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การศึกษาในแต่ละยุค

กศ. 1.0
คือ การจัดการศึกษา
ที่สอนแบบครูเป็นผู้ให้
นักเรียนเป็นผู้รับ

กศ.2.0
คือ การจัดการศึกษา
- เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับความ
ถนัด ความสนใจ และ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิต
วิญญาณในการเรียนรู้
-แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนครู คือ
ผู้สนับสนุน

กศ.3.0
คือ การจัดการศึกษา
ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่โดยใช้
- กระบวนการทางปัญญา
(กระบวนการคิด)
- กระบวนการทางสังคม
(กระบวนการกลุ่ม)
- ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
- นาความรู้ไปประยุกต์ใช้
โดยมีครูเป็นผู้อานวย
ความสะดวก จัด
ประสบการณ์ให้แก่
ผู้เรียน

กศ.4.0
คือ การจัดการศึกษาที่
- บูรณาการทั้งศาสตร์
ศิลป์ เทคโนโลยีอย่าง
กลมกลืน
- สร้างคนที่สังคม
ต้องการในทุกมิติ
- มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
- สอดคล้องกับความ
ต้องการและพฤติกรรม
ของผู้เรียน
- การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น
เครื่องมือกระตุ้นการ
เรียนรู้
- มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ทักษะในยุคไทยแลนด์ 4.0 มุมมองธุรกิจต้องการคนแบบใด
การหมั่นพัฒนาทักษะเสริมก็ถือเป็นสิ่งสาคัญเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่โดเด่นเป็นที่สนใจ
ขององค์กรต่างๆ คาถามในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทักษะอะไรที่มีความสาคัญ แนะนาว่ามีอยู่ 5 ด้าน ได้แก่
1.ทักษะในการจัดลาดับความสาคัญ คือ สามารถวางแผน จัดการงานและจัดลาดับความสาคัญของสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ดี รู้ว่าอะไรควรทาก่อน อะไรควรทาทีหลัง มีความสามารถในการทางานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
และสามารถทางานเสร็จตรงเวลา อีกทั้งยังมีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้อง
อาศัยประสบการณ์ และความเข้าใจในองค์กรเป็นสิ่งสาคัญ
2.ทักษะด้านการสื่อสาร ใช่ว่าการรู้ภาษาอย่างเดียวจะสามารถสื่อสาร แต่จะต้อง ถ่ายทอดความคิด
ออกไปสู่ผู้รับสารได้อย่างถูกต้อง ผู้ส่งสารกับผู้รับสารเข้าใจตรงกัน อธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถ
คุยกับคนที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างไม่เคอะเขิน และสามารถเจรจาหรือต่อรองได้ประสบความสาเร็จ
3.ทักษะการปรับตัว คือ มีการเรียนรู้เร็ว ไม่ยึดติดกับตัวเอง พร้อมเปิดรับความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ
และสามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสาหรับแรงงานทุกคนควรมี ไม่ว่าจะ
เป็น การปรับตัวเข้ากับองค์กร การปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน ความอดทนในการทางาน รวมถึงการทางานใน
สภาวะกดดันได้
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4.ภาวะการเป็นผู้นา คือ ทุกคนไม่จาเป็นต้องเป็นผู้นา แต่ทักษะของการเป็นผู้นานั้นยังสามารถที่จะ
ประยุกต์ใช้ได้กับทุกคน เช่น การวิเคราะห์ผลต่าง การวางเป้าหมายในการทางาน หรือแม้กระทั่งการคิดงาน
หรือคิดโปรเจกต์ รวมถึงการกล้าที่จะเสนอแนวคิดต่างๆในที่ประชุม เพื่อสร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง
5.การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง คือ การเป็นคนช่างเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ จะ
ช่วยให้เรามีทางเลือกให้กับตัวเองมากขึ้น อีกทั้ง ยังค้นพบทางออกที่ดี เมื่อประสบกับปัญหา หรือเพิม่ องค์
ความรู้ใหม่ๆ อันจะนาไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาคตได้
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning)
ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศทาให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุค
โลกาภิ วั ต น์ นี้ ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นจ าเป็ น จะต้ อ งมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น
ผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีทาให้เนื้อหาวิชา
มีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถ
จะพัฒนาผู้เรียนให้นาความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั้นจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนรู้ให้ ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสัง คมเทคโนโลยี จากผู้สอนที่มีบทบาทเป็น ผู้ ถ่ายทอด
ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน “เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้
ข้อความรู้แ ก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้ น
ในการจะท ากิ จ กรรมต่ า งๆ มากขึ้ น และอย่ า งหลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ น การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนๆ”





