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8. การใช้ส่ือกจิกรรมการแปลข่าว   โดย   อาจารย์สุรีย์วรรณ   จันทรบูรณ์ 
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9. การใช้ส่ือวดิีทศัน์  เร่ือง  สถานทีท่่องเทีย่ว  (ส่ือการสอนทีแ่นบมาพร้อมกบัต าราเรียนภาษาองักฤษ  Class ware) 

    โดย   อาจารย์รัชฎาภรณ์   เจนวชิรพงศ์ 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
  
กลุ่มเทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพ (กลุ่มที่ 2) 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้สมาชิกกลุ่มท่ี 2 มีการระดมสมองสรุปได ้2 ประเด็นคือ การสร้างแรงจูงใจ
ส าหรับนกัศึกษา และเทคนิคการสอน 
 
ประเด็นที ่1  การสร้างแรงจูงใจ  
 การสร้างแรงจูงใจอาจท าไดโ้ดย 

1.1 การใช้ส่ิงล่อใจหรือรางวลัในการจูงใจนักศึกษา 
การให้คะแนน การให้คะแนนอาจสร้างแรงจูงใจให้นกัศึกษาสนใจเรียนมากข้ึน แต่ผูส้อนไม่ควร

เน้นการให้คะแนนหรือการแข่งขนัมากเกินไป เพราะจะท าให้นกัศึกษากงัวลเก่ียวกบัผลท่ีจะไดรั้บมากกว่า
ความส าเร็จของงาน 

1.2 การสร้างแรงจูงใจภายใน  
-    ส่ิงแรกท่ีควรท าคือ อธิบายความส าคญัและประโยชน์จากส่ิงท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ ผูส้อน  

จะอธิบายวา่ประโยชน์หรือส่ิงท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บจากการเรียนการสอน ส าหรับนกัศึกษาท่ีมีความตั้งใจดี 
การท่ีนกัศึกษาไดเ้ห็นประโยชน์จากส่ิงท่ีเขาเรียนจะเป็นส่ิงท่ีท าให้นกัศึกษาจะตั้งมัน่และมองเห็นอนาคตวา่
เขาจะประโยชน์จากการเรียนการสอนและการน าไปใชใ้นอนาคตไดอ้ยา่งไร 

-    การมี feedback โดยเฉพาะ feedback เม่ือมีการวดัผลประเมินผล เพื่อแจง้ใหน้กัศึกษา 
ทราบว่าท าคะแนนได้มากน้อยเพียงใด มีขอ้บกพร่องในส่วนใด แต่ถ้าบาง section มีนักศึกษาจ านวนมาก 
การให้ feedback คงท าไดย้าก แต่ถา้สามารถท าไดจ้ะเป็นส่ิงท่ีดีมาก การท่ีนกัศึกษาไดรั้บ feedback เป็นการ
กระตุน้ เป็นการสร้างแรงจูงใจทางบวกหรือ หรือนกัศึกษาบางคนเม่ือรู้วา่เขาท าคะแนนไดไ้ม่ดี เขาจะมีการ
ปรับปรุง ส่วนเด็กท่ีมีความพยายามอยูแ่ลว้ จะคิดวา่ตอ้งท าใหไ้ดดี้กวา่เดิม จึงเป็นการสร้างแรงจูงใจภายใน  

 -    หลีกเล่ียงการดุด่านกัศึกษาหรือใชค้  าท่ีไม่สุภาพ ใชก้ารพูดดว้ยความจริงใจ ใหเ้กียรติและ 
เคารพซ่ึงกนัและกนั อาจารยผ์ูส้อนควรแสดงความจริงใจและมีความเมตตาต่อนกัศึกษา ผูส้อนตอ้งระวงัใน
เร่ืองการใชว้าจาท่ีไม่สุภาพ อยา่คิดวา่จะดุด่าวา่กล่าวอยา่งไรก็ได ้เพราะนกัศึกษาอาจอาศยัส่ือเทคโนโลยีใน
เผยแพร่การกระท าหรือค าพูดของผูส้อนโดยขาดวิจารณญาณ ส่ือเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ี
เป็นดาบสองคม ถา้ผูส้อนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไดอ้าจจะเป็นผลเสีย อาจถูกเผยแพร่ทางส่ือ
ต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่ตนเองและสถาบนั 

