


วิธีสอน

คือ ขั้นตอนที่ผู้สอนด ำเนินกำรให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้เกิด
กำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ที่แตกต่ำงกันไป
ตำมองค์ประกอบและขั้นตอนส ำคัญอันเป็นลักษณะเฉพำะ 
(ขำดไม่ได)้ ของวิธีนั้น

วิธีสอน เทคนิคการสอน และทักษะการสอน



คือ กำรกระท ำหรือกำรปฏิบัติเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดจำกหลักกำรเรียนรู้
ซึ่งผู้สอนน ำมำใช้ร่วมในขั้นตอนกำรเรียนกำรสอนเพื่อสร้ำงบรรยำกำศหรือเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดีขึ้นหรือรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งอำจใช้ในขั้นน ำ 
ขั้นสอน หรือขั้นสรุปก็ได้ 

เทคนิคการสอน



หมำยถึง ควำมช ำนำญ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556, หน้ำ 558) หรือ ควำมสำมำรถ ในกำร
กระท ำหรือกำรปฏิบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เป็นทักษะพิสัยด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ 
หรือสังคมที่เกิดจำกกำรฝึกฝนหรือกำรกระท ำบ่อย ๆ เช่น 
ครูมีทักษะกำรใช้ค ำถำม กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน กำรใช้สื่อกำรสอน 

จำกควำมหมำยจะเห็นได้ว่ำนอกจำกทักษะจะเป็นกำรลงมือกระท ำ ปฏิบัติซ้ ำ ๆ  
จนเกิดควำมคล่องแคล่วและเชี่ยวชำญแล้วยังหมำยรวมถึงกำรใช้สติปัญญำหรือ
กำรใช้สมองในกำรคิดด้วย

ทักษะการสอน



วิธีสอน
วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย1

วิธีสอนโดยใช้การสาธิต2

วิธีสอนโดยใช้การทดลอง3

วิธีสอนโดยใช้การนิรนัย4

วิธีสอนโดยใช้การอปุนัย5

วิธีสอนโดยใช้การไปทศันศึกษา6

วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย7

วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร8

วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ9

วิธีสอนโดยใช้กรณีตวัอย่าง10

วิธีสอนโดยใช้เกม11

วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง12

วิธีสอนโดยใช้ศนูยก์ารเรียน13

วิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม14



ให้โครงร่ำงหัวข้อ (outline) และเอกสำร / ใช้ค ำถำม
กระตุ้นควำมคิด / เสนอปัญหำที่ท้ำทำยก่อนบรรยำย / เล่ำประสบกำรณ์
แปลกใหม่  / ใช้สื่อ / อำรมณ์ขัน / แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

1. วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย (Lecture)
ความหมาย กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

ที่ก าหนด โดยเตรียมเนื้อหา แล้วบรรยาย เนื้อหาที่ต้องการสอนแก่ผู้เรียน

องค์ประกอบ
ผู้สอนและผู้เรียน
เนื้อหา
การบรรยาย
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์ มุ่งให้ผู้เรียนจ านวนมากได้เรียนรู้เนื้อหาจ านวนมากในเวลาจ ากัด

ขั้นตอน
1. ผู้สอนเตรียมเนื้อหา
2. ผู้สอนบรรยาย
3. ผู้สอนประเมินผล

เทคนิคการสอน:



กำรสำธิตแบบไม่ใช้เสียง  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
แสดงกำรสำธิตด้วย

2. วิธีสอนโดยใช้การสาธิต (Demonstration)

ขั้นตอน
1. ผู้สอนแสดงการสาธิต ผู้เรียนสังเกตการสาธิต
2. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายและสรุปการเรียนรู้ที่
ได้จากการสาธิต
3. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

เทคนิคการสอน:

องค์ประกอบ
ผู้สอนและผู้เรียน
เรื่องที่สาธิต
การท าให้ผู้เรียนดู
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน



