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1.4 ส่ือจากสถานการณ์ปัจจุบนั  
- ข่าว 
- เพลง 
- กระแสความนิยมท่ีสังคมก าลงัใหค้วามสนใจ 

1.5  ส่ือละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัเน้ือหาในบทเรียน 
1.6  ต ารา 
1.7  การทดลองสาธิต 
1.8  การแสดงบทบาทสมมุติ 
1.9  ส่ือกิจกรรม/ส่ืออุปกรณ์  (การใชส่ื้ออุปกรณ์ในการท ากิจกรรม  เช่น  งานศิลปะป้ันดินน ้ามนั ) 
1.10 ส่ือ Mind map  ( การใชผ้งัความคิด ) 
1.11  แบบฝึกหดั ( แบบฝึกหดัจากง่าย          ยาก ) 
1.12  ส่ือท่ีผลิตโดยผูเ้รียน   เช่น   ใหน้กัศึกษาท างานกลุ่มโดยบนัทึกคลิปวดิีโอตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 
 

 2.  การเลือกใช้ส่ือควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้  
2.1 ควรเลือกใชส่ื้อท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

- เป็นส่ือท่ีมีอยูใ่นชีวติประจ าวนั หรือ จากสภาพแวดลอ้มใกลต้วั   
- เป็นส่ือท่ีอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน 
- เป็นส่ือท่ีหลากหลาย ไม่ควรใชส่ื้อเดิมๆ ตอ้งมีการปรับเปล่ียนส่ืออยูเ่สมอ   
- เป็นส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม 

2.2 ควรเลือกใชส่ื้อท่ีผูเ้รียนและผูส้อนสามารถท าร่วมกนัได ้
 

สรุปเทคนิควธีิการสอนเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนและแก้ไขพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
 1. ส่ือการสอนตอ้งไม่น่ิง และตอ้งใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลายเพราะนกัศึกษาสมาธิสั้ น ไม่ควรใช ้
Power Point อย่างเดียว หรือถา้จะใช้ Power Point ก็ตอ้งเป็น Power Point ท่ีไม่น่ิง ตอ้งมีสีสัน อาจเป็น clip
หรือภาพเคล่ือนไหว เพื่อใหน้กัศึกษาไม่เบ่ือ 
 2. การจดัชั้นเรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น จดัเกา้อ้ีเป็นวงกลม เป็นตวัย ูหรือแบ่งกลุ่ม  
 3. จดักิจกรรมท าใหดู้ เป็นรูปแบบของการสาธิต การทดลอง การฝึกปฏิบติั หรือ Field Trip 
 4. เทคนิคการสอนท่ีเสริมสร้างบรรยากาศให้น่าสนใจเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน เช่น ถา้ผูส้อน
ใช้วิธีการท่ีเขม้งวด วา่กล่าวติเตียนนกัศึกษา บางคร้ังจะไดรั้บการโตต้อบจากนกัศึกษาอยา่งไม่ถูกกาลเทศะ 
ก่อให้เกิดความตึงเครียดในชั้นเรียน   ผูส้อนจะมีวิธีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าเรียนอยา่งไรเพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจเรียน เช่นถ้านักศึกษามาสายบ่อย ๆ ถ้าวนัใดมาเข้าเรียนทนัผูส้อนต้อง
ชมเชย ตอ้งคิดเทคนิค ไม่ใช่ใหค้ะแนนอยา่งเดียวเปล่ียนวธีิการเป็นสะสมแตม้ เป็นคูปอง เป็นตน้  
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 5. การเลือกใช้ส่ือท่ีนักศึกษาชอบและสนใจหรือส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั IT โดยการมอบหมายงานให้
นกัศึกษาไปคน้ควา้ในส่ือต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซต ์เฟซบุค๊ เพลง ภาพยนตร์ แต่ผูส้อนไม่ควรใชส่ื้อเหล่าน้ีมากนกั 
ควรใหค้น้ควา้จากเอกสาร/ต าราดว้ย 
 6. เทคนิคการสอนให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์เป็นมากกว่าท่ีผูส้อนบรรยาย นอกจากน้ีอาจมีการให้แรง
เสริมทางบวกคือการชมเชยเม่ือนกัศึกษาคิดวเิคราะห์ถูกตอ้ง 
  

 

 
เม่ือเลือกเทคนิควธีิการสอนไดแ้ลว้  หลงัจากนั้นการเลือกใชส่ื้อการสอนเป็นประเด็นท่ีสมาชิกใน

กลุ่มใหค้วามส าคญั โดยพิจารณาวา่การเลือกใชส่ื้อการสอน ตอ้งเป็นส่ือท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นส่ือท่ี
สามารถใชร่้วมกนัระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ส่ือแบบ One Way Communication ใชไ้ม่ไดส้ าหรับการสอนใน
ศตวรรษน้ี ตอ้งใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม  แมก้ระทัง่การเลือกวนัสอบยอ่ย การเลือกวนัสอนเสริม หรือการใช้
ส่ือการสอนก็ควรใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม   เช่น  การมอบหมายงานใหน้กัศึกษาท า ClipVDO ประกอบการ
น าเสนอเพื่อใชเ้ป็นส่ือประกอบเน้ือหาในบทเรียน 

การเลือกใช้ส่ือการสอน 
1. ส่ือท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น  ส่ือท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวนั บนมือถือ เว็บไซต์ หรือ 
   เคร่ืองอุปโภคบริโภค  
2. ส่ือท่ีอยู่ในความสนใจของผูเ้รียน เช่น  ข่าวท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมในขณะนั้น  ละครท่ี 

               ก าลงัออกอากาศ   หรือสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม 
3. ส่ือท่ีหลากหลาย Power Point คลิปเพลง หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
4. ส่ือท่ีเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
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ประเด็นที ่3   การใช้ส่ือการสอน  
              จากการ KM ในคร้ังท่ี 2   หวัหนา้กลุ่มขอใหส้มาชิกแต่ละท่านร่วมแบ่งปันแลกเปล่ียน
ประสบการณ์เก่ียวกบั “การใช้ส่ือการสอน”   ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. ส่ือท่ีท่านไดแ้บ่งปันประสบการณ์และสามารถน าไปใชก้บัการสอนนกัศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21 
ไดเ้ป็นอยา่งดีนั้นคือส่ือใด  ( 1.ส่ือการสอนทีเ่ลือกใช้ ) 

2. ส่ือท่ีท่านเลือกใชใ้นขอ้ท่ี 1 นั้น  มีวตัถุประสงคใ์นการใชอ้ยา่งไร  ( 2.วตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือ ) 
 3.  ส่ือท่ีท่านเลือกใชใ้นขอ้ท่ี 1 นั้น  มีวธีิการใชอ้ยา่งไร  จงบอกเป็นขั้นตอน   
                   (3. วธีิการหรือขั้นตอนในการใช้) 

 4.  ส่ือท่ีท่านเลือกใชใ้นขอ้ท่ี 1 นั้น  มีขอ้ดี ขอ้เสีย หรือขอ้ควรระวงัอยา่งไรบา้ง   
     ( 4.ข้อดี ข้อเสีย หรือข้อควรระวงัในการใช้ส่ือ ) 

