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บทสรุป 

จากการประชุมแลกเปลี่ยนของอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปีและผู้บริหารของ
คณะศิลปศาสตร์ โดยมีการวางกรอบร่วมกันในการจัดการความรู้ (KM) ครั้งนี้ โดยก าหนดกรอบด้านการเรียนการ
สอนไว้ 4 ประเด็น คือ 1) กระบวนการสอนภาคทฤษฎี 2) กระบวนการสอนภาคปฏิบัติ 3) กระบวนการสอนโดย
เน้นกิจกรรม 4) กระบวนการสอนแบบบูรณาการสื่อการเรียนการสอนร่วมกับเกมหรือกิจกรรมในห้องเรียน โดยมี
การประชุมแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี จ านวน 1๕ คน และ ผู้ร่วมเข้าฟัง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ อาจารย์ใหม่ที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 3 ปี จ านวน  ๒0 คน โดยมีการจัดประชุม ๔ 
ครั้ง และ ให้อาจารย์ใหม่น าองค์ความรู้ไปทดลองใช้และทดลองปฏิบัติจริงกับนักศึกษาที่สอนในภาคเรียนที่         
1/๒๕๖0 หลังจากนั้นกลับมาแชร์แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนอาจารย์ถึงข้อดีและข้อจ ากัดและการประยุกต์กระบวนการ
สอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งองค์ความรู้แต่ละด้านทั้ง ๔ ด้านสรุปได้ดังนี้  

1. กระบวนการสอนภาคทฤษฎีโดยใช้วิธีการสอนภาคทฤษฎีของรายวิชาแบบบรรยาย การเรียนการ
สอนโดยเน้นการให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้สอนสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 1 ขั้นการเตรียมความพร้อมของ
ผู้สอนและผู้ เรียน  2.ขั้นสอน  ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ - การน าเสนอเนื้ อหา 
(Presentation ในขั้นนี้ผู้สอนจะให้ข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน  ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ มีการน าเสนอ
เนื้อหาใหม่โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษาที่ใช้กันจริง
โดยทั่วไป  รวมทั้งวิธีการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นด้านการออกเสียง ความหมาย ค าศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้กฎเกณฑ์ - ขั้นการฝึกปฏิบัติ (Practice)  เป็นขั้นตอนที่ให้
ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาที่เพ่ิงจะเรียนรู้ใหม่จากขั้นการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝึกควบคุมหรือชี้น า 
(Controlled Practice Directed Activities) - ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  (Production)  การฝึกใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารเปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ภาษาจากสถานการณ์ในชั้นเรียนไปสู่การน าภาษาไปใช้
จริงนอกชั้นเรียน 3.ขั้นสรุปและประเมินผล การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกัน
เรียนรู้โดยมีเป้าหมายกลุ่มร่วมกัน นั้นคือ“ผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่มมาจากค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของสมาชิกทุกคน
ร่วมกัน” ความส าเร็จมาจากความรับผิดชอบร่วมกันโดยใช้สื่อคือใบงาน ใบความรู้ หรือใบการร่วมกิจกรรมต่างๆ
โดยเทคนิคการใช้วิธีการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ( learner-centered Instruction) โดยการใช้
กระบวนการการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Approach) ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษา ดังนี้ 1.คิดและคุยกัน (Think-Pairs-Share) 2. คู่ตรวจสอบ (Pairs Check) มุมสนทนา (Confers) ร่วมกัน
คิด (Numbered Heads Together) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ  
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 ๒. กระบวนการสอนภาคปฏิบัติ ขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมน ามี 5 ชั้น ดังนี้ 1) ขั้นแนะน ำ ด้วย
การบอกว่าชั้นเรียนแบ่งเป็นกี่กลุ่ม กลุ่มละกี่คน สมาชิกแต่ละคนต้องรับผิดชอบที่จะเรียนเกี่ยวกับหัวข้อที่กลุ่ม
ได้รับให้ได้ มากที่สุด แต่ละกลุ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น มีหน้าที่จะสอนกลุ่มอ่ืน ด้วย ทุกคนจะได้รับเกรด
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 2) ขั้นกำรแบ่งกลุ่มให้คละกัน แล้วให้กลุ่มตั้งชื่อกลุ่ม เขียนชื่อกลุ่ม และสมาชิกบนป้าย
นิเทศ ผู้สอนแจ้งกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติระหว่างการประชุมกลุ่ม  3) ขั้นสร้ำงกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ โดยผู้สอนแจก
เอกสารหัวข้อต่าง ๆ 4) ขั้นตรวจสอบ 5) ประเมินผลและให้คะแนนแต่ละคน ผู้สอนท าการทดสอบเพ่ือดูว่าต้อง
สอนเพ่ิมเติมหรือไม่ให้เกรด และคิดคะแนนกลุ่ม 