กระบวนการเรียนรู้ Passive Learning (กระบวนการเรียนรู้แบบตั้งรับ)
กระบวนการเรียนรู้โดยการอ่านท่องจาผู้เรียนจะจาได้ในสิ่งที่เรียนได้เพียง 10%
การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอื่นในขณะที่
อาจารย์สอนเมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจาได้เพียง 20%
หากในการเรียนการสอนผู้เรียนมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะทาให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 30%
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้น เช่น การให้ดูภาพยนตร์ การสาธิต
จัดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู รวมทั้งการนาผู้เรียนไปทัศนศึกษา หรือดูงาน ก็ทาให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เป็น 50%
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูพูดอธิบาย
ครูให้ นร.อ่านใบความรู้
ผู้เรียนเป็นผู้รับ
แบบ passive

บทบาทครู

ครูให้ นร.ดู วิดิโอ
ครูสาธิต

นักเรียน เข้ากลุ่มร่วมคิด สร้างความรู้
ครูอานวยการ /โค้ช
ลงมือปฏิบัติ (แสดงออกทางความสามารถ)
ครูตั้งคาถาม
นาเสนอ /นาทักษะไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ครูสะท้อนผล
แนะนาผู้อื่น
ครูส่งเสริม
ค้นคว้า พัฒนาตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
แข่งขันระดับนาชาติ
(Active)


กระบวนการเรียนรู้ Active Learning (กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก)
การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจนาไปประยุกต์ใช้สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร ทาให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 70%
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การนาเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จาลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติ ในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์
ต่างๆ
ซึ่งจะทาให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90%
ลักษณะของ Active Learning (อ้างอิงจาก : ไชยยศ เรืองสุวรรณ)
1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่า
การแข่งขัน
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง
8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด
ความคิดรวบยอด
9. ผู้สอนจะเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน
บทบาทของครู กับ Active Learning
ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active
Learning ดังนี้
1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการ
นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนใน
ชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบ
ความสาเร็จในการเรียนรู้
4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย
6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม
7. ครูผสู้ อนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของที่ผู้เรียน
ความเสี่ยงเป็นอุปสรรคที่ยากในการเอาชนะ เพราะเกี่ยวกับความตั้งใจของคนที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยง 2 ประเภท
ได้แก่
1. มีความเสี่ยงที่ผู้เรียนจะไม่:
ก) มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
ข) เรียนรู้เนื้อหาตามหลักสูตรอย่างเพียงพอ
ค) ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง
ง) สนุกเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์
2. มีความเสี่ยงที่ผู้สอนจะไม่:
ก) รู้สึกว่าได้ควบคุมชั้นเรียน
ข) รู้สึกมั่นใจในตัวเอง
ค) มีทักษะที่จาเป็นในการใช้ Active Learning
ง) เป็นคนที่ผู้อื่นเห็นว่าจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ได้รับการยอมรับ
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ตารางเปรียบเทียบกลยุทธ์ Active Learning ที่มีความเสี่ยงต่่ากับความเสี่ยงสูง (Bonwell, m.d.)
ด้าน

