
ประจกัษ ์นอ้ยเหน่ือย : อิทธิโชค นาคสนอง 





ค าชี้แจง 
 ๑. ให้นักศึกษาทุกคนคิดลักษณะของครูท่ีดีคนละ ๑ ข้อ 
 ๒. จากนั้นมาเขียนลงบนกระดานท่ีหน้าห้องเรียน 
 ๓. เม่ือเขียนเสร็จให้จับสลากคนละ ๑ แผ่นท่ี “ครูเต้ย” 
(ห้ามเปิดอ่านจนกว่าจะอนุญาต)  
         ใครขี้โกง “ฝึกสอนเกือบผ่าน บรรจุเกือบติด” 



ค าชี้แจง 
 ๑. ให้นักศึกษาทุกคนเข้ากลุ่มตามสลากท่ีจับได้ 
 ๒. ให้ส่งตัวแทนมารับบัตรกิจกรรม และอุปกรณ์ท่ีหน้าห้อง 
 ๓. เมื่อได้บัตรกิจกรรมแล้วให้นักศึกษาช่วยกันต่อ และติด
ลงในกระดาษท่ีแจกให้ (เป็นบทร้อยกรองจ านวน ๓ บท)  

(ภายในเวลา ๑๐นาที) 
  



 ตอนเด็กเด็กฉันนิยมนกึชมชอบ ความอารีที่มีมอบจากครูฉัน 
อนาคตข้างหน้าถ้ามีวัน   จุดหมายนั้นคือเป็นครูผูอ้าร ี
ฉันจะรักฝักใฝ่ใส่ใจศิษย ์  จะทุ่มเททั้งชีวิตด้วยศักดิ์ศรี 
ส่ังสอนให้เยาวชนเป็นคนด ี  สมกับที่ครูเคยเกื้อเอื้ออาทร 
และบัดนี้ฉันได้เป็นดังเช่นคิด  จึงอุทิศทั้งกายใจให้งานสอน 
พัฒนาให้ก้าวไกลในขัน้ตอน  เป็นครูสอนภาษาไทยสมใจจินต ์
 

ประจักษ์ น้อยเหนื่อย 



เพราะ... 
 มาตรา ๒๒  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๔ ที่กล่าวไว้ว่า 
“การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือ
ว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด”  



การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 



 แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้สอนในการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  เ พ่ือไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรท่ีก าหนดไว้ ผู้สอนจะต้องหากลยุทธ์และวิธีการในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบส าคัญ ว่าจัดท าแผน
อย่างไร เพ่ือใคร มีเทคนิคและวิธีการอย่างไร ผลท่ีได้รับจะเป็นอย่างไร 
ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนเป้าหมายความส าเร็จท่ี
ผู้สอนคาดหวังไว้ 



ขั้นตอนการจัดการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

 1. วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนด
หน่วยการเรียนรู้และรายละเอียดของแต่ละหัวข้อของแผนกการจดัเรียนรู้ 
 
 2. วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  เพ่ือ
น ามาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะ / กระบวนการ เจตคติและค่านิยม 



ขั้นตอนการจัดการท าแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 3.  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระท่ีเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน และท้องถ่ิน รวมท้ังวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 
 4.  วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้) 
โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นให้
ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 



ขั้นตอนการจัดการท าแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล  โดยเลือกใช้วิธีการวัด
และประเ มินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  มีความ
หลากหลาย และต้องเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 6. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้  โดยคัดเลือกส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ 



องค์ประกอบส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้   2. ตัวชี้วัด 
 3. จุดประสงค์การเรียนรู ้  4. สาระส าคัญ 
 5. สาระการเรียนรู้   6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 7. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 8. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 9. กิจกรรมการเรียนรู้  10.สื่อการจัดการเรียนการสอน 
 11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 12. บันทึกผลการจัดการเรียนรู ้



ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี 
 1.  มีความละเอียด  ชัดเจน  มีหัวข้อและส่วนประกอบต่าง ๆ ครอบคลุม
ตามศาสตร์ของการสอนโดยสามารถตอบค าถามต่อไปนี้ 
  1.1   สอนอะไร  (หน่ วย  หั วเ รื่ อง  ความคิดรวบยอดหรือ
สาระส าคัญ) 
  1.2  เพื่อจุดประสงค์อะไร (จุดประสงค์การเรียนรู้ ซ่ึงควรเขียน
เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม) 
  1.3  ด้วยสาระอะไร (เนื้อหา / โครงร่างเนื้อหา) 
  1.4  ใช้วิธีการใด (กิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 
  1.5  ใช้เครื่องมืออะไร (วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้) 
  1.6  ทราบได้อย่างไรว่าประสบความส าเร็จ (การวัดผลและ
ประเมินผล) 



ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี (ต่อ) 

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 3.  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้อง
สัมพันธ์เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เช่น 
  3.1  จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุมสาระ / เนื้อหา และเป็น
จุดที่พัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้  ทักษะ กระบวนการและเจตคติ 
  3.2  กิจกรรมการเรียนรู้   ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหา / สาระ 
  3.3  วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และแหล่งการเรียนรู้  ควรสอดคล้อง
สัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู ้
  3.4  การวัดผลและประเมินผล ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 



๑. ใบความรู้ 
๒. ใบสรุปความรู้ 
๓. ใบงาน 
๔. ใบกิจกรรม 
๕. บัตรค าสั่ง 
๖. แบบฝึกหดั 





 



 



กิจกรรมที่ ๓  
Opening Question: เปิดประเด็น 

  ใช้เวลาสักครู่เพ่ือทบทวนประสบการณ์เกี่ยวกับเร่ือง Active 
Learning ที่นักศึกษารับรู้หรือเคยปฏิบัติมา  สัก 2 -3  เร่ือง ในหัวข้อ
ต่อไปน้ี 
     1. ปฏิบัติอย่างไร (บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน) 
     2. บรรยากาศในช้ันเรียนเป็นอย่างไร(ปฏิสัมพันธ)์ 
     3. ผลต่อผู้เรียน(ความรู้ ทักษะ  เจตคติค่านิยม) 
  จดบันทึกความประทับใจเท่าที่ท่านระลึกได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 



 
Active Teaching  

for Active Learning 
 

Turn and Talk : หันหนา้มาคุยกันหน่อย 
 
Active Learning ทีท่า่นรูจั้กคอื............... 



ท่านได้บันทึกความประทับใจของท่านทั้งเชิงบวกและเชิงลบแล้ว 

ลองเอาข้อมูลประสบการณ์ของท่านมาแลกเปลี่ยนกับคนข้างเคียงดูซิ 

จับคู่แลกเปลี่ยนข้อมูล ส่ิงที่ประทับใจเชิงบวกและสิ่งที่ประทับใจเชิงลบ  

  1.ปฏิบัติอย่างไร (บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน) 

  2.บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นอย่างไร 

  3.ผลต่อผู้เรียน (ความรู้  ทักษะ  เจตคติ/ค่านิยม) 

สรุปว่า Active Learning ท่ีท่านรู้จักคือ................. 

Do you have anything to share with the class?  



(ไพฑรูย ์ สินลารัตน์:2559) 

1.เปิดปากศิษย์  ปิดปากครู 

2.ต้ังค าถามมากกว่าบอกความรู้ 

3.ร่วมกันค้นหาค าตอบโดยตัวผู้เรียน
เองมากกว่าฟังค าตอบจากครู 





การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 
         กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมี
บทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ชีวิตชีวาและอย่างตื่นตัว 

การเรียนรู้เชิงรับ (Passive 
Learning) 

         กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมี
บทบาทเป็นผู้รับความรู้จากผู้สอนโดย
ผู้เรียนอาจขาดความกระตือรือร้นในการ
ตอบสนอง แสดงความรู้ ความเข้าใจของ
ตนเอง หรือให้ข้อคิดเห็น 

