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ACTIVE 
LEARNING

EXPERIENTIAL 
LEARNING

CONSTRUCTIVE ALIGNMENT





ขั้น
เต

รีย
มก

าร - ผู้สอนท าความเข้าใจใน AL/
เปิด mind set/เชื่อมั่นในตัว 
นศ.

- สร้างความเข้าใจกับผู้เรียน 
สร้างความเชื่อม่ันให้ผู้เรียนมี
ความเชื่อถือในตัวเอง

- ออกแบบการจัดการการเรียนรู้

ขั้น
จัด

กา
รเร

ียน
รู้ - ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย

Brainstorming / Team-Pair-
Solo Team Discussion

บูรณาการรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง

เกมส์ / กิจกรรม / World café

Mind Map / Concept Map

PBL by Integrate Subject
Problem-based

ขั้น
ปร

ะเ
มิน - เน้นการประเมินผลระหว่าง

การจัดการเรียนรู้ (Formative) 
โดยสังเกตพฤติกรรม การตอบ
ค าถาม การสร้างสรรค์กิจกรรม
ของ นศ.

- การประเมินตามสภาพจริง

- การประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียน

ขั้น
ปร

ับป
รุง - ปรับปรุงระหว่างจัดกิจกรรม

- ปรับปรุงหลังการจัดกิจกรรม / 
ปรับในหัวข้อหรือเน้ือหาอื่น

- ปรับปรุงรายวิชาอื่น

การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)



การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning Theory: ELT)

ที่มา : https://www.peacetraining.eu/handbook/approaches-to-learning/#5

01 ACT

• Concrete Experience
•Engaging directly in an 
authentic immersive 
experience. This should be 
relevant to context, roles and 
actual or potential situations 
that may be faced in the field.

02 REFLECT

• Reflective Observation
•Processing, reflecting on and 
making sense of what was 
experienced and what 
happened and relating it to 
past and current experiences, 
approaches and conceptual 
understandings.

03 APPLY

• Practical Application
•Assessing how the experience 
and lessons could be applied 
in real life / real context. 
Testing and experimentations 
of new skill, capabilities, 
approaches and responses.

04 THINK

• Operational 
Conceptualization

•Analyzing, reviewing and 
distilling lessons from the 
experience and linking them 
to operations, practice and 
approaches in the field.

The Experiential 
Learning Circle



Constructive Alignment

ที่มา: https://www.c4ed.kmutt.ac.th/copy-of-my2satangstqf-1

Objective and 
Learning 

Outcomes

Assessment 
Method

Teaching / 
Learning 

Approaches 

Statement on what students 
should know, understand and 
can do upon completion of a 
period of study (Program 
/Course/Module/Activity).

An on-going process aims at improving 
students’ learning by measuring the 
learning outcomes they achieved. 
Feedback will be given so that students 
know what they need to do in order to 
get better grades.

The teaching and learning methods 
which the teacher use to achieve each 
of the learning  outcomes. Students will 
know exactly why they are being asked 
to engage in certain teaching and 
learning activities in their course.



ภาพ : ตัวอย่างการบูรณาการแบบข้ามวิชา (Transdisciplinary)



RMUTP Teaching Model

Signals 
and 

Systems 
course

Discussions 
focused on 
concepts 

during class

Working in 
groups 

(Cooperative 
Learning)

Assignments 
with real 

world signals

Hands-on 
Learning: 

Integrating 
Project

Continuous 
follow-up of 

students’ 
improvem-

ents

Numerical solving: 
Matlab, Python, R…

Research Lab at the 
University

• Bioengineering
• Solid State Physics
• Chemistry
• Radio Frequency
• Control Systems…

Connection with 
other Subjects 

(Academic 
Interoperability)

• Use of practical 
course projects and 
knowledge

• Use of hardware and 
software platforms

Virtual Campus
• Visual notes
• Integrative lectures
• Uploading class 

assignments

Online Tools
• Complementary 

websites and video 
lectures

• Quiz tournament 
(Kahoot! Platform)

• Class presentations 
from students 
(Google cast)



Educational 
Components

Curriculum

Workspace

Teaching & 
Learning 
Method

Faculty 
Members 

Competency

Assessment 
& Evaluation



Any questions?

Thank you for your attention!

