
บทสรุปการจัดการความรู้ Active learning 
 

 การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เป็นเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้นิสิตรู้จักค้นคว้าหาข้อมูล
ด้วยตนเอง เรียนรู้จักวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ โดยวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning คือ การดึงดูดผู้เรียนให้มีส่วนร่วมหรือมีความกระตือรือร้นมีความ
สนใจอยู่ในชั้นเรียน โดยอาจารย์อาจจัดกิจกรรมให้นิสิตท าได้ทั้งการฟังหรือดูรูปภาพหรือวิดีโอ การพูดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การอ่านบทความ และการลงมือปฏิบัติ เป็นต้น 
 
หลักและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 

 
1. การเตรียมตัวส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 

 
การเตรียมตัวส าหรับการใช้โปรแกรม kahoot ในชั้นเรียนอาจารย์ต้องเป็นฝ่ายตั้งค าถามแบบเลือกตอบ 

โดยการล็อคอินเข้าไปในระบบ httpps://getkahoot.com เพ่ือตั้งค าถามไว้ก่อนล่วงหน้าซึ่งอาจารย์จะได้รับรหัส 
Game pin เมื่อเข้าไปตั้งค าตามในระบบ และก่อนการเริ่มกิจกรรมควรอธิบายให้นิสิตเข้าใจถึงวิธีการเล่นหรือการ
เข้าไปตอบค าถามรวมทั้งการคิดคะแนนอย่างไร เพ่ือไม่ให้นิสิตสับสนระหว่างด าเนินกิจกรรม 

 การเตรียมความพร้อมให้นิสิตส าหรับการอ่านหนังสือนอกเวลาหรือก่อนการเรียนสามารถท าได้โดยการ
ชี้แจ้งนิสิตทราบหลังจากการเลิกคาบเรียนว่าในครั้งต่อไปจะมีการเรียนการสอนในเรื่องใด ซึ่งอาจก าหนดให้นิสิตไป
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง การแจกเอกสารหรือหนังสือประกอบการสอนให้กับนิสิตอ่านล่วงหน้ารวมทั้งการอัพโหลด
สไลด์การสอนให้นิสิตในเฟสบุ๊คกลุ่มรายวิชาเพ่ือให้นิสิตสามารถอ่านข้อมูลในมือถือหรือโน๊คบุ๊คได้โดยไม่ต้องไปถ่าย
เอกสารเพิ่มเติมอีก เป็นต้น  

ส าหรับการเตรียมสไลด์ประกอบการเรียนการสอนควรมีตัวอักษรไม่ เกิน 7 บรรทัดต่อหน้าเพ่ือให้นิสิต
สามารถอ่านได้อย่างชัดเจน และสามารถจ าจดหัวข้อหรือเนื้อหาในสไลด์ได้ดีกว่าการมีตัวอักษรบรรยายที่มาก
เกินไป นอกจากนี้อาจารย์ควรเปลี่ยนหัวข้อการบรรยายทุก 7 นาทีเพ่ือไม่ให้นิสิตรู้สึกเบื่อโดยอาจเปลี่ยนหัวข้อไป
ชั่วคราวแล้วค่อยกลับมาพูดเรื่องเดิมใหม่อีกครั้งเมื่อครบ 7 นาที  

 
2. การด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 

 
การจัดกิจกรรมแบบ active learning มีหลายแบบได้แก่  
(1) Flipped Classroom คือการให้นิสิตไปค้นคว้าหรืออ่านหนังสือมาก่อน แล้วจึงให้นิสิตน าความรู้ที่ได้

ไปศึกษามาด้วยตนเองมาจัดกิจกรรมภายในห้อง โดยนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(2) Authentic learning คือการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับสภาพความเป็นจริง เป็นการฝึกให้นิสิตรู้จัก

การคิดแก้ปัญหาจากการน าปัญหาหรือกรณีศึกษามาให้นิสิตคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหา รวมทั้งการให้นิสิตไปอยู่ใน
สถานที่ประกอบการจริงเช่นการฝึกงาน หรือการท าปัญหาพิเศษ การเข้าไปสัมภาษณ์หรือพูดคุยกั บผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเพ่ือให้นิสิตได้รับมุมมองหรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่



