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เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจากต ารา บทความ และจาก
ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ผศ.ดร.วัชรา เล่าเรียนดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นแนวทางให้เพ่ือครูน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

 
Active Learning กับการสอนภาษาไทย 

Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้ลงมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิด
เก่ียวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป (Bonwell,1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพ้ืนฐาน 2 
ประการคือ  
      1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ 
      2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers and Jones, 1993)  
 โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ ( receive)ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้  (co-
creators) ( Fedler and Brent, 1996)  

Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือ เป็นการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติ หรือ การลงมือท าซ่ึง “ความรู้” ที่ เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  กระบวนการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว  ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียน
ได้การเรียนรู้โดยการอ่าน, การเขียน, การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการคิด
ขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์ , และการประเมินค่า  กระบวนการเรียนรู้  Active Learning ท าให้
ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้  Passive Learning  เพราะ
กระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการท างานของสมองที่เก่ียวข้องกับความจ า โดยสามารถเก็บ
และจ าสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ กับเพ่ือน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติ
จริง จะสามารถเก็บจ าในระบบความจ าระยะยาว (Long Term Memory) ท าให้ผลการเรียนรู้  ยังคงอยู่ได้ใน
ปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า 
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ตารางวิเคราะห์รูปแบบ/เทคนิค/กลวิธีการจัดการเรียนรู้ 

รูปแบบ/เทคนิค/กลวิธีการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตัวอย่างเน้ือหา 
สาระการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน ฟัง/ดู/พูด การใช้ภาษา วรรณคดี/

วรรณกรรม 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอร์ (Jigsaw)       

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ เอส. ที. เอ. ดี. (STAD)       

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ที. จี. ที. (TGT)       

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ จี. ไอ. (G.I.)       

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ซี. ไอ. อาร์. ซี       

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม        

วิธีสอนแบบโครงงาน        

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน       

การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย        

วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ/ละคร/สถานการณ์จ าลอง        

วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง        

วธีิสอนโดยใชเกม       

วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง        

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Concept Map หรือ ผังมโนทัศน์       

การสอนแบบ ๔ MAT       

การสอนแบบ KWL       

การสอนแบบ KWL Plus       
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ตัวอย่างรูปแบบ/วิธีการสอนแบบ Active Learning  
 
1. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอร์ (Jigsaw) 

1.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน)  
1.2 สมาชิกในกลุ่มได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาสาระคนละ 1 ส่วน (เปรียบเสมือนได้ชิ้นส่วน

ภาพตัดต่อคนละ 1 ชิ้น) และหาค าตอบในประเด็นปัญหาที่ผู้สอนมอบหมายให้ 
1.3 สมาชิกในกลุ่มแยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืน ซ่ึงได้รับเนื้ อหาเดียวกัน ต้ังเป็นกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ(expert group) ขึ้นมา และร่วมกันท าความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นอย่าละเอียด และร่วมกัน
อภิปรายหาค าตอบประเด็นปัญหาที่ผู้สอนมอบหมายให้ 

1.4 สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไปสู่กลุ่มเดิมของตนเอง แต่ละคนช่วยสอนเพ่ือนในกลุ่มให้เข้า ใจ
ในสาระที่ตนได้ศึกษาร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เช่นนี้ สมาชิกทุกคนก็จะได้เรียนรู้ภาพรวมของสาระทั้งหมด 

1.5 ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบ แต่ละคนจะได้คะแนนเป็นรายบุคคล และน าคะแนนของทุก
คนในกลุ่มของเรามารวมกัน (หรือหาค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัล 

 
2. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ เอส. ที. เอ. ดี. (STAD) 

     ค าว่า “STAD” เป็นตัวย่อของ “Student Teams – Achievement Division” กระบวนการ
ด าเนินการมีดังนี้ 

2.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) 
2.2 สมาชิกในกลุ่มของเราได้รับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระนั้นร่วมกัน เนื้อหาสาระนั้น

อาจมีหลายตอน ซ่ึงผู้เรียนอาจต้องท าแบบทดสอบในแต่ละตอนและเก็บคะแนนของตนไว้ 
2.3 ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบครั้งสุดท้าย ซ่ึงเป็นการทดสอบรวบยอดและน าคะแนนของตน

ไปหาคะแนนพัฒนาการ ซ่ึงหาได้ดังนี้ 
     คะแนนพ้ืนฐาน  : ได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบย่อยหลาย ๆ ครั้งที่ผู้ เรียนแต่ละ

คนท าได้     คะแนนที่ได้      : ได้จากการน าคะแนนทดสอบครั้งสุดท้ายลบคะแนนพ้ืนฐาน 
     คะแนนพัฒนาการ  : ถ้าคะแนนที่ได้คือ 

     -11 ขึ้นไป คะแนนพัฒนาการ = 0 
     -1 ถึง -10 คะแนนพัฒนาการ = 10 
     +1 ถึง 10 คะแนนพัฒนาการ = 20 
     + 11 ขึ้นไป คะแนนพัฒนาการ = 30 

2.4 สมาชิกในกลุ่มของเราน าคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนของ
กลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการของกลุ่มสูงสุด กลุ่มนั้นได้รางวัล 

 
๓. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ที. จี. ที. (TGT) 

   ตัวย่อ “TGT” มาจาก”Team Game Tournament” ซ่ึงมีการด าเนินการดังนี้ 
4.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน)  
4.2 สมาชิกในกลุ่มของเรา ได้รับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกัน 
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4.3 สมาชิกในกลุ่มของเรา แยกย้ายกันเป็นตัวแทนกลุ่มไปแข่งขันกับกลุ่ม อ่ืนโดยจัดกลุ่มแข่งขัน
ตามความสามารถ คือคนเก่งในกลุ่มของเราแต่ละกลุ่มไปรวมกัน คนอ่อนก็ไปรวมกับคนอ่อนของกลุ่มอ่ืน 
กลุ่มใหม่ที่รวมกันนี้เรียกว่ากลุ่มแข่งขัน  

4.4 สมาชิกในกลุ่มแข่งขัน เริ่มแข่งขันกันดังนี้ 
     ก. แข่งขันกันตอบค าถาม 10 ค าถาม 
     ข. สมาชิกคนแรกจับค าถามขึ้นมา 1 ค าถาม และอ่านค าถามให้กลุ่มฟัง 
     ค. ให้สมาชิกที่อยู่ซ้ายมือของผู้อ่านค าถามคนแรกตอบค าถามก่อน ต่อไปจึงให้คนถัดไปตอบ

จนครบ 
     ง. ผู้อ่านค าถามเปิดค าตอบ แล้วอ่านเฉลยค าตอบที่ถูกให้กลุ่มฟัง 

        จ. ให้คะแนนค าตอบดังนี้ 
ผู้ตอบถูกเป็นคนแรกได้ 2 คะแนน ผู้ตอบถูกคนต่อไปได้ 1 คะแนน ผู้ตอบผิดได้ 0 