  
 ทั้งน้ีส่ือการสอนท่ีแต่ละท่านจะร่วมแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์ตามประเด็นขา้งตน้นั้น  
จะตอ้งเป็นส่ือท่ีท่านคิดเองและเคยใชไ้ดผ้ล  ไม่ใช่เกิดจากการไปศึกษาคน้ควา้   โดยขอใหทุ้กท่านส่ง
ไฟลข์อ้มูลมาท่ี อาจารยเ์กียรติสุดา บุญส่ง   ทางอีเมล : kiatsuda_999@hotmail.com   ภายในวนัศุกร์ท่ี  1  
เมษายน 2559  
 
 จากการมอบหมายใหส้มาชิกในกลุ่มแบ่งปันเก่ียวกบั “การใช้ส่ือการสอน”    มีผูแ้บ่งปัน
ประสบการณ์การใชส่ื้อการสอนแบบต่าง ๆ ดงัน้ี  
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 อาจารย์กุลกนก ไดแ้บ่งปันประสบการณ์วธีิการใชส่ื้อการสอนดงัน้ี 
1. ส่ือการสอนทีใ่ช้  :  การใชส่ื้อกิจกรรมศิลปะในการเรียนรู้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
เช่น  "การสอนเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล"ตอ้งการสอนใหผู้เ้รียนเขา้ใจในเร่ืองความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลใชเ้วลาในการสอน  1.30 ชัว่โมง 
2. วตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือ    :   เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3. วธีิการใช้ส่ือ :   กิจกรรมศิลปะในการเรียนรู้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
        อุปกรณ์  
        1.ดินเหนียวกอ้นใหญ่จ านวน 4 กอ้น  
        ขั้นตอน 
        1.ใหน้กัศึกษาเลือกดินเหนียวขนาดท่ีพอดีกบัอุง้มือของตนเอง 
        2. แต่ละคนพิจารณาดินท่ีอยูใ่นมือของตนเองวา่จะท าอยา่งไรใหดิ้นนั้นมีความละเอียดปราณีต  

เป็นกอ้นกลมท่ีสุด ละเอียดเรียบเนียนท่ีสุด 
                 3. เม่ือนกัศึกษาไดพ้ิจารณาและจดัการกบักอ้นดินของตนเองไดดี้ท่ีสุดแลว้ให้นกัศึกษาจบัมือกนัเป็น
วงกลม  
                      4.  เอากอ้นดินของตนเองไวใ้นมือขา้งซา้ย และแบมือขา้งขวาเพื่อรับกอ้นดินของเพื่อน 
                      5. ส่งต่อกอ้นดินของเราไปใหเ้พื่อนทางดา้นซา้ย และรับกอ้นดินของเพื่อนท่ีอยูท่างดา้นขวาส่งต่อๆ
กนัไปแบบน้ีจนเกือบครบรอบวงกลม 
                      6. ใหน้กัศึกษาทั้งวงส่งกอ้นดินเวยีนกลบัมาทางดา้นซา้ยแลว้ใหแ้ต่ละคนพิจารณาวา่ดินกอ้นไหน 
เป็นกอ้นดินของตนเอง 
                     เม่ือท ากิจกรรมเสร็จแลว้ท าการสรุปผลการเรียนรู้ 
                     1. จากกิจกรรมดงักล่าวนกัศึกษาเรียนรู้อะไรบา้ง เก่ียวกนัตนเอง 
                     2. จากกิจกรรมดงักล่าวนกัศึกษาเรียนรู้อะไรบา้งจากผูอ่ื้น 
                     3. จากกิจกรรมน้ีนกัศึกษาไดเ้รียนรู้ในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคลอยา่งไรบา้ง  หลงัจากนั้น
ผูส้อนท าการสรุปอธิบายและบรรยายในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหน้กัศึกษาเขา้ใจและมีการเปิดโอกาส
ใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นอภิปรายและซกัถาม 

4. ข้อดี ข้อเสีย หรือข้อควรระวงัในการใช้ส่ือการสอนนี้ 
     ขอ้ดี  ท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้เร่ืองท่ีตอ้งการสอนไดโ้ดยตรงดว้ยตนเอง ผูเ้รียนเรียนรู้จาก 
การปฏิบติั 
     ขอ้เสีย  ตอ้งมีการเตรียมอุปกรณ์ และพื้นท่ีในการท ากิจกรรม 
 
 
 