3. กระบวนการสอนโดยเน้นกิจกรรม  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  3.1 การเรียนแบบ Learning by Doing 
นั้นใช้ “กิจกรรม Activity”เป็นหลักในการเรียนการสอน โดยการ “ปฏิบัติจริง Doing”ในเนื้อหาทุกขั้นตอนของ
การเรียนรู้ 3.2 อาจารย์เป็น “นักออกแบบกิจกรรม Activity Designer”มืออาชีพที่สามารถ “มองเห็นภาพ
กิจกรรม” ได้ทันทีเมื่ออ่านเนื้อหาจบลง เช่น ภาพวาดและเล่าเรื่องราวเป็นภาษาต่างๆหรือหาค าศัพท์ที่ซ้อนอยู่ 
3.3 อาจารย์เป็นผู้“สร้าง Constructed”ให้เกิดมีขึ้นในตัวคุณครูในเวลานี้ก็คือ “ความคิดวิเคราะห์ critical 
Thinking”3.4 เน้นกิจกรรมกลุ่มโดยทุกคนมีส่วนร่วม  

4 กระบวนการสอนแบบบูรณาการสื่อการเรียนการสอนร่วมกับเกมหรือกิจกรรมในห้องเรียน 
การใช้สื่อจริง (Authentic material) ที่ผู้เรียนสามารถพบได้ในชีวิตประจ าวันในการสอน (โฆษณาทาง

ทีวี, ประกาศรับสมัครงาน, รายงานข่าว สารคดี คลิปวีดิโอต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ไม่ใช่สื่อที่สร้างมาเพ่ือการ
เรียนการสอนเพียงอย่างเดียว) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาที่จะต้องน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ และเพ่ือให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษา 

 

Executive Summary 

From the exchange of instructors who have taught for at least 10 years and the management of the Faculty of Arts. 
By putting a framework together in Knowledge Management (KM) is the framework for teaching the four issues: 1) the 
theory lesson, 2) teaching process Practice 3) the teaching process by focusing on activities 4) teaching process. integrated 
media teaching with games and activities in the classroom. The meeting of the teachers who have taught for more than 10 
years were 15 and participants can exchange learning include teachers who have taught for at least 3 years, 20 people have 
been held 4 meetings and the new faculty. put knowledge to practical use and experiment with teaching students in semester 
1/2560 after returning to the share exchange with professors. Advantages and limitations and the application process is 
appropriate to teach the students. The knowledge of each of the 4 areas as follows. 1. The theoretical teaching methods, 
teaching theoretical courses and lectures. With an emphasis on teaching students to be critical. The course can be divided into 
three steps: 1, the preparation of teachers and teaching classes 2. The teaching language for communication, including: - 
presentation. (Presentation At this stage, the instructor will provide information to learners of English. This marks the 
beginning of learning. Presented by the new focus will allow students to gain knowledge and understanding about the 
meaning and form of language that is used generally true. Including how to use language, whether it is the pronunciation of 
the vocabulary and grammatical structures appropriate to the different situations, along with learning the rules - Advanced 
Practice (Practice) is a procedure that allows students to practice. using language that would just learn from the content 
presented in the form of training or direct control (controlled practice directed Activities) - the use of language for 
communication (Production) training b. The language for communication as the transfer of learning from the classroom to the 
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introduction of English into practice outside of class. 3. Summary and Evaluation The learning collaborative learning. An 
activity that the students learn together. 

