การสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่
งประเทศไทย ครัง้ ที่ 24
“การใช้สื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ ในการจัดการเรียนการสอน”
วันเสาร์ที่ 28 สิ งหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
รูปแบบออนไลน์ ผา่ นโปรแกรม Zoom
กล่าวเปิ ดงานโดย Mr.Matsui Yuki ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายภาษาญีป่ ่ ุน เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ
กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจ การเรียนการสอนทีท่ งั ้ ครูและนักเรียนมีความสุขโดย รศ.ดร.สุณียร์ ตั น์ เนียรเจริญ
สุข นายกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ่ นุ แห่งประเทศไทย
ก่อนเริม่ เนื้อหานายกฯ ได้เชิญชวนให้คณ
ุ ครูทเ่ี ข้าร่วมการสัมมนาทําความรูจ้ กั กับนักเรียนของ
ตนเองโดยการร่วมโหวตว่านักเรียนของตนนัน้ เรียนออนไลน์ดว้ ยความรูส้ กึ ใด ผลจากผูร้ ว่ มโหวต 108 ท่าน
จาก 137 ท่านทีเ่ ข้าร่วมในช่วงต้นของการสัมมนา เป็ นดังนี้
1. ไม่ชอบเรียนออนไลน์แต่สถานการณ์บงั คับ 53 โหวต คิดเป็ น 49%
2. ยอมรับว่าต้องเรียนออนไลน์เพราะเป็ นหน้าทีท่ ต่ี อ้ งเรียน 52 โหวต คิดเป็ น 48%
3. ตัง้ ใจและกระตือรือร้นในการเรียนภาษาญีป่ ่ นุ ออนไลน์ 3 โหวต คิดเป็ น 3%
จากผลโหวตจะเห็นว่ามีนกั เรียนน้อยมากเพียง 3% ทีม่ คี วามตัง้ ใจ ซึง่ เราจะต้องเปลีย่ นนักเรียนกลุ่ม
ที่ 1 และ 2 ให้มาเป็ นนักเรียนกลุ่มที่ 3 อาจด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย (ซึง่ วิทยากรจะมาพูดในส่วนนี้)
และเราควรต้องรูค้ วามต้องการขัน้ พืน้ ฐานทางจิตวิทยาทีจ่ ะทําให้นกั เรียนมีความตัง้ ใจและกระตือรือร้นทีจ่ ะ
เรียนออนไลน์ ได้แก่ ความต้องการมีอสิ ระ (เช่น ให้นกั เรียนได้เลือกหัวข้อในการพูดทีต่ นเองสนใจ) ความ
ต้องการเป็ นคนมีความสามารถ (เช่น เตรียมแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน
เพือ่ ให้เขารูส้ กึ ว่าประสบความสําเร็จ) ความต้องการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื (เช่น ให้ทาํ กิจกรรมเป็ นกลุ่มหรือ
เป็ นคู)่ หากนักเรียนเป็ นแบบกลุ่มที่ 1 และ 2 ก็ควรเริม่ จากเติมเต็มความต้องการเป็ นคนมีความสามารถและ
ความต้องการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื ในท้ายทีส่ ดุ เมือ่ เราสามารถเติมเต็มความต้องการขัน้ พืน้ ฐานทาง
จิตวิทยาเหล่านี้ได้กจ็ ะทําให้นกั เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข และเมือ่ นักเรียนมีความสุข ครูผสู้ อนเองก็จะมี
ความสุขเช่นกัน

