
การสมัมนาสมาคมครภูาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 24 

“การใช้ส่ือออนไลน์และส่ือออฟไลน์ในการจดัการเรียนการสอน” 

วนัเสารท่ี์ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

รปูแบบออนไลน์ผา่นโปรแกรม Zoom 

 

กล่าวเปิดงานโดย Mr.Matsui Yuki ผูอ้าํนวยการฝ่ายภาษาญีปุ่่ น เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ 

กล่าวถึงทฤษฎีแรงจงูใจ การเรยีนการสอนทีท่ ัง้ครแูละนกัเรยีนมคีวามสขุโดย รศ.ดร.สณีุยร์ตัน์ เนียรเจรญิ

สขุ นายกสมาคมครภูาษาและวฒันธรรมญีปุ่่ นแหง่ประเทศไทย 

 ก่อนเริม่เน้ือหานายกฯ ไดเ้ชญิชวนใหค้ณุครทูีเ่ขา้รว่มการสมัมนาทาํความรูจ้กักบันกัเรยีนของ

ตนเองโดยการรว่มโหวตวา่นกัเรยีนของตนนัน้เรยีนออนไลน์ดว้ยความรูส้กึใด ผลจากผูร้ว่มโหวต 108 ทา่น

จาก 137 ทา่นทีเ่ขา้รว่มในชว่งตน้ของการสมัมนา เป็นดงัน้ี 

1. ไมช่อบเรยีนออนไลน์แต่สถานการณ์บงัคบั 53 โหวต คดิเป็น 49% 

2. ยอมรบัวา่ตอ้งเรยีนออนไลน์เพราะเป็นหน้าทีท่ีต่อ้งเรยีน 52 โหวต คดิเป็น 48% 

3. ตัง้ใจและกระตอืรอืรน้ในการเรยีนภาษาญีปุ่่ นออนไลน์ 3 โหวต คดิเป็น 3% 

จากผลโหวตจะเหน็วา่มนีกัเรยีนน้อยมากเพยีง 3% ทีม่คีวามตัง้ใจ ซึง่เราจะตอ้งเปลีย่นนกัเรยีนกลุ่ม

ที ่1 และ 2 ใหม้าเป็นนกัเรยีนกลุ่มที ่3 อาจดว้ยการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาชว่ย (ซึง่วทิยากรจะมาพดูในสว่นน้ี) 

และเราควรตอ้งรูค้วามตอ้งการขัน้พืน้ฐานทางจติวทิยาทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนมคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะ

เรยีนออนไลน์ ไดแ้ก่ ความตอ้งการมอีสิระ (เชน่ ใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืกหวัขอ้ในการพดูทีต่นเองสนใจ) ความ

ตอ้งการเป็นคนมคีวามสามารถ (เชน่ เตรยีมแบบฝึกหดัใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรยีน

เพือ่ใหเ้ขารูส้กึวา่ประสบความสาํเรจ็) ความตอ้งการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น (เชน่ ใหท้าํกจิกรรมเป็นกลุ่มหรอื

เป็นคู)่ หากนกัเรยีนเป็นแบบกลุ่มที ่1 และ 2 กค็วรเริม่จากเตมิเตม็ความตอ้งการเป็นคนมคีวามสามารถและ

ความตอ้งการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ในทา้ยทีส่ดุเมือ่เราสามารถเตมิเตม็ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานทาง

จติวทิยาเหล่าน้ีไดก้จ็ะทาํใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนอยา่งมคีวามสขุ และเมือ่นกัเรยีนมคีวามสขุ ครผููส้อนเองกจ็ะมี

ความสขุเชน่กนั 

 



สรปุเน้ือหาจากวิทยากรทัง้ 3 ท่าน 

อ. พิชยั เหลืองอรณุ (โรงเรียนศรีอยธุยาในพระอปุภมัภฯ์) 

 อ.พชิยัไดนํ้าเสนอแพลตฟอรม์ทีต่วัเองใชใ้นการเรยีนการสอนไมว่า่จะเป็น Google Meet, Google 

Classroom, Line, Google Form, Google Site, PowerPoint สาเหตุทีม่หีลากหลายชอ่งทางเพือ่ใหน้กัเรยีน