กลยุทธ์ความเสี่ยงต่่า

กลยุทธ์ความเสี่ยงสูง

เวลาที่ใช้ในห้องเรียน

ค่อนข้างสั้น

ค่อนข้างยาว

ระดับของโครงสร้าง

โครงสร้างมาก

โครงสร้างน้อย

ระดับของการวางแผน

การวางแผนอย่างพิถีพิถัน

ตามธรรมชาติ

เนื้อหาวิชา

ค่อนข้างเป็นรูปธรรม

ค่อนข้างเป็นนามธรรม

ความรู้เดิมในเนื้อหาวิชาของผู้เรียน

มีความรู้มาก

มีความรู้น้อย

ความคุ้นเคยกับเทคนิคการสอน

คุ้นเคย

ไม่คุ้นเคย

ประสบการณ์ในเทคนิคการสอนของผู้สอน

ค่อนข้างมาก

จากัด

รูปแบบของปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

ระหว่างผู้เรียนเอง

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นจากการใช้ Active Learning
1. ผู้เรียนไม่ต้องการให้สอนแบบ Active Learning
2. ผู้เรียนบ่นเรื่องการใช้ Active Learning ของผู้สอน
3. ผู้สอนควบคุมการสอนแบบ Active Learning ไม่ได้
4. การแบบ Active Learning ใช้เวลามากเกินไป
5. ผู้เรียนไม่ทางานร่วมกันในกลุ่ม
6. ผู้เรียนไม่ตรวจสอบผลงานอย่างจริงจัง
ตัวอย่างวิธีการสอนและเทคนิคการสอน Active Learning
1. Active Reading
เป็นวิธีการที่ให้แต่ละคนอ่านบทความแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านกับเพื่อน นามาเขียนแผนผังมโน
ทัศน์ (Concept Map) ลงในกระดาษโปสเตอร์เพื่อทากิจกรรม Gallery Walk ต่อไป
2. Brainstorming
กาหนดหัวข้อและเวลา จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของกลุ่ม แล้วทุกคนนาเสนอแนวคิด
ของตนและบันทึกทุกแนวคิดที่มีผู้นาเสนอ
3. Agree & Disagree Statement
ผู้สอนตั้งคาถาม โดยมีตัวเลือกให้ผู้เรียนว่าเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร เช่น อาจใช้ไม้ปิงปอง ที่มีสี 2 ด้านต่างกันเป็น
อุปกรณ์ช่วยตอบ แล้วเลือกผู้ตอบในแต่ละกลุ่มให้อธิบาย หลังจากนั้นจึงอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียน
4. Carousel
กาหนดหัวเรื่อง แล้วแบ่งเป็นหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ได้จานวนกลุ่มเท่ากับจานวนหัวข้อ
ย่อย จากนั้นเขียนหัวข้อย่อยๆ ลงบนกระดาษโปสเตอร์ แล้วติดไว้รอบๆ หัอง แต่ละกลุ่มระดมความคิดและเขียนลงนนกระ
ดาษโปสเตอร์ เมื่อครบ 2 – 3 นาที เปลี่ยนไประดมความคิดหน้าโปสเตอร์ถัดไป โดยอ่านแนวคิดของกลุ่มก่อนหน้า ถ้าเห็น
ด้วยให้ใส่เครื่องหมายถูกและเพิ่มสิ่งที่คิดเห็นแตกต่าง จากนั้นสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
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5. Concept Map
ลักษณะคล้ายการเขียน Mind Map แต่การเขียนแผนผังมโนทัศน์จะแสดงแนวคิดและใช้คาเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด
6. Gallery Walk
กาหนดหัวข้อเรื่อง เขียนแนวคิด วิธีการ ลงบนกระดาษโปสเตอร์ แล้วติดไว้รอบๆ ห้อง เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียน
ระหว่างการเดินชมผลงาน
7. Jigsaw
ผู้สอนเลือกเนื้อหาที่แบ่งส่วนๆ 3 – 4 ชิ้น แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ โดยมีสมาชิกในกลุ่มเท่าๆ กันกับเนื้อหา (Home
group) สมาชิดแต่ละคนเลือกเนื้อหาที่ตนสนใจแล้วไปร่วมกับสมาชิกจากกลุ่มอื่น (Expert group) เพื่อศึกษา ทาความเข้าใจ
หรือหาคาตอบร่วมกันในกลุ่ม จากนั้นกลับไปสอนที่กลุ่มเดิมของตนจนครบถ้วน
8. Problem/Project-based Learning หรือ Case Study
ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน บ้าน โรงเรียน หรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์หรือสืบเสาะหาความรูเ้ พื่มเติม
9. Role Playing
การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกการแสดงออกตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ เพื่อเป็น
ประสบการณ์ที่จะนาไปแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จริงในชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้การแสดงออก ฝึกวางแผนการทางานร่วมกัน
เข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและของผู้อื่น เช่น การทากิจกรรม “ฟ้าครามรีสอร์ท” ผูส้ อนจะกาหนดบทบาทท
แล้วขียนไว้ในกระดาษ ให้ผู้เรียน 6 คน จับฉลากเลือกว่าจะแสดงบทบาทใด โดยไม่ให้ปรึกษากัน แล้วให้แสดงบทบาทสมมติ
ตามบทบาทที่ตนเองได้รับ หลังจากนั้นจะตั้งคาถามและให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า ผู้แสดงแต่ละคนทาหน้าที่อะไร และ
ทาหน้าที่นั้นได้ดีหรือไม่ มีจุดใสดต้องแก้ไขหรือปรับปรุง เป็นต้น
10. Think – Pair – Share
ผู้สอนเป็นผู้ตั้งคาถามให้ผู้เรียนคิดหาคาตอบด้วยตนเอง หลังจากนั้นจึงอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับเพื่อน
ในชั้นเรียน เริ่มจากกลุ่มละ 2 – 3 คน แล้วจึงเสนอต่อกลุ่มใหญ่
11. Predict-Observe-Explain
จาลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียนรู้ โดยผู้เรียนเขียนทานายสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น สังเกตและบันทึกผล
อธิบายสิ่งที่สังเกตได้ อาจทาการทดลอง สารวจหรือค้นคว้าเพิ่มเติมได้ เช่น กิจกรรมพลังงานเพื่ออนาคต ผู้สอนให้ผู้เรียน
แบ่งกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับอุปกรณ์การทอลอง ได้แก่ แผ่นโซลาเซลล์ 2 ชนิด มัลติมิเตอร์ ไม้บรรทัด กระดาษสีดาและ
โคมไฟ เพื่อให้แต่ละกลุ่มทาการทดลองเพื่อวิเคราะห์ว่าแผ่นโซลาเซลล์ชนิดใดมีประสิทธิภาพดีกว่ากัน และให้ออกแบบเป็น
ผลิตภัณฑ์ นาเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน เป็นต้น
12. Clarification Pause
เมื่ออธิบายถึงประเด็นที่สาคัญ ผู้สอนควรให้เวลาผู้เรียนตกผลึกความคิด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหาก
ต้องการคาอธิบายเพิ่มเติม (ผู้สอนควรจะเดินไปรอบๆ ห้อง เพราะผู้เรียนมักไม่กล้าถามหน้าชั้นเรียน)
13. Card Sorts
ผู้สอนจัดเตรียนมบัตร/บัตรภาพไว้ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มบัตรภาพนั้นๆ และต้องอธิบายเกณฑ์ที่ใช้จัดกลุ่มให้เพื่อนและ
ผู้สอนฟัง และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
14. Chain Note
ผู้สอนเตรียมคาถาม/ข้อความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการไว้ โดยอาจพิมพ์ลงบนกระดาษ A 4 แล้วให้ผู้เรียนแต่
ละคนตอบคาถามหรือข้อความนั้นๆ เพียง 1 – 2 ประโยค จากนั้นส่งต่อกระดาษแผ่นนั้นให้เพื่อนที่นั่งถัดไปช่วยกันตอบ
คาถามนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถใช้ก่อนเรียนหรือหลังเรียนได้ และควรส่งกระดาษแผ่นนั้นกลับไปในทิศทางเดิม เพื่อให้ผู้ที่
เขียนก่อนได้อ่านความเห็นทั้งหมดด้วย
15. Students’ Reflection
เป็นการให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิด อาจจะให้ผู้เรียนสรุปสิ่งทีได้เรียนรู้ในคาบเรียน เสนอแนะเกี่ยวกับการเรียน
ถามคาถามที่ยังสงสัย หรือให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน เช่น
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Know –Want – Learned เมื่อเริ่มต้นบทเรียน ให้ผู้เรียนเขียนสิ่งที่รู้และสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน เมื่อ
จบบทเรียน ให้ผู้เรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
Got – Need และ Exit Ticket เมื่อจบบทเรียน ให้ผู้เรียนเขียนสิ่งที่ได้เรียน อาจเป็นการสรุปร่วมกันหน้าชั้นเรียน
และวางแผนกิจกรรมการเรียนจากสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติม
Diary/ Journal Note เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ คาถามที่สงสัย ความในใจ
16. Guided Lecture
ผู้สอนนาเสนอข้อมูลโดยการบรรยายและผู้เรียนจดบันทึก จากนั้นผู้เรียนจะได้รับเวลาสั้นๆ ในการตรวจบันทึกของ
พวกเขา หลักจากตรวจสอบบันทึกของตนเองผู้เรียนจะร่วมกันหารือเกี่ยวกับการบันทึกของพวกเขาในกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าพวกเขาจดบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
17. Responsive Lecture
ผู้เรียนสร้างรายการของคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา แล้วจัดอันดับความสาคัญของคาถาม ผู้สอนจะ
ใช้การจัดการจัดอันดับของคาถามนี้เป็นโครงสาหรับการบรรยายและหรือ การอภิปราย
ตัวอย่างวิธีสอน/พัฒนา และวิธีการประเมิน
วิธีการสอน/พัฒนา (Teaching Methods) (http://academic.chula.ac.th/CU_CAS/TeacherMetpdf.pdf)
01 การบรรยาย (Lecture)