หลากหลาย และควรวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตจากแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาได้จริงโดยไม่ควรวัดผลจากการสอบ
ทฤษฎีตอนปลายภาคเพราะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เป็นการฝึกให้นิสิตเรียนรู้การแก้ปัญหาก็ควร
วัดผลในรูปแบบอื่นไม่ใช่การท่องจ าทฤษฎีอีก  

(3) Problem Base Learning (PBL) คือ การก าหนดปัญหาให้นิสิตหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดย
อาจารย์เป็นผู้ก าหนดเรื่องหรือปัญหา จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ก าหนดกติการการด าเนินกิจกรรม วิธีด าเนิ น
กิจกรรม ค าถามหลังกิจกรรม บทสรุป และการเรียนรู้เพ่ิมเติม ซึ่งวิธีการจัดกิจกรรมแบบ PBL ไม่จ าเป็นที่นิสิต
จะต้องรู้ทฤษฎีก่อนถึงจะแก้ปัญหาได้ แต่เป็นการให้นิสิตได้เห็นปัญหา แล้วจึงวิเคราะห์ว่าปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไร 
มีการตั้งข้อสมมุติฐาน และการที่จะตอบสมมุติฐานได้นั้นต้องทราบข้อมูลอะไรบ้าง (จึงเป็นแนวทางให้นิสิตไป
ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม) และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม เทคนิค PBL เป็นการใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้นิสิตเกิดความอยากรู้แนวทางในการแก้ปัญหา ข้อดีของ PBL คือ  

- ความรู้ทั่วไปนั้นมีอยู่มากแต่ไม่สามารถน าไปแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ 
- นิสิตไม่สามารถประยุกต์ความรู้ที่มีเอามาแก้ปัญหาได้ 
- ได้ฝึกการท างานเป็นหมู่คณะจากการท างานกลุ่มย่อย 
- กระตุ้นให้เกิดการน าความรู้เดิมมาใช้  
- มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น  
(4) Team Base Learning (TBL) คือ การสอนให้นิสิตรู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนจะ

เป็นผู้ก าหนดหัวข้อให้นิสิตไปค้นคว้าหรืออ่านข้อมูลมาก่อนเข้าห้องเรียน หลังจากนั้นจึงท าการวัดผลโดยการให้ท า
ข้อสอบรายบุคคล หลังจากนั้นจึงให้นิสิตจับกลุ่มกันท าข้อแบบกลุ่ม ซึ่งจะพบว่านิสิตมีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน
ท าให้ส่วนใหญ่แล้วผลสอบแบบกลุ่มมักมีค่าสูงกว่าผลสอบรายบุคคลหรือสอบเดี่ยว เนื่องจากนิสิตในกลุ่มมีการแชร์
คววามรู้ร่วมกันท าให้มีโอกาสในการเลือกค าถอบข้อที่ถูกต้องมากขึ้น การท ากิจกรรมแบบ TBL จะท าให้นิสิตทราบ
ว่าตนเองนั้นขาดความรู้ในเรื่องใด แล้วจึงต้องไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม หากต้องการคะแนนสอบที่มากขึ้น  
 

เนื่องจากนิสิตให้ความสนใจในการใช้โทรศัพท์มือถือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นจึงให้นิสิตท า
กิจกรรมในชั้นเรียนโดยการใช้โปรแกรม Kahoot โดยการให้นิสิตล็อคอินเข้าไปในเว็บไซด์ kahoot.it แล้วกรอก
รหัส Game pin ตามที่อาจารย์ที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ เมื่อนิสิตทุกคนล็อคอินเข้าระบบพร้อมกันหมดทุกคนแล้วจึง
เริ่มการท ากิจกรรม เมื่อนิสิตตอบค าถามครบทุกข้อแล้วอาจารย์อาจเปลี่ยนวิธีการสอนจากการบรรยายแบบ 
Presentation ในห้องเรียนเป็นการเฉลยข้อสอบให้นิสิตทราบในแต่ละข้อแทนการบรรยาย นอกจากนี้อาจใช้วิธีตั้ง
โจทย์และให้นิสิตไปค้นคว้าหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ทแล้วน าค าตอบไปโพสใน facebook กลุ่มวิชาเรียนเพ่ือให้นิสิต
คนอ่ืนสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลได้ และอาจารย์สามารถเช็คชื่อ และโพสข้อความวิจารณ์ผลงานของนิสิตแต่ละคน
ให้ทราบข้อผิดพลาดและแนวทางการพัฒนางานในครั้งต่อไปได้  

