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 ค าน า 

 
 องคค์วามรู้ เร่ือง “เทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพ” เล่มน้ี  เกิดจากการท่ีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ไดมี้การประชุมคณาจารยป์ระจ าคณะเพื่อจดัการความรู้ (Knowledge Management) ในหัวขอ้
เร่ือง “เทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพ” โดยแบ่งคณาจารยอ์อกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ไดมี้การจดัการ
ความรู้ในเร่ืองส่ือการสอนส าหรับการสอนนกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21   กลุ่มท่ี 2 ไดมี้การจดัการความรู้เร่ือง 
การสร้างแรงจูงใจส าหรับนกัศึกษา และเทคนิคการจดัการเรียนการสอน 
 การถอดองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ในคร้ังน้ี เกิดจากการพูดคุย แลกเปล่ียน บอกเล่า
ประสบการณ์ของคณาจารย์ท่ี เป็นสมาชิกของแต่ละกลุ่ม รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีมี
ประโยชน์และท าการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน  
คณะกรรมการจดัการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หวงัวา่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารยผ์ูส้อนในการเลือกใชส่ื้อการสอนและเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกบั
เน้ือหาวชิา สถานการณ์ และบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

   คณะกรรมการจดัการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

      23   มิถุนายน  2559 
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                                                                      บทน า 
 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 ไดก้ าหนดความมุ่งหมายและหลกัการท่ีจะพฒันาระบอบ
การศึกษาของไทยใหค้รอบคลุมในทุกๆ ดา้น เพื่อจะพฒันาคนอนัเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีจะพฒันาประเทศ 
ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาการศึกษา คือ การปฎิรูปการเรียนการสอน เพราะการเรียนการสอนเป็น
หวัใจส าคญัและมีส่วนส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  และกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีน าไปสู่การเรียนรู้จะตอ้งมีลกัษณะหลากหลายและส่งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของ
นกัศึกษาในยคุปัจจุบนั  

 คณะกรรมการจดัการองคค์วามรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจดัใหมี้การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อสกดัเป็นองคค์วามรู้และน ามาเผยแพร่แก่คณาจารยใ์น
คณะวชิา 
 

เน้ือหาในเล่มประกอบดว้ย 
1. พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
2. การใชส่ื้อการสอน 
3. การสร้างแรงจูงใจ 

3.1 การใชส่ิ้งล่อใจหรือรางวลัในการจูงใจนกัศึกษา 
3.2 การสร้างแรงจูงใจภายใน 

4. เทคนิคการสอน 
4.1 การจดัการเรียนการสอนท่ีนกัศึกษามีความสามารถต่างกนั 
4.2 เทคนิคการจดบนัทึก 
4.3 เทคนิคการคดัเลือกบทเรียนและการจดัการเรียนการสอน 
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สถานการณ์ปัญหา 
 

นอกจากประเด็นยทุธศาสตร์ทางดา้นการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แลว้ ซ่ึงพยายามผลกัดนัใหเ้กิดการปฎิรูปการศึกษาโดยเฉพาะในระดบัในอุดมศึกษา สภาพการเรียนการสอน
ของไทย ก าลงัประสบปัญหาท่ีจะตอ้งช่วยกนัแกไ้ขเพื่อให้เกิดการปฎิรูปอยา่งจริงจงั เช่น ตอ้งปฎิรูปดา้น
คุณภาพอาจารย ์เคร่ืองมืออุปกรณ์เทคโนโลยทีางวชิาการ และการวจิยั ตอ้งเร่งรัดพฒันากระบวนการเรียน
การสอนโดยเนน้ฝึกนกัศึกษาใหรู้้จกัเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รู้จกัคิดเป็น แกปั้ญหาได ้มีวนิยั เนน้การฝึกปฎิบติั 
โดยน ากรอบมาตรฐานการศึกษามาใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ท่ีตั้งไว ้ หน่ึงในมาตรการท่ี
ส าคญัคือ เร่ืองกระบวนการเรียนการสอนท่ีตอ้งผลกัดนัใหเ้กิดการแกไ้ข และควรจะตอ้งมีการพฒันา 
และเปล่ียนแปลง 

ดงันั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใน
เร่ืองเทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพ เพราะครูมืออาชีพตอ้งเป็นผูท่ี้รู้ทั้งวธีิการสอน และมีเทคนิคการ
สอน   ไม่เพียงแค่ถ่ายทอดความรู้ แต่ตอ้งใชท้กัษะ เทคนิคในการสอน การใชส่ื้ออุปกรณ์การสอนต่างๆ ท่ี
หลากหลาย เพื่อปรับเปล่ียนการสอนใหท้นัสมยั  มีนวตักรรมเพื่อท าใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
อนัจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนรู้ดว้ย 
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                                                         แผนการจัดการความรู้ 
 
แผนการจดัการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณบดีมีค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ี 16/2558 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการ
ความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  โดยก าหนดภาระ หนา้ท่ีความรับผดิชอบ คือ 

1.1 ก าหนดการประชุมเพื่อก าหนดแผนยทุธศาสตร์หรือแผนการปฎิบติัการในการจดัการความรู้ให้
ครอบคลุม สอดคลอ้งรองรับ ตรงตามประเด็นยทุธศาสตร์ พนัธกิจและแผนปฎิบติัการระดบัมหาวทิยาลยั/
หรือระดบัคณะวชิาฯ 

1.2  รวบรวมความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ ซ่ึงเป็นแนวปฎิบติัท่ีดีมาปรับประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ส าหรับการปฎิบติังานจริง 

1.3  ด าเนินการควบคุม ดูแล ติดตามการด าเนินงานและประเมินผลคุณภาพการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของคณะวชิาฯ 
 
2.  จัดประชุมเพ่ือพจิารณาประเด็นความรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพอาจารย์ 

คณะกรรมการจดัการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการประชุมเพื่อด าเนินการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ พนัธกิจและแผนปฎิบติังานระดบัคณะวชิาฯ  
ท่ีประชุมมีมติวา่  ประเด็นแลกเปล่ียนเรียนรู้จะมี 2 หวัขอ้คือ  

2.1 เทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพ 
2.2 เทคนิคการเขียนบทความวชิาการและการเขียนโครงการวจิยั 

 
3.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 3.1 คณะกรรมการจดัการความรู้คณะฯ ร่วมพิจารณาแบ่งกลุ่มคณาจารยเ์พื่อก าหนดหนา้ท่ีและร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ตามประเด็นท่ีก าหนดไว ้
 3.2 คณะฯ จดัประชุมคณาจารย ์ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559  ใหค้วามรู้ในเร่ืองกระบวนการจดัการ
ความรู้ หลงัจากนั้นใหค้ณาจารยท่ี์อยูใ่นกลุ่มต่างๆ ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3.3 คณะกรรมการจดัการความรู้กลุ่มเทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพ มีการแบ่งกลุ่มคณาจารย์
ออกเป็น 2 กลุ่ม และมีผูน้ ากลุ่มในแต่ละกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยมีการประชุมทั้งหมด 3 คร้ัง เพื่อ
ก าหนดประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ นอกจากน้ียงัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นทาง e-mail และทางไลน์
กลุ่ม   ส าหรับอาจารยท่ี์ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดน้ั้น จะตอ้งส่งความรู้ตามประเด็นท่ีผูน้ ากลุ่มก าหนด
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โดยการเขียนส่งทางไลน์ หรือทาง e-mail 
 
4.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะกรรมการจดัการความรู้กลุ่มเทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพ จดัการความรู้กลุ่มในแต่ละ
กลุ่ม รวบรวมความรู้และสรุปความรู้จากคณาจารยใ์นกลุ่มตามประเด็นท่ีก าหนด เรียบเรียงเป็นองคค์วามรู้ 

 
5. การกลัน่กรองความรู้ 
 น าองคค์วามรู้ท่ีเรียบเรียงใหผู้น้  ากลุ่มและคณาจารยท่ี์เป็นกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ  
 
6. การเข้าถึงความรู้ 

6.1 จดัท าเอกสารคลงัความรู้ท่ีไดรั้บ 
6.2 เผยแพร่องคค์วามรู้ทางเวบ็ไซตข์องคณะฯ และของมหาวิทยาลยั 

 
7. การแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู้ 

คณะฯ จดัประชุมคณาจารยเ์พื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่คณาจารยใ์นคณะ เพื่อน าไปสู่การปฎิบติั 
 

