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เทคนิควิธีสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ความสําคัญ/สภาพปัญหา
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันการศึกษา คือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรกําหนด กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้อง
เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่นโดยการมีส่วนร่วมจาก
บุคคล สถาบันหรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา
ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาส
ให้นั กศึ ก ษาได้ ค้น คว้ าวิ จั ย โดยอิส ระในรู ป โครงการวิ จัย ส่ ว นบุค คล การจั ด ให้มี ชั่ว โมงเรีย นในภาคปฏิบั ติใ น
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้มีการพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
ยอมรับความสามารถที่แตกต่าง และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
ออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้รวมทั้งการสร้าง
หรือพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และลงมือ
ปฏิบัติจริง ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ในรูปแบบหนึ่ง
คือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ร่วมอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
1. ความหมายของการเรียนเชิงรุก
2. หลักการของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
3. ลักษณะการเรียนรู้เชิงรุก
4. บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน
5. กลยุทธ์การสอน
1. ความหมายของการเรียนเชิงรุก
การเรียนเชิงรุก (Active Learning) คือ การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ กับการเรียนการสอน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน
ค่า ไม่เพียงแต่ฟัง ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน ถามคําถาม อภิปรายร่วมกันและลงมือปฏิบัติจริง โดยต้องคํานึงถึง
ความรู้เดิมและความต้องการของผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้
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2. หลักการของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
2.1 ผู้สอนควรทราบว่าผู้เรียนมีความถนัดที่แตกต่างกันและควรทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
2.2 ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ผเู้ รียนกล้าพูด กล้าตอบและมีความสุขทุกการเรียนรู้
3. ลักษณะของการเรียนเชิงรุก
3.1 เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิด การแก้ปัญหา และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
3.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
3.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฎิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบ
ของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน
3.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการทํางาน การแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบร่วมกัน
3.5 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า
3.6 ผู้สอนเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
3.7 ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียน
4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
4.1 บทบาทของผูส้ อน
1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการ
พัฒนาผู้เรียนและเน้นการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
3. จัดสภาพการเรียนรู้ ให้มีวิธีการสอนที่หลาก กิจกรรมการเรียนการสอนที่ท้าทาย ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วม กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้
4. ผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถ การแสดงออกและความคิดเห็นของผู้เรียน
4.2 บทบาทของผูเ้ รียน
1. มีปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือกับเพื่อนในการสืบค้นหาคําตอบ ด้วยการร่วมอภิปราย ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สรุปข้อความรู้และร่วมนําเสนอ
2. สร้างความรู้และทําความเข้าใจ ผ่านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อความรู้ที่ได้ด้วย
ตนเอง
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5. เทคนิค/วิธีการสอนแบบการเรียนเชิงรุก
การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้ง
สามารถใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก การเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่
การเรียนเชิงรุก มีวิธีการสอนที่หลากหลาย การเลือกใช้วิธีการสอนแบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหาวิชา บุคลิก
ของผู้ส อน บุ ค ลิ ก ของผู้ เ รี ย น รวมทั้ง สภาพแวดล้อ ม จากการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ของอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษมบัณฑิต ใช้วิธีการสอนแบบการเรียนเชิงรุกทั้งรายวิชา เฉพาะบางหัวข้อ บางรายวิชาใช้วิธีการสอนแบบการ
เรียนเชิงรุกหลากหลายแบบผสมผสานกัน บางรายวิชาใช้วิธีการสอนแบบเดียว ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มี
ความคิดเห็นร่วมกัน KM ได้พบว่าผู้เรียนมีลักษณะที่เด่นของคณะในด้านของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญพอสรุปได้ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เป็นกิจกรรมการสอนที่ผู้สอนนํามาบรูณาการ เป็นที่
เหมาะสมกับกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทํา (ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง)
ด้วยความกระตือรือร้น เช่น ได้คิด เป็นกระบวนการและขั้นตอน และได้มีการค้นคว้า ทดลองทําโครงการ
สัมภาษณ์ แก้ปัญหาเองได้ในบางครั้งได้ก็ตาม ฯลฯ และได้ใช้ ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทําให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างแท้จริง ผู้สอนทําหน้าที่ เตรียมการจัด บรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อสิ่งเร้าเสริมแรงให้คําปรึกษาและสรุปสาระ
การเรียนรู้ร่วมกัน
2. ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติได้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้จริง ทําให้เกิดทักษะใน
การแสวงหาความรู้ เห็นความสําคัญของการเรียนรู้และ ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข เป็นความสุข
3. ทําให้ผู้เรียนเป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเป็น คิดอย่างรอบคอบมีเหตุผล มีวิจารณญาณ
ในการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ข้อมูลในการสร้างงานต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิด แสดงออกการเป็นผู้นําและผู้ตาม เห็นออกได้อย่างชัดเจนและมี
เหตุผลอันเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตประจําวัน
สรุปวิธีที่อาจารย์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนเชิงรุก ได้แสดงถึงการออกแบบ
วิธีการสอนที่เหมาสมกับผู้เรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ดังนี้
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนเชิงรุก
เทคนิค/วิธีการสอน
บทบาทผูส้ อน
เนื้อหา
กิจกรรม/กระบวนการ
การประเมินผล
สื่อการสอน
- ประเมินจากกระบวนการ - ตัวอย่างผลงานของรุ่นพี่
1. การสอนแบบโครงงาน - ให้คําแนะนํา
- ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ - ผู้สอนมอบหมายงาน
คิดสร้างสรรค์และผลงาน - ใบงาน
ด้วยตนเองระหว่าง
- ตรวจ ประเมินผล
พร้อมเกณฑ์การ
ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความเข้ า ใจ
การทําโครงงาน
- สรุปความรู้
ประเมินผลโครงการ
- ผู้เรียนเรียนรูจ้ ากการ - ผู้เรียนนําเสนอโครงร่าง เนือ้ หา
นําเสนองานของเพื่อน โครงการต่อผู้สอนเป็น
ระยะเพื่อรายงาน
- ผู้เรียนผู้สอนร่วมกัน
สรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้ ความก้าวหน้าของ
โครงการ
- ผู้เรียนนําเสนอผลงาน
ในชั้นเรียน
- ผู้สอนคัดเลือกผลงานที่
โดดเด่นส่งเข้าประกวด
2. บทบาทสมมติ
- กําหนดสถานการณ์ - ผู้เรียนผู้สอนร่วมกัน - ผู้สอนเตรียมบทบาท
- กระบวนการคิดวิเคราะห์ - สถานการณ์สมมติ
สมมติ
สรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้ สมมติ
และผลงาน
- กระตุ้นให้ผู้เรียน
- ผูส้ อนให้ผู้เรียนแสดง
ใช้กระบวนการคิด
บทบาทตามที่ได้รับ
วิเคราะห์
มอบหมาย
- ผูส้ อนตั้งคําถามให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนเชิงรุก (ต่อ)
เทคนิค/วิธีการสอน
บทบาทผูส้ อน
เนื้อหา
3. การสอนแบบใช้ ปั ญ หา - ให้คําแนะนําและ
- ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
เป็นฐาน
ดําเนินการสอนตาม ค้นหาคําตอบร่วมกับ
หลักการ
กลุ่มเพื่อน
- อํานวยความสะดวก - ผู้เรียนและผูส้ อน
ในการเรียนรู้
ร่วมกันสรุปเนือ้ หา