 
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ยังสามารถใช้วิธีให้นิสิตจับกลุ่มแล้วท า

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยก าหนดให้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเพ่ือน าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้นหรือบุคคล
ทั่วไปซึ่งอาจเป็นการจัดบูธ/การจัดนิทรรศการ การท าใบปลิว การท าบอร์ด/โปสเตอร์ การวาดภาพ การน าเสนอ
ผลงานหน้าชั้น การออกสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน เป็นต้น ตัวอย่างการ



จัดกิจกรรมแบบ Active learning ของคณะเทคโนโลยีทางทะเลได้แก่ การจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานแบบ
โปสเตอร์ และการวาดภาพที่แสดงลักษณะยีนเด่นบนใบหน้าของนิสิตที่บ่งบอกเป็นลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมใน
รายวิชา Genetic การจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในรายวิชาพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล การฝึกท าโยเกิร์ตในรายวิชาเทคโนโลยีการหมัก การน าเสนอไดอะแกรมแสดงขั้นตอนหรือ
วิธีการท าอาหารหมักจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่นิสิตบางกลุ่มได้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านโดยตรงและติดต่อขอให้
ชาวบ้านสอนวิธีการท าแล้วถ่ายรูปหรือวีดิโอการท ามาน าเสนอผลงานหน้าชั้น การค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของสารเคมีของสารแต่ละชนิดในการประเมินความเสี่ยงในการใช้สารเคมี  การค้นหาข่าวปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับกับรายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสอนเทคนิคการ Key เปลือกหอยแต่ละชนิดจาก
ความชอบหรือสนใจในการเลือกเปลือกหอยรูปทรงต่างๆ ของนิสิตในรายวิชาสังขวิทยา 
 ส่วนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือการออกไปศึกษานอกสถานที่อาจารย์ผู้สอนต้องก าหนดหัวข้อให้
นิสิตไปสังเกตหรือท าการค้นหาเพ่ือป้องกันไม่ให้นิสิตไม่สนใจเข้าท ากิจกรรม โดยอาจจัดให้มีการสอบหรือตอบ
ค าถามท้ายกิจกรรม เช่น ในรายวิชา Wetlands ได้พานิสิตออกทัศนศึกษาชนิดไม้ป่าชายเลนที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และได้ก าหนดให้มีการสอบท้ายกิจกรรมโดยนิสิตบอกชื่อชนิด
พันธุ์ไม้ป่าโกงกางจากการสังเกตดูลักษณะของใบไม้ เป็นต้น 
 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ส าหรับนิสิตจ านวนมากอาจารย์อาจจัดท าป้าย
ค าตอบหรือป้ายสีเพ่ือให้นิสิตตอบค าถามว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจได้โดยการใช้สีที่แตกต่างกันระหว่างกระดาษค าตอบ
ด้านหน้ากับด้านหลัง หรืออาจจัดท าป้ายค าตอบ A – D ที่แต่ละค าตอบมีสีแตกต่างกัน เพ่ือให้อาจารย์สามารถ
ตรวจสอบได้ว่านิสิตส่วนใหญ่ตอบค าถามถูกหรือเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนแล้วหรือไม่  

 
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning อาจารย์ต้องให้นิสิตสรุปบทเรียนที่ได้รับใน 