คะแนน 
     ฉ. ต่อไปสมาชิกคนที่ 2 จับค าถามที่ 2 และเริ่มเล่นตามขั้นตอน ข-จ ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง

ค าถามหมด 
        ช. ทุกคนรวมคะแนนของตนเอง 
   ผู้ได้คะแนนอันดับ 1 ได้โบนัส 10 คะแนน  ผู้ได้คะแนนอันดับ 2 ได้โบนัส 8 คะแนน 

ผู้ได้คะแนนอันดับ 3 ได้โบนัส 5 คะแนน  ผู้ได้คะแนนอันดับ 4 ได้โบนัส 4 คะแนน 
4.5 เม่ือแข่งขันเสร็จแล้ว สมาชิกกลุ่มกลับไปกลุ่มเดิมของตนเอง แล้วน าคะแนนที่แต่ละคนได้

รวมเป็นคะแนนของกลุ่ม 
 

๔. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ จี. ไอ. (G.I.) 
     “G.I.” คือ “Group Investigation” รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยกันไปสืบค้นข้อมูล

มาใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 
6.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน)  
6.2 กลุ่มย่อยศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกันโดย 
     ก. แบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ แล้วแบ่งกันไปศึกษาหาข้อมูลหรือค าตอบ 
     ข. ในการเลือกเนื้อหา ควรให้ผู้เรียนอ่อนเป็นผู้เลือกก่อน 
6.3 สมาชิกแต่ละคนไปศึกษาหาข้อมูล/ค าตอบมาให้กลุ่ม กลุ่มอภิปรายร่วมกันและสรุปผล

การศึกษา 
6.4 กลุ่มเสนอผลงานของกลุ่มต่อชั้นเรียน 
 

๕. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ซี. ไอ. อาร์. ซี 
     รูปแบบ CIRC หรือ “Cooperative Integrated Reading and Composition” เป็นรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบร่วมมือที่ใช้ในการสอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะ รูปแบบนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 
กิจกรรมคือ กิจกรรมการอ่านแบบเรียน การสอนการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และการบูรณาการภาษากับการเรียน 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้(Slavin, 1995: 104-110) 

7.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถในการอ่าน นักเรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่ 2  คน 
หรือ 3 คน ท ากิจกรรมการอ่านแบบเรียนร่วมกัน 



๕ 

  

7.2 ครูจัดทีมใหม่โดยให้นักเรียนแต่ละทีมต่างระดับความสามารถอย่างน้อย 2 ระดับ ทีมท า
กิจกรรมร่วมกัน เช่น เขียนรายงาน แต่งความ ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบต่าง ๆ และมีการให้คะแนน
ของแต่ละทีม ทีมใดได้คะแนน 90% ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตรเป็น “ซุปเปอร์ทีม” หากได้คะแนน
ต้ังแต่ 80-89% ก็จะได้รับรางวัลรองลงมา 

7.3 ครูพบกลุ่มการอ่านประมาณวันละ 20 นาที แจ้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน แนะน าค าศัพท์
ใหม่ ๆ  

ทบทวนศัพท์เก่า ต่อจากนั้นครูจะก าหนดและแนะน าเรื่องที่ อ่านแล้วให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมต่าง  ๆ ตามที่ผู้ เรียน
จัดเตรียมไว้ให้ เช่น อ่านเรื่องในใจแล้วจับคู่อ่านออกเสียงให้เพ่ือนฟังและช่วยกันแก้จุดบกพร่อง หรือครูอาจจะให้
นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม วิเคราะห์ตัวละครวิเคราะห์ปัญหาหรือท านายว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไปเป็นต้น  

7.4 หลังจากกิจกรรมการอ่าน ครูน าอภิปรายเรื่องที่อ่าน โดยครูจะเน้นการฝึกทักษะต่าง ๆ  ใน
การอ่าน เช่น การจับประเด็นปัญหา การท านาย เป็นต้น 

7.5 นักเรียนรับการทดสอบการอ่านเพ่ือความเข้าใจ นักเรียนจะได้รับคะแนนเป็นทั้งรายบุคคล
และทีม 

7.6 นักเรียนจะได้รับการสอนและฝึกทักษะการอ่านสัปดาห์ละ 1 วัน เช่น ทักษะการจับใจความ
ส าคัญ ทักษะการอ้างอิง ทักษะการใช้เหตุผล เป็นต้น 

7.7 นักเรียนจะได้รับชุดการเรียนการสอนเขียน ซ่ึงผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อการเขียนได้ตาม
ความสนใจ นักเรียนจะช่วยกันวางแผนเขียนเรื่องและช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและในที่สุดตีพิมพ์
ผลงานออกมา 

7.8 นักเรียนจะได้รับการบ้านให้เลือกอ่านหนังสือที่สนใจ และเขียนรายงานเรื่องที่ อ่า นเป็น
รายบุคคล โดยให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนที่บ้าน โดยมีแบบฟอร์มให้ 
 

๖. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม (Questioning Method) 
     แนวคิด เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้ เรียน โดยผู้สอนจะป้อน

ค าถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นค าถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพ่ือให้ผู้ เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล
วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือ การประเมินค่าเพ่ือจะตอบค าถามเหล่านั้น 

     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ค าถามมีขั้นตอนส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. ขั้นวางแผนการใช้ค าถาม ผู้สอนควรจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้ค าถามเพ่ือ

วัตถุประสงค์ใดรูปแบบหรือประการใดที่จะสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2. ขั้นเตรียมค าถาม ผู้สอนควรจะเตรียมค าถามที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยการ

สร้างค าถามอย่างมีหลักเกณฑ์ 
3. ขั้นการใช้ค าถาม ผู้สอนสามารถจะใช้ค าถามในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ

อาจจะสร้างค าถามใหม่ที่นอกเหนือจากค าถามที่เตรียมไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและ
สถานการณ์นั้น ๆ 

4. ขั้นสรุปและประเมินผล 
     4.1 การสรุปบทเรียนผู้สอนอาจจะใช้ค าถามเพ่ือการสรุปบทเรียนก็ได้ 
     4.2 การประเมินผล ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้วิธีกา ร

ประเมินผลตามสภาพจริง 
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๗. วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method) 
     แนวคิด เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ผู้ เรียนสนใจ 

ซ่ึงผู้เรียนจะต้องฝึกกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน มีการวางแผนในการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ จนการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อันเป็น
ประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานต่าง  ๆ ได้ วิธีการสอนโครงงานสามารถ
สอนต่อเนื่องกับวิธีสอนแบบบูรณาการได้ ทั้งในรูปแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  และบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาบูรณาการเพ่ือท าโครงงาน  

     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ขั้นก าหนดปัญหา หรือส ารวจความสนใจ ผู้สอนเสนอสถานการณ์หรือตัวอย่างที่ เป็นปัญหา

และกระตุ้นให้ผู้เรียนหาวิธีการแก้ปัญหา หรือยั่วยุให้ผู้เรียนมีความต้องการใคร่เรียนใคร่รู้  ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง 

2. ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ผู้สอนแนะน าให้ผู้ เรียนก าหนดจุ ดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่า
เรียนเพ่ืออะไร จะท าโครงงานนั้นเพ่ือแก้ปัญหาอะไร ซ่ึงท าให้ผู้ เรียนก าหนดโครงงานแนวทางในการ
ด าเนินงานได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 

3. ขั้นวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ให้ผู้เรียนวางแผนแก้ปัญหา ซ่ึงเป็นโครงงานเด่ียวหรือกลุ่ม
ก็ได้ แล้วเสนอแผนการด าเนินงาน ให้ผู้สอนพิจารณา ให้ค าแนะน า  ช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะการ
วางแผนโครงงานของผู้เรียน ผู้เรียนเขียนโครงงานตามหัวข้อซ่ึงมีหัวข้อส าคัญ (ชื่อโครงงาน หลักการและ
เหตุผลวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาย เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ แหล่งความรู้  สถานที่
ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ) 

4. ขั้นลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหาตามแผนการที่ก าหนดไว้
โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษา คอยสังเกต ติดตาม แนะน าให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผล
ด าเนินการด้วยความมานะอดทน มีการประชุมอภิปราย ปรึกษาหารือกันเป็นระยะ ๆ ผู้สอนจะเข้าไป
เก่ียวข้องเท่าที่จ าเป็น ผู้เรียนเป็นผู้ใช้ความคิด ความรู้ ในการวางแผนและตัดสินใจท าด้วยตนเอง 

5. ขั้นประเมินผลระหว่าปฏิบัติงาน ผู้สอนแนะน าให้ผู้ เรียนรู้จักประเมินผลก่อนด าเนินการ  
ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ คือรู้จักพิจารณาว่าก่อนที่จะด าเนินการมีสภาพเป็นอย่างไร มี
ปัญหาอย่างไร ระหว่างที่ด าเนินงานตามโครงงานนั้น ยังมีสิ่งใดที่ผิดพลาดหรือเป็นข้อบกพร่องอยู่  ต้อ ง
แก้ไขอะไรอีกบ้าง มีวิธีแก้ไขอย่างไร เม่ือด าเนินการไปแล้วผู้เรียนมีแนวคิดอย่างไร มีความพึงพอใจหรือไม่ 
ผลของการด าเนินการตามโครงงาน ผู้เรียนได้ความรู้อะไร ได้ประโยชน์อย่างไร และสามารถน าความรู้นั้น
ไปพัฒนาปรับปรุงงานได้อย่างดียิ่งขึ้น หรือเอาความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร โดยผู้ เรียนประเมิน
โครงงานของตนเองหรือเพ่ือนร่วมประเมิน จากนั้นผู้สอนจึงประเมินผลโครงงานตามแบบประเมิน ซ่ึง
ผู้ปกครองอาจจะมีส่วนร่วมในการประเมินด้วยก็ได้ 

6. ขั้นสรุป รายงานผล และเสนอผลงาน เม่ือผู้เรียนท างานตามแผนและเก็บข้อมูลแล้ว  ต้องท า
การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและเขียนรายงาน เพ่ือน าเสนอผลงาน ซ่ึงนอกเหนือจากรายงานเอกสารแล้ว 
อาจมีแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ แบบจ าลอง หรือของจริงประกอบการน าเสนอ อาจจัดได้หลายรูปแบบ 
เช่น จัดนิทรรศการ การแสดงละคร ฯลฯ 
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๘. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
     แนวคิด เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบ วนการ

ท างานกลุ่ม ตัวปัญหาจะเป็นจุดต้ังต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ด้วยเหตุผล และการสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา  

     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
     1. ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหาจัดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ มองเห็น

ปัญหาก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียน และเกิดความสนใจที่จะค้นหาค าตอบ 
     2. ท าความเข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อกับปัญหาได้ 
     3. ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนและด าเนินการศึกษาค้นคว้าอย่าง

หลากหลาย 
     4. สังเคราะห์ความรู้ ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายผล

และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
     5. สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง ประเมินผล

งานว่าข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมเพียงใด โดยการตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเอง
อย่างอิสระ ทุกกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 

     6. น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอใน
รูปแบบผลงานที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกคนและผู้เก่ียวข้องกับปัญหา ร่วมกันประเมินผลงาน 

 
๙. การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Induction Method) 

     แนวคิด เป็นกระบวนการที่ผู้สอนสอนจากรายละเอียดปลีกย่อย หรือจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ 
หรือกฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุป โดยการน าเอาตัวอย่างข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ ที่มีหลักการแฝงอยู่มาให้ผู้เรียนศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์จนสามารถสรุป
หลักการหรือกฎเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง 

     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยมีขั้นตอนส าคัญดังต่อไปนี้ 
     1. ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมตัวผู้เรียน ทบทวนความรู้เดิมหรือปูพ้ืนฐานความรู้ 
     2. ขั้นเสนอตัวอย่าง เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์ 

ปรากฏการณ์ หรือแนวคิดให้ผู้เรียนได้สังเกตลักษณะและคุณสมบัติของตัวอย่างเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบ
สรุปเป็นหลักการ แนวคิด หรือกฎเกณฑ์ ซ่ึงการน าเสนอตัวอย่างควรเสนอหลาย  ๆ ตัวอย่างให้มากพอที่
ผู้เรียนสามารถสรุปเป็นหลักการหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ 

     3. ขั้นเปรียบเทียบ เป็นขั้นที่ผู้เรียนท าการสังเกต ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวม เปรียบเทียบ
ความคล้ายคลึงกันขององค์ประกอบในตัวอย่าง แยกแยะข้อแตกต่าง มองเห็นความสัมพันธ์ในรายละเอียด
ที่เหมือนกัน ต่างกัน 

     4. ขั้นกฎเกณฑ์ เป็นการให้ผู้เรียนน าข้อสังเกตต่าง  ๆ จากตัวอย่างมาสรุปเป็นหลักการ 
กฎเกณฑ์หรือนิยามด้วยตัวผู้เรียนเอง 

     5. ขั้นน าไปใช้ ในขั้นนี้ผู้สอนจะเตรียมตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์
หรือความคิดใหม่ ๆ ที่หลากหลาย มาให้ผู้เรียนใช้ในการฝึกความรู้ ข้อสรุปไปใช้ หรือ ผู้สอนอาจให้โอกาส
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ผู้เรียนช่วยกันยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้เรียนเองเปรียบเทียบก็ได้ เป็นการ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการ
ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนว่าหลักการที่ได้เรียนไปนั้น สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและท าแบบฝึกหัดได้
หรือไม่ หรือเป็นการประเมินว่าผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้หรือไม่นั่นเอง 
 

๑๐. วิธีสอนแบบแสดงบทบาท (Role Playing Method) 
     วิธีสอนแบบแสดงบทบาทเป็นวิธีสอนที่ใช้การแสดงบทบาทสมมุติ หรือการเทียบเคียงสถานการณ์ที่

