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คำนำ 
ชุดนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับ

ครูคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นชุดศึกษาด้วยตนเอง หรือชุด
ฝึกอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์  หรือใช้สำหรับให้ผู้นิเทศได้ช้ีแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการนิเทศ            
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 2 โดยการปรับเปล่ียนวิธีการสอน ลดบทบาทการสอนด้วยการบอกเล่า การให้ข้อมูลแก่นักเรียน
โดยตรงไปเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีจะทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
นักเรียนคิด ลงมือปฏิบัติ ส่ือสาร และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม โดยครูและนักเรียนสร้างกระบวนการเรยีนรู้ร่วมกนัด้วยวิธีการ Active learning           
ตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนหนึ่งท่ีครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้เป็นอย่างดี 
 ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ทำชุดนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 3 เล่ม ได้แก่       
เล่มท่ี 1 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6,  
เล่มท่ี 2 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ เล่มท่ี 3 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ในการจัดทำชุดนิเทศนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ
ให้เอกสารมีความสมบูรณ์ในเนื้อหาและคุณภาพ ผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดนิเทศนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางใน                
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำ และพัฒนาชุดนิเทศในครั้งนี้ 
          ผู้จัดทำ 
         นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์ 
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เล่มท่ี 1 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์  
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 ชุดนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) สำหรับ 
ครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ชุดนี้ เป็นเอกสารท่ีสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง หรือใช้เป็น
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีมีวิทยากรเป็นผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือใช้สำหรับให้           
ผู้นิเทศได้ช้ีแนะ ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการนิเทศ 
 สำหรับการศึกษาด้วยตนเองนั้น ควรจะเริ่มศึกษาต้ังแต่เล่มท่ี 1 เป็นต้นไปโดยการเรียนรู้
จากเอกสารเสริมความรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีกำหนด มุ่งเน้นการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับ
เฉลยหรือแนวการตอบ จากนั้นประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามท่ีกำหนด และเมื่อศึกษาครบ           
ท้ัง 3 เล่ม ส่งผลให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถนำความรู้ท่ีได้จาก               
การปฏิบัติท่ีหลากหลายไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)                
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 การนำชุดนิเทศไปใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรม  3 วัน และในแต่ละวัน ประกอบด้วยภาคทฤษฎี     
เป็นการบรรยาย นำโดยวิทยากรเพื่อเสนอวิธีการหรือแนวทางให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเทคนิค 
ต่าง ๆ เช่น การอภิปรายกลุ่มย่อย ส่วนภาคปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติตามใบกิจกรรม            

รูปแบบการใชชุ้ดนิเทศ 
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ท่ีกำหนดในแต่ละเล่ม ท้ังนี้เพื่อให้การใช้ชุดนิเทศนี้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ก่อนการดำเนินการ           
ท้ังวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมควรศึกษาเอกสารและทำความเข้าใจอย่างละเอียด 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) 
สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จะบังเกิดความรู้ความเข้าใจท่ีสมบูรณ์นำไปสู่             
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสถานศึกษาได้นั้น 
ครูผู้สอนต้องนำความรู้ ทักษะท่ีได้ไปทดลองใช้จริง  ลองคิด ลองพัฒนา และประเมินปรับปรุง
ตลอดเวลาด้วยตนเองจึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
 
 
 
 1. ศึกษาวัตถุประสงค์โครงสร้างของชุดนิเทศท้ังเล่ม จากคำนำ สารบัญ วิธีการศึกษา 
ขอบข่าย เนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และแนวคิดหลักเพื่อให้เห็นภาพรวมก่อนเรียนรู้โดยละเอยีด 
 2.  ทดสอบก่อนเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ    
20 คะแนน 
 3.  ศึกษาเอกสารเสริมความรู้ และปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมท่ีกำหนดตามลำดับ ดังนี้ 
 เล่มท่ี 2  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์       
                         ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

เอกสารเสริมความรู้ท่ี 6 สาระสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ใบกิจกรรมท่ี 6 สรุปสาระสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
เอกสารเสริมความรู้ท่ี 7 รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ใบกิจกรรมท่ี 7 สรุปสาระสำคัญของรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
เอกสารเสริมความรู้ท่ี 8 การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 
ใบกิจกรรมท่ี 8 สรุปสาระสำคัญของการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 

 
 4.  ทดสอบหลังเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน 
 5.  พิจารณาศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมประจำเล่ม 
 
 
 
 
 

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชดุนิเทศ 
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 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยชุดนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัด          
การเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 แบ่งการวัดผลและ
ประเมินผลออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
 1.  ก่อนเรียน เป็นการประเมินความรู้พื้นฐานของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ใน 
แต่ละเล่มโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก            
จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน  
 2.  ระหว่างเรียน เป็นการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระหว่างการเรียนรู้   
จากเอกสารเสริมความรู้ การปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม การตอบคำถามเทียบกับเฉลยคำตอบ
หรือแนวการตอบ ตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามท่ีกำหนด 
 3.  หลังเรียน เป็นการวัดผลประเมินผลเมื่อส้ินสุดการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้               
เพื่อตัดสินความสำเร็จของนักเรียน ว่ามีความรอบรู้ในเรื่องท่ีเรียนระดับใด และหากนำผลการประเมิน        
หลังเรียนไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนแล้วจะช่วยให้ทราบว่านักเรียนมีพัฒนาการขึ้น
เพียงใดใช้แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 
 เกณฑ์การประเมิน 
 1.  ผลการทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน                            
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป 
   คะแนนผลการประเมิน  
   16 - 20  ผ่านเกณฑ์  ระดับดีมาก 
   11 – 15  ผ่านเกณฑ์  ระดับดี 
    6 - 10   ผ่านเกณฑ์  พอใช้ 
    0 - 5   ไม่ผ่านเกณฑ์ ควรปรับปรุง 
 2.  ผลการประเมินระหว่างเรียน การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละใบกิจกรรม เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
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 1.  กิจกรรมหลากหลายตามประสบการณ์การเรียนรู้ ได้คัดสรรมาเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ 
จากง่ายไปหายาก เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในการสร้างและพัฒนาข้อสอบจึงควรปฏิบัติให้ครบถ้วน 
 2.  การทดสอบก่อน-หลังเรียน และการปฏิบัติกิจกรรม มีเฉลยคำตอบที่ถูก หรือแนว         
การตอบคำถามตามใบกิจกรรมท้ายเล่ม ควรพิจารณาศึกษาตามขั้นตอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิด
ประโยชน์ต่อตัวท่านเอง 
 3.  กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ อาทิ ประเมินก่อนเรียน หลังเรียน ประเมินกิจกรรม
ระหว่างเรียนรู้ เน้นการประเมินตนเอง ควรดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   -  ตรวจคำตอบกับเฉลยหรือแนวการตอบ 
   -  รวมคะแนนเทียบกับเกณฑ์ ถ้าคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ย้อนกลับไปศึกษาใหม่ได้              
ทำให้ผู้ศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 
 4.  คำนึงถึงผลการเรียนรู้ที ่จะเกิดจากการเรียนรู้ ด้วยการใช้เวลา ความพยายามให้
เหมาะสมตามความพร้อม เช่น เวลา ความรู้เดิม 
 5.  การศึกษาเรียนรู้รวมกันเป็นกลุ่มจะช่วยให้ผลการเรียนรู้ดีขึ ้น เช่น มีกลุ่มอภิปราย              
หลังเรียน สรุปบทเรียน ร่วมกันวิพากษ์ข้อสอบ แนวการตอบ เกณฑ์การให้คะแนน แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาเรียนรู้ 
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เริ่มเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาขอบข่ายเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ แนวคิดหลักประจำหน่วย 

ทดสอบก่อนเรียน 

ไม่ผ่าน 

ศึกษาเอกสารเสริมความรู้ 

ตรวจคำตอบ 
จากเฉลย                

แนวการตอบ 

เทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม 

ทดสอบหลังเรียน 

ผ่าน  ≥  ร้อยละ 80 

พิจารณาศึกษาจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
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เล่มที่ 2 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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คำช้ีแจง  
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน 
2. ให้ผู้ทดสอบเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่องหมาย × ลงในข้อท่ีถูกต้อง 
3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 30 นาที 

1.  ข้อใดเป็นแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     ก.  Constructivism Theory   
     ข.  Conditioning Theory 
     ค.  Field Theory 
     ง.  Thorndike's Connectionism Theory 
 
2.  ข้อใด ไม่เป็น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
     ก.  ทวีวัฒน์จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสพูด ฟัง เขียน อ่าน และไตร่ตรองอย่างมี 
          ความหมาย 
     ข.  ศิริพรจัดการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้นักเรียนมส่ีวนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ค.  ปรีชาจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ง.  ปรีชาจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนท่องจำและทำแบบฝึกหัดในบทเรียน 
 
3.   การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีข้อดีอย่างไร 
      ก.  ช่วยให้นักเรียนและครูมีประสิทธิภาพในการทำงาน 
      ข.  ช่วยให้ครูมีแรงเสริมหรือแรงจูงใจสำหรับการเรียนการสอน 
      ค.  ช่วยให้ครูและนักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการนำเสนอผลงานวิชาการ 
      ง.  ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น และสามารถเก็บกักข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไว้            
          ในความทรงจำได้นานขึ้นด้วย 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนศึกษาเอกสารเสรมิความรู ้
เล่มท่ี 2 เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 



3 
 

 
ชุดนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) 

สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

4.  ข้อใด ไม่ใช ่รูปแบบการสอน Active Learning 
     ก.  รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
     ข.  รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำ 
     ค.  รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
     ง.  รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
 
5.  ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
      ก.  ครูมณีสาธิตการทำขนมเทียนและให้นักเรียนทำใบกจิกรรมด้วยตนเอง 
      ข.  ครูกานดาอธิบายปรากฎการณ์เรือนกระจกและให้นักเรียนตอบคำถาม 
      ค. ครูสุนีย์เล่านิทานภาษาอังกฤษเรื่อง หนูน้อยหมวกแดง และสรุปความรู้ให้นักเรียนจดบันทึก  
      ง.  ครูยุพินเตรียมการทดลอง  4 ฐาน และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเวียนเรียนให้ครบทุกฐานพร้อม   
          ท้ังให้แต่ละกลุ่มนำเสนอและสรุปความรู้ท่ีได้ในแต่ละฐาน 
 
6.  ข้อใดเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     ก.  เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
     ข.  นักเรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
     ค.  การจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข   
     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
7.  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการฝึกทักษะการส่ือสาร ทำให้ผลการเรียนรู้   
     เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ 
      ก.  60 เปอร์เซ็นต์ 
      ข.  70 เปอร์เซ็นต์ 
      ค.  80 เปอร์เซ็นต์ 
      ง.  90 เปอร์เซ็นต์ 
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8.  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยให้นักเรียนได้มีการนำเสนองานทางวิชาการ 
    มีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ 
     ก.  60 เปอร์เซ็นต์ 
     ข.  70 เปอร์เซ็นต์ 
     ค.  80 เปอร์เซ็นต์ 
     ง.  90 เปอร์เซ็นต์ 
 
9.  ข้อใดกล่าวถึงบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้ถูกต้อง 
     ก.  ครูเป็นผู้นำความรู้  
     ข.  ครูเป็นผู้บรรยาย 
     ค.  ครูเป็นผู้ตัดสินความถูกต้อง 
     ง.  ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและช้ีแนะ 
  
10.  ข้อใด ไม่ใช ่บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
      ก.  ต้ังใจฟังครูผู้สอนและจดบันทึกเนื้อหารายวิชา 
      ข.  มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
      ค.  อภิปราย แสดงความคิดเห็นในเนื้อหาท่ีเรียนเพื่อส่ือสารสร้างควารู้ 
      ง.   มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอน เพื่อนนักเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 
11. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Active Learning แบบแลกเปล่ียนความคิด คือข้อใด 
      ก.  Think-Pair-Share 
      ข.  Active Reading 
      ค.  Students’ Reflection 
      ง.  Chain Note 
 
12.  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Active Learning แบบกิจกรรมกลุ่มใหญ่ คือข้อใด 
      ก.  Gallery of Learning 
      ข.  Team-pair-solo 
      ค.  Round table 
      ง.  Rally table   
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13. ข้อใด ไม่ใช ่กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
      ก.  เทคนิคการสอน 
      ข.  แนวการสอน 
      ค.  รูปแบบการเรียนการสอน 
      ง.   แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
14. ข้อใดเป็นแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง  
      ก.  ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม  
      ข. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
      ค. ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ 
      ง. ถูกทุกข้อ 
 
15.  ข้อใด ไม่ใช ่คุณค่าของการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 
      ก.  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีปฏิบัติสัมพันธ์กับครูผู้สอนเท่านั้น 
      ข.  นักเรียนมีความเข้าใจเพราะมีความรู้ท่ีคงทน 
      ค.  นักเรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะการส่ือสาร 
      ง.  นักเรียนได้รับการฝึกให้ทำงานเป็นทีม 
 
16. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รูปแบบการเรียนรู้ผ่านปัญหาเป็นฐาน คือข้อใด 
     ก.  Activity-based learning 
     ข.  Problem-based learning 
     ค.  Research-based learning 
     ง.  Project-based Learning 
 
17.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของการสอนโดยใช้กระบวนการสอน Co-5STEPs 
     ก.   เป็นแนวการสอนอยู่บนฐานวิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
     ข   เป็นแนวการสอนท่ีครูอธิบายและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
     ค.   ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ความรู้ได้ผลงาน/ภาระงาน 
          ไปตอบแทนสังคม 
     ง.   เป็นการจัดการเรียนรู้ เน้นการทำงานกลุ่มแบบรวมพลัง เด็กร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน 
          เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมความเสมอภาคกัน 
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18. ขั้นการสอนท่ีทำให้ผู้เรียนสงสัย (Ask) สมองเกิดภาวะอสมดุล (Disequilibrium) จากการเสนอ 
      ส่ิงเร้าของครู คือขั้นตอนใดใน Co-5STEPs 
     ก.   ขั้นเสนอส่ิงเร้า และรวมพลังระบุคำถามสำคัญ 
     ข.   ขั้นแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลัง 
     ค.   ขั้นรวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ 
     ง.    ขั้นรวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคม 
 
19.  พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนท่ีแสดงการสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ข้อเด่น ข้อบกพร่อง  
      จนได้บทเรียน คือขั้นตอนใดใน Co-5STEPs 
     ก.   ขั้นเสนอส่ิงเร้า และรวมพลังระบุคำถามสำคัญ 
     ข.   ขั้นแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลัง 
     ค.   ขั้นส่ือสารและสะท้อนคิดอย่างรวมพลัง 
     ง.   ขั้นรวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ 
 
20. ข้อใดเป็นคำถามขั้นต่ำ (Lower Order Questioning) ในการจัดการเรียนรู้ด้วย Co-5STEPs  
      ก.  คำถามให้จำแนกประเภท 
      ข.  คำถามเปิดกว้าง 
      ค.  คำถามให้ทำนาย 
      ง.  คำถามประเมิน 
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ขอบข่ายเนื้อหา   
 1.  สาระสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 2.  รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 3.  การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 2.  มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 3.  นำความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
                  คณิตศาสตร์ได้ 
 4.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบรวมพลัง 
 5.  นำความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
                  คณิตศาสตร์ได้ 

