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คุณภาพของผูเรียนนั้นนอกจากจะเก่ียวของกับองคประกอบในตัวผูเรียนเอง เชน ความพรอม สติปญญา 
เจตคติ และสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ แลว กระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดใหก็นับวาเปนสิง่สาํคญัย่ิงตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ นํานวัตกรรมตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรู เขาใจในสิง่ที่ ตองการใหผูรูน้ันนับวาเปนอีกกาวหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน ดังนั้นเพ่ือใหเกิด ประโยชนโดยตรงตอการสงเสริมใหผูสอนไดเห็นแนวทางในการสอนใหมีประสทิธภิาพดี
ย่ิงขึ้น ความรูเรื่อง เทคนิคการสอนแนวใหมจงึมีความจาํเปนที่ผูสอนควรจะศกึษาเพ่ือจะเปน “ ผูสอนใน ยุคโลกาภิ
วัตน ” 
 
วิธีสอนแบบทํางานรับผิดชอบรวมกัน ( Co – operative Leanning ) 
 
  ความหมาย เปนการจัดประสบการณเรียนรูทีผู่เรียนทาํงานรวมกันและชวยเหลอื กันในชั้นเรียน ซึง่จะ
สรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน และยังเพ่ิมปฏิสมัพันธที่ยอมรับซึง่กันและกัน สรางความภาคภูมิใจใหผูเรียนทุกคน 
นอกจากน้ียงัเพ่ิมผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอกีดวย เพราะใน ชั้นเรียนมคีวามรวมมือ ผูเรียนจะไดฟง เขียน อาน ทวน
ความ อธบิาย และปฏสิัมพันธ ผูเรียน จะเรียนดวยการลงมือกระทํา ผูเรียนที่มีจุดบกพรองจะไดรับการชวยเหลือ
จากเพ่ือนในกลุม 
 
ความมุงหมายของการสอน ความมุงหมายของการเรียนแบบทาํงาน รับผิดชอบ รวมกัน คอื การใหสมาชิกทุกคนใช
ความสามารถอยางเต็มที่ในการทาํงานกลุม โดยยังคงรักษา สัมพันธภาพที่ดีตอสมาชิกกลุม ในการเรียนเปนกลุม
แบบเดิมน้ัน จุดมุงหมายอยูที่การทาํงานให สาํเร็จเทาน้ัน 
 
ขั้นตอนการสอนมี 5 ชั้น ดังน้ี 
1. แนะนํา ดวยการบอกวาชั้นเรียนแบงเปนกี่กลุม กลุมละก่ีคน สมาชิกแตละคน ตองรบัผิดชอบทีจ่ะเรียนเก่ียวกับ
หัวขอที่กลุมไดรับใหไดมากทีสุ่ด แตละกลุมเปนผูเชี่ยวชาญใน หัวขอน้ัน มีหนาที่จะสอนกลุมอื่น ๆ ดัวย ทุกคนจะ
ไดรับเกรดรายบคุคล และเปนกลุม 
2. แบงกลุมใหคละกัน แลวใหกลุมตัง้ชือ่กลุม เขียนชื่อกลุม และสมาชกิบนปาย นิเทศ ผูสอนแจงกฎเกณฑท่ีตอง
ปฏิบัติระหวางการประชมุกลุม 
ก. หามคนใดออกจากกลุมกอนทีจ่ะเสรจ็งานกลุม 
ข. แตละคนในกลุมตองรบัผิดชอบที่จะใหสมาชิกทุกคนเขาใจและทํางานให เสรจ็สมบรูณ 
ค. ถาผูเรียนคนใดไมเขาใจเรื่องใด ตองขอความชวยเหลือจากเพ่ือนในกลุม กอนที่จะถามผูสอน 
3. สรางกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูสอนแจกเอกสารหวัขอตาง ๆ ซึ่งภายในบรรจุดวย เน้ือหา ถามีกลุม 6 กลุม ผูสอน
ตองเตรียมเอกสาร 6 ชุด ผูเรียนที่ไดรบัหวัขอเดียวกันจะศึกษา เรื่องน้ันดวยกัน เม่ือทุกคนเขาใจดีแลว ก็เตรียมตัว
วางแผนกการสอนเพ่ือกลบัไปสอนสมาชิกใน กลุมเดิมของตน 