The goal is to group together It is the "achievement Of the average of the results of all the members together, "the 
success of shared responsibility, using the media leaves the knowledge or the activity of various techniques using the methods 
taught by the learner. centered (Learner-centered Instruction) by using the collaborative learning (Cooperative Learning 
Approach) according to the guidelines of the Organization of Teaching 1. Think and talk. (Think-Pairs-Share) 2. Double 
check (Pairs Check) Corner (Confers) together (Numbered Heads Together) is teaching the students divided into small 
groups. 

2. The teaching practice  
The process taught by the events leading up to 5 layers: 1) the introduction by saying that the class is divided into a 

few groups of people, each member is responsible to learn about the topic, the group has been making the most of each. the 
group is specialized in the topic Have a duty to teach the other people will receive individually and as a group, 2) a group that 
mixed together. Then give the group a name Group name And membership on boards Teachers identify rules that must be 
observed during a group meeting, 3) establish an expert group. By teaching various topics leaflets 4) Check 5) evaluate and 
score each. The instructors were tested to see if they need additional instruction or do not make the grade. And that the group 

3. The teaching activities focus  
3.1 Learning Learning by Doing it the "Events Activity" mainly on teaching the "real Doing" in all stages of 

learning.  
3.2 Teacher's "Design Activity Activity Designer" professional ability. "Visualize" activities once read the story 

ends like a painting and a different language, or find words hidden. 
3.3 teachers to "build Constructed "to be held at the teacher is. "The idea is to analyze critical Thinking". 
3.4 Focus group activities by all those involved.  
4 Teaching process integrated learning and teaching with games and activities in the classroom. 
Using the media actually (Authentic material) that the students can be found in everyday teaching. (TV ads, job 

postings, news reports, documentaries, video clips that happen in real life. The media was not created to teaching only) to 
motivate the students to appreciate the language to be used in the profession. And to familiarize students with the language. 
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บทน า 

 พันธกิจด้านการเรียนการสอนหลักของคณะศิลปศาสตร์นั้น ในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ใหม่หรือผู้สอนใหม่ที่
ได้รับการบรรจุเข้าท างานสอน มักเจอปัญหาการสอนมากมายทั้งการสอนภาคปฏิบัติ การสอนภาคทฤษฎี ผู้เรียนมี
ข้อสอนแนะผ่านทางเวปมหาวิทยาลัยมากมาย รวมทั้งทักษะ ผลสัมฤทธิ์ ผลคะแนนต่ าหลายคน และมักจะเกิดกับ
อาจารย์ที่บรรจุมาใหม่  หลังจากการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน ไปปรับใช้ใน
การเรียนการสอน ปรับปรุงการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มคอ.3 เพ่ือน ามาปรับใช้ในภาคเรียนที่ 1/60 
เป็นต้น การได้ลองใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่คณะกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนกัน เลือกใช้หลายเทคนิค ผสมผสานกัน
พัฒนาการเรียนรู้นักศึกษาการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผล และพัฒนาการด้านการเรียนภาษาต่างประเทศของ
ผู้เรียน เช่น พัฒนาการด้านการฟัง การเขียน การพูดที่ชัดเจน การอ่าน  ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ  ปัจจุบันมีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ด้านภาษาต่างประเทศหลายแนวคิด  แต่ละแนวคิดช่วยสร้างความคิดที่เป็นระบบให้แก่ครูผู้สอน ช่วยให้ทราบการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือกรอบในการพัฒนามโนทัศน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  แนวคิดเหล่านี้ช่วย
ครูผู้สอนตัดสินใจวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน การเลือกสื่อการ
เรียนรู้เป็นต้น ดังนั้น จากการประชุมแลกเปลี่ยนของอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปีและ
ผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์ โดยมีการวางกรอบร่วมกันในการจัดการความรู้ (KM) ครั้งนี้ โดยก าหนดกรอบด้าน
การเรียนการสอนไว้ 4 ประเด็น คือ 1) กระบวนการสอนภาคทฤษฎี  2) กระบวนการสอนภาคปฏิบัติ 3) 
กระบวนการสอนโดยเน้นกิจกรรม 4) กระบวนการสอนแบบบูรณาการสื่อการเรียนการสอนร่วมกับเกมหรือกิจกรรม
ในห้องเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กระบวนการสอนภาคทฤษฎี 
การสอนภาคทฤษฎีนั้นมีหลายวิธีการด้วยกัน โดยการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีผลสัมฤทธิ์ที่

