
เทคนิคการสอนของอาจารย์รุ่นใหม่  

ตน้เร่ือง โดย อาจารย ์ดร. วชิญา รงคส์ยามานนท ์

อาจารย ์ ดร. วิชญา รงคส์ยามานนท ์ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชา การจดัการกากอุตสาหกรรม 
(นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4) วชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล (นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4) 
และวิชาทรัพยากรมลพิษ จะร่วมสอนกบัอาจารยท่์านอ่ืนๆ และสอนบางหวัขอ้กบัคณะ
วิทยาศาสตร์ เช่น ปรากฎการณ์น ้ าทะเลข้ึน และ SDGs และวิชาของมหาวิทยาลยั GE 101 
การศึกษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนุษย ์  ท่ีผา่นการท างานดา้นการเรียนการสอนมาในระยะ 1 ปี
คร่ึง อาจารยเ์ป็นคนรุ่นใหม่ท่ีไดน้ าเทคนิคการสอนแบบต่างๆ มาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบั
นกัศึกษา ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มากกวา่ท่ีจะใหน้กัศึกษานัง่ฟัง Lecture อยา่งเดียว 

หน่วยพฒันาคุณภาพจึงตอ้งขอนดัอาจารยเ์พ่ือมานัง่คุยถึงแนวคิด การวางแผนกระบวนการ
เรียนการสอน มีเป้าหมายอย่างไร  

 ตอนแรกในหวักไ็ม่คิดวา่จะเป็นแบบไหน จะสอนแบบแผนเดิมคือ การเตรียม Slide หรือ
อยา่งไร  แต่เทคนิคการสอนมนัเกิดข้ึนตอนท่ีเราเตรียม Slide พอเราท าไปดว้ยเรากจ็ะคิดไปดว้ย
วา่จะพดูอะไร สอนอะไรแต่ละ Slide พอท าไปแลว้เรากรู้็สึกวา่ ถา้เดก็ฟังตาม Slide กค็งจะง่วง
หรือหลบัเหมือนท่ีเราเคยเรียน เรากเ็ลยรู้สึกวา่ตอ้งมี feedback ท่ีคิดวา่เดก็อาจจะไม่ไดอ้ะไร   
ถา้เรายงัสอนแบบเดิมๆ เดก็บางคนจะรู้วา่ส่ิงท่ีอาจารยพ์ดู

ผดิหรือถูก แต่ส่ิงทีเ่ดก็ควรจะได้มากกว่าเนือ้หาน่ัน
คอืกระบวนการคดิในวชิาน้ัน หรือในหวัขอ้นั้นๆ ท่ี
เราสอน เลยพยายามจะหาความเช่ือมโยงของเน้ือหากบั
กิจกรรมเพ่ือใหเ้ดก็ไดคิ้ดวา่เน้ือหาท่ีเขาเรียนเขาจะสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร  



เร่ิมต้นใช้เทคนิคการสอนเมื่อไหร่ อย่างไร 

 เร่ิมตน้ท่ีมาสอนจะใช ้Flipchart เพราะ
ตอนท่ีเรียนป.ตรี มีวิชาท่ีประทบัใจคือ GIS 
ไดเ้ขียน Flipchart แลว้รู้สึกวา่ประทบัใจใน
การท่ีมี Interact มีการเขียนกระดาน และเรา
ชอบท า mind map มนัน่าจะช่วยจดัระบบ
ความคิดได ้ แต่ส าหรับนกัศึกษากจ็ะใหเ้ขา
เขียนอยา่งอิสระ จะท าวิเคราะห์อยา่งไรกไ็ด ้
ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชกิ้จกรรมแบบน้ีกบั
นกัศึกษา ป.ตรี   

 

และเร่ิมคน้หาเกมส์ หรือกระบวนการต่างๆ ในหอ้ง อยา่งเช่น
เราสอนบางหวัขอ้ เช่น SDGs เราจะคน้หาเกมส์ส าหรับ
หวัขอ้น้ี หรือใครเคยท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้น้ี กจ็ะน ามา
ปรับใช ้กจ็ะเจอ Game Card กจ็ะมีชุดค าถามใหต้อบเก่ียวกบั 
SDGs ซ่ึงดีกวา่การนัง่พดู  

 

อีกรูปแบบหน่ึงกจ็ะใหเ้ดก็ท า วิดีโอเก่ียวกบัการ
จดัการกากของเสีย ใหท้ าแบบง่ายๆ ใครไดห้วัขอ้
อะไรกจ็ะใหท้ าวิดีโอสั้นๆ คลิปสั้นๆ นอกจากเดก็
จะไดรู้้เน้ือหา เขายงัไดเ้ทคนิค ทกัษะอ่ืนๆ เร่ืองการ
ท าวิดีโอ ซ่ึงนกัศึกษามีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยทีก่ง
มาก เช่น ท าคลิปรณรงคก์ารจดัการทะเล หรือคลิป
วิดีโอการจดัการกากของเสีย  



ตอนนีค้ดิว่าเรามวีธีิการสอนกีว่ิธี 

 1. PowerPoint ตอ้งมีใหอ้ยูแ่ลว้ 

 2. การเขียน Flipchart และท ากรณีศึกษา 

 3. สร้างส่ิงประดิษฐจ์ากอุปกรณ์ท่ีมี หรือตามท่ีนกัศึกษาออกแบบเอง เช่น ใชลู้กโป่ง ดิน
น ้ ามนั แลว้ใหเ้ดก็ create เอง  