4. ผูเชี่ยวชาญสอนเพ่ือนในกลุม ทุกคนจะผลัดกันสอนเรื่องที่ไปศกึษามา ตรวจสอบความเขาใจ และชวยเพื่อน
สมาชิกในการเรียน 
5. ประเมินผลและใหคะแนนแตละคน ผูสอนทาํการทดสอบเพ่ือดูวาตองสอน เพิ่มเติมหรือไมใหเกรด และคิด
คะแนนกลุม 
 
วิธีสอนแบบระดมพลงัสมอง ( Brainstorming ) 
 
การระดมสมอง 
 
ความหมาย หมายถึง วธิสีอนที่ใชในการอภปิรายโดยทันที ไมมีใครกระตุน กลุมผูเรียนเพ่ือหาคาํตอบหรือทางเลือก
สาํหรับปญหาที่กําหนดอยางรวดเรว็ ในระยะเวลาสั้นโดย ในขณะนั้นจะไมมีการตัดสินวา คาํตอบหรือทางเลือกใด
ดีหรือไมอยางไร 
 
ลักษณะสาํคัญ ผูเรียนแบงเปนกลุมเล็ก ๆ ชวยกันคิดหาคาํตอบหรือทางเลือก สาํหรบัปญหาที่กําหนดใหมากท่ีสุด
และเร็วที่สุดเทาทีจ่ะทาํได แลวชวยกันพิจารณาเลอืกทางเลอืก ที่ดีที่สุด ซึง่อาจมีมากกวาหน่ึงทาง 
 
ขั้นตอนในการระดมสมอง 
 
1. กําหนดปญหา 
2. แบงกลุมผูเรียน และอาจเลือกประธานหรือเลขา เพ่ือชวยในการอภิปรายและ บันทึกผล 
3. สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันคิดหาคาํตอบหรือทางเลือกสาํหรับปญหาที่กาํหนด 
ใหมากทีสุ่ดภายในเวลาทีกํ่าหนด โดยปญหาของแตละกลุมอาจเปนปญหาเดียวกันหรอืตางกันก็ได 
4. คัดเลือกเฉพาะทางเลอืกที่นาจะเปนไปได หรอืเหมาะสมที่สุด 
5. แตละกลุมนําเสนอผลงานของตน ( ขอ 4 และ 5 อาจสลบักันได ) 
6. อภิปรายและสรปุผล 
ขอดีและขอจํากัด 
 
ขอดี 
 
1. ฝกกระบวนการแกปญหาและมีคุณคามากทีจ่ะใชเพ่ือแกปญหาหนึ่ง 
2. กอใหเกิดแรงจูงใจในตัวผูเรียนสงู และฝกการยอมรบัความเห็นทีแ่ตกตางกัน 
3. ไดคําตอบหรือทางเลือกไดมาก ภายในเวลาอันสั้น 
4. สงเสรมิการรวมมือกัน 
5. ประหยัดคาใชจายและการจัดหาสื่อเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
 



ขอจํากัด 
 
1. ประเมินผลผูเรียนแตละคนไดยาก 
2. อาจมีนักเรียนสวนนอยเพียงไมก่ีคนครอบครองการอภปิรายสวนใหญ 
3. เสียงมักจะดังรบกวนหองเรียนขางเคียง 
4. ถาผูจดบันทกึทาํงานไดชา การคิดอยางอิสระก็จะชาและจํากัดตามไปดวย 
5. หัวเรื่องตองชัดเจนรัดกุม และมีประธานที่มีความสามารถในการดําเนินการ และสรปุการอภปิราย ทัง้ในกลุม
ยอย และรวมทัง้ชั้น 
 
วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ ( Practice ) 
 
