เทคนิควิธีการสอนแบบใหมเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร มทร.พระนคร
ศูนยการจัดการความรู คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.พระนคร
16 มกราคม 2555

คุณภาพของผูเรียนนั้นนอกจากจะเกี่ยวของกับองคประกอบในตัวผูเรียนเอง เชน ความพรอม สติปญ
 ญา
เจตคติ และสภาพแวดลอมอื่น ๆ แลว กระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดใหก็นับวาเปนสิง่ สําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ นํานวัตกรรมตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรู เขาใจในสิง่ ที่ ตองการใหผรู ูนั้นนับวาเปนอีกกาวหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน ดังนั้นเพื่อใหเกิด ประโยชนโดยตรงตอการสงเสริมใหผูสอนไดเห็นแนวทางในการสอนใหมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น ความรูเรื่อง เทคนิคการสอนแนวใหมจงึ มีความจําเปนที่ผสู อนควรจะศึกษาเพื่อจะเปน “ ผูส อนใน ยุคโลกาภิ
วัตน ”
วิธีสอนแบบทํางานรับผิดชอบรวมกัน ( Co – operative Leanning )
ความหมาย เปนการจัดประสบการณเรียนรูทผี่ ูเรียนทํางานรวมกันและชวยเหลือ กันในชั้นเรียน ซึง่ จะ
สรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน และยังเพิ่มปฏิสมั พันธที่ยอมรับซึง่ กันและกัน สรางความภาคภูมิใจใหผเู รียนทุกคน
นอกจากนี้ยงั เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกดวย เพราะใน ชั้นเรียนมีความรวมมือ ผูเรียนจะไดฟง เขียน อาน ทวน
ความ อธิบาย และปฏิสัมพันธ ผูเรียน จะเรียนดวยการลงมือกระทํา ผูเรียนที่มจี ุดบกพรองจะไดรับการชวยเหลือ
จากเพื่อนในกลุม
ความมุงหมายของการสอน ความมุงหมายของการเรียนแบบทํางาน รับผิดชอบ รวมกัน คือ การใหสมาชิกทุกคนใช
ความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางานกลุม โดยยังคงรักษา สัมพันธภาพที่ดีตอสมาชิกกลุม ในการเรียนเปนกลุม
แบบเดิมนั้น จุดมุงหมายอยูท ี่การทํางานให สําเร็จเทานั้น
ขั้นตอนการสอนมี 5 ชั้น ดังนี้
1. แนะนํา ดวยการบอกวาชั้นเรียนแบงเปนกี่กลุม กลุมละกีค่ น สมาชิกแตละคน ตองรับผิดชอบทีจ่ ะเรียนเกีย่ วกับ
หัวขอที่กลุม ไดรับใหไดมากทีส่ ุด แตละกลุมเปนผูเชี่ยวชาญใน หัวขอนั้น มีหนาที่จะสอนกลุมอื่น ๆ ดัวย ทุกคนจะ
ไดรับเกรดรายบุคคล และเปนกลุม
2. แบงกลุม ใหคละกัน แลวใหกลุมตัง้ ชือ่ กลุม เขียนชื่อกลุม และสมาชิกบนปาย นิเทศ ผูสอนแจงกฎเกณฑที่ตอง
ปฏิบัติระหวางการประชุมกลุม
ก. หามคนใดออกจากกลุมกอนทีจ่ ะเสร็จงานกลุม
ข. แตละคนในกลุมตองรับผิดชอบที่จะใหสมาชิกทุกคนเขาใจและทํางานให เสร็จสมบูรณ
ค. ถาผูเรียนคนใดไมเขาใจเรื่องใด ตองขอความชวยเหลือจากเพื่อนในกลุม กอนที่จะถามผูส อน
3. สรางกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูสอนแจกเอกสารหัวขอตาง ๆ ซึ่งภายในบรรจุดว ย เนื้อหา ถามีกลุม 6 กลุม ผูสอน
ตองเตรียมเอกสาร 6 ชุด ผูเรียนที่ไดรบั หัวขอเดียวกันจะศึกษา เรื่องนั้นดวยกัน เมื่อทุกคนเขาใจดีแลว ก็เตรียมตัว
วางแผนกการสอนเพื่อกลับไปสอนสมาชิกใน กลุมเดิมของตน