3. วิธีสอนโดยใช้การทดลอง (Experiment)
ความหมาย กระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
โดยกำรที่ผู้สอนหรือผู้เรียนก ำหนดปัญหำและสมมติฐำนในกำรทดลอง ผู้สอนให้ค ำแนะน ำ
แก่ผู้เรียนและให้ผู้เรียนลงมือทดลองปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนดโดยใช้วัสดุอุปกรณ์                
ที่จ ำเป็น เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล สรุปอภิปรำยผลกำรทดลองและ               
สรุปกำรเรียนรู้ที่ได้รับจำกกำรทดลอง

วัตถุประสงค์ เป็นวิธีสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้โดยกำรเห็นผลประจักษ์ชัด
จำกกำรคิดและกำรกระท ำของตนเอง ท ำให้กำรเรียนรู้นั้นตรงกับควำมเป็นจริง                          
มีควำมหมำยส ำหรับผู้เรียนและจ ำได้นำน



3. วิธีสอนโดยใช้การทดลอง (Experiment)
องค์ประกอบ

ผู้สอนและผู้เรียน
ปัญหาและสมมติฐาน
วัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง
การทดลอง  
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ขั้นตอน
1. ผู้สอน หรือผู้เรียนก าหนดปัญหาและสมมติฐาน
ในการทดลอง
2. ผู้สอนให้ความรู้ที่จ าเป็นต่อการทดลอง ให้
ขั้นตอนและรายละเอียดในการทดลองแก่ผู้เรียน โดย
ใช้วิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
3. ผู้เรียนลงมือทดลองโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ตามขั้นตอนที่ก าหนดและบันทึกข้อมูลการทดลอง
4. ผู้เรียนวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
5. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายผลการทดลอง และ
สรุปการเรียนรู้
6. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

เทคนิคการสอน:
ครูก ำหนดค ำถำม
เป็นแนวให้นักเรียน
สังเกตผล 



4. วิธีสอนโดยใช้การนิรนัย (Deduction)
ความหมาย กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี 
หลักการ กฎ หรือข้อสรุปในเรื่องที่เรียน แล้วจึงให้ตัวอย่างการใช้ทฤษฎี หลักการ กฎ 
หรือข้อสรุปนั้นหลาย ๆ ตัวอย่าง หรืออาจให้ผู้เรียนฝึกน าทฤษฎี หลักการ กฎหรือ
ข้อสรุปนั้นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
ทฤษฎี หลักการ กฎหรือข้อสรุปนั้น ๆ อย่างลึกซึ้งขึ้น หรือกล่าวสั้น ๆ ได้ว่าเป็นการ
สอนจากหลักการไปสู่ตัวอย่างย่อย ๆ 

วัตถุประสงค์ เป็นวิธีสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักการ และสามารถ
น าหลักดังกล่าวไปใช้ดังกล่าวไปใช้ได้



4. วิธีสอนโดยใช้การนิรนัย (Deduction)

องค์ประกอบ
ผู้สอนและผู้เรียน
ทฤษฎ/ีกฎ/หลักการ/ข้อสรุป
ตัวอย่างสถานการณ์ที่

หลากหลายในการใช้หลักการ
การฝึกน าหลักการไปใช้
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ขั้นตอน
1. ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ ทฤษฎี หลักการ กฎ 
ข้อสรุป ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้สอนให้ตัวอย่างสถานการณ์หลากหลาย ที่
สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติน าความรู้ความเข้าใจที่
เกิดขึ้นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์และอภิปรายการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้น
5. ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

เทคนิคการสอน:
ทดสอบควำมรู้ก่อน
น ำหลักกำรไปใช้ 



5. วิธีสอนโดยใช้การอุปนัย (Induction)
ความหมาย กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการน าตัวอย่าง ข้อมูล ความคิด เหตุการณ์ สถานการณ์ 
ปรากฏการณ์ ที่มีหลักการ/แนวคิด ที่ต้องการสอนให้แก่ผู้เรียน มาให้ผู้เรียนศึกษา
วิเคราะห์ จนสามารถดึงหลักการ แนวคิด ที่แฝงอยู่ออกมา เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์
อื่น ๆ ต่อไป สรุปได้ว่า เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนสรุปหลักการจากตัวอย่างต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง

วัตถุประสงค์ เป็นวิธีสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถจับหลักการ หรือประเด็นส าคัญได้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้หลักการ 
แนวคิด หรือข้อความรู้ต่าง ๆ อย่างเข้าใจ