25 
 

 อาจารย์บุษมาศ   ไดแ้บ่งปันประสบการณ์วธีิการใชส่ื้อการสอนดงัน้ี 
 1. ส่ือการสอนทีใ่ช้ :  การใช ้MUSIC VIDEO  
 2. วตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือ :  เพื่อใหน้กัศึกษาไดน้ าส่ิงท่ีไดดู้ไดฟั้งมาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัดว้ย
ตนเอง และเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนุกผา่นเพลง  
 3. วธีิการใช้ส่ือ : 
 ขั้นตอนท่ี 1 เลือก music video ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอน เช่น การใช ้adjective หรือ การใช ้
the second conditional ท่ีส าคญัผูส้อนตอ้งดูวา่music video น้ีดูแลว้ประทบัใจ ความหมายดี  
 ขั้นตอนท่ี 2 เลือกภาษาท่ีไม่ยากเกินไปท่ีนกัศึกษาจะเขา้ใจได ้วตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษาน าส่ิงท่ี
ไดดู้ไดฟั้ง แลว้เขา้ใจและสามารถมาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้บรรยายความรู้สึกตวัเองได้ 
 ขั้นตอนท่ี 3  ตอ้งดู music video ใหห้มด อยา่ดูแค่เน้ือหาตรงกบับทเรียน แลว้ไม่ดูใหห้มดทั้งเพลง 
เพราะบางคร้ัง ภาพท่ีจะน าเสนออาจจะไม่เหมาะสมกบัการเรียนการสอน คุณภาพเสียง คุณภาพของภาพตอ้ง
ดีเพื่อไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคท า exercise  (เคยเกิดข้ึนกบัตวัเองค่ะ คิดวา่ไม่น่าจะมีอะไร ดูแค่ตอนตน้เพราะรีบ
เตรียมสอน นกัร้องผูช้ายร้องไปถอดเส้ือผา้ ออกท่ีละช้ิน ใจคอไม่ดีค่ะ ดีวา่ สุดทา้ยไม่เกิดอะไรข้ึน)  
 ขั้นตอนท่ี 4  ท า exercise ใหน้กัศึกษาเติมค าท่ีหายไป (lyric) ดูค  าท่ีง่ายท่ีนกัศึกษาคุน้เคย แต่ก็เพิ่มค า
ท่ียากบา้งเพื่อใหเ้กิดการทา้ทายในบทเรียน  
 -  ในกรณีท่ีเป็นค าศพัทท่ี์ง่ายไม่ตอ้ง ใหค้  าตอบแลว้น ามาเติมค าในexercise เพราะนกัศึกษาสามารถ
ฟังและเติมค าได ้กรณีท่ีสะกดผดิ สามารถเฉลยค าท่ีสะกดถูกภายหลงัได ้
 -  ในกรณีท่ี lyric นั้นมีค าศพัทท่ี์ยากตอ้งก าหนดค าตอบให ้เพื่อท าใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปตาม
เวลาท่ีก าหนดไว ้และไม่ท าใหเ้กิดการทอ้แทใ้นการหาค าตอบ 
 ขั้นตอนท่ี 5 หลงัจากออกแบบ exercise แลว้ ผูส้อนตอ้งดู music video แลว้ท า exercise ดว้ยตนเอง
อีกคร้ังวา่หาค าตอบไดห้รือไม่ ค  าศพัทย์ากไปหรือไม่ ท่ีส าคญั lyric ตรงกบั music video (ไม่ควกวน ฟังแลว้
ไม่รู้วา่อยูท่่อนไหน) 
 ขั้นตอนท่ี 6 หลงัจากท า exercise เสร็จ โยงเพลงเขา้ไปเก่ียวกบัเน้ือหารท่ีสอน วา่เก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
ประโยคไหน เขา้กบัเน้ือหาท่ีเรียนมา 
 ขั้นตอนท่ี 7 ใหน้กัศึกษา วงกลม หรือ ขีดเส้นใต ้ประโยคหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง   
 ขั้นตอนท่ี 8 ใหน้กัศึกษาออกมาเขียนประโยคท่ีกระดานด า หลงัจากไดป้ระโยคทั้งหมดแลว้ ผูส้อน
ท าการขีดเส้นใตด้ว้ย markerต่างสี แลว้ใหน้กัศึกษาตอบวา่ ท าท่ีขีดเส้นใตเ้ป็นค าอะไร ประธาน กริยา กรรม 
ค าคุณศพัท ์วธีิน้ีจะท าใหน้กัศึกษาเห็นโครงสร้างของประโยคอยา่งชดัเจน โดยท่ีผูส้อนไม่ตอ้งบรรยาย  
แลว้ใหน้กัศึกษาลองประยุกตโ์ดยการเขียนประโยคท่ีไดเ้รียนรู้จากห้องเรียนดว้ยตนเอง ขั้นตอนน้ีจะใชเ้วลา
เพราะนกัศึกษาจะตอ้งเขียนประโยคของตวัเอง  เนน้วา่ไม่ตอ้งใชค้  ายาก 
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 ขั้นตอนท่ี 9  เดินดูวา่นกัศึกษาเขียนประโยคถูกตอ้งไหม ถา้เจอนกัศึกษาคนใดเขียนไดถู้กตอ้งใหพู้ด
ชมเชย เช่น Excellent หรือ Good job ใหน้กัศึกษาคนอ่ืนไดย้นิ จากนั้นจะเกิดการแบ่งปัน เรียนรู้ภายใน
หอ้งเรียนโดยท่ีอาจารยเ์ป็นผูส้ังเกตการณ์ 
 ขั้นตอนท่ี 10  ถามนกัศึกษาวา่รู้สึกอยา่งไร ในการฟัง music video น้ีใหเ้ขียนค าตอบส่งพร้อมกบั
ประโยคท่ีนกัศึกษาคิดข้ึนมาเอง 
 4. ข้อดี ข้อเสีย หรือข้อควรระวงัในการใช้ส่ือการสอนนี้ 
 ขอ้ดี  ท าใหก้ารเรียนการสอนไม่น่าเบ่ือ นกัศึกษาเรียนรู้จากประโยคท่ีดึงออกมา และจากเพื่อน 
รวมถึงเป็นการสร้างความมัน่ใจในการเรียนภาษาองักฤษโดยเฉพาะอยา่งยิง่การฟัง  นกัศึกษาสามารถ
บรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อเพลงได ้
 ขอ้เสีย  Music video จะเป็นเพลงท่ีเก่าแต่ยงัไดย้นิไดฟั้งในปัจจุบนั (แต่บางเพลงก็เป็นของศิลปินรุ่น
ใหม่ท่ีแต่งข้ึนมาใหม่ หรือน ามาร้องใหม่)  จะมีนกัศึกษาส่วนหน่ึงท่ีจะชอบฟังเพลงท่ีทนัสมยั ท าใหเ้พลงท่ี
เลือกมาไม่เป็นท่ีสนใจ จะไดค้  าตอบจากการท่ีใหน้กัศึกษาเขียนวา่รู้สึกอยา่งไรกบัเพลงท่ีฟัง (แต่ส่วนมาก
นกัศึกษาจะชอบ) 
 

 อาจารย์ชลลดัลา ไดแ้บ่งปันประสบการณ์วธีิการใชส่ื้อการสอนดงัน้ี 
1. ส่ือการสอนทีใ่ช้   คือ การใชเ้วบ็เพจ  authentic webpage: https://quizlet.com/20479710/25-words- 