8. การเรียนรู้ 
 คณะฯ สนบัสนุนใหค้ณาจารยน์ าความรู้ไปปฎิบติัใช ้โดยใหอ้าจารยแ์จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
การส ารวจอาจารยห์ลายสาขาวชิา  เช่น  สาขาวชิาภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาจีน ไดแ้จง้
ความจ านงจะน าเทคนิคการสอนท่ีไดรั้บจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้น้ีไปปฎิบติัใชจ้ริงในชั้นเรียนของตน 
 
9. การติดตาม 

คณะกรรมการการจดัการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะมีการติดตามผลการน า 
องคค์วามรู้ไปปฎิบติัต่อไป 
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คณะผู้ร่วมด าเนินการ 

เทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพ (กลุ่มที ่1) 

ผู้น ากลุ่ม      :  อาจารยช์ลิดา วสุวตั 

ผู้อ านวยความสะดวก     : อาจารย ์บุษมาศ สังขจี์น 

ผู้จดบันทกึ     :  อาจารย ์เกียรติสุดา บุญส่ง 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   : 

1. อาจารยช์ลลดัดา สุดเจริญ 

2. อาจารยภ์าวนา  วฒิุการณ์ 

3. อาจารยฐิ์ติรัตน์ ถนอมสิงห์ 

4. อาจารยรั์ชฎาภรณ์ เจนวชิรพงศ ์

5. อาจารยช์ลภสัร ยมจินดา 

6. อาจารยก์ุญชลี  สินธพประเสริฐ 

7. อาจารยก์ลัยา   แสนใจมูล 

8. อาจารย ์Mihoko Sriputthaporn 

9. อาจารยสุ์รียว์รรณ        จนัทรบูรณ์ 

10. อาจารยก์ุลกนก มณีวงศ ์

11. อาจารยพ์ิพฒัน์พงศ ์ มาศิริ 
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คณะผู้ร่วมด าเนินการ 

เทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพ (กลุ่มที ่2) 

ผู้น ากลุ่ม      :  อาจารยน์งลกัษณ์   ศรีวชิยั 

ผู้อ านวยความสะดวก    :  อาจารยพ์ูนเกศ    จนัทกานนท ์

ผู้จดบันทกึ     :  อาจารยรั์ชชา    พนัธ์พานิช 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   :  

1. อาจารยเ์พญ็พร  จตุวรพฤกษ ์

2. อาจารยอ์อมบุญ  บุรุษภกัดี 

3. อาจารยสุ์รีพนัธ์  เทพอุด 

4. อาจารยสุ์ลาวลัย ์  รัตนทิพยาภรณ์ 

5. อาจารยณ์ฏัฐิณี  เข่ือนศรี 

6. อาจารยM์ari  Kawdeang 

7. อาจารย ์Bai   Fen 

8. ดร.นฤมล  พงษป์ระเสริฐ 

9. อาจารยท์ศันียา  วงศจ์นัทร์ 

10. อาจารยปุ์ณณาสา โพธิพฤกษ ์

11. อาจารยชู์ศกัด์ิ  เสถียรพฒัโนดม 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
  

กลุ่มเทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพ (กลุ่มที่ 1) 

 คณะกรรมการ KM กลุ่มเทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพ (กลุ่มท่ี 1) ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั

เร่ือง เทคนิคการสอน และมีความเห็นร่วมกนัวา่ก่อนท่ีจะพูดคุยในประเด็นเทคนิคการสอน ส่ิงท่ีควรพิจาณา

ร่วมกนัคือเร่ือง  “พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในศตวรรษที ่21” ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มไดอ้ภิปรายดงัน้ี  

 

ประเด็นที ่1  พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในศตวรรษที ่21 

 อาจารย์ภาวนา  มีความคิดเห็นว่า  นักศึกษาในยุคปัจจุบนัมีพฤติกรรมเข้าเรียนสาย โดยเฉพาะ
นักศึกษาบางคนเข้าเรียนสายมากถึงประมาณ 20 – 40 นาที  ส่งผลให้กิจกรรมในชั้ นเรียนสะดุดหรือ
ขดัจงัหวะในการเรียนการสอน 

 อาจารย์กลัยา   มีความคิดเห็นดงัน้ี 
   -  นกัศึกษาไม่มีความเตรียมพร้อมในการเรียน  เช่น  ไม่น าสมุด  หนงัสือเรียน หรือ 
แมก้ระทัง่ปากกามาเรียน   