 4. เกมส์การ์ด  

 แล้วเราค้นพบว่า
เดก็จะไม่เบื่อการเรียนรู้
เลย  เดก็รุ่นใหม่พร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ และสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูล ส่ือ ความรู้ไดห้มด 
ตอนแรกกวางกคิ็ดวา่จะใช้
application ในการเรียนรู้ 
ในการตอบค าถาม แต่พอ

มาสมัผสัจริงถึงรู้วา่ไม่ใช่เดก็ทุกคนท่ีจะอยากใช ้application ในมือถือในการตั้งค าถาม เพราะ
เขาเจอมาเยอะแลว้ มนักลายเป็นวา่เรา
ไม่ไดใ้หม่ แต่กลายเป็นเราท่ีเป็นคนรุ่น
เก่าท่ีมาเจอของใหม่ คือเขาเจอมาตั้งแต่
ระดบัมธัยม กเ็ลยไม่ใชมื้อถือ กจ็ะใชแ้ค่
วิธีการท่ีใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น
บนกระดาษ 



Feedback  จากนักศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง 

Feedback แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ นกัศึกษาเมเจอร์เรา เขาจะเห็นภาพวา่เขาจะน าไปใช้

อยา่งไร เขาจะเอาไปเช่ือมโยงอยา่งไร เช่ือมโยงไดเ้ร็วอยูท่ี่วา่เขาจะท าหรือไม่ท า พอเขาไดม้า
ท าเหมือนเขาไดน้ าหลายๆ วิชามาประยกุตใ์ช ้ ทั้งเร่ืองการท ากิจกรรม ความสมัพนัธ์ของคน
ในชุมชน เขาจะมีทกัษะตรงน้ี 

 ส าหรับเดก็นอกคณะ เขาไม่เบ่ือท่ีจะตอ้งมานัง่เรียนเน้ือหา และมองเห็นภาพ กจ็ะบอก
วา่ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้หรือประดิษฐต์อนน้ี อาจจะไม่ไดใ้ช ้ แต่คุณอาจจะไดใ้ชค้วามรู้พวกน้ีใน   
สกัวนัและใหเ้ขาสามารถคิดเช่ือมโยงต่อยอดกบัเมเจอร์ของเขาได ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“ซ่ึงกวางกย็งัไม่ได้เก่งในกระบวนการสอน แต่อยากลองผดิลองถูกหาวธีิการ
สอน หากจิกรรมเยอะๆ ตอนนีเ้ราแค่ต้องจับจุดว่า กจิกรรมอะไรทีเ่ราจะ
สามารถเช่ือมโยงกบัความรู้ทีเ่ขามไีด้ และน าไปใช้ได้ หากเขาได้เรียนรู้ใน

สาขาของเขามนัอาจจะเห็นภาพได้” 



คาดหวงัไหมว่า นักศึกษาต้องได้อะไรจากกระบวนการหรือกจิกรรมทีเ่ราท า 

คาดหวงัวา่เขาน่าจะสนุกในกิจกรรมท่ีเรียนรู้ ซ่ึงถา้ดูบรรยากาศโดยรวมแลว้
ถา้มีอะไรติดขดัเราจะช่วย คาดหวงัวา่กระบวนการท่ีเราให ้จะสามารถช่วยเขา
ไดใ้นอนาคตในกระบวนการคิดใหเ้ป็นระบบ หรือจดักลุ่ม  

เดก็กมี็ความกระตือรือร้นท่ีจะท ากิจกรรมจะเยอะมากกวา่สมยัก่อน ท่ีเราจะ
เขา้มาจด lecture อยา่งเดียว รอหวัขอ้แลว้ค่อยไปคน้หา แต่เดก็รุ่นน้ีบางทีจะ
ศึกษามาก่อนแลว้น าประเดน็มาอภิปราย มาถามมากข้ึน จะมีส่วนร่วมในการ
เรียน บางทีเดก็จะยกตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน ณ ปัจจุบนัมาถาม               
มาคุยถึงวธีิการแกปั้ญหาแบบน้ีไดไ้หม ถูกไหม 



พบปัญหาบ้างไหม 

เจอกลุ่มใหญ่กจ็ะมีทั้งสนุกและไม่สนุก หรือดว้ยเวลานอ้ย กอ็าจจะไม่ค่อย
เคลียร์ในเกมส์ จึงจะใหเ้ดก็ feedback เราตลอดวา่เขาไดใ้นส่ิงท่ีเราอยากให้
เขาไดห้รือป่าว เขากจ็ะมีมุมมองของเขาอีกแบบ ค าถามท่ีเราไม่คาดคิดเราก็
ตอ้งยดืหยุน่ไปกบัสถานการณ์และเช่ือมโยงกบัเคร่ืองมือใหไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับกวางจะไม่ชอบใชมื้อถือ เพราะการเขา้ถึงไม่เท่าเทียมกนั บางคน
ประสิทธิภาพของมือถือไม่เหมือนกนั หรือการใชร้ะบบอินทราเนตกไ็ม่
เหมือนกนั จึงคิดวา่ไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในกระบวนการเรียนการสอน
เท่าไหร่ 



อนาคตจะมกีระบวนการเรียนการสอนเพิม่มั้ย 

คิดวา่ตอ้งมีมาเร่ือยๆ และอาจจะตอ้งมีเทรนดข์องแต่ละปี เพราะกระบวนการ
บางอยา่งเดก็อาจจะเคยเจอ เคยผา่นมาแลว้ กค็งตอ้งหาวธีิการใหม่ๆ ท่ีจะช่วย
ใหก้ระบวนการเรียนการสอนใม่น่าเบ่ือ 

ขอบคุณภาพบรรยากาศการเรียนจาก Instagram: Kwang_is_happy 

 

หน่วยพฒันาคุณภาพ งานนโยบายและแผน 