from-greek-mythology-flash-cards/#_=_       ซ่ึงใชส้อนในรายวชิา AE 281  Mythological and Biblical 
Background to English Literature    ทั้งน้ีการใช ้authentic webpage สามารถน าไปใชก้บัรายวชิา GE108, 
GE109, GE208, และ GE209 ไดด้ว้ย 
              2. วตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือ 
                  2.1 เพือ่ใหน้กัศึกษาศึกษาค าศพัทภ์าษาองักฤษและความหมายท่ีมีท่ีมาจากเทพปกรณมักรีกหรือ
พระคมัภีร์ไบเบิ้ล 
                  2.2 เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกออกเสียงค าศพัทภ์าษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             3. วธีิการใช้ส่ือ สามารถใช ้webpage น้ี ในการสอนค าศพัทภ์าษาต่างๆได ้(ยกเวน้ภาษาไทย) เช่น 
ภาษาองักฤษ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี เยอรมนั ใน webpage จะประกอบไปดว้ย study set ซ่ึงสร้างข้ึนโดยครูสอน
ภาษาจากทัว่โลก เราสามารถเขา้ไปเลือกภาษาและหวัขอ้ค าศพัทท่ี์เราตอ้งการได ้และหากเราไม่สามารถหา
หวัขอ้ท่ีเราตอ้งการสอนได ้เราก็สามารถสร้าง study set ของเราเองไดเ้ลย     หนา้หลกั (home) ของ webpage 
จะประกอบไปดว้ยส่วนของ toolbars และส่วนของเน้ือหา โดยส่วนของ toolbars จะประกอบไปดว้ย ปุ่มท่ี
เม่ือคลิกแลว้จะน าไปสู่กิจกรรมต่างๆดงัน้ีคือ 
       3.1 flashcards ซ่ึงมีลกัษณะเป็น active flashcards ท่ีดา้นหนา้เป็นความหมายของค าศพัท ์ท่ี
ผูเ้รียนตอ้งบอกค าศพัทจ์ากความหมายท่ีเห็น แลว้สามารถคลิกท่ี flashcard เพื่อใหพ้ลิกแสดงอีกดา้นหน่ึงท่ี
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เป็นค าศพัทพ์ร้อมการออกเสียง เพื่อตรวจสอบวา่ค าตอบถูกตอ้งหรือไม่ กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วย
ทบทวนบทเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียน 
    3.2  learn จะเป็นแบบการเรียนรู้ ท่ีมีค  าอธิบายค าศพัทใ์ห ้และผูเ้รียนตอ้งพิมพค์  าศพัทท่ี์ถูกตอ้ง
ลงไป ซ่ึงระบบจะตรวจให้เลยวา่ถูกตอ้งหรือไม่ หรือหากผูเ้รียนไม่ทราบค าตอบ ผูเ้รียนก็ยงัสามารถคล้ิกเพื่อ
ดูค าตอบท่ีถูกตอ้งได ้เพราะกิจกรรมน้ีมีไวเ้พื่อการเรียนรู้ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อการทดสอบ 
           3.3 speller เป็นกิจกรรม listening and writing ผูเ้รียนจะไดย้นิเสียงค าศพัทแ์ละจะตอ้งสะกด
ค าศพัทน์ั้นใหถู้กตอ้ง และในหนา้กิจกรรมเดียวกนัน้ียงัมีความหมายของค าศพัทไ์วเ้พื่อเป็นตวัช่วยแก่ผูเ้รียน
ดว้ย 
          3.4  test เป็นแบบทดสอบค าศพัท ์ท่ีเม่ือผูเ้รียนท าจนครบทุกขอ้แลว้จะสามารถทราบคะแนน
ของตนเองและตรวจสอบค าตอบท่ีถูกตอ้งไดด้ว้ย 
         ส่วนของเน้ือหาจะแบ่งออกเป็น 
          1.  list ซ่ึงก็คือค าศพัทท่ี์เราจะสอน พร้อมความหมาย   
          2.  scores คือ คะแนนท่ีนกัศึกษาไดจ้ากการท ากิจกรรมหรือแบบฝึกโดยแสดงผลคะแนน
เปรียบเทียบกบัผูท้  าแบบฝึกรายอ่ืนๆ มีลกัษณะคลา้ยคะแนนท่ีไดจ้ากการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ท่ีมีผูเ้ล่น
มากกวา่หน่ึงคน 
          3.  info เป็นส่วนท่ีแสดงขอ้มูลของผูเ้ขียน/สร้าง study set (ซ่ึงถา้เราเป็นผูส้ร้าง study set เอง 
ขอ้มูลของเราก็จะอยูใ่นส่วนน้ี 
 4. ข้อดี ข้อเสีย หรือข้อควรระวงัในการใช้ส่ือการสอนนี้ 
                 ขอ้ดี  ส่ือการสอนประเภท authentic webpage ท าให้ผูเ้รียนมีความสนใจในบทเรียนมากข้ึน และ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนและท าแบบฝึกด้วยตนเอง แบบฝึกท่ี มีลักษณะคล้ายเกมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถ
โตต้อบกบัผูเ้รียนไดท้นัทีน้ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีสมาธิสั้นและตอ้งการการ feedback ท่ี
รวดเร็ว นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัเลือกท่ีจะท าแบบฝึกดว้ยตนเองมากกว่าท่ีจะลอกค าตอบจากเพื่อนเพื่อท่ีจะน า
คะแนนท่ีตนไดม้าเปรียบเทียบกบัเพื่อนหรือผูเ้ขา้มาท าแบบฝึกคนอ่ืนๆทัว่โลกคลา้ยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
และยงัอยากจะท าแบบฝึกซ ้ าอีกหลายๆคร้ังจนกวา่จะไดค้ะแนนท่ีดีข้ึนโดยท่ีผูส้อนไม่ตอ้งบงัคบัใหท้  า อีกทั้ง
ผูส้อนยงัสามารถใช ้authentic webpage น้ีทั้งในห้องเรียนท่ีมีคอมพิวเตอร์เพียงชุดเดียว หรือในห้องเรียนท่ี
ผูเ้รียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยข้ึนอยู่กบัการบริหารจดัการของผูส้อน นอกจากน้ี ผูเ้รียนยงั
สามารถเขา้ถึงแบบฝึกไดโ้ดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือหรืออุปกรณ์ไอทีอ่ืนๆ ท าให้การเรียนการสอน หรือการท า
แบบฝึกอาจท าไดท้ั้งในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ หรือในสถานท่ีอ่ืนท่ีมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประการท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือ เม่ือผูเ้รียนรู้จกั webpage น้ีแลว้ ผูเ้รียนอาจจะเขาไปท า (หรือเล่น) แบบฝึกค าศพัท์อ่ืนๆตาม
ความสนใจของแต่ละคน นอกเหนือไปจากท่ีผูส้อนใชใ้นห้องเรียน นบัเป็นการสร้างนิสัยให้รูจกัเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และเป็นการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนืท่ีสามารถท าไดต้ลอดเวลาและตลอดไป 
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 ขอ้เสีย  การใช ้Authentic webpage ในชั้นเรียน ตอ้งอาศยัสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีแรงและเสถียร 
หากในหอ้งเรียนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่แรงหรือไม่เสถียร ก็จะเป็นขอ้เสียของการเรียนการสอนแบบน้ี 
เพราะจะท าใหผู้เ้รียนเบ่ือหน่าย และหนัไปใชอุ้ปกรณ์ไอทีในการท ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีแมส้ัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไม่แรงหรือไม่เสถียรก็ยงัท าได ้เช่น การแชทบน Line หรือการดูหนงัฟังเพลงท่ีผูเ้รียนได ้download ไวใ้น
อุปกรณ์แลว้ เป็นตน้ 
 
 อาจารย์ชลภัสร  ไดแ้บ่งปันประสบการณ์วธีิการใชส่ื้อการสอน ดงัน้ี 

1. ส่ือการสอนทีใ่ช้  คือ ข่าวภาษาองักฤษในปัจจุบนัท่ีอยูใ่นรูปแบบคลิปหรือเป็นข่าวในเวบ็ไซต์
ต่างๆ  เน่ืองจากนกัศึกษาสนใจกบัส่ือการสอนเหล่าน้ีซ่ึงในทางการสอนเรียก authentic materia 

2. วตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือ แบ่งเป็น 2 ขอ้ คือ   
                    2.1. เพื่อใหน้กัศึกษารู้ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั   
                    2.2.  เพื่อใชเ้ป็นส่ือการสอนในกรณีท่ีมีเน้ือหาตรงกบับทเรียนนั้นๆ 

 3.  วธีิการใช้ส่ือ 
   3.1  เลือกข่าวปัจจุบนั  ผูส้อนตอ้งอ่านข่าวและหาข่าวท่ีทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนัหรือข่าวท่ีตรง
กบัหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาก าลงัเรียน อยา่งนอ้ยอาทิตยห์น่ึงควรจะหาหน่ึงข่าว เพราะในข่าวนั้นจะช่วยเพิ่มพูน
ความรู้เพิ่มเติม ช่วยฝึกใหคิ้ดวเิคราะห์แสดงความคิดเห็น  และท่ีส าคญัอาจจะช่วยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมไดอี้กเช่นเดียวกนั 

