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Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา 

(Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ 

หรือสร้างความรู้ให้เกิดข้ึนในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้

แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ 

ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้

เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร  พฤฑฒิกุล, 2558) 

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  เป็นดังนี้  (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 
2553)  

1.  เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ 

2.  เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
3.  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน  
5.  ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
6.  เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7.  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
8.  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิด

รวบยอด 
9.  ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
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การประเมินสมรรถนะผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

ก าหนดการแปรความหมายของค่าเฉลี่ย   ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.46-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานในระดับ มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.46-4.45 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.46-3.45 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.46-2.45 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.45 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานในระดับ น้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับของผู้ตอบแบบสอบถามที่
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการประเมินด้านต่างๆ  (n = 17)  
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น  

�̅� 

 
SD 

 
ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 

1. ความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น 

3 
(17.65) 

12 
(70.59) 

2 
(11.76) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.06 
 

0.56 
 

มาก 

2. ความ
กระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

2 
(11.76) 

9 
(52.95) 

5 
(29.41) 

1 
(5.88) 

0 
(0.00) 

3.71 
 

0.77 
 

มาก 

3. ความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา และ
การประยุกต์ใช้
ความรู้ 

0 
(0.00) 

9 
(52.95) 

7 
(41.17) 

1 
(5.88) 

0 
(0.00) 

3.47 
 

0.62 
 

มาก 

4. ความสามารถใน
กระบวนการอ่าน 
พูด ฟัง คิด 

1 
(5.88) 

10 
(58.82) 

6 
(35.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.71 
 

0.59 
 

มาก 

5. คุณธรรม
จริยธรรม 

3 
(17.65) 

10 
(58.82) 

4 
(23.53) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.94 
 

0.66 
 

มาก 

6. ความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาท่ี
เรียน 

0 
(0.00) 

10 
(58.82) 

7 
(41.17) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.59 
 

0.51 
 

มาก 



4 
 

7. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 
(17.65) 

10 
(58.82) 

4 
(23.53) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.94 
 

0.66 
 

มาก 

8. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0 
(0.00) 

11 
(64.71) 

5 
(29.41) 

1 
(5.88) 

0 
(0.00) 

3.59 
 

0.62 
 

มาก 

 
จากตารางที่ 1  ซึ่งเป็นตารางแสดงข้อมูลจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการประเมินด้านต่างๆ  ปรากฏผลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการประเมินในภาพรวมในระดับมาก
ที่สุด ในส่วนความคิดเห็นในแต่ละรายการประเมินปรากฏผล ดังนี้ 
 
ความกล้าในการแสดงความคิดเห็น  

พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  นิสิตมคีวามกล้าในการแสดงความคิดเห็นในระดับปานกลาง (11.76) ถึง มากที่สุด (17.65) 
 
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง  

พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learningา  นิสิตมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองในระดับปานกลาง (41.17) ถึง 
มากที่สุด (52.95) 
 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning นิสิตมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ความรู้ ในระดับปาน
กลางถึง (66.66) ถึงมาก(23.33) 
 
ความสามารถในกระบวนการอ่าน พูด ฟัง คิด  

พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning นิสิตมคีวามสามารถในกระบวนการอ่าน พูด ฟัง คิดในระดับปานกลาง (35.29) ถึง มาก (58.82) 



5 
 

 
คุณธรรมจริยธรรม 

พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  นิสิตมคีุณธรรมจริยธรรมในระดับปานกลาง (23.53) ถึง มากที่สุด (17.65) 
 
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 

พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning นิสิตมคีวามรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ในระดับปานกลาง (41.17) ถึง มาก (58.82) 
 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning นิสิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย   ในระดับ
ปานกลาง (23.53) ถึง มากที่สุด (17.65) 
 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning นิสิตมีความทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับ
ปานกลาง (29.41) ถึง มาก (64.71) 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 763351   รายวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์  
ผู้เรียน นิสิตสาขา เกษตรศาสตร์  ชั้นปีที่ 2 และ 3  จ านวน 5 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน อ.ดร.ไพทูล  แก้วหอม 
หัวข้อที่สอน เทคโนโลยีชีวภาพกับการปศุสัตว์ 
วันที่ 19 เมษายน 2560 สถานที่ ห้อง SK 203 
 