วิธกีารสอนโดยการลงมือปฏบิัต ิหมายถงึ วิธสีอนที่ใหประสบการณตรงกับ ผูเรียน โดยการใหลงมือปฏบิัติจริง เปน
การสอนที่มุงใหเกิดการผสมผสานระหวางทฤษฎแีละ ภาคปฏิบัต ิ
วิธปีฏบิัติ ใหผูเรียนไดลงมือฝกฝนหรอืปฏิบัตจิรงิ 
 
ลักษณะสาํคัญ การลงมือปฏบิัติมักดําเนินการภายหลงัการสาธิต การทดลองหรอื การบรรยาย เปนการฝกฝน
ความรูความเขาใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเนนการฝกทกัษะ 
 
 
 
ขั้นตอนการสอน 
 
1. ขั้นเตรียม ผูสอนกําหนดจุดมุงหมายของการฝกปฏิบัติ รายละเอียดของขั้นตอน การทาํงาน เตรียมสื่อตาง ๆ 
เชน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือใบงานหรือคูมือการปฏิบัตงิาน 
2. ขั้นดําเนินการ ผูสอนใหความรูและทกัษะที่เปนพื้นฐานในการปฏิบัติ มอบหมาย งานที่ปฏบิัติเปนกลุมหรือ
รายบคุคล กําหนดหวัขอการรายงาน หรือการบันทึกผลการปฏิบัติงานของ ผูเรียน 
3. ขั้นสรุป ผูสอนและผูเรียน ชวยกันสรุปกิจกรรมการปฏิบตัิงาน 
4. ขั้นประเมินผล สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน เชน ความสนใจ ความรวมมือ 
ความเปนระเบียบ การประหยัด การใชและการเก็บรักษาเครื่องมือ และการตรวจผลงาน เชน คุณภาพของงาน 
ความริเริม่ ความประณีตสวยงาม 
 
ขอควรคาํนึง ตองใชวัสดุอุปกรณ และเครือ่งมือจาํนวนมาก และมีคุณภาพ 
 
วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง ( Simulation ) 



 
วิธสีอนโดยใชสถานการณจาํลอง หมายถึง วธิสีอนทีจ่าํลองสถานการณจรงิมาไวใน ชั้นเรียน โดยพยายามทาํใหเห
มือจริงทีสุ่ด มีการกําหนดกติกาหรือเงื่อนไข แลวแบงผูเรียนเปนกลุมให เขาไปเลนในสถานการณจาํลองน้ัน ๆ ดวย
กิจกรรมน้ีผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการเผชิญกับปญหา จะตองมีการตัดสินใจและใชไหวพริบ 
วัตถปุระสงค ใหผูเรียนไดเขาไปมีปฏิสมัพันธกับสถานการณจนเกิดความเขาใจลักษณะสาํคัญ สถานการณที่จาํลอง
ขึ้นตองใกลเคียงกับความเปนจรงิ ผูเรียนไดเขา ไปมีปฏสิัมพันธกับสถานการณ ทําการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ซึ่ง
การตัดสินใจจะสงผลถงึผูเรียนใน ลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง 
 
ขั้นตอนการสอน 
 
1. ขั้นเตรียม ผูสอนจัดเตรียมสถานการณโดยกําหนดจุดมุงหมายของการสอนแลว เลือกรปูแบบและขั้นตอนที่
เหมาะสม เขียนเนื้อหารายละเอียดและอุปกรณที่ตองใช 
2. ขั้นดําเนินการ ผูสอนอธบิายบทบาทหรือกติกา วธิีการเลน วิธีการใหคะแนนและ ทาํการแบงกลุมผูเรียน ผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมทีก่าํหนด โดยมีผูสอนใหคาํแนะนําและดแูลการเลน ผูสอนทาํการสงัเกต จดบันทึก และใหคะแนน
ผูเรียนเปนรายบุคคล 
3. ขั้นสรุป ผูสอนจะชวยสรปุดวยการวิเคราะหกระบวนการ เปรียบเทียบบทเรียนจา กดสถานการณจาํลองกับโลก
แหงความเปนจริง หรือเชื่อมโยงกิจกรรมที่ปฏบิัติไปแลวกับเน้ือหาวิชาที่ เรียน 
 