“การสอนที่ดีที่สุด... 
คือการสอนให้ศิษย์
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง”





Teaching through Multidisciplinary Projects (MDP)

Tourism Department

Faculty of Liberal Arts







Teaching Mode: Multidisciplinary Projects 

Subjects: 

1. Tour Operation

2. Tourism Seminars 

3. Tour guides

4. MICE (Meeting Incentive Conference and Exhibitions) and Event 
Management 

Notes: These are subjects that rely on training programs and practical 
experience in the tourism industry



ตวัอยา่งผลงานนกัศึกษาจากการเรยีนการ
สอนรายวชิาในสาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 





การจดัสัมมนา รายวชิา Mice & Event management หวัข้อ อาเซยีนศึกษา ท า
ให้นกัศึกษาไดท้วนกระบวนการความรู้จากรายวชิาอาเซยีนศึกษา มารวมกบัทกัษะการ
ประสานงานในรายวชิาสัมมนา ทกัษะการบรหิารจดัการ การท างานรว่มกนัเป็นทมี 
การตดิตอ่ประสานงานและการแก้ปญัหา รวมถงึการประเมนิผลการท างานของตนเอง 
และประเมนิการท างานของกลุม่ เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณส์ู่รุน่น้อง

ทีม่า: อ.พดัยศ เพชรวงษ์



ส่งเสรมิกระบวนการความคดิสร้างสรรค ์ ฝึกการจดัการ ความกลา้แสดงออก และการน าเสนอ
ผลงานเพือ่ใช้ในอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร



รายวชิาอืน่ๆ ทีใ่ช้การสอน แบบ Multidisciplinary project ในแผนการ
สอน สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว

• รายวชิาการจดัการทวัร์ (นกัศึกษาจดัท าทวัร์
บรษิทัทวัรจ์ าลอง พระนครทราเวล)

• รายวชิา การส่ือสารข้ามวฒันธรรม (จดัท าโปร
เจคการสัมภาษณ์ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติ
เพือ่ แลกเปลีย่นวฒันธรรม และศึกษา
วฒันธรรม จากชาวตา่งชาติ โดยตรง)

• รายวชิา การจดัการการทอ่งเทีย่วยัง่ยนื (จดัให้
นกัศึกษามกีารประเมนิชุมชน เรยีนรู้ นอก
ห้องเรยีน)

• รายวชิาวจิยัเพือ่การทอ่งเทีย่ว (เรยีนรู้ข ัน้ตอน
ระเบยีบวธิวีจิยั และด าเนนิงานวจิยัให้แลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด)



ตวัอยา่งการเรยีนการสอนรายวชิา การจดัการทวัร ์ ใช้กระบวนการสรา้ง MDP เพือ่ให้นกัศึกษา
ประมวลความรูจ้ากรายวชิาการทอ่งเทีย่วทีไ่ดเ้รยีนมาทัง้หมด 



ตวัอยา่งภาพ การน าเสนองานทวัรข์องนกัศึกษา และการออกทวัร์
จ าลอง ของบรษิทัพระนครทราเวล โดยสาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 
คณะศิลปศาสตร์



การประเมนิชุมชนเกาะเกร็ด ในรายวชิาการวางแผนและการจดัการ
ทอ่งเทีย่วยัง่ยนื
หวัข้อ: การทอ่งเทีย่วชุมชน 



เรยีนรู้นอกห้องเรยีน ในรายวชิา
การส่ือสารข้ามวฒันธรรม จาก
ประสบการณต์รง
- ฝึกความกลา้แสดงออก 
- การใช้ภาษาองักฤษในการ
ส่ือสาร 

- เรยีนรู้วฒันธรรมจากเจ้าของถิน่
- เกดิการแลกเปลีย่นวฒันธรรม



Education Trends in 2020: Game-Based Learning 

FOREIGN LANGUAGES, DEPARTMENT OF GENERAL EDUCATION

FACULTY OF LIBERAL ARTS

Montarat Rungruangthum (Ph.D.) 

montarat.ru@rmutp.ac.th



The Changing Role of a Teacher 

Mentors 

Facilitators

Planners

Edutainer 



Artificial Intelligence Learning 



Internet of things

Mobile-Learning 

E-Learning 

Application of Technology 





Game-Based Learning



Know 

Want to 
Know 

Learn

Play + Learn 

PLEARN



Learning Management 
System

 Moodle 

 Online discussion 

 Social network



How to?

