
เปิดรับตนมำกขึ้น และให้ควำมสนใจในกำรเรียนมำกขึ้น ชั้นเรียนมีควำมสนุกมำกขึ้น เหมือนนักศึกษำจะ
ได้อะไรมำกกว่ำที่จะเรียนเพื่อเกรดเท่ำนั้น
3. อ.ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
รำยวิชำที่ตนรับผิดชอบสอน จะอยู่ในกลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำนเช่นเดียวกันกับของอำจำรย์ว รำลี
ซึ่งข้อดีของรำยวิชำในกลุ่มนี้ คือ กำรมีกำรทดลองที่ให้นักศึกษำปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยเสริมควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำที่เรียนได้มำกขึ้น แต่นอกเหนือจำกกำรทดลองในชั่วโมงปฏิบัติกำรแล้ว ก็ยังจะมีกำรยกตัวอย่ำง ทั้ง
จำกคลิปใน YouTube หรือเชิญผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวเนื่องกับรำยวิชำนั้นๆมำสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรเรียน
วิช ำแนะน ำให้ กั บ นั ก ศึ ก ษำด้ว ย รวมถึงกำรมอบหมำยงำนให้ นัก ศึ ก ษำค้น คว้ ำ หรือทดลองท ำนอก
ห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษำได้มีโอกำสใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และเห็นถึงประโยชน์ของรำยวิชำที่นักศึกษำ
กำลังเรียนอยู่
4. อ.ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
หำกเป็นรำยวิชำในกลุ่มเอกบังคับนักศึกษำจะมีควำมสนใจน้อยกว่ำในรำยวิชำเอกเลือก เนื่องจำก
นักศึกษำมีควำมรู้สึกว่ำถูกบังคับให้ ลงเรียน แม้ว่ำจะเป็นรำยวิชำบังคับที่จะต้องเรียนให้ผ่ำนตำมแผนกำร
ศึกษำก็ตำม ส่วนรำยวิชำในกลุ่มเอกเลือกนักศึกษำจะมีควำมสนใจ และตั้งใจมำกกว่ำ เนื่องจำกว่ำเป็น
รำยวิชำที่นักศึกษำมีควำมสนใจมำตั้งแต่ต้น จึงทำกำรเลือกลงทะเบียนเรียน ดังนั้นหำกเป็นไปได้ เรำ
น่ำจะเพิ่มรำยวิชำในกลุ่มเอกเลือกให้นักศึกษำได้มีโอกำสเลือกได้มำกขึ้น ส่วนรำยวิชำในกลุ่มเอกบังคับ ก็
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คงต้องปรับหำแนววิธีกำรสอนที่สำมำรถกระตุ้นควำมสนใจให้กับนักศึกษำ มำกกว่ำเรียนเพื่อเกรด หรือ
เรียนเพื่อผ่ำน ผมเห็นด้วยกับวิธีที่อำจำรย์ทุกท่ำนเสนอครับ แต่กำรนำไปปรับใช้ อำจต้องดูบริบทและ
ควำมพร้อมของนักศึกษำในแต่ละปี
ตนเองสอนในรำยวิชำทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ ทั้งรำยวิชำที่เน้นควำมรู้ทำงทฤษฎี และเน้นกำรปฏิบัติ
เช่น กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ว่ำจะเป็นแบบใด ก็จะใช้เทคนิคให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัด และ
เฉลยเพื่อ feedback กลับไปให้นักศึกษำ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในเนื้อหำ อำจดูเป็นทำงกำร แต่นักศึกษำ
ก็ให้ ควำมร่ ว มมือเป็ น อย่ ำงดี ผมคิดว่ำที่นักศึกษำให้ ควำมร่ว มมื อนั้น อำจเป็นเพรำะสไตล์ กำรสอน
เฉพำะตัว และกำรที่นักศึกษำเชื่อมั่นในตัวผม
ถ้ำจะให้สรุป ผมว่ำเทคนิคกำรสอน ไม่ว่ำจะใช้วิธีใด ก็น่ำจะส่งผลดีต่อนักศึกษำ เพียงแต่อำจำรย์ควร
จะเลือกเทคนิคที่ตนมั่นใจ และเหมำะกับบุคลิกลักษณะของตน ไม่จำเป็นต้องเลียนแบบใคร และเมื่อ
อำจำรย์เชื่อมั่นในเนื้อหำและเทคนิคที่ใช้สอน ผมว่ำกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนนั้นๆ ก็น่ำจะประสบ
ควำมสำเร็จได้เป็นอย่ำงดี
5. อ.ตะวัน ทองพุก
ตนเองสอนในรำยวิชำเกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงกำรพัฒนำ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำรของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีกำรสอนของตนเองจะใช้วิธีกำรบรรยำย
ภำพรวมของเนื้อหำทั้งหมดให้นักศึกษำได้ทรำบ ผสมผสำนกับกำรใช้สื่อควำมรู้ที่มีอยู่ในระบบ Internet
เพื่อควำมทันสมัยของข้อมูล แนะนำวิธีกำรค้นหำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ และวิธีกำรทำงำน ก่อนที่จะ
มอบหมำยงำนให้แก่นักศึกษำ
ซึ่งงำนที่มอบหมำยให้ ส่วนมำกจะเป็น Project Base อำจจะเป็น งำนเดี่ยวหรืองำนกลุ่มขึ้นอยู่กับ
ขอบเขตของงำน โดยงำนจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับงำนทีน่ ักศึกษำจะพบเมื่อจบออกไป
กำรสอนแบบนี้เหมำะกับวิชำที่จะต้องลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ควำมรู้สึกในกำรทำงำนจริง ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรทำงำนแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่มก็ตำม แต่ถ้ำเป็นรำยวิชำที่เน้นกำรเรียนเชิง ทฤษฎีก็จะไม่ค่อย
เหมำะสมเท่ำไหร่ ต้องเน้นกำรบรรยำยเป็นหลัก และให้ทำแบบฝึกหัดเยอะๆ จึงจะทำให้นักศึกษำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนในอนำคต ต่อไป

