
สรุปองค์ความรู ้เร่ือง Active Learning 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กล่ำวถึงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่ำ  ผู้สอน
ต้องปรับเปลี่ยนบทบำทตนเองจำกกำรผู้บรรยำยเป็น คณะผู้สอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบกิจกรรม
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ (Pedagogy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนสำมำรถสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก และแนะน ำกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 
และน ำควำมรู้ที่ได้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนในห้องเรียน ซึ่งกระบวนกำรเรียนรู้นั้นเรียกว่ำ Active 
Learning  กำรสอนรูปแบบเก่ำผู้สอนเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ และแนวคิด ส่วนผู้เรียนเป็นผู้รับควำมรู้จึงเป็น
วิธีกำรทีน่่ำเบื่อ ผู้เรียนเป็นผู้รอรับควำมรู้ฝ่ำยเดียว ท ำให้ผู้เรียนมีกำรจดจ ำสั้น ขำดทักษะกำรอ่ำน กำรคิด  

กำรสอนด้วยวิธีกำร Active Learning จะท ำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในกำรเรียนรู้มำกขึ้น  โดยผู้สอน
เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก แนะน ำช่วยเหลือสนับสนุนกำรเรียนรู้  ส่งผลท ำให้เกิดบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน
ที่ดีขึ้น ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning จึงช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในชั้นเรียน ช่วยให้
ผู้เรียนเข้ำใจบทเรียน สนใจ และเพ่ิมแรงจูงใจให้กับผู้เรียนในกำรเรียนรู้  (Morable, 2000) อ้ำงถึงใน นนทลี 
พรธำดำวิทย์ (2559: 18) จำกกำรวิจัยของ Hoellwarth & Moelter (2011) อ้ำงถึงใน นนทลี พรธำดำวิทย์
(2559: 18) พบว่ำ กำรปรับเปลียนวิธีกำรสอนฟิสิกส์จำกวิธีกำรสอนแบบดั้งเดิม เป็นวิธีกำรสอนแบบ Active 
Learning ท ำให้ประสิทธิภำพกำรสอนดีขึ้นโดยผู้เรียนร้อยละ 38 มีคะแนนพัฒนำขึ้นจำก ร้อยละ 12 เป็น
มำกกว่ำร้อยละ 50 ในท ำนองเดียวกัน Prince (2004) อ้ำงถึงใน นนทลี พรธำดำวิทย์ (2559: 18) ได้น ำ 
Active Learning มำใช้ในกำรสอนวิศวกรรมศำสตร์ โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ กำรแก้ปัญหำ 
พบว่ำ เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้ที่ท ำให้ผู้เรียนกระตือรือร้น    เช่นเดียวกับ Michael (2006) อ้ำงถึงใน นนทลี พร
ธำดำวิทย์ (2559: 18)  ได้น ำ Active Learning ไปใช้ในกำรสอนกำรเติบโตของร่ำงกำยในวิชำวิทยำศำสตร์
ชุมชน พบว่ำ เป็นวิธีกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน และยอมรับจากผู้เรียน  จำกผลกำรวิจัยดังกล่ำวสรุปได้ว่ำ กำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรม วิธีกำร หรือรูปแบบกำรสอน ท ำให้ผู้เรียนสนใจ
บทเรียน และท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้สอนควรใช้หลักกำรของ Active Learning 
ออกแบบรูปแบบกำรสอนต่ำงๆให้เหมำะกับเนื้อหำที ่ผู้เรียน และชั้นเรียน จะส่งผลให้ผู้สอนเป็นลักษณะผู้สอน
เชิงรุก (Active Teacher) ไม่ใช่เป็นเพียงผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเนื้อหำเท่ำนั้น แต่เป็นผู้เชี่ยวชำญทั้งด้ำนเนื้อหำ 
และผู้สอนเชิงรุก เตรียมโอกำสให้กับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมเชื่อมั่น  และเป็นนักคิดที่ไม่หยุดนิ่ง เมื่อ
กำรเรียนมีบรรยำกำศเชิงรุก ย่อมท ำให้ผู้เรียนสำมำรถจดจ ำเนื้อหำได้นำน  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้ใน
บริบทต่ำงๆในขอบเขตที่กว้ำง  ดังนั้นกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ จึงต้องเปลี่ยนจำก Passive Learning เป็น 
Active Learning เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรจัดกำรเรียนรู้   (นนทลี พรธำดำวิทย์, 2559: 
18) 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการแนวคิดของ Active Learning 
 