21 การสะท้อนความคิด (Reflective thinking)

02 การอภิปราย (Discussion)

22 การสอนแบบสืบสอบ (Inquiry-based instruction)

03 การสอนแบบสัมมนา (Seminar)

23 การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent study)

04 การสอนโดยใช้การนิรนัย (Deductive)

24 การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง (Self-directed
learning)

05 การสอนโดยใช้การอุปนัย (inductive)
06 การใช้กรณีศึกษา (Case)
07 การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing)
08 ภาคสนาม (Field work)
09 การไปทัศนศึกษา (Field work)
10 การไปสถานการณ์จาลอง (Simulation)
11 การแสดงละคร (Dramatization)
12 การสาธิต (Demonstration)
13 การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning center)
14 การใช้เกม (Game)

25 การสอนโดยใช้โครงาน (Project-based instruction)
26 การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ/ปราชญ์ (Learning
from model persons/learned persons)
27 การเรียนการสอนแบบจุลภาค (Micro teaching)
28 การนิเทศการปฏิบัติการวิชาชีพ (Supervision)
29 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)
30 การให้คาปรึกษารายบุคคล (Individual advice)
31 Tutorial group
32 การระดอสมอง (Brain storming)

33 การสรุปประเด็นสาคัฯ หรือการนาเสนอผลของการ
15 การทดลอง (Experiment)
สืบค้นที่ได้รับมอบหมาย (Summary of main topics, or
16 การสอนแบบโปรแกรม/การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ presentation of reading assignment)
ช่วยสอน/การเรียนแบบผสมผสาน/การเรียนแบบออนไลน์
34 ฝึกงาน (Apprentice)
(Programmed instruction/Computer-aided
35 กิจกรรม (Activities)
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instruction/Blended Learning/Online Learning)
17 การฝึกปฏิบัติ (Practice)
18 การฝึกงาน (รวมถึงการฝึกสอน) (Practicum(including
teaching practicum))
19 การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน(Research-based
instruction)
20 การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Research-based
instruction)