สูงนั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการเทคนิค โดยค านึงถึงสาระการสอน สภาพการณ์และลักษณะของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกัน สรุปได้ ดังนี้ 

วิธีการสอนภาคทฤษฎีของรายวิชาแบบบรรยาย 
การเรียนการสอนโดยเน้นการให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้สอนสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1 ขั้นการเตรียมความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน 
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในวิชานั้น ๆ และหาข้อมูลใหม่ๆค่อยอัพเดทให้นักศึกษาอยู่เสมอ 
1.2. จัดเตรียมข้อมูลและเนื้อหาเพื่อเป็นหัวข้อให้นักศึกษาค้นคว้างานที่มอบหมายจากทางอินเตอร์เน็ต 
1.3. จัดเตรียมสื่อการสอน เช่น Power Pointและใช้อธิบายโดยการใช้ Power Point เป็นสื่อในการสอน 
1.4 วางแผนกิจกรรมในทุกๆ หน่วยเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ มคอ.3 
2. ขั้นสอน  การสอนภาคทฤษฎีจะเน้นให้นักศึกษาได้มีการศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาค้นคว้า การ

มอบหมายงาน/ใบงานต่างๆก่อน เพ่ือให้เกิดความรู้และพัฒนาทักษะการคิด โดยได้มีการบูรณาการเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมทักษะการคิด โดยจะเน้นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ร่วมกันปฏิบัติ 
ร่วมกันคิด ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ จะมีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม โดยผู้สอนจะ
ตั้งประเด็นค าถามในลักษณะต่างๆ ตามแต่หัวข้อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด
ตาม สร้างแรงจูงใจกระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้เรียน อันไปสู่การร่วมกันสรุปทบทวนร่วมกัน ประกอบกับการสอน
แบบบรรยาย เพ่ือช่วยอธิบายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามขยาย
ความให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น  

ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
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 - การน าเสนอเนื้อหา (Presentation) จัด เป็นขั้นตอนส าคัญข้ันหนึ่ง  ในขั้นนี้ผู้สอนจะให้ข้อมูลทาง
ภาษาแก่ผู้เรียน  ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ มีการน าเสนอเนื้อหาใหม่โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับรู้และท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษาที่ใช้กันจริงโดยทั่วไป  รวมทั้งวิธีการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ออกเสียง ความหมาย ค าศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้
กฎเกณฑ์ 
 - ขั้นการฝึกปฏิบัติ (Practice)  เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาท่ีเพ่ิงจะเรียนรู้ใหม่จากข้ันการ
น าเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝึกควบคุมหรือชี้น า (Controlled Practice Directed Activities)  โดยมีผู้สอน
เป็นผู้น าในการฝึกไปสู่การฝึกแบบค่อย ๆ ปล่อยให้ท าเองมากข้ึน เป็นแบบกึ่งควบคุม (Semi-Controlled)  การ
ฝึกในขั้นนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนจดจ ารูปแบบของภาษาได้ จึงเน้นที่ความถูกต้องของภาษาเป็นหลัก  แต่ก็มี
จุดมุ่งหมายใหผู้้เรียนได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช้รูปแบบภาษานั้น ๆ ด้วยเช่นกัน ทั้งนีผู้้สอน
ต้องให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ว่า ตนเองใช้ภาษาถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้อาจตรวจสอบความเข้าใจ
ด้านความหมายได้ (ไม่ควรใช้เวลามากนัก) ต่อจากนั้นจึงให้ฝึกด้วยการเขียน (Written) เพ่ือเป็นการผนึกความ
แม่นย าในการใช้ 
 - ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  (Production)  การฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารเปรียบเสมือนการ
ถ่ายโอนการเรียนรู้ภาษาจากสถานการณ์ในชั้นเรียนไปสู่การน าภาษาไปใช้จริงนอกชั้นเรียน การฝึกใช้ภาษาเพ่ือ
สื่อสารโดยทั่วไป มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จ าลองจากสถานการณ์จริง หรือที่เป็น
สถานการณ์จริงด้วย  โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะแนวทางเท่านั้น  วิธีการฝึกมักฝึกในรูปแบบของการจัดกิจกรรม
แบบต่าง ๆ โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ก าหนดภาระงาน หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. ขัน้สรุปและประเมินผล 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันเรียนรู้โดยมีเป้าหมายกลุ่มร่วมกัน 
นั้นคือ“ผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่มมาจากค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของสมาชิกทุกคนร่วมกัน” ความส าเร็จมาจากความ
รับผิดชอบร่วมกันโดยใช้สื่อคือใบงาน ใบความรู้ หรือใบการร่วมกิจกรรมต่างๆ 

