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หมำยเหต ุ
1. ควำมยำวบทควำมไมเ่กิน 15 หนำ้ A4 
2. กำรใส่รปูภำพในบทควำม 

  ใช้ค าว่า “ภาพที่...(ล าดับที่ภาพ) แสดง................(ใส่ค าอธิบายภาพ)”  ใต้รูปภาพ และจัดชิด
ขอบซ้าย 
  

ตัวอย่าง 
 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การเรียนรู้ที่ส าคัญส าหรับเด็กเจเนอเรชันแอลฟา จ าเป็นต้องสร้างวงจรการเรียนรู้ 
(learning circle) ที่ส าคัญให้เกิดข้ึนกับเด็ก โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการคือ 

1) ส ารวจสืบค้น (exploring) เป็นการฝึกให้เด็กรักการส ารวจสืบค้น เปิดโอกาสให้เด็กท่องไปในโลก
กว้างทั้งโลกจริงและโลกเสมือน รู้จักใช้จินตนาการ สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้
นอกห้องเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ คู่ขนานไปกับกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียนและใน
ระบบที่มีอยู่ 

2) ทดลองปฏิบัติ (experimenting) ให้เด็กเกิดความคิดและค้นหาทางเลือกใหม่ๆ เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ลองถูกลองผิด  

3) สร้างเสริมประสบการณ์ (experiencing) ฝึกให้มีการตัดสินใจด้วยตนเอง คิดเป็นโครงการเพื่อฝึก
การผลักดันความคิดให้เกิดผล และน าบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆ 

4) แลกเปลี่ยนแบ่งปัน (exchanging) เป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลข่าวสาร
กับผู้อื่น ด้วยการปลูกฝังการให้และการแบ่งปัน ซึ่งการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการ
สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันมากข้ึน 
 

จากวงจรการเรียนรู้ข้างต้น แสดงดังภาพที่ 2 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงวงจรการเรียนรู้ของเดก็ในเจเนอเรช่ันแอลฟา (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2556, น. 34) 
 
 

ส ารวจสืบค้น 

ทดลองปฏิบัติ 

สร้างเสริม
ประสบการณ์ 

แลกเปลี่ยนแบ่งปัน 
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3. กำรใส่ตำรำงในบทควำม 
               ใช้ค าว่า “ตารางที่ ...........(ล าดับที่ตาราง) แสดง .................(ใส่ค าอธิบายตาราง)”  เหนือตารางและ
จัดชิดขอบซ้าย 

 
ตัวอย่าง 
 

ลักษณะของการจัดการศึกษาไทยข้างต้น ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาใหม่ที่เหมาะสมกับ
เด็กเจเนอเรชันแอลฟามากข้ึน ซึ่งกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาแบบเก่าและแบบใหม่แสดงเปรียบเทียบให้
เห็นในตารางที่ 3 ดังนี้  

 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนทัศนท์างการศึกษาแบบเก่าและแบบใหม่    (ไพพรรณ เกียรติโชติชัย
, 2545, น. 78 อ้างถึงใน จินตนา สุจจานันท,์ 2556, น. 25) 

 

กระบวนทัศน์เก่ำ กระบวนทัศน์ใหม ่
1. มองโลกแบบแยกส่วน (atomism)  1. มองโลกแบบองค์รวม (holism)  

2. เช่ือเรื่องการแข่งขัน แสวงหาก าไร  2. เช่ือในความร่วมมือ สันติภาพ 

3. เช่ือว่ามนุษย์อยู่เหนือธรรมชาติ 3. เช่ือในความเป็นหนึง่เดียวกับธรรมชาติ  

4. เช่ือหลักศูนยร์วมอ านาจ ประชาธิปไตยตัวแทน 4. เช่ือในการกระจายอ านาจ ประชาธิปไตยแบบมสี่วนร่วม  

5. เน้นความส าคัญของวัตถุ 5. เน้นความส าคัญของพลังงานและจิตวิญญาณ  

 