ขอควรคํานงึ 
 
1. ถาผูสอนขาดความรูในการสรางสถานการณจาํลอง อาจสรางผิดไปจากจุดมุงหมายได 
2. สถานการณจาํลองที่ยากเกินไปจะทาํใหผูเรียนไมเขาใจ 
3. เปนการยากที่จะประเมินผูเรียนแตละคน 
 
วิธสีอนแบบสาธิต ( Demonstration Method ) 
 
ความหมาย 
 
หมายถึงวิธสีอนที่ครูมีหนาที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเปนสวนใหญ โดย มีการแสดงหรอืการกระทาํใหดู
เปนตัวอยาง นักเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการสังเกต การฟง การ กระทาํ หรอืการแสดง และอาจเปดโอกาสให
นักเรียนเขามามสีวนรวมบาง 
 
ความมุงหมาย 
 
1. เพื่อกระตุนความสนใจใหนักเรียนมคีวามสนใจในบทเรียนย่ิงขึ้น 



2. เพื่อชวยในการอธบิายเนือ้หาที่ยาก ซึ่งตองใชเวลามาก ใหเขาใจงายขึ้น และ ประหยัดเวลา บางเน้ือหาอาจจะ
อธิบายใหนักเรียนเขาใจไดยาก การสาธิตจะทาํใหนกัเรียนไดเห็น ขั้นตอนและเกิดความเขาใจงาย 
3. เพื่อพัฒนาการฟงการสังเกตและการสรุปทาํความเขาใจในการสอน โดยใชวิธี สาธิต นักเรียนจะฟงคาํอธิบาย
ควบคูไปดวย และตองสังเกตขั้นตอนตาง ๆ ตลอดจนผลที่ไดจาก การสาธิตแลวจึงสรปุผลของการสาธิต 
4. เพื่อแสดงวธิีการหรือกลวธิีในการปฏิบัตงิาน ซึง่ไมสามารถอธิบายไดดวย คาํพูด เชน การทาํกิจกรรมในวชิาค
หกรรมศลิป ฯลฯ 
5. เพื่อสรุปประเมินผลความเขาใจในบทเรียน 
6. เพื่อใชทบทวนผลความเขาใจในบทเรียน 
 
 
 
ขั้นตอนในการสอน 
 
1. กําหนดจุดมุงหมายของการสาธิตใหชัดเจน และตองสาธติใหเหมาะสมกับ เน้ือเรื่อง 
2. เตรียมอุปกรณในการสาธิตใหพรอม และตรวจสอบความสมบรูณของอปุกรณ 
3. เตรียมกระบวนการสาธิต เชน กําหนดเวลาและขั้นตอน จะเริ่มตนดําเนินการ และจบลงอยางไร ผูสาธิตตอง
เขาใจในขั้นตอนตาง ๆ เหลาน้ีอยางละเอียดแจมแจง 
4. ทดลองสาธิตกอนสอน ควรทดลองสาธิตเพ่ือตรวจสอบความพรอมตลอดจน ผลที่จะเกิดขึ้น เพ่ือปองกัน
ขอผิดพลาดในเวลาสอน 
5. ตองจัดทาํคูมือคาํแนะนําหรือขอสังเกตในการสาธิต เพ่ือที่นักเรียนจะใช ประกอบในขณะที่มีการสาธิต 
6. เมื่อสาธิตเสรจ็สิ้นแลว นักเรียนควรไดทาํการสาธิตซ้าํอีก เพ่ือเนนใหเกิด ความเขาใจดีขึ้น 
7. จัดเตรียมกิจกรรมหลังจากการสาธิตเพ่ือใหนักเรียนเห็นคณุคาหรือประโยชน ของการสาธิตน้ัน ๆ 
8. ประเมินผลการสาธิต โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนกัเรียนและผลของการ เรียนรู การประเมินผลควรมี
กิจกรรมหรือเครื่องมือ เชน การทดสอบ การใหแสดงความคิดเห็น หรอืการอภปิรายประกอบ 
 