-   การท าความรู้จกัพูดคุยกบันักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ การเปิดใจเขา้หากนั 
การปรับทศันคติ การสร้างการยอมรับซ่ึงกนัและกนัเป็นส่ิงท่ีควรท า อาจท าไดโ้ดยการใหค้วามส าคญัพูดคุย
ในเร่ืองท่ีนกัศึกษาสนใจ 
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ประเด็นที ่2   เทคนิคการสอน 
 เทคนิคการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นกัศึกษาสนุกกบัการเรียนการสอนและการใช้เทคนิควิธีการ
สอนเพื่อใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพ 
 2.1 การจัดการเรียนการสอนในกรณทีีนั่กศึกษามีความสามารถต่างกนั   
 อาจารย ์ณฏัฐินี เข่ือนศรี เสนอแนะวิธีการจดัการเรียนการสอนและใชส่ื้อในชั้นเรียนท่ีนกัศึกษามี
พื้นฐานทางภาษาองักฤษไม่เท่ากนั รายวิชาท่ีอาจารยณ์ัฏฐินี รับผิดชอบการเรียนการสอน มีนกัศึกษาบางคน
เก่งภาษาองักฤษ สามารถส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะจบการศึกษาจากโรงเรียนอินเตอร์ หรือเป็นลูกคร่ึง ใน
กรณีน้ีขั้นตอนแรกผูส้อนจะถามนกัศึกษาว่าอยากสอบขา้มหรือไม่ แต่นกัศึกษาบางคนไม่สอบขา้มเพราะ
อยากเรียนรวมกลุ่มกบัเพื่อนในชั้นปีเดียวกนั เม่ือผูส้อนเห็นวา่ในเม่ือมีวตัถุดิบท่ีดี นกัศึกษามีความสามารถ
สูงอยูใ่นมือ ผูส้อนจะท าอยา่งไรท่ีจะดึงศกัยภาพของผูเ้รียนออกมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ได้มากท่ีสุด หลังจากสังเกตการเรียนของนักศึกษาประมาณสองสามอาทิตย์และเห็นว่านักศึกษามี
ความสามารถทางภาษา ผูส้อนจึงจดักิจกรรมให้นกัศึกษาผูน้ี้เป็นผูช่้วยสอน ตวัอยา่ง กิจกรรม conversation 
ผูส้อนสอนเร่ือง วลี ส านวน ค าศพัท์ท่ีใช้ในการพูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาฝึก ผูส้อนจะให้
นกัศึกษาท่ีมีความสามารถมาพูดหรือเล่าเร่ืองอะไรก็ไดใ้ห้เพื่อนฟัง โดยผูส้อนก าหนด topic ให้ เม่ือพูดจบ 
ผูส้อนถามเพื่อนในหอ้งวา่เพื่อนเล่าอะไรให้ฟัง และค่อย ๆ ดึงเขา้สู่บทเรียน หลงัจากนั้นให้นกัศึกษาจบัคู่ท  า
บทสนทนาข้ึนมา และมีการสอบ นกัศึกษาท่ีมีความสามารถจะไม่ตอ้งจบัคู่กบัใคร เพราะเขามีความสามารถ
อยูแ่ลว้ ผูส้อนจะให้เขานัง่ฟังเพื่อน เม่ือเพื่อนสนทนาจบ ให้เขาถามค าถามเพื่อนท่ีสนทนาหรือเพื่อนคนอ่ืน 
ๆ เป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงจะท าให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกทกัษะการฟังและการพูด ส าหรับการสอบ ส าหรับ
นกัศึกษาทัว่ไป มี dialog และมีตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ ส่วนนกัศึกษาท่ีมีความสามารถสูงใหแ้ต่ง dialog เอง  
 เร่ืองของค าศพัท์ และการออกเสียงค าศพัท์ นักศึกษาท่ีมีความสามารถสูงช่วยไดม้าก ผูส้อนจะมี 
vocab list ให้นักศึกษา ให้นักศึกษาท าความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ ผู ้สอนจะให้นักศึกษาท่ีมี
ความสามารถออกเสียงค านั้นและอธิบายความหมายให้เพื่อนฟังเป็นภาษาองักฤษ ส่ิงส าคญัคือทุกกิจกรรม
ผูส้อนตอ้งคอยตรวจสอบอยูเ่สมอ  
 เร่ืองการอ่าน มีการมอบหมายงานให้นกัศึกษาอ่านบทความ ผูส้อนสรุปความในหอ้งเรียน นกัศึกษา
จะเขา้ใจเน้ือหา และแจกแบบฝึกหดั ท าเป็นคู่หรือกลุ่ม นกัศึกษาท่ีมีความสามารถผูส้อนจะตั้งค  าถามเพิ่มเติม
ใหแ้ตกต่างจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน  
 ข้อควรระวงั  