ความแตกต่างระหว่าง  
Active Learning และ Passive Learning 



คิดและวางแผนการเรียนการสอนอยา่งไรใหเ้ชิงรุก (Active) 

สร้างสมดุลระหว่างบทบาทครู-นักเรียน 1 

2 รักษาสมดุลนั้นใน O – L - E 

O 

L E 

Objective 

Learning  
Experiences 

Evaluation 



 

 

Cooperative Learning 

Constructivism   

Discovery Learning 

Creative Based Learning (CLB) 

Problem Based Learning (PBL) 

Project Based Learning (PBL) 

Research Based Learning(RBL) 

Community Based Learning (CBL) 



Inquiry Based Learning (IBL) 

Question Based Learning (QBL) 

Team based Learning (TBL) 

STEM/STEAM 

Flipped Classroom 



วิธีสอนแบบต่างๆ 
 บรรยาย (Lecture) 
 สาธิต (Demonstration) 
 ทัศนศึกษา (Field trip) 
 อภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) 
 ละคร (Dramatization) 
 บทบาทสมมติ (Role Playing) 
 กรณีตัวอย่าง (Case) 
 เกม (Game) 
 สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 นิรนัย (Deduction) 
 อุปนัย (Induction) 
 ศูนย์การเรียน (Learning Center) 
 บทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction) 
 ฯลฯ 



วิธีสอนและ 
วัตถุประสงค ์

เกม 

อภิปราย 

กลุ่มย่อย 

สถานการณ์ 

 จ าลอ
ง 

วธีิสอน 

ชว่ยให้ผูเ้รียน
จ านวนมากเรียนรู้ 
เน้ือหาสาระ
จ านวนมากพร้อม
กนัในเวลาจ ากดั 

เห็นการ
ปฏิบตัิจริง
ประจักษช์ดั
ดว้ยตา 

เห็นผลของการ
คิด การกระท า 
ประจักษช์ดั 

เรียนรู้หลกัการ
และน าหลกัการ
ไปใช ้

เรียนรู้จากตวัอยา่ง
เหตุการณ์ยอ่ยๆ และ
จับหลกัการของ
ตวัอยา่งเหลา่นั้น 

เรียนรู้จาก
ประสบการณ์
ตรงจากสภาพ

จริง เรียนรู้จากการมี
สว่นรว่มอยา่ง
ทั่วถึงแลกเปล่ียน
ความรู้และ
ประสบการณ์ 

ผูเ้รียนรายบคุคล
เรียนรูต้าม

ความสามารถ โดย
อาศยัส่ือบทเรียนที่
ไดร้บัการออกแบบ
ให้ผูเ้รียนสามารถ

เรียนรู ้และ
ตรวจสอบผลการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง 

เรียนรู้เน้ือหา 
สาระตา่ง  ๆ 

ดว้ยตนเอง โดยการ
ผลดัเปลี่ยนกนั 

เขา้ศึกษาคน้ควา้ตาม
ศูนย์การเรียนตา่งๆ 

ฝึกฝนการเผชิญและ
แกปั้ญหา ฝึกการ

วเิคราะห์ และเรียนรู้
ความคิด 

และมมุมอง 
ของผูอ่ื้น 

ชว่ยให้เร่ืองราว/ 
สาระมีชีวิต เห็น
ประจักษ์ชดัด้วย

ตา 

เรียนรู้การเอาใจ 
เขามาใสใ่จเรา ชว่ยให้
เขา้ใจความรู้สึกและ
พฤติกรรมของตนและ

ของผูอ่ื้น 

เรียนรู้ความเป็นจริง
ของสถานการณ์ท่ีมี

ความซับซ้อน 

ฝึกการเอาชนะ
อุปสรรคอยา่ง
สนุกสนาน 

และ 
ทา้ทาย 
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น าวธีิสอน เทคนิคมาใช้
อย่างไร.... 
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                                            หัวข้อแผนการจัดการเรียนรู ้
              1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ .......................  ชั้น .......... เวลา ...... ชั่วโมง 
              2. เป้าหมายการเรียนรู้ 
   2.1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี้วัด 
   2.2 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3. สาระการเรียนรู ้
  4. หลักฐานการเรียนรู ้
   4.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
   4.2 การวัดและประเมินผล 
  5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  6. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  7. บันทึกผลหลังสอน 