5. วิธีสอนโดยใช้การอุปนัย (Induction)
องค์ประกอบ

ผู้สอนและผู้เรียน
ตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ 

เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ย่อย ๆ 
ของสิ่งที่จะเรียน

การวิเคราะห์หาหลักการ
ข้อสรุปที่มีลักษณะเป็นหลักการ 

แนวคิด
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ขั้นตอน
1. ผู้สอน และ/หรือ ผู้เรียน ยกตัวอย่าง / 
ข้อมูล/สถานการณ/์ เหตุการณ์ /ปรากฏการณ์/ 
ความคิด ที่เป็นลักษณะย่อยของสิ่งที่จะเรียนรู้ 
หลายตัวอย่าง
2. ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์หาหลักการที่แฝง
อยู่ในตัวอย่างนั้น
3. ผู้เรียนสรุปหลักการ / แนวคิด ที่ได้จาก
ตัวอย่างนั้น
4. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

เทคนิคการสอน:
ให้คิดรำยบุคคลก่อนแล้วจึงคิดเป็นกลุ่ม  ให้นักเรียนยกตัวอย่ำงจำก
ประสบกำรณ์



6. วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip)
ความหมาย คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่ซ่ึงเป็นแหล่ง
ความรู้ในเรื่องนั้น (ซึ่งอยู่นอกสถานที่ที่เรียนกันอยู่เป็นปกติ) โดยมีการศึกษาสิ่งต่าง ๆ ใน
สถานที่นั้นตามกระบวนการหรือวิธีการที่ได้วางแผนไว้และมีการอภิปรายสรุปการเรียนรู้
จากข้อมูลที่ได้ศึกษามา

วัตถุประสงค์ เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องที่
เรียน ได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริง ได้ใช้แหล่งชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
ท าให้เกิดความเข้าใจ และเกิดเจตคติที่ดทีั้งต่อสถานที่นั้นและต่อการเรียนรู้



6. วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip)

องค์ประกอบ
ผู้สอนและผู้เรียน
การวางแผนร่วมกันขอผู้สอน

และผู้เรียน
การเดินทางไปที่เป้าหมาย

กระบวนการศึกษาสิ่งท่ีจะ
เรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้จากการไป
ทัศนศึกษา

ขั้นตอน
1. ผู้สอนและผู้เรียนวางแผนร่วมกันในเรื่อง
วัตถุประสงค์ สถานท่ีที่จะไป การเดินทาง สิ่งที่
จะไปศึกษา วิธีศึกษา ค่าใช้จ่าย ก าหนดการ 
และหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. ผู้สอนและผู้เรียนเดินทางไปยังสถานที่
เป้าหมาย
3. ผู้เรียนศึกษาสิ่งต่าง ๆ ในสถานที่นั้นตาม
กระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่ได้วางแผนไว้
4. ผู้สอนและผู้เรียนเดินทางกลับ และสรุปผล
การเรียนรู้ หรือผู้สอนและผู้เรียนสรุปผลการ
เรียนรู้ แล้วเดินทางกลับ
5. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

เทคนิคการสอน:
มีกำรจัดนิทรรศกำร หรือ
กำรถ่ำยทอดควำมรู้  



ความหมาย คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4-8 คน และให้ผู้เรียน
ในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ในประเด็นที่ก าหนด และ
สรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม

วัตถุประสงค์ เป็นวิธีสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนกว้างขึ้น

7. วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย 
(Small Group Discussion)



7. วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย 
(Small Group Discussion)

องค์ประกอบ
ผู้สอนและผู้เรียน

จัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม
ประเด็นในการอภิปราย
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สรุปความเห็นของกลุ่ม
น าข้อสรุปของกลุ่มมาสรุปบทเรียน

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ขั้นตอน
1. ผู้สอนจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละ
ประมาณ 4-8 คน
2. ผู้สอน หรือผู้เรียนก าหนดประเด็นในการอภิปราย
3. ผู้เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตาม
ประเด็นอภิปราย
4. ผู้เรียนสรุปสาระที่สมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกัน
เป็นข้อสรุปของกลุ่ม
5. ผู้สอนและผู้เรียนน าข้อสรุปของกลุ่มย่อยมาใช้ใน
การสรุปบทเรียน
6. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