1. ผูส้อนตอ้งตรวจสอบวา่นกัศึกษาคนนั้นมีความสามารถจริง ๆ ผูส้อนจึงสามารถมอบหมายงานให ้
   เขาได ้ทุกคร้ังท่ีเขาส่งงานหรือตรวจงานใหเ้พื่อน  
2. ผูส้อนตอ้งตรวจสอบแกไ้ขเก่ียวกบัไวยากรณ์หรือเน้ือหาทุกคร้ัง  
3. ตอ้งมัน่ใจวา่นกัศึกษาผูน้ั้นเป็นท่ีรักใคร่ของเพื่อน ๆ เพื่อนจะใหค้วามร่วมมือ 
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 หลงัจากจบคอร์ส ผูส้อนให้นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
เรียนการสอน นกัศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษแสดงความคิดเห็นวา่กิจกรรมท่ีท าเป็นกิจกรรมค่อนขา้งยาก
ส าหรับเขา เพราะเขาตอ้งคิดเองท าเองหมด และเป็นกิจกรรมท่ีทา้ทาย ท าให้เรียนรู้ไดม้ากข้ึน และขอบคุณ
ผูส้อนท่ีใหเ้ขาไดร่้วมเรียนและท ากิจกรรมในชั้นเรียนกบัเพื่อน ๆ ไม่ตอ้งสอบขา้ม 
 
สรุปการจัดการเรียนการสอนในกรณีทีนั่กศึกษามีความสามารถต่างกนั 

1. ผูส้อนมอบหมายงานให้นักศึกษาท่ีมีความสามารถน้อยเป็นพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา
เพิ่มเติมดว้ยตนเองและ/หรือ อาจนดัหมายนอกเวลาเรียนเพื่อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถามเพิ่มเติม 

2. ผูส้อนมอบหมายงานให้นกัศึกษาท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษ เช่นการแต่งตั้งเป็นผูช่้วยครูในการ
ออกเสียงภาษาองักฤษเป็นตวัอยา่งให้เพื่อนฟัง ในขณะท่ีผูส้อนตั้งค  าถามให้เพื่อนตอบค าถามท่ีผูส้อนตั้งข้ึน 
ผูส้อนไดม้อบหมายให้นกัศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษคิดค าถาม แบบฝึกหดั และน าค าถามดงักล่าวมาถาม
เพื่อนนกัศึกษาในหอ้งเรียน เพื่อใหน้กัศึกษาท่ีตอบค าถามพิเศษของเพื่อนมารับคะแนนเพิ่มข้ึนในภายหลงั  