4. ผูเชี่ยวชาญสอนเพื่อนในกลุม ทุกคนจะผลัดกันสอนเรื่องที่ไปศึกษามา ตรวจสอบความเขาใจ และชวยเพื่อน
สมาชิกในการเรียน
5. ประเมินผลและใหคะแนนแตละคน ผูสอนทําการทดสอบเพื่อดูวาตองสอน เพิ่มเติมหรือไมใหเกรด และคิด
คะแนนกลุม
วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง ( Brainstorming )
การระดมสมอง
ความหมาย หมายถึง วิธสี อนที่ใชในการอภิปรายโดยทันที ไมมีใครกระตุน กลุม ผูเรียนเพื่อหาคําตอบหรือทางเลือก
สําหรับปญหาที่กาํ หนดอยางรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นโดย ในขณะนั้นจะไมมีการตัดสินวา คําตอบหรือทางเลือกใด
ดีหรือไมอยางไร
ลักษณะสําคัญ ผูเรียนแบงเปนกลุม เล็ก ๆ ชวยกันคิดหาคําตอบหรือทางเลือก สําหรับปญหาที่กาํ หนดใหมากที่สุด
และเร็วที่สุดเทาทีจ่ ะทําได แลวชวยกันพิจารณาเลือกทางเลือก ที่ดีที่สุด ซึง่ อาจมีมากกวาหนึ่งทาง
ขั้นตอนในการระดมสมอง
1. กําหนดปญหา
2. แบงกลุม ผูเรียน และอาจเลือกประธานหรือเลขา เพื่อชวยในการอภิปรายและ บันทึกผล
3. สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันคิดหาคําตอบหรือทางเลือกสําหรับปญหาที่กาํ หนด
ใหมากทีส่ ุดภายในเวลาทีก่ าํ หนด โดยปญหาของแตละกลุมอาจเปนปญหาเดียวกันหรือตางกันก็ได
4. คัดเลือกเฉพาะทางเลือกที่นา จะเปนไปได หรือเหมาะสมที่สุด
5. แตละกลุม นําเสนอผลงานของตน ( ขอ 4 และ 5 อาจสลับกันได )
6. อภิปรายและสรุปผล
ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. ฝกกระบวนการแกปญหาและมีคุณคามากทีจ่ ะใชเพื่อแกปญหาหนึ่ง
2. กอใหเกิดแรงจูงใจในตัวผูเรียนสูง และฝกการยอมรับความเห็นทีแ่ ตกตางกัน
3. ไดคําตอบหรือทางเลือกไดมาก ภายในเวลาอันสั้น
4. สงเสริมการรวมมือกัน
5. ประหยัดคาใชจา ยและการจัดหาสื่อเพิ่มเติมอื่น ๆ

ขอจํากัด
1. ประเมินผลผูเรียนแตละคนไดยาก
2. อาจมีนักเรียนสวนนอยเพียงไมกคี่ นครอบครองการอภิปรายสวนใหญ
3. เสียงมักจะดังรบกวนหองเรียนขางเคียง
4. ถาผูจ ดบันทึกทํางานไดชา การคิดอยางอิสระก็จะชาและจํากัดตามไปดวย
5. หัวเรื่องตองชัดเจนรัดกุม และมีประธานที่มคี วามสามารถในการดําเนินการ และสรุปการอภิปราย ทัง้ ในกลุม
ยอย และรวมทัง้ ชั้น
วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ ( Practice )
วิธกี ารสอนโดยการลงมือปฏิบัติ หมายถึง วิธสี อนที่ใหประสบการณตรงกับ ผูเรียน โดยการใหลงมือปฏิบัติจริง เปน
การสอนที่มงุ ใหเกิดการผสมผสานระหวางทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
วิธปี ฏิบัติ ใหผูเรียนไดลงมือฝกฝนหรือปฏิบัตจิ ริง
ลักษณะสําคัญ การลงมือปฏิบัติมกั ดําเนินการภายหลังการสาธิต การทดลองหรือ การบรรยาย เปนการฝกฝน
ความรูค วามเขาใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเนนการฝกทักษะ

ขั้นตอนการสอน
1. ขั้นเตรียม ผูส อนกําหนดจุดมุง หมายของการฝกปฏิบัติ รายละเอียดของขั้นตอน การทํางาน เตรียมสื่อตาง ๆ
เชน วัสดุอปุ กรณ เครื่องมือใบงานหรือคูมือการปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ ผูสอนใหความรูแ ละทักษะที่เปนพื้นฐานในการปฏิบัติ มอบหมาย งานที่ปฏิบัติเปนกลุมหรือ
รายบุคคล กําหนดหัวขอการรายงาน หรือการบันทึกผลการปฏิบัติงานของ ผูเรียน
3. ขั้นสรุป ผูส อนและผูเรียน ชวยกันสรุปกิจกรรมการปฏิบตั ิงาน
4. ขั้นประเมินผล สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน เชน ความสนใจ ความรวมมือ
ความเปนระเบียบ การประหยัด การใชและการเก็บรักษาเครื่องมือ และการตรวจผลงาน เชน คุณภาพของงาน
ความริเริม่ ความประณีตสวยงาม
ขอควรคํานึง ตองใชวัสดุอปุ กรณ และเครือ่ งมือจํานวนมาก และมีคุณภาพ
วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง ( Simulation )

วิธสี อนโดยใชสถานการณจาํ ลอง หมายถึง วิธสี อนทีจ่ าํ ลองสถานการณจริงมาไวใน ชั้นเรียน โดยพยายามทําใหเห
มือจริงทีส่ ุด มีการกําหนดกติกาหรือเงื่อนไข แลวแบงผูเรียนเปนกลุมให เขาไปเลนในสถานการณจาํ ลองนั้น ๆ ดวย
กิจกรรมนีผ้ ูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการเผชิญกับปญหา จะตองมีการตัดสินใจและใชไหวพริบ
วัตถุประสงค ใหผูเรียนไดเขาไปมีปฏิสมั พันธกับสถานการณจนเกิดความเขาใจลักษณะสําคัญ สถานการณที่จาํ ลอง
ขึ้นตองใกลเคียงกับความเปนจริง ผูเรียนไดเขา ไปมีปฏิสัมพันธกับสถานการณ ทําการตัดสินใจแกปญ
 หาตาง ๆ ซึ่ง
การตัดสินใจจะสงผลถึงผูเรียนใน ลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง
ขั้นตอนการสอน
1. ขั้นเตรียม ผูส อนจัดเตรียมสถานการณโดยกําหนดจุดมุง หมายของการสอนแลว เลือกรูปแบบและขั้นตอนที่
เหมาะสม เขียนเนื้อหารายละเอียดและอุปกรณที่ตองใช
2. ขั้นดําเนินการ ผูสอนอธิบายบทบาทหรือกติกา วิธีการเลน วิธีการใหคะแนนและ ทําการแบงกลุมผูเรียน ผูเ รียน
ปฏิบัติกิจกรรมทีก่ าํ หนด โดยมีผูสอนใหคาํ แนะนําและดูแลการเลน ผูสอนทําการสังเกต จดบันทึก และใหคะแนน
ผูเรียนเปนรายบุคคล
3. ขั้นสรุป ผูส อนจะชวยสรุปดวยการวิเคราะหกระบวนการ เปรียบเทียบบทเรียนจา กดสถานการณจาํ ลองกับโลก
แหงความเปนจริง หรือเชื่อมโยงกิจกรรมที่ปฏิบัติไปแลวกับเนื้อหาวิชาที่ เรียน
ขอควรคํานึง
1. ถาผูส อนขาดความรูในการสรางสถานการณจาํ ลอง อาจสรางผิดไปจากจุดมุง หมายได
2. สถานการณจาํ ลองที่ยากเกินไปจะทําใหผูเรียนไมเขาใจ
3. เปนการยากที่จะประเมินผูเรียนแตละคน
วิธสี อนแบบสาธิต ( Demonstration Method )
ความหมาย
หมายถึงวิธสี อนที่ครูมหี นาที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเปนสวนใหญ โดย มีการแสดงหรือการกระทําใหดู
เปนตัวอยาง นักเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการสังเกต การฟง การ กระทํา หรือการแสดง และอาจเปดโอกาสให
นักเรียนเขามามีสวนรวมบาง
ความมุง หมาย
1. เพื่อกระตุนความสนใจใหนักเรียนมีความสนใจในบทเรียนยิ่งขึ้น

2. เพื่อชวยในการอธิบายเนือ้ หาที่ยาก ซึ่งตองใชเวลามาก ใหเขาใจงายขึ้น และ ประหยัดเวลา บางเนื้อหาอาจจะ
อธิบายใหนักเรียนเขาใจไดยาก การสาธิตจะทําใหนกั เรียนไดเห็น ขั้นตอนและเกิดความเขาใจงาย
3. เพื่อพัฒนาการฟงการสังเกตและการสรุปทําความเขาใจในการสอน โดยใชวิธี สาธิต นักเรียนจะฟงคําอธิบาย
ควบคูไปดวย และตองสังเกตขั้นตอนตาง ๆ ตลอดจนผลที่ไดจาก การสาธิตแลวจึงสรุปผลของการสาธิต
4. เพื่อแสดงวิธีการหรือกลวิธีในการปฏิบัตงิ าน ซึง่ ไมสามารถอธิบายไดดวย คําพูด เชน การทํากิจกรรมในวิชาค
หกรรมศิลป ฯลฯ
5. เพื่อสรุปประเมินผลความเขาใจในบทเรียน
6. เพื่อใชทบทวนผลความเขาใจในบทเรียน