     3.2   ผูส้อนตอ้งดูค าหรือส านวนในข่าววา่เกินระดบันกัศึกษาหรือไม่  ไม่แนะน าให้ตดัค าหรือ
ส านวน ครูตอ้งเตรียมส านวนหรือค าต่างท่ีส าคญัจากคลิปหรือข่าว 
          3.3   ท าแบบฝึกหดั เช่น แบบฝึกหดัศพัท ์ส านวน เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กฝน คาดเดาจากค าใน
บริบท  ท าแบบฝึกหดั ถาม ตอบ แบบฝึกหดัแบบเติมค า ข้ึนอยูก่บัระดบัของนกัศึกษา 
          3.4   แบ่งนกัศึกษาท างานกลุ่ม เพื่อสร้างความมัน่ใจและเรียนรู้ร่วมกนั 
    3.5   การใชส่ื้อ เปิดคลิปข่าวอยา่งนอ้ยสองคร้ังไม่เกินสามคร้ัง การเปิดคลิปข่าวคร้ังแรกใหฟั้ง
อยา่งเดียวใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มเขียนค าศพัทท่ี์คิดวา่เป็นใจความหลกัและไดย้นิอยา่งชดัเจน หลงัจากนั้นให ้
นกัศึกษาอภิปรายในกลุ่ม ผูส้อนให ้นกัศึกษาออกมาเขียนค าเหล่านั้นบนกระดานโดยไม่ซ ้ ากนั และใหค้าด
เดาใจความหลกัจากค าต่างๆบนกระดาน 
                  3.6   เปิดคลิปคร้ังท่ีสอง โดยใหน้กัศึกษาจบัใจความจากเร่ืองท่ีฟังและดูและรวบรวมความคิด 
โดยใช ้what where when....เพื่อเป็นการน านกัศึกษาสู่ใจความหลกัของเร่ือง หลงัจากนั้นอภิปรายเพื่อสรุป
ใจความหลกัร่วมกนั 
                  3.7   สรุปวา่ส่ิงท่ีไดเ้รียนมีประโยชน์อยา่งไร สาระส าคญัคืออะไร 
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4. ข้อดี ข้อเสีย หรือข้อควรระวงัในการใช้ส่ือการสอนนี้ 
      ขอ้ดี 
   1.  นกัศึกษาสนใจการเรียนมากข้ึน 
                   2.  เพิ่มพูนคลงัศพัทส์ านวนใหก้บันกัศึกษา 
         3.  สร้างความมัน่ใจ 
          4.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
          5.  ฝึกหาใจความส าคญัของเร่ือง 
                  ขอ้เสีย 

     1.  นกัศึกษาท่ีมีความสามารถทางดา้นภาษาต ่าจะไม่กลา้แสดงออก ดงันัน่ผูส้อนตอ้งหาวธีิการ
ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กอยา่งทัว่ถึง 
             2.  นกัศึกษาท่ีเก่งมกัจะแสดงออกมากกวา่เพื่อนในกลุ่ม 
                   3.  ถา้ข่าวยากเกินไปจะท าใหน้กัศึกษาไม่สนใจ 

ขอ้สังเกต การใชข้่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ควรมีอาทิตยล์ะข่าวเพื่อใหน้กัศึกษาเป็นผูรู้้ทนัต่อเหตุการณ์
ปัจจุบนั  ในกรณีท่ีผูส้อนหาข่าวไดต้รงกบัหวัขอ้ท่ีเรียนหรือศพัทส์ านวน ก็จะเป็นผลดีเพราะไดเ้รียนรู้เพื่อ
ประยกุตใ์ชโ้ดยทนัที ท าให้นกัศึกษาเรียนรู้มากกวา่หนงัสือท่ีเรียน 
                   ตวัอยา่ง คลิปท่ีใชห้วัขอ้เร่ือง “การท่องเท่ียว”  ควรเลือกใชค้ลิปทนัต่อเหตุการณ์และเก่ียวเน่ือง
กบัการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ มุมมองเก่ียวกบัความเช่ือ ใชค้ลิปhttp://youtu.be/O4_kW64Koh8  มีค าศพัทท่ี์
น่าสนใจ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือซ่ึงช่วยกระตุน้เศรษฐกิจการท่องเท่ียวและธุรกิจต่าง ถามมุมมองวา่ถา้
เป็นผูโ้ดยสาร  เป็นเจา้ของธุรกิจ จะท าอยา่งไรกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน   เน่ืองจากสถานการณ์ของเร่ืองเก่ียว
โยงกบัความเช่ือ ผูส้อนจะตอ้งไม่ช้ีน าความคิดแต่จะตอ้งใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นเองและสามารถ
สรุปเองได ้
 
 อาจารย์ MIHOKO ไดแ้บ่งปันประสบการณ์วธีิการใชส่ื้อการสอนดงัน้ี 

1.  Subject  : Japanese Writing I 
2.  Problems existed among the students 

2.1 The teachers and students generally believe that ‘writing activities’ are individual  
interaction between the students and teachers emphasizing teachers’ grammatical correcting. 

2.2  The students are not interested in other ones’ thoughts but concerning about correcting  
errors in grammatical matters.  

2.3 The writing class can’t be ‘the community’ interacting each other. 
 
 

http://youtu.be/O4_kW64Koh8
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3. The method/material used 
3.1  Creating ‘Facebook Circle’ 
3.2  Feedback discussion in the class 

4. Objectives 
4.1 To know that ‘Writing Activities’ is one of the communication tools with others  

exchanging other ones’ opinions and thoughts. ‘Writing’ comes from the passion to convey what you 
think to others. 

4.2 To build the community in the class that the students understand and accept each other.  
 So that they are getting to interested other ones who are different from themselves. 

5. How to carry out 
                   5.1  Creating ‘Facebook Circle’ 

No.      Title The students activity The teacher’s activity  

1 Creating Facebook 
group for your subject 

Join to the group page in the 
facebook 

The teacher create the group 
page in the facebook and invite 
all the students into it.  

2 Upload their own news 
to share with everyone 
onto the facebook 
group page. 

Each student have 
responsibility to upload their 
own news to share in Japanese 
Language with interesting 
photos.(Schedule one student 
per one day) 

 

The teacher check if each student 
uploads their  news on the 
scheduled day.  

3 Comments from others The other students who are the 
readers (all of the rest of 
students) must comment back 
to the uploaded posts in 
Japanese Language as well. 
They must write a comment 
more than 2 sentences. 

 

The teacher also have to 
comment back like the other 
students as one of the readers in 
Japanese Language and check if 
all the students  post their 
comments on it or not. 
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4. Answer the question 
from the comments 

It there are any questions in the 
friends comment, the uploader 
must comment back answering 
the questions in Japanese 
Language. 

The teacher is always check the 
interaction among the students. 

5. Repeat 1-3 until the end of the semester 
    
  5.2  Feedback discussion in the class 

No.      Title The students activity The teacher’s activity  

1 Let’s talk about the 
friend’s post! 

The students talk each other 
what they think and feel when 
they read the article that the 
friend uploaded in Japanese 
Language. 

The teacher provide the students 
to talk what they think or feel 
when they read the friend’s 
uploading news in Japanese 
Language to check if they really 
read the friend post and 
understand it or not. 

2. Feedback and rethink The students are provided the 
opportunity to rethink what 
kind of topics they are going to 
post to share next time from the 
feedback. 

                 - 

 

6. Strength and Weakness 
6.1 Strength 
      1) The students enjoy express themselves and interact each other by writing and talking  

in   Japanese Language. 
2) The students are getting to know writing activity is not to just ‘write correct Japanese 
Language’ but just one of the communication tools in order to understand and accept 
each other. 
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3) They are more professional user of facebook than the teachers so they know how they 
present interesting matters to others effectively well. 
4) Posting the news in Japanese eventually makes them read Japanese every day so they 
are getting used to use Japanese language without fear. 