3. การมอบหมายงานคู่หรืองานกลุ่มส าหรับสมาชิกในกลุ่มท่ีมีความสามารถหลากหลาย ให้
นกัศึกษาเลือกบทบาทท่ีถูกก าหนดอยา่งชดัเจนเพื่อให้นกัศึกษาไดแ้สดงศกัยภาพของตน และมอบหมายให้
นกัศึกษาเขียนถึงหนา้ท่ีท่ีตนไดรั้บมอบหมายอยา่งชดัเจนในตอนทา้ย 

 
2.2 เทคนิคการจดบันทกึ 

 อาจารยชู์ศกัด์ิ  เสถียรพฒัโนดม  แนะน าวิธีการจดบนัทึกหลงัการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้นักศึกษาสนใจเรียนในห้องเรียนมากข้ึน วิธีการน้ีเหมาะส าหรับการสอนวิชา GE และวิชาของสาขาฯ 
โดยเฉพาะวิชา GE มีนกัศึกษาจ านวนมากประมาณ 50 - 100 คน นกัศึกษาไม่คุน้เคยกนัและส่วนมากไม่ค่อย
ให้ความร่วมมือกบัผูส้อน ปัญหาในการเรียนการสอนคือนกัศึกษาคุยกนัในห้องเรียน ผูส้อนจึงเน้นวิธีการ
สอนโดยใหจ้ดบนัทึก เช่น วชิา GE 112 มีคะแนนสอบ 20 % คะแนนส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของความรับผดิชอบ
ในการเรียน คะแนนกลุ่ม 30 % คะแนนกิจกรรมในชั้นเรียน 50 % คะแนน 50 % เป็นกิจกรรมการตอบ
ค าถามส่งทา้ยชั่วโมง เป็นการกระตุน้ให้นักศึกษาตั้งใจเรียน แต่ไม่ค่อยไดผ้ลเพราะมีการลอกค าตอบกนั 
นกัศึกษายงัคงไม่สนใจเรียน ผูส้อนแกปั้ญหาโดยใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์คะแนนกิจกรรมในชั้นเรียนส าหรับ
การจดบนัทึก โดยก าหนดให้นักศึกษาส่งเดือนละ 2 คร้ัง ก่อนสอบกลางภาคกับก่อนสอบปลายภาค ซ่ึง
อาจารยผ์ูส้อนคิดวา่วิธีการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหวัใจนกัปราชญ ์สุ จิ  ปุ ลิ คือ การฟัง คิด ถามและเขียน การ
เขียนคือการจดบนัทึกเน้ือหาท่ีเรียน ผูส้อนอธิบายการจดวา่ ไม่ตอ้งจดทุกค าพูด จดหวัขอ้และใจความส าคญั 
ผูส้อนจะพิจารณาความสม ่าเสมอของการจดบนัทึก ผูส้อนอนุมานวา่นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนและไม่มีสมุดส่งคง
เล่นโทรศพัท ์หรือคุยกนั จึงไม่มีหลกัฐานคือไม่มีบนัทึกส่ง  

ผูส้อนเห็นวา่ถึงแมว้า่การจดเป็นวิธีโบราณท่ีไม่ไดเ้นน้การคิดมากเท่าไหร่ แต่ความคิด จินตนาการ
ตอ้งมีพื้นฐานของความรู้ ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีจะตอ้งจดตอ้งจ า ผูส้อนจึงคิดว่าการจดจึงมีความจ าเป็น ดงันั้นพื้น
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ฐานความรู้ท่ีเป็นข้อมูลทั้ งหลายเป็นส่ิงท่ีนักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ต่อมาจึงมีการน าความรู้ใหม่ไป
จินตนาการเพิ่มและต่อยอดข้ึนไปมากกวา่ท่ีจะสร้างจินตนาการบนอากาศ การเรียกเก็บสมุดจดบนัทึกเพื่อจะ
ดูการจดบนัทึกเป็นระยะโดยท่ีผูส้อนไม่ไดบ้อกนกัศึกษาล่วงหน้า อยา่งนอ้ยเพื่อเป็นการส ารวจวา่สมุดท่ีจะ
ส่งในชั่วโมงสุดทา้ยนักศึกษาได้จดบนัทึกหรือไม่ เทคนิคการสอนโดยการจดบนัทึกน่าจะเหมาะส าหรับ
หอ้งเรียนท่ีมีนกัศึกษาเป็นจ านวนมาก แต่ตอ้งมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ  
 2.3 เทคนิคการคัดเลือกบทเรียนและการเทคนิคจัดการเรียนการสอน 