เทคนิคการใช้วิธีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (learner-centered Instruction) ด้วยวิธีการท าวิจัยใน
ด้านการสอนภาษาและการพัฒนาผู้เรียน โดยส ารวจข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เรียนถึงปัญหาในการเรียนสนทนา
ภาษาอังกฤษ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความตระหนก (anxiety) และอาย ในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน แล้วน าปัญหานั้นมาปรับกิจกรรมการสอนเพ่ือช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับผู้เรียน โดยการใช้
กระบวนการการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Approach) ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษา ดังนี้ 
 1. คิดและคุยกัน (Think-Pairs-Share)  เพ่ือนเรียน (Partners) และผลัดกันพูด (Say and Switch) 
ทั้ง 3 รูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คล้ายคลึงกัน คือให้ผู้เรียนจับคู่กันในการตอบค าถาม 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นหรือสถานการณ์ หรือท าความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นความคิดรวบ
ยอดที่ก าหนดให้ 
 2. คู่ตรวจสอบ (Pairs Check)  มุมสนทนา (Confers) ร่วมกันคิด (Numbered Heads Together)  
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ  
    เทคนิคการสอนแบบพูดถามตอบ เป็นการสอนที่ใช้ค าถามค าตอบ โดยผู้ สอนเป็นผู้ถามค าถามและ
ผู้เรียนเป็นผู้ตอบค าถามตามพ้ืนฐานความรู้ที่ผู้เรียนได้อ่านจากหนังสือ หรือสิ่งที่ผู้สอนได้น าเสนอในระหว่างการ
บรรยาย การสาธิตหรือกิจกรรมอ่ืนในการสอนแบบพูดถามตอบ ผู้สอนควรอธิบายให้นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการสอนแบบนี้ ซึ่งผู้สอนจะได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการขยายความและอธิบายเพ่ิมเติมแก่ผู้เรียน 
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๒. กระบวนการสอนภาคปฏิบัติ 
คุณภาพของผู้เรียนนั้น นอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบให้ตัวผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม สติปัญญา 

และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆแล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดให้แก่ผู้เรียนนั้น ก็มีส่วนส าคัญ สรุปได้ ดังนี้ 
๑. การสอนแบบการใช้ส านวนภาษาที่ขึ้นต้นด้วยค ากิริยา , Adj. (ใช้ส านวนภาษาที่หลากหลาย) มา

ผสมผสานกับกรณีศึกษาต่างๆรวมกับกิจกรรมในชั้นเรียน 
๒. การใช้ CD ,คลิป,VDO , ภาพยนตร์ โดยให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม การฟัง การพูด การออกเสียงตาม

แบบกับเจ้าของภาษา ซึ่งเน้นหลัก LEARN and PLAY 
๓. การใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบบทบาทสมมุติ ( Role play ) โดยมอบสถานการณ์ต่างๆและเริ่ม

ฝึกพูดในสถานการณ์ แต่งประโยคใหม่ๆ หรือมีค าศัพท์ต่างๆไว้ให้ โดยให้ผู้เรียนเริ่มแต่งประโยคออกมา โดยผู้สอน
เป็นผู้ดูแลและเสนอแนะแก้ไขให้ถูกต้อง 