สรุปเนื้ อหาจากวิ ทยากรทัง้ 3 ท่าน
อ. พิ ชยั เหลืองอรุณ (โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปภัมภ์ฯ)
อ.พิชยั ได้นําเสนอแพลตฟอร์มทีต่ วั เองใช้ในการเรียนการสอนไม่วา่ จะเป็ น Google Meet, Google
Classroom, Line, Google Form, Google Site, PowerPoint สาเหตุทม่ี หี ลากหลายช่องทางเพือ่ ให้นกั เรียน
เข้าถึงได้มากทีส่ ดุ
เครือ่ งมือแรกที่ อ.พิชยั นําเสนอ คือ Jamboard เป็ นการใช้ Interactive Class ซึง่ เป็ นจอแสดงผล
อัจฉริยะทีจ่ ะดึงรูปภาพจากการค้นหาใน Google ได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ นักเรียนจะมีสว่ นในการแสดงผลงาน
ของตัวเองขึน้ หน้าจอให้ครูได้ตรวจดูอย่างทัวถึ
่ ง
ส่วนต่อมาคือ http://h5p.org ซึง่ มี Content ให้ใช้งานได้หลากหลายไม่จาํ กัดเพียงแค่การเรียนภาษา
เท่านัน้ เช่น เครือ่ งมือในการคํานวณทางคณิตศาสตร์ ภาพถ่ายเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับปั จจุบนั เพือ่ ใช้
ในวิชาประวัตศิ าสตร์ เกมบิงโก เกมจับคู่ เพือ่ ใช้ในการเรียนคําศัพท์หรือตัวอักษร ซึง่ ส่วนที่ อ.พิชยั นํามา
สาธิตให้ดเู ป็ นตัวอย่างคือในส่วนของการเลือกจับคูร่ ะหว่างอักษรคันจิกบั ความหมาย
เว็บไซต์ www.edpuzzle.com เป็ นเว็บทีส่ ามารถสร้างวิดโี อทีม่ คี าํ ถามแทรกในแต่ละช่วงเพือ่ เป็ น
การตรวจสอบว่านักเรียนได้ดวู ดี โี อนัน้ จริง และได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั วีดโี อนัน้ โดยสามารถนําเข้าวีดโี อได้จาก
หลากหลายช่องทาง
เว็บไซต์ www.liveworksheets.com เป็ นเว็บไซต์ทใ่ี ห้เราสามารถสร้างใบงานทีม่ ลี กู เล่นมากมาย
เสมือนการทําแบบฝึกหัดออนไลน์ในเว็บไซต์ ไม่วา่ จะเป็ นแบบฝึกหัดลากเส้นจับคู่ แบบฝึกหัดเติมคํา หรือ
แม้แต่การแทรกไฟล์เสียงลงไปเพือ่ ให้นกั เรียนฝึกทําแบบฝึกหัดฟั ง ซึง่ ไฟล์เอกสารบางส่วนอาจมีผแู้ ชร์ให้
เป็ นสาธารณะทําให้เราสามารถเลือกนําไปใช้ได้เลย
เว็บไซต์ www.triventy.com เป็ นเว็บไซต์ทใ่ี ช้ในการสร้างเกมคําถามต่างๆ คล้าย Kahoot เพือ่ เป็ น
อีกทางเลือกหนึ่งให้คุณครูนําไปใช้จะได้ไม่เกิดความจําเจ
สุดท้าย อ.พิชยั ได้สรุปเพิม่ เติมว่า ในการนําแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ต่างๆ ไปใช้เราต้องดูหลาย
ปั จจัย เช่น ความพร้อมของครูผสู้ อน ความพร้อมของนักเรียน ความพร้อมของอุปกรณ์และเครือข่าย เนื้อหา
ทีเ่ หมาะสมกับบทเรียน รวมไปถึงทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตด้วย

อ. จุฬาลักษณ์ ลํา้ เลิ ศ (โรงเรียนสตรีนนทบุรี)
อ.จุฬาลักษณ์แนะนําตัวเองว่ารับผิดชอบวิชาคันจิเป็ นหลัก ดังนัน้ กิจกรรมทีจ่ ะแนะนําวันนี้กจ็ ะ
เกีย่ วข้องกับรายวิชาทีต่ วั เองสอนเป็ นหลัก โดยเว็บไซต์แรกทีแ่ นะนําคือ https://quizlet.com โดยแนะนําเมนู
การทํา Flashcard ช่วยจําอักษรคันจิและเสียงหรือความหมาย ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของผูส้ อน ซึง่ ความ
สะดวกคือหากครูผสู้ อนมีไฟล์เอกสารอยูแ่ ล้ว สามารถ Copy เพือ่ นําเข้าข้อมูลตัวอักษรคันจิและความหมาย
หรือเสียงอ่านได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งพิมพ์เองใหม่
เว็บไซต์ https://www.vonder.co.th เป็ นแพลตฟอร์มทีใ่ ช้ในการสร้างชุดคําถามเพือ่ ให้ผเู้ ล่นเข้ามา
ตอบคําถามในรูปแบบคล้ายการเล่นเกมออนไลน์ โดยผูเ้ ล่นสามารถเลือกตัวละครและเข้าไปต่อสูก้ บั ฝ่ ายตรง
ข้าม โดยหากตอบคําถามได้ถูกต้อง ตัวละครทีเ่ ลือกก็จะยิงอาวุธใส่ฝ่ายตรงข้ามได้ แต่หากตอบคําถามผิดก็
จะถูกฝ่ ายตรงข้ามยิงอาวุธใส่แทน ลักษณะคล้าย Kahoot แต่จะมีความสนุกสนานมากกว่า
เว็บไซต์ https://www.flippity.net เป็ นเว็บไซต์ทใ่ี ช้ในการสร้างควิซออนไลน์หลากหลายแบบ ซึง่
อ.จุฬาลักษณ์ได้นําเสนอเป็ นการสร้างเกมบิงโก โดยสามารถพิมพ์ออกมาเป็ นการ์ดหรือจะเล่นออนไลน์กไ็ ด้
และอีกหนึ่งเกมทีน่ ําเสนอคือ Quiz Show ซึง่ สามารถกําหนดช่วงคะแนนลงไปในแต่ละช่องขึน้ อยูก่ บั ความ
ยากง่ายของคําถามทีใ่ ห้ครูสามารถกําหนดเองได้ ลักษณะการเล่นจะเล่นเป็ นทีมได้ ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งเกมทีช่ ว่ ย
ทําให้ชนั ้ เรียนมีชวี ติ ชีวามากขึน้
เว็บไซต์ https://.quizizz.com เป็ นเว็บไซต์ท่ี อ.จุฬาลักษณ์ใช้ในการทําแบบทดสอบออนไลน์
เนื่องจากสามารถสร้างแบบทดสอบทีส่ ลับข้อคําถามและตัวเลือกได้อตั โนมัตเิ พือ่ ป้ องกันการทุจริต โดย
คุณครูสามารถตัง้ ค่าต่างๆ ได้อกี มากมายตามต้องการ เว็บไซต์น้ียงั สามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ได้ดว้ ย
ว่าที่ร้อยตรีอนิ รตุ หล้าบา (โรงเรียนสตรีวิทยา)
อ.อนิรุตได้นําเสนอปั ญหาทีต่ นเองพบเจอในการเรียนการสอนออนไลน์พร้อมกับวิธแี ก้ไขดังนี้
1. ขาดหนังสือเรียน ตํารา เป็ นปั ญหาในช่วงแรกทีย่ งั ไม่มี E-book อ.อนิรุตแก้ปัญหาโดยการทํา
เอกสารโดย Microsoft Word, PowerPoint และอัพโหลดลงไปใน Google Site เพือ่ ให้นกั เรียนเข้ามาดาวน์
โหลดไปใช้ได้ แต่ชว่ งหลังเจแปนฟาวน์เดชันได้
่ ทาํ E-book ออกมา ทําให้สะดวกมากขึน้
2. ครูจาํ เป็ นต้องวิเคราะห์พน้ื ฐานผูเ้ รียนรายบุคคล อ.อนิรุตแก้ปัญหาโดยการรวบรวมคําถามต่างๆ
ทีม่ ผี แู้ นะนําไว้ในอินเตอร์เน็ตมาทําเป็ นแบบสอบถามโดยคัดเลือกเฉพาะคําถามทีเ่ หมาะกับนักเรียนของ