 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในรายวิชานี้ใช้เทคนิคแบบการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดและอภิปรายร่วมกัน โดยให้นิสิตแต่ละ
คน เลือกวารสารวิชาการหรือวารสารวิจัยตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพกับการปศุสัตว์ 
หลังจากนั้นแต่ละคนต้องไปค้นคว้าหาความรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพ่ือน ามาอภิปรายใน
ห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน นิสิตจะน าเสนอประมาณ 7-10 นาที และอีก 5 นาที
ส าหรับการอภิปรายร่วมกัน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะคอยให้ข้อเสนอแนะหรือความรู้เพ่ิมเติมจากการที่นิสิตได้
อภิปรายไปแล้วแก่นิสิตอีกครั้ง 

 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 
 1. นิสิตได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ในการอ่าน แปล และการประมวลผล  
 2. นิสิตได้ความรู้เพิ่มเติมจากเรื่องหรือหัวข้อที่นิสิตคนอ่ืนๆ สนใจแล้วน ามาอภิปราย 
 3. นิสิตได้แสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องที่ตนเองสนใจและเรื่องที่นิสิตคนอื่นๆ สนใจ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 765364  รายวิชา  มาตรฐานอาหาร ความปลอดภัยและการจัดการสุขาภิบาล 
ผู้เรียน นิสิตสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปีที ่1 จ านวน  2 คน  
ชื่ออาจารย์ผู้สอน  นิรามัย ฝางกระโทก และ ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ 
หัวข้อที่สอน  เรียนรู้จากสถานที่จริง: โรงงานอุตสาหกรรม 
วันที่  9 มีนาคม 2560 สถานที่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
 

 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในรายวิชานี้ใช้เทคนิคแบบการเรียนรู้แบบเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยให้นิสิตได้เห็นสถานที่จริงและผู้
ปฎิบัติงานจริง ซึ่งจะท าให้สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนได้มากขึ้น และสามารถจินตนาการออกได้
เวลาที่ผู้สอนอธิบายหรือยกตัวอย่างการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้มากข้ึน 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 
 นิสิตสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นแวลาผู้สอนอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างการปฏิบัติงานในโรงงาน
ดังกล่าว และนิสิตสามารถจดจ าระบบคุณภาพต่างๆ ได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น จากการได้เรียนรู้จากสถานที่จริง
ท าให้นิสิตเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของรายวิชานี้ว่าจะมีบทบาทส าคัญอย่างไรเมื่อนิสิตจบการศึกษาไป
แล้วได้ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 767431  รายวิชา ปฐพีวิทยาเบื้องต้น  (Introduction to Soil Science) 
ผู้เรียน นิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จ านวน 26 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร. ประทีป อูปแก้ว 
หัวข้อที่สอน การจัดการธาตอุาหารในแปลงของเกษตรกร 
 

 
 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในรายวิชานี้ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มนิสิต โดยการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้ลงมือศึกษาดูงาน การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และการใส่ปูนขาวในแปลงเกษตรกร ก่อนที่เกษตรกรจะปลูก
พืชในฤดูถัดไป และเทคนิคการใส่ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต จากนั้นให้ผู้เรียนสรุปและอภิปรายให้ทุกกลุ่มในแต่ละ
หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 
 จากการที่ผู้เรียนได้ศึกษาดูงานและสอบถามเกษตรกร พบว่าผู้เรียนเข้าในกระบวนการจัดการธาตุ
อาหารในดินมากขึ้น สามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์กับพืชชนิดอื่นได้ดียิ่งขึ้น 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 765325    รายวิชา  วัตถุดิบและการจัดการวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
ผู้เรียน นิสิตสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปีที่ 1 จ านวน 4 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน อ.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ 
หัวข้อที่สอน วัตถุดิบที่ได้จากผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ 
วันที่ 18 เมษายน สถานที่ห้อง 202 
 

 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

 
ในรายวิชานี้ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบมีการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนร่วมห้อง โดยมีการน าเสนอ 