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนววิธีกำรสอนที่เหมำะสมกับรำยวิชำต่ำงๆ สิ่งที่ควรพิจำรณำเป็นลำดับแรกคือ เนื้อหำของวิชำนั้นๆ
ว่ำเป็ น วิช ำที่เน้ น ในเชิงทฤษฎี เชิงปฏิบั ติ หรือ ควำมเข้ำใจ ซึ่งกำรเรียนกำรสอนต้องมีเทคนิคกำรสอนให้
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นักศึกษำมีควำมเข้ำใจ ซึ่งขึ้นอยู่ กับ เทคนิ คของอำจำรย์แต่ล ะท่ำน ประกอบกับ กำรสอนแบบเข้ำถึง จิต ใจ
นักศึกษำ นอกจำกจะต้องทำควำมเข้ำใจกับนักศึกษำแล้ว ควรที่จะเปลี่ยนแนวคิดและวิธีคิดของนักศึกษำจำก
เรียนเพื่อเกรด หรือแค่ผ่ำน ให้กลำยเป็ นกำรเรียนเพื่อ นำไปใช้งำนในอนำคต นอกจำกจะต้องชี้ให้เ ห็ น ถึง
ประโยชน์ของกำรนำควำมรู้ของบทเรียนนั้นไปใช้งำนอย่ำงไร อำจจะแสดงให้เห็นโดยใช้ตัวอย่ำงจำกคลิป
YouTube หรือจำกผลงำนต่ำงๆ รวมไปถึงกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้องกับรำยวิชำนั้นๆ มำสร้ำงแรงบันดำล
ใจ และแนะนำวิธีกำรเรียนให้กับนักศึกษำ ซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่ง ในกำรที่จะกระตุ้นให้นักศึกษำเข้ำเรียนในชั้นเรียน
ได้