 -  นกัศึกษามีระดบัความรู้พื้นฐานในการเรียนภาษาต่างประเทศ(ภาษาท่ีสาม)ไม่เท่ากนั 
 เน่ืองจากเป็นนกัศึกษาท่ีมาจากหลากหลายสาขาวชิา  ส่งผลใหร้ะดบัความรู้พื้นฐานแตกต่างกนั 
  -  นกัศึกษาไม่ค่อยมีมารยาทและไม่ค่อยใหค้วามเคารพอาจารยผ์ูส้อน 
         อาจารย์รัชฎาภรณ์  มีความคิดเห็นวา่   นกัศึกษาปัจจุบนัมกัจะขาดความรับผิดชอบ  มีพฤติกรรมเขา้
เรียนสาย  แต่งกายไม่เรียบร้อย และในช่วงตน้เทอมไม่เคยมาเขา้เรียนเลย   ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็นนกัศึกษา
ท่ีสอบไม่ผา่นในรายวชิา GE108  มาหลายคร้ังแลว้   แต่ยงัไม่ยอมปรับพฤติกรรมใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 
               อาจารย์ชลภัสร   มีความคิดเห็นวา่   นกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นในรายวิชา GE108  มาหลายคร้ัง มกัจะ
ขาดความมัน่ใจในการเรียน  ดงันั้นจึงใชว้ธีิการเสริมความมัน่ใจใหแ้ก่นกัศึกษาโดยการท ากิจกรรมกลุ่ม  เม่ือ
เกิดความคุน้เคยและมัน่ใจข้ึนจึงใหท้  างานเด่ียว 
               อาจารย์กุลกนก    มีความคิดเห็นวา่   นกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21  มกัจะไม่มีระเบียบวนิยัในการเรียน   
เช่น  เล่นโทรศพัท์มือถือขณะเรียน   ส่งผลให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอน  ดงันั้นจึงควรวางเง่ือนไข กฎ 
กติกาในการเรียนการสอนร่วมกนัระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนตั้งแต่ในชัง่โมงแรกท่ีพบกนั  โดยให้นักศึกษา
เป็นผูเ้สนอบทลงโทษดว้ยวา่หากมีพฤติกรรมน้ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนจะตอ้งไดรั้บบทลงโทษอยา่งไร 
               อาจารย์พิพัฒน์พงศ์    มีความคิดเห็นวา่  ส่ิงอ านวยความสะดวก  อุปกรณ์และส่ือเทคโนโลยีใน
ห้องเรียน ไม่ค่อยมีคุณภาพและไม่สนบัสนุนต่อการท ากิจกรรมการเรียนการสอน    ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
การเรียนการสอนซ่ึงไม่เป็นไปตามแผนท่ีผูส้อนไดเ้ตรียมการไว ้   เช่น   ผูส้อนเตรียมส่ือการสอนเป็นคลิป
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วีดิโอมา แต่ไม่สามารถเปิดใช้กบัคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนได้    เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียนไม่มี
โปรแกรมท่ีสนับสนุน  ดงันั้นผูส้อนจึงแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ี โดยการบนัทึกเสียงตนเองลงใน youtube ให้
นกัศึกษาฟังและไปเปิดดูเอง     นอกจากน้ีขณะสอนในห้องเรียน  มกัจะไดย้ินเสียงส่ือการสอนจากอีกห้อง
หน่ึง โดยเฉพาะอาคารเรียนพนัธสัญญา  ซ่ึงเกิดเสียงตีกนัเน่ืองจากผนงัห้องบาง   ท าใหส่้งผลกระทบต่อการ
เรียนการสอนในคาบนั้น    ผูส้อนจึงแกปั้ญหาโดยการให้นกัศึกษาไปเรียนนอกหอ้งเรียน  หรือนอกสถานท่ี
บา้งเพื่อสร้างแรงจูงใจใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจและรู้สึกอยากมาเรียน   ไม่รู้สึกอยากหนีไปจากหอ้งเรียน 
 อาจารย์Mihoko   มีความคิดเห็นว่า   อาจารยโ์ดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงปัญหาในชั้นเรียนท่ีมกัเกิด
จากตวันักศึกษา เช่นปัญหาท่ีนักศึกษาเขา้เรียนสายหรือไม่มาเรียน แต่ในความจริงแล้วปัญหาเกิดข้ึนจาก
ครูผูส้อน ซ่ึงผูส้อนควรต้องพิจารณาท่ีตนเองก่อนเป็นอนัดับแรก ว่าเราสอนด้วยรูปแบบวิธีการดั้ งเดิม
หรือไม่  และวิธีการสอนของเราไม่น่าสนใจหรือเปล่า  เพราะถา้หากชัว่โมงเรียนน่าสนใจ นักศึกษาก็รู้สึก
อยากจะมีส่วนร่วมและอยากมาเรียนตรงเวลาดว้ย เพราะฉะนั้น  ผูส้อนควรพิจารณาตวัเองทุกคร้ังน่าจะเป็น
วิธีการท่ีดีกว่า  เช่น  การสอนภาษานั้น ครูสอนภาษามกัจะช้ีแจงหรืออธิบายกฎเกณฑ์มากเกินไป ตอ้งเขียน
หรือใช้ให้ถูกตอ้งห้ามใช้ผิด   ท าให้นักศึกษารู้สึกกลวัท่ีจะพูดหรือกลวัท่ีจะแสดงออก  ดงันั้นในการสอน
ภาษาตอ้งสร้างบรรยากาศในการเรียนให้นกัศึกษารู้สึกผอ่นคลายไม่รู้สึกเครียดและไม่ให้นกัศึกษารู้สึกกลวั 
เช่น  ตนเองจะจดัให้นกัศึกษานัง่เรียนเป็นวงกลม ซ่ึงนกัศึกษาต่างก็จะช่วยดูพฤติกรรมของกนัและกนัวา่ใคร
ประพฤติไม่เหมาะสมตามกฎกติกาในชั้นเรียน   เช่น  ใครเล่นโทรศพัท ์ เพื่อนท่ีเห็นก็จะช่วยตกัเตือนกนัเอง  
ซ่ึงจะไม่ใช่เป็นหนา้ท่ีของผูส้อนเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นบรรยากาศท่ีทุกคนช่วยกนัสร้างข้ึนในห้องเรียน  และ
เวลาท่ีเพื่อนพูดผิดหรือท าผิดตอ้งห้ามหัวเราะเพื่อน  เราตอ้งเก่งข้ึนดว้ยกนั  ตอ้งมีกติกาน้ีในห้องเรียนตั้งแต่
ชัว่โมงแรก และควรสร้างใหผู้เ้รียนตระหนกัวา่หอ้งเรียนเป็นสังคมท่ีเราตอ้งช่วยเหลือกนั  
 อาจารย์สุรีวรรย์  มีความคิดเห็นดงัน้ี 
  -   นกัศึกษาปัจจุบนัมีความซ่ือสัตยน์้อยลง  เช่น รายวิชาการแปลในภาคการศึกษาน้ี ซ่ึงจะบอกให้
นกัศึกษาน าพจนานุกรมมา จะไม่อนุญาตให้นกัศึกษาใช้พจนานุกรมออนไลน์เด็ดขาดเพราะผูส้อนจะไม่
ทราบวา่ขณะท่ีใหน้กัศึกษาคน้หาค าศพัทน์ั้น นกัศึกษาจะแอบเล่นไลน์ หรือเล่นเฟซบุก๊หรือไม่   ดงันั้นจึงให้
นกัศึกษาใชพ้จนานุกรมท่ีเป็นรูปเล่มหนงัสือทุกคร้ังท่ีมีงานท า 
  -   รายวิชาท่ีสอนเวลา 08.00 น.  ผูส้อนหลายท่านมกัจะประสบปัญหา คือ นักศึกษาส่วนใหญ่มา
เรียนไม่ทนั บางคร้ังตอ้งรอนกัศึกษามาประมาณ 08.15 น.  ถึงจะเร่ิมเรียนได ้  ตนเองจึงพยายามหาวิธีการ
ไม่ให้นกัศึกษามาเรียนสาย   เช่น  รายวิชา GE  จะมีการ Dictations  ดงันั้นจะแจง้ให้นกัศึกษาทราบวา่วนัใด
ท่ีมีการ Dictations  นั้ นจะเร่ิมในเวลา 08.05 น.  หากใครมาสายก็จะเสียคะแนนในคาบนั้นไป  ซ่ึงต้อง
พยายามหาวธีิการท่ีจะท าใหน้กัศึกษาไม่มาเรียนสายมากจนเกินไป     
 -   วิธีการสอนท่ีตนเองใชอี้กวิธีหน่ึง คือ การแจกคูปองซ่ึงอาจารยภ์าษาองักฤษหลายๆท่านก็จะใช้
วิธีการน้ี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อไม่ตอ้งการให้นักศึกษาเป็นแค่ผูฟั้งเพียงอย่างเดียวแต่อยากให้นกัศึกษามี
ส่วนร่วมในการอภิปราย คือ การแจกคูปองให้นักศึกษา  ซ่ึงในคาบเรียนท่ีเป็นรายวิชาเอกนั้นจะไม่ค่อยมี
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ปัญหา นกัศึกษาจะยกมือตอบกนัเพราะกลวัไม่ไดค้ะแนน  แต่คาบท่ีมีปัญหา คือ รายวิชา GE บางคร้ังผูส้อน
ถึงกบัเดินเอาคูปองไปให้นักศึกษาท่ีมีผลคะแนนไม่ดีเพราะเป็นห่วงและคิดว่าวิธีน้ีจะช่วยให้นักศึกษามี
คะแนนเพิ่มข้ึนไดโ้ดยเฉพาะคะแนนการพูด  แต่เม่ือยื่นคูปองให้นกัศึกษาบางคนกลบัไม่ยอมรับผูส้อนจึง
ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาคนอ่ืนแทน  จากปัญหาเหล่าน้ีคิดว่าผู ้สอนหลายท่านคงจะเคยประสบ
เช่นเดียวกนั 
 อาจารย์กุญชล ี  มีความคิดเห็นดงัน้ี 
 - ในการสอนรายวิชา GE107  ภาคการศึกษาน้ี พบว่า มีนกัศึกษาคดัลอกงานจากอินเทอร์เน็ตมาส่ง  
นกัศึกษาหลายคนใชโ้ทรศพัทมื์อถือมากเกินไปจนไม่ยอมใชส้ติปัญญาของตนเอง  เช่น กิจกรรมการคิด ให้
นกัศึกษาน าค าศพัท์ 3 ค  าท่ีก าหนดให้ไปเขียนเป็นย่อหน้า 1 ย่อหน้า แต่นกัศึกษากลบัเอาค าศพัท์ 3 ค  าน้ีไป 
search ในอินเทอร์เน็ตวา่มีขอ้ความใดท่ีสามารถเอาไปเขียนไดบ้า้ง  จนไม่รู้จะแกปั้ญหาอยา่งไรถึงแมจ้ะหา้ม
แลว้ก็ตาม แต่ดว้ยจ านวนผูเ้รียนท่ีมีมากถึง 50 คนท าให้ยากต่อการควบคุม  ผูส้อนจึงแกปั้ญหาโดยการเรียก
นกัศึกษาท่ีมีช้ินงานในระดบัแย่จริงๆมาพูดคุยเป็นการส่วนตวัเพื่อช้ีให้เห็นวา่นกัศึกษาควรแกไ้ขอะไรบา้ง   
ซ่ึงนกัศึกษาบางคนเม่ือเรียกมาช้ีแจงให้กลบัไปแกไ้ขช้ินงานของตนก็สามารถท าออกมาไดดี้ข้ึน  แต่บางคน
ก็เหมือนเดิม คือ ท าไม่ไดก้็ยงัท าไม่ไดอ้ยูเ่หมือนเดิม  โดยเฉพาะถา้ไม่ให้ใชโ้ทรศพัทมื์อถือแลว้ยิ่งท าไม่ได้
เลย  เช่น  ก าหนดใหเ้ขียนงาน 5 บรรทดั  ก็เขียนไดแ้ค่ 2 บรรทดัเท่านั้น 
 -  ขณะน้ีในรายวิชา GE107 ก าลงัสอนเร่ือง การพูด  ซ่ึงผูส้อนจะเน้นเร่ือง ห้ามพูดค าหยาบหรือค า
ไม่สุภาพในห้องเรียน นกัศึกษาตอ้งพูดให้เพราะเม่ืออยูใ่นชั้นเรียน  โดยขณะน้ีผูส้อนไม่ตอ้งคอยปรามแลว้ 
แต่เพื่อนๆในหอ้งจะคอยช่วยปรามกนัเอง   
 อาจารย์ชลลัดดา   มีความคิดเห็นวา่   พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21  นั้นจะมี 3 
ลกัษณะ คือ  1. นักศึกษามีสมาธิสั้ น  2. นักศึกษาติด social media  และ 3. นักศึกษาไม่ซ่ือสัตย ์   โดยใน
ประเด็นแรกอาจารยไ์ดพู้ดถึงเร่ือง นกัศึกษาไม่มีความซ่ือสัตย ์  เน่ืองจากเป็นปณิธานของอาจารยช์ลลดาท่ี
ตอ้งการสอนเด็กไม่ให้โกง ให้เป็นคนท่ีซ่ือสัตยต่์อตนเอง ซ่ึงปกติเวลาท่ีให้นักศึกษาท างานนั้นตนเองจะ
ออกแบบช้ินงานท่ีนกัศึกษาไม่สามารถลอกได ้ คือ อนุญาตให้นกัศึกษานัง่ท างานกบัเพื่อน ปรึกษาเพื่อนได ้
แต่หา้มคดัลอกงานเพื่อนมาส่ง  เช่น นกัศึกษาปรึกษากบัเพื่อนแลว้ไดไ้อเดียจากเพื่อนมา ก็ให้นกัศึกษาน ามา
เขียนเป็นภาษาของตนเองแต่หา้มลอกกนั โดยผูส้อนพยายามจะผลกัดนัใหน้กัศึกษารู้สึกวา่การคิดและการท า