และมีการซักถามประเด็นที่น่าสนใจ เป็นเวลา 15 นาท ี
 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 

นิสิตได้รับความรู้จากการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมห้องในแต่ละหัวข้ อที่นิสิต
ได้รับมอบหมาย 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 762323   รายวิชา  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Technology)  
ผู้เรียน นิสิตสาขา เกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 3 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน ดร. รัชนี พุทธา 
หัวข้อที่สอน การพักตัวของเมล็ด 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  สถานที ่ห้อง 1306 อาคารศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ อุปถัมภ์ 
 

 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในรายวิชานี้ใช้เทคนิคการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีวิจัย (Research-based 
Learning) โดยอาจารย์เป็นผู้จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยให้กับนิสิต และนิสิตด าเนินการ
ตามทีอ่าจารย์ออกแบบการทดลองไว้ให้ นิสิตได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้วิธีการแก้การพักตัวของเมล็ดข้าว จากนั้น
ท าการเก็บข้อมูล โดยต้องใช้การสังเกตการณ์งอกของเมล็ดข้าว และน าข้อมูลมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 

1. นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริง ท าให้สามารถเข้าใจในหัวข้อที่สอนมากข้ึน    
2. นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่การวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล 

และการน าเสนอข้อมูล 
3. นิสิตได้ใช้ความรู้จากชั้นเรียน มาใช้ในการเลือกวิธีการแก้การพักตัวของเมล็ดข้าว 
4. นิสิตได้ฝึกการตรงต่อเวลาและมีวินัยในการเก็บข้อมูล และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 763401  รายวิชา  พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง (Behavior of Domestic Animal) 
ผู้เรียน นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาผลิตสัตว์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 5 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน อ. สพ.ญ. ดร. ภัคญาณี สุดสาร 
หัวข้อที่สอน การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมในการผลิตสัตว์  
วันที่ 18 เม.ย. 2560   สถานที่ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 
 ในรายวิชานี้ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ท าการค้นคว้าในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการผลิตสัตว์ เนื้อหาต้องไม่ซ้ ากัน โดยให้เตรียมการน าเสนอหน้าชั้นเรียนคนละไม่เกิน 15 
นาที จากนั้นให้มีการถามตอบโดยนิสิตผู้เข้าฟังทุกคนต้องตั้งค าถามอย่างน้อย 1 ค าถาม ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
น าเสนอ กระตุ้นให้นิสิตเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ให้นิสิตได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จากการค้นคว้า การน าเสนองานและการถามตอบ 
 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 
 นิสิตได้ท าการค้นคว้าในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย และมีการเตรียมตัวส าหรับน าเสนอได้ในระดับดี นิสิต
บางคนยังต้องฝึกทักษะด้านการน าเสนอ เนื่องจากยังขาดความมั่นใจ แต่โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ถึงดี 
การถามและตอบค าถามหลังน าเสนอช่วยกระตุ้นให้นิสิตมีความสนใจในเนื้อหา ผู้น าเสนอส่วนมากเตรียมการ
ส าหรับตอบค าถามได้ในระดับพอใช้ บางค าถามที่ตอบไม่ได้จะกระตุ้นให้นิสิตคิด วิเคราะห์ เพื่อหาค าตอบ และ
ช่วยตอบในบางประเด็น ภาพรวมจากการน าเสนองานได้เห็นกระบวนการในการค้นคว้า คิด วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ของนิสิตในระดับท่ีดีพอใช้ และควรฝึกทักษะเหล่านี้ให้นิสิตต่อๆ ไป 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 765211   รายวิชา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น  
ผู้เรียน นิสิตสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ชั้นปีที่ 2 จ านวน 5 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน  อ.เอกรัฐ ค าเจริญ 
หัวข้อที่สอน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560  สถานที ่ห้อง 304 อาคารเทียนทอง 
 