เป็นจริงมาเป็นเครื่องมือในการสอน โดยที่ครูสร้างสถานการณ์สมมุติและบทบาทขึ้นมาใ ห้นักเรียนได้แสดงออก
ตามที่ตนคิดว่าควรจะเป็น การแสดงบทบาทอาจกระท าได้ทั้งทางด้านความรู้ความคิด  และพฤติกรรมของผู้แสดง 
วิธีการนี้จะสร้างความเข้าใจและความรู้สึกให้เกิดกับนักเรียนได้ดี 

     ขั้นตอนของวิธีสอนแบบแสดงบทบาท 
1. เลือกปัญหาที่นักเรียนท าความเข้าใจยาก จ ายาก สับสน หรือกล่าวตามสภาพจริงไม่ได้  มา

เป็นเรื่องที่จะแสดงบทบาท 
2. ให้นักเรียนร่วมกันก าหนดตัวบุคคลให้เหมาะสมกับบทบาทนั้น ๆ เท่าที่ลักษณะของบุคคลจะ

เอ้ืออ านวยให้กับสภาพความเป็นจริง 
 
๑๑. วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง (Self Study Method) 
       วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งวิชาด้วย
ตนเอง ได้แก่ การศึกษาจากหนังสือและการศึกษานอกสถานที่ การสอนวิธีนี้บางครั้งเรียกว่าวิธี Problem Solving 
หรือ Discovery Method 

     ขั้นตอนของวิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง 
1. จัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรืออาจเป็นผู้เรียนคนเดียวศึกษาค้นคว้าตามล าพัง 
2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย และให้ค าแนะน า ให้มีการร่วมมือกันใน

การวางแผนที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่าง ๆ ดูแลและให้ความช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียนแต่ละ
คน จัดหาและเสนอแนะแหล่งความรู้ ได้แก่ วัสดุ หนังสือและสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่นักเรียนต้องใช้ รวมทั้งอาจ
แนะน าให้หาความรู้ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกโรงเรียน 

3. หลังการแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว นักเรียนเขียน
รายงานผลการวินิจฉัยปัญหา 

 
๑๒. วธีิสอนโดยใชเกม (Game) 
      วิธีสอนโดยใชเกม คือกระบวนการที่ผูสอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดโดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และ
ผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู 

     วิธีสอนโดยใช้เกม เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ เรียนได เรียนรู้ เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทาย
ความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณตรง เป็นวิธีการทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง 

องค์ประกอบส าคัญของวิธีสอน 
        1. มีเกม และกติกาการเล่น        2. มีการเล่นเกมตามกติกา 
        3. มีการอภิปรายเก่ียวกับผลการเล่น วิธีการเล่น และพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นหลังการ 
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๑๓. วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง  (Case) 
คือ  กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้น

จากความเป็นจริง และตอบประเด็นค าถามเก่ียวกับเรื่องนั้น แล้วน าค าตอบและเหตุผลท่ีมาของค าตอบนั้นมาใช้
เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี , 2543) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดของผู้อ่ืน  
2. ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น 

ขั้นตอนการสอน 
1. ผู้สอน / ผู้เรียนน าเสนอกรณีตัวอย่าง  กรณีตัวอย่างส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องราวท่ีมีสถานการณ์เป็นปัญหา

ขัดแย้ง ผู้สอนอาจใช้วิธีการต้ังประเด็นค าถามที่ท้าทายให้ผู้เรียนคิดก็ได้  ใช้เรื่องจริงหรือเรื่องจากหนังสือพิมพ์ 
รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ผู้สอนต้องเตรียมประเด็นค าถามส าหรับการอภิปรายเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ต้องการ ในการเสนอ
ท าได้หลายวิธี เช่น การพิมพ์เป็นข้อมูลมาให้ผู้เรียนอ่าน การเล่ากรณีตัวอย่างให้ฟัง หรือน าเสนอโดยใช้สื่ออ่ืน 

2. ผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่าง ผู้สอนควรแบ่งกลุ่มย่อยในการศึกษากรณีตัวอย่าง ไม่ควรให้ผู้เรียนตอบ
ประเด็นค าถามทันที  

3. ผู้เรียนอภิปรายประเด็นค าถามเพ่ือหาค าตอบ  ผู้เรียนแต่ละคนควรมีค าตอบของตนเตรียมไว้ก่อน แล้วจึง
ร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม และน าเสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุ่ม  

4. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายค าตอบ  น าเสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุ่ม ค าถามส าหรับการอภิปรายนี้ ไม่
มีค าตอบที่ถูกหรือผิดอย่างชัดเจนแน่นอน แต่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นค าตอบและเหตุผลท่ีหลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมี
มุมมองที่กว้างขึ้น ช่วยให้การตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้น การอภิปรายควรมุ่งความสนใจไปที่เหตุผลหรือที่มาของ
ความคิดที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหาเป็นส าคัญ 

5. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเก่ียวกับปัญหาของผู้เรียน และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ  
ข้อดีและข้อจ ากัด 
  
๑๔. การสอนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์   

หมายถึง  ความคิดความเข้าใจที่ได้รับมาจากการสังเกต หรือประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
น ามาจัดประเภทของข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันไว้ในกลุ่มหรือประเภทเดียวกันโดยอาศัย
คุณลักษณะร่วมกัน เป็นเกณฑ์  องค์ประกอบของแผนผังมโนทัศน์มี  3  องค์ประกอบ  คือ  มโนทัศน์หลัก   มโน
ทัศน์รอง   มโนทัศน์ย่อย   โดยเชื่อมโยงมโนทัศน์ที่มีความสัมพันธ์กันด้วยเส้น  กระบวนการ Concept Mapping 
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ 6 ขั้นตอน 

1. Preparation Step - ขั้นของการเตรียมการ  
        เป็นขั้นตอนที่ผู้ริเริ่มมีความคิดใหม่ๆ หรือมีโครงการใหม่ๆ ที่ต้องการจะท าการวิเคราะห์ ผู้ริ เริ่มนี้จะเป็น
ผู้รวบรวมสมาชิกภายในกลุ่ม (สอดคล้องกับ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice - CoP) ของการจัดการ
ความรู้ -KM) จะเป็นจ านวนเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข จากนั้นจะท าตารางนัดหมายไว้
คร่าว ๆ หลังจากนั้นจะท าการนัดหมายการประชุมครั้งแรก ขั้นตอนนี้จะเป็นการกล่าวถึงโครงการ หรือความ
ต้องการของโครงการ วัตถุประสงค์คืออะไร ต้องการผลลัพธ์อะไรบ้าง และการท างานร่วมกันทางความคิดจะเป็น
อย่างไร  
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2. Generation Step ขั้นของการสร้างความคิด 
       คือการที่ทุกคนในกลุ่มเสนอความคิดเห็นของตนเองออกมา ข้อมูลที่ได้อาจจะมาจากต ารา งานวิจัย หรือ
แหล่งความรู้ (Sources of Knowledge) ที่หลากหลาย อาทิ ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หนังสือ วารสารวิชาการ 
ฐานข้อมูลความรู้ต่างๆ หรือบางครั้งอาจจะมาจากผู้เชี่ยวชาญ (Center of Excellence - CoE) ขั้นตอนนี้จะสนใจ
ที่จ านวนของความคิด มากกว่า คุณภาพของความคิด ผู้น าการประชุม หรือ วิทยากรกระบวนการ ( Facilitator) 
จะมีบทบาทท่ีส าคัญในช่วงเวลานี้เป็นอย่างมากที่จะกระตุ้นให้สมาชิกน าเสนอความคิดเห็น 