36 การสอนข้างเตียงหรือเรียนจากผู้ป่วย (Clinical bedside teaching of patient-based learning)
37 การฝึกแสดงออกทางพฤติกรรม (Practice in
behavior manifestation)
38 การดูงาน (Observation trip)
39 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self study)

วีธีการประเมิน (Evaluation Methods) (http://www.academic.chula.ac.th/CU_CAS/EvalMet.pdf)
01 การสอบข้อเขียน (Written examination)
10 Performance testing
02 การสอบปากเปล่า (Oral examination)
03 การสอบทักษะ (Skills examination)
04 การสังเกตพฤติกรรม (Behavior observation)

11 การประเมินการวิพากษ์/การนาเสนอผลงาน
(Assessment of report criticism/presentation)
12 การประเมินจากการสะท้อนผลการทางานร่วมกัน
(Assessment of result of team-work effort)

05 การประเมินกระบวนการทางาน/บทบาทในการทากิจกรรม
13 การประเมินตนเอง (Self assessment)
(Assessment of work processes/activity roles)
14 การประเมินแบบ 360 องศา (360 Degrees
06 การประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอดประสบการณ์จากนิสิต
assessment)
(Assessment of output/lessons based on students’
experience)
15 การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)
07 การประเมินการบ้าน (Homework assessment)

16 การนาเสนอปากเปล่า (Oral presentation)

08 การประเมินรายงาน/โครงงาน (Report/Project
assessment)

17 การเข้าชั้นเรียน (Class attendance)

09 การประเมินแฟ้มพัฒนางาน/อนุทิน (Diary/Journal
assessment)
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Cognitive Domain
1. ความรู้ความจา เป็นความสามารถในการเก็บรักษาประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับรู้ และสามารถระลึกสิ่งนั้นได้เมื่อ
ต้องการ
ตัวอย่างคากริยาทีใช้ : ให้คาจากัดความ (defind) จาลอง (duplicate) จัดทารายการ (list) ท่องจา (memorize)
ระลึก
(recall) พูดซ้า (repeat) ทาซ้า (reproduce) บอก (state)
2. ความเข้าใจ เป็นความสามารถในการจับใจความสาคัญของสาระได้ โดยแสดงออกมาในรูปการแปลความ
ตีควา หรือขยายความ
ตัวอย่างคากริยาทีใช้ : จัดหมวดหมู่ (classify) บรรยาย (describe) อภิปราย (discuss) อธิบาย (explain) ระบุชอื่
(identify) ค้นหา (Locate)จาได้ (recognize) รายงาน (report) คัดเลือก (select) แปลความ (translate) ถอดความ
(paraphrase)
3. การนาไปใช้ เป็นความสามารถของผู้เรียนในการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยอาศัย
ความรู้ความจา และความเข้าใจ
ตัวอย่างกริยาที่ใช้ : เลือก (choose) สาธิต (demonstrate) แสดงบทบาท (dramatize) คานวณ (compute)
แสดงตัวอย่าง (illustrate) ดาเนินการ (Operate) ทากาหนดการ (schedule) ร่างแบบ (sketch) หาคาตอบ (solve) ใช้
(use) เขียน (write)
4. การวิเคราะห์ เป็นความสามารถของผู้เรียนในการคิด แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่างๆ ออกเป๋นส่วนย่อยหรือ
องค์ประกอบที่สาคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน
ตัวอย่างกริยาที่ใช้ : ประเมินค่า/ตีราคา (appraise) เปรียบเทียบ (compare) เทียบความแตกต่าง (contrast)
วิพากษ์ (criticize) บอกความแตกต่าง (differentiate) แบ่งแยก (discriminate) แสดงให้เห็นความแตกต่าง (distinguish)
ตรวจสอบ (examine) ทดลอง (experiment)
5. การประเมินค่า เป็นความสามารถของผู้เรียนในการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ ทั้งเนื้อหาและวิธีการที่เกิดขึ้น
อาจจะกาหนดขึ้นเองจากความรู้ประสบการณ์
ตัวอย่างกริยาที่ใช้ : ประเมินคุณค่า (appraise) โต้แย้ง (argue) แก้ต่าง (defend) พิจารณาตัดสิน (judge) เลือก
(select) สนับสนุน (support) ให้คุณค่า (value) ประเมิน (evaluation)
6. การสร้างสรรค์ เป็นความสามารถของผู้เรียนในการผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าด้วยกัน ให้เป็นรูปแบบหรือ
โครงสร้างใหม่ การสร้างผลิตภัณฑ์ หรือความคิดมุมมองใหม่ๆ
ตัวอย่างกริยาที่ใช้ : ประกอบ/รวบรวม (assemble) สร้าง (construct) สร้างสรรค์ (create) ออกแบบ (design)
พัฒนา (develop) คิดค้น (formulate) แต่ง/ประพันธ์ (write)
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ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ตามธรรมชาติวิชาทางกาย / งานประดิษฐ์ / งานฝีมือ ฯลฯ
ระดับคุณภาพ

พฤติกรรม

5. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติ (ออกแบบ
อย่างสร้างสรรค์ และนาใช้อย่างเป็น
ธรรมชาติ)

- การปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอน และออกแบบการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง เห็นคุณค่า และมีความภูมิใจ
- การออกแบบสร้างงานที่แปลกใหม่ มีประโยชน์ และคุ้มค่า

4. ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

- การปฏิบัติตนในการดูแล รักษา พัฒนาสุขภาพอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง
คล่องแคล่ว ตรวจสอบ ประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง ของแบบฝึกที่เหมาะสมกับ
ตัวเอง
- การปฏิบัติงานอย่างมีทักษะการทางานที่ถูกต้องตามขั้นตอน ต่อเนื่อง
คล่องแคล่ว
ตรวจสอบ ประเมิน ทักษะการปฏิบัติ

3. ปฏิบัติอย่างถูกต้อง (ฝึกให้ชานาญ
และถูกต้อง)

ปฏิบัติโดยไม่มีผู้ชี้แนะ วิเคราะห์ข้อผิดพลาด และปรับปรุงการปฏิบัติของตนเอง
ได้

2. ปฏิบัติตามแบบ

ฝึกปฏิบัติตามแบบ

1. การรับรู้

รับรู้หลักการ เลือกแบบ งานที่สนใจ

อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติ แม้จะเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning ธรรมชาติแต่ละวิชามีความแตกต่างกัน และ
มีเทคนิคหลักการตามศาสตร์ของวิชานั้น ๆ เช่น ตัวอย่างกิจกรรมทางกาย
ตัวอย่างการใช้หลักการ ในการเรียนการสอน Active Learning ตามระดับคุณภาพของบลูมในกิจกรรมทางกาย
ขั้นตอน
กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต
ขั้นการรับรู้

ขั้นการปฏิบัติ
ตามแบบ

- ผู้เรียนหาความรู้ ตัวอย่าง เรื่องที่ตน
สนใจ จากแหล่งต่างๆ

ครูควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้เรียนรับรู้
- เทคนิค / วิธีการ - ความปลอดภัย

- ครูแสดงตัวอย่าง หรือเสนอแนะ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ครูแสดงตัวอย่างหรือสาธิตและชี้ประเด็นสาคัญในการปฏิบัติ
แต่ละขั้นตอนโดยใช้เวลาสั้นๆ

- ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามที่ได้รับรู้ อย่าง
ปลอดภัย โดยมีแบบอย่าง จากสื่อต่างๆ
ได้แก่ วีดิทัศน์ คลิปวีดิโอ ผู้สาธิต

- ควรให้เวลาผู้เรียนปฏิบัติอย่างอิสระ

- ครูสังเกตและให้ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)

ควรให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีที่พบข้อผิดพลาด
- กรณีที่ผู้เรียนบางคนมีข้อผิดพลาด ควรให้ข้อมูลย้อนกลับ
เป็นรายคน
- กรณีที่มีข้อผิดพลาดในเรื่องเดียวกันหลายคน ควรให้ข้อมูล
ย้อนกลับเป็นรายกลุ่ม

- ครูให้แรงเสริม

- ครูใช้ภาษาพูด หรือ ภาษากายที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกาลังใจ
ในการพัฒนาการปฏิบัติ
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ขั้นตอน
ขั้นการปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

ขั้นการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต

- ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองและประเมิน
ปรับปรุง การปฏิบัติของตนเอง

ควรให้เวลาผู้เรียนปฏิบัติอย่างอิสระ

- ครูสังเกตและให้ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)

ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับเมื่อพบข้อผิดพลาดในประเด็นสาคัญ
ของการปฏิบัติ

- ครูให้แรงเสริม

ครูควรใช้คาพูดที่กระตุ้นให้ผู้เรียนประเมินและปรับปรุง การ
ปฏิบัติของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

- ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่อง - ครูควรให้ผู้เรียนปฏิบัติอย่างอิสระ
คล่องแคล่ว
- ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแนะนา
เพื่อนได้
- ผู้เรียนบันทึกการปฏิบัติของตนเอง

- ครูควรชี้แนะให้ผู้เรียนบันทึกพัฒนาของ
การปฏิบัติของตนเอง

- ครูเพิ่มกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน - ครูควรเตรียมกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเดิม หรือให้ผู้เรียน
ร่วมกันออกแบบการฝึกใหม่ๆ ที่ท้าทาย เช่น ประยุกต์เกม
หรือการแข่งขัน ฯลฯ
- ครูให้แรงเสริม
ขั้นการปฏิบัติใน ผู้เรียนออกแบบการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
ชีวิตประจาวัน ตนเองในการออกกาลังกาย และนาไปใช้
ได้อย่างเป็น
ในชีวิตประจาวันอย่างเป็นธรรมชาติ
ธรรมชาติ