อาจารยม์าริ แกว้แดง ใช้เทคนิคการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยสร้างสรรค์ช้ินงาน ทฤษฎีทางการ
ศึกษากล่าวไวว้า่การเรียนรู้ท่ีดีตอ้งเกิดข้ึนจากผูเ้รียน จะไดผ้ลดีกวา่ผูส้อนสั่งหรือใหค้วามรู้หรือให้จ  า ปัญหา
การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาโดยเทียบกบัการเรียนภาษาแม่มีความแตกต่างกนั ถา้ผูเ้รียนเรียน
ภาษาไทยก็เพื่อน าไปใชใ้นสังคม เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ถา้เรียนภาษาญ่ีปุ่นจะไดใ้ชภ้าษาเฉพาะใน
ห้องเรียน ออกจากห้องเรียนก็ไม่ได้ใช้ภาษาญ่ีปุ่น ผู ้สอนจึงสอนโดยพยายามเช่ือมโยงบทเรียนกับ
ส่ิงแวดล้อมหรือชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียนให้มากข้ึน และอยากให้ผูเ้รียนสนใจภาษาท่ีเรียนอยู่ในปัจจุบนั
มากกว่าเรียนภาษาเพื่ออนาคตเท่านั้น โดยท่ีผูส้อนพยายามสร้างชุมชนในห้องเรียน โดยใช้ Project Based 
Learning เป้าหมายคือต้องการให้ผูเ้รียนเข้าใจตนเองโดยการสนทนาพูดคุยกับผูอ่ื้นโดยผ่านกิจกรรมท่ี
นกัเรียนสนใจ ตวัอยา่งวชิาการสนทนาภาษาญ่ีปุ่น ผูส้อนถามนกัศึกษาวา่เป้าหมายในการเรียนในชั้นเรียนน้ี
วชิาน้ีคืออะไร นกัศึกษาตอบวา่อยากพูดภาษาญ่ีปุ่นได ้อยากน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆได ้หลงัจากผูส้อน
สอนได้คร่ึงเทอมประเมินว่านักศึกษามีเป้าหมายท่ีอยากพูดภาษาญ่ีปุ่นได้ดี แต่ในทางปฏิบัติไม่บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีนักศึกษาตั้งไว ้ผูส้อนจึงปรับเปล่ียนการสอนโดยไม่สอนตามหัวข้อใน มคอ.3  โดยให้
นกัศึกษาคิดจุดท่ีนกัศึกษาไม่ถนดัหรืออยากพฒันาวา่มีเร่ืองอะไรบา้ง และลองสร้างกิจกรรมตามท่ีนกัศึกษา
ตอ้งการพฒันา เช่น ประเด็นท่ีนกัศึกษาตอ้งการคือการพูดภาษาญ่ีปุ่นไดม้ากกวา่ท่ีเรียนในห้องเรียน เพราะ
ผูเ้รียนเห็นว่าในห้องเรียนมีโอกาสใช้ภาษาญ่ีปุ่นน้อย ผูส้อนจึงใช้ช่วงวนัหยุดสงกรานต์ให้นักศึกษาพา
นกัศึกษาญ่ีปุ่นท่ีมาแลกเปล่ียนไปเล่นน ้ าสงกรานต์ กิจกรรมน้ีจะท าให้นักศึกษาไดอ้ธิบายวฒันธรรมหรือ
สอนภาษาไทยใหแ้ก่เพื่อนชาวญ่ีปุ่น และเพื่อนชาวญ่ีปุ่นก็ไดส้อนภาษาญ่ีปุ่นเป็นการแลกเปล่ียนกนั ผลของ
การจดักิจกรรมน้ีนกัศึกษารู้สึกวา่เขาไดพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากข้ึน วธีิการน้ีจึงตอบวตัถุประสงคส์ าหรับนกัศึกษา
ในระดบัหน่ึง 
 หรือในกรณีท่ีนักศึกษาคนหน่ึงเรียนอ่อนมาก ขาดเรียนบ่อย เม่ือผูส้อนให้นักศึกษาคิดกิจกรรม 
นกัศึกษาบอกวา่ไม่กลา้พูดภาษาญ่ีปุ่น อาจารยม์อบหมายให้นกัศึกษาคนน้ีคิดเน้ือหาเพื่อไปพูดคุยกบัเพื่อน 
เป็นเร่ืองราวสั้น ๆ เช่นการไปชอ้ปป้ิง หรือเล่าวา่สงกรานตไ์ปเท่ียวท่ีไหนมา แต่นกัศึกษาเลือกอาจารยผ์ูส้อน
