
เทคนิควิธีสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สุภทัร  ชูประดษิฐ์
ภาควชิากิจกรรมบ าบัด 

คณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่



สตูรส ูค่วามส าเรจ็
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สตูรสูค่วามส าเรจ็
แลว้จะพบว่า......

1)    H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11

= 98% 

(HARD WORK หรอืท างานหนกั มีค่าเท่ากบั 98 %)

2)    K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 

= 96%

(KNOWLEDGE หรอืความร ู ้มีค่าเท่ากบั 96 %)

3)    L+O+V+E=12+15+22+5 = 54% 

(LOVE หรอืความรกั มีค่าเท่ากบั 54 %)

4)     L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47% 

(LUCK หรอืโชค มีค่าเท่ากบั 47 %) 



ปัจจยั VS. โอกาสประสบความส าเรจ็

ปัจจยั โอกาสประสบความส าเรจ็

HARD WORK 98%

KNOWLEDGE 96%

LOVE 54 %

LUCK 47 %



Q : ปัจจยัทีส่ง่ผลใหป้ระสบความส าเรจ็

100 % มหีรอืไม่

Ans. : A+T+T+I+T+U+D+E =  

1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

ATTITUDE หรอืทศันคติ = 100 %



ปัจจยั VS. โอกาสประสบความส าเรจ็

ปัจจยั โอกาสประสบความส าเรจ็

ATTITUDE 100%

KNOWLEDGE 96%

LOVE 54 %

LUCK 47 %



ATTITUDE หรอืทศันคติท่ีดี คือปัจจยัท่ีน าพา

คนเราไปส ูค่วามส าเรจ็ไดแ้น่นอน

• ทกุปัญหามีทางออก . . เพียงแต่บางครัง้เราตอ้ง

เปลี่ยน "ทศันคติ " ของเราเสียใหม ่เราก็จะแกปั้ญหา

นัน้ได ้

• "ทศันคติ" ของเราเท่านัน้ ท่ีจะเป็นตวัน าทาง ไปส ู่
ความส าเรจ็ในชีวิต

• เม่ือเรามีทศันคติท่ีดี กบั อะไร เราก็ยินดีท่ีจะท าสิ่งนัน้

ใหดี้ท่ีสดุซ่ึงจะน าไปส ูค่วามส าเรจ็ไดใ้นท่ีสดุ



การสอนแบบ
บรรยาย



ลักษณะ
การสอน

ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในรูป   
ของการบอก เล่า หรืออธิบาย

ผู้เรียนเป็นฝ่ายฟัง 
อาจมกีารจดบันทกึสาระส าคัญ

มุ่งถ่ายทอดความรู้ 
และมุ่งใหเ้ข้าใจ



ข้อดี
ประหยดั

เขา้ใจไดเ้รว็

ผูเ้รยีนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

สามารถบรูณาการจดุเดน่ของต าราตา่ง ๆ ได้



ข้อจ ากัด
ไม่ควรใช้การบรรยายบ่อยเกินไป

ผู้สอนต้องวางแผนและเตรียมการบรรยายอย่างดี

ไม่ควรบรรยายแต่ละคร้ังนานเกนิไป

ควรใช้สื่อ เทคนิค หรือกจิกรรม สลับกับการบรรยาย

ไม่เอือ้ต่อการเรียนรู้ในระดับการวเิคราะห ์สังเคราะห์

เกิดการพฒันาด้านเจตคต ิและทกัษะพสัิยน้อย



แสดงใหเ้หน็ถงึความจริงจัง มคีวามเชื่อม่ัน

ควบคุมอารมณไ์ม่ใหต้ืน่เตน้ ประหม่า

พูดด้วยเสยีงทีเ่ป็นธรรมชาต ิพูดชัดถ้อยชัดค า

ไม่ควรเร่ิมด้วยการบรรยายเนือ้หาของบทเรียนทนัที

ด าเนินการบรรยายตามทีไ่ด้เตรียมไว้

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรสอนแบบบรรยำย



หลีกเลี่ยงการบรรยายล้วน

ใหโ้อกาสผู้เรียนในการถามค าถามในเร่ืองทีเ่รียน

ใช้อารมณขั์นสร้างบรรยากาศทีส่นุกในการเรียน

สลับด้วยเทคนิคการสอนกลุ่มย่อย และเทคนิคอืน่ๆ

ใหผู้้เรียนได้ท าแบบฝึกหดั หลังจากบรรยายไประยหน่ึง

หลังการบรรยายแต่ละคร้ัง ใหท้บทวนจุดเดน่จุดดอ้ย

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรสอนแบบบรรยำย



การสอนแบบ
อภปิราย



ลักษณะ
การสอน

ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคดิเหน็
เกีย่วกับสิ่งทีเ่รียน