เทคนิคการสอน: ใช้วิธีกำรจัด
กลุ่มหลำกหลำยแบบ เช่น 
จับฉลำก ใช้เพลง 



8. วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization)
ความหมาย กระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

โดยการให้ผู้เรียนแสดงละคร ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเนื้อหาและ
บทละครที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ท าให้เรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา และสามารถ
ท าให้ทั้งผู้แสดงและผู้ชมเกิดความเข้าใจและจดจ าเรื่องนั้นได้นาน

วัตถุประสงค์ เป็นวิธีสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพของเรื่องราวที่ต้องการ
เรียนรู้อย่างประจักษ์ชัดด้วยตาตนเอง ท าให้เรื่องราวนั้นมีชีวิตชีวา ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ชัดเจน และจดจ าได้นาน



8. วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization)

องค์ประกอบ
ผู้สอนและผู้เรียน

บทละคร
แสดงบทบาท ชม หรือสังเกต
อภิปรายเก่ียวกับเรื่องที่แสดง
สรุปการเรียนรู้ของผู้เรียนจาก

การแสดงหรือการรับชม
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ขั้นตอน
1. ผู้สอน หรือ ผู้เรียนเตรียมบทละคร
2. ผู้เรียนศึกษาบทละครและเลือก (หรือผู้สอนก าหนด) 
บทบาที่จะแสดง
3. ผู้เรียนศึกษาบทที่จะแสดง และซ้อมการแสดง ผู้สอนให้
ค าแนะน าการชมการแสดงแก่ผู้เรียนที่เป็นผู้ชม
4. ผู้สอนและผู้เรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
แสดง เช่น เครื่องแต่งกาย ฉาก เฟอร์นิเจอร์ 
5. ผู้เรียนแสดงหรือชมละคร
6. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเก่ียวกับการแสดงของผู้เล่น 
เรื่องราวหรือเนื้อหาการแสดง และสรุปการเรียนรู้ที่ได้จาก
การแสดงละคร
7. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

เทคนิคการสอน:
ใช้หุ่นนิ้วมือ หรือหุ่น
เสียบไมเ้ป็นตัวแสดง   



9.  วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)

ความหมาย คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซ่ึงมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง และ
แสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตน และน าเอาการแสดงออกของผู้แสดง ทั้งทางด้าน
ความรู้ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่สังเกตพบมาเป็นข้อมูลในการอภิปราย

วัตถุประสงค์ เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
เกิดความเข้าใจในความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและผู้อื่น หรือเกิดความ
เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทสมมติที่ตนแสดง



9.  วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)

องค์ประกอบ
ผู้สอนและผู้เรียน
สถานการณ์หรือบทบาทสมมติ
การแสดง
อภิปรายเกี่ยวกับความรู้ 

ความคิด ความรู้สึก การแสดงของ
ของผู้แสดง

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ขั้นตอน
1. ผู้สอน หรือผู้เรียน น าเสนอสถานการณ์
สมมติและบทบาทสมมติ
2. ผู้สอน หรือผู้เรียนเลือกผู้แสดงบทบาท
3. ผู้สอนเตรียมผู้สังเกตการณ์
4. ผู้เรียนแสดงบทบาท และสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออก
5. ผู้สอนและผู้เรียน อภิปรายเกี่ยวกับความรู้ 
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออก
ของผู้แสดง
6. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ
7. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

เทคนิคการสอน:
สัมภำษณ์ควำมรู้สึกของ            
ผู้แสดงหรือผู้สังเกตกำรณ์  



10. วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case)
ความหมาย คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริง และ
ตอบประเด็นค าถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วน าค าตอบและเหตุผลที่มาของค าตอบนั้น
มาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย

วัตถุประสงค์ เป็นวิธีสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอ
ให้เกิดปัญหาจริง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น 
ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น



10. วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case)

องค์ประกอบ
ผู้สอนและผู้เรียน

กรณี เรื่องที่คล้ายกับเหตุการณ์จริง
ประเด็นค าถามเพื่อให้หาค าตอบ
ค าตอบทีห่ลากหลาย ไม่มีถูกผิด