อะไรด้วยตนเองนั้นเป็นเร่ืองดี ไม่จ  าเป็นตอ้งไปลอกของผูอ่ื้น ซ่ึงวิธีการน้ีก็ได้ผลอยู่ในระดบัหน่ึงทั้งใน
ระดบัของวิชา GE และวิชาเมเจอร์ ซ่ึงอาจจะไม่ไดผ้ลถึง 100   แต่ก็ท  าให้นักศึกษาตระหนักได้ว่าตนก็
สามารถท าเองไดโ้ดยไม่ตอ้งลอกใคร   และนอกจากน้ีตนเองจะไม่ชอบใชว้ิธีการลงโทษแต่จะชอบใชว้ธีิการ
ให้รางวลั   เช่น  ถา้นกัศึกษาแสดงความซ่ือสัตย ์เช่นกรณีท่ีผูส้อนตรวจงานพลาด แลว้มีนกัศึกษาเดินเขา้มา
บอกผูส้อนเองวา่ช้ินงานของตนและของเพื่อนตอบเหมือนกนั แต่ท าไมของเพื่อนผดิและของผมถูก ผูส้อนก็
จะยอมรับวา่ตรวจผิดไป และจะไม่หกัคะแนนของนกัศึกษาคนนั้นเพราะถือวา่นกัศึกษามีความซ่ือสัตย ์ซ่ึง
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จะให้คะแนนในด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ดงันั้นตนเองจึงชอบใช้วิธีการให้รางวลัมากกว่าใช้
วธีิการลงโทษ 
 อาจารย์ภาวนา  ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นเร่ือง พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาท่ี
มองไม่เห็นความผิดของตนเองแต่จะกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของผูส้อน  โดยไม่รู้จกัพยายามแก้ไข
พฤติกรรมหรือปรับปรุงตนเอง  ในกรณีของอาจารยภ์าวนา  ปัญหาท่ีพบ คือ  ขณะท่ีก าลงัใหน้กัศึกษาท างาน
กนัในหอ้งเรียน  มีนกัศึกษาคนหน่ึงท่ีเขา้เรียนสายมาก และไม่ค่อยใส่ใจในการเรียนเม่ือเขา้มาในห้องเรียนก็
จะไม่ทราบวา่เพื่อนๆก าลงัท างานอะไรกนัจึงไดถ้ามเพื่อนท่ีนัง่ขา้งๆซ่ึงท าใหเ้พื่อนคนนั้นรู้สึกร าคาญจึงตอบ
ไปวา่ “ก็ไม่รู้เหมือนกนั”  ผูส้อนไดเ้ดินดูนกัศึกษาท ากิจกรรมและใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษาวา่ให้พยายามท า
ดว้ยตนเองอยา่ใช้โทรศพัท์มือถือเพราะเวลาท าขอ้สอบเราไม่สามารถใช้โทรศพัท์มือถือได ้   ซ่ึงนกัศึกษา
ท่ีมาสายคนนั้นไดพู้ดตอบกลบัว่าถา้ไม่ให้ใช้แลว้จะท าไดอ้ย่างไร เขาไม่รู้ความหมายเลยสักค า  ผูส้อนจึง
อธิบายวา่ รายวชิาGE209 เป็นวชิาภาษาองักฤษตวัท่ี 4 แลว้  นกัศึกษาจะไม่ทราบเลยสักค าไดอ้ยา่งไร ถา้เป็น
แบบน้ีนักศึกษาต้องพยายามช่วยตนเองให้มากข้ึนแต่นักศึกษากลับมีพฤติกรรมก้าวร้าวพูดโตต้อบเถียง
ผูส้อนอยา่งไม่มีเหตุผลและกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของผูส้อนท่ีไม่มาให้ค  าช้ีแนะตน ซ่ึงผูส้อนก าลงัเดิน
ให้ค  าช้ีแนะนกัศึกษาทีละคนแต่ยงัไม่คิวนกัศึกษาคนนั้น  ซ่ึงผูส้อนช้ีแจงวา่ไดพ้ยายามแกไ้ขพฤติกรรมของ
นกัศึกษาทุกวิธีการแล้วแต่ก็ยงัคงมีพฤติกรรมเช่นเดิม  ในขณะท่ีบางคนมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัแต่ว่ามี
ความพยายามก็สามารถท่ีจะเรียนผา่นไปได ้ แต่ภายหลงัจาการสอบกลางภาคแลว้พบวา่นกัศึกษาคนน้ีมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม จากท่ีเคยมาสายถึง 30-40 นาที  มาเรียนเร็วข้ึนโดยมาสายเพียงแค่ 5 นาทีเท่านั้น  
ผูส้อนคิดวา่อาจดว้ยเพราะผูส้อนเคยให้ความสนใจและตกัเตือนแลว้แต่นกัศึกษายงัมีพฤติกรรมเช่นเดิม  จึง
เร่ิมจะไม่ใหค้วามสนใจนกัศึกษาคนน้ีแลว้  ดว้ยเหตุน้ีนกัศึกษาจึงเร่ิมรู้สึกตวัและปรับพฤติกรรม 
 อาจารย์กุญชลี  ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ในประเด็นเร่ือง  นกัศึกษาไม่ค่อยมีความมัน่ใจ เช่น  
รายวิชา GE107 ทกัษะการใชภ้าษาไทย จะเนน้ทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน ซ่ึงกิจกรรมส่วนใหญ่จะเนน้การท า
กิจกรรมกลุ่ม จากกลุ่มใหญ่ เป็นกลุ่มเล็ก แลว้ค่อยเปล่ียนรูปแบบเป็นกิจกรรมเด่ียว ท าให้นักศึกษาเร่ิมมี
ความมัน่ใจมากข้ึน  รวมถึงผูส้อนจะช่วยตรวจทานช้ินงานให้แก่นักศึกษา  เช่น   ทกัษะการพูด  นกัศึกษา
จะตอ้งส่งบทพูดใหผู้ส้อนตรวจดูก่อนท่ีจะออกไปพูด และใหน้กัศึกษาฝึกพูดโดยหา้มดูบทพูด ให้ฝึกพูดตาม
ความเขา้ใจในเน้ือหา ซ่ึงท าใหน้กัศึกษามีความมัน่ใจและมีทกัษะท่ีดีข้ึน 
 อาจารย์ชลลัดดา ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม   ในประเด็นเร่ือง นักศึกษามีสมาธิสั้ น ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอนและบรรยากาศในเรียน  เพราะเม่ือนกัศึกษาเขา้ชั้นเรียนก็จะให้ความสนใจใน
การเรียนเพียงไม่ก่ีนาที จากนั้นก็จะเล่นโทรศพัท์มือถือ ก้มลงเล่น Social Media  ดงันั้นวิธีการแกไ้ขของ
ตนเอง จึงใชว้ิธีการ“ชั้นเรียนตอ้งไม่น่ิง” โดยการสอนแต่ละคาบนั้น ส่ือการสอนท่ีใช้จะตอ้งมีมากกวา่หน่ึง
อยา่ง จะตอ้งมีการเปล่ียนใชส่ื้อท่ีหลากหลาย และส่ือท่ีใชค้วรเป็น “ส่ือท่ีมีชีวติ” เช่น  ผูส้อนใชอิ้นเทอร์เน็ต
ไปพร้อมๆกบันกัศึกษาบนจอภาพหน้าห้องเรียน ซ่ึงนกัศึกษาก็จะวางโทรศพัทมื์อถือของตนเองลงและให้
ความสนใจข้อมูลบนจอภาพไปพร้อมๆกับเรา เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการส่ือท่ีเป็น interactive 
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สามารถโตต้อบไดอ้ย่างทนัที   ดงันั้นผูส้อนจึงควรเตรียมและเลือกส่ือให้พร้อมก่อนว่าจะใช้เวบ็ไซต์หรือ
เลือกใช้คลิปวีดิโอใน youtube เร่ืองใด  แล้วเขา้ไปเปิดใช้ online  ในห้องเรียน  แทนท่ีจะตอ้งมาเสียเวลา 
download เพราะบางคร้ังไฟล์ท่ี download มาก็ไม่สามารถเปิดกบัคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนได ้ ซ่ึงวิธีการน้ี
จะท าให้เกิด interaction  ข้ึนในห้องเรียนเพราะบางคร้ังความเร็วของอินเทอร์เน็ตช้าส่งผลให้ภาพหรือเสียง
ยงัไม่มา แต่ก็จะมีนกัศึกษามาช่วยดูและเกิดบรรยากาศพูดคุยกนัในชั้นเรียน 
 อาจารย์กุลกนก  ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ในประเด็นเร่ือง การจดับรรยากาศในการเรียน  ซ่ึง
บรรยากาศห้องเรียนท่ีเป็นการนัง่ชั้นเรียนแบบเดิมจะไม่เอ้ือต่อการเรียนส าหรับนกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
ดงันั้นตนเองจึงเปล่ียนรูปแบบการจดัชั้นเรียนใหม่ทุกคร้ังท่ีเขา้สอน โดยจะไม่ให้นกัศึกษานัง่อยู่กบัท่ีหรือ
ในมุมท่ีไม่มีใครมองเห็น  เช่น  การจดัท่ีนัง่เป็นวงกลม  การจดัท่ีนัง่เป็นรูปตวั U   หรือ พานกัศึกษายา้ยไป
เรียนนอกสถานท่ี เป็นตน้  ซ่ึงหากเราจดัท่ีนัง่ให้ทุกคนมองเห็นซ่ึงกนัและกนั  บรรยากาศในชั้นเรียนจะเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษาข้ึนมาก   นอกจากน้ีอาจารยก์ุลกนกยงัเห็นดว้ยกบัอาจารยช์ลลดัดา  ในประเด็น
เร่ือง “ห้องเรียนตอ้งไม่น่ิง”  ซ่ึงห้องเรียนควรมีกิจกรรมตลอดเวลา  โดยตนเองไดใ้ช้กิจกรรม Learning by 
doing   หรือการใชกิ้จกรรม  self  develop   ในการสอนทฤษฎีเพื่อใหน้กัศึกษาตีความออกมาแลว้มองเห็นวา่
ส่ิงท่ีเราสอนนั้นมนัออกมาเป็นเร่ืองจริงอยา่งไร   ตนจึงเลือกใชว้ิธีการสอนในรูปแบบของกิจกรรมและการ
ลงมือปฏิบติั 
  อาจารย์กัลยา  ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในการสอนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก์และ
วิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ โดยธรรมชาติของวิชาทั้งสองวิชาน้ีมีเน้ือหาแตกต่างกนัมากท าให้ผูส้อนได้มองเห็น
ปฏิกิริยาในการเรียนของนักศึกษาท่ีมีต่อในแต่ละวิชาได้อย่างชัดเจน   ซ่ึงอาจารยก์ลัยาได้ยกตวัอย่างการ
เรียนการสอนในรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก์ว่า วิชาน้ีจะตอ้งพานกัศึกษาไปท ากิจกรรมขา้งนอก 
ผูส้อนจะจ าลองสถานการณ์ใหน้กัศึกษาเป็นไกดแ์ลว้พาไปเท่ียวยงัสถานท่ีต่างๆ  โดยคร้ังแรกจะใหน้กัศึกษา
เป็นไกด์น าเท่ียวในมหาวิทยาลยัพายพัก่อน หลงัจากนั้นจะให้นกัศึกษาพาคนญ่ีปุ่นไปเท่ียวขา้งนอก ดงันั้น
นกัศึกษาจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ทัว่ไปและมีความรู้ในเร่ืองเกร็ดความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมไทยเพื่อ
น าไปถ่ายทอดให้แก่ลูกทวัร์  ซ่ึงจากกิจกรรมน้ีท าให้ผูส้อนไดเ้ห็นถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียน
ของนกัศึกษาทั้งสองวิชา พบวา่ นกัศึกษาท่ีเรียนในวิชาภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก์นั้นจะมีความสุข สนุก
กบัการเรียน  มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากกว่านักศึกษาอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเรียนในรายวิชาภาษาญ่ีปุ่น
ธุรกิจ  ซ่ึงอาจารยก์ลัยาให้ความเห็นเพิ่มเติมวา่โดยธรรมชาติของเน้ือหาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจแลว้จะเป็นวิชา
ท่ีไม่น่าสนุกหรือน่าต่ืนเตน้เท่ากบัวิชาภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก์  ดงันั้นผูส้อนจึงพยายามหาวิธีการท่ีจะ
สอนวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจให้น่าสนุกเหมือนกบัวิชาภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก์   ซ่ึงในช่วงแรกเม่ือพบว่า
