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Giving Lecture by the instructor or guest speaker, usually to a large number of students. 
Opportunities for discussion are generally limited.
ผูสอนอธิบายเนื้อหา โดยทั่วไปมักเปนการสื่อสารทางเดียว คือจากผูสอนไปสูผูเรียน ผูเรียนมีสวนรวมในการทำ 
กิจกรรมการเรียนการสอนนอย

Engage students in large group / whole class discussions. Require students to  reflect on 
information  presented or examine their personal beliefs or conclusions about a specific 
topic or issue. 
แบงผูเรียนเปนกลุมใหญหรือจัดใหเปนการอภิปรายทั้งชั้นเรียน ใหผูเรียนประยุกตใชความรู และมีสวนรวมใน 
การแสดงความคิดเห็น การวิจารณ การวิเคราะห และการทำงานกลุม 

Foster active participation and steer participants in small group  toward constructive activities 
and dialogue. Students debates their  various points of views regarding the issues covered in 
the course. Specific small group techniques such as seminar, round tables, and dialogue 
facilitation, etc)        
แบงผูเรียนเปนกลุมยอย ใหผูเรียนไดรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะผูนำกลุมหรือสมาชิก   
กลุมกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การวิจารณ การวิเคราะห ประยุกตใชความรู 
และการทำงานกลุม     

Offer a small number of students the materials presented during lectures in more depth: 
including space for discussion and queries.
มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดทบทวน อภิปรายความคิดเห็น ประเมินสิ่งที่ไดเรียนรู เชน ทบทวนสิ่งที่ไดคนควา 
รายงานบทความที่ไดอาน หรือประชุมกลุมยอยเพื่อทบทวนสิ่งไดฟงบรรยาย เปนตน โดยผูสอนและ/หรือ 
ผูเรียนไดกำหนดหัวขอที่จะซักถามและอภิปรายไวลวงหนา

Bringing together small groups for recurring meetings, focusing each time on some particular 
subject, in which everyone present is requested to actively participate. Assigned readings are 
discussed, questions can be raised and debated. Students are more extensively with the 
methodology of their chosen subject or allowed to interact with examples of the practical 
problems that always occur during research work. 

Present a general concept by first defining it and then providing examples or illustrations. 
Students practice with instructor guidance and feedback, applying and finding examples of 
the concept at hands.
การสอนที่เริ่มจากกฎ หรือหลักการตางๆ แลวใหผูเรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจนยืนยัน หรือแกไขปญหา 
โดยผูสอนกำหนดความคิดรวบยอดใหเปนวิธีสอนที่เริ่มจากกฎเกณฑหรือหลักการตางๆ แลวใหผูเรียนหา 
หลักฐานเหตุผลมาพิสูจนยืนยัน นั่นคือการฝกทักษะในการคิดอยางมีเหตุผล มีการพิสูจนตรวจสอบขอเท็จจริง 
อันมีที่มาจากหลักการ หรือเปนการอธิบายจากสวนใหญไปหาสวนยอย และเนื่องจากการสอนวิธีนี้ผูสอนเปน 
ผูกำหนดความคิดรวบยอดให จึงไมชวยฝกทักษะในการคิดหาเหตุผลและแกปญหาดวยตัวผูเรียนเองไดมาก 
เทาที่ควร

Lecture 
(การบรรยาย)

Large Group Discussion 
(การอภิปรายกลุ�มใหญ�) 

Small Group Discussion
(การอภิปรายกลุ�มย�อย)

Tutorial group 
(การอภิปรายทบทวน)

Seminar

Deductive /direct instruction 
(การสอนโดยใช�การนิรนัย)

Teaching learning
approaches Inductive / discovery 

teaching or inquiry teaching 
(การสอนโดยใช�การอุปนัย)

Case study
(การใช�กรณีศีกษา)

Fieldwork
(ภาคสนาม)

Field trip / excursion 
(การไปทัศนศึกษา)

Dramatization  
(การแสดงละคร)

Game 
(การใช�เกม)

Simulation 
(การใช�สถานการณ�จำลอง)