การเสนอความคดิเหน็จะไม่อยู่ใน
รูปการสรุปผลแบบใช้คะแนนเสียง

ความคดิเหน็ทีเ่สนออาจได้มาจาก
ประสบการณ ์การศึกษาค้นคว้า 
การพจิารณาไตร่ตรอง การวเิคราะห์

เป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นค าชีแ้จง โดยหลัก
เหตุผล และมหีลักฐานสนับสนุน



การสอนแบบ
อภปิราย

การอภปิราย
ทัง้ชั้น

การอภปิราย
แบบโต้วาที

การอภปิราย
เป็นคณะ

การอภปิราย
ย่อย

การอภปิราย
กลุ่มใหญ่



ข้อดี

ผู้เรียนเรียนรู้และน าสาระความรู้ไปใช้ได้

ช่วยใหผู้้เรียนรู้จักใช้ความคดิวเิคราะหว์พิากษว์ิจารณ์

ผู้เรียนมโีอกาสพฒันาทกัษะในการตัง้ค าถาม

ช่วยใหม้คีวามตืน่ตัวทางสมองในระดับสูง



ข้อดี

ช่วยพฒันาการรับฟังความคดิเหน็ของผู้อืน่

ช่วยใหไ้ด้ข้อสนเทศเกีย่วกับผู้เรียน

ช่วยในการพฒันามโนทศันท์ีม่ตี่อตนเองในทางบวก



ข้อจ ากัด

ผู้เรียนบางคนไม่ได้แสดงความคดิเหน็

ผู้สอนมักเกดิความคับข้องใจหากเกดิความเงยีบใน
การอภปิราย

ผู้สอนมักขาดพืน้ฐาน / วุฒภิาวะ

ใช้เวลามากกว่าวิธีสอนโดยตรง



ข้อเสนอแนะส าหรับการสอนแบบอภปิราย

1. ผู้สอนต้องวางแผน และเตรียมตัวอย่างดี

2. ส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศของการยอมรับนับถอื

3. ผู้เรียนจะต้องเตรียมตวัและมคีวามพร้อม

4. ควรใช้เมือ่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับสูง

5. ควรก าหนดหวัข้อการอภปิรายอย่างเหมาะสม ชัดแจ้ง



ข้อเสนอแนะส าหรับการสอนแบบอภปิราย

6. ควรเขยีนหวัข้อการอภปิรายไว้บนกระดานด า
หรือเอกสารทีแ่จก อธิบายศัพทใ์หแ้จ่มแจ้ง

7. เลือกใช้การอภปิรายหลาย ๆ แบบ

8. ควรอภปิรายใหก้ระจ่างถ้าผู้เรียนรู้สกึสับสน/เงยีบ

9. กระตุ้นใหผู้้เรียนมส่ีวนร่วมในการอภปิราย

10. สร้างความเข้าใจใหผู้้เรียนถงึจุดมุ่งหมายการสอนนี้



ข้อเสนอแนะส าหรับการสอนแบบอภปิราย

11. เมือ่สิน้สุดการอภปิรายต้องมกีารสรุปประเดน็+เนือ้หา

12.  ควรมกีจิกรรมต่อจากการอภปิราย



การสอนแบบ
สัมมนา



ลักษณะ
การสอน

ผู้เรียนศกึษาค้นคว้าใหล้ึกซึง้ 
แล้วมาเสนอเพือ่อภปิราย

เร่ืองทีจ่ะสัมมนาอาจเป็น
เร่ืองเดยีว หรือหลายเร่ือง 
โดยเลือกตามความสนใจ

การศกึษาค้นคว้าอาจใช้วธีิหน่ึง
หรือหลายวิธีร่วมกัน



ข้อดี

ช่วยใหเ้กดิการเรียนรู้ทีค่งทน

ผู้เรียนได้มโีอกาสเรียนรู้จากแหล่งการเรียน
หลายแหล่ง รวมทัง้เรียนรู้จากการอภปิราย