3. Structure Step - ขั้นการจัดโครงสร้างความคิด 
       สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันจัดกลุ่มของความคิด ( Ideas Grouping) รวมทั้งการจัดล าดับช่วงชั้นของ
ความคิด (Basic Ordering Ideas - BOIs)  

4. Representation Step - การวิเคราะห์แผนที่มโนทัศน์ 
      เป็นขั้นตอนที่จะวิเคราะห์คุณภาพของความคิด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Relationship) วิเคราะห์
ประเด็นเชื่อมโยง หรือเก่ียวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ส่วนขาด หรือสิ่งที่ตกหล่น ยังไม่มีใครมอง 

5. Interpretation Step - การตีความและแปลความหมาย 
      เป็นขั้นตอนในการท าความเข้าใจ และแปลผลของแผนที่มโนทัศน์ เป็นขั้นตอนที่จะต้องน าแผนที่มโนทัศน์
ออกมาสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย ไม่ส าคัญว่าเขียนมันออกมาได้ แต่ส าคัญว่า เขียนแล้ว ชาวบ้านอ่านเข้าใจ
ด้วย ซ่ึงตัวชาวบ้านเองก็จะต้องฝึกอ่าน แผนที่มโนทัศน์ให้เป็นด้วย 

6. Utilization Step การน าไปใช้ประโยชน์ 
      เป็นการน า Concept Mapping ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน เช่น การน าไปใช้เป็น Strategic Map 
หรือการน าไปใช้เป็นกรอบแนวคิด (Conceptual framework) ในการด าเนินงานวิจัย หรือวิเคราะห์เพ่ือ 
แก้ปัญหาขององค์กรหรือหน่วยงาน 
 
๑๕. การสอนแบบ ๔ MAT 
 4 MAT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งส่งเสริมความถนัดของผู้ เรียนและ
ส่งเสริมการใช้สมอง 2 ซีกอย่างสมดุลกัน อันจะส่งผลให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ และผู้ เรียนได้เกิดการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
          ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเสนอประสบการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้เรียน (Experience) ขั้นตอนนี้ เป็นการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรื่องที่เรียน ค้นพบเหตุผลของตนเองว่าท าไมต้องเรียนเรื่องนั้น (Why) 
            ขั้นท่ี 2 ขั้นเสนอเน้ือหาสาระข้อมูลแก่ผู้เรียน (Presentation) ขั้นนี้เป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ ขั้น
ที ่1 มาสู่การสร้างความคิดรวบยอด เพ่ือตอบค าถามให้ได้ว่าสิ่งที่เรียนนั้นคืออะไร (What) 
            ขั้นท่ี 3 ขั้นฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอด (Practice) เป็นการพัฒนาความคิดรวบยอดมาสู่
การปฏิบัติจริง เพ่ือหาค าตอบว่าจะท าได้อย่างไร (How) 
           ขั้นท่ี 4 ขั้นน าความคิดรวบยอดไปสู่การประยุกต์ใช้ (Application) เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีเกิดจาก
การลงมือกระท าด้วยตนเอง เพ่ือชี้ให้เห็นว่าถ้าจะน าไปใช้ในชีวิตจริงแล้วจะเป็นอย่างไร (If) 
กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT 
            ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์ (Creating an Experience) : น าอย่างน่าสนใจ 
            ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประสบการณ์ (Analyzing the experience) : ให้คิดความส าคัญ 
            ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (Integrating reflection concepts) : ช่วยกันค้นคว้า 
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            ขั้นที่ 4 สรุปเป็นทฤษฎีหลักการสาระความรู้ (Developing theories and concepts) : น ามาสรุปเป็น
หลักการ 
            ขั้นที่ 5 ท าตามแนวคิดที่ก าหนด (Working on defined concepts) : ท างานตามแนวคิด 
            ขั้นที่ 6 สร้างชิ้นงานตามความถนัด (Messing around) : ประดิษฐ์งานส่วนตน 
            ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ชิ้นงานและประยุกต์ใช้  (Analyzing their own application of the concepts for 
usefulness) : รายงานผลประยุกต์ใช้ 
            ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Doing it themselves and sharing what they do with 
others) : ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 
๑๖. การสอนแบบ KWL 
 เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L พัฒนาขึ้นโดย Dr. Oga I Koroleva ในปี 1986 เพ่ือน ามาใช้ในชั้นเรียน 
ซ่ึงจัดว่าเป็นเทคนิคการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่เสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี ท าให้ผู้ เรียนเกิด
ความคงทนทางการเรียนที่ยาวนานมากกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ ที่มีผู้สอนเป็นผู้น าในชั้นเรียน รวมทั้งเป็น
การเสริมสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ใช้ได้ผลดี สามารถใช้ได้ทั้งผู้เรียนรายบุคคลหรือผู้เรียนเป็นกลุ่ม ทั้งกลุ่มเล็ก 
ๆ และกลุ่มใหญ่ ๆ เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นรู้ = K (Know) 
        ผู้สอนจะต้ังประเด็น (หรือหัวข้อบทเรียน) ให้ผู้เรียนทุกคนทราบ หลังจากนั้นจึงปล่อยให้ผู้ เรียนแต่ละคน
ได้คิด และให้ผู้เรียนแต่ละคน (หรือแต่ละกลุ่ม) ได้เขียนสาระต่าง ๆ ที่ผู้ เรียนมีความรู้อยู่แล้วเก่ียวกับประเด็นที่
ผู้สอนต้ังไว้ในกระดาษที่ผู้สอนแจกให้  

2. ขั้นต้องการเรียน = W (Want) 
         หลังจากที่ผู้เรียนบันทึกสาระต่าง ๆ ที่ตนเองมีความรู้อยู่แล้วเก่ียวกับประเด็น (หรือหัวข้อบทเรียน) ที่
ผู้สอนต้ังไว้แล้ว ผู้สอนจะให้ผู้เรียนบันทึกถึงความต้องการที่เก่ียวกับสาระหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องการจะ
เรียนรู้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซ่ึงอาจจะบันทึกเป็นหัวข้อย่อย ๆ ก็ได้ ถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่ม สามารถให้กลุ่มช่วยกันคิดว่า 
ต้องการเรียนรู้สิ่งใดเพ่ิมเติม ในหัวข้อที่ผู้สอนก าหนดไว้หลังจากนั้นจะมีการจัดการเรียนรู้ตามปกติ ซ่ึงอาจให้ผู้สอน
เป็นผู้น าชั้นเรียน หรือปล่อยให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนแต่เพียงล าพังจากสื่อต่าง ๆ ที่ผู้สอนจัดไว้ให้ หรืออาจจะให้
ผู้เรียนออกไปค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับหัวข้อย่อย ๆ ที่ผู้เรียนบันทึกไว้ในกระดาษช่อง W 