ชัดเจน
อภิปรายเก่ียวกับ ปัญหา มุมมอง 

วิธีการแก้ไข สุปการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ขั้นตอน
1. ผู้สอน หรือผู้เรียน น าเสนอกรณีตัวอย่าง
2. ผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่าง         
3. ผู้เรียนอภิปรายประเด็นค าถามเพื่อหา
ค าตอบ    
4. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายค าตอบ
5.  ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเก่ียวกับปัญหา 
และวิธีแก้ปัญหาของผู้เรียน และสรุปการ
เรียนรู้ที่ได้รับ
6.  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

เทคนิคการสอน: แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยแล้วแลกเปลี่ยนควำมคิดเหน็โดยไม่เน้น
ค ำตอบถูกหรือผิด แต่เน้นควำมเห็นที่หลำกหลำยแง่มุม  



11. วิธีสอนโดยใช้เกม (Game)
ความหมาย คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรรมการ
เล่นเกม วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์ เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน 
และท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็น
วิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง



11. วิธีสอนโดยใช้เกม (Game)

องค์ประกอบ
ผู้สอนและผู้เรียน

เกม กติกา
การเล่นตามกติกา
การอภิปรายเก่ียวกับผลการ

เล่น วิธีเล่น พฤติกรรมการเล่น
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ขั้นตอน
1.  ผู้สอนน าเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกา
การเล่น  
2.  ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา
3.  ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่น
และวิธีการหรือพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียน
4.  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ : เกมต้องมีควำมท้ำทำยให้ผู้เรียนอยำกมีส่วนร่วม
ต้องมีกำรอภิปรำยถึงควำมรู้ที่ได้รับ 



12. วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation)
ความหมาย คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

โดยให้ผู้เรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ที่มีบทบาท ข้อมูล และกติกาการเล่น ที่สะท้อน
ความเป็นจริง และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์นั้น โดยใช้ข้อมูลที่มี
สภาพคล้ายกับข้อมูลในความเป็นจริง ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งการ
ตัดสินใจนั้นจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง

วัตถุประสงค์ เป็นวิธีสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงและ
เกิดความเข้าใจในสถานการณ์หรือเรื่องที่มีตัวแปรจ านวนมากที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างซับซ้อน



12. วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation)
องค์ประกอบ

ผู้สอนและผู้เรียน
สถำนกำรณ์ บทบำทกติกำที่สะท้อน

ควำมจริง
ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์กัน
ผู้เล่นใช้ข้อมูลที่ให้ในกำรตัดสินใจ
กำรตัดสินใจของผู้เล่นส่งผลตำม

สถำนกำรณ์จริง
อภิปรำยถึงสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในกำร

เรียน
ผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ขั้นตอน
1.  ผู้สอนเตรียมสถานการณ์จ าลอง   
2.  ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์จ าลอง บทบาท 
ข้อมูล และกติกาการเล่น
3.  ผู้เรียน เลือกบทบาทที่จะเล่น หรือผู้สอน
ก าหนดบทบาทให้ผู้เรียน       
4.  ผู้เรียนเล่นตามกติกาที่ก าหนด
5.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ข้อมูล และกติกาของสถานการณ์ 
วิธีการเล่น พฤติกรรมการเล่น และผลการเล่น
6.   ผู้สอนและผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับจาก
การเล่น
7.  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ: ใช้เมื่อให้ผู้เรียนได้รู้
สภำพจริงของเหตุกำรณ์ที่มีตัวแปรมำกและ
ซับซ้อน  



13. วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน
ความหมาย คือกระบวนกำรที่ผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้
ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด โดยผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเองจำก
ศูนย์กำรเรียนหรือมุมควำมรู้ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมเนื้อหำ กิจกรรมและสื่อหลำย
อย่ำงประสมกันเอำไว้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยปกติจะมีหลำยศูนย์และ
เบ็ดเสร็จในตัวเอง ผู้เรียนจะหมุนเวียนเข้ำเรียนรู้จนครบทุกศูนย์และมีศูนย์ส ำรอง
ส ำหรับผู้ที่ท ำกิจกรรมเสร็จก่อนกลุ่มอื่น