ส่งเสริมการคิดอย่างมีวจิารณญาณ



ข้อจ ากัด

เหมาะส าหรับกรณีทีม่ผู้ีเรียนจ านวนไม่มาก

ในขณะทีม่กีารรายงานผลการศกึษาค้นคว้า 
ผู้เรียนคนอืน่มักไม่สนใจฟัง

หวัข้อการสัมมนาไม่ควรกว้างหรือแคบเกินไป



ข้อเสนอแนะส าหรับการสอนแบบสัมมนา

1. ผู้สอนต้องมคีวามเข้าใจเร่ืองการสัมมนาเป็นอย่างดี

2. ควรฝึกทกัษะในการศึกษาค้นคว้า ทกัษะในการเสนอ
ผลการศึกษา และทักษะในการอภปิราย

3. ก าหนดขอบเขตของประเดน็ปัญหาใหชั้ดเจน

4. ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าใหก้ว้างขวาง



การสอนโดย
การแสดงบทบาทสมมติ



ลักษณะ
การสอน

เทคนิคการสอนทีใ่หผู้้เรียนแสดง
บทบาทในสถานการณท์ีส่มมตขิึน้

การแสดงบทบาทสมมตมิ ี2 ประเภท 
1) ผู้แสดงต้องแสดงบทบาทของ
คนอืน่ โดยละทิง้แบบแผนพฤตกิรรม
ของตนเอง
2) ผู้แสดงยังคงรักษาบทบาทและ
แบบแผนพฤตกิรรมของตนเอง



ข้อดี

ช่วยใหเ้กดิความเข้าใจความคดิ ความรู้สึกของผู้อืน่

ผู้เรียนได้รับการเตรียมส าหรับสถานการณจ์ริงทีเ่ผชิญ

กระตุ้นใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์

สามารถใช้พัฒนาทักษะทางสังคม

ช่วยในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ



ข้อจ ากัด

ผู้เรียนบางคนไม่สามารถแสดงบทบาทตามก าหนดได้

ผู้ทีข่าดทกัษะจะรู้สึกไม่สบายใจ และเป็นปัญหา

ถ้าไม่สามารถเชื่อมโยงการแสดง
บทบาทสมมตกิับบทเรียนได้ จะท าให้
กจิกรรมทัง้หมดนีด้้อยคุณค่า

ใช้เวลามาก



ข้อเสนอแนะการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ

3.ควรใหเ้วลาในช่วงสัน้ๆ ใหผู้้แสดงได้ประมวลความคดิก่อน

4.ต้องมบีรรยากาศทีเ่สรีและความรู้สกึปลอดภยั

2.ผู้สอนต้องเตรียมสถานการณ ์และมคี าอธิบายใหชั้ดเจน

1.ผู้สอนควรชีแ้จงจุดประสงคแ์ละสิ่งทีต่้องการใหผู้้สังเกตศกึษา



ข้อเสนอแนะการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ

- แต่ละคนแสดงบทบาทได้สมจริงเพยีงใด

- มคีวามแตกต่างของบทบาททีแ่สดงในทางใด

- การแสดงบทบาทเปลี่ยนแปลงความคดิของทา่นเกีย่วกับ
ตัวละครทีแ่สดงอย่างไร

5. หลังการแสดงบทบาทสมมตคิวรมกีารอภปิรายถงึพฤตกิรรม
ทีแ่สดง และประเมนิผลการปฏบัิตขิองผู้เรียน  โดยใช้ค าถาม
ต่อไปนี้

- อะไรคอืจุดประสงคข์องการแสดงบทบาทส าหรับบทเรียนนี้



การสอนโดยใช้
การระดมความคิด



ลักษณะ
การสอน

การใหผู้้เรียนทุกคนได้แสดงความ
คิดเหน็ ใหข้้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาใหม้ากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะท าได้