นกัศึกษามีท่าทางรู้สึกเบ่ือกบัการเรียนวิชาน้ี  ผูส้อนจึงเลือกใช้ส่ือมีเดียต่างๆเพื่อให้ผูเ้รียนได้มองเห็นถึง
บรรยากาศในการเรียนจริงๆซ่ึงสามารถหาคลิปวีดิโอต่างๆไดจ้าก youtube  โดยการน าเขา้สู่บทเรียนก่อนท่ี
จะเร่ิมสอนเน้ือหาเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูเ้รียน จากวิธีการน้ีท าใหน้กัศึกษาเร่ิมใหค้วามสนใจในการเรียน
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มากข้ึนกวา่เดิม  แต่อยา่งไรก็ตามอาจารยก์ลัยายงัรู้สึกวา่การเรียนการสอนในรายวิชาน้ียงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ
เท่ากบัรายวชิาภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์  
 อาจารย์สุรีวรรย์  ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นเร่ืองพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  
ไวด้งัน้ี 
 1. ความซ่ือสัตย ์  ในรายวชิา GE109  อาจารยไ์ดม้อบหมายงานให้นกัศึกษาไปอ่านงานเป็นการบา้น
แต่นกัศึกษาก็ไม่ไดอ่้านมาจึงให้นกัศึกษาอ่านในห้อง   แต่กลบัพบว่านกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร์นัง่ถ่ายรูป 
article ในหนังสือแล้วจากนั้นก็เข้าโปรแกรมการแปลในโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงโปรแกรมน้ีสามารถแปล
ความหมายได้ใกล้เคียงถึง 50- 60    ซ่ึงต่างจากการใช้โปรแกรมการแปลใน google  translate  ซ่ึงจาก
พฤติกรรมน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาไม่มีความพยายามและคิดดว้ยตนเองไม่เป็น 
 2.  การตรงต่อเวลา   ผูส้อนพยายามท าตนเองเป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อแสดงให้นักศึกษาเห็นว่า การ
ตรงต่อเวลาเป็นส่ิงส าคญั โดยพยายามไปถึงหอ้งเรียนก่อนเวลาสอน  แต่นกัศึกษาก็ยงัเขา้ห้องเรียนสาย  เช่น
เคยซ่ึงนกัศึกษาไม่ไดส้ังเกตเลยว่าการท่ีอาจารยม์าถึงห้องเรียนก่อนเวลานั้น เขาเองควรตอ้งปรับพฤติกรรม
ใหม้าเรียนตรงต่อเวลาไม่ควรเขา้เรียนสาย 
 3. การคดัลอก   พบวา่นกัศึกษาชอบคดัลอกงานมาส่ง และชอบลอกขอ้สอบกนั ซ่ึงตนเองคิดวา่หาก
อาจารยท์  าหน้าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นกัศึกษา  เขม้งวดในเร่ืองน้ี ก็อาจจะท าให้นกัศึกษารู้สึกเกรงกลวั
และหนัมาปรับเปล่ียนพฤติกรรมได ้
 อาจารย์รัชฎาภรณ์   ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูส้อนควรวางเง่ือนไขและท าขอ้ตกลงร่วมกนักบัผูเ้รียน เช่น กรณีท่ีนกัศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อย 
นกัศึกษาผูช้ายไม่เอาเส้ือใส่ในกางเกง หรือนกัศึกษาผูห้ญิงบางคนสวมรองเทา้แตะมาสอบ  ซ่ึงถา้หากตน
เป็นหัวหน้าผูคุ้มสอบก็จะให้นกัศึกษาผูห้ญิงถอดรองเทา้เดินเขา้ห้องสอบ เพราะในสาขาวิชาภาษาองักฤษ
อาจารยผ์ูส้อนจะท าขอ้ตกลงในเร่ืองการเขา้ชั้นเรียนและกฎระเบียบร่วมกนักบัผูเ้รียน ท าใหน้กัศึกษายอมรับ
และเขา้ใจปฏิบติัตามในเง่ือนไขท่ีไดต้กลงร่วมกนั   
 2.  นกัศึกษาแต่ละคนมีวิธีการเรียนท่ีแตกต่างกนั เช่น บางคนชอบท่ีจะนัง่เรียนฟังอาจารยบ์รรยาย  
ในขณะท่ีบางคนชอบท่ีจะออกไปท ากิจกรรมนอกชั้นเรียน  ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งรู้จกัปรับเปล่ียนวิธีการสอน
ของตนเองใหห้ลากหลายทั้งในรูปแบบ Teacher center  และ Learner center 
 อาจารย์Mihoko   ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ ในชัว่โมงการเรียนการสอนนั้นควรให้นกัศึกษา
ท ากิจกรรม ตอ้งไม่ให้ชั้นเรียนน่ิง โดยเฉพาะในการสอนภาษาซ่ึงจะเน้นการบรรยายเพียงแค่ในช่วงแรก
เท่านั้นคือการ in put  หลงัจากนั้นก็จะเป็นการฝึกหัด  และสุดทา้ยก็จะเป็นกิจกรรมท่ี Output   เช่น  เรียน
เร่ืองรูปประโยคก็จะให้นักศึกษาใช้รูปประโยคนั้นมาสัมภาษณ์กบัเพื่อนในห้องและก็มีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกนัซ่ึงจะท าให้ทราบถึงลกัษณะนิสัยของสมาชิกในห้องได ้และจะท าให้ชั้นเรียนเขม้แข็งข้ึน ซ่ึงจะ
ไม่ใช่การเรียนในรูปแบบท่ีต่างคนต่างเรียน หรือแค่มานัง่เรียนเฉยๆไดค้วามรู้แลว้ก็แยกยา้ยกลบับา้น  แต่
ผูส้อนควรสร้างห้องเรียนให้เป็นทีมโดยให้นกัศึกษารู้จกัมีปฏิสัมพนัธ์กนัในห้องเรียน  รู้จกัเอาใจใส่เพื่อนๆ
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ดว้ยกนัเองในห้องเรียน พยายามให้นกัศึกษาช่วยเหลือกนัเอง ซ่ึงผูส้อนจะท าหนา้ท่ีเป็นเพียงผูช้ี้แนะและจดั
กิจกรรมใหน้กัศึกษาไดคิ้ดและท าดว้ยตนเอง 
 อาจารย์ชลภัสร   ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นเร่ือง นกัศึกษาติดส่ือ social media  จึงได้
น าเอาลกัษณะพฤติกรรมน้ีมาปรับใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น  วิชาภาษาองักฤษท่ีตนเอง
สอนนั้ นมีนักศึกษานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือจ านวนมาก จึงได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วอนุญาตให้ใช้
โทรศพัทมื์อถือโดยใหใ้นกลุ่มเลือกสถานท่ีมาหน่ึงสถานท่ี  แลว้ให้หาค าคุณศพัทใ์หม่ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นบทเรียน
แต่จะต้องเป็นค าคุณศัพท์ ท่ี ใช้ในการอธิบายสถานท่ี  แต่ห้ามคัดลอกรูปประโยคจากตัวอย่างใน
โทรศพัทมื์อถือ โดยใหน้กัศึกษาแต่งประโยคจากค าคุณศพัทท่ี์คน้หามาไดแ้ลว้ให้พิมพส่์งอีเมลผูส้อนภายใน
ชัว่โมงเรียนนั้น หลงัจากนั้นผูส้อนจะเปิดอีเมลบนจอโปรเจคเตอร์ให้นกัศึกษาช่วยกนัตรวจรูปประโยคและ
ค าคุณศพัทร่์วมกนั  ท าใหน้กัศึกษาทราบวา่มีเพื่อนบางคนทุจริตแอบคดัลอกประโยคมาส่ง ซ่ึงวธีิการน้ีจะท า
ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้เร่ืองค าศพัทแ์ละการแต่งรูปประโยค นอกจากน้ียงัช่วยใหน้กัศึกษาไดต้ระหนกัถึงความ
ซ่ือสัตย ์การไม่ทุจริตคดัลอกงานมาส่ง เพราะจะมีเพื่อนๆในหอ้งช่วยกนัตรวจสอบ 
 อาจารย์พิพฒัน์พงศ์    ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีควร
เน้นให้นกัศึกษามีทกัษะการคิดแลว้สามารถล าดบัเร่ืองราวโดยการเขียนถ่ายทอดความรู้และความคิดเห็น
ของตนออกมาไดอ้ยา่งเขา้ใจและชดัเจน ดว้ยเพราะนกัศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21  น้ีจะมีปัญหาในการเขียน
ถ่ายทอดความรู้หรือการเขียนตอบขอ้สอบอตันยัโดยไม่สามารถวางประเด็นส าคญัหรือเรียงล าดบัเน้ือหาได ้
นกัศึกษาขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์และไม่สามารถสังเคราะห์ขอ้มูลเน้ือหาต่างๆได ้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็น
ทกัษะพื้นฐานและเป็นทกัษะส าคญัในการเรียน  อาจารยพ์ิพฒัน์พงศจึ์งลองใชว้ธีิการใหน้กัศึกษาดูผลการท า
ขอ้สอบของตนเองกบัของเพื่อนๆ แลว้พิจารณาวา่การเขียนตอบแบบใดจึงจะไดค้ะแนนมาก และเขียนตอบ
แบบใดจึงไดค้ะแนนนอ้ย หลงัจากนั้นให้นกัศึกษากลบัไปอ่านโจทยค์  าถามอีกคร้ังแลว้พิจารณาวา่โจทยน้ี์มี
ค าถามก่ีค าถามและถามเร่ืองอะไรบา้ง ประเด็นค าถามอยู่ตรงไหน จากนั้นให้โอกาสนักศึกษากลบัไปท า
ขอ้สอบใหม่อีกคร้ัง  ซ่ึงกระบวนการคิดวิเคราะห์เหล่าน้ีถือเป็นส่ิงส าคญัในการเรียนระดบัอุดมศึกษาอนัจะ
ช่วยให้นกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และแยกแยะไดว้า่อะไรดี  อะไรไม่ดี    และส่ิงใดควรท า ส่ิงใดไม่ควร
ท า   ทั้งน้ีอาจารยพ์ิพฒัน์พงศ์เสนอว่า แมว้า่นกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพัจะมีพื้นฐานไม่ดี แต่ถา้หากผูส้อน
สามารถสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์ วธีิการจดัล าดบัขอ้มูลใหเ้ป็นระบบระเบียบ โดยการใหดู้ตน้แบบหรือ
มีตวัอยา่งท่ีถูกตอ้งให้ดูและเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดฝึ้กท าใหม่หลายๆคร้ัง ยอ่มจะท าให้นกัศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ในกระบวนการคิดและทา้ยท่ีสุดก็จะสามารถคิดวเิคราะห์และเรียงล าดบัขอ้มูลเป็น 
 อาจารย์ชลดิา  ได้สรุปประเด็นเน้ือหาในรอบที ่2   โดยให้ความเห็นวา่   จากการท่ีฟังผูส้อนทุกท่าน
ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 น้ี  ท  าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาจากปัญหาต่างๆ
ไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน   เช่น  การเขา้เรียนสาย   ขาดเรียน ขาดความรับผิดชอบ   ขาดการเตรียมความพร้อมใน
การเรียน  ขาดระเบียบวนิยัในการเรียน  ขาดความซ่ือสัตย ์คดัลอกงานมาส่ง  การใชโ้ทรศพัทมื์อถือและเร่ือง
ความประพฤติต่างๆ เป็นตน้  ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบไปยงัการเรียนการสอนและบรรยากาศใน
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การเรียนการสอน   
 ดังน้ันกลุ่มผู้สอนจึงต้องหาวิธีการ หรือ เทคนิคการสอนเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศและการแก้ไข
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  โดยสรุปได้ว่ามี 5 วธีิการด้วยกนั คือ 

