
เทคนิคการสอนแบบใฝ่รู้

TECHNIQUES OF ACTIVE LEARNING



การสอนแบบใฝ่รู้  คืออะไร

       การสอนที่ครูจะต้องใช้กิจกรรม   หรืองาน

(task) หรือเทคนิคการสอนแบบต่างๆ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  โดยการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

หรือ  งานที่ครูมอบหมายให้  ซึ่งในการสอนแบบใฝ่

รู้นี้ ผู้เรียนจะต้องไม่นั่งฟังครูบรรยาย เท่านั้น



การสอนแบบใฝ่รู้

นักศึกษาจะมีโอกาส

แลกเปลีย่นประสบการณ์

สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน

น าเสนอความรู้

ประยุกต์ใช ้ หรือลงมือปฏิบัติ



เทคนิคการสอนแบบใฝ่รู้

Minute Paper

วิธีนี้เหมาะส าหรับน ามาใช้ใน
การตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียนและใช้วัดความก้าวหน้าใน
การเรียนของผู้เรียน 
        วิธีการ ครูให้นักศึกษาน า
กระดาษเปล่าขึน้มาคนละ 1 แผ่น

(ครูสามารถเตรียมกระดาษมาให้
ผู้เรียนก็ได้)



เทคนิคการสอนแบบใฝ่รู้
Minute Paper 

   จากนัน้ครูถามค าถาม ค าถามที่
ถามควรเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
เช่น 

•วันนี้นักศกึษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
อะไร
•เรื่องที่ส าคัญที่สุดที่นกัศกึษาได้
เรียนวันนี้คืออะไร 

   จากนัน้ให้นักศึกษาทุกคนเขียน
ค าตอบลงในกระดาษ ให้เวลา 2-5 
นาที ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ของ



Minute Paper
Students summarize what they learn in a period 



Minute Paper 
A teacher is able to know what students                    

understand from  their summary.



MUDDIEST (CLEAREST) 

POINT

เทคนิคการสอนนี้จะน ามาใช้
ตอนท้ายของ  การสอนหรือ
หลังจากจบการสอนของครูใน       
แต่ละช่วง

วิธีการ คือครูถามนักศกึษาว่า
ในการสอนวันนี/้ช่วงนี้ มีเรื่องไหน
ที่นักศึกษาไม่เข้าใจมากที่สุด

What is not clear for you?  
What was the  “muddiest point”  in today’s 

lecture?  



MUDDIEST (CLEAREST) 

POINT  

   นักศึกษาเขยีนค าตอบลงใน
กระดาษ โดยใช้เวลา    1-5 นาที 
จากนั้นครูรวบรวมค าตอบของ
นักศึกษา

   ค าตอบของนักศึกษาจะเป็น
ข้อมูลให้ครูทราบว่า      เรื่องใด
ที่นักศึกษายังไม่เข้าใจ  ซึ่งครู
จะต้อง    วางแผนการสอน  และ
เตรียมสอนในครั้งต่อไป



Muddiest point
Tell the teacher what topic should be taught again.



AFFECTIVE RESPONSE

   ครูใหน้ักศึกษาเขยีนแสดง
ความรู้สึก เกี่ยวกบัสิ่งที่ครูสอน 
หรือ กิจกรรมท่ีครูน าไปสอน
นักศึกษา หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่
ครูน าไปสอน

   เทคนิคนี้จะท าให้ครทูราบว่า
นักศึกษาชอบ

   กิจกรรมไหน และไม่ชอบ
กิจกรรมไหน



Affective response



Affective response



DAILY JOURNAL

   เทคนิคการสอนนี้  ครูสามารถ
น ามาใช้เวลาที่ครูสอนใน
ห้องเรียน  หรือให้นักศกึษาท า
เป็นการบ้าน วิธีการคือให้
นักศึกษาเขยีน หรืออธบิาย 
เกี่ยวกับค าถาม หรือหัวข้อที่ครู
ก าหนด โดยนักศึกษาสามารถ
หาข้อมูล หรืออภิปรายกับ
เพื่อนได้ ก่อนลงมือเขียน ครู
สามารถให้นักศกึษาเขยีน



READING QUIZ

    เมื่อครูมอบหมายให้นักศึกษา
อ่านบทความ หรือเอกสารตา่ง ๆ 
ครูมักจะประสบกับปัญหาวา่
นักศึกษาไม่อา่น   เทคนิคนี้จะ
ช่วยใหค้รูทราบวา่นักศึกษาได้
อ่านบทความหรือเอกสารทีค่รูให้
จริงหรือไม่  โดยการสรา้ง
แบบทดสอบ  (Quiz) ให้ครอบคลมุ 
ประเด็นที่ส าคัญ ๆ  น า
แบบทดสอบนี้ให้นักศึกษาท า  
ครูจะสามารถทราบไดว้่า
นักศึกษาได้อ่านเอกสารนั้นจริง
หรือไม่  จากการตรวจสอบ



Reading quiz

ANSWER SHEET

Name___________Number_______
-------------------------------------------------
1. 1.____________ 2. ____________