20

สรุปควำมรู้ทไี่ ด้
กำรสอนนักศึกษำ Gen-Y เป็นควำมท้ำทำยของอำจำรย์ผู้สอนในยุคนี้อย่ำงมำก เพรำะอำจำรย์จะใช้
วิธีกำรสอนแบบเดิมในอดีตที่เคยปฏิบัติจนเกิดควำมเคยชินแทบไม่ได้เลย ยกตัวอย่ำง เช่น กำรสอนโดยกำร
บรรยำยหน้ำห้อง โดยอำจำรย์เป็นผู้พูดเพียงฝ่ำยเดียว และให้นักศึกษำจดบันทึกตำม เมื่อทำกำรสอนเสร็จแล้ว
ก็ให้กำรบ้ำนกลับไปทำ แล้วมำส่งตำมวันเวลำที่กำหนดไว้ ซึ่งกำรเรียนกำรสอนแบบนี้นักศึกษำ Gen-Y จะมี
ควำมรู้สึกไม่ชอบ เพรำะนักศึกษำ Gen-Y มีควำมต้องกำรที่จะแสดงออก แสดงควำมเป็นตัวตน อยำกจะแสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงฉับพลัน ไม่อดทนเก็บเอำไว้ อยำกมีพื้นที่ส่วนตัว แต่ต้องกำรมีเพื่อนและคนดูแลเข้ำใจ มี
ควำมข้องใจว่ำทำไมตนเองจะต้องทำตำมที่อำจำรย์สั่ง เมื่อนักศึกษำ Gen-Y มีควำมรู้สึกเหล่ำนี้เกิดขึ้น นักศึกษำ
มักจะหำทำงออกให้กับตนเอง โดยกำรไม่เข้ำเรียน ซึ่งเกิดผลกระทบโดยตรงกับตัวนักศึกษำเอง ทั้งในด้ำนของ
คะแนน กำรเคำรพกฎระเบียบ วินัยในกำรอยู่ร่วมกันในสังคม และเชื่อมโยงไปถึงตัวอำจำรย์ผู้สอนว่ำ อำจำรย์
มีวิธีกำรสอนที่เหมำะสมกับนักศึกษำ Gen-Y แล้วหรือยัง
องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อำจำรย์ผู้สอนไม่สำมำรถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักศึกษำ Gen-Y ได้ทุกคน ดังนั้นกำรเปลี่ ยนวิธีกำรสอนของอำจำรย์น่ำจะเป็นแนวทำงปฏิบัติที่ดี ในกำรสอน
นักศึกษำ Gen-Y ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์เนื้อหำในบทเรียน เพื่อนำไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ
ในอนำคต
ดังนั้นจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่เปิดสอนโดยคณำจำรย์
คณะวิทยำศำสตร์ กับนักศึกษำ Gen-Y มหำวิทยำลัยพำยัพ” คณะทำงำนฯ ได้วิเครำะห์และสังเครำะห์ออกมำ
เป็นองค์ควำมรู้ โดยแบ่งขั้นตอนกำรสอนออกเป็น 4 ขั้นด้วยกัน คือ
1. การเตรียมการสอน : เพื่อให้เกิดควำมพร้อมสำหรับอำจำรย์ในกำรรับมือกับนักศึกษำที่จะเรียน
กับตน โดยทำควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ของเนื้อหำ กำรเตรียมเนื้อหำ และกำรจัดเรียงล ำดับ
เนื้อหำให้มีควำมน่ำสนใจ น่ำติดตำมไปจนจบเนื้อหำ
2. การเลือกวิธีการสอน สื่อประกอบการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน : หลีกเลี่ยงกำรสอน
แบบกำรบรรยำยอย่ำงเดียว ควรหำวิธีกำรที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจในรำยวิชำที่ส อน ซึ่งมี
หลำกหลำยวิธี ขึ้นอยู่กับแนวกำรสอนของอำจำรย์แต่ละท่ำน
3. การดาเนินการสอน : อำจำรย์ผู้สอนควรทำควำมเข้ำใจธรรมชำติ รวมถึงควำมพร้อมในกำรเรียน
ของนักศึกษำที่ตนกำลังสอน โดยใช้วิธีกำรสอนแบบเข้ำถึงจิตใจของนักศึกษำ เพื่อลดช่องว่ำง
ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ ซึ่งจะทำให้นักศึกษำมีควำมอยำกที่จะเข้ำชั้นเรียนมำกขึ้น และมี
ควำมสนใจในเนื้อหำที่เรียนมำกขึ้น
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4. การสรุปผลการสอน : เพื่อให้อำจำรย์มีข้อมูลสำหรับกำรนำไปปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนครั้ง
ถัดไป ทั้งนี้เนื่องจำกกลุ่มนักศึกษำในแต่ละกลุ่ม ที่ได้ทำกำรสอน อำจมีลักษณะที่แตกต่ำงกัน ซึ่ง
กำรที่จะใช้วิธีกำรสอนแบบเดิมๆ กับทุกกลุ่มนักศึกษำ อำจไม่เหมำะ ดังนั้นอำจำรย์ควรที่จะมี
วิธีกำรสอนที่หลำกหลำย เพื่อที่จะสำมำรถนำมำปรับวิธีกำรสอนให้มีควำมเหมำะสมที่สุดกับกลุ่ม
นักศึกษำนั้นๆ
จำกขั้นตอนที่ได้สังเครำะห์และวิเครำะห์มำทั้งหมดนี้ สำมำรถนำเสนอได้ในแผนภำพต่อไปนี้

Prepare

Select

Process

Summarize

• ทำควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ของเนื้อหำ
• เตรียมเนื้อหำในกำรสอน
• เรียงลำดับเนื้อหำให้เหมำะสม
• เลือกวิธีในกำรสอนที่เหมำะสมกับตัวผู้สอนและผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นถึง
ประโยชน์ของเนื้อหำที่เรียน หรือกำรนำไปใช้งำนในอนำคต
• เลือกสื่อกำรสอนที่เหมำะสม
• สไลด์ประกอบกำรสอนที่มีสีสันสวยงำม
• คลิปวิดีโอที่น่ำสนใจ
• เลือกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกกำรบรรยำย
• เริ่มต้นกำรเรียนกำรสอนโดยใช้วิธีกำรสอนแบบเข้ำถึงจิตใจนักศึกษำ เพื่อลดช่องว่ำง
ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ และลดปัญหำกำรไม่เข้ำชั้นเรียน เช่น
• พูดคุยกับนักศึกษำเพื่อเข้ำใจปัญหำด้ำนกำรเรียนของนักศึกษำ
• แสดงออกให้นักศึกษำเห็นว่ำอำจำรย์เข้ำใจในตัวนักศึกษำ
• เน้นให้นักศึกษำเห็นถึงประโยชน์ของเนื้อหำก่อนที่จะเริ่มเข้ำสู่เนื้อหำกำรเรียนกำร
สอน
• ดำเนินกำรสอนตำมแผนกำรสอนที่เตรียมไว้
• สรุปผลกำรสอนในวิธีที่เลือกใช้ โดยระบุถึงลักษณะกลุ่มผู้เรียนและลักษณะเนื้อหำ
เพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ต่อไป
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ภำคผนวก