1. ส่ือการสอน ในการเรียนการสอนนั้นส่ือตอ้งไม่น่ิงเพราะนกัศึกษามีสมาธิสั้น ดงันั้นเราตอ้ง 
สร้างแรงจูงใจโดยการใช้ส่ือ  ซ่ึงส่ืออาจจะมาจากครูผูส้อน  หรือส่ืออาจจะมาจากผูเ้รียน เช่น ผูส้อนตอ้ง
ทราบว่าผูเ้รียนชอบใช้ส่ืออะไร  ดงันั้นในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ผูส้อนตอ้งพยายามให้
ผูเ้รียนไดใ้ชส่ื้อนั้น 

2. การจัดช้ันเรียนในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลายไม่ซ ้ าซากและไม่ใหน่้าเบ่ือ 
3. กจิกรรมการเรียนการสอนต้องหลากหลาย  ผูส้อนควรตอ้งท าใหดู้เป็นแบบอยา่ง และควรให ้

โอกาสนกัศึกษาไดล้งมือท า  เช่น  การพานกัศึกษาไปทศันศึกษา fieldtrip   เรียนนอกสถานท่ี  การใหน้กัศึกษา
ทดลองท า หรือลงมือฝึกปฏิบติัจริง  ซ่ึงนกัศึกษาจะชอบมากกวา่การให้ดูเพียงแค่คลิปวีดิโอหรือการน าเสนอ
โดยใช ้powerpoint เท่านั้น  เพราะนกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21  จะชอบแสดงออก  ยิง่จดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาไดแ้สดงออกมากเท่าใดยิง่ดี 