เป็นคู่สนทนาของเขา ผูส้อนจึงไดรู้้วา่ผูเ้รียนมีความตั้งใจสูง กลา้ท่ีจะคุยกบัผูส้อน ทั้ง ๆ ท่ีเขาไม่จ  าเป็นตอ้ง
เลือกอาจารยผ์ูส้อนเป็นคู่สนทนา อาจเลือกเพื่อน ๆ ก็ได ้แต่แสดงวา่เขากลา้ท่ีจะพูดกบัผูส้อน ถึงแมก้ารพูด
จะติดขัดในเร่ืองการเลือกใช้ค  าศัพท์ แต่ผูส้อนก็มีวิธีการโดยถามว่าค านั้ นภาษาไทยคืออะไรและให้
ค  าแนะน า การพูดคุยกบันกัศึกษาท าให้ผูส้อนสัมผสัไดว้่าเขามีความตั้งใจสูง มีความพยายาม ผูส้อนจึงให้
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ก าลงัใจวา่ผูเ้รียนมีความรู้ แต่ปัญหาคือไม่ค่อยไดใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่น และไดใ้ห้เทคนิควา่ บางคร้ังท่ีผูเ้รียนนึกเป็น
ศพัทภ์าษาไทยก่อนบางคร้ังค าภาษาไทยท่ีนกัศึกษานึกเป็นค ายาก จึงไม่สามารถหาค าศพัทภ์าษาญ่ีปุ่นเพื่อใช้
แทนได ้ผูส้อนให้นกัศึกษาลองเปล่ียนค าศพัทภ์าษาไทยท่ีเป็นค าง่าย ๆ และหาค าศพัทภ์าษาญ่ีปุ่นท่ีใกลเ้คียง
มากท่ีสุดมาเทียบเคียงก็จะไดผ้ลมากข้ึน นอกจากน้ีไดใ้ห้เวลากบันกัศึกษามาพูดคุยกบัผูส้อนเป็นภาษาญ่ีปุ่น 
หลงัจากนั้นนกัศึกษาเปล่ียนพฤติกรรม มีการมาถามมาปรึกษากบัผูส้อนมากข้ึน  
 ส่วนวิชาการเลือกหัวขอ้ท่ีสนใจ ผูส้อนให้นกัศึกษาทบทวนว่าการเรียนภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัและ
อนาคตอยากให้เป็นอยา่งไร อาชีพท่ีเขาตอ้งการท าในอนาคตคืออะไร และจึงมาคิดท ากิจกรรมการเรียนการ
สอน  ตวัอยา่ง นกัศึกษาคนหน่ึงอยากเป็นนกัร้อง ชอบนกัร้องคือ บ้ี สุกฤษฎ์ิ จึงท า Music Video มาให้เพื่อน
ดู ผลการเรียนของนกัศึกษาคนน้ีเคยไดเ้กรด D มาตลอด เขาจึงไม่ค่อยมีพื้นท่ีในหอ้งเรียน ทศันคติของเพื่อน
ท่ีมีต่อเขาเป็นไปในทางลบว่าเขาเรียนไม่เก่ง แต่เขาสามารถท า Clip Video ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเขาถนดัให้เพื่อนดู 
และเพื่อนนกัศึกษาให้ความสนใจ ท าให้เพื่อยอมรับเขามากข้ึน คร้ังท่ีสองท าคลิปจดัคอนเสร์ิตให้เพื่อนฟัง 
ร้องเพลงภาษาญ่ีปุ่นปนกบัภาษาไทย เขารู้สึกวา่เพื่อน ๆ สนใจกิจกรรมของเขามากข้ึน เม่ือเกิดความมัน่ใจ 
การเรียนของเขาดีข้ึน ผลการเรียนดีข้ึนเร่ือย ๆ จนกระทัง่ได ้certificate จากคณะ  
 อุปสรรคในการท า Project Based Learning คือ ช่วงแรกอาจจะใช้เวลาเพื่อท าความเขา้ใจในการ
เรียน อาจตอ้งหาหัวขอ้ หากิจกรรมซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียาก ตอ้งคิดกิจกรรมและวางแผนดว้ยตวัเอง จึงตอ้งมีการ
ปรับตวั หน้าท่ีของผูส้อนคือตอ้งให้ก าลงัใจนักศึกษาตลอดว่าเขาท าได้ให้ลองท าดู เม่ือนักศึกษามีความ
สนใจเม่ือคิดกิจกรรมข้ึนมา เขาก็คน้พบความหมายในกิจกรรมของเขา นกัศึกษาจะรู้สึกว่าเขาจะไดเ้รียนรู้
อะไรดว้ยตวัเองมากกวา่ใชค้วามจ า หรือท าตามท่ีครูสั่งใหท้  า  
 