 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในรายวิชานี้ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (student-led review sessions) 
โดยให้ผู้เรียนเลือกผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตรที่สนใจมาหนึ่งชนิด และน าเสนอหัวข้อต่าง ๆ อาทิเช่น 
วัตถุดิบ วิธีการแปรรูป การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีในบทเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวน
ความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ และน าเสนอความคิดเห็นของผู้เรียน โดย
ผู้สอนจะหน้าที่คอยช่วยเหลือ ตั้งค าถามให้นิสิตคิดหาค าตอบ ตอบค าถามหรือข้อซักถามกรณีที่นิสิตมีปัญหา 

 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 

นิสิตสามารถมองเห็นภาพรวมของการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ในทุก
หัวข้อได้เพ่ิมขึ้นผ่านการจัดการเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน โดยผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหารายวิชาที่ได้เรียน
ตลอดทั้งภาคการศึกษา ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหาและการน าไปใช้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
ตลอดจนได้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 761493 รายวิชา  ปัญหาพิเศษ (Special Problem) 
ผู้เรียน นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์  ชั้นปีที่ 4 จ านวน 7 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ 
หัวข้อที่สอน     น าเสนองานวิจัยท่ีนิสิตสนใจหน้าชั้นเรียนและถามตอบค าถามข้อสงสัย 
วันที่      4 พ.ค. 60    สถานที่      ห้อง 1401 อาคารศ.ดร. สุชาติ อุปถัมภ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในรายวิชานี้ใช้เทคนิคแบบการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research project) โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนท างานวิจัยในหัวข้อที่สนใจ โดยให้นิสิตก าหนดหัวเรื่องและมีการวางแผนการ
วิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าสายงานที่นิสิตสนใจ มีการด าเนินการวิจัยตามแผนที่ได้ก าหนด
ไว้ มีการสรุปผล พร้อมจัดท าเป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์ของคณะฯ มีการน าเสนอ
ผลการวิจัยหน้าชั้นเรียน พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตร่วมชั้นเรียน นิสิตที่สนใจ กรรมการสอบและคณาจารย์ที่เข้า
ร่วมฟังการน าเสนอผลงานร่วมซักถามข้อสงสัย  
 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 

นิสิตมีการคิดวางแผนการวิจัย เป็นการเพ่ิมทักษะในการท างานอย่างมีระเบียบแบบแผน ฝึก
กระบวนการสืบค้นข้อมูลส าหรับการตรวจเอกสารเพื่อน ามาเขียนโครงร่างวิจัย ฝึกตั้งวัตถุประสงค์ การวางแผน
งาน การเก็บผลการวิจัย นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริงตามแผนงานทีไ่ด้ก าหนดไว้ มีการสรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย ฝึก
การเขียนรูปเล่มรายงานการวิจัย พร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่เพ่ือนนิสิตร่วมชั้น
เรียน นิสิตที่สนใจ กรรมการสอบ รวมทั้งคณาจารย์ต่างสาขาที่สนใจ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 765341    รายวิชา  จุลชีววิทยาอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ผู้เรียน นิสิตสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ. ชั้นปีที่ 2 จ านวน 4 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน ดร.ไกรยศ แซลิ้ม 
หัวข้อที่สอน  การผลิตผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมจากจุลินทรีย์ 
วันที่  28 มีนาคม 2560 สถานที ่ ศูนย์วิจัยเกษตรและเทคโนโลยี 
 

 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในรายวิชานี้ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือน าไปสู้ความรู้เข้าใจเชิงนามธรรม โดยการวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เริ่มจากการการสอนบรรยายเนื้อเบื้องต้นก่อน จากนั้นจึงสาธิตให้ผู้เรียนได้เห็น
จริงก่อน แล้วจึงให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยให้ท างานร่วมกันและรู้จักการแบ่งหน้าที่ โดยในระหว่างการ
ปฏิบัติจะประเมินผู้เรียนโดยการสังเกตพร้อมกับให้ค าแนะน าไปด้วย  เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมก็จะมีการอธิบายผล
เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล จากนั้นผู้สอนจึงค่อยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด 

 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 

ผู้เรียนมีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ิมขึ้น มีความกล้าในการ
ซักถามและตอบมาปัญหามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดีอีกด้วย  
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 765251   รายวิชา  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1 
ผู้เรียน นิสิตสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปีที่ 2  จ านวน 7 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน ดร.นรินทร์  เจริญพันธ์ 
หัวข้อที่สอนหลักการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
วันที่ 6 มีนาคม 2560 สถานที่ อาคาร ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว  
 

