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1.กระบวนการเรยีนรูแ้บบลงมือปฏบิตั ิ

 1.1 การเรยีนรูผ่้านการทาํงาน (Work-based Learning) 
 1.2 การเรยีนรูผ่้านโครงงาน (Project-based Learning) 
 1.3 การเรยีนรูผ่้านกจิกรรม (Activity-based Learning) 
 1.4 การเรยีนรูผ่้านการแกป้ญัหา (Problem-based Learning) 
 1.5 การเรยีนรูผ่้านกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์รอืวธิวีจิยั (Research-based Learning) 

เยาวเรศ  ภกัดจีติร, 2557



Sim Democracy เมืองจาํลองประชาธปิไตย

ตวัอย่างการใชเ้กมบอรด์ในการเรยีน (Activity based learning)

ทีม่า bangkokbiz.com



2.กระบวนการเรยีนรูผ่้านการสือ่สารอย่างสรา้งสรรค ์

 2.1 การฝึกทกัษะในการฟงัอย่างลกึซึ้ง(Deep Listening) 
 2.2 การฝึกทกัษะการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยใชเ้ทคนิค Communities of Practice หรอื CoP
 2.3 การฝึกทกัษะการทาํงานเป็นทมี, เรยีนรูแ้บบกลุม่ ปฏบิตังิานกลุม่ 

 2.4 การฝึกทกัษะการใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สาร
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3. การเรยีนรูแ้บบขัน้บนัได

 ขัน้   L1  การตัง้ประเด็นคาํถาม/สมมติฐาน (Learning to Question) เป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคิด สงัเกต ต ัง้ขอ้สงสยั ต ัง้คาํถาม
อย่างมเีหตผุลและสรา้งสรรค์

 ขัน้  L2  การสบืคน้ความรูจ้ากแหลง่เรยีนรูแ้ละสารสนเทศ (Learning to Search) เป็นการฝึกแสวงหาความรู ้ขอ้มลู และสารสนเทศ 
จากแหลง่เรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย เช่น หอ้งสมดุ อนิเตอรเ์น็ตหรอืจากการปฏบิตัทิดลอง เป็นตน้

 ขัน้  L3  การสรุปองคค์วามรู ้(Learning to Construct) เป็นการฝึกนาํความรูแ้ละสารสนเทศหรือขอ้มลูที่ไดจ้ากการอภปิราย 
การทดลอง มาคิดวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรุปเป็นองคค์วามรู ้

 ข ัน้  L4  การสือ่สารและการนาํเสนออย่างมปีระสทิธภิาพ (Learning to Communicate) เป็นการฝึกใหค้วามรูท้ีไ่ดม้านาํเสนอ
และสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพใหเ้กดิความเขา้ใจ

 ขัน้  L5  การบรกิารสงัคมและจติสาธารณะ (Learning to Serve) เป็นการนาํความรูสู่้การปฏบิตั ิซึง่ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามรูใ้นบรบิท
รอบตวัและบรบิทโลกตามวุฒภิาวะทีเ่หมาะสม โดยจะนาํองคค์วามรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชนอ์ย่างสรา้งสรรค์
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ตวัอย่าง Project based learning



ตวัอย่าง Project based learning



ตวัอย่างผลงานนกัศึกษา

 หลงัจากทีม่กีารระดมความคดิกนัแลว้ ท ัง้ 4 กลุม่กาํหนด concept และ theme การผลติดงัน้ี

 1. Concept การอยู่ร่วมกนับนความเเตกต่าง Theme เพือ่น

 2.Concept การใชช้วีติทีเ่หมอืนกนัของคนหูหนวก เเละคนท ัว่ไป Theme ทาํดว้ยกนั ไปดว้ยกนั

 3. Concept เพราะเราอยู่ร่วมกนั Theme ใส่ใจคนในสงัคม / เพราะเราใส่ใจกนั 

 4. Concept หูหนวกไมใ่ช่อปุสรรค Theme คนหูหนวกทีเ่ก่ง

 



ภาพการประเมินงานของคนหหูนวกวทิยาลยัราชสดุา



ขัน้ตอนการดาํเนินงาน Project based learning

 STEP 1 การเตรยีมความพรอ้ม 

 STEP 2 การคดิและเลอืกหวัขอ้ 

 STEP 3 การเขยีนเคา้โครง

 STEP 4 การปฏบิตัโิครงงาน 

 STEP 5 การนาํเสนอโครงงาน 

 STEP 6 การประเมนิผลโครงงาน 

เยาวเรศ  ภกัดจีติร, 2557

รูปแบบกจิกรรม

1. การเรยีนรว่มกนัในลกัษณะการบรรยายและทาํกจิกรรมกลุม่

2. ผลติช้ินงานรายการโทรทศัน์ตามโจทยท์ี่กาํหนดรว่มกนั

- ทาํกจิกรรมกลุม่รว่มกนัคดิงาน แบ่งการเรยีนออกเป็น 4 กลุม่ กลุม่ละ  

7 คน โดย คละระหว่างนักศึกษาธรรมศาสตรแ์ละราชสดุา 

1.ธรรมศาสตร ์ 5 คน ราชสดุา 2 คน

2. ธรรมศาสตร ์5 ราชสดุา 2 คน

3. ธรรมศาสตร ์5 ราชสดุา 2 คน

4. ธรรมศาสตร ์4 ราชสดุา 3 คน



http://www.slideshare.net/lshamchuk/get-active-using-active-
learning-activities-during-first-year-information-literacy-sessions
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