- ครูใช้ภาษาพูด หรือ ภาษากายที่กระตุ้นให้ผู้เรียนนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
- ครูใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนนาความรู้และทักษะที่ได้จาก
การฝึกไปใช้ออกแบบและปฏิบัติการออกกาลังกายเพื่อให้
สุขภาพแข็งแรง และแก้ปัญหาทางสุขภาพในชีวิตประจาวัน
- ครูชี้แนะให้ผู้เรียนคานึงถึงข้อจากัดในออกแบบการปฏิบัติที่
ทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
- ครูสังเกต และประเมินการปฏิบัติการออกกาลังกายโดยเน้น
การนาหลักการออกกาลังกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ

ผู้เรียนนาเสนอวิธีการปฏิบัติของตนในการ - โรงเรียนควรจัดเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนาเสนอวิธีการ
ออกกาลังกายในชีวิตประจาวัน
ออกกาลังกายในชีวิตประจาวันของตน
- โรงเรียนควรให้แรงเสริมยกย่องชมเชย และส่งเสริมให้
ปฏิบัติการออกกาลังลังกายอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยเพื่อให้มี
สมรรถภาพทางกายที่ดีในการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้
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ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)
การรับรู้ (Recive)

ตั้งใจ สนใจในสิ่งเร้า

การตอบสนอง(Respond)

มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น

คุณค่า ค่านิยม (Value)

รู้สึกซาบซึ้งยินดี และมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้น

การจัดระบบ (Organize)

เห็นความแตกต่างในคุณค่า , แก้ไขความขัดแย้ง
สร้างปรัชญาหรือเป้าหมายให้กับตนเอง

บุคลิกภาพ (Characterize)

ทาให้เป็นคุณลักษณะหนึ่งของชีวิต

หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ความเชื่อพื้นฐาน 2 ประการคือ
๑) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์
๒) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจาก
ผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน โดยใช้เทคนิคหรือกิจกรรมต่างๆ
๓. เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทาและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้
กระทาลงไป
๔. ผู้สอนมีบทบาทอานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning)
บทบาทของครูผู้สอน
๑. ให้ความสาคัญกับผู้เรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการ
พัฒนาผู้เรียนและเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน
๒. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม
๓. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม การอภิปราย และการเจรจาโต้ตอบ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความเลื่อนไหล มีชีวิตชีวา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
ทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุน้ ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
๕. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน
๖. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย
๗. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นเของผู้เรียน
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รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) ครอบคลุมวิธี
การจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น
- การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)
- การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
- การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning)
- การเรียนรู้การบริการ (Service Learning)
- การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning)
- การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning)
- การเรียนรู้ใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation Technique)
ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน คือให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง
ข้อพึงระมัดระวัง
๑. เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีรากฐานมาจากแนวคิดทางการศึกษาที่เน้น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructivist) โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ด้วยการ
นาไปประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาในอดีต นอกจากนี้ยังมีมิติของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 มิติ
ได้แก่ กิจกรรมด้านการรู้คิด (Cognitive Activity) และกิจกรรมด้านพฤติกรรม (Behavioral Activity)
ผู้นาไปใช้อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่าการเรียนรู้แบบนี้ คือรูปแบบที่เน้นความตื่นตัวในกิจกรรมด้าน
พฤติกรรม (Behavioral Active) โดยเข้าใจว่าความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมจะทาให้เกิดความ
ตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด (Cognitively Active) ไปเอง จึงเป็นที่มาของการประยุกต์ใช้ผิดๆว่า
ให้ผู้สอนลดบทบาทความเป็นผู้ให้ความรู้ลง เป็นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกและบริหารจัดการหลักสูตร
โดยปล่อยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เองอย่างอิสระจากการทากิจกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียน
ด้วยกันเอง ตามยถากรรม โดยผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้ พัฒนามิติด้านการรู้คิด
๒. ความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมอาจไม่ก่อให้เกิดความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด
เสมอไป การที่ผู้สอนให้ความสาคัญกับกิจกรรมด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น การฝึกปฏิบัติและการ
อภิปรายในกลุ่มของผู้เรียนเอง โดยไม่ให้ความสาคัญกับกิจกรรมด้านการรู้คิด เช่น การลาดับความคิดและ
การจัดองค์ความรู้ จะทาให้ประสิทธิผลของการเรียนรู้ลดลง
๓. กรณีการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่ให้ผู้เรียนทากิจกรรมและค้นพบความรู้ด้วยตนเองนี้
ไปใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ตามลาดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จะเหมาะกับการ
พัฒนาในขั้น การท่าความเข้าใจ การน่าไปประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์ ขึ้นไปมากกว่าขั้นให้ข้อมูลความรู้
เพราะเป็นการเสียเวลามาก และไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
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โดยสรุป การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยการนาเอาวิธีการสอน
เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต และถือเป็นการจัดการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
นั ก เรี ย นยุ ค ใหม่ … กั บ การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 2 1
ปัจจุบันโลกแห่งการศึกษาได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ รูปแบบการเรียนรู้ก็ต้องปรับปรุงไป
เรื่อยๆเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย โดยเด็กนักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย มองเห็น
ปัญหาเป็นโจทย์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วธิ ีการแก้ไข ซึ่งทักษะที่จาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 คือ
3R8C โดยมีรายละเอียดดังนี้
อย่างแรกคือ 3R คือทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อผู้เรียนทุกคน มีดังนี้
1. Reading คือ สามารถอ่านออก
2. (W)Riteing คือ สามารถเขียนได้
3. (A)Rithmatic คือ มีทักษะในการคานวณ
และอีกอย่างที่สาคัญไม่แพ้ 3R คือ 8C ซึ่งเป็นทักษะต่างๆที่จาเป็นเช่นกัน ซึ่งทุกทักษะสามารถ
นาไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา มีดังนี้
1. Critical thinking and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้
2. Creativity and innovation คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม
3. Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและ
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
4. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และ
ภาวะความเป็นผู้นา
5. Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการ
รู้เท่าทันสื่อ
6. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
7. Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้
8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย
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ทักษะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับนักเรียนในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็น
อย่างมากซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในสมัยก่อน ทาให้การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
กระบวนการเรียนรู้ Active Learning ท่าให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและ
นานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning
เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการทางานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจา โดย
สามารถเก็บและจาสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้
ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจาในระบบความจาระยะยาว (Long Term Memory) ทาให้ผลการเรียนรู้
ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า

