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การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

ในศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถท าได้ทุกท่ีทุกเวลา ผลกระทบจากยุค
โลกาภิวัฒน์นี้ส่งผลให้ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดข้ึนมากมายทุกวินาทีท าให้เนื้อหาวิชามีมากเกิน
กว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาให้
ผู้เรียนให้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั้น อาจารย์จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของนักเรียน       
จากผู้สอนคือผู้ถ่ายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
แสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2545,สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม,2545,ทิศนา แขมมณี,2548,บัณฑิต ทิพากร
,2550) 

Active Learning  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคตหลักการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้
ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม studentengagement, 
enhance relevance, and improve motivation ของผู้เรียน 

 

ดร.ปภาวรา  ประเสริฐ1  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา  
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 30 

 

 

 



หลักส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมต่างๆ ผู้สอนมีบทบาทอ านวยความ
สะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
(Meaningful Learning) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้ก าหนดเป็นนโยบายในด้านการจัดการเรียนการ
สอนกล่าวคือ จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนให้เป็น
นักปฏิบัติ เก่ง ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งการจัดการเรียนในรูปแบบActive Learning มี
ความเหมาะสมต่อการสอนในรายวิชาของโรงเรียน เป็นอย่างยิ่ง จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  สามารถสรุปประเด็นวิธีการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
ดังนี้ 
           1 การสร้างแรงจูงใจโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานก่อน แล้วสอนทฤษฎีเพ่ืออธิบายถึงหลักการ 

 2 ฝึกให้มีการน าเสนอ และการยอมรับแนวคิดจากผู้อื่น 
 3 การให้ลงมือปฏิบัติงานจริง 

           4 การแบ่งกลุ่มท างาน หรือการท างานเป็นทีม 
           5 การสอนโดยเน้นมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับงานในสายอาชีพ 

6 การสร้างแรงจูงใจโดยการก าหนดโจทย์ที่น่าสนใจ 
7 การท างานเป็นทีม 
8 การให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติงานจากระบบจ าลองซึ่งเทียบเท่าระบบจริง 
9 การสร้างแรงจูงใจจากตัวอย่างงานที่น่าสนใจ 
10 การใช้หลักการ PRE-PRO-POST เป็นแนวทาง ในการสอน 

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
เน้นให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning ในบางหน่วยการเรียนรู้หรือเฉพาะบท และ 
จัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning ทั้งรายวิชา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learningจะ
น าเอาวิธีการสอนหลากหลายวิธีมาผสมผสาน โดยครูผู้สอนจะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะผู้เรียน รวมไปถึงออกแบบสัดส่วนของเทคนิคหลักเทคนิครอง
ในการสอนแต่ละครั้ง ทั้งนี้ได้จัดเป็นกลุ่มวิธีการสอนที่ใช้ ออกเป็น 4กลุ่ม ได้แก่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ (Experiential Learning),2 การสอนแบบโครงงาน(Project Based Learning),3 การสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) และ4 การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning) 



  

  

 

 

 

 

 

ส า      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

1 การสร้างแรงจูงใจโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานก่อน แล้ว
สอนทฤษฎีเพ่ืออธิบายถึงหลักการ 

1 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) 

2 ฝึกให้มีการน าเสนอ และการยอมรับแนวคิดจากผู้อื่น 4 การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning)  

3 การให้ลงมือปฏิบัติงานจริง การให้นักเรียนได้ทดลอง
ปฏิบัติงานจากระบบจ าลองซ่ึงเทียบเท่าระบบจริง 

1 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential 
Learning)  

4 การแบ่งกลุ่มท างาน หรือการท างานเป็นทีม การท างานเป็น
ทีม 

1 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) 

3 การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 

4 การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 

5 การสอนโดยเน้นมาตรฐานที่เกีย่วข้องกับงานในสายอาชีพ 1 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) 
2 การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 

6 การสร้างแรงจูงใจโดยการก าหนดโจทย์ที่น่าสนใจ การสร้าง
แรงจูงใจจากตัวอย่างงานที่น่าสนใจ 

3 การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
4 การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 

10 การใช้หลักการ PRE-PRO-POST เป็นแนวทาง ในการสอน 1 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) 
4 การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 



รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีดังนี ้
1) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม เหมาะกับรายวิชาที่
เน้นปฏิบัติ หรือเน้นการฝึกทักษะ สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ท้ังเป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคล หลักการ
สอนคือ ผู้สอนวางแผนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จ าเป็นต่อการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อน
ความคิด อภิปราย สิ่งที่ได้รับจากสถานการณ์ ตัวอย่างเทคนิคการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ ได้แก่ เทคนิคการสาธิต และเทคนิคเน้นการฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนดังนี้ 