4. การสร้างบรรยากาศใหน่้าสนใจเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจอยากมาเรียน 
5. การสอนให้นักศึกษามีทกัษะการคิดวเิคราะห์  ซ่ึงตอ้งฝึกใหเ้ด็กรู้จกัคิดและเขียนเป็นเพราะ 

นกัศึกษาปัจจุบนัเขียนไม่เป็น 
 

สรุปพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในศตวรรษที ่21 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ือง เทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพ กลุ่มท่ี 1  เร่ิมตน้เป็นการระดม

สมองเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จากประสบการณ์ของผูส้อน พบว่า
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จะมีลกัษณะดงัน้ี คือ นกัศึกษาไร้ระเบียบวนิยั เขา้ชั้นเรียน
สาย ไม่มีอุปกรณ์การเรียน ขาดเรียน แต่งกายไม่เรียบร้อย สมาธิสั้ น ทุจริตในการสอบ คดัลอกงาน ไม่มี
ความเคารพครูอาจารยฯ์ลฯ ลกัษณะต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  เช่น ท าให้การเรียน
การสอน ไม่เป็นไปตามแผนการสอนท่ีวางไว ้เพราะต้องใช้เวลาอบรมระเบียบวินัย รวมทั้ งคุณธรรม
จริยธรรม นอกจากน้ียงัท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนตึงเครียด จึงมีการระดมสมองในการประชุมว่า 
ผูส้อนจะมีเทคนิค/วิธีการสอน/การใช้ส่ือการสอนอย่างไรเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนและแกไ้ข
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
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ประเด็นที ่2   เทคนิควธีิการสอนเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนและแก้ไขพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
             เม่ือสมาชิกในกลุ่มอภิปรายอยา่งกวา้งขวางเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จนได้
ขอ้สรุปท่ีชดัเจนแลว้   ประเด็นต่อไปคือ จะมีวิธีแกไ้ขปัญหาอยา่งไรท่ีจะท าให้นกัศึกษาสนใจการเรียนมาก
ข้ึน ซ่ึงมีการอภิปรายกนัอย่างกวา้งขวาง สรุปได้ว่า  ควรเป็นประเด็น“เทคนิควิธีการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรียนและแก้ไขพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา”  สมาชิกในกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็น
ดงัน้ี 
 อาจารย์ชลิดา  แสดงความคิดเห็นว่า  การใช้ส่ือ real time   เช่น ละครโทรทัศน์เร่ืองบ้านแตก
สาแหรกขาด ซ่ึงก าลงัออกอากาศทางโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3  นั้น ตนเองได้น ามาเป็นส่ือการสอนใน
รายวชิาของสาขาจิตวทิยา  ซ่ึงสร้างแรงดึงดูดและความสนใจใหแ้ก่นกัศึกษาเป็นอยา่งมาก  นอกจากน้ีเน้ือหา
ในละครนั้นยงัตรงกบัทฤษฎีและหลกัการในบทเรียนจึงช่วยให้ผูส้อนสอนเน้ือหาและหลกัการในบทเรียน
ไดง่้ายข้ึน    ประกอบกบัพฤติกรรมของนกัศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีชอบดูหนงัดูละคร  จึงท าให้ส่ือการ
สอนน้ีเหมาะท่ีจะน าไปใชก้บันกัศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21  เป็นอยา่งมาก 