แนวคิดหลัก 
 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นแนวการสอนหนึ่งท่ีครูสามารถใช้พัฒนา
นักเรียนหรือเสริมสร้างนักเรียนให้มีลักษณะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรู้  
เชิงรุก เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาหรอืส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้มีส่วนรว่มโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพความต้องการ 
ความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล นักเรียนได้คิด ลงมือปฏิบัติ สร้างความรู้ด้วยตนเอง               
โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้และประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ 
โดยครูทำหน้าท่ีเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) สร้างแรงบันดาลใจ ให้คำปรึกษา ดูแล 
แนะนำ ทำหน้าท่ีเป็นโค้ชและพี่เล้ียง (Coach & Mentor) แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful) เพื่อให้นักเรียนบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย 
 
 
 
 

หน่วยที่ 2 
 เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม  
 1.  แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เอกสารลำดับท่ี 1/2562) 
 2.  แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หน่วยศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เอกสารลำดับท่ี 4/2564 
 3.  การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา 
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 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553, หน้า 100) ได้กล่าวว่า Active Learning เป็นกระบวนการท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะเป็นผู้ปฏิบัติ ได้คิด ได้ค้นคว้า ได้อภิปราย และได้นำความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ และพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2544, หน้า 7) ได้กล่าวถึง การเรียนการสอนท่ีเน้น
นักเรียนเป็นสำคัญโดยครูมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักเรียน  
ซึ่งครูจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว (Active Learning) ดังกล่าวต่อไปนี้ 
 

6.1 แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2562, หน้า 4-7)                
ได้กล่าวถึง แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีรากฐานมาจากแนวคิดทาง
การศึกษาท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructivist) โดยนักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากข้อมูล 
ท่ีได้รับมาใหม่ด้วยการนำไปประกอบกับประสบการณ์เดิม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน        
มุ่งให้นักเรียนลงมือปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) สร้างแรงบันดาลใจ           
ให้คำปรึกษา ดูแล แนะนำ ทำหน้าท่ีเป็นโค้ชและพี่เล้ียง (Coach & Mentor) แสวงหาเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful 
learning) นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ มีความเข้าใจในตนเอง ใช้สติปัญญาคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมท่ีบ่งบอกถึงการมีสมรรถนะสำคัญในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  
และทักษะวิชาชีพ บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย  

 
6.2 ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

 หน่วยงานการศึกษาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning ) ไว้ด้งนี้ 
 พิมพันธ์ เดชะคุปและพเยาว์ ยินดีสุข (2562, หน้า 35) ได้ให้ความหมายของการจัด          
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฟัง พูด อ่าน 
เขียน และแสดงความคิดเห็นขณะลงมือทำกิจกรรม และในขณะเดียวกันนักเรียนต้องใช้กระบวน            
การคิดโดยเฉพาะกระบวนการคิดขั้นสูง คือ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินค่า ในส่ิงท่ี
กำลังกระทำอยู่ 

เอกสารเสริมความรู้ที่  6 
เรื่อง สาระสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
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 ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2562, หน้า 68-69) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และ    
ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนในช้ันเรียน โดยการเขียน 
การพูด การฟังและอ่าน และนำมาอภิปรายเพื่อสะท้อนความคิด 
 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553, หน้า 86) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) คือ การจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนกระทำ หรือปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความกระตือรือร้น เช่น  
ได้คิด ค้นคว้า ทดลอง รายงาน สัมภาษณ์ แก้ปัญหา ฯลฯ ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทำให้เกิด        
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ครูทำหน้าท่ีเตรียมการจัดบรรยากาศเรียนรู้ จัดส่ือ เสริมแรง           
ให้คำปรึกษา และสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ราชบัณฑิต ( 2551 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปและพเยาว์ ยินดีสุข, 2562, หน้า 35) ได้ให้
ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีนักเรียนมี
บทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาและอย่างต่ืนตัว 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2562,หน้า 4)  ได้ให้
ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือ การเรียนท่ีเน้นให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-Order 
Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟัง นักเรียนต้องอ่าน เขียน 
ต้ังคำถามและถาม อภิปรายร่วมกัน นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยต้องคำนึงถึงความรู้เดิมและความ
ต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ ท้ังนี้นักเรียนจะถกูเปล่ียนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วม
ในการสร้างความรู้  
 หน่วยพัฒนาครูศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ม.ป.ป.) ได้ให้
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ไว้ว่า Active Learning 
เป็นการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู ้Constructivism ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้สอนมากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึง่เป็น           
การสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน และไตร่ตรองความคิดต่อเนื้อหาท่ีเรียน 
 โดยสรุป ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติ การส่ือสารความรู้ การนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนในช้ันเรียน โดยการเขียน 
การพูด การฟัง การอ่าน และนำความรู้มาอภิปรายเพื่อสะท้อนความคิด ส่งผลให้นักเรียนเช่ือมโยง
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิมจากการได้คิดได้ปฏิบัติระหว่างการเรียนการสอน 
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6.3 ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

 หน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2562,หน้า 4)       
ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดังนี้ 
 3.1  Active Learning ส่งเสริมการมีอิสระทางด้านความคิดและการกระทำของนักเรียน  
การมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะมีโอกาสมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงและมีการใช้
วิจารณญาณในการคิดและตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น มุ่งสร้างให้นักเรียนเป็นผู้กำกับทิศทาง 
การเรียนรู้ ค้นหาสไตล์การเรียนรู้ของตนเอง สู่การเป็นผู้รู้คิด รู้ตัดสินใจด้วยตนเอง (Metacognition) 
เพราะฉะนั้น (Active Learning) จึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ความคิดขั้นสูง (Higher order thinking) ในการมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา          
การประเมิน การตัดสินใจ และการสร้างสรรค์ 
 3.2  Active Learning สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ          
ซึ่งความร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มจะนำไปสู่ความสำเร็จในภาพรวม 
 3.3  Active Learning ทำให้นักเรียนทุ่มเทในการเรียน จูงใจในการเรียน และทำให้
นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ เมื่อนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
กระตือรือร้นในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยผ่านการใช้กิจกรรมท่ีครูจัดเตรียมไว้อย่างหลากหลาย 
นักเรียนเลือกเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง เกิดความรับผิดชอบ
และทุ่มเทเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ 
 3.4  Active learning ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาเชิงบวกท้ัง            
ตัวนักเรียนและตัวครูเป็นการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน นักเรียนจะมีโอกาสได้เลือกใช้ความถนัด 
ความสนใจ ความสามารถท่ีเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) สอดรับกับ
แนวคิดพหุปัญญา (Multiple Intelligence) เพื่อแสดงออกถึงตัวตนและศักยภาพของตัวเอง            
ส่วนครูต้องมีความตระหนักจึงปรับเปล่ียนบทบาท แสวงหาวิธีการ กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อช่วย
เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน ส่ิงเหล่านี้จะทำให้ครูเกิดทักษะในการสอนและมีความ
เช่ียวชาญในบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เป็นการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนานักเรียนไปพร้อมกัน 
 

6.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 (2561,51-52) ได้กล่าวถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning           
ทำให้นักเรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive 
Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการทำงานของสมองท่ีเกี่ยวกับ
ความจำโดยสามารถเก็บและจำส่ิงท่ีนักเรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน 
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ส่ิงแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาว (Long 
Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ยังคงอยู่ได้ในปริมาณท่ีมากกว่า ระยะยาวกว่า ซึ่งอธิบายไว้         
ดังแสดงในแผนภาพท่ี 5 

 
แผนภาพที่ 1 พีระมิดแห่งการเรียนรู้ (The Cone of learning) : Source Edgar Dale (1969) 

(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, 2561, หน้า 52 ) 

 
 จากรูปจะเห็นได้ว่า กรวยแห่งการเรียนรู้นี้แบ่งได้ 2 กระบวนการ คือ 
 1.  กระบวนการเรียนรู้แบบ Passive Learning 
  -  กระบวนการเรียนรู้โดยการอ่านท่องจำ นักเรียนจะจำได้ในส่ิงท่ีเรียนได้เพียง 10% 
  -  การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว โดยท่ีนักเรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอื่นในขณะท่ีครูสอน เมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนจะจำได้เพียง 20% 
  -  หากในการเรียนการสอนนักเรียนมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะทำให้ผล 
การเรียนรู้คงอยู่ได้เพิ่มข้ึน 30% 
  -  กระบวนการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนเพิ่มขึ้น เช่น การให้ดู
ภาพยนตร์ การสาธิต จัดนิทรรศการให้นักเรียนได้ดู รวมทั้งการนำนักเรียนไปทัศนศึกษา หรือดูงาน   
ก็ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 50% 
 2.  กระบวนการเรียนรู้ Active Learning  
  -  การให้นักเรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิด
ความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือ สร้างสรรค์         
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ส่ิงต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาส          
ร่วมอภิปราย ให้มีโอกาสฝึกทักษะการส่ือสาร ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 70% 
  -  การนำเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ท้ังมีการฝึกปฏิบัติใน 
สภาพจริงมีการเช่ือมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% 
 

6.5 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

 หน่วยงานการศึกษาและนักการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ดังนี้ 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2562, หน้า 5) ได้
กล่าวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดังนี้ 
 1.  เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 2.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันในรูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 
 3.  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
 4.  เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ สู่ทักษะการคิด
วิเคราะห์และประเมินค่า 
 5.  นักเรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
 6.  ความรู้เกิดจากประสบการณ์ และการสรุปของนักเรียน 
 7.  ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ               
ด้วยตนเอง 
 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553, หน้า 85-87) ได้กล่าวถึงลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียน   
การสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีลักษณะสรุปได้เป็นคำ CHART PIG ดังนี้ 
 1.  C = Construct หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ค้นพบสาระสำคัญหรือความรู้
ใหม่ด้วยตนเอง อันเกิดจากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ทำให้
นักเรียนรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ และเห็นความสำคัญของ   
การเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ท่ีพึงประสงค์ 
 2.  H = Happiness หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข                
เป็นความสุขท่ีเกิดจากประการท่ีหนึ่ง นักเรียนได้เรียนในส่ิงท่ีตนสนใจ สาระการเรียนรู้ชวนให้สนใจ   
ใฝ่ศึกษาค้นคว้า ท้าทายให้แสดงความสามารถและให้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี ประการท่ีสอง 
ปฏิสัมพันธ์ (Inter-action) ระหว่างนักเรียนกับคร ูและระหว่างนักเรียนกับนักเรียน มีลักษณะเป็น
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กัลยาณมิตร มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้นักเรียนรู้สึก           
มีความสุขและสนุกกับการเรียน 
 3.  A = Active Learning หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนเป็นผู้กระทำ หรือปฏิบัติ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความกระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลอง รายงาน สัมภาษณ์ แก้ปัญหา 
ฯลฯ ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ครูทำหน้าท่ีเตรียม         
การจัดบรรยากาศเรียนรู้ จัดส่ือ เสริมแรง ให้คำปรึกษา และสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน 
 4.  R = Resources หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
ท่ีหลากหลายท้ังบุคคลและเครื่องมือ ท้ังในห้องเรยีนและนอกห้องเรียน นักเรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์
กับส่ิงแวดล้อมท้ังท่ีเป็นมนุษย์ (เช่น ชุมชน ครอบครัว องค์กรต่าง ๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี                
ตามหลักการท่ีว่า “การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกสถานการณ์” 
 5.  T = Thinking หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด นักเรียนได้ฝึกวิธีคิด
ในหลายลักษณะ เช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูกทาง คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง 
เป็นต้น การฝึกให้นักเรียนได้คิดอยู่เสมอในลักษณะต่าง ๆ จะทำให้นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น          
คิดอย่างรอบคอบ มีเหตุผล มีวิจารณญาณในการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ท่ีจะเลือกรับและปฏิเสธข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน 
 6.  P = Participation หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
กำหนดงาน วางเป้าหมายงานร่วมกัน และมีโอกาสเลือกทำงานหรือศึกษาค้นคว้าในเรื่องท่ีตรงกับ
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง ทำให้นักเรียนเรียนด้วยความกระตือรือร้น มองเห็น
คุณค่าของส่ิงท่ีเรียน และสามารถประยุกต์ความรู้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 
 7.  I = Individualization หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีครูให้ความสำคัญแก่นักเรียนใน
ความเป็นเอกัตตบุคคล ครูยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรียน มุ่งให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ มากกว่าเปรียบเทียบแข่งขันระหว่างกนั 
โดยมีความเช่ือมั่นว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้และมีวิธีการเรียนรู้ท่ีต่างกัน 
 8.  G = Good Habit & Group Process หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะนิสัยท่ีดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ความมีน้ำใจ ความขยัน ความมี
ระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และลักษณะนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับผู้อื่น การฝึก
เป็นผู้นำและผู้ตามและการเห็นคุณค่าของงาน เป็นต้น 
 โดยสรุป ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี
เป็นการพัฒนาการศักยภาพการคิด การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ความรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน
ส่ือสารความรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน การอภิปราย การนำเสนอ 
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การสะท้อนคิด การสรุปความรู้ การทำงานร่วมกันโดยการสร้างความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจ            
การยอมรับความคิดเห็น การเป็นผู้นำและผู้ตาม โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองและสรุปความรู้ร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียน เพื่อให้นักเรียนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
 