๔. วิธีการสอนภาษาโดยน าวิชาคณิตศาสตร์มาสัมพันธ์กันหรือสัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์เช่น 
intersection ให้ เป็นชุดความรู้ หรือเป็นรูปภาพและเรื่องราวที่สัมพันธ์กัน มีการผูกเรื่องเข้าด้วยกันเชิง
ความสัมพันธ์และตรงข้ามกัน อาจเกิดจากสิ่งรอบตัวหรือนิทานก็ได้ เป็นต้น 

๕. วิธีสอนแบบฟัง-พูด (Audio – Lingual Method) เป็นวิธีการสอนตามหลักภาษาศาสตร์ และวิธีการ
สอนตามแนวโครงสร้างเป็นการสอนตามหลักธรรมชาติ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน สอนครบองค์ประกอบล าดับจาก
ง่ายไปหายาก ผู้เรียนจะต้องฝึกภาษาที่เรียนซ้ า ๆ จนเกิดเป็นนิสัย สามารถพูดได้อย่างเป็นอัตโนมัติ ผู้สอนจะต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาที่เรียนให้แก่ผู้เรียนในการเลียนแบบ ผู้เรียนเป็นผู้ลอกเลียนแบบและปฏิบัติตาม
ผู้สอนจากสิ่งที่ง่ายไปสิ่งที่ยาก 

๖. การน าเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน มาประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับ TENSE เช่น Past Tense  
 

ขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมน ามี 5 ชั้น ดังนี้ 
1. ขั้นแนะน ำ ด้วยการบอกว่าชั้นเรียนแบ่งเป็นกี่กลุ่ม กลุ่มละกี่คน สมาชิกแต่ละคนต้องรับผิดชอบที่จะ

เรียนเกี่ยวกับหัวข้อที่กลุ่มได้รับให้ได้ มากท่ีสุด แต่ละกลุ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น มีหน้าที่จะสอนกลุ่มอ่ืน ด้วย 
ทุกคนจะได้รับเกรดรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

2. ขั้นกำรแบ่งกลุ่มให้คละกัน แล้วให้กลุ่มตั้งชื่อกลุ่ม เขียนชื่อกลุ่ม และสมาชิกบนป้ายนิเทศ ผู้สอนแจ้ง
กฎเกณฑ์ท่ีต้องปฏิบัติระหว่างการประชุมกลุ่ม 

ก. ห้ามคนใดออกจากกลุ่มก่อนที่จะเสร็จงานกลุ่ม 
ข. แต่ละคนในกลุ่มต้องรับผิดชอบที่จะให้สมาชิกทุกคนเข้าใจและท างานให้เสร็จสมบูรณ์ 
ค. ถ้าผู้เรียนคนใดไม่เข้าใจเรื่องใด ต้องขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนในกลุ่มก่อนที่จะถามผู้สอน 

3. ขั้นสร้ำงกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ โดยผู้สอนแจกเอกสารหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งภายในควรประกอบด้วย ดังนี้ 
เนื้อหา ถ้ามีกลุ่ม 6 กลุ่ม ผู้สอนต้องเตรียมเอกสาร 6 ชุด ผู้เรียนที่ได้รับหัวข้อเดียวกันจะศึกษาเรื่องนั้นด้วยกัน 
เมื่อทุกคนเข้าใจดีแล้ว ก็เตรียมตัววางแผนกการสอนเพ่ือกลับไปสอนสมาชิกในกลุ่มเดิมของตนและให้นักศึกษา
ค้นหาข้อมูล จัดท ารายงาน 

4. ขั้นตรวจสอบ 
4.1 ผู้เชี่ยวชาญสอนเพ่ือนในกลุ่ม ทุกคนจะผลัดกันสอนเรื่องที่ไปศึกษามาตรวจสอบความเข้าใจ และ

ช่วยเพื่อนสมาชิกในการเรียน 
4.2 มอบหมายให้เพ่ือนตรวจสอบเพ่ือน เพ่ือดูความถูกต้องและให้กล้าเสนอแนะเพ่ือนในสิ่งที่ถูกและให้

เพ่ือนทุกคนยอมรับความคิดเห็นของกันละกัน 
5. ประเมินผลและให้คะแนนแต่ละคน ผู้สอนท าการทดสอบเพ่ือดูว่าต้องสอนเพ่ิมเติมหรือไม่ให้เกรด และคิด