วิธีสอนแบบโครงการ ( Project Method ) 
ความหมาย 
 
วิธสีอนแบบโครงการ เปนการสอนที่ใหนักเรียนเปนหมูหรือรายบคุคลได วางโครงการและดาํเนินงานใหสําเรจ็ตาม
โครงการน้ัน นับวาเปนการสอนทีส่อดคลองกบัสภาพ ชวีิตจริงเด็กจะทาํงานน้ีดวยการต้ังปญหา ดําเนินการ
แกปญหาดวยการลงมือทาํจริง เชน โครงการ รกัษาความสะอาดของหองเรียน 
ความมุงหมาย 
1. เพื่อใหนักเรียนไดฝกทีจ่ะรบัผิดชอบในการทาํงานตาง ๆ 
2. เพื่อใหนักเรียนฝกแกปญหาดวยการใชความคิด 
3. เพื่อฝกดําเนินงานตามความมุงหมายที่ตั้งไว 



 
ขั้นตอนในการสอน 
 
1. ขั้นกาํหนดความมุงหมาย เปนขั้นกําหนดความหมายและลักษณะโครงการ โดยตัวนักเรียน ครจูะเปนผูชีแ้นะให
นักเรียนตั้งความมุงหมายของการเรียนวาเราจะเรียนเพ่ืออะไร 
2. ขั้นวางแผนหรือวางโครงการ เปนขั้นที่มคีุณคาตอนกัเรียนเปนอยางมาก คอื นักเรียนจะชวยกันวางแผนวาทาํ
อยางไรจงึจะบรรลุถงึจุดมุงหมาย จะใชวธิีการใดในการทาํ กิจกรรม แลวจึงทาํกิจกรรมที่เหมาะสม 
3. ขั้นดําเนินการ เปนขั้นลงมือกระทาํกิจกรรมหรอืลงมือแกปญหา นักเรียนเริม่ งานตามแผนโดยทาํกิจกรรมตามที่
ตกลงใจแลว ครคูอยสงเสรมิใหนักเรียนไดกระทาํตามความมุง หมายที่กาํหนดไว ใหนักเรียนคิดและตัดสินใจดวย
ตนเองใหมากทีสุ่ดและควรชีแ้นะใหนักเรียน รูจักวัดผลการทํางานเปนระยะ ๆ เพ่ือการทาํกจิกรรมจะไดลุลวงไป
ดวยดี 
4. ขั้นประเมินผล หรอือาจเรียกวา ขั้นสอบสวนพจิารณานักเรียน ทําการ ประเมินผลวากจิกรรม หรือโครงการที่
ทําน้ันบรรลุตามความมุงหมายที่ตัง้ไว หรือไมมี ขอบกพรองอยางไรและควรแกไขใหดีขึ้นอยางไร 
 
ขอดีและขอจํากัด 
 
ขอดี 
 
1. นักเรียนมีความสนใจเพราะไดลงมือปฏิบัติจรงิ ๆ 
2. สงเสรมิความคิดสรางสรรค และการทาํงานอยางมีแผน และใหรูจกั ประเมินผลงานของตนเอง 
 
เทคนิคการอภปิรายแบบอางปลา 
 
ความหมาย 
 
เทคนิคการอภปิรายแบบอางปลา เปนการแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 กลุม น่ัง เปนวงกลม 2 วงซอน กลุมวงในจะ
มีจาํนวน 5 – 10 คน จะไมมากนัก กลุมวงนอกจะมจีํานวน มากกวากลุมวงใน หรือบางครั้งอาจเทากันหรือนอย
กวาก็ได 
 
กลุมใน จะน่ังเปนวงกลม คนในกลุมประมาณ 5 – 10 คน กลุมนีจ้ะไดรบัมอบหมายงานจาก ผูสอนใหทาํกิจกรรม
ใดกิจกรรมหน่ึง 
 