จากรูปจะเห็นได้ว่า กรวยแห่งการเรียนรู้นไี้ ด้แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ
กระบวนการเรียนรู้ Passive Learning
 กระบวนการเรียนรู้โดยการอ่านท่องจาผู้เรียนจะจาได้ในสิ่งที่เรียนได้เพียง 10%
 การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมอื่นในขณะที่อาจารย์สอนเมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจาได้เพียง 20%
 หากในการเรียนการสอนผู้เรียนมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะทาให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ได้
เพิ่มขึ้นเป็น 30%
 กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้น เช่น การให้ดูภาพยนตร์ การสาธิต
จัดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู รวมทั้งการนาผู้เรียนไปทัศนศึกษา หรือดูงาน ก็ทาให้ผลการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น เป็น 50%
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การบวนการเรียนรู้ Active Learning
 การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
นาไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และพัฒนาตนเอง
เต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึก
ทักษะการสื่อสาร ทาให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 70%
 การนาเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จาลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติ ในสภาพจริง มีการ
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ ต่างๆ ซึ่งจะทาให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90%
ลักษณะของ Active Learning (อ้างอิงจาก :ไชยยศ เรืองสุวรรณ)











เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้
เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือ
กันมากกว่าการแข่งขัน
ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้าง
ความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด
ผู้สอนจะเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน

บทบาทของครู กับ Active Learning ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ดังนี้
1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนา
ผู้เรียนและเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน
และเพื่อนในชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุน้ ให้
ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย
6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม
7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของที่ผู้เรียน
ที่มา :
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แหล่งอ้างอิง
วิชัย เสวกงาม. เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning.(2559) คณะครุศาสตร์.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 19 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สานัก แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
4H
http://fs.libarts.psu.ac.th/webcontent/KM/01%20KM-Active%20Learning.pdf
http://apr.nsru.ac.th/Act_learn/myfile/10062014104828_3.pdf

http://www.kroobannok.com/20651
http://www.yufaidelivery.com/knowledge04.html
http://www.pochanukul.com/?p=169
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กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันกับการประเมิน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้ร่วมกันฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คิดว่าเป็น
Active Learning หรือไม่
2. เพื่อเรียนรู้การประเมินโดยใช้เครื่องมือแบบตรวจสอบรายการ
Active Learning การเรียนรู้แบบลงมือท่า(ปฏิบัติ)
 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทาและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับ
สิ่งที่เขาได้กระทาลงไป (Bonwell, 1991)
 2. เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการ
1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์
2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers and Jones, 1993)
 3. ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้
(co-creators)
 4. Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
หรือ การลงมือทา ”โดย ( Fedler and Brent, 1996)
 5. ความรู้ “ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ต้องได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว
 6. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน, การเขียน, การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การประเมินค่า ,การสังเคราะห์ และการสร้างสรรค์
 7. หากเปรียบความรู้เป็น ” กับข้าว ” อย่างหนึ่งแล้ว Active learning ก็คือ ” วิธีการปรุง ” กับข้าวชนิดนั้น
ดังนั้นเพื่อให้ได้กับข้าวดังกล่าว เราก็ต้องใช้วิธีการปรุงอันนี้แหละแต่ว่ารสชาติจะออกมาอย่างไรก็ขึ้นกับ
ประสบการณ์ความชานาญ ของผู้ปรุงนั่นเอง ( ส่วนหนึ่งจากผู้สอนให้ปรุงด้วย)
 8. “เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
 9. ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง
 10. เพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น
และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับ
เพื่อนๆ”
เกณฑ์
10 ข้อ ดีมาก
8 – ๙ ข้อ ดี

5-๗ ข้อ พอใช้
น้อยกว่า ๕ ข้อปรับปรุง