 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 
 

ในรายวิชานี้ใช้เทคนิคแบบการเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) คือ
การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่างๆ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยอาจารย์จะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา ให้ผู้เรียนได้น าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน มีการ
ถาม-ตอบ ทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และกรณีศึกษาต่างๆ 

 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 
 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น กระตุ้นให้นิสิตมีความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็นเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลให้เกิดการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้
ความรู้ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 762401    รายวิชา  หัวข้อคัดสรรทางพืชศาสตร์ 2  
ผู้เรียน นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 3 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน  ดร.ชนากานต์  ลักษณะ 
หัวข้อที่สอน การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560 สถานที ่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในรายวิชานี้จัดบรรยายให้นิสิตทราบถึงความส าคัญและข้ันตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หลังจากนั้น
ได้มอบหมายให้นิสิตให้ฟอกฆ่าเชื้อพืชคนละ 2 ชนิด โดยให้เลือกพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยนิสิต
จะต้องมาน าเสนอหน้าชั้นและท ารายงานถึงความส าคัญของพืชที่เลือก สูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ  ผลการทดลอง ปัญหาและอุปสรรคของการทดลอง รวมทั้งนิสิตต้องส่งพืชที่เลือกท าให้อยู่ในสภาพ
ปลอดเชื้อแล้วทั้ง 2 ชนิด  

 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 
1. นิสิตได้ฝึกการค้นคว้าและอ่านวารสารที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงพืชที่นิสิตเลือก  
2. นิสิตได้ทราบค าศัพท์เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. นิสิตได้ทราบวิธีการผลิตพืชปลอดเชื้อ 
4. นิสิตสามารถออกแบบการทดลองได้ตั้งแต่เลือกชนิดพืช ชนิดอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และขั้นตอนการฟอก
ฆ่าเชื้อพืช 
5. นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เจอปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหาของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่นิสิตเลือก 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 763311   รายวิชา  โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal nutrition) 
ผู้เรียน นิสิตสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปีที่ 3  จ านวน 5 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.สุปรีณา ศรีใสค า 
หัวข้อที่สอน การวิเคราะห์โปรตีนและไขมันในตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยวิธีการวิเคราะห์
โดยประมาณแบบ Proximate analysis 
วันที่  14 มีนาคม 2560 และ 11 เมษายน 2560 สถานที่  ศูนย์ วิจัยเกษตรและเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในรายวิชานี้ใช้เทคนิคแบบการเรียนรู้แบบ Learning by doing โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติการทดลองจริงเป็นรายบุคคลหลังจากเรียนภาคทฤษฎีแล้ว โดยอาจารย์จะแจกอุปกรณ์ให้นิสิต
รับผิดชอบ และลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงท ารายงานบท
ปฏิบัติการมาส่งและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 
1. นิสิตสามารถเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาโปรตีนและไขมันในวัตถุดิบอาหารสัตว์
และด าเนินการวิเคราะห์หาโปรตีนและไขมันในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ตามบทปฏิบัติการ (Direction 
laboratory) และค านวณหาโปรตีนและไขมันในวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ 
2.นิสิตเกิดการเรียนรู้ การซักถามกันเองเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการท าปฏิบัติการ และฝึกการท างาน
ร่วมกัน 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 762311   รายวิชา  พืชไร่ส าคัญของประเทศไทย 
ผู้เรียน นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  จ านวน 3 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน อ.ขวัญใจ หรูพิทักษ์ 
หัวข้อที่สอน พันธุ์ พฤกษศาสตร์ การเจริญเติบโต วิธีการปลูก ดูแลรักษา ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และรูปแบบ
ของผลผลิตที่น าไปใช้ประโยชน์ 
วันที่ 28 ก.ย. 2559 สถานที่ SK2-1303 
 