คะแนนกลุ่ม 



7 
 

 
3. กระบวนการสอนโดยเน้นกิจกรรม (Activity Base) 

3.1 การเรียนแบบ Learning by Doing นั้นใช้ “กิจกรรม Activity”เป็นหลักในการเรียนการสอน 
โดยการ “ปฏิบัติจริง Doing”ในเนื้อหาทุกข้ันตอนของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็น
ผู้ปฏิบัติแต่กิจกรรมที่น ามาใช้นี้ต้องมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เนื้อหานั้นๆ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ 
ไม่ซ้ าซากจนก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น  

3.2 อาจารย์เป็น “นักออกแบบกิจกรรม Activity Designer”มืออาชีพที่สามารถ “มองเห็นภาพ
กิจกรรม” ได้ทันทีเมื่ออ่านเนื้อหาจบลง เช่น ภาพวาดและเล่าเรื่องราวเป็นภาษาต่างๆ หรือหาค าศัพท์ที่ซ้อน
อยู่ 

3.3 อาจารย์เป็นผู้“สร้าง Constructed”ให้เกิดมีขึ้นในตัวคุณครูในเวลานี้ก็คือ “ความคิดวิเคราะห์ 
critical Thinking”เพ่ือจะได้รู้ความต้องการและความคิดแท้จริงของนักเรียนเพ่ือเข้าใจความต้องการของกลุ่ม 
ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ตกยุคคุณครูต้องมี “ความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking” เพ่ือจะได้มีความสามารถ
สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใหม่และน่าสนใจอยู่เสมอ 

3.4 เน้นกิจกรรมกลุ่มโดยทุกคนมีส่วนร่วม ได้แก่ 
-กิจกรรมทายค าศัพท์จากท่าทางของเพ่ือนร่วมห้อง  
-กิจกรรมบทบาทสมมุติและสถานการณ์จ าลอง  
-กิจกรรมเกมการสร้างประโยคแข่งกัน สร้างผังค าศัพท์ที่เหมือนกันและแตกต่างกัน 
-กิจกรรมเพื่อนเช็คเพ่ือน การออกเสียงถูกกับผิด ให้มีศัพท์ยากที่ผู้สอนมอบหมาย 
-กิจกรรมการแข่งขันการแปลภาษาตามเนื้อเรื่องที่มอบหมายให้ 
 

4 กระบวนการสอนแบบบูรณาการสื่อการเรียนการสอนร่วมกับเกมหรือกิจกรรมในห้องเรียน 
 

การใช้สื่อจริง (Authentic material) ที่ผู้เรียนสามารถพบได้ในชีวิตประจ าวันในการสอน (โฆษณาทางทีวี
, ประกาศรับสมัครงาน, รายงานข่าว สารคดี คลิปวีดิโอต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ไม่ใช่สื่อที่สร้างมาเพ่ือการเรียน
การสอนเพียงอย่างเดียว) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาที่จะต้องน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ และเพ่ือให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษา สแลง และค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้รูปแบบการเรียนส าเร็จรูป 
ส าหรับสภาพการใช้แบบเรียนส าเร็จรูป อาจารย์ได้จัดสภาพห้องเรียนโดยจัดให้นักศึกษานั่งเป็นกลุ่มคละกัน
ระหว่างนักศึกษาท่ีเรียนดี และนักศึกษาท่ีผลการเรียนปานกลางถึงอ่อน   

นอกจากนี้หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนในแต่ละบทเรียน ก็เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีนี้ของนักศึกษาบางคนต่ าลงได้ แต่นักศึกษาส่วนใหญ่จะพึงพอใจกับการเรียนด้วย
แบบเรียนส าเร็จรูปในความคิดเห็นของผู้สอนและนักศึกษา พบว่า ผู้สอนมีความคิดเห็นว่าแบบเรียนส าเร็จรูปมี
วัตถุประสงค์ของบทเรียน สอดคล้องกับเนื้อหามีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรมีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมการเรียนด้วย
ตนเอง ช่วยลดเวลาในการสอนของครู  แต่ผู้สอนควรมีการเตรียมการสอนล่วงหน้าเพ่ือแก้ปัญหาหากนักศึกษาไม่
เข้าใจบทเรียน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้   