6.2 Weakness 
1) The teacher must organize the schedule of the student for uploading well. Sometimes 
the teacher remind the student who tend to forget his responsibility. 
2) The teacher have to be patient for the students’ grammatical error. Teacher’s often 
correcting errors doesn’t mean help the student memory for correctness. The teacher 
should wait and just show the meaningful comment sentence with grammatical correct 
sentence so that the students are going learn the grammatical rules from what the teachers 
and friends write. This patience is so difficult for the teachers. 

 Remarks    I don’t know if the other teachers can use this method/material or not but it is not so 
difficult to do if you understand that teaching language is to promote interaction among the member of the 
community. 

 
 อาจารย์ชลดิา  ไดแ้บ่งปันประสบการณ์วธีิการใชส่ื้อการสอนดงัน้ี 
1. ส่ือการสอนทีใ่ช้   คือ  ละคร  โดยใชล้ะครหลงัข่าวช่อง 3 ท่ีก าลงัออกอากาศวนัศุกร์ เสาร์และวนั 

อาทิตย ์  เร่ือง “วยัแสบสาแหลกขาด”    เน่ืองจากเป็นละครในแนวจิตวทิยาท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในวชิา  
จว.234  (เทคนิคและเคร่ืองมือทางจิตวทิยา) ท่ีนกัจิตวทิยาตอ้งใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบุคคลเพื่อ
การวางแผนใหค้วามช่วยเหลือและการไขปัญหา  
              2. วตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือ 
            2.1  เพื่อใหน้กัศึกษาทราบวธีิการคดัเลือกเคร่ืองมือทางจิตวทิยาไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัปัญหา 
           2.2   เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นวธีิการใชเ้คร่ืองมือเหล่านั้นกบัสภาพปัญหาจริง 

2.3  เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจการใชเ้คร่ืองมือทางจิตวทิยาและขอ้ควรระวงัในการใช้ 
3. วธีิการใช้ส่ือ 

                     3.1. ผูส้อนตอ้งคอยดูวา่ละครเร่ืองอะไรอยูใ่นความสนใจของนกัศึกษาในขณะน้ี 
         3.2  อาจารยผ์ูส้อนเลือกละครท่ีอยูใ่นความสนใจของนกัศึกษา และมีความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาวชิาท่ีสอน 
                      3.3  ใชล้ะครนั้นเป็นส่ือการสอนเพื่อใหน้กัศึกษาเห็นภาพเขา้ใจเน้ือหาความเป็นจริง  โดย 
มอบหมายใหน้กัศึกษาทุกคนดูแลว้ใหแ้ต่ละคนตดัต่อคลิปละครช่วงท่ีตนเองเลือก เพื่อวิเคราะห์และตอบ
ค าถามตามประเด็นท่ีผูส้อนมอบหมายให้ 
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        3.4  นกัศึกษาน าคลิปตดัต่อละครในบทท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบับทเรียน พร้อมน าเสนอการ 
วเิคราะห์ตวัละคร และวเิคราะห์เคร่ืองมือทางจิตวทิยาหนา้ชั้นเรียน 

        3.5 ผูส้อนและนกัศึกษาทุกคนแลกเปล่ียนความคิดเห็น และผูส้อนสะทอ้นมุมมองท่ีแตกต่าง 
เพิ่มเติมในชั้นเรียนหลงัจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอหนา้ชั้นเรียนเสร็จ ท าแบบน้ีจนครบกบัจ านวนนกัศึกษาทุกคน 

        3.6  รวบรวมคลิปของนกัศึกษาไวใ้นแผน่ซีดีเพื่อใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนต่อๆไปในอนาคต 
4. ข้อดี  ข้อเสีย  หรือข้อควรระวงัในการใช้ส่ือการสอนนี้ 
     ขอ้ดี 

1. นกัศึกษาสนใจมากกวา่ส่ือชนิดอ่ืนๆ 
2 .นกัศึกษาเขา้ใจบทเรียนมองเห็นอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
3 .นกัศึกษาสามารถจดจ าละครไดม้ากกวา่การอ่านจ าบทเรียน 
4. เสริมสร้างบรรยากาศแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดม้ากข้ึน 

     ขอ้เสีย 
1. นกัศึกษาท่ีวเิคราะห์เก่งสามารถแสดงความคิดเห็นไดม้ากกวา่นกัศึกษาคนอ่ืนๆ 
2. นกัศึกษาท่ีไม่เก่งเทคโนโลยตีอ้งเรียนรู้วธีิการตดัต่อคลิปวดีีโอ 
3. การจะหาละครท่ีก าลงัฉายในโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบับทเรียนไม่ใช่เร่ืองง่าย 

 
อาจารย์กลัยา  ไดแ้บ่งปันประสบการณ์วธีิการใชส่ื้อการสอนดงัน้ี 

 1. ส่ือการสอนทีใ่ช้  คือ การใชส่ื้อสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตท่ีนกัศึกษาเป็นผูค้รอบครอง  (  เช่น 
สมาร์ทโฟน ไอแพด ฯลฯ ส่วนตวัของนกัศึกษาเอง )  มาใชใ้นการด าเนินการเรียนการสอน โดยให้นกัศึกษา
เป็นผูใ้ชเ้อง 
              2. จุดประสงค์ในการใช้ส่ือ คือ 
     ใหน้กัศึกษามีโอกาสเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ใหแ้ก่เพื่อนร่วมหอ้งเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความ
กระตือรือร้นในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
 3. วธีิการใช้ส่ือ 

           ขอยกตวัอยา่งในชั้นเรียนของตนเอง  ในรายวชิาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ   ซ่ึงเคยน า
เทคนิคน้ีไปใชแ้ลว้   โดยสอนเร่ือง “การแนะน าบริษทั”   มีรายละเอียดขั้นตอนการใช ้ ดงัน้ี 
                 3.1  ก่อนจะเร่ิมสอนวิธีการพูดแนะน าบริษทัเป็นภาษาญ่ีปุ่น ผูส้อนไดว้างแผนให้นกัศึกษาไดรู้้จกั
ประเภทของกิจการธุรกิจต่างๆ และการจดัตั้งบริษทัขา้มชาติ (บริษทัญ่ีปุ่น) ในประเทศไทยก่อน เป็นการปู
พื้นความรู้เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน ในตอนต้นชั้นเรียนก็บรรยายอย่างย่อให้นักศึกษาฟังว่ากิจการธุรกิจใน
ประเทศไทยว่ามี 4 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามญั, ห้างหุ้นส่วนจ ากดั, บริษทัจ ากดั และ บริษทัมหาชน
จ ากดั 
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                  3.2  หลังจากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แล้วมอบหมายให้แต่ละกลุ่มคน้ควา้ข้อมูล 
(ภาษาไทย) เก่ียวกบัประเภทกิจการธุรกิจท่ีกลุ่มตนไดรั้บการจดัสรร กล่าวคือ กลุ่ม 1 หา้งหุน้ส่วนสามญัและ
หา้งหุ้นส่วนสามญั, กลุ่ม 2 บริษทัจ ากดั, กลุ่ม 3 บริษทัมหาชนจ ากดั และกลุ่ม 4 การจดัตั้งบริษทัขา้มชาติใน
ไทย โดยใชมื้อถือของนกัศึกษาเอง 
                   3.3  เม่ือเห็นวา่นกัศึกษาหาขอ้มูลไดแ้ลว้ก็จะให้สรุปและออกมารายงานหนา้ชั้น (ดว้ยภาษาไทย) 
ทีละกลุ่ม ในจุดน้ีจะเห็นไดว้า่นกัศึกษามีความต่ืนตวัในกระบวนการเรียนการสอนมากกว่าเวลาท่ีนกัศึกษา
ไดรั้บความรู้โดยการฟังบรรยายจากผูส้อน มีความมัน่ใจขณะน าเสนอ ส่วนผูส้อนตอ้งท าหน้าท่ีให้ความรู้
เพิ่มเติมเสริมขอ้มูลในส่วนท่ีขาด 
                   3.4  เม่ือการน าเสนอของนักศึกษาจบแล้วผูส้อนจึงสรุปอีกคร้ังแล้วโยงเน้ือหาเข้าสู่บทเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นเร่ืองการแนะน าบริษทัต่อไป 
 4. ข้อดี  ข้อเสีย  หรือข้อควรระวงัในการใช้ส่ือการสอนนี้ 