เขา้ถงึไดม้ากทีส่ดุ  

เครือ่งมอืแรกที ่อ.พชิยันําเสนอ คอื Jamboard เป็นการใช ้Interactive Class ซึง่เป็นจอแสดงผล

อจัฉรยิะทีจ่ะดงึรปูภาพจากการคน้หาใน Google ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ซึง่นกัเรยีนจะมสีว่นในการแสดงผลงาน

ของตวัเองขึน้หน้าจอใหค้รไูดต้รวจดอูยา่งทัว่ถงึ  

สว่นต่อมาคอื http://h5p.org ซึง่ม ีContent ใหใ้ชง้านไดห้ลากหลายไมจ่าํกดัเพยีงแคก่ารเรยีนภาษา

เทา่นัน้ เชน่ เครือ่งมอืในการคาํนวณทางคณิตศาสตร ์ภาพถ่ายเปรยีบเทยีบระหวา่งอดตีกบัปัจจุบนัเพือ่ใช้

ในวชิาประวตัศิาสตร ์เกมบงิโก เกมจบัคู ่เพือ่ใชใ้นการเรยีนคาํศพัทห์รอืตวัอกัษร ซึง่สว่นที ่อ.พชิยันํามา

สาธติใหด้เูป็นตวัอยา่งคอืในสว่นของการเลอืกจบัคูร่ะหวา่งอกัษรคนัจกิบัความหมาย 

เวบ็ไซต ์www.edpuzzle.com เป็นเวบ็ทีส่ามารถสรา้งวดิโีอทีม่คีาํถามแทรกในแต่ละชว่งเพือ่เป็น

การตรวจสอบวา่นกัเรยีนไดด้วูดีโีอนัน้จรงิ และไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัวดีโีอนัน้ โดยสามารถนําเขา้วดีโีอไดจ้าก

หลากหลายชอ่งทาง 

เวบ็ไซต ์www.liveworksheets.com เป็นเวบ็ไซตท์ีใ่หเ้ราสามารถสรา้งใบงานทีม่ลีกูเล่นมากมาย

เสมอืนการทาํแบบฝึกหดัออนไลน์ในเวบ็ไซต ์ไมว่า่จะเป็นแบบฝึกหดัลากเสน้จบัคู ่แบบฝึกหดัเตมิคาํ หรอื

แมแ้ต่การแทรกไฟลเ์สยีงลงไปเพือ่ใหน้กัเรยีนฝึกทาํแบบฝึกหดัฟัง ซึง่ไฟลเ์อกสารบางสว่นอาจมผีูแ้ชรใ์ห้

เป็นสาธารณะทาํใหเ้ราสามารถเลอืกนําไปใชไ้ดเ้ลย 

เวบ็ไซต ์www.triventy.com เป็นเวบ็ไซตท์ีใ่ชใ้นการสรา้งเกมคาํถามต่างๆ คลา้ย Kahoot เพือ่เป็น

อกีทางเลอืกหน่ึงใหคุ้ณครนํูาไปใชจ้ะไดไ้มเ่กดิความจาํเจ 

สดุทา้ย อ.พชิยัไดส้รุปเพิม่เตมิวา่ ในการนําแพลตฟอรม์หรอืเวบ็ไซตต์่างๆ ไปใชเ้ราตอ้งดหูลาย

ปัจจยั เชน่ ความพรอ้มของครผููส้อน ความพรอ้มของนกัเรยีน ความพรอ้มของอุปกรณ์และเครอืขา่ย เน้ือหา

ทีเ่หมาะสมกบับทเรยีน รวมไปถงึทกัษะการใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ตดว้ย 

 

 

http://h5p.org/
http://www.edpuzzle.com/
http://www.liveworksheets.com/
http://www.triventy.com/


อ. จฬุาลกัษณ์ ลํา้เลิศ (โรงเรียนสตรีนนทบรีุ) 

 อ.จุฬาลกัษณ์แนะนําตวัเองวา่รบัผดิชอบวชิาคนัจเิป็นหลกั ดงันัน้กจิกรรมทีจ่ะแนะนําวนัน้ีกจ็ะ

เกีย่วขอ้งกบัรายวชิาทีต่วัเองสอนเป็นหลกั โดยเวบ็ไซตแ์รกทีแ่นะนําคอื https://quizlet.com โดยแนะนําเมนู