ส่วนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในวิชาบรรยายโดยทั่วไปมีระดับต่ ากว่า แต่เมื่อใช้
แบบเรียนส าเร็จรูปเข้าช่วยในการเรียนการสอนร่วมกับการสอนแบบบรรยายปกติในชั้นเรียน พบว่า แบบเรียน
ส าเร็จรูปจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในวิชาบรรยายให้นักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น 
 
การใช้ Social Network เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

Kahoot! เป็นเครื่องมือที่ใช้กับระบบสารสนเทศที่ช่วยในการประเมินผู้เรียนผ่าน Smart Phone  
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เพียงขอให้มีสัญญาณที่เชื่อมต่อกับ Internet ได้  เราก็น า Kahoot! มาช่วยในการประเมินผลผู้เรียนได้ฟรี ๆ 
 เพียงแค่เราให้ผู้เรียนเชื่อมต่อสัญญาณ Internet แล้วเข้าไปที่ Kahoot.it  ผู้เรียนก็จะพบกับหน้าจอในลักษณะนี้ 
 

 
 ผู้สอนก็จะแสดงค าถามทีละข้อ โดยมีการตั้งค่าจับเวลาในการตอบแต่ละข้อได้ด้วย  โดยข้อค าถามก็จะโชว์ขึ้นจอ
ฉาย LCD ได้ขณะสอน (ดั่งภาพจอฝั่งซ้ายมือ) และหน้าจอมือถือของผู้เรียน ก็จะให้เลือกว่าจะตอบข้อใด (ดังภาพ
จอฝั่งขวามือ) ตามสีที่ก าหนดไว้เป็นตัวเลือก 

 

                โดยผู้สอนสามารถตั้งค่าว่าจะเฉลยด้วยหรือไม่ ซึ่งผมจะอธิบายเฉลยด้วย เพราะจะได้สอนผู้เรียนไป
ในตัวและระบบยังแสดงว่ามีคนตอบถูกก่ีคน (ดังภาพจอฝั่งซ้ายมือ) โดยหน้าจอในมือถือของผู้เรียนแสดงผลว่าตอบ
ผิดหรือถูกและผู้ตอบมีคะแนนรวมแล้วเท่าใด 
                หากผู้สอนสร้างกิจกรรมให้ท้าทายผู้เรียนและเร้าความสนใจ ผู้เรียนจะสนุกมาก เพราะพวกเขาต้อง
แข่งขันกันตอบให้ถูกและเร็ว จึงจะได้คะแนนสูงๆ  
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 และเม่ือตอบค าถามครบทุกข้อระบบยังรวมคะแนน และจัดอันดับว่าใครคือ The Winner พร้อมทั้ง Download 
ผลสรุปของผู้เรียนแต่ละคน ว่าใครตอบผิด ตอบถูกในข้อใด เพ่ือให้ผู้สอนน าผลไปพัฒนาผู้เรียนต่อได้เป็นรายบุคคล 

 

 

บทสรุป 

หลังจากมีการด าเนินการน าการจัดการความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน ไปปรับใช้
ในการเรียนการสอน ปรับปรุงการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มคอ.3 เพ่ือน ามาปรับใช้ในภาคเรียนที่ 
1/60 เป็นต้น การได้ลองใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่คณะกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนกัน เลือกใช้หลายเทคนิค ผสมผสานกัน
พัฒนาการเรียนรู้นักศึกษาการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผล และพัฒนาการด้านการเรียนภาษาต่างประเทศของ
ผู้เรียน เช่น พัฒนาการด้านการฟัง การเขียน การพูดที่ชัดเจน การอ่าน  ก่อให้เกิดความตื่นตัว เกิดทักษะ 
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ 
เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน โยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ๒ และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการสอนแบบใหม่
แทนที่วัฒนธรรมและรูปแบบการสอนแบบเก่ามีลักษณะการบรรยายและท าแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียว ซึ่งผล
โดยรวมเป็นที่น่าพอใจมาก 



10 
 

 

 

 

 

 

 