6.6 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

 หน่วยงานการศึกษาและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง บทบาทของครูในการจัด             
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดังนี้ 
 หน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2562,หน้า 26)  
ได้กล่าวถึง บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดังนี้ 
 1.  สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเจรจาโต้ตอบ ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับครูและเพื่อนในช้ันเรียน 
 2.  ลดบทบาทการสอน และการให้ความรู้โดยตรง เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน          
การจัดระบบการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 3.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นพลวัต (มีการเคล่ือนไหว/การขับเคล่ือน) ส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม กระตุ้นให้นักเรยีนค้นพบความสำเร็จในการเรียนรู้ สามารถนำ
ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์              
ส่ิงต่าง ๆ โดยเช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ 
 4.  จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มนักเรียน วางแผนเกี่ยวกับ
เวลาในการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน รวมถึงเนื้อหาและกิจกรรม 
 5.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท้าทาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย 
 6.  เปิดใจกว้างยอมรับในความสามารถ การแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน 
 7.  ครูควรทราบว่านักเรียนมีความถนัดท่ีแตกต่างกัน และทราบความรู้พื้นฐานของ
นักเรียน 
 8.  ครูควรสร้างบรรยากาศในการเรียน ให้นักเรียนกล้าพูด กล้าตอบและมีความสุขใน            
การเรียนรู ้
 ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2562, หน้า 80) ได้กล่าวถึง บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้           
เชิงรุก (Active Learning) ดังนี้            
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 1.  พูดคุยกับนักเรียนในระหว่างจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู และเพื่อน
ในช้ันเรียน 
 2.  เตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะสอน วางแผนเรื่องเวลาสอนอย่างชัดเจน ศึกษานักเรียน 
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
 3.  จัดหาส่ือการสอนท่ีเหมาะสม 
 4.  จัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือใน
กลุ่มนักเรียน 
 5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
สนใจ 
 6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย ให้มีการอภิปราย การตั้งคำถาม และการเขียน
เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
 7.  ให้เวลานักเรียนในการค้นหน้าคำตอบ ไม่เร่งเร้าเอาคำตอบจากนักเรียน ใจกว้าง 
ยอมรับในความสามารถในการแสดงออกและความคิดเห็นของนักเรียน 
 8.  ให้รางวัลแก่นักเรียนท่ีมีส่วนร่วมเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
 9.  ให้เวลากับนักเรียนในช่วงท้ายคาบเพื่อให้นักเรียนถามคำถาม 
 10.  มีการส่ือสารท่ีชัดเจน 
 11.  ประเมินผล-สรุปผล และพัฒนางาน 
 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, หน้า 12-14) ได้ถึง บทบาทของครูในการจัดการเรียน                
การสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 
 1.  บทบาทด้านการเตรียมการ ประกอบด้วย  
  1.1  การเตรียมตนเอง ครูจะต้องเตรียมตนเองให้พร้อมสำหรับบทบาทเป็นผู้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ (resource person) ซึ่งจะต้องให้คำแนะนำ คำปรึกษา ให้ความรู้ท่ีชัดเจนแก่นักเรียนรวมทั้ง
แหล่งความรู้ท่ีจะแนะนำให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้ 
  1.2  การเตรียมแหล่งข้อมูล เมื่อบทบาทครูไม่ใช่ผู้บอกเล่ามวลความรู้อีกต่อไป ครูจึง
ต้องเตรียมแหล่งข้อมูลความรู้แก่นักเรียน ท้ังในรปูแบบของส่ือการเรียน ใบความรู้ และวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบกิจกรรมในห้องเรียน หรือศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีมีข้อมูลความรู้ท่ีนักเรียน
สามารถเลือกศึกษาค้นคว้าตามความต้องการ 
  1.3  การเตรียมกิจกรรมการเรียน บทบาทของครูก่อนการเรียนการสอนทุกครั้ง คือ 
การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนท่ีกำหนด ครูจะต้องวิเคราะห์
จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้สาระสำคัญและเนื้อหาข้อความรู้อันจะนำไปสู่การออกแบบกิจกรรม            
การเรียนท่ีเน้นให้นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ตามท่ีกำหนด โดยบทบาทในส่วนนี้ครูจะทำหน้าท่ี
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คล้ายผู้จัดการ (manager) ท่ีกำหนดบทบาทการเรียนรู้ และความรับผิดชอบแก่นักเรียนให้นักเรียนได้
ทำกิจกรรมตามความต้องการ ความสามารถและความสนใจของแต่ละคน 
  1.4  การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เมื่อออกแบบหรือกำหนดกิจกรรมการเรียนแล้ว          
ครูจะต้องพิจารณาและกำหนดว่า จะใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ใด เพื่อให้กิจกรรมการเรียนดังกล่าวบรรลุผล
แล้วจัดเตรียมให้พร้อม บทบาทของครูจึงเป็นผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การเรียนรู้บรรลุผล 
  1.5  การเตรียมการวัดและประเมินผล บทบาทในด้านการเตรียมอีกประการหนึ่ง คือ 
การเตรียมวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น โดยการวัดให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และวัด
ให้ครอบคลุมท้ังในส่วนของกระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ท่ีเกิดขึ้นทั้งด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive) จิตพิสัย (Affective) และทักษะ (Skill) โดยเตรียมวิธีการวัดและเครื่องมือวัดให้พร้อม 
ก่อนทุกครั้ง 
 2.  บทบาทด้านการดำเนินการ เป็นบทบาทขณะนักเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียน 
การสอน ประกอบด้วย  
  2.1  การเป็นผู้ช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษา (Helper and Advisor) คอยให้คำตอบ
เมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ เช่น ให้ข้อมูลหรือความรู้ในเวลาท่ีนักเรียนต้องการเพื่อให้            
การเรียนรู้นัน้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.2  การเป็นผู้สนับสนนุและเสริมแรง (Supporter and Encourager) ช่วยสนับสนุน
หรือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
  2.3  การเป็นผู้ร่วมทำกิจกรรม (Active Participant) โดยเข้าร่วมทำกิจกรรมในกลุ่ม
นักเรียนพร้อมท้ังให้ความคิด และความเห็นหรือช่วยเช่ือมโยงประสบการณ์ส่วนตัวของนักเรียนขณะ
ทำกิจกรรม 
  2.4  การเป็นผู้ติดตามตรวจสอบ (Monitor) ตรวจสอบผลการทำงานตามกิจกรรม
ของนักเรียน เพื่อให้ถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์ก่อนให้นักเรียนสรุปเป็นข้อความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ 
  2.5  การเป็นผู้สร้างเสริมบรรยากาศที่อบอุ่นเปน็มิตร โดยการสนับสนุนเสริมแรงและ
กระตุ้นให้นักเรียนได้เข้าร่วมทำงานกับกลุ่ม แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยเต็มท่ี ยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน อภิปรายโต้แย้งแสดงความเห็นด้วยท่วงทีนุ่มนวล ให้เกียรติและเป็นมิตรโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้เป้าหมายของกลุ่มบรรลุความสำเร็จ 
 3. บทบาทด้านการประเมินผล เป็นบทบาทท่ีครูต้องดำเนินการเพื่อตรวจสอบว่าสามารถ
จัดการเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ท้ังนี้ครูควรเตรียมเครื่องมือ
และวิธีการให้พร้อมก่อนถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผลทุกครั้ง และการวัดควรให้ครอบคลุมทุกด้าน 
โดยเน้นการวัดจากสภาพจริง (Authentic measurement) จากการปฏิบัติ (performance) และ
จากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งในการวัดและประเมินผลนี้นอกจากครูจะเป็นผู้วัดและ
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ประเมินผลเองแล้ว นักเรียนและสมาชิกของแต่ละกลุ่มควรจะมีบทบาทร่วมวัดและประเมินตนเอง
และกลุ่มด้วย 
  โดยสรุป บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีดังนี้ 
 1.  จัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายโดยให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละการวัดและประเมินการเรียนรู้ 
 2.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อนในช้ันเรียน ส่งเสริมให้เกิด              
การร่วมมือในกลุ่มนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจใน                
การเรียน  
 3.  ใช้คำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
มากขึ้นโดยครูมีความอดทนรอฟังคำตอบของนักเรียน  
 4.  ลดบทบาทของตนเองเป็นเพียงผู้ช้ีแนะ วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังเนื้อหา
และเวลา พร้อมท้ังจัดหาส่ือการสอนท่ีเหมาะสม 
 5.  ให้เวลากับนักเรียนในช่วงท้ายคาบเพื่อให้นักเรียนถามคำถาม ให้นักเรียนสะท้อน
ความคิดและสรุปความรู้ท่ีถูกต้องร่วมกันนักเรียน 
 

6.7 ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

 หน่วยพัฒนาครูศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึง 
ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ไว้วา่ Active Learning ไม่สามารถประสบความสำเร็จ
ได้หากขาดปัจจัยสำคัญ 2 ส่วน ได้แก ่1) ด้านตัวครู และ 2) ด้านนักเรียน ดังนี ้
 1.  ด้านตัวครู การเปิดใจของครูมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตระหนกัใน
ความสำคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้         
ใช้จิตวิทยาเชิงบวกในช้ันเรียน ให้โอกาสนักเรียนในการร่วมกิจกรรมการเรนีรู้ มีการเสริมแรงท่ี
เหมาะสม และส่ิงสำคัญครูต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงเป้าหมายของหลักสูตรให้
ครบถ้วน 
 2.  ด้านนักเรียน นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง ร่วมกิจกรรมด้วย
ความกระตือรือร้น เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อจะได้ปฏิบัติกิจกรรมกับผู้อื่นได้ และมี        
ส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้เสมอ 
 

6.8 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2562, หน้า 36)          
ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ ของ
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นักเรียนท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีการ/กิจกรรมท่ีครูหรือผู้เกี่ยวข้อง 
นำมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ สอดคล้องเช่ือมโยงกับมาตรฐานตัวชี้วัด 
ท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีองค์ประกอบท่ีสำคัญของการจัดการเรียนรู้ คือกระบวนการ/
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง                
โดยกิจกรรมการเรียนรู้มีผลต่อนักเรียนในการกระตุ้นความสนใจ สนุกสนาน ต่ืนตัวในการเรียน               
มีการเคล่ือนไหว เปิดโอกาสให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตย การใช้ทักษะชีวิต ฝึกความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรู้
ยังต้องส่งเสริมทักษะกระบวนการต่าง ๆ เช่น การคิด การสร้างสรรค์ การส่ือสาร การแก้ปัญหา 
กระบวนการกลุ่ม การบริหารจัดการ ฝึกการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกบันักเรียน กับครู และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ  
 หลักการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  เลือกกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องเช่ือมโยงกับ
มาตรฐานหรือตัวช้ีวัด หากเป็นทักษะควรเป็นทักษะท่ีปฏิบัติแล้วนักเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้
ตามวัตถุประสงค์ 
 2.  เลือกกิจกรรมท่ีนักเรียนพึงพอใจ สนุก น่าสนใจ ไม่ซ้ำซาก มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน และทำให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
 3.  เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสามารถด้านร่างกายของนักเรียนท่ีจะปฏิบัติได้ และ
ควรคำนึงถึงประสบการณ์เดิมเพื่อจัดกิจกรรมใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 
 4.  เลือกกิจกรรมท่ีส่งเสริมจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้หลาย ๆ ด้าน 
 5.  เลือกกิจกรรมให้หลากหลาย คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เหมาะสม               
กับวัย ความสามารถและความสนใจของนักเรียน ให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้               
 6.  ใช้ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสม 
 7.  ใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะต่าง ๆ  
 8.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและการประเมินผล มีการวัดและประเมินผล 
 

6.9 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2564, หน้า 28-29)  
ได้กล่าวถึง การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการในการตรวจสอบผลการดำเนิน
กิจกรรมว่าบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ มีส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาต่อไป             
โดยประเมินท้ังกระบวนการในการจัดกิจกรรมและประเมินคุณภาพของนักเรียน ใช้การประเมิน
หลากหลายวิธีให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสในการประเมิน เช่น ครูประเมินนักเรียน นักเรียนประเมินเพื่อน 
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นักเรียนประเมนิตนเอง วิธีการในการประเมินควรถูกต้องเหมาะสมกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ของนักเรียนท่ีกำหนดไว้ในเป้าหมายของการจัดกิจกรรมนั้น ๆ 
 การประเมินผลการเรียนรู้เชิงรุก ควรใช้หลักการประเมินตามสภาพจริงและนำผล              
การประเมินกลับมาพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีลักษณะ ดังนี้ 
 1.  ใช้ผู้ประเมินจากหลายฝ่าย เช่น นักเรียน เพื่อน ครู ผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 2.  ใช้วิธีการหลากหลายวิธี/ชนิด เช่น การสังเกต การปฏิบัติ การทดสอบ ฯลฯ 
 3.  ประเมินหลาย ๆ ครั้ง ในช่วงเวลาการเรียนรู้ เช่น ประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และส้ินสุดการเรียน 
 4.  สะท้อนผลการประเมินแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนานักเรียน 
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คำช้ีแจง ตอบคำถามต่อไปนี้มาพอสังเขป (ข้อละ 1 คะแนน) 
1.  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู ้
    อะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
2.  ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  จาก “กรวยแห่งการเรียนรู้” ในกรณีท่ีต้องการให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้เกิดขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 90  
     ควรจัดการเรียนการสอนอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกควรปฏิบัติอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ใบกิจกรรมที ่6 
เรื่อง สรุปสาระสำคัญของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
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7.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model) 

 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 
 Dewey (1916 อ้างถึงใน Joyce, Weil & Calhoun, 2004, p. 25) ได้ให้ความหมาย 
รูปแบบการเรียนการสอน ไว้ว่า เป็นการอธิบายการจัดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีครูใช้ในห้องเรียน          
ซึ่งกระบวนการการเรียนการสอนมาจากการถ่ายทอดจากหลักสูตร ซึ่งอยู่ในรูปแผนการสอน 
และส่ือการสอน 
 Joyce, Weil, and Calhoun (2004, p. 7) ได้ให้ความหมาย รูปแบบการเรียนการสอน 
ไว้ว่า เป็นแบบหรือแผนของการจัดการเรียนรู้ท่ีครูนำไปใช้จัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ความคิด ทักษะ ค่านิยม วิธีการคิด และวิธีการแสดงออกในสร้างความหมาย และความเข้าใจของ
ตนเอง ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เรียนรู้ง่ายข้ึนและเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ทิศนา แขมมณี  (2555, หน้า 477) ได้ให้ความหมาย รูปแบบการสอน/รูปแบบการเรียน
การสอน (Teaching/Instructional Model) หมายถึง แบบแผนการดำเนินการสอนท่ีได้รับ             
การจัดระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี/หลักการเรียนรู้หรือการสอนท่ีรูปแบบนั้นยึดถือ และ
ได้รับการพิสูจน์ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ โดยท่ัวไปแบบแผนการดำเนินการสอนดังกล่าว มักประกอบด้วย ทฤษฎี/
หลักการท่ีรูปแบบนั้นยึดถือและกระบวนการสอนท่ีมีลักษณะเฉพาะอันจะนำนักเรียนไปสู่จุดมุ่งหมาย
เฉพาะท่ีรูปแบบนั้นกำหนด ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นแบบแผนหรือแบบอย่างในการจัดและ
ดำเนินการสอนอื่น ๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกันได้ 
 พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2557, หน้า 68) ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบ
การเรียนการสอน หมายถึง แผนการดำเนินการสอนท่ีได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้อง
กับทฤษฎี/ หลักการเรียนรู้ หรือการสอนท่ีรูปแบบนั้นยึดถือ และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะรูปแบบนั้น ๆ ซึ่งครู
สามารถนำไปใช้เป็นแบบแผนหรือแบบอย่างในการจัดและดำเนินการสอนอื่น ๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะเช่นเดียวกันได้   
  ชมนาค เช้ือสุวรรณทวี (2561,หน้า 61) ได้ให้ความหมาย รูปแบบการเรียนการสอน 
หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนการดำเนินการและ                      
มีองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทำให้การดำเนินการสอนบรรลุเป้าหมายอย่างมี

เอกสารเสริมความรู้ที่  7 
เรื่อง รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
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ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ท้ังนี้ครูต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการนำ
รูปแบบไปใช้ เพราะไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนใดเป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนำไปสู่การบรรลุ
จุดมุ่งหมายในทุก ๆ เรื่อง 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีได้
จัดองค์ประกอบไว้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับทฤษฎี/หลักการเรียนรู้ หรือการสอนท่ีกระบวนการ
เรียนการสอนนั้นยึดถือ และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของกระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ ซึ่งครูสามารถนำไปใช้เป็นแบบแผน 
หรือแบบอย่างในการจัดและดำเนินการสอน อื่น ๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกันได้ 
 