สรุปเทคนิคการคัดเลือกบทเรียนและการจัดการเรียนการสอน 

1. การคดัเลือกบทเรียนท่ีเหมาะสมในท่ีน้ีหมายถึงบทเรียนท่ีตรงตามความสนใจของผูเ้รียน ทนัสมยั
และทา้ทาย กระตุน้ความสนใจและความอยากรู้อยากเห็น เป็นงานท่ีนกัศึกษาไดล้งมือท าเองคิดกิจกรรมเอง 

2.  การเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา 
3. กระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นของนกัศึกษา เช่น การใช้ค  าถามท่ีท าให้นักศึกษาเกิดความสงสัย

และตอ้งการคน้หาค าตอบ 
4.  การใชกิ้จกรรมใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสฝึกฝนการใชภ้าษาในสถานการณ์จริง 
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สรุปความรู้  
 

เทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพ 
 
 เทคนิคการสอนเป็นหน่ึงในหวัใจส าคญัในการจดัการเรียนการสอน เน่ืองดว้ยเทคนิคการสอนคือ
วธีิการต่างๆท่ีใชเ้สริมกระบวนการสอน เพื่อช่วยใหก้ารเรียนการสอนนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน      
ในการเรียนการสอน ผูส้อนตอ้งตระหนกัถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองพฤติกรรมการเรียน
ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปล่ียนไปอยา่งมาก  อนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ อาทิ การเปล่ียนแปลงทางสังคม  
ภูมิหลงัทางครอบครัวและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี 