เทคนิค
วธีิสอน 



การสอนโดยใช้ค าถาม  5W1H 



Harvard  University 
น าวิธีการนีม้าใช้สอนนักศึกษา 

 
-  ความเป็นเลศิของมนุษย์อยู่ทีก่ารตั้งค าถามกบัตนเองและผู้อืน่ 
 
-  ชีวติทีไ่ม่เคยตั้งค าถามเป็นส่ิงขาดคณุค่า 

วชิยั  วงษ์ใหญ ่: 2557 



เร่ิมด้วยค ำถำม 
แทน 

การพูด  การออกค าส่ัง 
การกล่าวอ้าง 



ผูส้อนจะป้อนค าถามในลกัษณะต่าง ๆ   ท่ีเป็นค าถามท่ีดี 
สามารถพฒันาความคิดผูเ้รียน ถามเพ่ือใหผู้เ้รียนใช้
ความคิดเชิงเหตุผล  วิเคราะห์  วิจารณ์  สงัเคราะห์  หรือ 
การประเมินค่าเพ่ือจะตอบค าถามเหล่านั้น 
 
 

การสอนโดยใช้ค าถาม 



1.   ข้ันวางแผนการใช้ค าถาม ผู้สอนควรจะมีการวางแผนไว้
ล่วงหน้าว่าจะใช้ค าถามเพ่ือวัตถุประสงค์ใด รูปแบบใดท่ีจะ
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
 
2.   ขั้นเตรียมค าถาม ผู้สอนควรจะเตรียมค าถามท่ีจะใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ โดยการสร้างค าถามอย่างมีหลักเกณฑ์ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ค าถามมีขั้นตอนดังน้ี 



 
3. ขั้นการใช้ค าถาม ผู้สอนสามารถจะใช้ค าถามในทุกข้ันตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และอาจจะสร้างค าถามใหม่ท่ี
นอกเหนือจากค าถามท่ีเตรยีมไว้ก็ได้ ท้ังนี้ต้องเหมาะสมกับเนื้อหา
สาระและสถานการณ์นั้น ๆ 
4. ขั้นสรุปและประเมินผล 
        4.1 การสรุปบทเรียนผู้สอนอาจจะใช้ค าถามเพ่ือการสรุป
บทเรียน              
        4.2 การประเมินผล ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ค าถามมีขั้นตอนดังน้ี 



What  ปัญหาหรือสาเหตุที่เกิดขึ้นคืออะไร เป็นข้อเท็จจริงหรือ
ข้อคิดเห็นของใคร และคืออะไร  

Where 

When 

Why  
 

Who  

     How  

เวลาทีเ่หตุการณ์นั้นเกิดขึ้น เหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้น
ช่วงใด 

ใครคือบุคคลส าคัญ หรือ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องคนส าคัญคือ
ใครบ้าง    

รายละเอียดของส่ิงที่เกดิขึน้แล้ว ว่ามคีวามเป็นไปได้ใน
ลักษณะใด 

สถานการณ์หรือต าแหน่งทีเ่กิดเหตคืุอที่ไหน  

สาเหตุหรือมูลเหตุที่ท าให้เกิดขึ้น 
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ตวัอย่างค าถาม... 

จะเกิดอะไรข้ึน ถ้าหาก .................................................................... 

 เร่ืองน้ีน่าสนใจมาก มีเหตุผลอะไรถึงต้อง ......................................... 

 มีทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากน้ีอกีไหม? 

จะเป็นอย่างไร ถ้าหาก ....................................................................... 