7.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

 หน่วยงานทางการศึกษาได้กล่าวถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ดังนี้ 
 หน่วยพัฒนาครูศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ม.ป.ป., หน้า 15)            
ได้กล่าวถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีลำดับข้ันตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีชัดเจน เช่น 
 -  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based learning: PBL) 
 -  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL) 
 -  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 -  การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Learning) 
 -  การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based learning: RBL) 
 -  การเรียนรู้แบบสืบค้นความรู้ (Inquiry-based learning: IBL) 
 -  การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning: ABL) 
 -  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
 -  การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) 
 -  การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นต้น 
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562 อ้างถึงใน หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2564, หน้า 25-27) ได้สรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active learning) ไว้ดังนี ้
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) สามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้ท้ังในและนอกห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับนักเรียน               
ทุกระดับท้ังในการเรียนรู้รายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดี ดังนี้ 
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 1.  การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share) คือ การจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นท่ีกำหนดคนเดียว 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปล่ียน
ความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนำเสนอความคิดเห็นต่อนักเรียนท้ังหมด (Share) 
 2.  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือ การจัดกิจกรรม          
การเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดกลุ่ม ๆ ละ 3-6 คน 
 3.  การเรียนรู้แบบทบทวนโดยนักเรียน (Student-led review sessions) คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่าง ๆ ใน                
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีท่ีมีปัญหา 
 4.  การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูนำเกมเข้ามา    
บูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ท้ังในขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน 
และหรือขั้นการประเมินผล 
 5.  การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม 
 6.  การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดให้
นักเรียนได้นำเสนอข้อมูลท่ีได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 
 7.  การเรียนรู้แบบนักเรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) 
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนสร้างแบบทดสอบจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว 
 8.  การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีอิงกระบวนการวิจัย โดยให้นักเรียนกำหนดหัวข้อท่ีต้องการเรียนรู้ วางแผน          
การเรียน เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในส่ิงท่ีได้เรียนรู้หรือ         
อาจเรียกว่า การสอนแบบโครงงาน (project-based learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning) 
 9.  การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
ท่ีให้นักเรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างท่ีต้องการศึกษา จากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์และแลกเปล่ียน             
ความคิดเห็นหรือแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วนำเสนอความคิดเห็นต่อนักเรียนท้ังหมด  
 10.  การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีนักเรียนจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน            
รวมทั้งเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกท่ีเขียนไว้ 
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 11.  การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนร่วมกนัผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูล
สารสนเทศ ข่าวสาร และเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่น ๆ 
 12.  การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (concept mapping) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีให้นักเรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนำเสนอความคิดรวบยอด และเช่ือมโยงกันของกรอบ
ความคิดโดยการใช้เส้นเป็นตัวเช่ือมโยง อาจจัดทำเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้วนำเสนอผลงานต่อ
นักเรียนอื่น ๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

7.3 ความหมายเทคนิคการสอน (Teaching techniques) 

 ทิศนา แขมมณี (2555, หน้า 478) ได้ให้ความหมายเทคนิคการสอน (Teaching 
techniques) ไว้ว่า เป็นกลวิธีต่าง ๆ ท่ีใช้เสริมกระบวนการ ข้ันตอนการสอน วิธีการสอน หรือ          
การดำเนินการสอนใด ๆ เพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ในการบรรยาย 
ผู้สอนอาจใช้เทคนิคต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยให้การบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น  
การยกตัวอย่าง การใช้ส่ือ การใช้คำถาม เป็นต้น  
 

7.4 เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

 หน่วยพัฒนาครูศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ม.ป.ป., หน้า 15-20) 
ได้กล่าวถึง เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ไว้ว่า เป็นเทคนิคท่ีสามารถนำไปบูรณาการในกิจกรรม 
การเรียนรู้ปกติ ใช้ได้ท้ังในขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และขั้นสรุป ผู้สอนสามารถ
เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมไปใช้เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติ และเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 
ตัวอย่างเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Active Learning เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน      
มีหลากหลายเทคนิค ในจำนวนนี้รวมถึงเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperation learning 
Techniques) ของ Kagan (1995) และเทคนิคการประเมินในชั้นเรียน (Classroom Assessment 
Techniques CATs) ด้วย ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะของการร่วมกิจกรรมของนักเรียนได้ดังนี้ 
 1.  กิจกรรมรายบุคคล เช่น การอ่านอย่างกระตือรือร้น (Active Reading), กระดาษหนึ่ง
นาที (One Minute Paper), การสะท้อนผลของนักเรียน (Student’ Reflection), บันทึกลูกโซ่ 
(Chain Note), การ์ดจัดประเภท (Card Sorts) 
 2.  กิจกรรมคู่ เช่น คิดเด่ียว-คิดคู่-นำเสนอผลการคิด (Think-Pair-Share), คู่ตรวจสอบ 
(Pair-check), คู่ถาม-ตอบ (Question and Answer Pairs), คู่อภิปราย (Pair discussion), สองพลัง 
(The power of two), เขียนเป็นคู่ (Rally table), พูดเป็นคู่ (Rally Robin) 
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 3.  กิจกรรมกลุ่มย่อย เช่น การระดมสมอง (Brain storming), ชมนิทรรศการ (Gallery 
walk) จ๊ิกซอว์ Jigsaw), เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย (Agree & Disagree statement), ร่วมกันคิด 
(Numbered heads together), ม้าหมุน (Carousel), เขียนรอบวง (Rally table), เรียงลำดับ 
(Line-ups), มุมสนทนา (Corners), ทีม-คู่-เด่ียว (Team – pair – solo), นิทรรศการการเรียนรู้ 
(Gallery of Learning) การประเมินเป็นกลุ่ม (Group Evaluation) การอภิปรายกลุ่ม (Debate) 
 4.  กิจกรรมกลุ่มใหญ่ เช่น อัศวินโต๊ะกลม Round table), สัมภาษณ์เป็นทีม (Team- 
interview), วงใน-วงนอก (Inside-outside circle), เวทีละคร (Forum Theater), การอภิปรายกลุ่ม
ใหญ่ (Large group discussion)  
 
ตารางที่ 1 เทคนิคการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

ท่ี เทคนิค วิธีการดำเนินการ 
1 Active reading 

 
นักเรียนอ่านบทความ/บทอ่าน แล้วแลกเปล่ียนความคิด        
กับเพื่อนเกี่ยวกับส่ิงท่ีอ่าน สรุปส่ิงท่ีอ่านเป็น ผังมโนทัศน์ 
(Concept Map) 

2 Brain storming 
 

กำหนดหัวข้อและเวลา แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 4-5 คน 
ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของกลุ่ม บันทึกแนวคิด
ของทุกคนในกลุ่ม นำเสนอข้อสรุปของกลุ่ม 

3 Agree & Disagree statement 
 

ผู้สอนต้ังคำถามให้นักเรียนตอบ อาจใช้สัญลักษณ์แสดง
คำตอบ เช่น กระดาษสีแดง : เห็นด้วย , กระดาษสีน้ำ
เงิน : ไม่เห็นด้วย เมื่อนักเรียนยกสัญลักษณ์แล้ว  
ผู้สอนให้นักเรียนเข้ากลุ่มท่ีเหมือนกัน ร่วมกันอภปิราย
แลกเปล่ียนเกี่ยวกับเหตุผลท่ีเลือกเห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วย หลังจากนั้นจึงให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ 

4 Carousel 
 

กำหนดหัวเรื่องแล้วแบ่งเป็นหัวข้อย่อยท่ีเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน แบ่งกลุ่มนักเรียนให้ได้จำนวนกลุ่มเท่ากับ
จำนวนหัวข้อย่อย จากนั้นเขียนหัวข้อย่อย ๆ ลงบน 
กระดาษโปสเตอร์ แล้วติดไว้รอบ ๆ ห้อง แต่ละกลุ่ม 
ระดมความคิดและเขียนลงในกระดาษโปสเตอร์ เมื่อครบ 
๒-๓ นาที เปล่ียนไประดมความคิดหน้าโปสเตอร์ถัดไป
โดยอ่านแนวคิดของกลุ่มก่อนหน้า ถ้าเห็นด้วย                     
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ท่ี เทคนิค วิธีการดำเนินการ 
ใส่เครื่องหมายถูกและเพิ่มส่ิงท่ีคิดเห็นแตกต่าง               
จากนั้นสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ร่วมกัน 

5 Gallery Walk วิธีการดำเนินการ กำหนดหัวข้อเรื่อง เขียนแนวคิด 
วิธีการลงบนกระดาษโปสเตอร์ แล้วติดไว้รอบ ๆ ห้อง 
เพื่อให้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างการเดินชม ผลงาน 
(อาจมอบหมายให้ทำเป็นกลุ่มและในขั้นตอนการนำเสนอ 
ให้มีตัวแทนกลุ่มประจำอยู่ท่ีผลงานกลุ่มติดอยู่ เพื่อให้
ข้อมูลกับ ผู้ท่ีมาเย่ียมชมผลงาน) 

6 Jigsaw ผู้สอนเลือกเนื้อหาท่ีแบ่งเป็นส่วนๆ 3-4 ช้ิน แบ่งนักเรียน
เป็นกลุ่มๆ โดยมีสมาชิกในกลุ่มเท่าๆ กันกับเนื้อหา 
(Home group) สมาชิกแต่ละคนเลือกเนื้อหาท่ีตนสนใจ
แล้วไปร่วมกับสมาชิกจากกลุ่มอื่น (Expert group) เพื่อ
ศึกษาทำความเข้าใจหรือหาคำตอบร่วมกันในกลุ่ม 
จากนั้นกลับไปสอนท่ีกลุ่มเดิมของตนจนครบถ้วน 

7 Think – Pair - Share 
 

ผู้สอนเป็นผู้ต้ังคำถามให้นักเรียนคิดหาคำตอบด้วยตนเอง 
หลังจากนั้นจึงอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันกับ
เพื่อนในช้ันเรียน เริ่มจากกลุ่มละ 2-3 คน แล้วจึงเสนอ
ต่อกลุ่มใหญ่ 

8 Predict - Observe - Explain 
 

จำลองสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะเรียนรู้โดย
นักเรียนเขียนทำนายส่ิงท่ีน่าจะเกิดขึ้น สังเกตและ 
บันทึกผล อธิบายส่ิงท่ีสังเกตได้ อาจทำการทดลอง 
สำรวจหรือค้นคว้าเพิ่มเติมได้ เช่น กิจกรรมพลังงาน  
เพื่ออนาคต ผู้สอนให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยแต่ละกลุ่ม 
จะได้รับอุปกรณ์ การทดลอง ได้แก่ แผ่นโซลาเซลล์           
2 ชนิด มัลติมิเตอร์ ไม้บรรทัด กระดาษสีดา และโคมไฟ 
เพื่อให้แต่ละกลุ่มทำการทดลองเพื่อวิเคราะห์ว่าแผ่น 
โซลาเซลล์ชนิดใดมีประสิทธิภาพดีกว่ากัน และ 
ให้ออกแบบเป็น ผลิตภัณฑ์ นำเสนอผลงานกลุ่ม 
หน้าช้ันเรียน เป็นต้น 
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ท่ี เทคนิค วิธีการดำเนินการ 
9 Card Sorts 

 
ผู้สอนจัดเตรียมบัตรคำ/บัตรภาพไว้ให้นักเรียนจัดกลุ่ม 
บัตรภาพนั้น ๆ และต้องอธิบายเกณฑ์ท่ีใช้จัดกลุ่มให้
เพื่อนและผู้สอนฟัง และอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน 

10 Chain Note ผู้สอนเตรียมคำถาม/ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาท่ี
ต้องการไว้ โดยอาจพิมพ์ลงบนกระดาษ A 4 แล้วให้
นักเรียนแต่ละคนตอบคำถามหรือข้อความนั้น ๆ เพียง         
1-2 ประโยค จากนั้นส่งต่อกระดาษแผ่นนั้นให้เพื่อน 
ท่ีนั่งถัดไปเพื่อช่วยกันตอบคำถามนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
สามารถใช้ก่อนเรียนหรือหลังเรียนได้ และ  
ควรส่งกระดาษแผ่นนั้นกลับในทิศทางเดิมเพื่อให้ผู้ท่ีเขียน
ก่อนได้อ่านความเห็นท้ังหมดด้วย 

11 Student’ Reflection 
 

นักเรียนสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ในคาบเรียน เสนอแนะ
เกีย่วกับคำถามท่ียังสงสัย หรือให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติม
เกี่ยวส่ิงท่ีเรียน เช่น  
- Know - Want - Learned เมื่อเริ่มต้นบทเรียน ให้
นักเรียนเขียนส่ิงท่ีรู้และส่ิงท่ีอยากรู้เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีจะ
เรียน เมื่อจบบทให้นักเรียนเขียนสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 
- Got – Need และ Exit Ticket เมื่อจบบทเรียนให้
นักเรียนเขียนส่ิงท่ีได้เรียนรู้ อาจเป็นการสรุปร่วมกันหน้า
ช้ันเรียน และวางแผนกิจกรรมการเรียนจากส่ิงท่ีอยากรู้
เพิ่มเติม 
- Diary/ Journal Note เขียนสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ คำถาม
ท่ียังสงสัยความในใจ 

12 One-minute paper 
 

นักเรียนเขียนส่ิงท่ีกำหนดให้ลงในกระดาษ  
โดยกำหนดเวลาให้ 1 นาที อาจปรับใช้สำหรับขั้นนำ 
เข้าสู่บทเรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้เดิมของ
นักเรียน หรือขั้นสรุป สำหรับให้นักเรียนสรุปความรู้ 
จากการเรียน 
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ท่ี เทคนิค วิธีการดำเนินการ 
13 Rally robin 

 
นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย แล้วครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้พูด ตอบแสดงความคิดเห็นเป็นคู่ ๆ แต่ละคู่จะผลัดกัน
พูดและฟังโดยใช้เวลา เท่าๆ กัน 

14 Rally table 
 

เป็นเทคนิคคล้ายกับการพูดเป็นคู่ ต่างกันเพียงแต่ละคู่
ผลัดกันเขียนหรือวาดแทนการพูด 

15 Round robin 
 

นักเรียนในกลุ่มผลัดกันพูด ตอบ อธิบายซึ่งเป็นการพูดท่ี
ผลัดกันทีละคนตามเวลาท่ีกำหนดจนครบทุกคน (อาจ
เป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย 

16 Round table 
 

เป็นเทคนิคท่ีเหมือนกับการพูดรอบวง แตกต่างกันท่ีเน้น          
การเขียนแทน การพูด เมื่อครูถามปัญหาหรือให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น นักเรียนจะผลัดกันเขียนลงใน
กระดาษท่ีเตรียมไว้ทีละคนตามเวลาท่ีกำหนด 

17 Simultaneous round table  เทคนิคนี้เหมือนการเขียนรอบวง แตกต่างกันท่ีเน้นให้
สมาชิกทุกคนในกลุ่มเขียนคำตอบพร้อมกัน 

18 Pairs check 
 

แบ่งกลุ่มนักเรียน สมาชิกในกลุ่มจับคู่กันทำงาน เมื่อ
ได้รับคำถามหรือปัญหาจากครู นักเรียนคนหนึ่งจะเป็น
คนทำและอีกคนหนึ่งทำหน้าท่ีเสนอแนะ หลังจากท่ีทำ
ข้อท่ี 1 เสร็จ นักเรียนคู่นั้นจะสลับหน้าท่ีกันเมื่อทำเสร็จ
ครบแต่ละ 2 ข้อ แต่ละคู่จะนำคำตอบมาและเปล่ียน 
และตรวจสอบคำตอบของคู่อื่น 