กลุมนอก จะน่ังลอมรอบกลุมวงใน ในระยะที่ไมหางมากนัก (ดังภาพ) สมาชิกกลุมน้ีมีหนาที่ เปนผูคอยรับฟง 
ขอมูลที่กลุมวงในอภปิรายกัน หรือเปนผูทีค่อยสังเกตพฤติกรรมของกลุมใน เมื่อ การอภิปรายยุติลง กลุมน้ีจะเปน
ผูใหขอคิดเห็นหรือขอวิเคราะหกลุมในวา จากการสังเกตไดเห็น/ ฟง/พบ อะไรบาง 



หมายเหตุ ทั้งกลุมนอกและกลุมในอาจจะสลบับทบาทกนัคนละรอบก็ได เพ่ือวาผูเรียนจะได เรียนรูเทา ๆ กัน 
 
ขั้นตอนการสอน 
 
1. ผูสอนแบงผูเรียนเปนสองกลุม ใหจัดที่นั่งเปนวงกลม 2 วงซอนกันและ ผูสอนมอบหัวขอเรื่องใหกลุมอภปิราย 
2. กลุมในจะดําเนินการประชมุ โดยจะเลือกผูนาํกลุม และเลขากลุม สวนกลุม นอกจะสังเกตการณ และเก็บขอมูล
ไว 
3. ระหวางการอภิปรายกลุม ผูสอนจะตองใหคาํแนะนาํและชวยเหลือเมื่อกลุม ตองการ 
4. เมื่อกลุมในไดอภปิรายเรื่องทีผู่สอนมอบหมายใหเสรจ็แลว ผูสอนใหตวัแทน มารายงานสรุปผลการอภปิราย 
5. หลังจากน้ันกลุมนอกซึ่งสังเกตการณอยูจะรายงานผลการสังเกตและการทาํงาน ของกลุม 
6. ผูสอนถามความคิดเหน็ของผูเรียนทั้งกลุมในและกลุมนอกพรอมทั้งวิเคราะห เพ่ิมเติม สรุป 
 
วิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง 
 
ความหมาย  
 
วิธสีอนโดยใชกรณีตัวอยาง เปนวธิีการที่มุงชวยใหผูเรียนฝกฝนการเผชญิและ แกปญหาโดยไมตองรอใหเกิดปญหา
จริง เปนวิธกีารที่เปดโอกาสใหผูเรียนคดิวิเคราะหและเรียนรู ความคิดขอผูอื่น ชวยใหผูเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้น 
 
ขั้นตอนสําคัญของการสอน 
 
1. ผูสอน / ผูเรียนนําเสนอกรณีตัวอยาง 
2. ผูเรียนศึกษากรณีตัวอยาง 
3. ผูเรียนอภปิรายประเด็นคําถามเพื่อหาคาํตอบ 
4. ผูสอนและผูเรียนอภปิรายคาํตอบ 
5. ผูสอนและผูเรียนอภปิรายเก่ียวกับปญหา วธิแีกปญหาของผูเรียน และสรปุการ เรียนรูที่ไดรบั 
เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวธิีสอนโดยใชกรณีตัวอยางใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
การเตรียมการ 
 
กอนการสอน ผูสอนตองเตรียมกรณีตัวอยางใหพรอม ตองมีสาระซึ่งจะชวยทําให ผูเรียนเกิดการเรียนรูและมี
ลักษณะใกลเคียงกบัความเปนจริง กรณีที่นํามาใชสวนใหญมักเปนเรื่องที่มี สถานการณปญหาขัดแยง ซึ่งจะชวย
กระตุนความคิดของผูเรียน หากไมมสีถานการณที่เปนปญหา ขัดแยง ผูสอนอาจใชวธิีการต้ังประเด็นคาํถามที่ทา