To expose students to a concrete instance of a concept. Students are asked to continually 
develop and test hypotheses in order to generalize a principle. 
การสอนจากตัวอยางไปหากฎเกณฑ หลักการ ขอเท็จจริง หรือขอสรุป กระตุนใหผูเรียนรูจักการทำการสอบ 
สวนคนควาหาความรูดวยตนเอง ใหผูเรียนทำการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แลวพิจารณาคนหา 
องคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันจากตัวอยางตางๆ เพื่อนำมาเปนขอสรุป เพื่อใหผูเรียนไดคนพบ 
กฎเกณฑหรือความจริงที่สำคัญๆ ดวยตนเองครูผูสอนมีหนาที่ในการกระตุนและใหแนวทางการศึกษาคนควา 
หาความรูดวยตนเอง

Learning about a complex instance, emphasize cases that incorporate real-world experiences 
contributing to the solution of problems.
ใชกรณีตัวอยาง ใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหอภิปรายเพื่อสรางความเขาใจแลวตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา

Provide the students with the opportunity to develop a deeper or different set of skills and 
competencies by doing in an environment outside the class. The focus is on applying 
acquired knowledge in real life situations - linking what is learnt in class with what is seen, 
collected, and tested in the field. 
ใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติมุงเนนใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูในหองเรียนจาก 
การปฏิบัติ ทั้งนี้ไมจำเปนตองออกนอกสถานที่หรือนอกหองเรียนก็ได

Taking students outside the classroom setting to have first hand- experience or real life 
situation.  
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากแหลงความรูที่มีอยูจริงตามสถานที่ตางๆ 
นอกหองเรียน การจัดทัศนศึกษา เปนลักษณะของการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งเนนใหผูเรียนไดมี 
ประสบการณตรงและเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง

To adopt the dramatic form in according to the given situation or issue. Define roles and set 
the scenario, students 's knowledge and understanding is reflected through the adopted 
character.
ใหผูเรียนไดทดลองแสดงบทบาทตามที่กำหนดใหเกิดประสบการณ เขาใจความรูสึก เหตุผล และพฤติกรรมผูอื่น

Use game as a means for learning. By setting a set of clear rules, students are subjected to 
encompass an element of competition. Normally, the game tends to have winners and 
losers. prescriptive. Also, actions are programmed and  structured. 
สอนโดยใชเกม ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตางๆ อยางสนุกสนานและทาทายความสามารถ โดยผูเรียนตอง 
เคารพกฏกติกาที่กำหนดขึ้น

Involves students in application and integration of knowledge and skill. By representing real 
environments which change over time, students are to react and adapt to real world 
situation. Free from the competitive element but need to proceed in a particular order. 
จำลองสถานการณที่ใกลเคียงกับความเปนจริง ใหผูเรียนไดเขาไปมีปฏิสัมพันธกับสถานการณ ทำการตัดสินใจ 
แกปญหาตางๆ ซึ่งการตัดสินใจจะสงผลถึงผูเรียนในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง

Role Playing 
(การแสดงบทบาทสมมติ)

Learning Center 
(การสอนแบบศูนย�การเร�ยน)

Structured/Traditional/ 
Cookbook Laboratory
(การทดลองที่มีแบบแผนชัดเจน)

Unstructured Laboratory
(การทดลองที่ไม�มีแบบแผน)

 
Programmed Instruction/ 
Computer Assisted 
Instruction: CAI /Online 
Instruction
(การสอนแบบโปรแกรม 
การเร�ยนด�วยบทเร�ยนคอมพ�วเ
ตอร�ช�วยสอน 
การเร�ยนแบบออนไลน�)

Practice 
(การฝ�กปฏิบัติ)