19 Numbered heads together 
 

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มด้วยกลุ่มละ 4 คน ท่ีมี
ความสามารถคละกัน แต่ละคนมีหมายเลขประจำตัว 
แล้วครูถามคำถามหรือมอบหมายงานให้ทำ  
แล้วให้นักเรียนได้อภิปรายในกลุ่มย่อยจนมั่นใจว่าสมาชิก
ในกลุ่มทุกคนเข้าใจคำตอบ ครูจึงเขียนหมายเลข
ประจำตัวนักเรียน หมายเลขท่ีครูเรียกจะเป็นผู้ตอบ
คำถามดังกล่าว 

20 Line-ups 
 

นักเรียนยืนแถวเรียงลำดับภาพ คำ หรือส่ิงท่ีครู
กำหนดให้ เช่น  ครูให้ภาพต่าง ๆ แก่นักเรียน แล้วให้
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ท่ี เทคนิค วิธีการดำเนินการ 
นักเรียนยืนเรียงลำดับภาพขั้นตอนของวงจรชีวิตของ
แมลง ห่วงโซ่อาหาร เป็นต้น 

21 Inside-outside circle 
 

นักเรียนนัง่หรือยืนเป็นวงกลมซ้อนกนั 2 วง  
จำนวนเท่ากัน วงในหันหน้าออก วงนอกหันหน้าเข้า 
นักเรียนท่ีอยู่ตรงกนัจับคู่กันเพื่อสัมภาษณ์ซึ่งกันและกัน 
หรืออภิปรายปัญหาร่วมกัน จากนั้นจะหมุนเวียน 
โดยนักเรียนวงนอกและวงในเคล่ือนไปในทิศทางตรงข้าม
กัน เพื่อเปล่ียนคู่ใหม่ไปเรื่อย ๆ ไม่ซ้ำคู่กัน 

22 Corners 
 

ครูเสนอปัญหาและประกาศในมุมต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียนแทนแต่ละข้อ แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มย่อยเขียน
หมายเลขข้อท่ีชอบมากกว่าและเคล่ือนเข้าสู่มุมท่ีเลือกไว้ 
นักเรียนร่วมกนัอภิปรายภายในกลุ่มตามมุมต่าง ๆ 
หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้นักเรียนในมุมใดมุมหนึ่ง
อภิปราย เรื่องราวที่ได้ศึกษาให้เพื่อนในมุมอื่นฟัง 

23 Pair discussion 
 

ครูกำหนดหัวข้อหรือคำถามแล้วให้สมาชิกท่ีนั่งใกล้กัน
ร่วมกันคิดและอภิปรายเป็นคู่ 

24 Team - pair - solo 
 

ครูกำหนดปัญหาหรืองานให้แล้ว นักเรียนทำงานร่วมกัน
ท้ังกลุ่มจนงานสำเร็จ จากนั้นจะแยกทำงานเป็นคู่จนงาน
สำเร็จ สุดท้ายนักเรียนแต่ละคนแยกมาทำเองจนสำเร็จ
ได้ด้วยตนเอง 

25 Team - interview 
 

กำหนดหมายเลขของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 
แล้วครูผู้สอนกำหนดหัวข้อและอธิบายหัวข้อให้นักเรียน
ท้ังช้ันสุ่มหมายเลขในกลุ่มยืนขึ้นแล้วให้เพื่อนๆ ร่วมทีม
เป็นผู้สัมภาษณ์และผลัดกันถามโดยเรียงลำดับเพื่อนให้
ทุกคนมีส่วนร่วมเท่า ๆ กัน เมื่อหมดเวลาท่ีกำหนด         
คนท่ีถูกสัมภาษณ์นั่งลง และนักเรียนหมายเลขต่อไปถูก
สัมภาษณ์หมุนเวียนเช่นนี้เรื่อยไปจนครบทุกคน 

26 The power of two 
 

ให้นักเรียนจับบัตรคำถาม คนละ 1 คำถาม นักเรียนแต่
ละคนคิดหาคำตอบด้วยตนเอง แล้วเขียนตอบ แล้วจับคู่
กันแลกเปล่ียนคำถามและคำตอบ หลังจากนั้นนักเรียน
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ท่ี เทคนิค วิธีการดำเนินการ 
แต่ละคู่ช่วยกันเรียบเรียงคำตอบใหม่ นำคำตอบของคู่
ตนเองไปเปรียบเทียบกับคำตอบของคู่อื่น ๆ ในช้ันเรียน 
สุดท้ายครูและนักเรียนช่วยกันสรุปคำตอบ 

27 Gallery of Learning 
 

แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-4 คน ครูติด
กระดาษปรู๊ฟท่ีบริเวณผนังห้อง สมาชิกของกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้รับจากการเรียนรู้ อาจระบุเป็น
หัวข้อ เช่น ความรู้ใหม,่ ทักษะใหม,่ ส่ิงท่ีได้รับการพัฒนา
, ค้นพบความสนใจใหม่ในเรื่อง..., 
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คำช้ีแจง ตอบคำถามต่อไปนี้มาพอสังเขป (ข้อละ 1 คะแนน) 
1.  รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model) หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
2.  เทคนิคการสอน (Teaching techniques) หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
3.  การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share) คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
4.  การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
5.  เทคนิค Gallery Walk มีวิธีการดำเนินการอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
 

ใบกิจกรรมที ่7 
เรื่อง สรุปสาระสำคัญของรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 
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8.1 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 

 พิมพันธ์ เดชะคุปและพเยาว์ ยินดีสุข (2562, หน้า 32-34) ได้กล่าวถึง ปรัชญา แนวคิด 
และทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง ไว้ว่า เป็นแนวการสอนท่ีสนับสนุน 
ด้วยแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1.  ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) มีแนวคิดมาจากนักปรัชญา
การศึกษาคนสำคัญ คือ John Dewey ซึ่งมีความเช่ือเกี่ยวกับการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้           
จากการลงมือกระทำท่ีเรียกว่า การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) ได้รับอิสระ            
ในการริเริ่มความคิดและลงมือทำตามความคิด แล้วจึงสร้างเป็นองค์ความรู้ขึ้นมา 
 2.  ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) หรือท่ีรู้จักกันท่ัวไปว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) นักจิตวิทยาท่ีเป็นรากฐานสำคัญของทฤษฎีนี้ 
คือ เพียเจต์ (Piaget) และไวกอทสกี (Vygotsky) มีมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนว่าเป็น
กระบวนการทางความคิดหรือกระบวนการทางสมอง ซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลในช่วงของการเรียนรู้ 
นักเรียนเป็นผู้สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้น (Active Construct Their Knowledge) 
จากประสบการณ์ส่วนบุคคลท่ีได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อมรอบตัวมากกว่าการเป็นผู้รับ
ความรู้ (Passive Receiving Knowledge)  
 3.  แนวคิดการเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning Approach)  
เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนท่ีมีเป้าหมายในการทำงานเดียวกัน             
โดยนักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบบคละความสามารถ ความสนใจ ความถนัด โดยท่ัวไปมี
จำนวน 4 คน สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มต่างทำหน้าท่ีของตน รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย          
และร่วมรับผิดชอบงานของสมาชิกกลุ่มของตน เพื่อให้บรรลุผลการเรียนท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
และกลุ่มทำงาน ในการทำงานแบบรวมพลังนี้เน้นให้เด็กเก่งหรือมีความสามารถสูงช่วยเหลือเด็กอ่อน   
หรือเด็กเรียนช้าเพื่อไม่ท้ิงคนใดคนหนึ่งไว้ หรือช่วยให้ทุกคนบรรลุผลการเรียนรู้เหมือนกัน 
ปรากฏดังแสดงในแผนภาพท่ี 6 
 
 
 

เอกสารเสริมความรู้ที่  8 
เรื่อง การเรยีนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 
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แผนภาพที่ 2  แสดงปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก 
(พิมพันธ์  เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข, 2562, หน้า 34) 

 

8.2 ความหมายของการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 

 พิมพันธ์ เดชะคุปและพเยาว์ ยินดีสุข (2562, หน้า 41) ได้กล่าวถึง ความหมายของ             
การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังไว้ว่า เป็นแนวการสอนท่ีกลุ่มนักเรียนท่ีคละเพศ คละความสามารถหรือ
ความถนัดหรือความสนใจมารวมพลังร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม หรือลงมือ
ปฏิบัติอย่างกระตือรือร้น ร่วมกนัคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งดิจิทอล 

ปรัชญา แนวคิด 
และทฤษฎีการเรียนรู้ 

ที่สนับสนนุ 
การเรียนรู้             

เชิงรุก 

ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism)          
มีมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองว่า 
นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง          
อย่างกระตือรือรน้ (Actively construct 
their knowledge) 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบรวมพลัง 
(Collaborative Learning)               
เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น          
การเรียนรู้ร่วมมือกนัของนกัเรียนท่ีมี
เป้าหมายในการทำงานเดียวกัน โดยมี         
การช่วยเหลือ เด็กเก่งหรือเด็กถนัดระดับสูง
ช่วยเหลือเด็กเรียนช้าหรือมีความถนัดต่ำ
กว่าเพื่อบรรลุมาตรฐาน 

ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) มีความเช่ือเกี่ยวกับ         
การเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก        
การลงมือทำ เรียกว่า การเรียนรู้ด้วย 
การลงมือปฏิบัติ (learning By Doing) 
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จนกระท่ังกลุ่มสามารถสร้างความรู้ หรือสรุปความรู้ด้วยตนเองจนเกิดผลการเรียนรู้ คือ 1) รู้ด้วย
ความเข้าใจ 2) มีความสามารถทักษะการคิดและการปฏิบัติ 3) มีคุณลักษณะและค่านิยมและ             
ส่ิงสำคัญ คือ นักเรียนสามารถนำความรู้รวมทั้งบทเรียนท่ีได้ไปใช้ประยุกต์สร้างผลงานเพื่อเผยแพร่ 
และบริการสังคมได้ 
 

8.3 ความสำคัญและคุณค่าของการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 

 พิมพันธ์ เดชะคุปและพเยาว์ ยินดีสุข (2562, หน้า 42) ได้กล่าวถึง ความสำคัญและคุณค่า
ของการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังไว้ว่า 
 1.  นักเรียนมีความเข้าใจเพราะมีความรู้ท่ีคงทน นักเรียนท่ีเข้าใจสามารถอธิบาย แปล
ความหมาย นำความรู้ไปใช้ ประยุกต์ความรู้ได้ 
 2.  นักเรียนมีผลการเรียนรู้ท้ังความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิด คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
พัฒนาจนเกิดสมรรถนะ (Competency) ท่ีพึงประสงค์ 
 3.  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนท่ีได้รับ    
การบ่มเพาะเป็นระยะ ๆ 
 4.  นักเรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะการส่ือสาร จากการสนทนา อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เขียนรายงาน เป็นต้น 
 5.  นักเรียนได้รับการฝึกให้ทำงานเป็นทีม คนเก่งช่วยเหลือคนเรียนช้า คนท่ีถนัดกว่า
ช่วยเหลือคนท่ีถนัดน้อยกว่า ฝึกการเป็นผู้ให้อย่างกระฉับกระเฉง (Active Contributor) อีกท้ังเป็น
การบ่มเพาะวิถีประชาธิปไตย อีกท้ังยังเป็นการพฒันาความตระหนักแห่งตน (Self-awareness) 
ความตระหนักต่อสังคม (Social awareness) ตลอดจนทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือ
กัน (relationship skills) 
 6.  นักเรียนได้รับพัฒนาให้เป็นนักสืบ นักสร้างนวัตกรรม ผ่านการทำโครงงาน หรือการทำ
วิจัย สู่การเป็นผู้แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมประเภทต่าง ๆ อันจะ
เป็นฐานสำคัญสู่การมีสัมมาชีพ เพื่อการมีสัมมาชีพในอนาคต สร้างรายได้ให้กับประเทศและเผยแพร่
ไปยังประเทศข้างเคียงในระดับอาเซียนและระดับโลก 
 โดยสรุปการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีจะพัฒนาให้เด็กไทย 
เยาวชน มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นเด็กไทย-เยาวชนไทย-คนไทย 4.0 สู่การสร้างนวัตกรรม             
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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8.4 กลยุทธ์การสอนหรือแนวการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 

 พิมพันธ์ เดชะคุปและพเยาว์ ยินดีสุข (2562, หน้า 45-61) ได้กล่าวถึง กลยุทธ์การสอน 
หรือแนวการสอนการเรียนรู้เชิงรกุแบบรวมพลังแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ รูปแบบการสอน และ  
แนวการสอน มีรายละเอียดดังนี้ 

8.4.1 รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5E Learning Cycle Model) 

  รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เป็นรูปแบบการสอนท่ีน่าสนใจ และสามารถใช้ได้ทุก          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีข้ันตอน ดังนี ้
  1)  ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) เป็นขั้นที่กระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจใน         
การสร้างบทเรียน โดยการใช้คำถามของครูและนักเรียนเป็นผู้ระบุปัญหาท่ีน่าสนใจ 
  2)  ขั้นสำรวจและค้นหา (exploration) เป็นขั้นที่นักเรียนต้องกำหนดแนวทางใน          
การรวบรวมข้อมูล เพื่อตั้งสมมติฐานโดยจินตนาการวิธีแก้ปัญหา แล้วเลือกวิธีแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดเพื่อ
หาแนวทางแก้ไข 
  3)  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เป็นขั้นที่นักเรียนนำข้อมูลจาก          
การสำรวจ การวิเคราะห์ การแปลผล สรุปผล และนำเสนอผลท่ีได้ โดยนักเรียนจะสร้างสรรค์ผลผลิต
ตามข้ันตอนท่ีวางไว้ ทำให้เกิดการแลกเปล่ียนระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกนั 
  4)  ขั้นขยายความรู้ (elaboration) เป็นขั้นท่ีนักเรียนนำความรู้ท่ีได้ไปใช้เช่ือมโยงกับ
ความรู้เดิม หรือนำแนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเติมไปอธิบายเหตุการณ์ท่ีทำให้เกิดความรู้ท่ีกว้างขึ้น         
โดยนักเรียนจะสร้างสรรค์ผลผลิตตามขั้นตอนท่ีได้วางแผนไว้ 
  5)  ขั้นประมวลผล (evaluation) เป็นขั้นสุดท้ายโดยนักเรียนจะประเมินการเรียนรู้          
ในด้านกระบวนการปฏิบัติและผลงาน ซึ่งนักเรียนต้องปรับปรุงกระบวนการออกแบบข้ันตอน             
การปฏิบัติจนถึงผลงานของกลุ่ม แล้วอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซึ่งอาจเกิดปัญหาใหม่ซึ่ง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

8.4.2 รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน (6E Learning Cycle Model) 

 รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ปรับมาจากรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน             
โดยเพิ่มข้ันตอนทบทวนประสบการณ์เดิมอีก 1 ขั้น ดังนี ้
  1)  ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) 
   1.1  สังเกตส่ิงเร้าเพื่อเกิดความสงสัย 
   1.2  ต้ังคำถามสำคัญ/คำถามจำเป็น 
  2)  ขั้นทบทวนประสบการณ์เดิม (Elicitation) 
    2.1  คาดคะเนคำตอบ หรือตั้งสมมุติฐาน 
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  3)  ขั้นสำรวจและค้นหา (exploration)  
   3.1  วางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูล 
   3.2  รวบรวมข้อมูล/ทดลอง 
   3.3  วิเคราะห์และส่ือความหมายข้อมูล 
   3.4  สรุปผล 
  4)  ขั้นสร้างคำอธิบาย(explanation)  
   4.1  อภิปรายเพื่อสร้างคำอธิบายด้วยตนเอง 
   4.2  ผู้สอนเช่ือมโยงสู่ความรู้ท่ียอมรับหรือถูกต้อง 
  5)  ขั้นขยายความรู้ (elaboration)  
   5.1  นำความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ความรู้ใหม่ในสถานการณ์ใหม่ 
   5.2  สร้างผลงาน หรือภาระงาน 
  6)  ขั้นประมวลผล (evaluation) 
 

8.4.3 
แนวการสอนการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน  
(Project-Based Learning: PBL) 

  
 ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการทำโครงงานหรือพัฒนาความสามารถใน            
การทำโครงงานนั้น ครูสามารถใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน (Project Teaching Method) ซึ่งจัดเป็น
วิธีสอน มีข้ันตอนเฉพาะเพื่อสอนนักเรียนทำโครงงาน แต่ในท่ีนี้ขอนำเสนอแนวสอนท่ีเรียกว่า            
การเรียนรู้ท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ซึ่งเป็นแนวทางท่ีเน้นให้นักเรียนเกิด 
การเรียนรู้ในการทำโครงงานด้วยการใช้วิธีสอนแบบโครงงานเป็นหลัก ในขณะเดียวกันสามารถใช้วิธี
สอนอื่น ๆ ร่วมด้วยตามความเหมาะสมของนักเรียนและบริบทต่าง ๆ ในการทำโครงงานนั้น นักเรียน
จะพบปัญหาได้ตลอดเวลา การเรียนรู้จึงเป็นวงจรการเรียนรู้ไปอย่างต่อเนื่อง หรือเรื่อย ๆ โดยไม่มีท่ี
ส้ินสุดหรือกล่าวว่า เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน จึงจัดเป็นการเรียนรู้               
ซึ่งมีข้ันตอนดังแสดงในแผนภาพท่ี 7 
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แผนภาพที่ 3 แนวการสอนการเรียนรู้ท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำโครงงาน 

(พิมพันธ์  เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข, 2562, หน้า 50) 
 

8.4.4 
แนวการสอนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
(Research-Based learning) 

  การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเป็นแนวการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 24(5) กล่าวว่า ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนเกิด 
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ ท้ังนี้ครูและนักเรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
  การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ท่ีท้ังครูและนักเรียนใช้การวิจัยเป็น
กระบวนการสำคัญในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

การเรียนรู้ท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน 

1.  จัดสถานการณ์หรือส่ิงเร้าเพื่อพบปัญหา 

2.  ระบุปัญหาโครงงานเพื่อสร้างส่ิงใหม่ 

3.  วางแผนทำโครงงาน 

4.  ปฏิบัติทำโครงงานอย่างไตร่ตรอง 

5.  วิเคราะห์และส่ือความหมายข้อมูล 

6.  สร้างความรู้ใหม่หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ 

7.  สะท้อนความคิดและขยายความรู้ 

8.  ประเมินการทำโครงงาน 

ความสามารถในการทำ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

ระบุปัญหาโครงงาน 

วางแผนทำโครงงาน 

ดำเนินการทำโครงงาน 

วิเคราะห์และส่ือความหมายข้อมูล 

สรุปความรู้ใหม่ 
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  ครู มีบทบาทใช้ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบการสอนเป็นความลุ่มลึกและมีความ
ทันสมัย และครูยังมีบทบาทของการทำวิจัยเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีสอน เพื่อความลุ่มลึก ลึกซึ้งในเนื้อหา 
  นักเรียน มีบทบาทเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยไปศึกษา เช่น การทำโครงงานประเภท
ต่าง ๆ และสามารถทำโครงงานไปทุกวิชา หรือทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับต้ังแต่ระดับปฐมวัย
ขึ้นไป ในขณะท่ีเด็กจะดำเนินการทำโครงงานรวมท้ังต้องมีการศึกษางานวิจัย หรือโครงงานท่ีเคยทำ
มาแล้วเพื่อทำให้ได้แนวทางการศึกษาต่อไป 
  โดยสรุปการเรียนรู้ข้างต้น คือ การใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ครู และนักเรียนเรียนรู้ควบคู่กันไป 
 

8.4.5 
แนวการสอนกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน  
หรือ Co-5STEPs 

 กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (5 STEPs Collaborative Learning 
Process) หรือเรียกส้ัน ๆ คือ Collaborative 5 STEPs  เป็นแนวการสอนท่ีดัดแปลงมาจาก
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ซึ่งนำมาร้อยเรียงจากบันได 5 ขั้นของหลักสูตรในโรงเรียน
มาตรฐานสากลโดยพิมพันธ์ เดะคุปต์ (พ.ศ.2556) ต่อมามีการเพิ่มเติมการทำงานกลุ่มแบบรวมพลัง 
เพื่อการจัดการเรียนรู้อีกเน้นการให้นักเรียนร่วมมอืกันทำงาน ช่วยเหลือกัน เด็กเก่งช่วยเด็กเรียนช้า 
เด็กถนัดกว่าช่วยเด็กถนัดน้อย โดยมีเป้าหมายให้เกิดความเสมอภาพ (Equity) 
  1)  ความหมายของกระบวนการเรียนรู้  Co-5STEPs 
   กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอนเป็นแนวการสอนหนึ่งของการเรียนรู้   
เชิงรุก (Active Learning) เน้นใหน้ักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งประยุกต์ความรู้ได้ บนฐาน
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมแบบทำงานกลุ่มรวมพลัง โดยทุกคนร่วมด้วย
ช่วยกัน เด็กเก่งช่วยเด็กเรียนช้ากว่า เด็กถนัดกว่าช่วยเด็กถนัดน้อย เพื่อให้มีความสุขในการเรียน 
บทบาทของนักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ (Learner) บทบาทของครูเป็นผู้อำนวยการความสะดวก 
(Facilitator)  
  2)  ลักษณะเด่นหรือลักษณะเฉพาะ  
   2.1  เป็นแนวการสอนอยู่บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
   2.2  หลักการสร้างความรู้แล้วครูต้องมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ 
หรือประยุกต์ ความรู้ได้ผลงาน/ภาระงานไปตอบแทนสังคม  
   2.3  เป็นการจัดการเรียนรู้ เน้นการทำงานกลุ่มแบบรวมพลัง นักเรียนร่วมมือ
ช่วยเหลือกันและกัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคกัน  
  3)  วิธีสอนสำคัญที่ใชใ้น Co-5 STEPs คอื  
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   3.1  วิธีสอนแบบสืบสอบ  
   3.2  วิธีสอนแบบโครงงาน  
   3.3  วิธีสอนต่าง ๆ ใช้กิจกรรมเป็นฐาน เช่น เกม, กรณีตัวอย่าง, เป็นต้น 
  4)  เทคนิคสำคัญท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้แนวนี ้เช่น  
   4.1  เทคนิคพัฒนาการคิด ได้แก่ การใช้คำถาม, การใช้ฝังกราฟิก, การใช้ใบกิจกรรม
, การใช้พหุปัญญา เป็นต้น 
   4.2  การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative learning) โดยเฉพาะ  
เช่น Think-Pair-Share , Team-Pair-Solo,  Pair-Discussion , Peer to Peer , Peer Tutoring,  
Peer Assessment, Round Robin, Rally Table เป็นต้น 
  5)  กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน หรือ Co-5STEPs 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 นั้น พบว่า พฤติกรรม 
การสอน และพฤติกรรมการเรียนรู้มีความสำคัญยิ่งในแต่ละขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
   ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเสนอส่ิงเร้า และรวมพลังระบุคำถามสำคัญ (Stimulating and 
Key Questioning Collaboratively)  
   ลักษณะสำคัญ  
   1.1 เป็นขั้นตอนท่ีทำให้นักเรียนสงสัย (Ask) สมองเกิดภาวะอสมดุล 
(Disequilibrium) จากการเสนอส่ิงเร้าของครู  
   1.2 มีการทบทวนประสบการณ์เดิมของนักเรียน (Elicit Prior Knowledge) คือ            
การคาดคะเนคำตอบ หรือตั้งสมมุติฐาน หรือจินตนาการคำตอบ คำตอบอาจไม่ถูกต้อง หรือผิด หรือ           
เป็นมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนก็เป็นไปได้ ซึ่งครูไม่มกีารเฉลยคำตอบ  
   เทคนิคการคาดคะเนคำตอบ  
   1. ให้ตอบคำถามเป็นรายบุคคล ครูให้แบบสอบถาม แบบปรนัย หรือแบบอัตนัย 
เมื่อนักเรียนคาดคะเนคำตอบ ครูควรถามนักเรียนว่าตอบอย่างไร เพื่อได้ภาพรวมการตอบของ
นักเรียนเพื่อการตัดสินใจว่าควรจะสอนต่อไปหรือไม่  
   2. ให้ตอบเป็นทีม นักเรียนอาจจับกลุ่มกันคาดคะเนคำตอบร่วมกัน หรืออาจใช้วิธีคิด
คนเดียว คิดคู่ คิดเป็นทีม หรือเรียกว่า Think-Pair-Share หรือ Peer to Peer หรือ Peer Tutoring 
เพื่อใหน้ักเรียนร่วมมือช่วยเหลือกัน 
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ตารางที่ 2  พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในขัน้ระบุคำถาม 
พฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

1.  ครูนำเสนอส่ิงเร้าหลากหลายให้นักเรียน
สังเกต เช่น แหล่งเรียนรู้จริง วิดีทัศน์ ของจริง 
ภาพ หรือการสนทนา เป็นต้น 

1.  นักเรียนสังเกตส่ิงเร้าด้วยประสาทสัมผัส           
ท้ังห้า ถ้าทำได้ พร้อมจดบันทึก (ใช้หลัก 3จ            
ท่ีควรจำ: รู้จัก-จดจำ-จารึก) 

2.  ครูอาจถามคำถามเอง หรือเปิดโอกาสให้
นักเรียนต้ังคำถามได้ท้ังคำถามง่าย และ 
คำถามยาก 

2.  นักเรียนต้ังคำถามเองโดยเป็นคำถาม
ระดับพื้นฐาน (คำถามปลายปิด) หรือคำถาม
ง่าย และคำถามระดับสูง (คำถามปลายเปิด) 
หรือคำถามยาก 

3.  ครูนำปรับ/เลือกคำถามของนักเรียนให้
สอดคล้องกับสาระ ท่ีครูต้องเตรียมสอน 

3.  นักเรียนร่วมเลือกคำถามสำคัญ (Key 
Question) เพื่อนำไปสู่การหาความคิดหลัก            
(Big Idea) หรือสาระท่ีจะสอน 

4.  ครูใหน้ักเรียนคาดคะเนคำตอบอาจเป็น
รายบุคคล หรือทีม ด้วยการใช้วิธีต่าง ๆ ให้ตรง
กับคำถามท่ีเตรียมไว้เป็นการสร้างเสริมทักษะ
อุปนัย 

4.  นักเรียนต่างคาดคะเนคำตอบโดยไม่ต้อง
กังวลว่าเป็น คำตอบท่ีถูก หรือผิด ซึ่งไม่มีผลต่อ
คะแนนเป็นแนวทางให้ครูรู้ว่านักเรียนท้ังห้องรู้ 
หรือไม่รู้เท่านั้น เพื่อดำเนินการเรียนรู้ต่อไป 

5.  ครูต้องไม่เฉลยคำตอบ จากนั้นดำเนิน 
การจัดการเรียนรู้ต่อไป 

5.  นักเรียนสนใจใคร่รู้คำตอบจึงต้องดำเนิน 
การเรียนรู้ในขั้นต่อไป 

 
   ขั้นตอนที่ 2 ขั้นแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลัง (Searching and 
Analyzing Collaboratively)  
   ลักษณะสำคัญ 
   2.1  เป็นขั้นสำคัญเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน เพื่อหาคำตอบของคำถามสำคัญโดยครูอาจ
ออกแบบให้หรือครูกับนักเรียนร่วมกันวางแผน หรือนักเรียนวางแผนเอง 
   2.2  ครูออกแบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เอง ด้วยการสร้างส่ือการเรียนรู้ เช่น         
ใบกิจกรรมม ใบงาน ใบทดลอง รวมทั้งใบความรู้แจกให้นักเรียน 
    2.2.1  ใบกิจกรรม เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีพบว่าใช้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้               
ใบกิจกรรมมีลักษณะดังนี้  
    1)  ใช้หลัก อ่าน-คิด-วิเคราะห์-เขียน หรือ อ่าน-คิดวิพากษ์-เขียน  
    2)  คำถามก่อนทำกิจกรรมบันทึกผลคำถามหลังทำกิจกรรม 
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    2.2.2  ใบทดลอง เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีพบว่าใช้มากในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และการงาน อาชีพและเทคโนโลยี ใบทดลองประกอบด้วย 1) วัสดุอุปกรณ์ 2) วิธีทำ 

และ 3) คำถามก่อนทำกิจกรรม → บันทึกผล → คำถามหลังทำกิจกรรม  
    2.2.3  ใบสรุปความรู้ มีลักษณะดังนี้  
    1)  เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีครูสร้างขึ้น เพื่อแจกให้นักเรียนหลังจากสร้างความรู้แล้ว  
    2)  มีลักษณะตรงกับสาระ หรือมโนทัศน์ท่ีครูเตรียมมา เพื่อทำให้นักเรียนเกิด        
การเรียนรู้ในการปฏิบัติกิจกรรม/งาน/ทดลอง/ให้ครูใช้เทคนิค 
ตารางที่ 3  พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในขั้นแสวงหาสารสนเทศ 

พฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
1. ครูใหน้ักเรียนทำกิจกรรมตามใบงาน              
ใบกิจกรรม ใบทดลอง หรือครูให้นักเรียน
ออกแบบวางแผนเอง 

1.  นักเรียนทำกิจกรรมตามส่ือการเรียนรู้                 
ท่ีครูเตรียมในเวลาท่ีกำหนด พร้อมบ่มเพาะนิสัย
ไปด้วย 

2.  ครูให้นักเรียนดำเนินการพิจารณาข้อมูล 
กล่ันกรองข้อมูล แล้วสรุปผล 

2. นักเรียนดำเนินการพิจารณากล่ันกรองแล้ว
สรุปผลการวิเคราะห์สารสนเทศท่ีจะนำมาใช้ 

3.  ครูใหน้ักเรียนวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ
พร้อมออกแบบ การนำเสนอผลการวิเคราะห์
โดยใช้แบบต่าง ๆ ท่ีเรียกว่า ผังกราฟิก 

3.  นักเรียนดำเนินการวิเคราะห์และอาจมี          
การใช้ตัวเลขและค่าสถิติพร้อมออกแบบ 
การนำเสนอ โดยใช้ผังกราฟิกให้เหมาะสมกับ
ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

  