1 วันว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง หลังจากนั้นอาจารย์จึงสรุปเนื้อหาให้นิสิตฟังอีกครั้งหนึ่ง การก าหนดให้นิสิตท า Note 
check แบบ 3-2-1 โดยให้นิสิตเขียนว่าวันนี้นิสิตได้ความรู้ในเรื่องใดจากกิจกรรมนี้บ้างจ านวน 3 เรื่อง และ
ประเด็นหรือเนื้อหาที่นิสิตสามารถน าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ 2 เรื่อง และ 1 เรื่องในสิ่งนิสิตยังไม่เข้าใจหรือต้องไป
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจากการจัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากข้ึนพบว่า นิสิตมีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น ส่วนการประเมินผลงานของนิสิตอาจใช้
คะแนนโหวตของเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน นิสิตต่างชั้นเรียน บุคคลทั่วไป และอาจารย์ประจ ารายวิชาร่วมด้วยกัน  

ส่วนการก าหนดหัวข้อให้นิสิตไปอ่านหนังสือมาก่อนการเข้าชั้นเรียนอาจตรวจสอบโดยการให้นิสิตท า
แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังการเรียนเพื่อเป็นตรวจสอบว่านิสิตมีความเข้าใจมากขึ้นหรือไม่ และมี
ค าถามใดเกิดข้ึนระหว่างการเรียนบ้าง หรือการให้นิสิตท า mind map ภายในห้องเรียน เป็นต้น  

นอกจากนี้ในการทวนสอบรายวิชาพบว่า ในรายวิชาใดท่ีนิสิตรู้สึกผ่อนคลายระหว่างการเรียน นิสิตจะ
มีความพร้อมในการเรียนมากกว่ารายวิชาที่นิสิตรู้สึกเครียดหรือกดดัน โดยพิจารณาจากการทวนสอบความรู้ที่นิสิต
สามารถตอบค าถามในรายวิชาดังกล่าวได้ดีกว่า 

 



4. ปัญหา และการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
 

4.1 นิสิตที่ไม่มี smart phone ใช้จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบ Active learning ที่ใช้สื่อการสอน
ออนไลน์แบบ kahoot ได้ การแก้ปัญหาสามารถท าได้โดยให้นิสิตที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือจับคู่กับนิสิตที่มี smart 
phone แล้วท ากิจกรรมร่วมกัน 

4.2 ระบบอินเตอร์เน็ทไม่สามารถรองรับการใช้งานของนิสิตจ านวนมากได้ การแก้ปัญหาสามารถท าได้
โดยการจัดการเรียนการสอนแบบที่ไม่ใช้สื่อออนไลน์ เช่นการสุ่มเรียกให้ตอบค าถาม การชูป้ายค าตอบ หรือใช้
โปรแกรม Plicker แทน kahoot โดยโปรแกรม Plicker จะเชื่อมใช้อินเตอร์เน็ทแค่คอมพิวเตอร์กับมือถือของ
อาจารย์ผู้สอนเท่านั้น  

4.3 นิสิตเล่นมือถือระหว่างการเรียนการสอน การแก้ปัญหาสามารถท าได้โดยการก าหนดข้อตกลง
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนก่อนการเริ่มชั้นเรียน โดยก าหนดไม่ให้นิสิตใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนและมีบทลงโทษโดย
การยึดโทรศัพท์ไว้ชั่วคราว หรือการอนุญาตให้นิสิตใช้โทรศัพท์มือถือได้ในช่วงที่พักเบรก โดยสังเกตเห็นว่าเมื่อนิสิต
ได้พักเบรกแล้วกลับมาท างานอีกครั้งนิสิตจะท างานได้ดีกว่าเดิม แต่อาจมีข้อยกเว้นในชั้นเรียนที่จัดกิจกรรมที่ มี
ความจ าเป็นต้องใช้สื่อออนไลน์หรือรายวิชาที่แจกบทเรียน online เพ่ือให้นิสิตต้องใช้มือถือในการค้นคว้าหาข้อมูล 
รวมถึงนักศึกษาปริญญาโทที่อาจใช้โทรศัพท์ภายในชั้นเพ่ืออ่านบทความวิชาการ เป็นต้น 

