โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดการความรู้
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ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดการความรู้
เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต
การจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนิสิต เพื่อการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนั้น เริ่ม
ขึ้ น จากการประชุ ม กรรมการฝ่ า ยวิ ช าการคณะสั ง คมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 ซึ่งมติของฝ่ายวิชาการสรุปว่านิสิตปัจจุบันมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษทีค่ ่อนข้างอ่อน เมื่อก้าวสู้อาเซียนเราจะเสียเปรียบประเทศอื่นๆ
ดังนั้นจึงได้มีการจัดการความรู้ เรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนิสิต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมธวัช บุรีรักษ์ ชั้น 12
คณะสังคมศาสตร์ โดยได้เชิญวิทยากรชาวต่างชาติ Dr. Peter John Foley
ซึ่ ง เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางการศึ ก ษาและมี ป ระสบการณ์ ส อนถึ ง 40 ปี มา
บรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ภายในคณะสังคมศาสตร์ และจากนั้นก็ได้เชิญ
อาจารย์ ที่ ส อนภาษาอั ง กฤษ หรื อ ใช้ สื่ อ ภาษาอั งกฤษในการสอนของทุ ก
ภาควิชามาประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกันกับวิทยากรด้วย จนได้
องค์ความรู้ที่สามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้
ภาควิชาประวัติศาสตร์
 อาจารย์ ดร. โดม ไกรปกรณ์
 อาจารย์ ดร. พรพรรณ โปร่งจิตร
 อาจารย์สัญญา ชีวะประเสริฐ
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ภาควิชาบริหารธุรกิจ
 อาจารย์ ดร. วรินทรา ศิริสุทธิกุล
 อาจารย์ ดร. วรางคณา อดิศรประเสริฐ
 อาจารย์ ไพวรรณ์ เงาศรี
ภาควิชาภูมิศาสตร์
 อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
 อาจารย์ ดร. สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
 อาจารย์ ดร. ปกรณ์ เมฆแสงสวย
 อาจารย์ ดร. สถาพร มนต์ประภัสสร
ภาควิชาสังคมวิทยา
 รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ขาเพชร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ มาประณีต
 อาจารย์ ดร. ธันนิกานต์ ชยันตราคม
 อาจารย์ ดร. เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ
ภาควิชารัฐศาสตร์
 อาจารย์ ดร. มาโนชญ์ อารีย์
Dr. Peter John Foley
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ผู้สอนไม่ควรสอนด้วยการ
บรรยายทฤษฎีให้แก่ผู้เรียนเพียงอย่างเดียว เนื่องจากผู้เรียนอาจไม่มีสมาธิ
และหมดความตั้งใจในการเรียนได้ในเวลาอันสั้น อันเป็นผลจากการนั่งฟัง
ผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียว วิธีการสอนที่ดีคือผู้สอนพึงสอนโดยให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางด้วยการใช้ประสาทสัมผัสที่แตกต่างกันไป ทั้งการฟัง การมองเห็น
และการเคลื่อนไหวร่างกาย ยกตัวอย่างกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ คือให้
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คณาจารย์จับกลุ่มทากิจกรรม ทั้งการแต่งประโยคโดยมีการแข่งขันระหว่าง
กลุ่ม และการฝึกออกเสียงด้วยการร้องเพลง
โดยสรุ ป แล้ว องค์ ค วามรู้ที่ ไ ด้ รับ จากการอบรมโดยวิ ท ยากรคื อ
ผู้ส อนควรจั ด กิจ กรรมเชิงปฏิบั ติ ในห้ อ งเรี ยนควบคู่ ไปกั บ การบรรยายให้
ความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึก
ตอบคาถาม กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม และควร
แฝงความสนุกสนานไว้ในกิจกรรมด้วย เพื่อที่ผู้เรียนจะไม่รู้สึกกดดันหรือกลัว
ในการเข้าร่วมกิจกรรม และรู้สึกสนใจอยากทากิจกรรม
อาจารย์ ดร. โดม ไกรปกรณ์
ปัญหาที่พบนิสิตไม่เข้าใจในภาษาอังกฤษทางแก้ในการสอนคือให้ดู
หนังที่เป็นภาษาอังกฤษ ก่อนแล้วค่อยมาดูภาษาไทย แล้วนามาคุยกัน
อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
ปัญหาที่พบนิสิตไม่เข้าใจในภาษาอังกฤษเพราะขาดแรงจูงใจ แนว
