เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. กระบวนการสืบคน (Inquiry Process) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีการศึกษาคนควา
การเรียนรูกระบวนการ การตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค โดยใหนักศึกษามีบทบาทในศึกษา
คนควา เพื่อสืบคนขอความรูดวยตนเอง
2. การเรียนแบบคนพบ (Discovery Learning) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษาสังเกต การ
สืบคนการใหเหตุผล การอางอิงการสรางสมมติฐาน โดยใหนักศึกษามีบทบาทในการศึกษา คนพบ
ขอความรูและขั้นตอนการเรียนรูดวยตนเอง
3. การเรียนแบบแกปญหา (Problem-solving) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีการศึกษา
คนควา การวิเคราะห สังเคราะห ประเมินขอมูล การลงขอสรุป การแกปญหา โดยใหนักศึกษา
มีบทบาทในศึกษา แกปญหาอยางเปนกระบวนการและฝกทักษะการเรียนรูที่สําคัญดวยตนเอง
4. การเรียนแบบสรางแผนผังความคิด (Concept Mapping) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามี
การ คิดการจัดระบบความคิด โดยใหนักศึกษามีบทบาทในจัดระบบความคิดของตนใหชัดเจน
เห็นความสัมพันธ
5. การตั้งคําถาม (Questioning) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีกระบวนการคิด
การตีความ การไตรตรอง การถายทอดความคิด ความเขาใจโดยใหนักศึกษามีบทบาทในเรียนรู
จากคิดเพื่อสรางขอคําถามและคําตอบดวยตนเอง
6. การศึกษาเปนรายบุคคล (Individual Study) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีการ
การศึกษาคนควาขอความรู การนําความรูไปใชประโยชน ความรับผิดชอบ โดยใหนักศึกษามี
บทบาทในเรียนรูอยางเปนอิสระดวยตนเอง
7. การจัดการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
ประกอบดวยศูนยการเรียน ชุดการสอน บทเรียนสําเร็จรูป คอมพิวเตอรชวยสอน e-learning
เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีการตอบคําถามการแกปญหา การนําความรูไ ปใชประโยชน การ
เรียนรูที่ตองการผลการเรียนรูทันที การเรียนรูตามลําดับขั้น โดยใหนักศึกษามีบทบาทในเรียนรู
ดวยตนเองตามระดับความรูความสามารถของตน มีการแกไขฝกซ้ําเพื่อสรางความรูความเขาใจและ
ความเชี่ยวชาญ
8. เทคนิคคูคิด (Think-Pair-Share) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีการคนควาหาคําตอบ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใหนักศึกษารับผิดชอบการเรียนรวมกับเพื่อน
9. เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น ความคิดสรางสรรค การแกปญหา โดยใหนักศึกษามีบทบาทในแสดง
ความคิดเห็นอยางหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว
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10. เทคนิค Buzzing เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีการคนควาหาคําตอบดวยเวลาจํากัด โดย
ใหนักศึกษามีบทบาทในแสดงความคิดเห็นเพื่อหาขอสรุปในเวลาอันจํากัด
11. การอภิปรายกลุมแบบตาง ๆ (Panel, Forum, Symposium, Seminar เนนพฤติกรรมให
นักศึกษามีการสื่อสารการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสรุปขอความรู โดยใหนักศึกษามีบทบาท
ในรับฟงขอมูลความคิดเห็นเพื่อหาขอสรุปในเวลาอันจํากัด
12. การอภิปรายกลุมใหญ (Whole - Class Discussion) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีการ
การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห การตีความ การสื่อความหมาย ความคิดริเริ่มสรางสรรค
การสรุปความ โดยใหนักศึกษามีอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีบทบาท มีสวนรวมในการ
สรางขอความรู
13. การอภิปรายกลุมยอย (Small - Group Discussion) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีการ
กระบวนการกลุม การวางแผน การแกปญหา การตัดสินใจ ความคิดระดับสูง
ความคิดสรางสรรค การแกไขขอขัดแยง การสื่อสาร การประเมินผลงาน การสรางบรรยากาศ
การเรียนรู โดยใหนักศึกษามีบทบาทรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะผูนํากลุมหรือ
สมาชิกกลุม ทั้งในบทบาทการทํางาน และบทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุม ในการสรางขอความรู
หรือผลงานกลุม
14. การสอนแบบ Tutorial Group เพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาของรายวิชา ซึ่งมีผูบรรยาย
กอนหรือผูเรียนไดรับมอบหมายใหไปศึกษามากอนโดยใชกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหใน
การแกไขปญหา โดยผูสอนเปนผูแนะ กํากับ ควบคุม และตรวจสอบ เนนพฤติกรรมใหนักศึกษา
มีการฝกซ้ําการสื่อสารโดยใหนักศึกษามีบทบาทในทบทวนจากกลุมหรือเพื่อเรียนเพิ่มเติม
15. การสอนฝกปฏิบัติการ เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีการคนควาหาความรูการรวบรวม
ขอมูลการแกปญหา โดยใหนักศึกษามีบทบาทในศึกษาคนควาขอความรูในลักษณะกลุม
ปฏิบัติการ
16. เกม (Games) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีการ การคิดวิเคราะห การตัดสินใจ การ
แกปญหา โดยใหนักศึกษามีไดเลมเกมดวยตนเองภายใตกฎหรือกติกาที่กําหนด ไดคิดวิเคราะห
พฤติกรรมและเกิดความสนุกสนานในการเรียน
17. กรณีศึกษา (Case Studies) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีการคนควาหาความรู
การอภิปรายการวิเคราะห การแกปญหา โดยใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะหอภิปรายเพื่อสรางความ
เขาใจแลวตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา
18. สถานการณจําลอง (Simulation) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีการแสดงความคิดเห็น
ความรูสึก การวิเคราะห โดยใหนักศึกษามีบทบาทไดทดลองแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ใน
สถานการณที่จําลองใกลเคียงสถานการณจริง
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19. ละคร (Dramatization) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในบทบาท
การทํางานรวมกัน การวิเคราะห โดยใหนักศึกษา ไดทดลองแสดงบทบาทตามที่กําหนดเกิด
ประสบการณเขาใจความรูสึก เหตุผล และพฤติกรรมผูอื่น
20. บทบาทสมมติ เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธ การแกปญหา การ
วิเคราะห โดยใหนักศึกษามีบทบาทไดลองสวมบทบาทตาง ๆ และศึกษาวิเคราะหความรูสึกและ
พฤติกรรมตน
21. การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ประกอบดวยเทคนิค JIGSAW,
JIGSAW II, TGT, STAD,LT,GI, NHT, Co-op Co-op เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีการ
กระบวนการกลุม การสื่อสาร ความรับผิดชอบรวมกัน ทักษะทางสังคม การแกปญหา การคิด
แบบหลากหลาย การสรางบรรยากาศการทํางานรวมกัน โดยใหนักศึกษาไดเรียนรูบทบาทสมาชิก
กลุมมีบทบาทหนาที่ รูจักการไววางใจใหเกียรติและรับผังความคิดเห็นของเพือ่ นสมาชิกกลุม และ
รับผิดชอบการเรียนรูของตนและเพื่อน ๆ ในกลุม
22. การเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามีการ
นําเสนอความคิดประสบการณ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ กระบวนการกลุม โดยใหนักศึกษามี
สวนรวมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือปฏิบัติจนไดขอสรุป
23. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ แบบ Shoreline Method เนนพฤติกรรมใหนักศึกษามี
กาการคนควาหาความรู การสรางองคความรูดวยตนเอง ทักษะทางสังคม กระบวนการกลุมการ
สื่อสาร การแกปญหา โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนทั้งทางดานรางกาย จิตใจและการ
คิด ดําเนินการเรียนดวยตนเองทั้งในหองเรียนและสถานการณจริง ศึกษา ปฏิบัติดวยตนเองทุกเรื่อง
รวมแรงรวมใจดวยความเต็มใจ
24. การสอนในหองปฏิบัติการ เพื่อใหผูเรียนเรียนรูและเขาใจทฤษฎีจากการทดลองใน
หองปฏิบัติการ ซึ่งเนนการฝกทักษะ การแกปญหา การวิเคราะห และกระบวนการปฏิบัติ
25. การสอนแบบ Problem Based Learning เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณตรงกับ
สภาพการณหรือปญหา เพื่อกอใหเกิดความสนใจที่จะศึกษาหาองคความรู กระบวนการแสวงหา
ความรู และรูวาตนเองไดเรียนรูตามวัตถุประสงค
26. การสอนแบบสาธิต เพื่อใหผูเรียนสามารถบอกขบวนการ และขั้นตอนของหลักการที่
แสดง และสามารถเสริมสรางทักษะสั้น ๆ ไดในภายหลัง
27. การสอนแบบบรรยาย เพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา (Concept) ในวิชา เกิดแนวคิดที่จะ
นําความรูไปประยุกตในสภาพความเปนจริงและศึกษาหาความรูดวยตนเองโดยวิธีการบรรยาย
28. การสอนแบบโครงการ เพื่อใหผูเรียนสามารถประมวลและประยุกตองคความรูในการ
แกปญหาและสรางสรรคผลงานโดยผานกระบวนการในการคนควาวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแตการ
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กําหนดหัวขอปญหา การตั้งสมมติฐาน การแสวงหาแหลงขอมูล วิธีการหาขอมูล วิธีการแกไข
ปญหาในระหวางการดําเนินการ การวิเคราะหและการสรุปผล
29. การสอนแบบสัมมนาเพื่อใหผูเรียนเลือกองคความรู การแสวงหาและรวบรวมความรูที่
ทันสมัยในแงมุมตาง ๆ ภายในขอบเขตของเนื้อหาวิชา เพื่อนํามาวิเคราะห สังเคราะห สรุป
พรอมขอเสนอแนะรวมทั้งนําเสนอกับเพื่อนรวมชั้นและผูเชี่ยวชาญ เพื่อจะไดขอมูลปอนกลับหรือ
ขอเสนอแนะจากผูรวมประชุม และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
30. การสอนแบบฝกภาคสนามเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูสภาพความเปนจริงในองครวม
สามารถเชื่อมโยงความรูในภาคทฤษฎีและภาคสนามฝกกระบวนการทํางาน และการแกปญหา
31. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย การบรรยายและ/หรือการอภิปรายที่เปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความเห็นโดยกระบวนการตั้งคําถาม วิเคราะห วิพากษ วิจารณ อัน
จะมีผลทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาวิชาแตกฉาน เกิดแนวคิดหลากหลาย มีวิจารณญาณ นําความรูไป
ประยุกตในสภาพความเปนจริง และศึกษาหาความรูดวยตนเอง
32. การสอนแบบ Brain Storming Group เพื่อใหผูเรียนแสดงความเห็นในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอยางกวางขวาง เปนการระดมความเห็นของผูเรียนใหมากที่สุด
33. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาในวิชา (concept) เขาใจ
ขั้นตอนการนําความรูไปประยุกตและสามารถปฏิบัติไดจริงอยางสรางสรรค
34. การสอนแบบปฏิบัติ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
ตั้งสมมติฐาน และแกปญหาอยางเปนระบบ ใหโอกาสนักศึกษาฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
แสวงหาความรูและเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
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