• Interactive powerpoint

• Web-based/Mobile-based Learning 



Outcomes

Advantages

 Motivation and 

engagement

 Cognitive growth 

 Immediate feedback 

 IT Literacy

 Skills development 

Disadvantages

 Time consuming 

 Basic understanding of IT

 Task preparation 



Examples 



Q&A



For more information

 Tools for Writing Research Paper

 Linguistic Analysis in Social Psychology

 Mobile-Assisted in Language Learning and Teaching 

 Computer-Assisted in Language Learning and Teaching

















CDIO Component



















Science & Technology 
Teaching Model



CDIO with RMUTP’s teaching—Learning and Quality Management Frame Work









Science & Technology Teaching Model

ศึกษาความคาดหวัง
ของผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตร ศึกษาลักษณะ

รายวิชาที่รับผิดชอบ
สอน

ก าหนดวัตถุประสงศ์
การเรียนรู้และ
สมรรถนะโดยแบ่งเปน็ 
•ความรู้
•ทักษะ (Soft Skill, Hard 
Skill)

• ทัศนะคติ

เลอืกวิธีการสอนและ
กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การ
รียนรู้และสมรรถนะ
ที่ตั้งไว้

สอนตามกิ จกรรมที่
เลือกไว้ พร้อมสังเกตุ
แ ล ะ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
พฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักศึกษา

ทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา .กิจกรรมในช้ันเรียน 

(-miniproject/-Project/ Practice/-Project solution for the community 

/Innovation related to the subject/-Special Training part for the 

users)

-

ประเมินผลการวิธีการสอน 
(Performance test, computational, 
oral and paper based exams, 
innovation products)

Active Learning, 
Experiential Leaning,

Research/Project 
based learning,  etc.

Feedback























Faculty of Science and Technology

New Ideas/ procedures/Inovation

Expectation



Best Practices/แนวทางท่ีดีท่ีสดุ



Six steps to implementing problem-based learning in 
physical education | Download Scientific Diagram

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiV9oq--cjlAhXP-qQKHWeoAusQjhx6BAgBEAI&url=https://www.researchgate.net/figure/Six-steps-to-implementing-problem-based-learning-in-physical-education_fig1_318068316&psig=AOvVaw1pm9preEB1Iiwi7C1xAfG0&ust=1572695034262555


Applied Method



Knowledge Management
“หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย”

(Professional Development Training Course- University Pedagogy)

Flipped classroom 

Chattraya Ngamlerst



Flipped classroom คืออะไร ?



Flipped classroom เรื่มต้นอย่างไร ?



ท าไมต้องใช้ Flipped classroom?

SEARCHING

READING

SELF-
LEARNING

QUESTIONING

Anytime Anywhere 



จัดท าหรือสืบค้นสื่อการสอน
ที่เหมาะสมกับบทเรียน

ให้ข้อเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นร่วมกับนักศึกษา
จับประเด็นส าคัญและจดบันทึกสรุป

ออกแบบกิจกรรมที่วัดผลการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับหัวข้อ และจัดหาอุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรม

บทบาทของอาจารย์ เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ flipped classroom

บทความ 3-5 หน้าต่อเรื่อง
วิดีโอ ไม่เกิน 6 นาทีต่อคลิป

หรือส่ือรูปแบบอื่นๆ ที่มาจากแหล่ง
ที่น่าเชื่อถือ พร้อมท้ังตั้งค าถามที่
น าไปสู่การท ากิจกรรมในชั้นเรียน
ให้สื่อได้มากกว่า 1 สื่อ ขึ้นอยู่กับ

ระยะเวลาที่ให้กับนักศึกษา



การเตรียมความพร้อมเมื่อมีการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบ flipped classroom

สร้างกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัหน่วยเรียน
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม

ผู้สอน
ค าถามท่ีน าไปสู่

การท ากิจกรรมในชัน้เรียน

แหลง่ข้อมลูน่าเช่ือถือ 
หรือ ผลิตสื่อเอง

ปริมาณเนือ้หา
เหมาะสมกบัช่วงเวลา



ข้อดี
• ช่วยให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนยังต้องการความรู้หรือขาดความเข้าใจในส่วนใด ต้องการค าชี้แนะอย่างไรบ้าง