กิจกรรม/กระบวนการ
การประเมินผล
สื่อการสอน
- การกําหนดปัญหาจาก - ข้อสรุปจากการแก้ปัญหา - ประเด็นปัญหา/
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ของผู้เรียน ตามแนวคิดที่ สถานการณ์ปัญหา
ต้องการให้เรียนรู้
- เนื้อหา/บทเรียนที่จะสอน
กับเนื้อหาที่เรียน
- กระตุ้นให้ผู้เรียน
วิเคราะห์/วางแผน
กําหนดวิธีแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการวิจัย
- ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
แก้ปัญหาตามวิธีการที่
เลือก
- ผูส้ อนคอยสังเกต ให้
คําแนะนําแก่ผเู้ รียน
ขณะลงมือแก้ปัญหา
- ผูส้ อนและผู้เรียน
ร่วมกันสรุปผลการ
แก้ปัญหาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่ง
ที่ได้จากการลงมือ
แก้ปัญหา

องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเรียนรู้เชิงรุก 6

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนเชิงรุก (ต่อ)
เทคนิค/วิธีการสอน
บทบาทผูส้ อน
เนื้อหา
4. กรณีศึกษา
- ผู้สอนนําเสนอ
- ผู้เรียนอภิปรายและ
กรณีศึกษา
สรุปคําตอบร่วมกัน
- ดูแลให้คําแนะนําใน
การทํากิจกรรมของ
ผู้เรียน

5. การเรียนรู้จากสภาพ
การจริง

กิจกรรม/กระบวนการ
การประเมินผล
- ผูส้ อนเตรียมกรณีศึกษา - กระบวนการคิดวิเคราะห์
และคําตอบตามหลัก
- แบ่งกลุม่ ผู้เรียนให้
วิชาการ
ร่วมกันหาคําตอบ
- ผู้เรียนนําเสนองานหน้า
ชั้นเรียน
- ผู้เรียนร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
- ผู้สอนเสนอ
- ผู้เรียน เรียนรู้จากการ - ผูส้ อนสร้างแรงจูงใจ/ชี้
ประเด็น/โจทย์
ค้นคว้าข้อมูลและ
ให้ผู้เรียนทราบ
เป้าหมายของการเรียน
- ประเมินและติดตาม กระบวนการ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน - ผูส้ อนมอบหมายกรอบ
ความก้าวหน้าของ
โครงงานตามลําดับ
ความรู้ที่จะให้ผู้เรียน
ขั้นตอน
ศึกษาค้นคว้าตามความ
สนใจและความถนัด
ของผู้เรียน
- ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลตามความสนใจ
และความถนัดของ
ตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ท
หนังสือ สัมภาษณ์

สื่อการสอน
- กรณีศึกษา

องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเรียนรู้เชิงรุก 7

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนเชิงรุก (ต่อ)
เทคนิค/วิธีการสอน
บทบาทผูส้ อน
เนื้อหา
5. การเรียนรู้จากสภาพการ
จริง (ต่อ)

6. การระดมพลังสมอง

- นําเสนอประเด็น
- ผู้เรียนอภิปรายและ
ปัญหา
สรุปคําตอบร่วมกัน
- ดูแลให้คําแนะนําใน
การทํากิจกรรมของ
ผู้เรียน

กิจกรรม/กระบวนการ
การประเมินผล
จากสถานทีจ่ ริง ตาม - ประเมินจากการ
ประเด็นกรอบความรู้ที่ สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
ผู้สอนกําหนด
เกณฑ์การประเมินที่ได้
แจ้งให้ผ้เู รียนทราบ
- ผูส้ อนติดตามความ
ก้าวหน้าการทํางานของ ล่วงหน้า
ผู้เรียนเป็นระยะ
- ผู้เรียนเสนอผลงานหน้า
ชั้นเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
- ผูส้ อนประเมินผลงาน
ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดไว้
- ผู้สอนนําเสนอประเด็น - กระบวนการคิดวิเคราะห์
ปัญหาที่เร้าให้ผู้เรียน
และคําตอบตามหลัก
เกิดการคิด
วิชาการ
- ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตอบคําถามอย่าง
หลากหลาย

สื่อการสอน
- ใบงาน
- วิดิทัศน์/เอกสารที่
เกี่ยวกับแนวคิดหลักที่
ต้องการให้เกิดการเรียนรู้

- โจทย์/ประเด็นปัญหา

องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเรียนรู้เชิงรุก 8

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนเชิงรุก (ต่อ)
เทคนิค/วิธีการสอน
บทบาทผูส้ อน
เนื้อหา
6. การระดมพลังสมอง
(ต่อ)

กิจกรรม/กระบวนการ
- ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายหรือค้นคว้า
เพิ่มเติม เพื่อหาคําตอบ
ที่เป็นไปได้มากที่สุด
- ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกัน
เลือกคําตอบที่ดีที่สุด
- ผูส้ อนให้ผู้เรียนสรุป
คําตอบที่เด่นชัดที่สุด

หลักสําคัญของการสอนแบบการเรียนเชิงรุกคือ
**ผู้สอน สอนให้น้อย เปิดใจให้กว้าง เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองให้มาก**
อ้างอิง
http://active-learning.wu.ac.th
http://www. scbfoundation.com

การประเมินผล

สื่อการสอน