แนวคิดของ Active Learning มำจำกทฤษฎีกำรเรียนรู้ของผู้ใหญ่จำกข้อสมมติฐำน 4 ข้อ คือ  
(Morable, 2000 อ้ำงถึงใน นนทลี พรธำดำวิทย์, 2559: 25-26) 

 
1. นัยส ำคัญของกำรเรียนรู้ คือ เนื้อหำที่ผู้เรียนจะเข้ำใจและยอมรับต้องมีควำมเกี่ยวข้องและสัมพันธ์

กับจุดมุ่งหมำยของผู้เรียน  
2.  สิ่งที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรเรียนรู้คือ ต้องเรียนผ่ำนกำรกระท ำ   
3.  กำรเรียนรู้คือ กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อ

กระบวนกำรเรียนรู้   
4.  กำรเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตนเอง และเกี่ยวโยงไปสู่ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ทั้งด้ำนควำมรู้สึก อำรมณ์

และสติปัญญำ  
จำกสมมติฐำนดังกล่ำวจึงเป็นแนวคิดสนับสนุนสิ่งที่ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดีที่สุด คือ กำรได้มีส่วนร่วมใน

กระบวนกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ ดังนั้น Active Learning คือ ผู้สอนเป็นผู้น ำ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง เน้นกำร
มีส่วนร่วมของผู้เรียน กลยุทธ์กำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัติ กำรท ำกิจกรรมด้วยตนเอง ที่เป็นจุดเด่น และสร้ำง
สิ่งแวดล้อมในกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
 
ลักษณะของ Active Learning  
 

นนทลี พรธำดำวิทย์ (2559: 19-21) กล่ำวถึง Active Learning ว่ำ เป็นวิธีกำรที่ผู้สอนสร้ำง
สิ่งแวดล้อมในกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน เช่น เตรียมตัวอย่ำงภำพ วิดีทัศน์ และวิธีด ำเนินกำร เมื่อผู้เรียนด ำเนิน
กิจกรรมจะเกิดแนวคิดและสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ด้วยตนเองจำกควำมรู้เดิมที่มีอยู่  โดยผู้เรียนท ำกิจกรรมใน
ระหว่ำงเวลำเรียน เช่นกำรอภิปรำย กำรปฏิบัติ กำรตอบค ำถำม กำรอ่ำนซ่ึงผู้เรียนต้องศึกษำเนื้อหำที่เกี่ยวข้อง
ต่ำง ๆ ก่อนเข้ำชั้นเรียน ดังนั้นต้องเป็นผู้รู้และเชี่ยวชำญในเนื้อหำที่ทันสมัย รู้กระบวนกำรที่จะพัฒนำวิธีกำร
เรียนรู้ และใช้วิธีกำรเพ่ือที่จะถ่ำยทอดเนื้อหำ สร้ำงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน  เป็นผู้ให้
ค ำแนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวกในชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีกำรสะท้อนผลกำรสอนเพ่ือ
ปรับปรุง 

Active Learning จึงเป็นกำรเรียนรู้เพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในตน (Transformative Learning) 
เกิดภำวะผู้น ำ มีทักษะในกำรน ำกำรเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เน้นกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ 
(Learning Skills) เพ่ือน ำไปสู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นเนื้อหำกำรบูรณำกำรเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเชื่อมโยง 
และน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ภำยใต้กิจกรรม วิธีกำร และกระบวนกำรที่หลำกหลำย สนุกสนำน 
กระตือรือร้น มีชีวิตชีวำไม่น่ำเบื่อ โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้ มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง และได้ฝึกทักษะกำรคิดในระดับสูง  ผู้สอนมีบทบำทหน้ำที่เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำ เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก 
และ เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้  มีแรงบันดำลใจให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งผลลัพธ์ที่ผู้เรียน
ได้รับ คือ เกิดทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะกำรด ำรงชีวิตอย่ำงถำวร สรุปได้ว่ำลักษณะของ Active Learning 
(นนทลี พรธำดำวิทย์, 2559: 26-27) 



1. ผู้สอนควรก ำหนด เป้ำประสงค์ (Purposive) โดยเป้ำประสงค์นั้นควรสัมพันธ์กับกิจกรรม/งำนที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ เน้นกำรพัฒนำทักษะผู้เรียนมำกกว่ำกำรเนื้อหำ เน้นกำรสร้ำง
แรงจูงใจในกำรเรียนรู้เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวคิด กำรวำงแผนกำรเรียนรู้ กำรยอมรับ กำรประเมินผล 
และกำรน ำเสนอผลงำน 

3. วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้สำมำรถสะท้อน สิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้จำกกิจกรรม และสำมำรถผู้เรียนได้รับ
ข้อมูลสะท้อนกลับจำกผู้สอนทันทีทันใดในกำรท ำกิจกรรม  

4. ควรมีกิจกรรมกำรเจรจำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน  
5. ควรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนวิพำกษ์วิจำรณ์ ในสิ่งที่ผู้เรียนชื่นชอบ และไม่ชอบ รวมทั้งวิจำรณ์เกี่ยวกับ

เนื้อหำในกำรเรียนรู้ 
6. ผู้สอนต้องออกแบบกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับควำมสนใจ และควำมแตกต่ำงของผู้เรียนแต่ละคน 

แต่ละกิจกรรมที่ท ำต้องมีควำมหมำยเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง แก้ปัญหำได้ตำมสภำพ
จริง (Authentic Situation) 

7. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีกำรสร้ำงสถำนกำรณ ์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมคิดในระดับสูง (Higher Order 
Thinking) ได้แก ่กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห ์และ กำรประเมินผล เพ่ือใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ หรือ
สถำนกำรณ์นั้น 

8. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่ำงสิ่งที่เรียน กับชีวิตจริง หรือสถำนกำรณ์จริง รวมถึงกำรบูรณำ
กำรวิชำต่ำง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

9. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้สึกเรียนเหมือนไม่เรียน สนุกสนำน ไม่น่ำเบื่อ จัด
บรรยำกำศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  ใช้กระบวนกำรกลุ่ม และมีกำรประเมินผลที่
หลำกหลำยทั้งตัวผู้เรียน เพ่ือนและผู้สอน  

10. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรเรียนรู้ภำยในห้องเรียน สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกสถำนกำรณ์ 
ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน ที่บ้ำน และสำมำรถเรียนรู้ได้จำกบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องท ำให้ควำมรู้ไม่มี
ขอบเขตจ ำกัด  
 

บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   
 

กำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning  ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญที่จะต้องเปลี่ยนบทบำทจำกกำรท ำ
หน้ำที่สอนเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก แนะน ำ ช่วยเหลือ ดูแล และกระตุ้นผู้เรียนในกำรเรียนรู้  ดังที ่นนทลี พร
ธำดำวิทย์ )2559: 27-28) กล่ำว คือ 

1. ผู้สอนเป็นผู้วำงแผนกิจกรรม หรือเป้ำหมำยที่ต้องกำรพัฒนำผู้เรียน เน้นผลที่ผู้เรียนสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง โดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ก ำหนดวิธีกำรเรียนรู้ของ
ตนเอง 

2. เป็นคนสร้ำงบรรยำกำศกำรมีส่วนร่วม และกำรเจรจำโต้ตอบในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่ำงผู้สอน และเพ่ือน ๆในชั้นเรียน 

3. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่สนใจรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียน
ประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียน  



4. จัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboratory Learning) ส่งเสริมให้เกิดกำรร่วมมือใน
กลุ่มผู้เรียน 

5.  จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรท้ังเนื้อหำสำระ วิธีกำร และฝึกให้ผู้เรียนได้มีกำรบูร
ณำกำรเนื้อหำสู่กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง  

6. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ท้ำทำย และหลำกหลำย แม้รำยวิชำที่เน้นทำงด้ำนกำรบรรยำย
หลักกำร และทฤษฎี ก็สำมำรถจัดกิจกรรมเสริม อำทิ กำรอภิปรำย กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ที่ก ำหนด เสริมเข้ำ
กับกิจกรรมกำรบรรยำย 

7. วำงแผนในเรื่องของเวลำกำรสอนอย่ำงชัดเจน ทั้งในประเด็นเนื้อหำ และกิจกรรมในกำรเรียน ทั้งนี้
เนื่องจำกกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ใช้เวลำกำรจัดกิจกรรม 

8. ใจกว้ำง ยอมรับในควำมสำมำรถในกำรแสดงออก และควำมคิดเห็นที่ผู้เรียนน ำเสนอ 
 
บทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   
 

ในท ำนองเดียวกันกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนไม่ได้เป็นผู้นั่งฟังผู้สอนบรรยำย
อย่ำงเดียว แต่เป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ ดังที่ นนทลี พรธำดำวิทย์ 
)2559: 28) กล่ำวไว้ดังนี้ 