ขั้นตอนในการสอน
1. กําหนดจุดมุง หมายของการสาธิตใหชัดเจน และตองสาธิตใหเหมาะสมกับ เนื้อเรื่อง
2. เตรียมอุปกรณในการสาธิตใหพรอม และตรวจสอบความสมบูรณของอุปกรณ
3. เตรียมกระบวนการสาธิต เชน กําหนดเวลาและขั้นตอน จะเริ่มตนดําเนินการ และจบลงอยางไร ผูส าธิตตอง
เขาใจในขั้นตอนตาง ๆ เหลานี้อยางละเอียดแจมแจง
4. ทดลองสาธิตกอนสอน ควรทดลองสาธิตเพื่อตรวจสอบความพรอมตลอดจน ผลที่จะเกิดขึ้น เพื่อปองกัน
ขอผิดพลาดในเวลาสอน
5. ตองจัดทําคูมือคําแนะนําหรือขอสังเกตในการสาธิต เพื่อที่นักเรียนจะใช ประกอบในขณะที่มีการสาธิต
6. เมื่อสาธิตเสร็จสิ้นแลว นักเรียนควรไดทาํ การสาธิตซ้าํ อีก เพื่อเนนใหเกิด ความเขาใจดีขึ้น
7. จัดเตรียมกิจกรรมหลังจากการสาธิตเพื่อใหนกั เรียนเห็นคุณคาหรือประโยชน ของการสาธิตนั้น ๆ
8. ประเมินผลการสาธิต โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนักเรียนและผลของการ เรียนรู การประเมินผลควรมี
กิจกรรมหรือเครื่องมือ เชน การทดสอบ การใหแสดงความคิดเห็น หรือการอภิปรายประกอบ
วิธีสอนแบบโครงการ ( Project Method )
ความหมาย
วิธสี อนแบบโครงการ เปนการสอนที่ใหนักเรียนเปนหมูหรือรายบุคคลได วางโครงการและดําเนินงานใหสําเร็จตาม
โครงการนั้น นับวาเปนการสอนทีส่ อดคลองกับสภาพ ชีวิตจริงเด็กจะทํางานนี้ดว ยการตั้งปญหา ดําเนินการ
แกปญหาดวยการลงมือทําจริง เชน โครงการ รักษาความสะอาดของหองเรียน
ความมุงหมาย
1. เพื่อใหนักเรียนไดฝกทีจ่ ะรับผิดชอบในการทํางานตาง ๆ
2. เพื่อใหนักเรียนฝกแกปญหาดวยการใชความคิด
3. เพื่อฝกดําเนินงานตามความมุง หมายที่ตั้งไว