3. ขั้นเรียนรู้แล้ว = L (Learned) 
      ในขั้นสุดท้ายนี้ จะให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ เรียนได้เรียนรู้แล้วจากขั้นตอนที่ผ่านมา ลงใน
กระดาษช่องทางขวามือที่เหลือ และให้ผู้ เรียนช่วยกันสรุปว่า สิ่งที่ผู้ เรียนรู้แล้ว ( K) สิ่งที่ผู้ เรียนต้องการเรียน 
(W) และสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้แล้ว (L) มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร และสรุปผลความรู้ที่ได้ 
 
๑๗. การสอนแบบ KWL Plus 

หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการอ่าน ทักษะการคิดอย่างรู้ตัว การน าประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียนมาช่วยในการตีความเนื้อเรื่อง การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการต้ังค าถาม โดยมีขั้นตอนในการสอน 
ดังนี้ 

ขั้น K (What do I know) 

ขั้นตอนนี้ก่อนที่นักเรียนจะอ่านเรื่องครูอธิบายความคิดรวบยอดของเรื่องและก าหนดค าถามโดยครู
กระตุ้นหรือถามให้นักเรียนได้ระดมสมอง (Brainstorms) เก่ียวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนก 
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แล้วเขียนค าตอบของนักเรียนในแผนภูมิรูปภาพช่อง K (What do I know) หลังจากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันจัด
ประเภทความรู้ที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดขึ้นในเรื่องที่จะอ่าน  

ขั้น W (What do I want to learn) 

ในขั้นตอนนี้นักเรียนค้นหาความจริงจากค าถามในสิ่งที่สนใจอยากรู้ หรือค าถามที่ยังไม่มีค าตอบเก่ียวกับ
ความคิดรวบยอดของเรื่อง พร้อมทั้งให้นักเรียนเขียนรายการค าถามที่ต้ังไว้ ในระหว่างอ่านนักเรียนสามารถเพ่ิม
ค าถามและค าตอบในกลุ่มของตัวเองได้ 

ขั้น L1 (What did I learn) 

ในขั้นตอนนี้นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้ระหว่างการอ่านและหลังการอ่าน ลงในช่อง L (What did I 
learn) พร้อมทั้งตรวจสอบค าถามที่ยังไม่ได้ตอบ  

ขั้น L2 (Mapping) 

นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จัดประเภทไว้ในขั้นตอน K(What do I know) เขียนชื่อเรื่องไว้ในต าแหน่งตรงกลาง
และเขียนองค์ประกอบหลักของแต่ละหัวข้อ พร้อมทั้งเขียนอธิบายเพ่ิมเติมในแต่ละประเด็น  

ขั้น L3 (Summarizing) 

ขั้นตอนนี้นักเรียนช่วยกันสรุปและเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนภูมิความคิดซ่ึงการเขียนในขั้นนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการประเมินความเข้าใจของนักเรียน  
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-ตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้- 
เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 
๑.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
๒. ตัวชี้วัด 
 ม.๒/๕  รวบรวมและจ าแนกของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
๓. สาระส าคัญ 
 ภาษาไทยที่เราสื่อสารกันในปัจจุบันมีทั้งค าไทยแท้และค าที่ยืมมาจากภาษาอ่ืนซ่ึงการยืมค าจาก
ภาษาอ่ืนมาใช้ในภาษาไทยนั้น ท าให้เรามีค าที่หลากหลายขึ้นซ่ึงการยืมค ามาใช้นั้นผู้ใช้ต้องมีความรู้  ความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้จึงจะสามารถน าค านั้น ๆ มาใช้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะท าให้
ภาษาไทยของเรามีพัฒนาการขึ้น 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะค าภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในภาษาไทยได้ถูกต้อง 
๕. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 
๖. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๑. ใฝ่เรียนรู้  
        ๒. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗.  สาระการเรียนรู้  
 ๗.๑ ความรู้ 

๑. ค ายืมภาษาบาลี-สันสกฤต 
๒. ค ายืมภาษาจีน 
๓. ค ายืมภาษาอังกฤษ 

๗.๒ ทักษะกระบวนการ  
  ๑. วิเคราะห์ค าภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในภาษาไทยได้ถูกต้อง 
  ๒. จ าแนกค าภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในภาษาไทยได้ถูกต้อง  
  ๓. แยกแยะค าภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในภาษาไทยได้ถูกต้อง
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  8.  (ตัวอย่าง) กิจกรรมการเรียนรู้  

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning บันทึก 
ขั้นท่ี ๑ : แลกเปล่ียนประสบการณ์ (๕ นาที) 

- ครูติดชุดบัตรค าภาษาต่างประเทศบนกระดาน 
ก๋วยเต๋ียว เค้ก มัจฉา กิน บุษบา 

 

- ครูเสนอสถานการณ์ค าถาม/ปัญหาให้นักเรียนได้คิด ดังน้ี 
1. บัตรค าข้างต้นมาจากค าไทยแท้ท้ังหมดหรือไม่ 
2. บัตรค าข้างต้นมีค ามาจากภาษาใดบ้าง 
3. ท าไมเราต้องน าค าจากภาษาอ่ืนมาใช้ 

- ครูและนักเรียนสรุปค าตอบร่วมกัน 
 

ข้อเสนอแนะ: ครูจะต้องจดบันทึกค าตอบของนักเรียนไว้บนกระดาน 
 
ขั้นท่ี ๒ : สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน (๑๐ นาที) 

- จัดกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ กลุ่มละ ๖ คน 
- ครูก าหนดปัญหาท้าทายนักเรียนว่า “นักเรียนมีวิธีการ หรือหลักการในการแยกค า

ภาษาจีน อังกฤษ บาลี สันสกฤต 
- นักเรียนแต่ละคนหาค าตอบด้วยตนเองโดยล าพังอย่างอิสระ สัก ๑-๒ นาที จากน้ันจับคู่

แล้วร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดของตนให้เพ่ือนฟัง  จนได้ข้อสรุปท่ีเห็นพ้องกัน    
- เลือกนักเรียนจ านวน ๒ กลุ่ม ให้ส่งตัวแทนมาน าผลสรุปเสนอหน้าชั้นเรียน  ให้เพ่ือนฟังท้ัง