1.  มีควำมรับผิดชอบ เตรียมตัวล่วงหน้ำให้พร้อมที่จะเรียนรู้  ศึกษำ และปฏิบัติงำนในสิ่งที่ผู้สอน
มอบหมำยให้ศึกษำล่วงหน้ำ 

2. ให้ควำมร่วมมือกับผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนรู้  เริ่มจำกกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  กำรด ำเนิน
กิจกรรม และกำรประเมินผล  

3. มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมอย่ำงกระตือรือร้น 
4. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ กำรท ำงำนเป็นทีม และกำรยอมรับ

ฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
5. มีควำมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติ ในสถำนกำรณ์จริงด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้

ด้วยตนเอง 
6. มีกำรใช้ควำมคิดเชิงระบบ ได้แก่ กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดเชิงเหตุผล กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำน 

กำรคิดเชื่อมโยง และกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
7. มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ เพรำะกำรเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องที่น่ำเบื่อ แต่กำรเรียนแบบสนุกสนำน มี

ชีวิตชีวำ  
 
ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ พร นนทลี)
 ,ธำดำวิทย์2559: 25) 

1. เป็นแรงขับที่ท ำให้ผู้เรียนอยำกเรียนรู้ในเนื้อหำวิชำ 
2. ส่งเสริม และพัฒนำทักษะกำรสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีม สร้ำงควำมแข็งแกร่งของเครือข่ำยกำรเรียนรู้ 

กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท ำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตนเอง  ท ำให้เกิดกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยกำรค้นพบแนวคิดและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 



4. ส่งเสริมกำรเรียนให้สนุกสนำนมีแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเหมำะสมกับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง
กันในรูปแบบกำรเรียนรู้ของแต่ละคน ท ำให้กำรเรียนสนุก และสิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้ที่ตื่นเต้นเสริมพลัง
ทำงบวก และกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่ำงมีชีวิตชีวำ 

5. สำมำรถน ำเนื้อหำที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติจริง 
6. เพ่ิมช่องกำรสื่อสำรกับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำงกัน 
7. ช่วยสร้ำงควำมคงทนในกำรจดจ ำข้อมูล และสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ 
8. เป็นกำรเตรียมเส้นทำงให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำ ยอมรับ และได้รับสิ่งตอบแทน 

 
ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นวิธีกำรที่ดี แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกรูปแบบ
ย่อมมีข้อจ ำกัด ดังนี้ (นนทลี พรธำดำวิทย์, 2559: 29) 

1. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ต้องใช้เวลำจึงอำจท ำให้ผู้สอนไม่สำมำรถจัดกำรเวลำที่มี
อยู่กับจ ำนวนเนื้อหำหลักสูตรทีม่ำกได้ 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ต้องใช้เวลำในกำรเตรียมกำร ดังนั้นหำกผู้สอนที่มีภำระ
งำนสอนมำกจะไม่สำมำรถใช้กำรเรียนรู้แบบ Active Learning ได ้

3. กำรใช้กำรเรียนรู้แบบ Active Learning ในห้องเรียนที่มีขนำดใหญ่ จ ำนวนผู้เรยีนมำกอำจมี
ข้อจ ำกัดในกำรดูแล ควบคุมให้ผู้เรียนด ำเนินกิจกรรมไปในทิศทำงที่ผู้สอนวำงแผนได้ยำก 

4. ผู้สอนที่มีควำมเชื่อมั่นในตนเองสูงคิดว่ำตนเองเป็นผู้บรรยำยที่ดีจะไม่ยอมรับวิธีกำรเรียนรู้แบบ  
Active Learning ที่ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรมำกกว่ำผู้สอน 

5. ควำมต้องกำรวัสดุอุปกรณ์จ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียนต้อง
มีควำมพร้อมในกำรเรื่องวัสดุอุปกรณ์ 

6. ผู้เรียนต่อต้ำนวิธีกำรสอนที่ไม่ใช่กำรบรรยำย เนื่องจำกผู้เรียนจะคุ้นชินกับกำรเรียนโดยวิธีกำรมำ
รับควำมรู้จำกผู้สอนมำกกว่ำกำรเรียนโดยกำรลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตำมค ำแนะน ำของผู้สอนเพื่อให้เกิดกำร
เรียนรู้  
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