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แนวคิด Active Learning
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กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning
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ภาระงานคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา

งานวิจัยและ

งานวิชาการอื่น

งานสอน

งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ข้อบังคับมหาวิทยาลยับูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘



การสอน

การสอน คือ กจิกรรมทีเ่กดิขึน้เม่ือบุคคลคนหน่ึงยอม
รับผดิชอบเกีย่วกบัการเรียนรู้ของบุคคลอกีคนหน่ึง (การสอน
จึงเป็นกจิกรรมทีผู้่สอนกระท าเพ่ือให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้)
(Langford 1968 : 114) 

การสอน หมายถึง วธีิการทีค่รูถ่ายทอดความรู้ อบรม
นักเรียน ให้มคีวามรู้ ความคดิ เจตคตแิละทกัษะดงัที่
จุดประสงค์การศึกษาได้ระบุไว้  
Dictionary of Education (Good 1973)



การสอน

การสอน หมายถึง การกระท าและการด าเนินการด้านต่างๆ
ของครูภายใต้สภาพการณ์การสอนการเรียน ซ่ึงประกอบด้วย
การสร้างสัมพนัธภาพระหว่างครูกบันักเรียน
กระบวนการตดัสินใจและวางแผนก่อนสอน ซ่ึงได้แก่ การ
วางแผนการสอน การจัดเตรียมส่ืออุปกรณ์ 
Dictionary of Education (Good 1973)



การสอน

การสอน เป็นกระบวนการที่มีความสลบัซับซ้อนต้อง
อาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์
“ศาสตร์” คือ เหตุผล ตรรกะ องค์ความรู้ ตวัความรู้
ในแต่ละศาสตร์
“ศิลป์” คือ กระบวนการ วธีิการ ความเป็นมืออาชีพใน
การท าให้ชีวติ การศึกษาศาสตร์ต่างๆ และการเรียนการ
สอนบรรลุเป้าหมายอย่างดยีิง่



การสอน

ศิลปการสอน หมายถึง ความรู้และความสามารถใน
การน าจิตวทิยา วธีิการและเทคนิคต่างๆ ไปใช้ในการสอน 
เพ่ือช่วยให้การสอนมคีวามน่าสนใจ สนุกมชีีวติชีวา และ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
ราบร่ืนและมคีวามสุข



วธีิการสอนในแบบต่างๆ

1. การบรรยาย 
2. การแสดงละคร 
3. การสาธิต 
4. การแสดงบทบาทสมมติ 
5. การทดลอง 
6. การใช้กรณตีัวอย่าง 
7. การนิรนัย 
8. การอุปนัย 

9. การใช้เกม 
10. การใช้สถานการณ์จ าลอง 
11. การไปศึกษาดูงาน 
12. การใช้ศูนย์การเรียน 
13. การอภปิรายกลุ่มย่อย 
14. การใช้บทเรียนแบบโปรแกรม

ฯลฯ 



ท าไมต้องสอนแบบ Active Learning 

2. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย

4. แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพาเพ่ือการพฒันา
มหาวทิยาลยัสู่ความเป็นเลศิ ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

1. แนวคดิ /ทฤษฎ ีการเรียนการสอน ผู้เรียนเป็นส าคญั

5. ความก้าวหน้าเทคโนโลยกีารส่ือสารและเครือข่าย
คอมพวิเตอร์



พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

มาตรา 22:  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ 

ผู้เรียนมคีวามส าคญัทีสุ่ด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ



ผลการเรียนรู้ การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมทีค่าดหวงัให้นักศึกษา
พฒันาขึน้จากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษาอย่างน้อย 5 ด้าน 
ได้แก่
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทกัษะทางปัญญา
4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ
5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย



ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพา 
ทีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรมการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพฒันาคุณภาพของบัณฑิต

กลยุทธ์ที ่๑.๓ การพฒันาความรู้และทกัษะจากห้องเรียนสู่ชุมชน (From 
Classroom to Social Engagement) และการพฒันาการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์ (Learning by doing)

แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพาเพ่ือการพฒันามหาวทิยาลยัสู่ความเป็นเลศิ 
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓



คุณลกัษณะของบัณฑติทีพ่งึประสงค์มหาวทิยาลยับูรพา 
กบั กจิกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพฒันาคุณภาพของบัณฑิต
ขอบเขตการด าเนินการ / เป้าหมาย

เน้นการส่งเสริมและผลกัดนัให้เกดิการจัดการเรียนการสอนหรือการวจิัย โดยใช้
ประเดน็ปัญหาหรือบริบททางสังคมและทรัพยากรของชุมชนเป็นโจทย์หรือกรณีศึกษา 
รวมทั้งการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการสหกจิศึกษา 
(Work Integrated Learning) ตลอดจนส่งเสริมและผลกัดนัให้นิสิตได้พฒันาทกัษะใน
การประยุกต์องค์ความรู้ผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมในการศึกษาหรือพฒันาสังคม
ชุมชนหรือหน่วยงาน ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสาขาวชิาที่ศึกษา

แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพาเพ่ือการพฒันามหาวทิยาลยัสู่ความเป็นเลศิ 
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓





Active Learning

การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

การเรียน
การสอนเชิงรุก

การเรียนรู้แบบ
กระตือรือร้น

การเรียนรู้ทีผู้่เรียนลง
มือกระท าด้วยตนเอง

การเรียนรู้ด้วยการ
ลงมือปฏิบัติจริง 

ผู้เรียนเป็นผู้มบีทบาทหลกัในการเรียนรู้ของตนเอง



กระบวนการเรียนรู้โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การเขียน การอภิปราย หรือการแกปั้ญหา โดยวธีิการดงักล่าว
ส่งเสริมใหเ้กิดการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และการประเมินผล ตาม
เน้ือหาท่ีเรียน 

กิจกรรมการเรียน Active Learning เช่น การเรียนแบบ
ร่วมมือ การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน กรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง 
เป็นตน้

การเรียนการสอนแบบ Active Learning



บัณฑิตที่พงึประสงค์

แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยั

โครงการ / กจิกรรม

แผนยุทธศาสตร์คณะ/วทิยาลยั

การจัดการเรียนการสอน

มคอ. 2
มคอ. 3 หรือ มคอ. 4
กจิกรรมการเรียนการ
สอน, การประเมิน

กองบริการการศึกษา

- สัมมนา/ อบรม/Workshop
ส าหรับคณาจารย์
- ส่ิงอ านวยความสะดวก



การเรียนการสอนแบบ Active Learning

- การเรียนรู้จากการระดมสมอง (Brainstorming Learning) 
- การเรียนรู้จากการสืบค้นเป็นฐาน (Inquiry-Based Learning) 
- การเรียนรู้จากการแลกเปลีย่นความคดิ (Think-Pair-Share)
- การเรียนรู้จากโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)
- การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
-การเรียนรู้แบบแผนผงัความคดิ (Concept Mapping)



แนวทางประยุกต์กจิกรรม Active Learning

วเิคราะห์ มคอ. 2   
- Learning Outcome
- Curriculum Mapping

วเิคราะห์  มคอ. 3 หรือ มคอ. 4
- ค าอธิบายรายวชิา
- วตัถุประสงค์การเรียนรู้

ฯลฯ

แผนการสอนรายวชิา 



แนวทางประยุกต์กจิกรรม Active Learning

การสอนแบบ Active Learning สามารถประยุกต์กบัทุกรายวชิา
วชิาทฤษฎ ีเช่น 3(3-0-6), 2(2-0-4), 1(1-0-2) 
วชิาทฤษฎ/ีปฏิบัต ิเช่น 3( 2-2-5), 2(1-2-3)
วชิาปฏิบัติ เช่น 3(0-9-0), 6(0-18-0)

การสอนแบบ Active Learning สามารถประยุกต์กบัการสอน
รายคร้ัง, รายเร่ือง, รายวตัถุประสงค์,  รายวชิา