     ขอ้ดี  คือ  นกัศึกษาจะมีความต่ืนตวัมากข้ึนเน่ืองจากไดค้น้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเองและไดส้ลบับทบาท 
จากผูเ้รียนเป็นผูส้อนชัว่ขณะ  
 ขอ้เสีย  คือ ในช่วงเวลาท่ีให้นกัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือส่ือสารของตนเอง ก็มีความ
เป็นไปไดว้า่นกัศึกษาอาจใชโ้อกาสนั้นในการท าอยา่งอ่ืนแทนท่ีจะคน้ควา้เร่ืองท่ีจะมอบหมาย อยา่งไรก็ตาม 
ผูส้อนไดว้างวธีิการไวอ้ยูแ่ลว้วา่เม่ือคน้ควา้ตอ้งออกมาเล่าใหเ้พื่อนๆ ฟังหนา้ชั้นเรียนซ่ึงก็พอจะเป็นกรอบ
บงัคบัใหน้กัศึกษาได ้
 

อาจารย์สุรีย์วรรณ   ไดแ้บ่งปันประสบการณ์วธีิการใชส่ื้อการสอนดงัน้ี 
1. ส่ือทีเ่ลือกใช้   :   กิจกรรมการแปลข่าว (News Translation) 
2. วตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือ  : 

2.1  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงการแปลข่าว ขั้นตอนการแปลข่าว ลกัษณะและประเภทของข่าว 
ท่ีจะแปล  รวมถึงส านวนและเน้ือหา  

2.2  เพื่อใหผู้เ้รียนแปลข่าวไดถู้กตอ้งกบัเน้ือหาและบริบท 
ประเภทของข่าว 
1. ข่าวรอบโลก 
2. ข่าวทอ้งถ่ิน 
3. ข่าวธุรกิจ 
4. ข่าวบนัเทิง 
5. ข่าวทางเวบ็ไซต ์
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3.  วธีิการใช้ส่ือ  : 
          1. วเิคราะห์ตน้ฉบบั อ่านตน้ฉบบัใหล้ะเอียดก่อนลงมือแปล 
          2. หาค าศพัทท่ี์เป็นส านวนต่างๆ หรือค าแสลง ค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ค าภาษาวบิติั 

             3. หากไม่สามารถแปลออกไดเ้หมือนกบัตน้ฉบบั ก็สามารถแปลใหใ้กลเ้คียง 
                          4.  ปรึกษาผูรู้้เพื่อใหก้ารแปลจากตน้ฉบบัมาเกิดความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกนั 

            5.  อ่านทบทวนอีกคร้ังเพื่อตรวจทาน ค าส านวนต่างๆ 
                         ตัวอย่าง  :   ส านวนท่ีเปิดพจนานุกรมภาษาองักฤษเป็นไทย อาจจะมีความหมายไม
ถูกตอ้งตรงกบัตน้ฉบบั  เช่น 
           Sold like hot cakes  คือ  ขายดีเป็นเทน ้าเทท่า 
         Fishy Business        คือ  ธุรกิจท่ีส่อเคา้ไม่ชอบมาพากล  เกิดเร่ืองอ้ือฉาวในทางท่ีไม่ดี 

               แต่ถา้ข่าวท่ีแปล เป็นเร่ืองธรรมดา ไม่ใช่ส านวน ก็ตอ้งแปลวา่ “เป็นเร่ืองธุรกิจของประมง” 
Celebrating your milestone  คือ  การเฉลิมฉลองชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ 

4. ข้อดี  ข้อเสีย  หรือข้อควรระวงัในการใช้ส่ือการสอนนี้ 
      ขอ้ดี 

1. นกัศึกษาไดรั้บความรู้รอบตวัเพิ่มเติมจากข่าวท่ีตอ้งแปล 
2. นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ทกัษะในการแปลข่าวในเทคนิคใหม่ๆ 

     ขอ้เสีย 
1. นกัศึกษาบางคนไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอ ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการแปล 
2. นกัศึกษารู้ความหมายของค าศพัทภ์าษาองักฤษนอ้ยเกินไป  ซ่ึงถือวา่เป็นอุปสรรคใน 

การแปลท่ีส าคญัอยา่งมาก 
     ขอ้สังเกต :  ผูแ้ปลตอ้งท าความเขา้ใจทั้งเน้ือหาก่อนลงมือแปล หากอ่านหลายรอบยงัไมเขา้ใจ  

ตอ้งปรึกษาผูรู้้ อยา่เก็บเอาความไม่เขา้ใจ และน าไปแปลโดยเขา้ใจผดิทั้งหมด  ส่วนในตวัผูเ้รียน ส่ิงท่ีน่า
เป็นห่วงคือ ผูเ้รียนไม่ค่อยมี background   knowledge ท่ีกวา้งขวางพอซ่ึงมกัเป็นอุปสรรคต่อการแปล 
 

อาจารย์รัชฎาภรณ์    ไดแ้บ่งปันประสบการณ์วธีิการใชส่ื้อการสอนดงัน้ี 
             1. ส่ือการสอนทีใ่ช้  คือ การใชส่ื้อวีดิทศัน์  เร่ือง สถานท่ีท่องเท่ียวในส่ือการสอนท่ีมาพร้อมกบัต ารา 
(Class ware) ท่ีมาพร้อมหนงัสือเรียนภาษาองักฤษเป็นตวัอยา่งก่อนท่ีจะใหน้กัศึกษาท าการน าเสนอโดยมีการ
บนัทึกวดีีโอ 
             2. วตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือ  : 
                  2.1.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีเรียนในหอ้งเรียนไปประยกุตใ์ชก้บัความรู้นอกหอ้งเรียน 
                  2.2.  เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะการเรียนรู้ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
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                  2.3.  เพื่อใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรคใ์หก้ารน าเสนองาน 
                  2.4.  เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
             3. วธีิการใช้ส่ือ  :  