ไม่มีการวิพากษว์ิจารณค์วามคดิเหน็ 
หรือข้อเสนอแนะของผู้เรียนที่
เสนอมา 

มีการบันทกึความคิดหรือ
ข้อเสนอแนะทัง้หมด



ข้อดี

กระตุ้นใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์

ช่วยใหไ้ด้แนวความคดิทีก่ว้างขวาง แนวคดิใหม่

ช่วยให้สามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้ดี

ทุกคนมโีอกาสได้พดูแสดงความคดิเหน็อย่างเสรี



ข้อจ ากัด

อาจใช้เวลามาก และมคีวามคดิทีใ่ช้จริงไม่ได้

ผู้ไม่คุ้นเคยกับวธีินีจ้ะไม่ค่อยเสนอแนวคดิทีแ่ปลกๆ 
ในระยะแรกๆ



ข้อเสนอแนะการสอนโดยใช้การระดมความคดิ

1. ต้องใหผู้้เรียนเกดิความเข้าใจเกีย่วกับวธิีสอนนี้

2. ต้องด าเนินการไม่ใหม้กีารวพิากษว์จิารณค์วามคดิ
ของคนอืน่ทีเ่สนอไปแล้ว

3. ท าการจดบันทกึแนวความคดิทุกอย่างไว้

4. ควรจัดทีน่ั่งแบบคร่ึงวงกลม



ข้อเสนอแนะการสอนโดยใช้การระดมความคดิ

5. หลังจากการระดมความคดิแล้ว ควรมกีารจัดหมวดหมู่
อภปิราย ทบทวน ความคดิทัง้หมดน้ัน

6. โดยทั่วไปใหเ้สนอความคดิดว้ยปากเปล่า
แต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่อาจใหผู้้เรียนเขยีนใส่กระดาษ
แล้วรวบรวมไว้



การสอนแบบ
ค้นพบความรู้



ลักษณะ
การสอน

เป็นการสอนทีเ่น้นกระบวนการ
เพือ่ใหผู้้เรียนค้นพบค าตอบหรือ
ความรู้ด้วยตนเอง

ผู้สอนจะสร้างสถานการณใ์นรูปที่
ผู้เรียนจะเผชิญกับปัญหา

เน้นใหผู้้เรียนใช้ข้อมูลและปฏบิัติ
ในลักษณะตรงกับธรรมชาตขิอง
วชิาและปัญหาน้ัน



ข้อดี

ช่วยใหผู้้เรียนสามารถจดจ าความรู้ได้นาน 
มคีวามภาคภมูใิจ และเกดิแรงจูงใจในการเรียนรู้

ช่วยใหผู้้เรียนเกดิความสนใจในสิ่งทีต่นศกึษาต่อไปอีก 

ผู้เรียนพฒันาทกัษะและเจตคตทิีจ่ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง



ข้อดี

ผู้เรียนพฒันาความสามารถทางสมองระดับสูง

ผู้เรียนเรียนรู้จักการอ้างองิโดยคดิอย่างมเีหตุผล 



ข้อจ ากัด
ใช้เวลามาก

ต าราและสื่อการเรียนอืน่ๆ ในปัจจุบันมักท าในรูปของ
การบอกความรู้ใหกั้บผู้เรียนมากกว่าการใหผู้้เรียน
ค้นพบความรู้เอง

ผู้เรียนบางคนไม่สามารถค้นพบความรู้ตามทีค่าดหวังได้



ข้อเสนอแนะการสอนแบบค้นพบความรู้

3.ต้องมอุีปกรณห์รือสือ่การเรียน และข้อมูลส าหรับการเรียน

4.ควรมกีารทบทวนหรือประเมนิผล ในด้านความรู้และ
ประสบการณ์

2.ในการก าหนดปัญหา+สถานการณต์้องวางแผนอย่างรอบคอบ

1.ผู้สอนจะต้องมคีวามรอบรู้ในวชิาน้ัน



ข้อเสนอแนะการสอนแบบค้นพบความรู้

6.ต้องระลึกเสมอว่าการทีจ่ะค้นพบความรู้ได้น้ัน ผู้เรียนต้องมี
พืน้ฐานความรู้ทีเ่พยีงพอ มเีวลาในการคดิ ได้ใช้ความสามารถ