การประเมนิการเรียนการสอน Active Learning

ก าหนดจุดมุ่งหมายของวดัและประเมินผล
ก าหนดส่ิงทีจ่ะวดัและประเมิน (Cognitive/Affective/Psychomotor)

การประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment)
การประเมินแบบรวบยอด (Summative Assessment)
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
การประเมินการปฏิบัต(ิPerformance Assessment)



จุดมุ่งหมายทางการศึกษา
เบนจามนิ บลูม (Benjamin Bloom)

พุทธิพสัิย
(Cognitive Domain)

ทักษะพสัิย
(Psychomotor Domain)

จิตพสัิย
(Affective Domain)

 เน้ือหาความรู้
(Content)

 ความคดิรวบยอด
(Concept)

 กระบวนการทาง
ปัญญา (Cognitive 
Process)

 ทักษะกระบวนการ
(Process Skills)

 ความรู้สึก

 เจตคติ
- ทักษะปฏิบตัิ
(Performance Skills)
- ทกัษะกระบวนการทาง
ปัญญา (Cognitive Skills)

- ทักษะกระบวนการทางสังคม
(Social Skills)



แนวทางประยุกต์กจิกรรม Active Learning

การวดัผลการเรียนรู้

วดัตรงตามจุดมุ่งหมายทีก่ าหนด

แสวงหา/ สร้างเคร่ืองมือทีม่ีคุณภาพในการวดัผล

ใช้วธีิการหลากหลายในการเกบ็ข้อมูล

การประเมินผลการเรียนรู้

ก าหนดเกณฑ์การประเมินทีเ่หมาะสม



Active Learning



Google for Education เทคโนโลยต่ีอการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

Google for Education เทคโนโลยเีพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กบัผู้เรียนผ่าน การค้นคว้า การเขยีน  การอ่าน การสร้างเน้ือหา 
การเกบ็รวบรวม การน าเสนอในรูปแบบดจิติอล สร้างการเรียนรู้
ร่วมกนัไก้ทุกที ่ทุกเวลา ผ่านเทคโนโลยกีารส่ือสารและระบบ
เครือข่ายอนิเตอร์เน็ต



นิสิต

ผู้เช่ียวชาญ

อาจารย์

นักวชิาการ

สถานประกอบการ ผู้ปกครอง





Google Apps for Education 
การประยุกต์เพ่ือการเรียนการสอน Active Learning

• สร้างและแชร์ตารางปฏิทินระหว่างผู้เรียนผู้สอน หรือกบัผู้บริหาร , ปฏิทนิการจัดการภาย
หน่วยงาน, ปฏิทนิส าหรับแต่ละวชิาของนิสิตแต่ละคน สามารถแชร์ให้ทุกคนได้ทราบ
กจิกรรมพร้อมๆ กนั  และส่งข้อความเตือนทาง SMS (ฟรี )

google calendar



การจดัการปฏิทินและการแชร์

ตารางสอนอาจารย์
ปฏทินิกจิกรรมคณะ/

ภาควชิา

ปฏทินิกจิกรรมมหาวทิยาลยั

ตารางเรียนนิสิต ปฏทินิผู้บริหารมหาวทิยาลยั

อาจารย์

นิสิต

กลุ่มบุคคลภายนอก



Google Drive

• สร้างระบบจดัเกบ็ไฟล์และส่งต่อส่ือการสอน เช่น คลปิวดีโีอ คลปิเสียง 
ไฟล์เอกสาร ฯลฯ ส าหรับการเรียนการสอน



Google Drive

• การท างาน เอกสารต่างๆ เช่น word , Excel, Drawing สามารถท าร่วมกนัผ่านระบบออน
ไลท์ ระหว่างผู้เรียนผู้สอน



• ท าระบบคลงัข้อสอบ, แบบส ารวจ ทีส่ามารถจัดส่ง รวบรวม ตรวจข้อสอบและรายงานค่า
คะแนน , สถิต ิด้วยระบบออนไลท์