Individual students are to place themselves in the position of another oras themselves and 
deal with unfamiliar circumstances going on around them. A given situation clearly defined to 
simulate real world environment.  Note that role playing has an element of game and 
simulation and could have winners and losers.
เปนวิธีสอนที่ใชการแสดงบทบาทสมมุติ หรือการเทียบเคียงสถานการณจริงมาเปนเครื่องมือในการสอน โดยให 
ผูเรียนกำหนดตัวบุคคลใหเหมาะสมกับบทบาทนั้นๆ และสมมติตัวเองวาถาอยูในสถานการณนั้นจะทำอยางไร 
เปนวิธีสอนที่ใชการแสดงบทบาทสมมุติ หรือการเทียบเคียงสถานการณที่เปนจริงมาเปนเครื่องมือในการสอน 
โดยที่ผูสอนสรางสถานการณสมมุติและบทบาทขึ้นมาใหผูเรียนไดแสดงออก อาจกระทำไดทั้งทางดานความรู 
ความคิด และพฤติกรรมของผูแสดง วิธีการนี้จะสรางความเขาใจและความรูสึกใหเกิดกับผูเรียนไดดี เปนการ 
ฝกใหผูเรียนทำงานรวมกันเปนทีม ผึกทักษะการแกปญหา และใหผูเรียนกลาแสดงออกซึ่งความรูสึก ความคิด 
และพฤติกรรมดวย

To provide a broad array of enrichment activities that can complement their regular academic 
programs during non-school hours.
จัดกลุมกิจกรรมในหองตามปกติ แบงใหผูเรียนเวียนเขาเรียนในศูนยกิจกรรมการเรียนตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาตางกัน 
ไป และมีสรุปบทเรียนในตอนทาย เปนระบบการสอนแบบกลุมกิจกรรมที่จัดขึ้นในหองตามปกติโดยแบงผูเรียน 
ออกเปน 4-6 กลุม กลุมประมาณ 5-12 คน (จำนวนที่เหมาะสมที่สุด คือ 5-8 คน) ใหเขาเรียนในศูนยกิจกรรม 
การเรียนตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาตางกันไป การเรียนในศูนยตางๆ ใชเวลาประมาณศูนยการเรียนละ 15-20 นาที 
เมื่อเสร็จจากศูนยการเรียนที่หนึ่งก็เลื่อนไปเรียนศูนยการเรียนถัดไป หมุนจนครบทุกศูนย

The laboratory is set of clearly defined steps that closely guide the students through an 
experimental procedure.
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติทดลอง โดยที่ผูสอนกำหนดจุดมุงหมาย กำหนดตัวปญหาที่จะใชในการทดลองและกระบวน 
การหรือขั้นตอนในการดำเนินการทดลองใหชัดเจน รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะใชในการทดลอง หรือมี 
คูมือการฝกทดลองให 
 
Students are expected to develop inquiry skill, apply concepts learned in class to new 
situations rather than following lab direction. Instructors and students might work together as 
a research team to proceed the experiment. 
เปนการทดลอง คนควารวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน ไมมีการกำหนดขั้นตอนไวชัดเจน หรืออาจใหผูเรียน 
รวมกันวางแผนและกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการทดลอง เปนลักษณะของการเปนผูรวมทีม (Research 
Team)

To computerize the teaching approach - students conduct self-administered and self-paced 
learning  through a program of instructional material presented by means of a computer or 
computer systems including e-learning.
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร e-learning ศูนยการเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเปน 
อิสระดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเองตามระดับความรูความสามารถของตน วิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน 
รวมสูง เปนวิธีสอนที่ใหประสบการณตรงกับผูเรียน โดยการใหลงมือปฏิบัติจริง เปนการสอนที่มุงใหเกิดการ 
ผสมผสานระหวางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

To supervise the students in practical application of a previously studied theory.
ใหผูเรียนฝกภาคปฏิบัติ ใหไดเรียนรูจากการลงมือทำจริงดวยตนเอง

Research-based instruction

Problem-based instruction 
(การสอนโดยใช�ป�ญหาเป�นฐาน)

Project-based instruction 
(การสอนโดยใช�โครงงาน)

Inquiry-based instruction
(การสอนแบบสืบสอบ)

Reflective thinking 
(การสะท�อนความคิด)

Independent study
(การศึกษาค�นคว�าโดยอิสระ)

To incorporate the research results to individual or group research projects or classroom 
assignments.