ขั้นตอนในการสอน
1. ขั้นกําหนดความมุง หมาย เปนขั้นกําหนดความหมายและลักษณะโครงการ โดยตัวนักเรียน ครูจะเปนผูชแี้ นะให
นักเรียนตั้งความมุงหมายของการเรียนวาเราจะเรียนเพื่ออะไร
2. ขั้นวางแผนหรือวางโครงการ เปนขั้นที่มคี ุณคาตอนักเรียนเปนอยางมาก คือ นักเรียนจะชวยกันวางแผนวาทํา
อยางไรจึงจะบรรลุถงึ จุดมุงหมาย จะใชวธิ ีการใดในการทํา กิจกรรม แลวจึงทํากิจกรรมที่เหมาะสม
3. ขั้นดําเนินการ เปนขั้นลงมือกระทํากิจกรรมหรือลงมือแกปญหา นักเรียนเริม่ งานตามแผนโดยทํากิจกรรมตามที่
ตกลงใจแลว ครูคอยสงเสริมใหนักเรียนไดกระทําตามความมุง หมายที่กาํ หนดไว ใหนักเรียนคิดและตัดสินใจดวย
ตนเองใหมากทีส่ ุดและควรชีแ้ นะใหนักเรียน รูจ ักวัดผลการทํางานเปนระยะ ๆ เพื่อการทํากิจกรรมจะไดลุลว งไป
ดวยดี
4. ขั้นประเมินผล หรืออาจเรียกวา ขั้นสอบสวนพิจารณานักเรียน ทําการ ประเมินผลวากิจกรรม หรือโครงการที่
ทํานั้นบรรลุตามความมุงหมายที่ตงั้ ไว หรือไมมี ขอบกพรองอยางไรและควรแกไขใหดีขึ้นอยางไร
ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. นักเรียนมีความสนใจเพราะไดลงมือปฏิบัติจริง ๆ
2. สงเสริมความคิดสรางสรรค และการทํางานอยางมีแผน และใหรูจกั ประเมินผลงานของตนเอง
เทคนิคการอภิปรายแบบอางปลา
ความหมาย
เทคนิคการอภิปรายแบบอางปลา เปนการแบงกลุม ผูเรียนออกเปน 2 กลุม นั่ง เปนวงกลม 2 วงซอน กลุมวงในจะ
มีจาํ นวน 5 – 10 คน จะไมมากนัก กลุมวงนอกจะมีจํานวน มากกวากลุม วงใน หรือบางครั้งอาจเทากันหรือนอย
กวาก็ได
กลุมใน จะนัง่ เปนวงกลม คนในกลุมประมาณ 5 – 10 คน กลุมนีจ้ ะไดรบั มอบหมายงานจาก ผูสอนใหทาํ กิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่ง
กลุมนอก จะนั่งลอมรอบกลุม วงใน ในระยะที่ไมหา งมากนัก (ดังภาพ) สมาชิกกลุมนี้มหี นาที่ เปนผูค อยรับฟง
ขอมูลที่กลุม วงในอภิปรายกัน หรือเปนผูทคี่ อยสังเกตพฤติกรรมของกลุมใน เมื่อ การอภิปรายยุติลง กลุมนีจ้ ะเปน
ผูใหขอคิดเห็นหรือขอวิเคราะหกลุมในวา จากการสังเกตไดเห็น/ ฟง/พบ อะไรบาง

หมายเหตุ ทั้งกลุมนอกและกลุม ในอาจจะสลับบทบาทกันคนละรอบก็ได เพื่อวาผูเรียนจะได เรียนรูเทา ๆ กัน
ขั้นตอนการสอน
1. ผูสอนแบงผูเรียนเปนสองกลุม ใหจัดที่นั่งเปนวงกลม 2 วงซอนกันและ ผูส อนมอบหัวขอเรื่องใหกลุมอภิปราย
2. กลุมในจะดําเนินการประชุม โดยจะเลือกผูนาํ กลุม และเลขากลุม สวนกลุม นอกจะสังเกตการณ และเก็บขอมูล
ไว
3. ระหวางการอภิปรายกลุม ผูส อนจะตองใหคาํ แนะนําและชวยเหลือเมื่อกลุม ตองการ
4. เมื่อกลุมในไดอภิปรายเรื่องทีผ่ ูสอนมอบหมายใหเสร็จแลว ผูสอนใหตวั แทน มารายงานสรุปผลการอภิปราย
5. หลังจากนั้นกลุมนอกซึ่งสังเกตการณอยูจะรายงานผลการสังเกตและการทํางาน ของกลุม
6. ผูสอนถามความคิดเห็นของผูเรียนทั้งกลุม ในและกลุมนอกพรอมทั้งวิเคราะห เพิ่มเติม สรุป
วิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง
ความหมาย
วิธสี อนโดยใชกรณีตัวอยาง เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนฝกฝนการเผชิญและ แกปญ
 หาโดยไมตองรอใหเกิดปญหา
จริง เปนวิธกี ารที่เปดโอกาสใหผูเรียนคิดวิเคราะหและเรียนรู ความคิดขอผูอื่น ชวยใหผูเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้น
ขั้นตอนสําคัญของการสอน
1. ผูสอน / ผูเรียนนําเสนอกรณีตัวอยาง
2. ผูเรียนศึกษากรณีตัวอยาง
3. ผูเรียนอภิปรายประเด็นคําถามเพื่อหาคําตอบ
4. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายคําตอบ
5. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปญหา วิธแี กปญ
 หาของผูเรียน และสรุปการ เรียนรูที่ไดรบั
เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวธิ ีสอนโดยใชกรณีตัวอยางใหมีประสิทธิภาพ