• เพิ่มทักษะการ ฟังผู้อื่น พูดสื่อสาร อ่านบทความ เขียนบันทึกสรุป คิดตั้งค าถาม และวิเคราะห์หาค าตอบ

• นักศึกษามีการท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพิ่มทักษะ soft skills ในการท างาน

• นักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องขาดเรียน สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ขาดไปได้จากสื่อการสอนและค าถามที่น าไปสู่ผลลัพธ์
ของการเรียนรู้  ส่วนนักศึกษาที่เรียนรู้ได้ช้าก็ใช้ประโยชน์จากเหตุผลนี้ได้เช่นกัน

ข้อเสีย
• หากนักศึกษาไม่เตรียมตัวมาก่อน อาจจะไม่ประสบความส าเร็จ

• หากนักศึกษาไม่มีอุปกรณ์ในการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การใช้สื่อประเภทวีดีโอออนไลน์อาจไม่เหมาะสม

• อาจารย์ท างานหนักขึ้นในการผลิตสื่อ ออกแบบกิจกรรม ใบงาน หรือแบบทดสอบ และการให้ feedback นักศึกษา

Flipped classroom



ท า Flipped classroom อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ ?

ปัญหา : นักศึกษาคิดว่าอาจารย์ไม่สอน อ้างว่าสอนไม่ทัน เอาแต่ให้ดูวีดีโอแล้วสอบ 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข : อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจว่า flipped classroom คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อนักศึกษา

Flipped classroom เป็นรูปแบบการสอนรูปแบบหนึ่งที่เอื้อให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และมีเวลา
ทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่า ก่อนที่จะมาพบอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง นักศึกษาสามารถบริหารเวลาในการศึกษาหาความรู้ได้เอง

เมื่อนักศึกษาเรียนรู้ จะน าไปสู่การตั้งค าถาม นักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเตมิได้ หรือน าข้อสงสัยนั้นมา
อภิปรายระหว่างการท ากิจกรรมในชั้นเรียนกับผู้อื่น นักศึกษาจะได้แนวความคิดใหม่ๆเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกันตามความรู้ภูมิหลังของแต่ละบุคคล 

อาจารย์ต้องให้ feedback กับนักศึกษาหลังท ากิจกรรม และสรุปอีกครั้งว่านักศึกษาควรเรียนรูอ้ะไรจากการท า
กิจกรรมในครั้งนี้ และหรืออาจจะมอบหมายงานที่เป็นการตรวจสอบว่านักศึกษาไปถึง learning outcome หรือไม่



ท า Flipped classroom อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ ?

ปัญหา : นักศึกษาไม่สนใจบทความที่ให ้ไม่เตรียมตัวมาท ากิจกรรมในชั้นเรียน ไม่ดูวีดีโอที่ให้ไป
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข : เลือกช่วงเวลาที่จะใช้ Flipped classroom ให้เหมาะสม  และสร้างแรงจูงใจใหก้ับ
นักศึกษาในการให้ความร่วมมือ

ช่วงต้นภาคการศึกษา หรือการที่นักศึกษายังไม่รู้จักหรอืไม่คุ้นเคยกับผู้สอนอาจสง่ผลให้ Flipped classroom ล้มเหลว

สถานการ์ณวิกฤตของนักศึกษาอาจส่งผลให ้Flipped classroom ได้ผลมากยิ่งขึ้น เช่น ช่วงหลังประกาศ
คะแนนสอบกลางภาค นักศึกษาจะสนใจงานที่อาจารย์มอบหมายเป็นพิเศษ เนื่องจากธรรมชาติของนักศึกษาที่อยากได้
คะแนนสูงๆก็มีแรงกระตุ้นให้ท ากิจกรรมเก็บคะแนน ส่วนนักศึกษาที่คะแนนน้อยก็ต้องท าทุกทางใหไ้ด้คะแนนมากที่สุด

สิ่งส าคัญที่ไม่น้อยไปกว่าการให้คะแนนคือ ความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวอาจารย์ผูส้อน เพราะอาจารย์ไม่
สามารถบังคับให้นักศึกษาทุกคนท าตามค าสั่งนอกเวลาเรียนได้ (หรือแม้กระทั่งในเวลาเรียน) ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้และใหค้วามร่วมมือเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนการสอน 