ชั้น เพ่ือหาข้อสรุปของประเด็นค าถาม  
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ขั้นท่ี ๓ : เสนอความรู้ (๒๕ นาที) 
- นักเรียนศึกษาจากป้ายความรู้ท่ีครูติดไว้บริเวณต่าง ๆ ภายในห้องเรียน ด้วยตนเองตาม

หมายเลขท่ีก าหนด  (เวลา ๑๐ นาที) 
     หมายเลข ๑ ค าจากภาษาจีน 
     หมายเลข ๒ ค าจากภาษาอังกฤษ 
     หมายเลข ๓-๔ ค าจากภาษาบาลี 
     หมายเลข ๕-๖ ค าจากภาษาสันสกฤต 

- จากน้ันให้นักเรียนแต่ละคนกลับมาสะท้อนความรู้ให้กับเพ่ือนในกลุ่มตามประเด็นท่ีได้ไป
ศึกษามา พร้อมซักถามในข้อสงสัย (เวลา ๑๐ นาที) 

- นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ของกลุ่มในรูปแบบของแผนภาพความคิด แล้วน าไปติดไว้
บริเวณต่างๆในห้อง และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินไปศึกษางานของเพ่ือนเพ่ือเป็นการสรุป
องค์ความรู้ (เวลา ๕ นาที) 

ขั้นท่ี ๔ : ประยุกต์หรือลงมือปฏิบัติ (๕ นาที) 
- ครูแจกบัตรค าให้นักเรียนคนละ ๑ บัตรค า แล้วนักเรียนเดินมาตอบค าถามครูว่าบัตรท่ีได้

เป็นค าท่ีมาจากภาษาอะไร ซ่ึงเป็นการสรุปว่านักเรียนสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้
ถูกต้อง  



๑๖ 

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน บันทึก 
 

 ขั้นท่ี ๑ : ก าหนดปัญหา (๕ นาที) 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ กลุ่มละ ๖ คน ให้แต่ละกลุ่มเลือก ประธาน 

เลขานุการ และผู้รายงาน ครูอธิบายบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มให้นักเรียนทราบ 
- นักเรียนทายบัตรค าต่อไปน้ีว่าเป็นค าท่ีมาจากภาษาใดบ้าง และแสดงความคิดเห็น 
- นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่าเป็นค ามาจากภาษาดังกล่าว 
ก๋วยเต๋ียว เค้ก มัจฉา กิน บุษบา 

 

 
ขั้นท่ี ๒ : ต้ังสมมติฐาน (๕ นาที) 
     นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือต้ังสมมติฐานว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นน้ันมีแนวทาง
ใดบ้างท่ีสามารถแก้ไขได้ ตัวอย่าง 
     ปัญหา : นักเรียนรู้ได้อย่างไรค าแต่ละค ามาจากภาษาใด 
     สมมติฐาน : ดูจากหลักเกณฑ์/การสร้างค า/พยัญชนะ/สระ 
 
ขั้นท่ี ๓ : วางแผน (๕ นาที) 

- นักเรียนช่วยกันก าหนดแนวทางว่าจะไปหาข้อมูลท่ีใด จากแหล่งใดเพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์วิธีแก้ไขปัญหา (เอกสารต าราเรียน/ห้องสมุด/ครูผู้สอน/อินเทอร์เน็ต) 

- นักเรียนแต่ละคนแบ่งหน้าท่ีไปหาข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัญหาตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

ขั้นท่ี ๔ : เก็บรวบรวมข้อมูล (๑๕ นาที) 
- นักเรียนแต่ละคนเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีไปหามาจากแหล่งต่างๆแล้วบันทึกสรุปความรู้ท่ีได้ 

 
ขั้นท่ี ๕ : วิเคราะห์ข้อมูล (๑๐ นาที) 

- นักเรียนแต่กลุ่มอภิปรายข้อมูลท่ีได้ไปสืบค้นมา ใช้กระบวนการถามตอบภายในกลุ่ม โดย

 



๑๗ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูเป็นผู้คอยแนะน าเพ่ือน าไปสู่การสรุปผล 
ขั้นท่ี ๖ : สรุปผลและประเมินผล (๑๐ นาที) 

- นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปเป็นแผนภาพความคิดว่า หลักเกณฑ์การจ าแนก แยกแยะ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยมีอะไรบ้าง จากน้ันแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ
แผนภาพความคิด พร้อมท้ังร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าวิธี หรือหลักเกณฑ์ดังกล่าว
สามารถพิสูจน์สมมติฐานได้หรือไม่ 

- นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักเกณฑ์ท่ีถูกต้อง 



๑๘ 

  การจัดการเรียนรู้แบบ ๕ step บันทึก 
 

 ขั้นท่ี ๑ : ต้ังค าถาม (๕ นาที) 
- ครูติดบัตรค าบนกระดาน 

บุปผา บุษบา 
โบต๋ัน คัทลียา 

 
 
 

- ครูเสนอสถานการณ์ค าถาม/ปัญหาให้นักเรียนได้ขบคิด คือ ๒ ประเด็น และบันทึกค าตอบ
ของนักเรียนลงบนกระดาน คือ 
 ๑. ค าท้ัง ๔ ค ามีอะไรท่ีเหมือนและมีอะไรต่างกัน  
 ๒. รู้ได้อย่างไรว่าเหมือนหรือต่างกัน 

- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปค าตอบในประเด็นท่ี ๑ 
-  

ขั้นท่ี ๒ : แสวงหาความรู้ (๑๕ นาที) 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ กลุ่มละ ๖ คน ให้แต่ละกลุ่มเลือก ประธาน 

เลขานุการ และผู้รายงาน ครูอธิบายบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มให้นักเรียนทราบ 
- นักเรียนสืบค้นในประเด็นท่ี ๒ คือ    ( รู้ได้อย่างไรว่าค าท้ัง ๔ เหมือนหรือต่างกันใช้เกณฑ์

ใด) จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (หนังสือเรียน/ใบความรู้/ส่ืออินเทอร์เน็ต/ครู ผู้สอน/ป้ายนิเทศ) 
 

ขั้นท่ี ๓ : สร้างองค์ความรู้ (๑๐ นาที) 
- นักเรียนน าข้อมูล หรือข้อค้นพบท่ีได้จากการแสวงหาความรู้ท่ีได้มาสรุปความคิดรวบยอดใน

รูปแบบแผนภาพความคิด 
 

ขั้นท่ี ๔ : ส่ือสาร (๑๐ นาที) 
- ให้ผู้แทนกลุ่มน าเสนอผลงานด้วยวาจาหน้าชั้นเรียนกลุ่มประมาณ ๓ - ๕ นาที 

 



๑๙ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนร่วมกันซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการน าเสนอของเพ่ือน 
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นข้อดีของเพ่ือนและเสนอแนะน า เพ่ิมเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 

 
ขั้นท่ี ๕ : ตอบแทนสังคม (๑๐ นาที) 