Engage students through the process of solving a problem - design task to engage students in 
solving authentic, ill-structured, open ended and cross-disciplinary problems. Engage 
students in the exploration of multiple solution paths, key decision points and trade-offs.
ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห แสวงหา และบูรณาการความรูที่เหมาะกับการนำไปใชใน 
สถานการณจริง ใหปญหาที่เปนสถานการณจริงแกผูเรียน (ill-structured problems) ใหผูเรียนแสวงหา 
ความรูและทักษะดวยตนเอง ผูสอนเปนผูเตรียมทรัพยากรการเรียนรูตางๆ และทำหนาที่เปนผูสนับสนุน 
การเรียนรู (facilitator)

Give projects and activities that require students to work in small collaborative groups to 
complete complex tasks that typically result in a realistic product based on their understand-
ing and application of knowledge. Aso, focus on a constructive investigation that involves 
inquiry and knowledge building.
ใหแบงผูเรียนเปนกลุมหรือรายบุคคลเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผูเรียน โดยผานกระบวนการ 
หลักคือ กระบวนการแกปญหา โดยใหผูเรียนทำเปนลักษณะของโครงการ/มีผลงานหรือชิ้นงานออกมาดวย 
ผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติเพื่อคนหาคำตอบดวยตนเอง จึงเปนการเรียนรูจากการไดมีประสบการณตรงจาก 
แหลงเรียนรู

Give key subject matter concepts-balancing direct instruction with inquiry opportunities, 
require students to investigate multiple subjects in order to generate a workable solution 
focusing on questioning, critical thinking, and problem solving.
ใหผูเรียนคนหาความรูดวยตนเองดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู และผูสอนเปนเพียงผูสนับสนุนและ 
ใหคำแนะนำกระบวนการสืบเสาะหาความรู (inquiry cycle) โดย 
1. นำเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวผูเรียน 
    เอง หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุม (ขั้นสรางความสนใจ (engagement) จากนั้น 
2. วางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อ 
    เก็บรวบรวมขอมูล (ขั้นสำรวจและคนหา (exploration) 
3. วิเคราะห แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ อธิบายและลงขอสรุป (explanation) 
4. นำความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนำแบบจำลองหรือขอสรุป 
    ที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่น (ขยายความรู (elaboration) และ 
5. ประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ
 
Motivate students to share the interest of the subject or reflect on their experience, value 
questioning, hypothesizing, and openness to new ideas and perspectives. To coach student 
teams critique one another’s work.

Enable students to meet personal learning objectives students through a self study align with 
their theme of interest.
ใหผูเรียนกำหนดแผนการศึกษา (วัตถุประสงคการเรียน และวิธีการเรียน) ดวยตนเองตามความสามารถและ 
ความสนใจ โดยผูสอนเปนผูใหคำแนะนำ อาจอยูในรูปของการจัดการศึกษาเปนรายบุคคล 

Resource person 
(การเร�ยนรู�จากบุคคลต�นแบบ/ 
ปราชญ�)

Micro teaching 
(in teacher education)
(การเร�ยนการสอนแบบจ�ลภาค)

Supervision 
(การนิเทศการปฏิบัติการว�ชาชีพ)

Consult 
(การให�คำปร�กษารายบุคคล)

Work-Integrated Learning 
(การบูรณาการร�วมกับการ 
ทำงาน)

Self-directed learning 
(การเร�ยนรู�ด�วยการนำตนเอง)

Brainstorming 
(การระดมสมอง)

Apprenticeship 
(การฝ�กงาน)

Active Learning

Having the resource person - an expert with specialized knowledge - to explain certain topics 
to the students. The resource person could be individuals within the community who have 
good knowledge or adequate information on particular topics either as professional or 
through practical experience. 

Provide students an opportunity to develop instructional skills - small groups of peers 
(videotape) observe each other teaching, provide feedback, and engage in discussion.
การฝกทักษะการสอนในสถานการณจำลอง เปนการลดความซับซอนของการสอนตามชั้นเรียนปกติ ไดแก 
ลดขนาดของหองเรียน ลดขอบเขตของเนื้อหาวิชา และลดเวลา
 
To monitor and evaluation of a student performance by a supervisor.
การใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกผูเรียน เนนทางดานทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ

Give an advise to individual students in both the particular area of expertise or general 
subjects.
ใหผูเรียนไดเรียนรูและรับคำปรึกษาจากผูสอนหรือนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของอยางใกลชิด

Integrate learning with industry, bridge between the University and the external community 
and professional practice at workplace, giving students more projects that mirror professional 
practice.
บูรณาการการเรียนรูเขาไปในการทำงานจริง จัดการเรียนรูเชิงประสบการณที่ชวยใหผูเรียนประยุกตใชความรู 
ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพเพื่อใชในการทำงานจริงระหวางการศึกษา

Students are responsible and determine what they need to learn. Instructors act as facilita-
tors or tutors who prompt students to learn.