   ขั้นตอนที่ 3 ขั้นรวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ (Discussing and Constructing 
Collaboratively)  
   ลักษณะสำคัญ 
   3.1  เป็นขั้นส่ือความหมายข้อมูลหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนักเรียนมีโอกาส
นำเสนอหน้าช้ันเรียน  
   3.2  เป็นขั้นทีน่ักเรียนมีการแปลความหมายข้อมูล เพื่อสรุปผล/สร้างความรู้ด้วย           
ตัวนักเรียนเอง  
   3.3  เป็นขั้นทีน่ักเรียนมีการสะท้อนความคิดกัน และแต่ละกลุ่มปรับแก้ไขความรู้ท่ี             
สร้างขึ้นเอง  
   3.4  เป็นขั้นที่ครูเช่ือมโยงความรู้ท่ีนักเรียนสร้างไปยังความรู้ท่ีถูกต้อง  
   3.5  เป็นขั้นที่ครูอาจให้ทำแบบฝึกหัด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ  
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ตารางที่ 4  พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในขั้นสร้างองค์ความรู้ 
พฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

1.  ใหน้ักเรียนนำเสนอผลการส่ือความหมาย
ของแต่ละกลุ่ม 

1. นักเรียนนำเสนอผลระหว่างกลุ่ม/ 
หน้าช้ันเรียน และมีการสะท้อนความคิด 

2.  ครูอภิปรายหลังการทำกิจกรรม              
เพื่อให้นักเรียนสรุปผลได้เอง 

2. นักเรียนร่วมอภิปราย  
    2.1 ภายในกลุ่ม (intragroup) 
    2.2 ระหว่างกลุ่ม (intergroup)                    
    2.3 หน้าช้ันเรียน (in class) จากนั้นนักเรียน 
แต่ละกลุ่มปรับผลการสร้างความรู้ 

3.  ครูนำเช่ือมโยงความรู้และเสริมความรู้            
ให้นักเรียนมีความรู้ท่ีถูกต้องและชัดเจน 
 

3.  นักเรียนรับรู้และกลับไปปรับความรู้ท่ีตน
สร้างให้ถูกต้องตามมโนทัศน์ท่ีต้องเป็น 

 

   ขั้นตอนที่ 4 ขั้นส่ือสารและสะท้อนคิดอย่างรวมพลัง ( Communicating and 
Reflecting Collaboratively) 
   ลักษณะสำคัญ 
   4.1 เป็นขั้นท่ีนักเรียนนำเสนอความรู้ และการเรียนรู้ท่ีได้จากการสร้างความรู้        
ด้วยความเข้าใจ อาจเป็นภายในกลุ่ม หรือนำเสนอหน้าช้ันเรียน โดยผลสรุปติดท่ีผนัง หรือกระดาน              
หน้าช้ันเรียนใช้หลัก 3P ในการนำเสนอเพื่อการส่ือสารอย่างเข้าใจ หลัก 3P มีดังนี้  

   Planning → วางแผนการพูด  

   Preparation → ซ้อม/เตรียม  

   Presentation → นำเสนอหน้าช้ันเรียน  
   4.2 จากนั้นนักเรียนมีการสะท้อนการคิดกระบวนการเรียน การทำงาน ข้อดี 
ข้อบกพร่องจนได้บทเรียน พร้อมฝึกการสร้างบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก ขณะนำเสนอ
อย่างมั่นใจและมีคุณภาพ พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน               
ในขั้นสร้างองค์ความรู้ 
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ตารางที่ 5  พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในขั้นส่ือสารและสะท้อน
คิดอย่างรวมพลัง 

พฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
1.  ครูใหน้ักเรียนเตรียมวางแผนการนำเสนอ
ด้วยแบบลีลาต่าง ๆ หน้าช้ันเรียนอาจเสนอ
เด่ียวหรือทีม 

1. นักเรียนเตรียมนำเสนอผลงานความรู้ท่ีได้
หลากหลายวิธี หลากหลายลีลา เช่น บทบาท
สมมติ สัมมนา สนทนา ด้วยหลัก 3P เป็นต้น 

2.  ขณะนักเรียนนำเสนอ ครูประเมินผล 
การนำเสนอของนักเรียนด้วยแบบประเมิน 
ต่าง ๆ รวมทั้งใช้เกณฑ์ระดับมิติคุณภาพ 

2.  นักเรียนนำเสนอผลงานด้วยความต้ังใจพูด 
และมีทีท่าอย่างมั่นใจ นักเรียนอาจประเมินผล
เพื่อนด้วยกัน (Peer Evaluation) 

3.  ครูใหน้ักเรียนสะท้อนการคิด 3.  นักเรียนสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ข้อเด่น 
ข้อบกพร่อง จนได้บทเรียน 

 
   ขั้นตอนที่ 5 ขั้นรวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคม (Applying and Serving 
Collaboratively) 
   ลักษณะสำคัญ 
   5.1  เป็นขั้นทีน่ักเรียนร่วมด้วยช่วยกันแบบรวมพลังประยุกต์ด้วยการปฏิบัติ            
โดยบูรณาการความรู้ ทักษะปฏิบัติ และนิสัย ค่านิยม สถานการณ์ใหม่ เช่น ในชีวิตการเรียนรู้ในสาระ       
อื่น ๆ ในครอบครัว ทำให้ได้ ช้ินงาน/ภาระงาน/ผลผลิต  
   5.2  การสร้างช้ินงาน หรือผลผลิต หรือภาระงานมีหลายระดับ ดังนี้ 
 
ระดับริเริ่ม                                                              ระดับยาก 

รายงานโครงงานประเภทต่าง ๆ (Innovation) 
                                                              ระดับง่าย 

ระดับพัฒนา ผลงานระดับคิดริเริ่ม หรือผลงานจากการประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่ 
(Invention) 

ระดับพื้นฐาน รายงาน การบอกเล่า การถ่ายทอดความรู้ (Extension) 
 

แผนภาพที่ 8 แสดงผังช้ินงาน/ภาระงานในระดับง่ายถึงยาก 
(พิมพันธ์  เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข, 2562, หน้า 61) 
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8.4.6 เทคนิคสำคัญท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย Co-5STEPs 

 พิมพันธ์ เดชะคุปและพเยาว์ ยินดีสุข (2562, หน้า 61-67) เทคนิคการใช้คำถามใน                
การจัดการเรียนรู้ เป็นเทคนิคสำคัญท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วย Co-5STEPs โดยวิธีถามคำถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ วิธีถามคำถาม ขั้นต่ำ และวิธีถามคำถามข้ันสูง แบ่งตามประเภทคำถามเป็น
เกณฑ์ ดังนี้ 
   1.  วิธีถามคำถามขั้นต่ำ (Lower Order Questioning)  
   เป็นวิธีการสอนท่ีถามคำถามประเภทท่ีนักเรียนตอบคำถามโดยใช้ความคิด 
ระดับต่ำ คำตอบของคำถามเป็นข้อเท็จจริงซึ่งได้จากความจำ ความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม หรือ        
การนำข้อเท็จจริงมาสัมพันธ์กับคำตอบท่ีถูกต้องแน่นอน คำถามข้ันต่ำแบ่งเป็น 2 ระดับตามระดับ            
ในการคิดเดาคำตอบ 1) คำถามความจำ และคำถามสรุปแคบ อธิบายได้ดังนี้ 
    1.1  คำถามความจำ (Cognitive memory question)  
    เป็นคำถามท่ีนักเรียน นำข้อเท็จจริง ซึ่งได้จากความจำ ความรู้เดิม ประสบการณ์
เดิมจากการสังเกต หรือการตอบคำถาม  ซึ่งเป็นคำตอบท่ีถูกต้องแน่นอน คำถามระดับนี้มีอยู่ 4 ชนิด 
คือ 
    1)  คำถามให้สังเกต เป็นคำถามท่ีครูบอกให้นักเรียนบอกส่ิงท่ีสังเกตในปริมาณ
คุณภาพและการเปล่ียนแปลง 
    2)  คำถามทบทวนความจำ เป็นคำถามท่ีให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์
เดิมมาตอบโดยตรง 
    3)  คำถามบอกความจำ หรือนิยามของส่ิงต่าง ๆ โดยนำความรู้และ
ประสบการณ์เดิมในระดับสูงกว่าการตอบคำถามทบทวนความจำมาตอบ 
    4)  คำถามบ่งช้ีเป็นคำถามท่ีครูจะกำหนดข้อมูลให้หลาย ๆ ประการแล้วให้
นักเรียนเลือกว่าข้อมูลใดเป็นคำตอบท่ีถูกต้อง 
    1.2  คำถามสรุปแคบ (Convergent Question)  
    เป็นคำถามท่ีนักเรียนต้องนำข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเพื่อตอบคำถาม 
นักเรียนต้องใช้ความคิดระดับท่ีสูงกว่าคำถามความจำ แต่เป็นคำถามแคบเพราะเป็นคำถามแนว
คำตอบท่ีแน่นอน คำถามสรุปแคบแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 
    1)  คำถามให้อธิบาย เป็นคำถามให้นักเรียนอธิบายข้อความหรือปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์เดิมในการตอบคำถาม คำถามชนิดนี้มีคำตอบว่า 
ทำไม อย่างไร เพราะเหตุใดอยู่ในคำถาม 
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    2)  คำถามให้เปรียบเทียบ เป็นคำถามท่ีให้นักเรียนบอกความแตกต่างหรือ
เหมือนของส่ิงต่าง ๆ ในการตอบคำถามชนิดนี้นักเรียนอาจต้องใช้การสังเกต ความรู้เดิม และคิดหา
คำตอบ 
    3)  คำถามให้จำแนกประเภท นักเรียนจะตอบคำถามชนิดนี้ได้ ต้องใช้ความคิด
เปรียบเทียบ ความเหมือน ความแตกต่าง ความสัมพันธ์แล้วจึงสามารถจำแนกส่ิงของออกเป็นพวกได้ 
    4)  คำถามให้ยกตัวอย่าง ครูมักถามคำถามให้นักเรียนยกตัวอย่างจากความรู้เดิม 
หรือประสบการณ์เดิม แม้จะมีได้หลายคำตอบแต่ก็จัดว่าเป็นคำถามท่ีมีคำตอบแน่นอน 
   2.  วิธีถามคำถามขั้นสูง (Higher Order Question)  
    เป็นวิธีสอนท่ีครูถามคำถามประเภทท่ีนักเรียนต้องใช้ความคิดระดับสูงกว่า
ความคิดพื้นฐานเพื่อหาคำตอบท่ีเหมาะสม คำถามข้ันสูงมีคำตอบท่ีถูกต้องได้หลายแนวทาง ซึ่งทำให้
ไม่สามารถทำนายคำตอบล่วงหน้าได้ คำถามประเภทนี้ช่วยฝึกให้นักเรียนได้ใช้ความคิดใน            
การวิเคราะห์ สังเคราะห์มากกว่าคำถามข้ันต่ำ นักเรียนต้องศึกษาข้ันคว้าทดลองซึ่งนำไปสู่ความรู้ใหม่ 
นักเรียนมีอิสระในการค้นหาคำตอบโดยไม่กังวลในการเดาความต้องการของครู คำถามข้ันสูง             
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) คำถามเปิดกว้าง 2) คำถามประเมิน อธิบาย ได้ดังนี้ 
    2.1  คำถามเปิดกว้าง (Divergent Question) เป็นคำถามท่ีต้องการให้นักเรียน
นำข้อมูลต่าง ๆ มาศึกษาและจัดรูปแบบใหม่ นักเรียนมีโอกาสในการคิดอย่างอิสระในการวิเคราะห์
ข้อมูล และการสังเคราะห์ หรือสรุปแนวคิดเพื่อตอบคำถาม คำถามเปิดกว้างแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
    1)  คำถามให้ทำนายหรือตั้งสมมติฐาน เป็นคำถามท่ีกระตุ้นนักเรียนให้ใช้
ความคิดเพื่อคาดการณ์ ทำนายเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ จากข้อมูลพื้นฐานท่ีมีอยู่ 
    2)  คำถามให้วิเคราะห์ เป็นคำถามท่ีให้นักเรียนคิดหาคำตอบท่ีเป็นไปได้หลาย ๆ 
คำตอบ โดยให้วิเคราะห์หาสาเหตุ และผลของปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
    3)  คำถามให้สังเคราะห์ คือ คำถามท่ีครูต้องการให้นักเรียนสรุปความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลย่อยขึ้นเป็นความรู้ใหม่ หรือส่ิงใหม่ 
    2.2  คำถามประเมิน (Evaluation Question) เป็นคำถามท่ีส่งเสริมให้นักเรียน
ฝึกคิดใช้ดุลพินิจ หรือตัดสินส่ิงต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้คุณค่า หรือเหตุผลยืนยันส่ิงต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์ท่ีมีอยู่ เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา ได้แก่ ค่านิยม ความรู้หรือแนวคิดซึ่งเป็นท่ีเช่ือถือ 
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คำช้ีแจง ตอบคำถามต่อไปนี้มาพอสังเขป (ข้อละ 1 คะแนน) 
1.  การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
2.  การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
3.  กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน หรือ Co-5STEPs หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
4.  ลักษณะเด่นหรือลักษณะเฉพาะของกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน หรือ Co-5STEPs   
     มีลักษณะอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
5.  การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังเป็นแนวการสอนท่ีสามารถใช้พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ 
     ศตวรรษท่ี 21 ได้หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

ใบกิจกรรมที ่8 
เรื่อง สรุปสาระสำคญัของการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 
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คำช้ีแจง  
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน 
2. ให้ผู้ทดสอบเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่องหมาย × ลงในข้อท่ีถูกต้อง 
3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 30 นาที 

1.  ข้อใดเป็นแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     ก.  Constructivism Theory 
     ข.  Conditioning Theory 
     ค.  Field Theory 
     ง.  Thorndike's Connectionism Theory 
 
2.  ข้อใด ไม่เป็น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
     ก.  ทวีวัฒน์จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสพูด ฟัง เขียน อ่าน และไตร่ตรองอย่างมี 
          ความหมาย 
     ข.  ศิริพรจัดการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้นักเรียนมส่ีวนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ค.  ปรีชาจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ง.  ปรีชาจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนท่องจำและทำแบบฝึกหัดในบทเรียน 
 
3.   การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีข้อดีอย่างไร 
      ก.  ช่วยให้นักเรียนและครูมีประสิทธิภาพในการทำงาน 
      ข.  ช่วยให้ครูมีแรงเสริมหรือแรงจูงใจสำหรับการเรียนการสอน 
      ค.  ช่วยให้ครูและนักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการนำเสนอผลงานวิชาการ 
      ง.  ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น และสามารถเก็บกักข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไว้            
          ในความทรงจำได้นานขึ้นด้วย 
 
4.  ข้อใด ไม่ใช ่รูปแบบการสอน Active Learning 
     ก.  รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
     ข.  รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำ 
     ค.  รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
     ง.  รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
 

แบบทดสอบหลังศึกษาเอกสารเสริมความรู้ 
หน่วยที่ 2 เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
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5.  ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
      ก.  ครูมณีสาธิตการทำขนมเทียนและให้นักเรียนทำใบกจิกรรมด้วยตนเอง 
      ข.  ครูกานดาอธิบายปรากฎการณ์เรือนกระจกและให้นักเรียนตอบคำถาม 
      ค. ครูสุนีย์เล่านิทานภาษาอังกฤษเรื่อง หนูน้อยหมวกแดง และสรุปความรู้ให้นักเรียนจดบันทึก  
      ง.  ครูยุพินเตรียมการทดลอง  4 ฐาน และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเวียนเรียนให้ครบทุกฐานพร้อม   
          ท้ังให้แต่ละกลุ่มนำเสนอและสรุปความรู้ท่ีได้ในแต่ละฐาน 
 