ทายใหผูเรียนคดิก็ได ผูสอนอาจนําเรื่องจรงิมาเขียน 
 
เปนกรณีตัวอยาง หรอือาจใชเรื่องจากหนังสือพิมพ ขาว และเหตุการณ รวมทัง้จากสื่อตาง ๆ เชน ภาพยนตร 
โทรทัศน เปนไดกรณีที่ตองการแลว ผูสอนจะตองเตรียมประเด็นคําถามสาํหรบัการ อภิปรายเพ่ือนาํไปสูการเรียนรู
ที่ตองการ 
 
การนําเสนอกรณีตัวอยาง 
 
ผูสอนอาจเปนผูนําเสนอกรณีตัวอยาง หรอือาจใชเรื่องจรงิจากผูเรียนเปนกรณี ตัวอยางก็ได วธิีการนาํเสนอทาํได
หลายวิธี เชน การพิมพเปนขอมูลมาใหผูเรียนอาน การเลากรณี ตัวอยางใหฟง หรือนาํเสนอโดยใชสื่อ เลน สไลด 
วีดิทศัน ภาพยนตร หรอือาจใหผูเรียนแสดงเปน ละครหรือบทบาทสมมติก็ได 
การศึกษากรณีตวัอยางและการอภิปราย 
 
ผูสอนควรแบงผูเรียนเปนกลุมยอยและใหเวลาอยางเพียงพอในการศกึษากรณี ตัวอยางและคิดหาคําตอบ แลวจงึ
รวมกันอภิปรายเปนกลุมและนําเสนอผลการอภิปรายระหวางกลุม เปนการแลกเปลี่ยนกัน ผูสอนพึงตระหนักวา
การสอนโดยใชกรณีตัวอยาง มิไดมุงทีค่ําตอบใด คาํตอบหน่ึง ไมมีคาํตอบทีถู่กหรือผิดอยางชัดเจนแนนอน แต
ตองการใหผูเรียนเห็นคําตอบและ เหตผุลที่หลากหลาย ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีความคิดที่กวางขึ้น มองปญหาใน
แงมุมทีห่ลากหลายขึ้น อันจะชวยใหการตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้น ดวยเหตุน้ี การอภิปรายจึงควรมุงความสนใจ
ไปที   เหตุผลหรือที่มาของความคิดทีผู่เรียนใชในการแกปญหาเปนสาํคัญ 
 
 
 
 
ขอดีและขอจํากัด 
ขอดี 
 
1. เปนวิธสีอนทีช่วยใหผูเรียนไดเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง 
2. เปนวิธสีอนทีช่วยใหผูเรียนไดพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมี วิจารณญาณ และการคิดแกปญหา 
ชวยใหผูเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้น 
3. เปนวิธสีอนทีส่งเสริมปฏสิัมพันธระหวางผูเรียน และสงเสริมการเรียนรูจาก กันและกัน 
 
ขอจํากัด 
 
หากกลุมผูเรียนมีความรูและประสบการณไมแตกตางกัน การเรียนรูอาจไมกวาง เทาทีค่วร เพราะผูเรียนมักมี
มุมมองคลายกัน 



 
วิธีสอนโดยใชเกม 
 
ความหมาย 
วิธสีอนโดยใชเกม เปนวิธีการทีช่วยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตาง ๆ อยาง สนุกสนานและทาทายความสามารถ โดย
ผูเรียนเปนผูเลนเอง ทาํใหไดรับประสบการณตรง เปน วธิีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนมสีวนรวมสูง 
 
ขั้นตอนสําคญัของการสอน 
 
1. ผูสอนนําเสนอเกม ชีแ้จงวธิีการเลน และกติกาการเลน 
2. ผูเรียนเลนเกมตามกติกา 
3. ผูสอนและผูเรียนอภปิรายเก่ียวกับผลการเลนและวิธกีารเลนหรือพฤติกรรม การเลนของผูเรียน 
เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวธิีสอนโดยใชเกมใหมีประสิทธิภาพการเลอืกและการนาํเสนอเกม 
เกมที่นํามาใชในการสอนสวนใหญจะเปนเกมที่เรียกวา “ เกมการศึกษา &rdqu" 
 
อางองิขอมูลมาจาก 
http://boogif222.blogspot.com/ 
 