Power Question พลังค าถาม 

วิชัย วงษ์ใหญ่: 2557 

เป็นค าถามกระตุ้นความคิด 
เป็นค าถามแบบเปิด 
การต้ังใจฟัง 
เปิดโอกาสรับฟัง 
รอคอยการรับฟังอย่างจริงจัง  เช่น 
คุณคิดว่าคุณมีวิธีการแก้ปัญหาน้ี
อย่างไร? 





ระดบัที่ 2 : ความเข้าใจ
ค าถาม กจิกรรม

1. เพราะเหตุใดความคิดทั้ง 2 จึงคล้ายกนั
2. ให้ระลกึถึงเร่ือง……แล้วเล่าให้พวกเราฟัง
3. คุณคิดว่าจะเกดิอะไรขึน้อกี
4. ท าไมคนต้องคิดต่างกนั
5. อธิบายเหตุการณ์ที่เกดิหลงัจาก……………
6. ยกตัวอย่างผลที่จะตามมา
7. ขอให้บอกความหมายของ……………………
8. ใครคือคนส าคัญที่สุดในเร่ืองนี้

1. วาดภาพหรือหาภาพมาแสดงเหตุการณ์
2. เขียนอธิบายแนวคิดหลกัของเร่ือง
3. ขั้นการ์ตูนแสดงล าดบัขั้นการ………………..
4. เขียนและแสดงละครเกีย่วกบั………………..
5. เปรียบเทียบ……………….กบั……………….
6. สร้างแบบจ าลองของ………………………….
7. เขียนรายงานอืน่ ๆ
8. เขียนแผนผังแสดงขั้นตอนการท างาน………



ระดบัที่ 3  : การน าไปใช้ (การน าไปใช้โดยไม่เข้าใจอย่างแท้จริงย่อมไม่มีประสิทธิภาพ)
ค าถาม กจิกรรม

1. มีตวัอย่างอืน่อกีไหม…………………………..
2. จงสาธิตวธีิการ…………………………………
3. วธีิใดที่ดทีี่สุดส าหรับ…………………………..
4. คุณจะถามค าถามอะไรบ้าง
5. คุณจะเปลีย่นแปลงตวัแปรอะไรบ้าง
6. จะเกดิ………….หรือไม่ เพราะเหตุใด……….
7. คุณจะรวบรวมความคิดนีอ้ย่างไร

1. สร้างแบบจ าลองเพือ่สาธิตการใช้งาน
2. จัดนิทรรศการเกีย่วกบัเหตุการณ์
3. เกบ็รวบรวมวสัดุที่เกีย่วกบั…………………..
4. ออกแบบแผนที่  แสดงเส้นทาง และสถานที่
ส าคัญ

5. เลอืกภาพถ่ายที่แสดงเหตุการณ์ของเร่ืองที่
เรียน

6. วาดภาพฝาผนังแสดง…………………………



ระดบัที่ 4 : การวเิคราะห์
ค าถาม กจิกรรม

1. องค์ประกอบของ………….…ได้แก่อะไรบ้าง
2. ขั้นตอนส าคัญของการ…….…ได้แก่อะไรบ้าง
3. ถ้า……………………. แล้ว……………………
4. คุณสามารถสรุปเพิม่เติมเกีย่วกบั…….ได้อย่าง
ไรบ้าง

5. ความแตกต่าง ระหว่างข้อเทจ็จริงและสมมตฐิาน
คือ……………………………………………….

6. วธีิแก้คือ………………………………………...
7. ความสัมพนัธ์ระหว่าง……..และ…….ได้แก่
อะไรบ้าง

1. สร้างแบบสอบถามเกีย่วกบั…………………..
2. ท าการศึกษาค้นคว้าเพือ่สร้าง………………..
3. สร้างแผนภูมิแสดง…………………………….
4. สร้างแผนสถิติแสดง…………………………..
5. จัดละครเร่ือง…………………………………..
6. ค้นคว้า…………………………..เพือ่หาเกณฑ์
7. เตรียมท ารายงานเร่ือง………………………