6.  ข้อใดเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     ก.  เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
     ข.  นักเรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
     ค.  การจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข   
     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
7.  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการฝึกทักษะการส่ือสาร ทำให้ผลการเรียนรู้   
     เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ 
      ก.  60 เปอร์เซ็นต์ 
      ข.  70 เปอร์เซ็นต์ 
      ค.  80 เปอร์เซ็นต์ 
      ง.  90 เปอร์เซ็นต์ 
 
8.  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยให้นักเรียนได้มีการนำเสนองานทางวิชาการ 
    มีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ 
     ก.  60 เปอร์เซ็นต์ 
     ข.  70 เปอร์เซ็นต์ 
     ค.  80 เปอร์เซ็นต์ 
     ง.  90 เปอร์เซ็นต์ 
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9.  ข้อใดกล่าวถึงบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้ถูกต้อง 
     ก.  ครูเป็นผู้นำความรู้  
     ข.  ครูเป็นผู้บรรยาย 
     ค.  ครูเป็นผู้ตัดสินความถูกต้อง 
     ง.  ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและช้ีแนะ 
  
10.  ข้อใด ไม่ใช ่บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
      ก.  ต้ังใจฟังครูผู้สอนและจดบันทึกเนื้อหารายวิชา 
      ข.  มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
      ค.  อภิปราย แสดงความคิดเห็นในเนื้อหาท่ีเรียนเพื่อส่ือสารสร้างควารู้ 
      ง.   มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอน เพื่อนนักเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 
11. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Active Learning แบบแลกเปล่ียนความคิด คือข้อใด 
      ก.  Think-Pair-Share 
      ข.  Active Reading 
      ค.  Students’ Reflection 
      ง.  Chain Note 
 
12.  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Active Learning แบบกิจกรรมกลุ่มใหญ่ คือข้อใด 
      ก.  Gallery of Learning 
      ข.  Team-pair-solo 
      ค.  Round table 
      ง.  Rally table   
 
13. ข้อใด ไม่ใช ่องค์ประกอบของ Active Learning ตามแนวคิดของ Meyer & Jones (1991) 
      ก.  บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 
      ข.  กลวิธีในการเรียนรู้ 
      ค.  ทรัพยากรการสอน 
      ง.   ปัจจัยพื้นฐาน 
 
 
 



51 
 

 
ชุดนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) 

สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

14. ข้อใดเป็นแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง  
      ก.  ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม  
      ข. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
      ค. ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ 
      ง. ถูกทุกข้อ 
 
15.  ข้อใด ไม่ใช ่คุณค่าของการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 
      ก.  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีปฏิบัติสัมพันธ์กับครูผู้สอนเท่านั้น 
      ข.  นักเรียนมีความเข้าใจเพราะมีความรู้ท่ีคงทน 
      ค.  นักเรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะการส่ือสาร 
      ง.  นักเรียนได้รับการฝึกให้ทำงานเป็นทีม 
 
16. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รูปแบบการเรียนรู้ผ่านปัญหาเป็นฐาน คือข้อใด 
     ก.  Activity-based learning 
     ข.  Problem-based learning 
     ค.  Research-based learning 
     ง.  Project-based Learning 
 
17.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของการสอนโดยใช้กระบวนการสอน Co-5STEPs 
     ก.   เป็นแนวการสอนอยู่บนฐานวิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
     ข   เป็นแนวการสอนท่ีครูอธิบายและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
     ค.   ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ความรู้ได้ผลงาน/ภาระงาน 
          ไปตอบแทนสังคม 
     ง.   เป็นการจัดการเรียนรู้ เน้นการทำงานกลุ่มแบบรวมพลัง เด็กร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน 
          เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมความเสมอภาคกัน 
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18. ขั้นการสอนท่ีทำให้ผู้เรียนสงสัย (Ask) สมองเกิดภาวะอสมดุล (Disequilibrium) จากการเสนอ 
      ส่ิงเร้าของครู คือขั้นตอนใดใน Co-5STEPs 
     ก.   ขั้นเสนอส่ิงเร้า และรวมพลังระบุคำถามสำคัญ 
     ข.   ขั้นแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลัง 
     ค.   ขั้นรวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ 
     ง.    ขั้นรวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคม 
 
19.  พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนท่ีแสดงการสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ข้อเด่น ข้อบกพร่อง  
      จนได้บทเรียน คือขั้นตอนใดใน Co-5STEPs 
     ก.   ขั้นเสนอส่ิงเร้า และรวมพลังระบุคำถามสำคัญ 
     ข.   ขั้นแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลัง 
     ค.   ขั้นส่ือสารและสะท้อนคิดอย่างรวมพลัง 
     ง.   ขั้นรวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ 
 
20. ข้อใดเป็นคำถามขั้นต่ำ (Lower Order Questioning) ในการจัดการเรียนรู้ด้วย Co-5STEPs  
      ก.  คำถามให้จำแนกประเภท 
      ข.  คำถามเปิดกว้าง 
      ค.  คำถามให้ทำนาย 
      ง.  คำถามประเมิน 
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ภาคผนวก 
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                เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลังศึกษาเอกสารเสริมความรู ้
เล่มที่  2 เรื่อง การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอน

คณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ก่อนเรียน - หลังเรียน 

ข้อที่ คำตอบ 

1 ก 
2 ง 
3 ง 
4 ข 
5 ง 
6 ง 
7 ข 
8 ง 
9 ง 
10 ก 
11 ก 
12 ค 
13 ง 
14 ง 
15 ก 
16 ข 
17 ข 
18 ก 
19 ค 
20 ก 
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แนวคำตอบ/เกณฑ์การให้คะแนน 

คำช้ีแจง    ตอบคำถามต่อไปนี้พอสังเขป (ข้อละ 1 คะแนน) 
1.  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู ้
    อะไร 
    ตอบ    การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานทฤษฎี 
             การเรียนรู้ Constructivist  
2.  ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง 
    ตอบ   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติ  
  การส่ือสารความรู้ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
 ครูและเพื่อนในช้ันเรียน โดยการเขียน การพูด การฟัง การอ่าน และนำความรู้มาอภิปราย
 เพื่อสะท้อนความคิด ส่งผลให้นักเรียนเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมจากการได้คิดได้
 ปฏิบัติระหว่างการเรียนการสอน 
3.  ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นอย่างไร 
     ตอบ  เป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการคิด การแก้ปัญหา และการนำ
 ความรู้ไปประยุกต์ใช้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้
 โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน เป็นกิจกรรมท่ีให้
 นักเรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ สู่ทักษะการคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 
 โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นต้น                
4.  จาก “กรวยแห่งการเรียนรู้” ในกรณีท่ีต้องการให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้เกิดขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 90  
     ควรจัดการเรียนการสอนอย่างไร 
     ตอบ  จัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้คิด ปฏิบัติโดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  
 การสะท้อนคิดในส่ิงท่ีทำ เช่น แสดงละครจากสถานการณ์จำลองจากประสบการณ์ท่ี 
 ทำส่ิงต่าง ๆ อย่างแท้จริง 
5. บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกควรปฏิบัติอย่างไร 
   ตอบ ครูทำหน้าท่ีเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) สร้างแรงบันดาลใจ ให้คำปรึกษา  
 ดูแล แนะนำ ทำหน้าท่ีเป็นโค้ชและพี่เล้ียง (Coach & Mentor) แสวงหาเทคนิควิธีการ
 จัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย 
 (Meaningful) เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย 

เฉลย 
ใบกิจกรรมท่ี 6 

เรื่อง สรุปสาระสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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ชุดนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) 

สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
คำช้ีแจง    ตอบคำถามต่อไปนี้พอสังเขป (ข้อละ 1 คะแนน) 
1.  รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model) หมายถึง 
     ตอบ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีได้จัดองค์ประกอบไว้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
 ทฤษฎ/ีหลักการเรียนรู้ หรือการสอนท่ีกระบวนการเรียนการสอนนั้นยึดถือ และได้รับ 
 การพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
 จุดมุ่งหมายของกระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ ซึ่งครูสามารถนำไปใช้เป็นแบบแผน  
 หรือแบบอย่างในการจัดและดำเนินการสอน อื่น ๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกันได้ 
2.  เทคนิคการสอน (Teaching techniques) หมายถึง 
     ตอบ  เป็นกลวิธีต่าง ๆ ท่ีใช้เสริมกระบวนการ ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน หรือการดำเนินการ
 สอนใด ๆ เพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ในการบรรยาย 
 ผู้สอนอาจใช้เทคนิคต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยให้การบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 มากขึ้น เช่น  การยกตัวอย่าง การใช้ส่ือ การใช้คำถาม เป็นต้น 
3.  การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share) คือ 
     ตอบ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นท่ีกำหนดคนเดียว 2-3 นาที 
 (Think) จากนั้นให้แลกเปล่ียนความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนำเสนอ 
 ความคิดเห็นต่อนักเรียนท้ังหมด (Share) 
4.  การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือ 
     ตอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างท่ีต้องการศึกษา จากนั้นให้
 นักเรียนวิเคราะห์และแลกเปล่ียน ความคิดเห็นหรือแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม  
 แล้วนำเสนอความคิดเห็นต่อนักเรียนท้ังหมด 
5.  เทคนิค Gallery Walk มีวิธีการดำเนินการอย่างไร 
     ตอบ  วิธีการดำเนินการกำหนดหัวข้อเรื่อง เขียนแนวคิดวิธีการลงบนกระดาษโปสเตอร์แล้วติดไว้  
             รอบ ๆ ห้องเพื่อให้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างการเดินชมผลงาน 
 
 
 
 

เฉลย 
ใบกิจกรรมท่ี 7 

 
เรื่อง สรุปสาระสำคัญรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
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ชุดนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) 

สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

คำช้ีแจง ตอบคำถามต่อไปนี้มาพอสังเขป (ข้อละ 1 คะแนน) 
1.  การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง หมายถึง 
    ตอบ   เป็นแนวการสอนท่ีกลุ่มนักเรียนคละเพศ คละความสามารถหรือความถนัดหรือ 
 ความสนใจมารวมพลังร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม หรือลงมือปฏิบัติ
 อย่างกระตือรือรน้ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 รวมทั้งดิจิทอล จนกระท่ังกลุ่มสามารถสร้างความรู้ หรือสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
2.  การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไร 
    ตอบ   นักเรียนมีความเข้าใจเพราะมีความรู้ท่ีคงทน นักเรียนท่ีเข้าใจสามารถอธิบาย แปล
 ความหมาย นำความรู้ไปใช้ ประยุกต์ความรู้ได้ เป็นต้น 
3.  กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน หรือ Co-5STEPs หมายถึง 
    ตอบ กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอนเป็นแนวการสอนหนึ่งของการเรียนรู้เชิงรกุ 
 (Active Learning) เน้นใหน้ักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งประยุกต์ความรู้ได้  
 บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมแบบทำงานกลุ่มรวมพลัง  
 โดยทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน เด็กเก่งช่วยเด็กเรียนช้ากว่า เด็กถนัดกว่าช่วยเด็กถนัดน้อย 
 เพื่อให้มีความสุขในการเรียน บทบาทของนักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ (Learner) บทบาทของครู
 เป็นผู้อำนวยการความสะดวก (Facilitator)  
4.  ลักษณะเด่นหรือลักษณะเฉพาะของกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน หรือ Co-5STEPs   
     มีลักษณะอย่างไร 
     ตอบ 1)  เป็นแนวการสอนอยู่บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ , 2)  หลักการสร้างความรู้แล้วครู
 ต้องมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ ความรู้ได้ผลงาน/ภาระงาน
 ไปตอบแทนสังคม  และ 3)  เป็นการจัดการเรียนรู้ เน้นการทำงานกลุ่มแบบรวมพลัง 
 นักเรียนร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคกัน  
5.  การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังเป็นแนวการสอนท่ีสามารถใช้พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ 
     ศตวรรษท่ี 21 ได้หรือไม่ อย่างไร 
     ตอบ  แนวการสอนการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังสามารถใช้พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ 
      ศตวรรษท่ี 21 ได้ เนื่องจากเป็นแนวการสอนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเน้นให้
 นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งประยุกต์ความรู้ได้ บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 และแนวการสอนในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยมากอยู่บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

เฉลย 
ใบกิจกรรมท่ี 8 

 
เรื่อง สรุปสาระสำคัญการเรียนรูเ้ชิงรุกแบบรวมพลัง 



58 
 

 
ชุดนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) 

สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

แบบบันทึกผลสรุปคะแนนใบกิจกรรมที่ 6-8 
สรุปผลการประเมิน “ผ่าน” ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  
1.  ผลการประเมินระหว่างเรียนการปฏิบัติกิจกรรมคะแนนเต็ม 5 คะแนนต่อใบกิจกรรม  
     เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือ ได้คะแนน 4 คะแนนขึ้นไปผ่าน 
คะแนนใบกิจกรรม 
ใบกิจกรรมท่ี 1 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้ ………………………… คะแนน 
สรุป            ผ่าน            ไม่ผ่าน 
ใบกิจกรรมท่ี 2 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้ ………………………… คะแนน 
สรุป            ผ่าน            ไม่ผ่าน 
ใบกิจกรรมท่ี 3 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้ ………………………… คะแนน 
สรุป            ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
สรุป  ใบกิจกรรม 1-3 รวมคะแนนท้ังหมด 15 คะแนน  คะแนนท่ีได้ ………………………. คะแนน  
ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 12 คะแนน สรุปผลการประเมิน “ผ่าน” 
สรุป            ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนใบกิจกรรมที่ 6-8 
คำตอบมีความเหมาะสมและมีความเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับคำถาม ได้ข้อละ 1 คะแนน  
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ชุดนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) 

สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

แบบสรุปผลการประเมินประจำเลม่ที่ 2 
คำช้ีแจง ให้ผู้ศึกษาด้วยตนเองหรือผู้อบรมกรอกข้อมูลคะแนนให้สมบูรณ์ 

คะแนนเล่มท่ี 2 สรุปผล 
การประเมิน 

ระดับผลการประเมิน 

คะแนนแบบทดสอบ 
ก่อนศึกษาเอกสาร  
คะแนนเต็ม 20 คะแนน  
ได้คะแนนต้ังแต่ 16 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 
 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

 

         ระดับดีมาก 
         ระดับดี 
         พอใช้ 
         ควรปรับปรุง 

คะแนนใบกิจกรรมท่ี 6-8 
คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
ได้คะแนน 12 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

 

 
 
 

คะแนนแบบทดสอบ 
หลังศึกษาเอกสาร 
ได้คะแนนต้ังแต่ 16 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

 

         ระดับดีมาก 
         ระดับดี 
         พอใช้ 
         ควรปรับปรุง 

 
                                             ลงช่ือผู้ประเมิน …………………………………..………… 
                                                                (                                       ) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. ผลการทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน                            
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป  

  คะแนน   ผลการประเมิน 

            16 - 20     ผ่านเกณฑ์  ระดับดีมาก 
  11 - 15     ผ่านเกณฑ์  ระดับดี 
   6 - 10     ผ่านเกณฑ์  พอใช้ 
   0 - 5     ไม่ผ่านเกณฑ์  ควรปรับปรุง 
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