ทางแก้ไขมหาวิทยาลัยอื่นๆ นานักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศได้
ซึ่งมันเป็นจุดประกาย ด้านการท่องเที่ยวในแต่ละวิชาควรมีแรงกระตุน้ ให้
นิสิตอยากเก่งภาษาอังกฤษเพื่อจะได้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
อาจารย์ ดร. สุรยี ์พร นิพิฐวิทยา
เห็นด้วยกับอาจารย์สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล ควรส่งเสริมด้าน
ภาษาอังกฤษ เพราะโดยพื้นฐานนิสิตไม่ชอบภาษาอังกฤษ เพื่อการได้ไป
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ต่างประเทศทาให้เกิดแรงจูงใจ ทั้งนี้ศึกษาค้นคว้า นิสิตจะได้รู้ว่าสาคัญ
อย่างไร โดยชวนรุ่นพีมาพูดให้น้องๆ ฟังว่าภาษาอังกฤษสาคัญอย่างไร ซึ่ง
ตอนต้นภาคเรียนได้เชิญรุ่นพี่มาเล่าให้ฟัง จากเรียนแย่จนขณะนี้ประสบ
ความสาเร็จขอทุนไปต่างประเทศได้ ให้รุ่นน้องมีแรงบันดาลใจ และคาศัพท์
เฉพาะทางด้านสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ก็จะพยายามอธิบายเพื่อเชื่อมโยง
ผลสัมฤทธิ์ก็ดีขึ้นมากว่าทุกเทอมทีผ่ ่านมา
อาจารย์ ดร. วรินทรา ศิรสิ ุทธิกุล
นิสิตปัจจุบันมีความพยายามในการใฝ่รดู้ ้านภาษาอังกฤษน้อยมาก
ขาดการเชื่อมโยง เช่นให้ดูคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษแต่พอให้เชื่อมโยงกับ
เนื้อหาทาไม่ได้ ทางแก้คือ ทาให้สนุก เอาตัวอย่างที่ใกล้ตัว สร้างแรงกระตุ้น
ควรนาสื่อตัวอย่าง และทาให้นิสติ ทราบว่า ภาษาอังกฤษสาคัญกับตัวนิสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ มาประณีต
จากปัญหาที่พบในการสอนภาษาอังกฤษ ทาให้มีแนวทางในการ
สอนแล้วประสบความสาเร็จ ดังนี้
1. เชิ ญ คนภายนอกที่ เ ป็ น คนไทย มาบรรยายให้ ค วามรู้ ว่ า
ภาษาอังกฤษดีอย่างไร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต
2. เล่าประสบการณ์ที่ไปเรียนต่อของอาจารย์ให้นิสิตฟัง ให้ทราบ
ว่า กว่ าจะมาถึ งจุ ดนี้ ไ ด้ผ่ านเหตุก ารณ์ต่ า งๆ มามากมาย แต่
เพราะภาษาอังกฤษทาให้ประสบความสาเร็จได้
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3. นาคลิปที่มีคนไทยเอเชียที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ให้นิสิตเห็น
ความเราสู้คนกลุ่มนั้นไม่ได้ พยายามให้เขาพัฒนาตนเอง
4. ให้นิสิตพูดหน้าห้อง โดยอาจารย์ จับกลุ่มจัดให้นิสิตคละกลุ่ม
เพื่อไม่ให้คนที่สนิทอยู่ด้วยกัน ซึ่งในกลุ่มมีทั้งคนเก่งและไม่เก่ง
มาอยู่ ด้ว ยกั น โดยแต่ล ะกลุ่ ม ส่งตัว แทนมาพู ด อาจารย์ และ
เพื่อนๆ นั่งฟัง
5. ในห้องเรียนจะไม่ ให้นิสิตพูดภาษาไทย ต้องพูดภาษาอังกฤษ
เท่านั้น ต้องกล้าพูด ไม่อาย
6. แนะนาให้นิสิต ให้เดินที่สยามหรือที่มี ชาวต่างชาติจานวนมาก
แล้วสวมบทบาทเป็นชาวต่างชาติเองเพื่อฝึกพูดภาษาอังกฤษ
7. ให้ ดู ค ลิ ป ฟั ง พู ด ภาษาอั งกฤษจากแหล่ งต่ า งๆ และน าเสนอ
ผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ถ้านิสิตคนไหนมีปัญหาก็ชักชวนให้
ถามเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนอาจารย์ก็จะตอบเป็นภาษาอังกฤษ
8. ให้ศึกษาค้นคว้างานภาษาอังกฤษ นิสิตจะได้รู้ว่าสาคัญอย่างไร
อาจารย์สัญญา ชีวะประเสริฐ
ควรมีการจัดแข่งขันภาษาอังกฤษ หรือจัดสโมสรถ้าใครเข้ามาใน
ห้ อ งต้ อ งพู ด ภาษาอั ง กฤษเท่ า นั้ น สรุ ป ส่ ง เสริ ม การใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
ชีวิตประจาวันมากขึ้น
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อาจารย์ ดร. วรางคณา อดิศรประเสริฐ
สอนนิ สิ ต ปี 3 ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ก็ จ ะให้ นิ สิ ต เขี ย นไดอารี่ ทุ ก
อาทิ ต ย์ ม าส่ ง อาจารย์ ผู้ ส อน สรุ ป การจ าลองสถานการณ์ ว่ า ถ้ า ไปเจอ
สถานการณ์จริงจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
อาจารย์ ดร. ปกรณ์ เมฆแสงสวย
การสอนจะเน้นฟัง เน้นพูด เปิดเรียนมาครั้งแรกจะให้ฟังเพลงเป็น
ภาษาอังกฤษ และให้เนื้อร้องแต่จะเว้นบางคาไว้ เพื่อให้นิสิตจับใจความ และ
เติ ม ค า เพลงที่ เ ลื อ กมาก็ จ ะเป็ น เพลงช้ า นิ สิ ต ก็ จ ะได้ ผ่ อ นคลายหรื อ หา
กิจกรรมต่างๆในกาลังเป็นที่สนใจ ณ ตอนนั้น จึงนาเอาความบันเทิงมาก่อน
ถึงวิชาการเหมือนให้นิสิตผ่อนคลายไม่ถูกยัดเยียดเนื้อหาที่สอนมากเกินไป