การทาํ Flashcard ชว่ยจาํอกัษรคนัจแิละเสยีงหรอืความหมาย ขึน้อยูก่บัความตอ้งการของผูส้อน ซึง่ความ

สะดวกคอืหากครผููส้อนมไีฟลเ์อกสารอยูแ่ลว้ สามารถ Copy เพือ่นําเขา้ขอ้มลูตวัอกัษรคนัจแิละความหมาย

หรอืเสยีงอ่านไดโ้ดยทีไ่มต่อ้งพมิพเ์องใหม ่

เวบ็ไซต ์https://www.vonder.co.th เป็นแพลตฟอรม์ทีใ่ชใ้นการสรา้งชุดคาํถามเพือ่ใหผู้เ้ล่นเขา้มา

ตอบคาํถามในรปูแบบคลา้ยการเล่นเกมออนไลน์ โดยผูเ้ล่นสามารถเลอืกตวัละครและเขา้ไปต่อสูก้บัฝ่ายตรง

ขา้ม โดยหากตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง ตวัละครทีเ่ลอืกกจ็ะยงิอาวุธใสฝ่่ายตรงขา้มได ้แต่หากตอบคาํถามผดิก็

จะถูกฝ่ายตรงขา้มยงิอาวุธใสแ่ทน ลกัษณะคลา้ย Kahoot แต่จะมคีวามสนุกสนานมากกวา่  

เวบ็ไซต ์https://www.flippity.net เป็นเวบ็ไซตท์ีใ่ชใ้นการสรา้งควซิออนไลน์หลากหลายแบบ ซึง่      

อ.จุฬาลกัษณ์ไดนํ้าเสนอเป็นการสรา้งเกมบงิโก โดยสามารถพมิพอ์อกมาเป็นการด์หรอืจะเล่นออนไลน์กไ็ด ้

และอกีหน่ึงเกมทีนํ่าเสนอคอื Quiz Show ซึง่สามารถกาํหนดชว่งคะแนนลงไปในแต่ละชอ่งขึน้อยูก่บัความ

ยากงา่ยของคาํถามทีใ่หค้รสูามารถกาํหนดเองได ้ลกัษณะการเล่นจะเล่นเป็นทมีได ้ซึง่เป็นอกีหน่ึงเกมทีช่ว่ย

ทาํใหช้ัน้เรยีนมชีวีติชวีามากขึน้ 

เวบ็ไซต ์https://.quizizz.com เป็นเวบ็ไซตท์ี ่อ.จุฬาลกัษณ์ใชใ้นการทาํแบบทดสอบออนไลน์ 

เน่ืองจากสามารถสรา้งแบบทดสอบทีส่ลบัขอ้คาํถามและตวัเลอืกไดอ้ตัโนมตัเิพือ่ป้องกนัการทุจรติ โดย

คุณครสูามารถตัง้คา่ต่างๆ ไดอ้กีมากมายตามตอ้งการ เวบ็ไซตน้ี์ยงัสามารถสรา้งบทเรยีนออนไลน์ไดด้ว้ย  

 

ว่าท่ีร้อยตรีอนิรตุ หล้าบา (โรงเรียนสตรีวิทยา) 

 อ.อนิรุตไดนํ้าเสนอปัญหาทีต่นเองพบเจอในการเรยีนการสอนออนไลน์พรอ้มกบัวธิแีกไ้ขดงัน้ี 

 1. ขาดหนงัสอืเรยีน ตาํรา เป็นปัญหาในชว่งแรกทีย่งัไมม่ ีE-book อ.อนิรุตแกปั้ญหาโดยการทาํ

เอกสารโดย Microsoft Word, PowerPoint และอพัโหลดลงไปใน Google Site เพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้มาดาวน์

โหลดไปใชไ้ด ้แต่ชว่งหลงัเจแปนฟาวน์เดชัน่ไดท้าํ E-book ออกมา ทาํใหส้ะดวกมากขึน้ 

 2. ครจูาํเป็นตอ้งวเิคราะหพ์ืน้ฐานผูเ้รยีนรายบุคคล อ.อนิรุตแกปั้ญหาโดยการรวบรวมคาํถามต่างๆ 

