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Traditional  Learning
การเรียนการสอนเน้นการบรรยาย

ความเข้มงวดของครูผู้สอน

การจัดการความรู้

เวลาของการปฏิบัติถูกเบียดบงั

ผู้เรียนไม่มีปากเสียง

ผู้เรียนไม่ได้เป็นเจ้าของความรู้

การเรียนการสอนไม่เน้นการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลาย

กิจกรรมไม่สอดคล้องกับลกัษณะของผู้เรียน

ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน

ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน

การเรียนการสอนไม่เน้นการปฏิบัติ ผู้เรียนไม่ถูกฝึกให้เรียนรู้/ทํางานร่วมกับผู้อื่น

ผู้เรียนไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา

การเรียนการสอนไม่พัฒนาการคิดขั้นสูง ผู้เรียนขาดทักษะ/กระบวนการคิดขั้นสูง

ผู้เรียนคิดไม่เป็น/ตัดสินใจไม่ถูก/แก้ปัญหาไม่ได้

/สร้างสรรค์งานคุณภาพไม่ได้



LECTURE

การบรรยาย

“กลายเป็นจําเลยของสังคม”



ไม่ได้ห้ามการบรรยาย

แต่...จะทําอย่างไร

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมคีุณภาพ

ในชั่วโมงเรียน/ด้วยตัวของเขาเอง

Practices/การปฏิบัติ
ลดการบรรยายและเพิม่การปฏิบัติ

ที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ

สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง



การเรียนการสอนไม่เน้นการบรรยาย

ลดความเข้มงวดของครูผู้สอน

การจัดการความรู้

เวลาของการปฏิบัติมีมากขึ้น

ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

ผู้เรียนเป็นเจ้าของความรู้

การเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วม

ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย

กิจกรรมสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนมากขึ้น

ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน

ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน

การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ผู้เรียนถูกฝึกให้เรียนรู้/ทํางานร่วมกับผู้อื่น

ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา

การเรียนการสอนพัฒนาการคิดขั้นสูง ผู้เรียนมีทักษะ/กระบวนการคิดขั้นสูง

ผู้เรียนคิดเป็น/ตัดสินใจได้ดี/แก้ปญัหาได้

/สร้างสรรค์งานคุณภาพได้

Active Learning



“การเรียนแบบกระตือรือร้น”

“การเรียนรู้แบบลงมือทํา”

“การเรียนแบบใฝ่รู้”

“การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ”

“การเรียนรู้แบบเชิงรุก”

Active Learning



การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดโดยการตั้งคําถามและหาวิธีการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน



http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/04_what_is_active_learning.html

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

เน้นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับเนื้อหาหลักสูตร

ผ่านการอภิปราย การแก้ปัญหา กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมุติ และวิธีการอื่น ๆ โดยให้ความสําคัญ

กับความรับผิดชอบต่อผู้เรียนมากกว่าวิธีการแบบเชิงรับ (Passive) เช่น การบรรยาย 

โดยอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ไปจนถึงตลอดคาบเรียน หรือหลายคาบเรียน



แนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญ 

Active Learning



1. วจนสัญลักษณ์
2. ภาพสัญลักษณ์
3. เสียง
4. ภาพนิ่ง
5. ภาพเคลื่อนไหว
6. โทรทัศน์รายการสด
7. นิทรรศการ
8. ทัศนศึกษา
9. การสาธิต
10. การแสดง
11. การฝึกประสบการณ์
12. การปฏิบัติจริง

แหล่งประสบการณ์การเรียนรู้

Edgar Dale (1969)

รับรู้/

ตีความ

(นามธรรม)

สังเกต

/รับรู้

 (รูปธรรม) 

  ปฏิบัติ  



การรับรู้การรับรู้

การปฏิบัติการปฏิบัติ





คอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist Theory)

เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ของผู้เรียน

 