อาจารย์ ดร. เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ
ควรมีนโยบายให้วิชาอื่นๆ สอดแทรกภาษาอั งกฤษเพิ่มเข้าไปใน
รายวิชาที่สอน
อาจารย์ไพวรรณ์ เงาศรี
ในรายวิชาให้นิสิตไปสัมภาษณ์ ชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ และ
ให้ทารายงานส่ง
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อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร
นิสิตเห็นภาษาอังกฤษและบ่นว่ายาก และกลัวจึงไม่เกิดความสนใจ
เรียน
อาจารย์ ดร. พรพรรณ โปร่งจิตร
ต้องพัฒนาเด็กเป็นสาคัญ โดยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เช่น
สอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาทั่วไป
จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ดังกล่าวทาให้ได้ประเด็นปัญหาและข้อสรุปดังนี้
ปัญหา
นิสิตไม่เข้าใจในภาษาอังกฤษเพราะคิดว่าภาษาอังกฤษยาก ไม่มี
แรงบั น ดาลใจที่ จ ะตั้ ง ใจฝึ ก ฝนทั ก ษะภาษาอั ง กฤษของตนให้ ดี และไม่
ตระหนักถึงความสาคัญและมองไม่เห็นถึงคุณประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่จะ
ส่งผลต่อตนเองในอนาคตเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทางาน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้
นิสิตไม่ตั้งใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง
สรุปแนวทางแก้ไข
 ควรส่ ง เสริ ม ทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษให้ กั บ นิ สิ ต เป็ น พิ เ ศษ
เพราะโดยพื้นฐานนิสิตไม่ชอบภาษาอังกฤษ อาจสร้างเสริมแรงจูงใจในการ
ฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศเป็นต้น
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ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษ เช่นชวนรุ่นพี่
มาเล่าประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟังว่าภาษาอังกฤษสาคัญอย่างไรต่อการทางาน
ในอนาคต
 ใช้สื่อ ประกอบการสอนที่เรี ยกร้อ งความสนใจของนิสิต เช่ น
การดูคลิปวิดี โอหรือ ภาพยนตร์ด้วยเสียงภาษาอังกฤษ อาจใช้คาบรรยาย
ภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยมาดูภาษาไทย แล้วนามาคุย สรุปประเด็นที่สาคัญ
ให้สนุก เป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัว สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา หรือการใช้ความ
บันเทิงมาสอดแทรกการสอน เช่น ให้ฟังเพลงก่อนถึงวิชาการเหมือนให้นิสิต
ผ่อนคลายไม่ถูกยัดเยียดเนื้อหาที่สอนมากเกินไป เป็นต้น
 สร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ กั บ นิ สิ ต ว่ า เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว
สามารถนาความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง
 เพิ่ ม รายวิ ชาภาษาอั งกฤษ หรื อ สอดแทรกภาษาอั ง กฤษใน
รายวิชาที่นิสิตเรียนอยู่แล้ว โดยให้นิสิตศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติ มด้วยเอกสาร
ตาราภาษาอังกฤษ
 การฝึกฝนให้นิสิตเน้นปฏิบัติกระทามากว่านั่งฟังทฤษฎี โดยจัด
กิจกรรมกลุ่มในห้องที่แฝงด้วยการเรียนรู้ ให้นิสิตได้ร่วมถกเถียงแสดงความ
คิดเห็น
 ส่งเสริมการจาลองสถานการณ์ว่าถ้าไปเจอสถานการณ์จริงจะ
แก้ไขปัญหาโดยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างไร
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สรุปองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสติ

ใช้สถานการณ์จริง เช่น ไปสยาม

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

ให้ดูคลิปคนที่พูดภาษาอังกฤษ

และหัดพูดภาษาต่างประเทศกับ

เน้นการฟังการพูดเพื่อความ

เก่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ชาวต่างชาติ

สนุกสนานก่อนเข้าสู่เนื้อหา

จาลองสถานการณ์
การสอนภาษาอังกฤษ
เขียนไดอารีทุกสัปดาห์

มอบหมายงาน
เก็บคะแนน

สัมภาษณ์
ชาวต่างชาติ
ดูภาพยนตร์ตา่ งประเทศ

เชิญรุ่นพี/่ บุคคลภายนอก
มาสร้างแรงบันดาลใจ

สอนภาษาอังกฤษ

ฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษ

ทาแบบฝึกหัดโดยการเว้น
ช่องว่างให้เติมศัพท์
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ทารายงาน