Google Drive



Google Site

• อาจารย์สร้างเวปไซด์น าเสนอเน้ือหา ส่ือการเรียนการสอน ในรูแบบดจิิตอล
• นิสิตสร้างเวปไซด์น าเสนอผลงาน,  การด าเนินโครงการ, รายงาน, ใบงานฯลฯ



Google Gmail 

• รับส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ ด้วยระบบป้องกนัความปลอดภัยทีไ่ด้มาตรฐาน

Gmail



Google Classroom

• Google Classroom อาจารย์และนิสิตสามารถติดต่อกบัสมาชิกในช้ันเรียน ติดตามงาน และ
ท างานด้วยกนั ทุกที ่ทุกเวลา
Google Classroom สามารถสร้างช้ันเรียน ส่ังงาน ส่งความคดิเห็น และตรวจสอบกจิกรรม
ทุกอย่างได้ทนัที ผ่าน web browser หรือ Class room Apps  Androids , IOS



จัดเกบ็-ส่งต่อ 
ส่ือการเรียนการสอน

• สนทนา/อภปิราย
ค้นคว้า /ระดมสมอง/วเิคราะห์ /
สังเคราะห์

• สร้างองค์ความรู้ / น าเสนองาน
• สอบ 

• สนทนา/อภิปราย/เสนอแนะ
• ใบงาน / กจิกรรม/ ติดตามงาน/ สรุป
• สอบ / ประเมินผล 

น าเสนอผลงาน



Google Classroom
การประยุกต์เพ่ือการเรียนการสอน Active Learning

การเรียนสอนแบบการระดมสมอง
ขั้นตอน Google Apps

1. ก าหนดปัญหา Google Doc 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียน 

3. สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกนัคดิหาค าตอบหรือทางเลือกส าหรับ
แก้ปัญหา

Google Search , Google Doc 

4. คดัเลือกเฉพาะทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้    หรือเหมาะสมที่สุด Google Doc, Google  Form 

5. กลุ่มน าเสนอผลงานของตน Google Site , Google Doc 
6. อภปิรายและสรุปผล Google Form , Google Doc 



Google Classroom
การประยุกต์เพ่ือการเรียนการสอน Active Learning

การเรียนสอนแบบสืบค้นเป็นฐาน 
ขั้นตอน Google Apps

1. การสร้าง ความสนใจ Google Youtube

2. การส ารวจและค้นหา Google Search 

3. การอธิบาย Google Doc 

4. การขยายความรู้ Google Doc, Google Search 

5. การประเมินผล Google Site , Google Doc , Google 
Form 



Google Classroom 
การประยุกต์เพ่ือการเรียนการสอน Active Learning

การเรียนสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
ขั้นตอน Google Apps

1. การคดิและเลือกหัวเร่ือง Google Doc 

2. การวางแผน Google Doc, Google Calendar

3. การด าเนินงาน

4. การเขียนรายงาน Google Doc, Google Site 

5. การน าเสนอผลงาน Google Site , Google Doc, 



Google Apps for Education 
การประยุกต์เพ่ือการเรียนการสอน Active Learning

การเรียนสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ขั้นตอน Google Apps

1. Clearify terms and concepts Google Doc 

2. Define the problem Google Doc

3 และ 4 Analyze the problem and formulate hypotheses Google Doc

5. Identify the priority of hypotheses Google Doc

6. Formulate learning objectives Google Doc 

7. Collect additional information outside the group Google Doc 

8. Synthesize and test the newly acquired information Google Doc 

9. Identify generalizations and principles derived from 
studying this problem

Google Doc , Google Site 



กจิกรรมออกแบบการสอน Active Learning

ก าหนดรายวชิา
วเิคราะห์ มคอ. 2   

- Learning Outcome
- Curriculum Mapping

วเิคราะห์   มคอ. 3 หรือ มคอ. 4
- ค าอธิบายรายวชิา
- วตัถุประสงค์การเรียนรู้

ฯลฯ

เขยีนแผนการสอน
รายวชิา ส าหรับการ
สอน 1 คร้ัง หรือ
สอน 1 เร่ือง 

เสนอผลงาน