เชื่อว่า การเรียนรู้หรือการสร้างความรู้ 

เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน 

ผู้เรียนสร้างความรู้โดยนําประสบการณ์หรือข้อมูลใหม่

ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม

เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเอง 

ผู้เรียนแต่ละคนอาจสร้างความหมายที่แตกต่างกัน 

เพราะมีประสบการณ์ หรือ ความรู้เดิมที่แตกต่างกัน

Constructivism



Self-Regulation

 “บางที . . .สิ่ งที่ สํ าคัญที่สุด  ที่บ่ งบอกถึงประสิทธิภาพของมนุษย์ก็คือ 

ความสามารถในการกํากับตนเอง ซึ่งทําให้มนุษย์สามารถปรับตัวและดํารงเผ่าพันธุ์

ให้อยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มาจนถึงทุกวันนี้โดยไม่สูญสิ้นไป”

 การกํากับตนเอง

B. J. Zimmermann (2000) 



B. J. Zimmermann (2000) 

 การกํากับตนเองมีการปฏิบัติอย่างเป็นวงจร เนื่องจากมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) จากการ

ปฏิบัติก่อนหน้าและนําไปใช้ในการปรับปรุงระหว่างความพยายามในการปฏิบัติครั้งต่อไป ปัจจัยสําคัญ 3 

ประการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในระหว่างการเรียนรู้และการกระทํา คือ พฤติกรรม (Behavioral) บุคคล 

(Person) และสิ่งแวดล้อม (Environment)



Self-Regulation

การกํากับตนเอง (Self-Regulation) เป็นภาวะที่ผู้เรียนสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ และกลยุทธ์ในการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยมี

ความตระหนักในความสามารถของตนเองสูง เป็นผู้ริเริ่มกระบวนการเรียนรู้ มีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ที่สามารถวางแผนตรวจสอบ

และประเมินการเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยตนเอง เป็นผู้ตระหนักรู้ว่าตนเองรู้และมีทักษะในเรื่องหนึ่งๆ เพียงใด และรู้

ว่าการได้มาซึ่งความรู้เป็นระบบและกระบวนการที่สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วยลักษณะสําคัญ 3 ประการ (Bandura, 1986) 

คือ 1) การสังเกตตนเอง (self-observation) 2) การตัดสินตนเอง (Self-judgment) และ 3) การให้ผลป้อนกลับแก่ตนเอง 

(self-reaction)  โดยมีวงจรการเรียนรู้คือ การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมิน

(ใจทิพย์ ณ สงขลา 2550 : 157) 

 การกํากับตนเอง

Self-judgment

self-observation 

self-reaction



Self-Efficacy การรับรู้ในความสามารถของตนเอง

 ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดผลต่างๆ ขึ้นได้ โดยการ

ประเมินจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมใด ๆ เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่

ต้องเผชิญให้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
Bandura (1997) 

บุคคล พฤติกรรม

และทางเลือก

ผลที่เกิดขึ้น

เปรียบเทียบความสามารถ

ของตนเองกับผลของการกระทํา

การรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง คือ ความคาดหวัง

เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง

ความคาดหวังในผล

ของการกระทํา



Self-Efficacy การรับรู้ในความสามารถของตนเอง

พฤติกรรมและสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อ

ความความผวังผลที่จะเกิดขึ้น

Bandura (1997) 

ไม่ยอมรับ ไม่พอใจ ไม่เกิดแรงจูงใจ

มีแนวโน้มไม่แสดงพฤติกรรม

ไม่สนใจ หลีกเลี่ยง มีแนวโนม้

ไม่แสดงพฤติกรรมอย่างแน่นอน

มีความพึงพอใจ มีแรงจูงใจ

ในการกระทํา มีความมั่นใจ มีแนวโนม้

แสดงพฤติกรรม

เกิดความท้อแท้รู้สึกว่าตนเอง

ไม่มีคุณค่า ไม่แสดงพฤติกรรม

ความความหวังต่อผลที่จะเกิดขึ้น

การรับรู้

ความสามารถ

ของตนเอง

สูง

ต่ํา

สูงต่ํา



ลักษณะสําคัญของการเรียนรู้แบบเชิงรุก

   1. เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม

   2. เน้นการเรียนแบบร่วมมือหรือการเรียนรู้ร่วมกัน

   3. เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ/ครูเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ

   4. เน้นการส่งเสริมและพัฒนาการคิดขั้นสูง

   5. เน้นการสร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้

   6. เน้นปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

   7. มีการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   8. ผู้เรียนเป็นเจ้าของความรู้/กํากับการเรียนรู้ของตนเอง

Active Learning



ภาพของ

การเรียนในศตวรรษที่ 21



กิจกรรมการเรียนการสอน

แบบการเรียนรู้เชิงรุก

Active Learning



1. การฟัง (Listening) เป็นการให้ผู้เรียนได้ฟังเรื่องราวต่าง ๆ ในประเด็นที่ครูผู้สอนกําหนด

2. การดู (Watching) เป็นการให้ผู้เรียนได้ดูเรื่องราวต่าง ๆ ในประเด็นที่ครูผู้สอนกําหนด

3. การพูด (Talking) เป็นการให้ผู้เรียนได้พูดถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในประเด็นที่ครูผู้สอนกําหนด

4. การอ่าน (Reading) เป็นการให้ผู้เรียนได้ฟังเรื่องราวต่าง ๆ ในประเด็นที่ครูผู้สอนกําหนด

5. การเขียน (Writing) เป็นการให้ผู้เรียนได้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ในประเด็นที่ครูผู้สอนกําหนด

6. การสะท้อนคิด (Reflect & Feedback) เป็นการให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ

    เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการพูดหรือการเขียน



 7. การปฏิบัติ (Practices) เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานหรือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูผู้สอน

กําหนดทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน ได้แก่

 7.1 การถามคําถามและการตอบคําถาม

 7.2 การจดบันทึกหรือการสรุปรวบรวมเนื้อหาที่เรียนในรูปแบบต่าง ๆ  

  7.3 การทําแบบฝึก/แบบฝึกหัด/แบบวัด/แบบทดสอบ/แบบประเมิน ฯลฯ

 7.4 การฝึกปฏิบัติ/การทดลอง/การสร้างสรรค์ผลงานหรือชิ้นงาน

 7.5 การสํารวจ/การเก็บรวบรวมข้อมูล/การสืบค้นข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล/การสรุปข้อมูล

 7.6 การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/การระดมสมอง/การวิพากษ์/การวิจารณ์

 7.7 การวิเคราะห์งานและการวางแผนการทํางาน

 7.8 การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน

 7.9  ฯลฯ



8. การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) เป็นการให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้หรือแลกเปลี่ยน

ข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น

9. การตรวจสอบข้อมูล (Checking) เป็นการให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจหรือตรวจสอบผลงาน

ของเพื่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือได้ผลงานที่คุณภาพมากขึ้น 

10. การแข่งขันและเกม (Competition & Game) เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ

แข่งขันในลักษณะต่าง ๆ ในชั้นเรียนโดยอาจนํากิจกรรมเกมมาใช้เพื่อจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน
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จําแนกกิจกรรมตามจํานวนผู้เรียน

Active Learning

- รายบุคคล (Individual)

- รายคู่ (Pair)

- รายกลุ่ม (Group)

- ชั้นเรียน (Class)