With a variety of small group members, students openly collaborate to generate ideas on a 
specific issue in a given time limit. Normally, the key of brainstorming is to build on each 
others ideas creatively and avoid criticizing rather than determining which idea or ideas is the 
best solution. 
ตั้งประเด็นใหอภิปรายหรือตั้งปญหาใหแก แลวแบงเปนกลุมเล็กๆ ใหชวยกันเสนอความคิดเห็นหรือทางเลือก 
สำหรับปญหาที่กำหนดใหมากที่สุดในระยะเวลาที่จำกัด อาจใหเสนอความเห็นแบบปากเปลาหรือเขียนใส 
กระดาษ 

Occupational training in a professional field that combines on-the-job experience with 
classroom instruction. Extend students' experience to real industry or business workplace.
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติในสภาพจริงชั่วระยะเวลาหนึ่ง มุงเนนที่การเรียนรู เขาใจ และฝกฝนงานตามสภาพจริง 

Method of learning where active student participation is encouraged through project-based 
exercises. One unique characteristic of active learning is that the teacher acts as a facilitator 
of the education process rather than as a unilateral source of information.
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Giving Lecture by the instructor or guest speaker, usually to a large number of students. 
Opportunities for discussion are generally limited.
ผูสอนอธิบายเนื้อหา โดยทั่วไปมักเปนการสื่อสารทางเดียว คือจากผูสอนไปสูผูเรียน ผูเรียนมีสวนรวมในการทำ 
กิจกรรมการเรียนการสอนนอย

Engage students in large group / whole class discussions. Require students to  reflect on 
information  presented or examine their personal beliefs or conclusions about a specific 
topic or issue. 
แบงผูเรียนเปนกลุมใหญหรือจัดใหเปนการอภิปรายทั้งชั้นเรียน ใหผูเรียนประยุกตใชความรู และมีสวนรวมใน 
การแสดงความคิดเห็น การวิจารณ การวิเคราะห และการทำงานกลุม 

Foster active participation and steer participants in small group  toward constructive activities 
and dialogue. Students debates their  various points of views regarding the issues covered in 
the course. Specific small group techniques such as seminar, round tables, and dialogue 
facilitation, etc)        
แบงผูเรียนเปนกลุมยอย ใหผูเรียนไดรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะผูนำกลุมหรือสมาชิก   
กลุมกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การวิจารณ การวิเคราะห ประยุกตใชความรู 
และการทำงานกลุม     

Offer a small number of students the materials presented during lectures in more depth: 
including space for discussion and queries.
มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดทบทวน อภิปรายความคิดเห็น ประเมินสิ่งที่ไดเรียนรู เชน ทบทวนสิ่งที่ไดคนควา 
รายงานบทความที่ไดอาน หรือประชุมกลุมยอยเพื่อทบทวนสิ่งไดฟงบรรยาย เปนตน โดยผูสอนและ/หรือ 
ผูเรียนไดกำหนดหัวขอที่จะซักถามและอภิปรายไวลวงหนา

Bringing together small groups for recurring meetings, focusing each time on some particular 
subject, in which everyone present is requested to actively participate. Assigned readings are 
discussed, questions can be raised and debated. Students are more extensively with the 
methodology of their chosen subject or allowed to interact with examples of the practical 
problems that always occur during research work. 