 
4.4 นิสิตขอไปเข้าห้องน้ าบ่อยในระหว่างการเรียนการสอน การแก้ปัญหาสามารถท าได้การแจ้งให้นิสิตไป

เข้าห้องน้ าให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการสอน และการก าหนดข้อตกลงร่วมกันว่าสิ่งใดควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติ 
เป็นต้น  

4.5 การมีนิสิตบางส่วนที่มานั่งเรียนในชั้นโดยไม่ได้ลงทะเบียนเรียน การแก้ปัญหาสามารถท าได้โดยการ
ไม่อนุญาตให้นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเข้านั่งฟังในชั้นเรียน เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบนิสิตที่จ่ายค่าลงทะเบียน
เรียน  

4.6 การใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพสไลด์หรือวีดิโอการสอนตลอดคาบเรียน การแก้ปัญหาสามารถท าได้
โดยการชี้แจงให้นิสิตทราบถึงมารยาทในชั้นเรียน และการสอนให้นิสิตรู้จักคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งเคารพ
สิทธิของผู้อื่นด้วย  

4.7 การก าหนดแผนการศึกษาดูงานของนิสิตให้ชัดเจนส าหรับการพานิสิตออกไปศึกษานอกสถานที่ 
เพ่ือให้นิสิตทราบวัตถุประสงค์ของการพามาศึกษานอกสถานที่ 

4.8 นิสิตส่วนมากที่ยังไม่กล้าแสดงออก การแก้ปัญหาสามารถท าได้โดยการอาศัยความร่วมมือจาก
กิจกรรมพัฒนาคณะ เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้ออกมาร่วมกิจกรรม และพัฒนาความกล้าแสดงออก รวมทั้งฝึกพูด
ต่อหน้าที่สาธารณะด้วย  

4.9 ในการจัดบูธกิจกรรมมีนิสิตบางส่วนที่ไม่ยอมพูด และใช้เปิดวีดีโอในการน าเสนองานแทน  การ
แก้ปัญหาสามารถท าได้โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนว่ามาจากการพูดบรรยายของนิสิตแต่
ละคนเท่านั้น ส่วนการเปิดวิดีโอสามารถท าได้แต่นิสิตต้องบรรยายตลอดเวลาที่ท าการเปิดวิดีโอนั้นด้วย เป็นต้น 
   
 



สรุป  
  

การจัดกิจกรรม แบบ active learning อาจใช้หลายเทคนิคในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในหนึ่งคาบ 
เพ่ือให้เกิดความน่าตื่นเต้น และไม่ท าให้นิสิตรู้สึกเบื่อ นอกจากนี้อาจารย์ควรใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubric 
Scoring Guide ส าหรับวัดผลการท ากิจกรรมแบบ active learning เพ่ือให้นิสิตทราบแนวทางการให้คะแนน และ
ทราบแนวทางในการพัฒนาตนเอง และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมควรให้นิสิตเขียนบันทึกย่อส่งอาจารย์ผู้สอนทุกครั้งว่าได้
ความรู้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในชั้นเรียนในเรื่องใดบ้าง เพ่ือเป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต ซึ่งหากมี
เรื่องใดที่นิสิตขาดความรู้หรือได้ข้อมูลไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจารย์ต้องเสริมหรือเพ่ิมความรู้ให้กับ
นิสิตในส่วนที่ขาด และสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป  ซึ่งการจัด
กิจกรรมให้นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดหลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับนิสิตไทย เพราะนิสิตจะไม่อ่านหนังสือมาเองซึ่ง
จะท าให้นิสิตขาดความรู้ในส่วนของทฤษฎีไป การแก้ปัญหาคืออาจารย์ยังคงต้องสอนในส่วนทฤษฏีอยู่ โดยยังไม่
สามารถลดชั่วโมงสอนที่เป็นทฤษฎีลงได้ แต่ใช้กิจกรรมแบบ active learning เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้ตื่นตัว และให้
ความสนใจอยู่ในชั้นเรียนเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น  

 