ระดบัที่ 6 : การประเมินค่า
ค าถาม กิจกรรม

1. ในความคิดเห็นของคุณ…………………….….
2. ประเมินโอกาสส าหรับ………………………....
3. ให้เกรดหรือจัดอันดบัของ…………………..…
4. คุณคิดว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไร
5. คุณจะเลือกวธีิการใด เพราะเหตุใด
6. ระบบใดดทีี่สุด  และแย่ที่สุด
7. ประเมินค่าความคิดเห็นต่อไปนี้
8. ข้อต่อรองใดที่ดทีี่สุด

1. การทำรายการเกณฑ์ที่คุณใช้ตัดสิน…..………
ให้ระบุอันดบัความส าคัญ
2. จัดโต้วาที
3. จัดท าอัตชีวประวตัิ
4. จัดการอภิปรายเป็นคณะ เรื่อง………..………
5. เขียนกรณีศึกษาเพ่ือนำเสนอความคิดเห็นของ
คุณเกี่ยวกับ
6. เขียนข้อสันนิฐานเกี่ยวกับ…ให้เหตุผล
ประกอบด้วย



ระดับท่ี 6 : สร้างสรรค์  

ค าถาม กิจกรรม 
1. จงออกแบบ........... 
2. จงสร้าง............. 
3. จงช่วยกนัวางแผน

............ 
4. จงช่วยกนัออกแบบ

..........ให้แตกต่างจาก

.............. 
 

 
 
 
 
 

1. ประดษิฐ์ สิ่งของ 
2. จัดท าโครงงาน 
3. ท าวิจัย 
4. ออกแบบผลติภัณฑ์ 
5. ออกแบบวิธีการ/ขัน้ตอน 
6. เขียนวงจร 



 

ตัวอย่าง ... 
กิจกรรมการสอนที่เป็น Active Learning 

 

กิจกรรมที่ ๑ 

หนังสือ...สื่อความ 



 

กิจกรรมที่ ๒ 

ปริศนา..กล่องด า 



 

กิจกรรมที่ ๓ 

นักเดินทาง 



 

กิจกรรมที่ ๔ 

ท่วงท านอง.. 
ร้องเพลงชาติ 



 

กิจกรรมที่ ๕ 

บรรยายความ  
ตามท านอง 





“Happiness” 

If  you  want  happiness  for  a  week, 
 

If  you  want  happiness  for  an  hour, 
 

If  you  want  happiness  for  a  day, 
 

take  a  nap. 

go  for  a  picnic. 

go  on  a  vacation. 



Anonymous 

If  you  want  happiness  for  a  year, 
 

“Happiness” 

If  you  want  happiness  for  a  month, 
 

If  you  want  happiness  for  a  lifetime, 
 

get  married. 

inherit  wealth. 

learn  to  love  what  you  do 







๑. ให้นักเรียนส่งตัวแทนมาพบครู กลุ่มละ ๒ คน 
      คนที่ ๑ : จับสลากเลือกตัวบทวรรณคดี 
      คนที่ ๒ : จับสลากเลือก มฐ./ตชว. 
๑. ให้เขียนแผนการสอนแบบ AL (ให้เวลา ๒๐ 

นาที) 
๒. เตรียมน าเสนอหนา้ช้ันเรียน (เพื่อในห้องคือนักเรียน)  

 เวลาสอนกลุ่มละ ๒๐ นาที 



บอกให้ได้ว่า 
๑. สอนท าไม 
๒. สอนสอนอะไร 
๓. สอนอย่างไร 
๔. วัดยังไง 



๑. ถูกต้อง 
๒. ถูกใจ 
๓. ถูกใช้ 
๔. ไม่ถูกด่า 



กิจกรรม ออกแบบการสอน ๒ 
(รายบุคคล) 

๑. ให้นักเรียนเลือกเน้ือหาวรรณคดีคนละ 1 
เรื่อง 

๒. ให้เขียนแผนการสอนแบบ AL (ให้เวลา ๒๐ 
นาท)ี 

๓. เตรียมน าเสนอหน้าชั้นเรียน  



 





www.company.com 