Individual/Pair Group Class

งานเขียนหนึ่งนาที

บันทึกรายวัน

การทําแบบฝึก/แบบฝึกหัด

การทดสอบ

การฟงั/การพดู/การอ่าน/การเขียน

การสะท้อนความคิดเห็น

การวางแผนปฏิบัติงาน

กรณีศึกษา

การตั้งคําถาม/ตอบคําถาม

การเขียนกระดาน

การทําผังความคิด

การสืบค้นข้อมูล

การเรยีนรูผ้่านสื่อ

การนําเสนองาน

การประเมินตนเอง

Peer Review

Pair – Share

Active Review

ฯลฯ

การระดมสมอง

การสะท้อนความคิดเหน็

การวางแผนปฏิบัติงาน

กรณีศึกษา

การโต้วาที

การเขียนกระดาน

การอภิปราย

การละลายพฤตกิรรม

การทําผังความคิด

การตั้งคําถาม/ตอบคําถาม

การสืบค้นข้อมูล

การเรยีนรูผ้่านสื่อ

การนําเสนองาน

การทําโครงงานกลุ่ม

การแสดงบทบาทสมมุติ

การใช้สถานการณ์จําลอง

การทัศนศึกษา

การเล่นเกม

การสอนเพือ่น

ฯลฯ

การทดสอบ

การสะท้อนความคิดเหน็

การวางแผนปฏิบัติงาน

กรณีศึกษา

การตั้งคําถาม/ตอบคําถาม

การเขียนกระดาน

การทําผังความคิด

การเรยีนรูผ้่านสื่อ

การนําเสนองาน

การทัศนศึกษา

การสาธิต

การทดลอง

การละลายพฤตกิรรม

การวิเคราะห์ปัญหา

การเล่นเกม

การสอนพือ่น

การชมภาพยนตร์

ฯลฯ



จําแนกกิจกรรมตามลักษณะการเรียนรู้

Active Learning

- การรับรู้ (Receive)

- การตอบสนอง (Response & Feedback)

- การปฏิบัติ (Practices)

- การแบ่งปัน (Share)

- การทดสอบ (Check)



Receive

Response/Feedback

Practices Share 

Check

การฟงั / การอ่าน 

การเรยีนรูผ้่านสื่อ

การสาธิต

การทัศนศึกษา

การสืบค้นข้อมูล

ศูนย์การเรยีน

การชมภาพยนตร์

สถานการณ์จําลอง

การสะท้อนความคิดเห็น

การสะท้อนการปฏบิัติ

การตั้งคําถาม/ตอบคําถาม

การอภิปรายกลุ่ม

เกม

การเขียนกระดาน

ฯลฯ

Peer Review

Pair – Share

Active Review

การสอนเพือ่น

การนําเสนองาน

การแบ่งปันข้อมูลบันทึก

จับคู่ถาม-ตอบ

ฯลฯ

การทําแบบฝึกหัด

การทดสอบ

เกม

การตอบคําถาม

การประเมินตนเอง

การประเมินผลงานของเพื่อน

ฯลฯ

การพดู / การเขียน

การระดมสอง

บันทึกรายวัน

การทําแบบฝึก/แบบฝึกหัด

การวางแผนปฏิบัติงาน

กรณีศึกษา

การตั้งคําถาม/ตอบคําถาม

การเขียนกระดาน

การทําผังความคิด

บทบาทสมมุติ

การทดลอง

การโต้วาที

การทําโครงงาน

เกม

การทํางานเดี่ยว/คู่/กลุ่ม

การฝึกปฏิบัติ

การนําเสนองาน

สมุดจดปฏชิสัมพนัธ์

การเรยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ

ฯลฯ



กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่สามารถนํามาใช้ในระหว่างการบรรยาย

Minute Paper

การนําเสนอผ่านสื่อ

การถาม-ตอบ

การสะท้อนความคิดเห็น

กรณีศึกษาการเล่นเกม

การอ่าน

การพูด

การเขียน

แผนผังความคิด

การสาธิต

การทดลอง



ผังกราฟิก (Graphic Organizer)

         คือ ภาพกราฟิกที่นํามาใช้เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน

ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการทําความเข้าใจ สามารถใช้ในการทบทวนความรู้และ

การนําเสนอความรู้ โดยทั่วไปประกอบด้วยภาพ สัญลักษณ์ และข้อความ

- ผังความคิด (Mind Map) 

- ผังสัมพันธ์ความหมาย (Semantic Map)

- ผังความคิดรวบยอด (Concept Map)

- แผนที่ (Map) 

- แผนภูมิ (Graph/Chart) 

- แผนภาพ (Diagram) 