1.1) เทคนิคการสอนแบบการสาธิต ผู้สอนวางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบ่ง
สัดส่วนเวลาส าหรับการบรรยายเนื้อและการสาธิต พร้อมกับคัดเลือกวิธีการที่จะลงมือปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โดยถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มจะต้องมีการวางโครงสร้างการท างานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่และมีการสลับหมุนเวียนกันทุก
ครั้ง จากนั้นด าเนินการบรรยายเนื้อหาและสาธิต โดยขณะสาธิตจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม ผู้สอบแนะน า
เทคนิคปลีกย่อย จากนั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยการสังเกตพร้อมกับให้ค าแนะน า ใน
จุดที่บกพร่องเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจรรม ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย 
สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 

1.2) เทคนิคการสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติผู้สอนวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เน้นการฝึกทักษะ เช่น 
การฝึกทักษะทางภาษา โดยจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะซ้ า ๆ อาจเป็นในลักษณะใช้โปรแกรมช่วย
สอน ส าหรับการฝึก โดยผู้สอนมีบทบาทให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 

2) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) โดยการสอนแบบโครงงานสามารถจัดเป็น
กิจกรรมกลุ่มหรือกจิกรรมเดี่ยวก็ได้ ให้พิจารณาจากความยาก – ง่าย และความเหมาะสมของโจทย์งาน และ
คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา วางแผนและก าหนดเกณฑ์อย่างกว้างๆ แล้วให้นักเรียนวางแผนด าเนินการ ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองโดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษา จากนั้นให้นักเรียนน าเสนอแนวคิด การออกแบบ
ชิ้นงาน พร้อมให้เหตุผลประกอบจาการค้นคว้า ให้ผู้สอนพิจารณาร่วมกับการอภิปรายในชั้นเรียน จากนั้นผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติท าชื้นงาน และส่งความคืบหน้าตามก าหนด การประเมินผลจะประเมินตามสภาพจริง โดยมีเกณฑ์
การประเมินก าหนดไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนลงมือท าโครงการและมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
ประเมินผล 

3) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
จากเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ด้วยการศึกษาปัญหาที่สมมุติข้ึนจากความจริง แล้วผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธีแก้ปัญหา หลักของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานคือการเลือกปัญหาที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาการสอนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม วิเคราะห์ วางแผนก าหนดวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผู้สอนมี
บทบาทให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนขณะลงมือแก้ปัญหา สุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ปัญหาผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันสรุปผลการแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้จากการลงมือแก้ปัญหา 

 

 



4) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) เป็นกระบวนการสอนที่ผู้สอนใช้
เทคนิค วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดเป็นลาดับขั้นแล้วขยายความคิดต่อเนื่องจากความคิดเดิม พิจารณาแยกแยะ
อย่างรอบด้าน ด้วยให้เหตุผลและเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มี จนสามารถสร้างสิ่งใหม่หรือตัดสินประเมินหา
ข้อสรุปแล้วน าไปแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ โดยการสอนที่เน้นกระบวนการคิด แบ่งออกเป็นการสอนที่เนน้ทักษะ
กระบวนการคิดค านวณและการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีขั้นตอนดังนี้ 

4.1) การสอนที่เน้นกระบวนการคิดค านวณ เริ่มจากผู้สอนทบทวนเนื้อหาเดิม โดยแสดงวิธีการคิด
ค านวณเป็นล าดับขั้น จากนั้นก าหนดโจทย์ให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์ เป็นล าดับขั้น เน้นการฝึกค านวณซ้ ากับ
โจทย์ใหม่ และสุดท้ายผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการคิด การประเมินผลการเรียนรู้ประเมินจาก
ขั้นตอนกระบวนการคิดเป็นล าดับขั้นที่นักศึกษาแสดงไว้ในการแก้โจทย์ค านวณ 

4.2) การสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากอภิปรายและแสดงความคิดเห็น เป็นหัวใจ
ส าคัญของการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเริ่มจากผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนเกิดค าถามหรือตั้ง
ค าถาม จากนั้นผู้สอนโน้มน้าว สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนขยายความคิดและเชื่อมโยงองค์ความรู้ จากนั้นเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน โดยผู้สอนมีบทบาทช่วยชี้แนะและสรุปความ 
ตามหลักการ สุดท้ายให้ผู้เรียนพัฒนาชิ้นงาน หรือท าแบบฝึกหัด เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ 
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