- นักเรียนน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ มาจัดท าเป็นส่ือหรือชิ้นงานตามความถนัด และความ
สนใจของกลุ่ม เพ่ือเผยแพร่ แก่ผู้ท่ีสนใจด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น แผ่นพับ ใบความรู้ 
ภาพวาด ส่ือประชาสัมพันธ์ ใบงาน ฯลฯ 
 

หมายเหตุ ในขั้นตอนท่ี ๕ อาจจะก าหนดชิ้นงานในห้องเรียน แล้วให้นักเรียนไปสร้างสรรค์ชิ้นงานใน
ชั่วโมงว่าง แล้วน ามาส่งในครั้งต่อไป 



๒๐ 

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บันทึก 
 

 ขั้นท่ี ๑ : ระบุปัญหา (๑๐ นาที) 
-นักเรียนน่ังเป็นวงกลมใหญ่ ๑ วง ครูให้นักเรียนส่งกล่องบัตรค าไปเรื่อยๆ และเปิดเพลง

ขณะท ากิจกรรม เมื่อเพลงหยุดท่ีใครให้หยิบบัตรค า ๑ บัตรค าและบอกให้ได้ว่าเป็นค ามาจากภาษา
ใด (ท ากิจกรรมประมาณ ๕ คน) 

- ครูสรุปกิจกรรมว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นค ามาจากภาษาอะไร 
- เชื่อมโยงเข้าสู่ ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ถามนักเรียนว่าอะไรเป็นปัญหาท่ีท าให้

นักเรียนแยกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยไม่ได้ ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนไว้บนกระดาน 
 

ขั้นท่ี ๒ : วางแผนการท าโครงงาน (๒๐ นาที) 
- จัดกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ กลุ่มละ ๘-๖ คน 
- นักเรียนแต่กลุ่มระดมความคิดเลือกปัญหาเพ่ือน าไปสู่การก าหนดหัวข้อท่ีจะท าเป็นโครงงาน 

เมื่อครูได้เห็นชอบกับหัวข้อท่ีกลุ่มของตนได้ น าเสนอแล้ว นักเรียนในแต่ละกลุ่มวางแผนการ
จัดท าโครงการ โดยระบุกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนและตารางการด าเนินการ ตลอดจนก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มให้ชัดเจน ตามความสะดวกของสมาชิกในกลุ่ม จากน้ัน
น าเสนอข้อสรุปแก่ครูอีกครั้ง 
 

ขั้นท่ี ๓ : การลงมือท า ( ๓๐ นาที) และใช้เวลานอกชั้นเรียน 
- สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานและภาระความรับผิดชอบของแต่ละคนในการท าโครงงาน โดยศึกษา

ความรู้ พ้ืนฐานเก่ียวกับการท าโครงงานก่อนการเรียนรู้ จากเอกสาร ต าราในห้องสมุ ด 
ครูผู้สอน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เน่ืองจากการท าโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีชัดเจนและ
รัดกุม ดังน้ันนักเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีความรู้ เก่ียวกับโครงงานไว้เป็น
พ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติขณะท างานโครงงานจริง  

- จากน้ันจึงแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ใหม่กับสมาชิกในกลุ่ม โดยมี ครูคอยให้ 
ค าปรึกษา หลังจากด าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป คือการลงมือ

 



๒๑ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าโครงงานของกลุ่มตัวเอง (ใช้เวลานอกชั่วโมงเรียนในการท าโครงงาน แต่จะต้องท าความ
คืบหน้าของการท าโครงงานมารายงานครูผู้สอนเป็นระยะ) 
 

ขั้นท่ี ๔ : การน าเสนอผลงาน  
- นักเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือจัดเวลาให้ ผู้เรียนได้เสนอส่ิงท่ี

ตนเองได้เรียนรู้ โดยอาจเขียนเป็นรายงาน และน าเสนอเป็นการรายงานหน้าชั้น มี เพาเวอร์
พอยท์ (PowerPoint) ประกอบ หรือจัดท าวีดิทัศน์น าเสนอ หรือน าเสนอเป็นละคร เป็นต้น 
เพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้น และนักเรียนคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียนได้ชมผลงานและเรียนรู้ กิจกรรมท่ี
ปฏิบัติในการท าโครงงาน ตลอดจนการประเมินแบบมีส่วนร่วมโดย ครู นักเรียน เพ่ือนร่วม
ประเมิน 



๒๒ 

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 (Inquiry Method : ๕E) 

บันทึก 

ขั้นท่ี ๑ : กระตุ้นความสนใจ 
- ครูติดบัตรค าบนกระดาน 

บุปผา บุษบา 
โบต๋ัน คัทลียา 

  
 
 

- ครูถามนักเรียนว่า ทราบได้อย่างไรข้อความในบัตรค าแปลว่าอะไรและเป็นค าจากภาษาอะไร  
 

ขั้นท่ี ๒ : ส ารวจค้นหา 
- ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน คละกันตามความสามารถ 

แล้วให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มศึกษาข้อมูลเก่ียวกับหลักการ
สังเกตค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ในหัวข้อต่อไปน้ี 
  ๑) สาเหตุของการยืมค า 
  ๒) ค าจากภาษาจีน 
                     ๓) ค าจากภาษาอังกฤษ 
                     ๔) ค าจากภาษาบาลี 
                     ๕) ค าจากภาษาสันสกฤต 
      - นักเรียนน าความรู้ท่ีได้ศึกษามาบันทึกลงในแบบบันทึกการอ่าน 
 
ขั้นท่ี ๓ : อธิบายความรู้ 
      - สมาชิกแต่ละคนน าความรู้ท่ีได้ศึกษาค้นคว้ามาอธิบายให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง และสรุปความรู้ลง
ในรูปแบบของแผนภาพความคิด หรือใบงาน  
     -  น าเสนอชิ้นงานหน้าห้องเพ่ือน ๆ และคุณครูซักถาม อธิบายเพ่ือเติมเต็มความถูกต้อง 
 

 



๒๓ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี ๔ : ขยายความเข้าใจ 
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม ๒ วงซ้อนกัน วงในถือบัตรค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยให้วง

นอกตอบ เมื่อตอบเสร็จให้ท้ังสองวงเล่ือนไปทางขวา ๑ ต าแหน่ง เพ่ือเป็นการทดสอบ
ความรู้และความเข้าใจของผู้เรียน 
 

ขั้นท่ี ๕ : ขยายผล 
- ใช้เทคนิคการสอนแบบระดมค าถาม โดย ครูแจกกระดาษให้ผู้เรียนคนละ ๑ แผ่น ให้เขียน

ค าถามในส่ิงท่ีครูสอน จากน้ันน ามาใส่โหล ครูให้นักเรียนส่งต่อไปเรื่อย ๆ หยุดท่ีใครให้หยิบ
ค าถามมาอ่าน และตอบค าถามด้วย เพ่ือเป็นการขยายผลและสรุปความรู้ 



๒๔ 

  

แบบฝึกปฏิบัติการท่ี ๑ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

รูปแบบ/เทคนิคการสอนท่ีเลือกใช้  

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/อุปกรณ์การสอน 
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