การเตรียมการ
กอนการสอน ผูส อนตองเตรียมกรณีตัวอยางใหพรอม ตองมีสาระซึ่งจะชวยทําให ผูเรียนเกิดการเรียนรูแ ละมี
ลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง กรณีที่นํามาใชสว นใหญมักเปนเรื่องที่มี สถานการณปญหาขัดแยง ซึ่งจะชวย
กระตุนความคิดของผูเรียน หากไมมสี ถานการณที่เปนปญหา ขัดแยง ผูสอนอาจใชวธิ ีการตั้งประเด็นคําถามที่ทา

ทายใหผูเรียนคิดก็ได ผูส อนอาจนําเรื่องจริงมาเขียน
เปนกรณีตัวอยาง หรืออาจใชเรื่องจากหนังสือพิมพ ขาว และเหตุการณ รวมทัง้ จากสื่อตาง ๆ เชน ภาพยนตร
โทรทัศน เปนไดกรณีที่ตอ งการแลว ผูส อนจะตองเตรียมประเด็นคําถามสําหรับการ อภิปรายเพื่อนําไปสูก ารเรียนรู
ที่ตองการ
การนําเสนอกรณีตัวอยาง
ผูสอนอาจเปนผูนาํ เสนอกรณีตัวอยาง หรืออาจใชเรื่องจริงจากผูเรียนเปนกรณี ตัวอยางก็ได วิธีการนําเสนอทําได
หลายวิธี เชน การพิมพเปนขอมูลมาใหผูเรียนอาน การเลากรณี ตัวอยางใหฟง หรือนําเสนอโดยใชสื่อ เลน สไลด
วีดิทศั น ภาพยนตร หรืออาจใหผูเรียนแสดงเปน ละครหรือบทบาทสมมติก็ได
การศึกษากรณีตวั อยางและการอภิปราย
ผูสอนควรแบงผูเรียนเปนกลุมยอยและใหเวลาอยางเพียงพอในการศึกษากรณี ตัวอยางและคิดหาคําตอบ แลวจึง
รวมกันอภิปรายเปนกลุม และนําเสนอผลการอภิปรายระหวางกลุม เปนการแลกเปลี่ยนกัน ผูสอนพึงตระหนักวา
การสอนโดยใชกรณีตัวอยาง มิไดมุงทีค่ ําตอบใด คําตอบหนึง่ ไมมีคาํ ตอบทีถ่ ูกหรือผิดอยางชัดเจนแนนอน แต
ตองการใหผูเรียนเห็นคําตอบและ เหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีความคิดที่กวางขึ้น มองปญหาใน
แงมุมทีห่ ลากหลายขึ้น อันจะชวยใหการตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้น ดวยเหตุนี้ การอภิปรายจึงควรมุง ความสนใจ
ไปที  เหตุผลหรือที่มาของความคิดทีผ่ ูเรียนใชในการแกปญ
 หาเปนสําคัญ

ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. เปนวิธสี อนทีช่ วยใหผูเรียนไดเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง
2. เปนวิธสี อนทีช่ วยใหผูเรียนไดพฒ
ั นาทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมี วิจารณญาณ และการคิดแกปญ
 หา
ชวยใหผูเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้น
3. เปนวิธสี อนทีส่ งเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน และสงเสริมการเรียนรูจ าก กันและกัน
ขอจํากัด
หากกลุมผูเรียนมีความรูแ ละประสบการณไมแตกตางกัน การเรียนรูอาจไมกวาง เทาทีค่ วร เพราะผูเรียนมักมี
มุมมองคลายกัน

วิธีสอนโดยใชเกม
ความหมาย
วิธสี อนโดยใชเกม เปนวิธีการทีช่ วยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตาง ๆ อยาง สนุกสนานและทาทายความสามารถ โดย
ผูเรียนเปนผูเลนเอง ทําใหไดรับประสบการณตรง เปน วิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสว นรวมสูง
ขั้นตอนสําคัญของการสอน
1. ผูสอนนําเสนอเกม ชีแ้ จงวิธีการเลน และกติกาการเลน
2. ผูเรียนเลนเกมตามกติกา
3. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเลนและวิธกี ารเลนหรือพฤติกรรม การเลนของผูเรียน
เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวธิ ีสอนโดยใชเกมใหมีประสิทธิภาพการเลือกและการนําเสนอเกม
เกมที่นํามาใชในการสอนสวนใหญจะเปนเกมที่เรียกวา “ เกมการศึกษา &rdqu"
อางอิงขอมูลมาจาก
http://boogif222.blogspot.com/