   3.1 ผูส้อนมีการใชค้  าถามเกร่ินน าท่ีจะโยงไปสู่หวัขอ้สถานท่ีท่องเท่ียว  เช่น  ถา้คุณมีเงิน 1 ลา้นบาท 
คุณอยากจะไปเท่ียวท่ีไหนบา้ง   เพราะอะไร 
    3.2  ผูส้อนใหเ้วลาผูเ้รียนในการคิดค าตอบ หลงัจากนั้นผูส้อนใหต้วัอยา่งค าถามและค าตอบใน 
ลกัษณะบทสนทนาใหผู้เ้รียน 
                 3.3 ผูส้อนใหผู้เ้รียนนบัหมายเลขและใหผู้เ้รียนจบัคู่กนัตามหมายเลขท่ีตนเองได ้ เช่น หมายเลข 1 คู่ 
กบัหมายเลข 1  หลงัจากนั้นใหส้ลบักนัถามตอบ หลงัจากนั้นผูส้อนให้ผูเ้รียนทุกคู่ออกมาถามตอบหนา้ชั้นเรียน
เพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดฝึ้กถามตอบและรู้จกัแหล่งท่องเท่ียวและเหตุผลท่ีเพื่อนแต่ละคนตอบ 
    3.4  ผูส้อนเปิด VDO การแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวใหผู้เ้รียนดูและถามค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น ท่ีไหน 
สามารถท ากิจกรรมอะไรไดบ้า้ง  
                 3.5  ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 คนเพื่อท่ีให้ผูเ้รียนท าการน าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่โดยผูส้อนสมมุติสถานการณ์วา่ ถา้เพื่อนชาวต่างชาติของคุณตอ้งการท่ีจะมาเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
คุณจะแนะน าสถานท่ีไหนให้เพื่อนของคุณก่อนท่ีเคา้จะตดัสินใจวางแผนการท่องเท่ียว 
                  3.6  ผูส้อนบอกถึงหวัขอ้ท่ีทุกกลุ่มตอ้งน าเสนอซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียว  เช่น  ช่ือสถานท่ี  ท่ีตั้ง  การเดินทาง  ท่ีพกั  กิจกรรม  อาหาร  ของฝาก โดยผูส้อนจะใหเ้วลาผูเ้รียนใน
การท างานช้ินน้ีประมาณ 2 สัปดาห์ ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งส่ง script ใหผู้ส้อนตรวจความถูกตอ้งของภาษา และ
โครงสร้างประโยคก่อนซ่ึงผูส้อนจะไดก้ าหนดระยะเวลาในการส่งscriptและวนัในการน าเสนอวีดีโอให้
เหมาะสม   ซ่ึงในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ท่ีใหผู้เ้รียนท างานช้ินน้ี ผูส้อนก็ยงัคงจะสอนเก่ียวกบัหวัขอ้สถานท่ี
ท่องเท่ียวแต่เป็นการสอนในลกัษณะของทกัษะอ่ืนๆ เช่น การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน reading ท่ี
เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดมี้ความคิดและเขา้ในเก่ียวกบัหวัขอ้สถานท่ีท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 
 3.7  ในวนัท่ีผูเ้รียนน าเสนอวีดีโอของตนเอง  ผูส้อนจะมีการใหแ้ต่ละกลุ่มโหวตแหล่งท่องเท่ียวท่ี 
น่าไปท่ีสุดพร้อมเหตุผล   ซ่ึงผูเ้รียนจะไม่สามารถโหวตการน าเสนอวดีีโอของกลุ่มตนเองได ้และกลุ่มท่ีไดรั้บ
การโหวตมาท่ีสุดอาจจะไดรั้บรางวลัเล็กๆนอ้ย หรือ คะแนนพิเศษข้ึนอยูก่บัผูส้อน 
                4.   ข้อดีและข้อเสียของการใช้ส่ือการสอนนี้ 

         ขอ้ดี 
         1. ผูเ้รียนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีเรียนมาได้ 

 2.  ผูเ้รียนสามารถฝึกทกัษะทางดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาองักฤษ 
 3.  ผูเ้รียนสามารถใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการน าเสนอผลงาน 

  4.  ผูเ้รียนสามารถฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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  ขอ้เสีย 
  1.  ผูเ้รียนบางคนอาจมีความกงัวลเน่ืองจากมีปัญหาในดา้นการใชภ้าษาองักฤษ 
  2.  ผูเ้รียนอาจจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  
  3.  ผูเ้รียนอาจเกิดปัญหากบัเพื่อนในกลุ่มเน่ืองจากบางคนอาจไม่ใหค้วามร่วมมือ 
 

จากขั้นตอนวธีิการในการใชส่ื้อการสอนน้ี   อาจารยท์่านอ่ืนน่าจะสามารถน าไปใชไ้ดไ้ม่ยาก
เน่ืองจากบางท่านอาจจะเคยใชส่ื้อและวธีิการแบบน้ีแลว้    ซ่ึงส่ือและวธีิการสอนน้ี ผูส้อนอาจจะสามารถ
ปรับเปล่ียนและน าไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามลกัษณะเน้ือหาของรายวชิา  จ  านวนนกัศึกษา  ความสนใจและ
ความสามารถของนกัศึกษา 
 
สรุปการใช้ส่ือการสอน 

สมาชิกในกลุ่มไดแ้บ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการใช้ส่ือการสอนท่ีเคยใชว้่ามีส่ืออะไรบา้งท่ี
ผูส้อนใช้แลว้ประสบความส าเร็จและสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนกัศึกษาได้มากข้ึน จากการ
ระดมสมองของสมาชิกในกลุ่มสามารถสรุปการใชส่ื้อการสอนได ้9 ลกัษณะ ไดแ้ก่  
 1. การใชส่ื้อกิจกรรมศิลปะในการเรียนรู้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดย อาจารยก์ุลกนก มณีวงศ ์ 
 2. การใช ้Music Video โดย อาจารย ์บุษมาศ สังขจี์น   
 3. ข่าวภาษาองักฤษในปัจจุบนัท่ีอยูใ่นรูปแบบคลิปหรือเป็นข่าวในเวบ็ไซต ์ โดย  

     อาจารยช์ลภสัร    ยมจินดา 
 4.  Creating “Facebook Circle” & Feedback discussion in the class  โดย  

     อาจารย ์Mihoko Sriputthaporn 
 5.  การใช ้Authentic Webpage  โดย อาจารยช์ลลดัดา สุดเจริญ 
 6.  การใชส่ื้อละครโทรทศัน์   โดย อาจารยช์ลิดา วสุวตั 
 7.  การใชส่ื้อสมาร์ทโฟนในการสืบคน้สารสนเทศ  โดยอาจารยก์ลัยา แสนใจมูล 
 8.   การใชส่ื้อกิจกรรมการแปลข่าว   โดยอาจารยสุ์รียว์รรณ จนัทรบูรณ์ 

9.  การใช้ส่ือวีดิทัศน์   เร่ือง สถานท่ีท่องเท่ียวในส่ือการสอนท่ีแนบมาพร้อมกับต าราเรียน  
     ภาษาองักฤษ (Class ware)  โดย  อาจารยรั์ชฎาภรณ์   เจนวชิรพงศ ์

 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1. การใช้ส่ือกจิกรรมศิลปะในการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดย อาจารย์กุลกนก มณวีงศ์ 
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2. การใช้ Music Video โดย อาจารย์ บุษมาศ สังข์จีน 
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