3.____________

2. 1.____________ 2. ____________

3. 1.____________ 2. ____________

3.____________ 4. ____________

5.____________

4. ____________

5. 1.____________ 2. ____________

3.____________

6. ____________

7. ____________



One Minute Pause

        เทคนิคนี้สามารถน ามาใช้ได้
ตลอดเวลา  ตามที่ครูต้องการ  วิธีการ
คือ  หลังจากที่ครสูอนเนื้อหาจบแต่ละ
หัวข้อ  หรือจบแตล่ะคาบเรยีนแล้วครู
ให้นักศึกษา         จับคู่กัน  (ควรให้
นักศึกษาที่เรยีนเกง่  ครูกับนักศึกษาที่
เรยีนออ่น)  แล้วช่วยกันอภิปราย
เกี่ยวกบัเนื้อหาที่ครู      เพิ่งสอนจบไป  
หรือให้นักศึกษาตรวจสอบสิ่งท่ี
นักศึกษาจดไว้  ขณะที่ฟังครูบรรยาย
กับเพือ่นว่าครบถ้วน  สมบูรณ์หรือไม ่
โดยครูให้เวลานักศึกษา 3 – 5 นาที  



STUDENT SUMMARY OF 

ANOTHER STUDENT’S ANSWER

        วิธีการนี้คือ ให้นกัศกึษาสรุป
ค าตอบของเพื่อน โดยการเขียน
ลงบนกระดาษ หรือพูดหลังจากที่
เพื่อนคนแรกได้ตอบค าถามของครู
แล้ว ครูสามารถสุ่มเรียกนักศกึษา 
3-5 คน ให้สรุปค าตอบได้

        วิธีการนี้ช่วยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมมากขึ้น  และนกัศกึษามี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กัน และ 
ยังช่วยให้นักศกึษาตั้งใจฟังเวลาที่



STUDENT SUMMARY OF 
STUDENT ANSWER



Student summary of student’s answer



THE FISH BOWL

    ครูแจกกระดาษ  (index card)  ให้
นักศึกษา  คนละ 1 แผน่  ครู
ให้นักศกึษาเขยีนค าถาม
เกี่ยวกบัเนื้อหาที่ครูสอนลงใน
กระดาษที่ครูแจกให้  หรือครู
ถามค าถามเกี่ยวกับเนือ้หาที่
สอน และให้นักศึกษาเขียน
ค าตอบ  ให้เวลานักศึกษา 3 – 
5 นาที  ในการเขียนค าตอบ/
ค าถาม  จากนั้นครูรวบรวม
ค าตอบลงในภาชนะที่ครู
เตรียมมา  (อาจจะเป็น Fish bowl) 
ก็ได้  ครูสุ่มหยิบค าถามขึ้นมา



CONCEPT MAPPING

   เป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์  และการ
เชื่อมโยงของความคิด หรือ
หัวข้อย่อยต่าง ๆ  ของเรื่องที่
ได้ศึกษามา โดย การสร้าง
แผนผังความคิด  แล้วโยงเส้น
เพื่อแสดงความเชื่อมโยงกัน
ของความคิดแต่ละความคิดนั้น 
จากนั้นเขียนค าเพื่อแสดง
ลักษณะของความสัมพันธ์ ที่
เส้นแต่ละเส้นที่โยงไว้







JIGSAW

     ครูแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ 
ตามความเหมาะสม (จ านวนกลุ่ม
และจ านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม     
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ครูต้องการสอน) 
สมาชิกแต่ละคน ในกลุ่ม (home team)  
จะแยกกันไปศึกษาหัวข้อที่ครูจะ
มอบหมายให้ร่วมกับสมาชิกของ
กลุ่มอื่น ๆ (expert team) จากนี้สมาชิก
ทุกคนของกลุ่ม  จะกลับไปกลุ่มของ
ตน  (home team) และเล่าความรู้ที่
ตนเองได้ศึกษาให้เพื่อนในกลุ่มฟัง  
จากนั้นครูอาจจะให้ตัวแทนของกลุ่ม



BRAINSTORMING

   การแบ่งกลุม่ระดมพลังสมองนั้น 
ครูให้นกัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม
ย่อย 8-10 คน ครูและนักศึกษา

ก าหนดปญัหา จากนั้นแต่ละกลุ่ม
เลือกประธาน  และเลขานกุาร
กลุ่ม ครใูห้สมาชิกของแต่ละ
กลุ่ม แสดงความคิดเห็น โดยใช้
เวลาประมาณ 10-15 นาที 
จากนั้นตัวแทนของกลุ่ม (ครูอาจ
เลือก  บางกลุม่) น าเสนอให้



BRAINSTORMING

What do you know about English vowels?



THINK-PAIR-SHARE

      ครูให้นักศึกษาทุกคนคิดหาค าตอบเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่

นักศึกษาได้เรียน เช่น 

 เหตุใดประเทศไทยจึงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

 ภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไร 

        จากนั้นให้นักศึกษาจับคู่อภิปรายและแลกเปลี่ยนค าตอบที่

นักศึกษา แต่ละคนคิดไว้ ถ้าค าตอบที่ได้ต่างกัน  ให้นักศึกษา

อภิปรายกัน เพื่อหาข้อสรุป ครสูามารถให้นักศึกษา 2 คู่ มา

อภิปราย และแลกเปลี่ยนค าตอบกัน  ได้อีก เพื่อฝึกให้นักศึกษา

คิดมากขึ้น



GAMES



การสอนแบบ ACTIVE LEARNING
เป็นการสอนที่

 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนของครู  

การสื่อสาร และปฏิสัมพันธ ์ระหว่างนักศกึษา และครู

เพิ่มมากข้ึน

นักศึกษามีส่วนร่วม และรับผิดชอบการเรียนรู้ของ

ตนเองมากขึ้น



 ครูต้องใช้เทคนิค และวิธีการสอนที่หลากหลาย
 นักศกึษาจะมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น
 เป็นห้องเรียนที่ผู้เรียน  เรียนอย่างมีความสุข
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
 ทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้รับการฝึกฝน

การสอนแบบ active learning
เป็นการสอนที่