จากประสบการณ์ของผูส้อน พบวา่พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 จะมีลกัษณะ
ดงัน้ี คือ นกัศึกษาไร้ระเบียบวนิยั  เขา้ชั้นเรียนสาย ไม่มีอุปกรณ์การเรียน ขาดเรียน แต่งกายไม่เรียบร้อย 
สมาธิสั้น ทุจริตในการสอบ  คดัลอกงาน ไม่มีความเคารพครูอาจารย ์ฯลฯ  ซ่ึงลกัษณะต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอน  เช่น ท าใหก้ารเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามแผนการสอนท่ีวางไว ้เพราะตอ้ง
ใชเ้วลาอบรมระเบียบวนิยั รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม นอกจากน้ียงัท าใหบ้รรยากาศการเรียนการสอนตึง
เครียด  ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งมีเทคนิคหรือวธีิการสอนและการใชส่ื้อการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียนและแกไ้ขพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา     ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้รียน  ควรประกอบไปดว้ยการสร้างแรงจูงใจภายในและ
ภายนอก   ในการสร้างแรงจูงใจภายนอก  ผูส้อนสามารถใชค้ะแนน  คูปอง  สต้ิกเกอร์ เพื่อเป็นแรงเสริมใน
การเรียน  ส่วนการสร้างแรงจูงใจภายในนั้นผูส้อนควรให้ผูเ้รียนทราบถึงวตัถุประสงคข์องส่ิงท่ีเรียน  และ
สามารถใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Instant Feedback) กบัผูเ้รียนหลงัการท าแบบฝึกหดัหรือการสอบเพื่อใหผู้เ้รียน
ไดท้ราบถึงพฒันาการของตนเองและเป็นโอกาสท่ีผูส้อนจะไดพู้ดคุย  ใหค้วามช่วยเหลือ และใหก้ าลงัใจแก่
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลไดอ้ยา่งทนัท่วงที   การใหเ้กียรติและยอมรับในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ
ผูเ้รียนอยา่งเป็นกลัยาณมิตรก็เป็นเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจท่ีดี หากผูเ้รียนมีแรงจูงใจท่ีดียอ่มมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียน 

2) เทคนิคการใชส่ื้อการสอน   ประสิทธิภาพในการเรียนเป็นผลลพัธ์ของการใชเ้ทคนิคการสอนท่ี
เหมาะสม  เทคนิคการสอนท่ีเหมาะกบัพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 นั้น  ผูส้อนตอ้ง
เลือกใชส่ื้อการสอนท่ีเหมาะต่อความสนใจของผูเ้รียน หรือแมก้ระทัง่ใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกส่ือท่ีเขาสนใจ มี
การบูรณาการเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติั   มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง     นอกจากน้ีเน้ือหาท่ีใชใ้นส่ือการสอนควรน ามาจากส่ิงท่ี
มีอยูใ่นชีวติประจ าวนั  เช่น ข่าวสารบา้นเมือง  ละคร  และเพลง  เป็นตน้   
            ดงันั้นผูส้อนในยคุศตวรรษท่ี 21 ตอ้งปรับตวั ปรับทศันคติ และปรับวธีิการสอนใหมี้ความเหมาะสม
กบัพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนไปเพื่อประสิทธิภาพของการศึกษาและเพื่อความสุขในวชิาชีพ 
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                    ภาคผนวก  
                                        รูปภาพประกอบการจดัการความรู้   
                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
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             คณะกรรมการ KM กลุ่มเทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพนัดประชุมกลุ่ม 
เพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู้เกีย่วกบัเร่ือง เทคนิคการสอน 
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คณะกรรมการ KM กลุ่มเทคนิคการสอนส าหรับครูมืออาชีพนัดประชุมกลุ่ม 
เพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู้เกีย่วกบัเร่ือง เทคนิคการสอน 
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ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ให้แก่คณาจารย์ในคณะ เพ่ือน าไปสู่การปฎบัิต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 