อาจารย์สุรีย์วรรณ     แสดงความคิดเห็นวา่    ส่ือการสอนในศตวรรษท่ี 21 นั้นจะตอ้งมีการพฒันา
นวตักรรมเพื่อช่วยส่งเสริมทกัษะในดา้นต่างๆของนกัศึกษาใหก้า้วทนัโลก โดยเนน้  3 หลกัการน้ี คือ 
 1. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2. กระบวนการเรียนรู้ส าคญักวา่ความรู้ 
 3. ครูไม่ใช่ผูม้อบความรู้ แต่เป็นผูอ้อกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกบัผูเ้รียน 
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 ซ่ึงนักศึกษาในศตวรรษใหม่น้ีมีหนทางค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจากทุกหนทุกแห่งทั้ งจาก
สถานการณ์จริง จากสภาพแวดลอ้มและจากอินเทอร์เน็ต   ดงันั้นถา้สังคมไทยยงัคงยดึกบั concept เดิมๆ คือ 
มอบความรู้เป็นรายวิชา นกัศึกษาก็จะไม่ทนัสถานการณ์โลก  ผูส้อนจึงควรมีกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีจะพฒันา
เด็กและเยาวชนให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต     “ส่ือ”  จึงเป็นตวัการส าคญัในกระบวนการเรียนการสอน  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) , E-Learning   หรือ E-book  เป็นตน้  
ซ่ึงส่ือถือเป็นเคร่ืองมือหลกัในการปฏิบติังานและการคน้ควา้ขอ้มูล 
 อาจารย์ฐิติรัตน์     แสดงความคิดเห็นวา่   การเรียนการสอนในยุคปัจจุบนัควรให้โอกาสนกัศึกษาท่ี
ท าผดิ  เช่น  กรณีท่ีนกัศึกษามาเขา้เรียนสายนั้น  ผูส้อนไดว้างเง่ือนไขในหอ้งเรียนวา่จะท าการล็อคประตู  แต่
ผูส้อนก็ยงัเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีมาสายเข้าห้องเรียนโดยการเปิดประตูขา้งหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบพฤติกรรมเด็กวา่เม่ือเขาท าผิดแลว้ เขากลา้ท่ีจะยอมรับผิดนั้นหรือไม่  โดยวธีิการน้ีจะท าให้เพื่อน
ในหอ้งเรียนท าหนา้ท่ีเป็นกระบอกเสียงแทนผูส้อนและจะช่วยตกัเตือนกนัเอง 
 อาจารย์กุลกนก     แสดงความคิดเห็นวา่   นกัศึกษาในยุคปัจจุบนัไม่ชอบท าการบา้น ไม่ชอบอ่าน
หนงัสือ ดงันั้นเม่ือสั่งการบา้นไปเขาจึงไม่ยอมท ามาส่ง   ตนเองจึงไดพ้ยายามใชส่ื้อการสอนเขา้มาช่วย  เช่น 
ส่ือท่ีเป็นเกม   ส่ือละคร  หรือส่ือกิจกรรมศิลปะ    โดยเฉพาะส่ือกิจกรรมศิลปะน้ีไดเ้ลือกมาใช้ในรูปแบบ
ของเกมกิจกรรมการเรียนรู้ในดา้นจิตวทิยาซ่ึงท าใหเ้ด็กเขา้ใจในบทเรียนและเด็กมีความสุขสนุกในการเรียน      
 อาจารย์กัลยา  แสดงความคิดเห็นวา่  การเลือกใชส่ื้อการสอนประเภท ข่าวหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในชีวิตประจ าวนัเพื่อน ามาโยงเขา้สู่บทเรียนนั้นช่วยกระตุน้ให้นักศึกษามีความสนใจมากกว่าเม่ือก่อนท่ี
ไม่ไดใ้ชส่ื้อในการน าเขา้สู่บทเรียน   โดยการเลือกเอาข่าวหรือสถานการณ์ท่ีก าลงัอยูใ่นกระแสนิยมท่ีญ่ีปุ่น
มาพูดถึงนั้นท าใหน้กัศึกษาในสาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่นรู้สึกสนใจและอยากรู้อยากฟัง      
            นอกจากน้ีผูส้อนควรพูดคุยกบันกัศึกษาในเร่ืองความสนใจของเขาเพื่อจะไดท้ราบวา่นกัศึกษามีความ
สนใจในเร่ืองอะไร  ซ่ึงผูส้อนจะไดน้ าประเด็นเหล่านั้นมาสอดแทรกเพิ่มเติมในชั้นเรียนท าให้บรรยากาศใน
การเรียนเป็นกนัเองมากข้ึน และนกัศึกษาก็จะใหค้วามสนใจในการเรียนมากข้ึน 
 อาจารย์ชลลัดดา  แสดงความคิดเห็นวา่  การเลือกใชส่ื้อ real time  จากส่ือส าเร็จรูปซ่ึงมีผูท้  าไวแ้ลว้
เป็นจ านวนมาก  เช่น  course ware , website ต่างๆ เป็นตน้   จะช่วยแบ่งเบาภาระผูส้อนและยงัช่วยกระตุน้
การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี   เช่น  website ท่ีมีการสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษ  หรือ บาง website 
สอนค าศพัท์ในลกัษณะของเกม  มีผลคะแนนปรากฏให้เห็นในทนัทีวา่ผูเ้รียนท าไดก่ี้คะแนน   ซ่ึงผูส้อนก็
สามารถเดินไปบนัทึกผลคะแนนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษาแต่ละคนได ้   และถา้หากนกัศึกษา
คนใดไดผ้ลคะแนนน้อยหรือนกัศึกษายงัไม่พอใจในผลคะแนนท่ีตนเองท าไดน้ั้น  ก็สามารถขอท าใหม่ได้
จนกวา่จะไดผ้ลคะแนนอนัเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
 อาจารย์กุญชลี  แสดงความคิดเห็นวา่  ในรายวิชาทกัษะการใชภ้าษาไทย GE107 ไดจ้ดักิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบการแข่งขนั  เช่น กิจกรรมทักษะการพูด  จะมีการสอบพูดเป็นกลุ่มและจะให้
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นกัศึกษาท่ีนัง่ฟังท าหนา้ท่ีโหวตใหค้ะแนนเพื่อนแต่ละกลุ่มท่ีพูดไดดี้ท่ีสุดโดยห้ามโหวตกลุ่มตนเอง  ดงันั้น
นกัศึกษาแต่ละกลุ่มก็จะแข่งขนักนัท าใหผ้ลงานในการฝึกทกัษะการพูดนั้นออกมาเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์    แสดงความคิดเห็นวา่   นกัศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21  ชอบแสดงออก  ชอบท่ี
จะน าเสนอผลงานของตนเอง  ดงันั้นในรายวิชาภาษาองักฤษของตนจึงจดักิจกรรมให้นกัศึกษาพูดแนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียวแลว้ให้บนัทึกเทปเป็นคลิปวีดิโอ  ทั้งน้ีผูส้อนควรจะมีตวัอยา่งคลิปวีดิโอให้นกัศึกษาไดดู้
และศึกษาเป็นแนวทางก่อน  แลว้จึงค่อยใหน้กัศึกษาน าไปประยกุตใ์ชใ้นผลงานของตน 
 อาจารย์ชลภัสร   แสดงความคิดเห็นว่า   ในวิชาภาษาองักฤษท่ีตนสอนนั้น  ไดเ้ลือกใช้ส่ือ “ข่าว” 
เป็นส่ือการสอน โดยจะเลือกข่าวประเภทเหตุการณ์บา้นเมืองท่ีสังคมก าลงัให้ความสนใจหรือก าลงัอยู่ใน
กระแส เพราะนกัศึกษาปัจจุบนัไม่ค่อยใหค้วามสนใจและไม่ชอบอ่านหรือฟังข่าว   ท าใหน้กัศึกษากลายเป็น
คนท่ีไม่กา้วทนัโลก ไม่กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก    ตนเองจึงเลือกใชส่ื้อการสอนประเภท “ข่าว” 
ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบของคลิปวีดิโอ หรือเป็นเน้ือหาข่าวในเวบ็ไซตก์็ได ้  แลว้ให้นกัศึกษาฟังข่าวหรืออ่าน
ข่าวภาษาองักฤษเพื่อให้เรียนรู้ค าศพัท์ใหม่ๆจากเหตุการณ์บา้นเมืองหรือสถานการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนจริง  ท า
ใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัค าศพัทใ์หม่ๆและสามารถน าไปใชไ้ดท้นัต่อสถานการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน  
 อาจารย์ Mihoko   แสดงความคิดเห็นวา่  ในการท าต ารา  ท าหนงัสือ หรือท าเอกสารประกอบการ
สอนนั้น   ผูส้อนควรเลือก topic หรือ หัวขอ้ท่ีนกัศึกษาให้ความสนใจเป็นพิเศษมาประกอบในเน้ือหา  หรือ
การยกตวัอยา่ง หรือเป็นหวัขอ้ในการฝึกทกัษะทางภาษาในดา้นต่างๆ   เช่น  หวัขอ้เร่ือง “ความรัก”  ซ่ึงเป็น
หวัขอ้เร่ืองท่ีนกัศึกษาใหค้วามสนใจและเป็นเร่ืองใกลต้วัของนกัศึกษามาก  ท าให้นกัศึกษาอยากท่ีจะท าแบบ
ฝึกและกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นโดยผ่านทกัษะการพูดหรือการเขียน   ซ่ึงจะช่วยสร้างความสนใจให้
นกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี   และยงัช่วยใหน้กัศึกษาสนใจเน้ือหาในบทเรียนมากยิง่ข้ึน 
 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม     สรุปประเด็นหลกัๆ   2 ประเด็น   คือ  
 1. ส่ือการสอนทีค่วรน ามาใช้กบันักศึกษาในศตวรรษที่ 21   มีดงัน้ี 

1.1 ส่ือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ส่ือมลัติมีเดีย) 
- คลิปวดีิโอ  
- website 
1.2 ส่ือเสมือนจริง  
- ส่ือสามมิติ 
-  การสร้างสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง 
-  หอ้งเรียนเสมอนจริง  
1.3 โปรแกรมบทเรียนส าเร็จรูป 
- CAI 
- E-learning 