วัตถุประสงค์ เป็นวิธีสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง 



13. วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน

องค์ประกอบ
ผู้สอนและผู้เรียน

ชุดการเรียนการสอน
ศูนย์การเรียน
ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาตามศูนย์
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ขั้นตอน
1. ผู้สอนจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนและจัดศูนย์

การเรียน
2. ผู้สอนให้ค าชี้แจงและค าแนะน าแกผู้เรียนในการ

เรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียน
3. ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
4. ผู้เรียนศึกษาและท ากิจกรรมตามบัตรค าสั่งใน

ศูนย์การเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล 
จนครบทุกศูนย์หรือทุกเนื้อหา

5. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ: ผู้สอนควร
ดูแลควบคุมให้ผู้เรียนท ำกิจกรรม
และให้ควำมช่วยเหลือ                  
ตอบค ำถำมแก่ผู้เรียน



14. วิธีสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม
ความหมาย คือ กระบวนกำรที่ผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้เรียนเกดิ           
กำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษำจำกบทเรียน
ส ำเร็จรูปด้วยตนเอง ซึ่งเป็นบทเรียนที่แตกเนื้อหำเป็นหน่วยย่อยแล้วมี
แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหำหรือแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนศึกษำเองและ
แบบทดสอบหลังเรียนโดยจะมีกำรเฉลยให้ผู้เรียนได้รู้ผลของกำรกระท ำ
ในทันที

วัตถุประสงค์ เป็นวิธีที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรำยบุคคล
ตำมควำมสำมำรถ ควำมต้องกำร และควำมสนใจของผู้เรียน



14. วิธีสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม

องค์ประกอบ
ผู้สอนและผู้เรียน
บทเรียนโปรแกรม

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ขั้นตอน
1. ผู้สอนศึกษาปัญหา ความต้องการและความ

สนใจของผู้เรียน
2. ผู้สอนเลือก แสวงหา สร้างบทเรียนโปรแกรมใน

เรื่องที่ตรงกับปัญหาความต้องการและความ
สนใจของผู้เรียน

3. ผู้สอนแนะน าการใช้บทเรียนโปรแกรมให้ผู้เรียน
เข้าใจ

4. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนโปรแกรมด้วย
ตนเอง

5. ผู้เรียนทดสอบการเรียนรู้ของตนเองหรือมารับ
การทดสอบจากผู้สอน

ข้อเสนอแนะ :
เหมำะส ำหรับกำรใช้
สอนซ่อมเสริม 



เทคนิคการสอน
คือ กลวิธีที่ใช้เสริมกระบวนการสอนหรือขั้นตอน

การสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น



เทคนิคการใช้ผงักราฟิก (graphic organizers)

ผังกราฟิก เป็น ผังความคิด ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่
เชื่อมโยงกันในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้เห็นโครงสร้างของ ความรู้ 
หรือ เนื้อหา นั้น

เป็นรูปแบบของการแสดงความคิดที่มองเห็นได้ และ
อธิบายได้อย่างเป็นระบบชัดเจน



รูปแบบของผังกราฟิก 

1. ผังความคิด 
(Mind Map)

เป็นแผนภำพที่
เชื่อมโยงข้อมูลจำก 
จุดศูนย์กลาง แล้ว
แตกสำขำออกไป
เป็นเนื้อหำสำระที่
เกี่ยวข้อง

แผนภาพแสดงประเด็นเนื้อหาเรื่อง “สุขภาพ”



รูปแบบของผังกราฟิก 

2. ผังมโนทัศน์ 
(Concept Map)

เป็นแผนภำพที่
มี จุดศูนย์กลาง 
มากกว่า 1 ชุด  
เสนอควำมสัมพันธ์
ของข้อมูลที่เชื่อมโยง
ตำมระดับชั้นข้อมูล
- มีระดับช้ันข้อมูลน้อยกว่ำ mind map 
- มุ่งที่กำรเช่ือมโยงข้อมูล แผนภาพแสดงระดับชั้นข้อมูลของผังมโนทัศน์

มโนทัศน์กว้างที่สุด

มโนทัศน์รอง มโนทัศน์รอง

มโนทัศน์
เจาะจง

มโนทัศน์
เจาะจง

มโนทัศน์
เจาะจง

มโนทัศน์
เจาะจง



รูปแบบของผังกราฟิก 

2. ผังมโนทัศน์ 
(Concept Map)