ทีม่ผีูแ้นะนําไวใ้นอนิเตอรเ์น็ตมาทาํเป็นแบบสอบถามโดยคดัเลอืกเฉพาะคาํถามทีเ่หมาะกบันกัเรยีนของ

https://quizlet.com/
https://www.vonder.co.th/
https://www.flippity.net/
https://.quizizz.com/


ตนเองเพือ่ใหรู้จ้กันกัเรยีนแต่ละคนครา่วๆ ก่อน นอกจากน้ียงัมกีารใหน้กัเรยีนเขยีนจดหมาย เชน่ เขยีนถงึ

ตวัเองในอนาคต ซึง่เป็นวธิทีีท่าํใหอ้าจารยไ์ดรู้จ้กัตวัตนของนกัเรยีนคนนัน้มากขึน้ 

 อ.อนิรุตไดแ้นะนําการสรา้งสือ่กจิกรรมการเรยีนรูจ้ากเกมโชว ์ประกอบดว้ย Kotoba Game Night 

และ Kanji Game Night ซึง่ใชค้าดเดาตวัอกัษรทีซ่่อนอยูใ่นชอ่งต่างๆ และการเรยีนรูค้าํศพัทผ์า่นตาราง

ตวัอกัษร 

 3. ขาดการกระตุน้ใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครแูละนกัเรยีน อ.อนิรุตไดแ้นะนําตวัอยา่งแบบบนัทกึ

คะแนนเพือ่เสรมิแรงจงูใจในการเรยีนของนกัเรยีน โดยมกีารใหน้กัเรยีนสะสมตราปัม๊จากการรว่มกจิกรรม

ต่างๆ เชน่ ตอบคาํถาม และนําจาํนวนปัม๊ทีส่ะสมไดม้าแปลงเป็นคะแนนทีป่ลายทางเป็น Bonus Point 

 นอกจากน้ีแลว้ยงัมกีารนําเกมเปิดแผน่ป้ายมาชว่ยเสรมิแรงจงูใจใหน้กัเรยีนอยากรว่มกจิกรรมอกี

ดว้ย ซึง่กจิกรรมน้ีอาจารยใ์ช ้PowerPoint ในการทาํ  

 กจิกรรมอื่นๆ ทีช่ว่ยเสรมิแรงจงูใจของนกัเรยีน เชน่ กจิกรรมเปิดปิดกลอ้งถามประสบการณ์ 

วเิคราะหค์วามรูส้กึผูเ้รยีนดว้ย Emoji ชวนเกรยีนหลงัคยีบ์อรด์ ทาํนายลกัษณะนิสยัจากตวัอกัษรคนัจิ

ประจาํวนัเกดิ/การด์/ภาพ นําเสนอภาษาญีปุ่่ นจากสิง่รอบๆ ตวั และใชภ้าษาญีปุ่่ นสือ่สารผา่นทางออนไลน์  

 4. ครมูขีอ้จาํกดัในการนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้อ.อนิรุตแนะนําวา่ครจูะตอ้งเปลีย่น

ความคดิก่อน อยา่มองวา่การสอนออนไลน์เป็นเรือ่งยาก เพราะหากเรามองวา่มนัยากนกัเรยีนของเรากจ็ะ

รูส้กึเชน่กนั ตวัครจูาํเป็นตอ้งเปลีย่นมมุมองและเทคนิคการสอนไปเรือ่ยๆ หากใชอ้ยูร่ปูแบบเดยีวกจ็ะทาํให้

นกัเรยีนเกดิความเบื่อหน่ายได ้ซึง่เทคนิคการสอนต่างๆ ครสูามารถปรบัและคอ่ยๆ เรยีนรูไ้ปได ้

ปิดการอบรมสมัมนาเวลา 15.08 น. 

 

การประเมินผลการดาํเนินงานสมัมนา  

งานสมัมนาครัง้น้ีผูส้มคัรเขา้รว่มสมัมนารวม 238 คน (เป็นสมาชกิ 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 ไมไ่ดเ้ป็น

สมาชกิ 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50)  

ผูเ้ขา้รว่มงานรวม 151 คน ตอบแบบสอบถาม 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.13 

การประเมนิผลระดบัความพงึพอใจต่อการดาํเนินงานใน 5 ดา้น โดยใชแ้บบสอบถาม ซึง่แบ่งระดบัคะแนน

เป็น 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ  



สว่นที ่1 : ความพงึพอใจงานสมัมนา 

หวัขอ้ คา่เฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1.วนัเวลาเหมาะสม 4.74 มากทีส่ดุ 

2.ระยะเวลา (2 ชม.) 