5.ควรใหผู้้เรียนได้แลกเปลีย่นประสบการณก์ารค้นพบความรู้
ของตนกับคนอืน่ๆ



การสอนแบบ
แก้ปัญหา



ลักษณะ
การสอน

วธีิสอนทีใ่ช้วธีิการทางวทิยาศาสตร์
โดยใช้การแก้ปัญหา

ขัน้ตอนการแก้ปัญหา ได้แก่
1. ใหนิ้ยามปัญหา
2. ตัง้สมมตฐิาน
3. รวบรวม ประเมิน จัดระบบและ
ตคีวามหมายข้อมูล

4. สรุปผล
5. ตรวจสอบผลสรุป



ข้อดี

ท าใหผู้้เรียนเกดิความเข้าใจและจดจ าได้นาน

ช่วยพฒันาความรับผิดชอบของผู้เรียน

ช่วยเพิม่พนูความสนใจในการเรียนและแรงจูงใจ



ข้อดี

ผู้เรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ นอกจากต ารา

ผู้เรียนเรียนรู้การยอมรับความคดิเหน็ของคนอื่น

พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
และการคดิอย่างมีระบบ

สามารถใช้ได้กับการแก้ปัญหาทีอ่าจเผชิญในอนาคต



ข้อจ ากัด

วธีินีอ้าจใช้เวลามาก



การสอนโดย
เน้นการใช้ค าถาม



ลักษณะ
การสอน

เป็นการสอนทีผู้่สอนป้อนค าถามให้
ผู้เรียนตอบ  อาจเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่มย่อย  หรือตอบทัง้ชั้น
การตอบใช้วธีิการพดูตอบ

ผู้สอนจะพจิารณาค าตอบ แล้วให้
ข้อมูลสะทอ้นกลับ หรือถามคนอืน่
หรือกลุ่มอืน่จนกว่าจะได้ค าถามที่
ถูกต้อง เหมาะสม



ข้อดี

ช่วยกระตุ้นใหผู้้เรียนสนใจในเร่ืองทีเ่รียนมากขึน้

ผู้เรียนได้มโีอกาสฝึกคดิค้นหาค าตอบ

ผู้เรียนเกดิความรู้ทีแ่จ่มชัดและกว้างขวางยิง่ขึน้

เป็นการเน้นสิ่งทีส่ าคัญของเร่ืองทีเ่รียน



ข้อดี

เป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในลักษณะต่างๆ ในเร่ืองทีส่อนไปแล้ว

ช่วยใหผู้้เรียนทบทวนความรู้ความเข้าใจ และสรุป
เนือ้หาสาระในเร่ืองทีไ่ด้เรียนไปแล้ว

ท าใหท้ราบแนวความคดิ เจตคต ิของผู้เรียน



ข้อจ ากัด

ถ้าผู้เรียนมจี านวนมาก ท าใหถ้ามได้ไม่ทั่วถงึ

ไม่ควรใช้ตดิต่อกันไปหลายคร้ัง ท าใหผู้้เรียนเบือ่

ผู้สอนมักถามแต่ความจ าพืน้ๆ ท าใหผู้้เรียนไม่ได้
พฒันากระบวนการคดิเทา่ทีค่วร



ข้อเสนอแนะการสอนโดยใช้ค าถาม

1. ถามใหต้อบอย่างทั่วถงึ

2. กระตุ้นใหผู้้เรียนคดิค้นหาค าตอบดว้ยตนเอง

3. เตรียมค าถามต่างๆ ไว้ล่วงหน้า โดยใช้ค าถาม
หลายประเภท



การสอนแบบ
ปฏบิัตกิาร



ลักษณะ
การสอน

วธีิสอนทีใ่หผู้้เรียนกระท ากจิกรรม
การเรียนภายใต้การแนะน า
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

ท าการทดลองปฏบิัตฝึิกการใช้ทฤษฎ ี
โดยผ่านการสังเกต การทดลอง 
ภายใต้สภาพทีค่วบคุมไว้



ข้อดี

ผู้สอนมอีสิระทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลือ และการสอน

การทดลองอาจด าเนินโดยผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่มเล็กๆ กไ็ด้

ผู้เรียนอาจศกึษากจิกรรม วธีิปฏบัิต ิจากสื่อเองได้

เป็นเทคนิคทีเ่ป็นรากฐานของการแก้ปัญหา



ข้อดี

ช่วยใหผู้้เรียนเรียนรู้การสรุปครอบคลุม

ผู้เรียนได้ท าการสืบเสาะหาความรู้และค้นพบความรู้

ผู้เรียนเพิม่พนูความสามารถในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมทีกัษะมากขึน้