 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในรายวิชานี้ให้ผู้เรียนได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ พฤกษศาสตร์ การเจริญเติบโต 
วิธีการปลูก ดูแลรักษา ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และรูปแบบของผลผลิตที่น าไปใช้ประโยชน์  โดยจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนน าเสนอตามชนิดพืชที่ถูกก าหนด คนละประมาณ 15 นาที จากนั้นให้มีการอภิปรายซักถามกันภายใน
ชั้นเรียน ถึงปัญหาในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด รูปแบบการแปรรูปที่เป็นไปได้ 

 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 

นิสิตได้เรียนรู้โครงสร้างทางพฤกษศาสตร์ของพืชชนิดต่างๆ การปลูก ดูแลรักษา จนกระทั่งเก็บเกี่ยว
และแปรรูป 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 

รหัสวิชา 768212   รายวิชา  โรคพืชเบื้องต้น 
ผู้เรียน นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  จ านวน 26 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน อ.ขวัญใจ หรูพิทักษ์ 
หัวข้อที่สอน การบันทึกอาการของโรคและการเก็บรักษาตัวอย่างพืชที่เป็นโรค 
วันที่ 4 เม.ย. 2560 สถานที่ SK2-1106 
 

 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในรายวิชานี้ให้ผู้เรียนได้รับมอบหมายให้บันทึกอาการของโรคจากตัวอย่างพืชที่เป็นโรค โดยระบุ
รายละเอียดส าคัญ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเก็บตัวอย่างชิ้นส่วนพืชที่เป็นโรคมาเก็บรักษาด้วยน้ ายาดอง
ตัวอย่างพืชหรืออัดแห้ง และเขียนระบุรายละเอียด ชื่อพืช ชื่อโรค อาการบนตัวอย่าง เชื้อสาเหตุ จากนั้นให้ส่ง
ตัวอย่างที่ท าเสร็จแล้วและมีการซักถามความถูกต้องอีกครั้ง 

 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 

นิสิตได้เรียนรู้การบันทึกอาการของโรคและการเก็บรักษาตัวอย่างพืชที่เป็นโรค 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 76219159  รายวิชา ฝึกงาน1 Practical Training1 
ผู้เรียน นิสิตสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปีที่ 1 จ านวน 18 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน นายจักรพงษ์ รัตตะมณี, น.ส.รัชนี พุทธา 
หัวข้อที่สอน การปลูกแก่นตะวัน 
วันที่ 4 มีนาคม 2560   สถานที ่แปลงด้านหน้าอาคารศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ 
 
 

 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในรายวิชานี้มีจุดประสงค์ให้นิสิตได้เข้าใจวิธีการปลูกและการให้น้ าแก่นตะวัน จึงให้นิสิตได้ลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือให้เข้าใจและจ าได้ เห็นภาพ ทดลองปลูกในวิธีที่ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง  
รวมทั้งฝึกความอดทน ต่อความร้อนและความเหนื่อยเพ่ือฝึกให้นิสิตทนกับการท างานหนัก และสภาพอากาศที่
ไม่เอ้ือต่อการท างานกลางแจ้งอย่างรุนแรงได้ 

 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 
 นิสิตสนุกกับการท างาน มีความอดทน มีความเข้าใจการปลูกและการให้น้ าแก่นตะวัน เกิดความ
สามัคคี และเห็นศักยภาพของตนเอง รวมทั้งได้ประสบการณ์ในการปลูกพืชเพ่ิมมากข้ึน  
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา    76110759      รายวิชา  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  
ผู้เรียน นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์  ชั้นปีที่ 1 จ านวน 27 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน อ. อรสุรางค์  โสภิพันธ์ 
หัวข้อที่สอน สารประกอบอินทรีย์ที่ส าคัญทางการเกษตร 
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 สถานที ่ห้อง 1107 อาคาร รศ. สุชาติ อุปถัมภ์   
 