เป็นแผนภำพที่
มี จุดศูนย์กลาง 
มากกว่า 1 ชุด  
เสนอควำมสัมพันธ์
ของข้อมูลที่เชื่อมโยง
ตำมระดับชั้นข้อมูล
- มีระดับช้ันข้อมูลน้อยกว่ำ mind map 
- มุ่งที่กำรเช่ือมโยงข้อมูล แผนภาพแสดงระดับชั้นข้อมูลของผังมโนทัศน์

มโนทัศน์กว้างที่สุด

มโนทัศน์รอง มโนทัศน์รอง

มโนทัศน์
เจาะจง

มโนทัศน์
เจาะจง

มโนทัศน์
เจาะจง

มโนทัศน์
เจาะจง



แผนภาพแสดงการใช้ทักษะภาษา

รูปแบบของผังกราฟิก 
3. ผังแมงมุม 
(Spider Map)
เป็นผังมโนทัศน์
แบบหนึ่งที่มี
ลักษณะคล้ำยใย
แมงมุม ภาษา

ฟัง พูด

อ่าน เขียน

เพลง

ค าสนทนา

ค าสั่ง

บรรยาย

เสียงธรรมชาติ

เว็บไซด์

หนังสือ

หนังสือพิมพ์

การ์ตูน

แผนที่

ร้องเพลง

สั่ง

ถาม ตอบ

สนทนา

จดหมาย

ภาพ

เรียงความ บันทึก

กลอน



แผนภาพกระบวนการสอนของรูปแบบการสอนทางตรง

รูปแบบของผังกราฟิก 
4. ผังล าดับขั้นตอน (Sequential Map) แสดงกระบวนการหรือล าดับขั้นตอน

ขั้นที่ 1
ขั้นน า

ขั้นที่ 5  
การฝึกปฏิบัติ
อย่างอิสระ 

ขั้นที่ 2  
ขั้นน าเสนอ
บทเรียน

ขั้นที่ 3  
ขั้นฝึกปฏิบัติ
ตามแบบ

ขั้นที่ 4
ขั้นฝึกปฏิบัติ



แผนภาพแสดงสาเหตุของปัญหา

รูปแบบของผังกราฟิก 
5. ผังก้างปลา (Fishbone Map) แสดงสำเหตุของปัญหำ สำเหตุหลัก/รอง

ระบุปัญหา

สาเหตุหลัก 2

สาเหตุหลัก 4

สาเหตุหลัก 1

สาเหตุหลัก 3

สำเหตุรอง 1.2
สำเหตุรอง 1.1

สำเหตุรอง 1.3

สำเหตุรอง 2.2
สำเหตุรอง 2.1

สำเหตุรอง 2.3



รูปแบบของผังกราฟิก 
6. ผังวัฏจักร (Circle Map) แสดงล ำดับต่อเนื่องที่เป็นวงจรไม่สิ้นสุด



รูปแบบของผังกราฟิก 
7. ผังวงกลมซ้อน / เว็นไดอะแกรม (Venn Diagram) แสดงควำมเหมือนและ
ต่ำงกันของสิ่งตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป

AB



รูปแบบของผังกราฟิก 
8. ล าดับเวลา (Time Line) แสดงหรือเปรียบเทียบเหตุการณ์ตามล าดับเวลา

พ.ศ. เหตุการณ์ส าคัญ

2112
2135

2157

2310

เสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ที่ 1

สงครามยุทธหัตถี
พม่าตีเมืองเชียงใหม่ได้

เสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ที่ 2

2205
2302

..........................

..........................



รูปแบบของผังกราฟิก 
9. ล าดับตามเกณฑ์คุณภาพ (Order Line) แสดงหรือเปรียบเทียบเหตุการณ์
ตามล าดับโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ

1      2       3      4      5      6      7      8      9      10ระดับ
ความ
แข็ง

ทัลก์             แคลไซท์        อพาไทด์       ควอรซด์        คอรันดัม 

ยิปซัม          ฟลูออไรด์      ออร์โทแคลส      โทปาส            เพชร 

แผนภาพแสดงล าดับความแข็งของแร่