ข้อจ ากัด

ผู้เรียนบางคนอาจขาดแรงจูงใจในการท างานคนเดยีว

สมาชิกบางคนอาจหลีกเลี่ยงการปฏบัิตงิานกลุ่ม

ถ้าผู้เรียนพฒันาไปได้ช้า หรือท าไม่ได้ ท าใหผู้้เรียนมี
ความคาดหวังในตนเองต ่า

บางคร้ังต้องใช้ทรัพยากรมาก ไม่คุ้มกับผลทีไ่ด้รับ



ข้อจ ากัด

ถ้าวางแผนและจัดระบบไม่ด ีอาจล้มเหลว หรือเกิดผล
ไม่คุ้มก็ได้

ใช้ได้กับบางวชิาเทา่น้ัน



ข้อเสนอแนะส าหรับการสอนแบบปฏิบัติการ

1. ผู้สอนต้องวางแผน และประสานงานกับผู้เรียน
อย่างใกล้ชิด

2. ควรมคู่ีมอืใหผู้้เรียนศกึษาล่วงหน้า 

3. ต้องมอุีปกรณต์่างๆ อย่างเหมาะสมและเพยีงพอ

4. ระมัดระวังการใช้วัสดุทีเ่หมาะสม



ข้อเสนอแนะส าหรับการสอนแบบปฏิบัติการ

5. ต้องโยงความสัมพันธร์ะหว่างผลการทดลองกับสิง่ทีเ่รียนมา

6. พจิารณาถงึวุฒภิาวะของผู้เรียน ความเป็นไปได้ของ
อุปกรณ ์ผลทีค่าดว่าจะได้รับ และการเสี่ยงอันตราย

7. ใหท้ าการจดบันทกึรายงานการปฏบัิตกิารทุกคร้ัง



การสอนทีใ่หเ้รียนรู้
โดยใช้สือ่ประกอบ



ลักษณะ
การสอน

การสอนโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ

สื่อการสอน เช่น  
- รูปภาพ 
- สไลด ์
- ภาพยนตร ์
- หุน่จ าลอง 
- เทปบันทกึเสียง ฯลฯ



ข้อเสนอแนะการสอนโดยใช้ส่ือประกอบ

- ผู้สอนต้องท าความคุ้นเคยกับสื่อทีจ่ะใช้

- สื่อทีจ่ะใช้ต้องเหมาะสมกับระดบัความสามารถและ
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน

- เลือกใหต้รงกับจุดประสงคใ์นการสอน

1.การเลือกใช้สือ่ประกอบทีเ่หมาะสม มหีลักการดงันี้



ข้อเสนอแนะการสอนโดยใช้ส่ือประกอบ

- เตรียมสิ่งแวดล้อม : เตรียมอุปกรณต์่าง ๆ จัดโต๊ะ เก้าอี้

- เตรียมผู้เรียน : อธิบายจุดประสงคใ์หผู้้เรียนฟัง

- เตรียมตัว : ท าการเตรียมและตรวจสอบสือ่ทีจ่ะใช้

2. การใช้สื่อประกอบ มขัีน้ตอนดงันี้

- ขัน้สอนหรือขัน้เสนอ : ใช้เคร่ืองมอือย่างถูกตอ้ง เหมาะสม

- ขัน้ตดิตามผล : อาจท าการสรุป อภปิราย ถามค าถาม



การสอนแบบใหผู้้เรียน
เสนอรายงานในชั้น



ลักษณะ
การสอน

เทคนิคการสอนทีม่อบหมายให้
ผู้เรียนไปศกึษาค้นคว้าสาระความรู้ 
เร่ืองราวต่างๆ แล้วน ามาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน

โดยทั่วไปเสนอด้วยวาจา
ผู้สอนอาจมอบหมายใหผู้้เรียนไป
ศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่มก็ได้