 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในหัวข้อนี้ได้มีการใช้เทคนิคการเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) โดยมีการจัดกลุ่ม
ให้นิสิตคละกันระหว่างนิสิตเรียนดีและเรียนอ่อนเพ่ือเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
ก าหนดหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบอินทรีย์ที่ส าคัญทางการเกษตร จากนั้นให้นิสิตใช้ความรู้ด้าน
เคมีอินทรีย์เบื้องต้นที่เรียนมา และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ืออ้างอิงและเตรียมน าเสนอหน้าชั้น
เรียน ซึ่งนิสิตทุกคนในกลุ่มต้องน าเสนอหน้าชั้นเรียน และตอบค าถามจากเพ่ือนๆ อีกทั้งยังต้องเตรียมค าถาม
เพ่ือทดสอบเพ่ือนที่ฟังเพ่ือวัดระดับความเข้าใจ และความรู้ที่ได้รับ ถือได้ว่ามีการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด  
 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 
 ผลจากการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ พบว่านิสิตมีความตื่นตัวตลอดทั้งคาบเรียน ตั้งใจฟังเพ่ือน
น าเสนอหน้าชั้นเรียน และหากมีข้อสงสัยก็สอบถามกันได้อย่างอิสระ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
เป็นการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆทางการเกษตรร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการศาสตร์เคมีกับศาสตร์เกษตร
เพ่ือให้นิสิตได้เล็งเห็นความเชื่อมโยงที่มีอยู่จริงระหว่างศาสตร์ทั้งสอง 
 



กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา 765331    รายวิชา  หลักการตลาดและการวิจัยตลาด  
ผู้เรียน นิสิตสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปีที่ 1 จ านวน 2 คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช 
หัวข้อทีส่อน หลักการตลาดและการวิจัยตลาด 
วันที่ 6 ม.ค. - 28 เม.ย. 2560 สถานที ่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในรายวิชานี้ใช้เทคนิคแบบการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ก าหนดแต่ละคน น ามาความรู้ที่ไปค้นคว้าจากเอกสารที่
เป็นภาษาอังกฤษมาน าเสนอและอภิปรายกันหน้าชั้นเรียน ในเวลาประมาณ 10 นาที จากนั้นให้แลกเปลี่ยน
ความคิด อภิปรายระหว่างเพ่ือนร่วมชั้นเรียน โดยมีอาจารย์ผู้สอนร่วมอภิปรายและให้ค าชี้แนะ เป็นเวลา
ประมาณ 5 นาท ีโดยจัดให้มีกิจกรรมทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 
 ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยตลาด ด้วยการค้นคว้าของตนเองและการอภิปราย
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 



กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

รหัสวิชา  764211   รายวิชา  หลักเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   
ผู้เรียน นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์  ชั้นปีที่ 2     จ านวน 25  คน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์สมคิด ใจตรง 
หัวข้อทีส่อน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตผลเกษตร 
วันที่  28 กุมภาพันธ์-18 เมษายน 2560 สถานที ่ห้อง 1304  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบ  Active Learning 

ในรายวิชานี้ใช้เทคนิคแบบการเรียนรู้แบบการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเสนอกรอบแนวความคิดและออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบ
อิสระ โดยอาจารย์ผู้สอนก าหนดติดตามงานทุกๆ 2 สัปดาห์ จนกระท่ังสิ้นสุดระยะเวลา โดยให้น าชิ้นงาน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์มาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีแบบประเมินและให้นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการให้คะแนน
น าเสนอหน้าชั้นเรียนของเพื่อนๆ เป็นการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ในห้องเรียน 
ผลจากการจัดการสอนแบบ Active Learning 
 นิสิตได้แสดงความคิด ออกแบบชิ้นงานตนเอง โดยสังเกตุสิ่งของในชีวิตประจ าวัน แล้วน ามาดัดแปลง
ออกแบบชิ้นงาน ซึ่งได้น าความรู้เรื่องชนิดของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ และสรีวิทยาของผลิตผลมาประกอบ
ในการออกแบบชิ้นงาน พบว่านิสิตสนุกสนานกับการได้ใช้ความคิดแบบอิสระ เป็นการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมใน
การเรียน ได้น าวัสดุธรรมชาติรอบตัวมาใช้ในการออกแบบชิ้นงาน และสามารถอธิบายการน าไปใช้ประโยชน์
หรือการเพิ่มมูลค่าผลิตเกษตรไดใ้นระดับด ี
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