- ผังแมงมุม (Web)

- แบบจําลอง (Model) 

- Infographic ฯลฯ



TimeLine                 Road Map

Flow Chart              Number Porn

Comparison                Structure

การใช้ผังกราฟิก

Graphic Organizer



การใช้ผังกราฟิก

Graphic Organizer



การใช้ผังกราฟิก

Graphic Organizer



Infographic = Information + Graphic



1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากกว่านั่งฟังอยู่เฉย ๆ

2. ผู้เรียนเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูจัดขึ้นในชั้นเรียน 

    (เช่น การอ่าน การเขียน การอภิปราย ฯลฯ)     

3. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนมากกว่า

    การนําเสนอเนื้อหาข้อมูล     

4. ให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือตรวจสอบ

    เจตคติและค่านิยมของผู้เรียน  

5. เพิ่มความกระตือรือร้นและแรงจูงในในการเรียน      

6. ผู้เรียนได้รับการตอบสนองทนัทีจากครูผู้สอน     

7. ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้รับการพัฒนาการคิดระดับสูง 

   (เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ การประเมิน)    

บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้แบบเชิงรุก

(Bonwell, 2000)



1. เป็นนักแก้ปัญหา

2. ค้นพบตัวเอง

2. พัฒนาสติปัญญา

3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

4. เห็นความผิดพลาดเป็นโอกาสของการเรียนรู้

5. มีการจัดการที่ดี

6. เรียนรู้ที่จะทดลอง

7. พัฒนาการคิดแบบวนซ้ํา

7. คิดนอกกรอบ

8. เป็นนักสํารวจ

9. คิดอย่างเป็นระบบ

10. มีความพร้อมในโลกยุคใหม่

11. สามารถชี้นําตนเอง

คุณลักษณะของผู้เรียนที่จะเกิดขึ้นจาก

การเรียนการสอนแบบเชิงรุก



 1. ด้านผู้เรียน ครูควรทําการชี้แจงให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับ

   - วิธีการสอน

 - บทบาทของผู้เรียน 

 - ปรับกระบวนทัศน์จากการเรียนรู้แบบรับ (Passive) เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active) 

 - ทําข้อตกลงต่าง ๆ กับผู้เรียน (ถ้ามี) 

การจัดสภาพแวดล้อมของการจัดการเรียนกาสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก



2. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของชั้นเรียน ครูควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ 

ห้องเรียน ห้องประกอบหรือห้องปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ให้พร้อมใช้งาน เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัยไร้

สิ่งรบกวนเช่น เสียง แสง ฝุ่นละออง ฯลฯ โดยประสานกับผู้รับผิดชอบช่วยดูแล นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบวัสดุ-

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและเพียงพอกับจํานวนของผู้เรียน 



  3. ด้านสื่อ-วัสดุการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ครูควรจัดหา จัดทํา จัดเตรียมสื่อและวัสดุการเรียนรู้ให้

พร้อมก่อนทําการสอน มีการทดสอบการใช้งาน มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อจํานวนนักเรียน จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้

ที่สําคัญและจําเป็นสําหรับผู้เรียนในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าและสอดคล้องกับกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ควรเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสมรรถนะ

ทางเทคโนโลยีของผู้เรียนส่วนใหญ่



 4. ด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ จัดเตรียม จัดหาเทคโนโลยีที่ส่งเสริมกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมช่องทางสําหรับการนําเสนอสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนไปศึกษา

เนื้อหาเพิ่มเติมและช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนทางระบบออนไลน์



5. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อจะได้ทราบ

ว่าในช่วงเวลาใดจะประเมินอะไรบ้าง ประเมินอย่างไรและใช้เครื่องมืออะไร แล้วไปจัดเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ให้

ครบถ้วนและมีคุณภาพ 



Active Learning
บรรยากาศชั้นเรียน



Active Learning



Active Learning
Kinesthetic Classroom



Active Learning



Active Learning



Active Learning



Active Learning



Active Learning



Active Learning