ข้อดี

ช่วยพฒันาความสามารถในการศกึษาค้นคว้าหาความรู้

ช่วยใหผู้้เรียนเกดิการเรียนรู้ในเนือ้หาทีก่ว้างขึน้ 

ช่วยพฒันาความสามารถในการน าเสนอความรู้ใหค้นอืน่

ผู้รายงานมคีวามแม่นย าในเนือ้หาสาระทีไ่ปค้นคว้า



ข้อจ ากัด

เวลาในการน าเสนอมักไม่เพยีงพอ

ผู้รายงานน าเสนอความรู้ไม่เป็น  ท าใหผู้้ฟังไม่ให้
ความสนใจ



ข้อเสนอแนะการสอนแบบใหผู้้เรียนเสนอรายงานในชั้น

3.ผู้รายงานต้องเตรียมการน าเสนอมาอย่างดี

4.ใช้กจิกรรมทีค่วบคุมความสนใจ เช่น ใหผู้้ฟังประเมนิคุณภาพ
ของการเสนอรายงาน  การใหพ้จิารณาจุดเด่น จุดด้อย
การใหต้ัง้ค าถามทีส่งสัยใคร่รู้เพิม่เตมิ

2.ผู้สอนควรชีแ้นะแหล่งความรู้ใหผู้้เรียนไปศกึษาค้นคว้า

1.ควรใหผู้้เรียนเป็นผู้เลอืกเร่ืองทีจ่ะศกึษาค้นคว้าเอง



การสอนแบบ
สาธิต



ลักษณะ
การสอน

เป็นวธีิการเบือ้งต้น ส าหรับ
การแนะน าทกัษะใหม่แก่ผู้เรียน

การสาธิตประกอบด้วยการแสดง 
การแนะน าทกัษะใหม่ เป็นการแสดง
โดยครูผู้สอน และสังเกตโดยผู้เรียน



ข้อเสนอแนะส าหรับการสอนแบบสาธิต

3. บริเวณทีส่าธิตตอ้งไม่เป็นอุปสรรคในการสังเกตของผู้เรียน

4. ต้องแน่ใจว่าไม่มอีทิธิพลอืน่ใด มาท าใหเ้บีย่งเบน
ความสนใจของผู้เรียน

2. อุปกรณต์่างๆ ทุกอย่างตอ้งพร้อม

1. ก่อนการสาธิต ครูตอ้งพร้อมและรู้จุดประสงคข์องบทเรียน



ข้อเสนอแนะส าหรับการสอนแบบสาธิต

7. หยุดบางช่วงเพือ่ถามค าถามว่าผู้เรียนเข้าใจหรือไม่
แล้วค่อยท าการสาธิตตอ่ไป แต่ไม่ควรจะถามนานเกนิไป

6. ท าการสาธิตช้าๆ ไม่ท าใหผู้้เรียนพลาดจุดส าคัญ

5. อย่าเร่ิมการสาธิต โดยไม่อธิบายจุดประสงคข์องสาธิตก่อน



การสอนโดย
การพาไปศกึษานอกสถานที่



ลักษณะ
การสอน

การน าผู้เรียนไปหาความรู้ และ
ประสบการณน์อกสถานศกึษา เพือ่
เสริมใหผู้้เรียนมปีระสบการณต์รง

เป็นเทคนิคทีผู้่สอนเลือกใช้กับ
บทเรียนทีเ่หน็ว่ามคีวามส าคัญ และ
ไม่สามารถจะหาวธีิถ่ายทอดเนือ้หา
ได้ดกีว่าการพาผู้เรียนไปดูด้วยตา
ของตนเอง



ข้อดี

เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของการเรียนการสอน

ท าใหผู้้เรียนและผู้สอนมกีจิกรรมร่วมกัน

ผู้เรียนจะตืน่เต้น สนใจ จ าได้นาน

ฝึกใหผู้้เรียนเป็นนักสังเกต นักวเิคราะห์



ข้อดี

เป็นการสร้างความสัมพันธอั์นดรีะหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน

ฝึกใหผู้้เรียนท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 

ท าใหผู้้เรียนได้สัมผัสของจริง เหน็กระบวนการจริง



ข้อจ ากัด

การตดิต่อยุ่งยาก  เสียเวลา มขัีน้ตอนมาก

ต้องลงทุนทัง้เวลา งบประมาณในการจัด

หากผู้เรียนมจี านวนมากเกนิไปท าใหย้ากต่อการควบคุม

เสี่ยงต่ออันตรายขณะท ากจิกรรมต่าง ๆ