ตนเองเพือ่ ให้รจู้ กั นักเรียนแต่ละคนคร่าวๆ ก่อน นอกจากนี้ยงั มีการให้นกั เรียนเขียนจดหมาย เช่น เขียนถึง
ตัวเองในอนาคต ซึง่ เป็ นวิธที ท่ี าํ ให้อาจารย์ได้รจู้ กั ตัวตนของนักเรียนคนนัน้ มากขึน้
อ.อนิรุตได้แนะนําการสร้างสือ่ กิจกรรมการเรียนรูจ้ ากเกมโชว์ ประกอบด้วย Kotoba Game Night
และ Kanji Game Night ซึง่ ใช้คาดเดาตัวอักษรทีซ่ ่อนอยูใ่ นช่องต่างๆ และการเรียนรูค้ าํ ศัพท์ผา่ นตาราง
ตัวอักษร
3. ขาดการกระตุน้ ให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูและนักเรียน อ.อนิรุตได้แนะนําตัวอย่างแบบบันทึก
คะแนนเพือ่ เสริมแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน โดยมีการให้นกั เรียนสะสมตราปั ม๊ จากการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ตอบคําถาม และนําจํานวนปั ม๊ ทีส่ ะสมได้มาแปลงเป็ นคะแนนทีป่ ลายทางเป็ น Bonus Point
นอกจากนี้แล้วยังมีการนําเกมเปิ ดแผ่นป้ ายมาช่วยเสริมแรงจูงใจให้นกั เรียนอยากร่วมกิจกรรมอีก
ด้วย ซึง่ กิจกรรมนี้อาจารย์ใช้ PowerPoint ในการทํา
กิจกรรมอื่นๆ ทีช่ ว่ ยเสริมแรงจูงใจของนักเรียน เช่น กิจกรรมเปิ ดปิ ดกล้องถามประสบการณ์
วิเคราะห์ความรูส้ กึ ผูเ้ รียนด้วย Emoji ชวนเกรียนหลังคียบ์ อร์ด ทํานายลักษณะนิสยั จากตัวอักษรคันจิ
ประจําวันเกิด/การ์ด/ภาพ นําเสนอภาษาญีป่ ่ นุ จากสิง่ รอบๆ ตัว และใช้ภาษาญีป่ ่ นุ สือ่ สารผ่านทางออนไลน์
4. ครูมขี อ้ จํากัดในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ อ.อนิรุตแนะนําว่าครูจะต้องเปลีย่ น
ความคิดก่อน อย่ามองว่าการสอนออนไลน์เป็ นเรือ่ งยาก เพราะหากเรามองว่ามันยากนักเรียนของเราก็จะ
รูส้ กึ เช่นกัน ตัวครูจาํ เป็ นต้องเปลีย่ นมุมมองและเทคนิคการสอนไปเรือ่ ยๆ หากใช้อยูร่ ปู แบบเดียวก็จะทําให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ ซึง่ เทคนิคการสอนต่างๆ ครูสามารถปรับและค่อยๆ เรียนรูไ้ ปได้
ปิ ดการอบรมสัมมนาเวลา 15.08 น.
การประเมิ นผลการดําเนิ นงานสัมมนา
งานสัมมนาครัง้ นี้ผสู้ มัครเข้าร่วมสัมมนารวม 238 คน (เป็ นสมาชิก 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 ไม่ได้เป็ น
สมาชิก 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 50)
ผูเ้ ข้าร่วมงานรวม 151 คน ตอบแบบสอบถาม 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.13
การประเมินผลระดับความพึงพอใจต่อการดําเนินงานใน 5 ด้าน โดยใช้แบบสอบถาม ซึง่ แบ่งระดับคะแนน
เป็ น 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ

ส่วนที่ 1 : ความพึงพอใจงานสัมมนา
หัวข้อ
1.วันเวลาเหมาะสม
2.ระยะเวลา (2 ชม.)
เหมาะสม
3.เนื้อหาเหมาะสม
4.ได้รบั ประโยชน์
5.อุปกรณ์และระบบ
เหมาะสม
ภาพรวม

ค่าเฉลีย่
4.74
4.66

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

4.80
4.84
4.84

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

4.78

มากทีส่ ดุ

ส่วนที่ 2 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับสัมมนาครัง้ นี้
ขอขอบคุณวิทยากรและเจแทต ได้ไอเดียไปสอนจากเทคนิคการสอนทีน่ ํามาแชร์เป็ นอย่างมาก
ได้เรียนรูส้ อ่ื การสอนใหม่ๆ มาก เป็ นไอเดียการสอนทีเ่ ข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มากๆ วิธกี ารสอนต่างๆ ที่
แชร์เป็ นไอเดียทีด่ มี ากและเป็ นประโยชน์มากในการนําไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
หัวข้อน่าสนใจมาก น่าจะเพิม่ เวลาให้มากกว่านี้
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับหัวข้อการสัมมนาครัง้ ต่อไป
-เทคนิคการสอนออนไลน์ เช่น วิธกี ารสอน การทําสือ่ การสอนออนไลน์ (เช่น สําหรับการสอนฟั งพูด) แนะนํา
แอพฯ สือ่ การสอน การทําใบงานออนไลน์ เกมออนไลน์ การแชร์ผลงานนักเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
อย่าง community center เหมือนเป็ นห้องสมุดออนไลน์ การสอนวิชาการเขียนภาษาญีป่ ่ นุ ในรูปแบบ
ออนไลน์ (12 คน)
-เทคนิคการสอนไวยากรณ์ (4 คน)
-การสอนสนทนาทีส่ ามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวติ ประจําวัน (2 คน)
-เทคนิคการสอนการอ่านภาษาญีป่ ่ นุ (2 คน)
-เทคนิคการสอนการฟั ง (2 คน)
-วิธกี ารจัดการเรียนการสอนแบบ active learning (2 คน)

-การสอนเกีย่ วกับวัฒนธรรม เช่น อาหารตามเทศกาล (2 คน)
-การฝึกนักเรียนพูด เช่น roleplay / สุนทรพจน์
-การสอนโดยเน้นกิจกรรม
-รูปแบบการสอนหรือแชร์ประสบการณ์สอนภาษาญีป่ ่ นุ ในระดับอุดมศึกษา
-เทคนิคการสอนใหม่ๆ
-การสร้างแบบทดสอบ อย่างละเอียด
-การจัดการเรียนการสอนภาษาญีป่ ่ นุ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
-กิจกรรมทีส่ ร้างแรงจูงใจให้นกั เรียนใช้ภาษาญีป่ ่ นุ
-การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
-แนวทางการจัดกิจกรรมทีท่ าํ ให้นกั เรียนได้ทาํ ความรูจ้ กั เพือ่ นร่วมชัน้ มากขึน้ เพือ่ สร้าง sense of belonging
-ประวัตศิ าสตร์ญป่ี ่ นุ (แบบคร่าวๆ ก็ได้ พอดีในหนังสือแบบเรียนอะกิโกะมี แต่ครูกไ็ ม่คอ่ ยมีภมู คิ วามรูเ้ รือ่ งนี้
มากนัก)
-คําสแลง
รูปถ่ายบรรยากาศงานสัมมนา
https://www.facebook.com/418569004836521/posts/5198693303490710/?d=n