เหมาะสม 

4.66 มากทีส่ดุ 

3.เน้ือหาเหมาะสม 4.80 มากทีส่ดุ 

4.ไดร้บัประโยชน์ 4.84 มากทีส่ดุ 

5.อุปกรณ์และระบบ

เหมาะสม 

4.84 มากทีส่ดุ 

ภาพรวม 4.78 มากทีส่ดุ 

 

สว่นที ่2 : ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัสมัมนาครัง้น้ี 

ขอขอบคุณวทิยากรและเจแทต ไดไ้อเดยีไปสอนจากเทคนิคการสอนทีนํ่ามาแชรเ์ป็นอยา่งมาก  

ไดเ้รยีนรูส้ ือ่การสอนใหม่ๆ  มาก เป็นไอเดยีการสอนทีเ่ขา้กบัสถานการณ์ตอนน้ีมากๆ วธิกีารสอนต่างๆ ที่

แชรเ์ป็นไอเดยีทีด่มีากและเป็นประโยชน์มากในการนําไปปรบัใชใ้นการเรยีนการสอน 

หวัขอ้น่าสนใจมาก น่าจะเพิม่เวลาใหม้ากกวา่น้ี 

สว่นที ่3 : ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัหวัขอ้การสมัมนาครัง้ต่อไป 

-เทคนิคการสอนออนไลน์ เชน่ วธิกีารสอน การทาํสือ่การสอนออนไลน์ (เชน่ สาํหรบัการสอนฟังพดู) แนะนํา

แอพฯ สือ่การสอน การทาํใบงานออนไลน์ เกมออนไลน์ การแชรผ์ลงานนกัเรยีนผา่นแพลตฟอรม์ออนไลน์

อยา่ง community center เหมอืนเป็นหอ้งสมดุออนไลน์ การสอนวชิาการเขยีนภาษาญีปุ่่ นในรปูแบบ

ออนไลน์ (12 คน) 

-เทคนิคการสอนไวยากรณ์ (4 คน) 

-การสอนสนทนาทีส่ามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจาํวนั (2 คน) 

-เทคนิคการสอนการอ่านภาษาญีปุ่่ น (2 คน) 

-เทคนิคการสอนการฟัง (2 คน) 

-วธิกีารจดัการเรยีนการสอนแบบ active learning  (2 คน) 



-การสอนเกีย่วกบัวฒันธรรม เชน่ อาหารตามเทศกาล  (2 คน) 

-การฝึกนกัเรยีนพดู เชน่ roleplay / สนุทรพจน์ 

-การสอนโดยเน้นกจิกรรม 

-รปูแบบการสอนหรอืแชรป์ระสบการณ์สอนภาษาญีปุ่่ น ในระดบัอุดมศกึษา 

-เทคนิคการสอนใหม่ๆ  

-การสรา้งแบบทดสอบ อยา่งละเอยีด 

-การจดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่ นสาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 

-กจิกรรมทีส่รา้งแรงจงูใจใหน้กัเรยีนใชภ้าษาญีปุ่่ น 

-การสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  

-แนวทางการจดักจิกรรมทีท่าํใหน้กัเรยีนไดท้าํความรูจ้กัเพือ่นรว่มชัน้มากขึน้ เพือ่สรา้ง sense of belonging 

-ประวตัศิาสตรญ์ีปุ่่ น (แบบครา่วๆ กไ็ด ้พอดใีนหนงัสอืแบบเรยีนอะกโิกะม ีแต่ครกูไ็มค่อ่ยมภีมูคิวามรูเ้รือ่งน้ี

มากนกั) 

-คาํสแลง 

 

รปูถ่ายบรรยากาศงานสมัมนา 

https://www.facebook.com/418569004836521/posts/5198693303490710/?d=n 

https://www.facebook.com/418569004836521/posts/5198693303490710/?d=n