Present a general concept by first defining it and then providing examples or illustrations. 
Students practice with instructor guidance and feedback, applying and finding examples of 
the concept at hands.
การสอนที่เริ่มจากกฎ หรือหลักการตางๆ แลวใหผูเรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจนยืนยัน หรือแกไขปญหา 
โดยผูสอนกำหนดความคิดรวบยอดใหเปนวิธีสอนที่เริ่มจากกฎเกณฑหรือหลักการตางๆ แลวใหผูเรียนหา 
หลักฐานเหตุผลมาพิสูจนยืนยัน นั่นคือการฝกทักษะในการคิดอยางมีเหตุผล มีการพิสูจนตรวจสอบขอเท็จจริง 
อันมีที่มาจากหลักการ หรือเปนการอธิบายจากสวนใหญไปหาสวนยอย และเนื่องจากการสอนวิธีนี้ผูสอนเปน 
ผูกำหนดความคิดรวบยอดให จึงไมชวยฝกทักษะในการคิดหาเหตุผลและแกปญหาดวยตัวผูเรียนเองไดมาก 
เทาที่ควร

Lecture 
(การบรรยาย)

Large Group Discussion 
(การอภิปรายกลุ�มใหญ�) 

Small Group Discussion
(การอภิปรายกลุ�มย�อย)

Tutorial group 
(การอภิปรายทบทวน)

Seminar

Deductive /direct instruction 
(การสอนโดยใช�การนิรนัย)

Teaching learning approaches

Inductive / discovery 
teaching or inquiry teaching 
(การสอนโดยใช�การอุปนัย)

Case study
(การใช�กรณีศีกษา)

Fieldwork
(ภาคสนาม)

Field trip / excursion 
(การไปทัศนศึกษา)

Dramatization  
(การแสดงละคร)

Game 
(การใช�เกม)

Simulation 
(การใช�สถานการณ�จำลอง)

To expose students to a concrete instance of a concept. Students are asked to continually 
develop and test hypotheses in order to generalize a principle. 
การสอนจากตัวอยางไปหากฎเกณฑ หลักการ ขอเท็จจริง หรือขอสรุป กระตุนใหผูเรียนรูจักการทำการสอบ 
สวนคนควาหาความรูดวยตนเอง ใหผูเรียนทำการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แลวพิจารณาคนหา 
องคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันจากตัวอยางตางๆ เพื่อนำมาเปนขอสรุป เพื่อใหผูเรียนไดคนพบ 
กฎเกณฑหรือความจริงที่สำคัญๆ ดวยตนเองครูผูสอนมีหนาที่ในการกระตุนและใหแนวทางการศึกษาคนควา 
หาความรูดวยตนเอง

Learning about a complex instance, emphasize cases that incorporate real-world experiences 
contributing to the solution of problems.
ใชกรณีตัวอยาง ใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหอภิปรายเพื่อสรางความเขาใจแลวตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา

Provide the students with the opportunity to develop a deeper or different set of skills and 
competencies by doing in an environment outside the class. The focus is on applying 
acquired knowledge in real life situations - linking what is learnt in class with what is seen, 
collected, and tested in the field. 
ใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติมุงเนนใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูในหองเรียนจาก 
การปฏิบัติ ทั้งนี้ไมจำเปนตองออกนอกสถานที่หรือนอกหองเรียนก็ได

Taking students outside the classroom setting to have first hand- experience or real life 
situation.  
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากแหลงความรูที่มีอยูจริงตามสถานที่ตางๆ 
นอกหองเรียน การจัดทัศนศึกษา เปนลักษณะของการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งเนนใหผูเรียนไดมี 
ประสบการณตรงและเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง

To adopt the dramatic form in according to the given situation or issue. Define roles and set 
the scenario, students 's knowledge and understanding is reflected through the adopted 
character.
ใหผูเรียนไดทดลองแสดงบทบาทตามที่กำหนดใหเกิดประสบการณ เขาใจความรูสึก เหตุผล และพฤติกรรมผูอื่น

Use game as a means for learning. By setting a set of clear rules, students are subjected to 
encompass an element of competition. Normally, the game tends to have winners and 
losers. prescriptive. Also, actions are programmed and  structured. 
สอนโดยใชเกม ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตางๆ อยางสนุกสนานและทาทายความสามารถ โดยผูเรียนตอง 
เคารพกฏกติกาที่กำหนดขึ้น

Involves students in application and integration of knowledge and skill. By representing real 
environments which change over time, students are to react and adapt to real world 
situation. Free from the competitive element but need to proceed in a particular order. 
จำลองสถานการณที่ใกลเคียงกับความเปนจริง ใหผูเรียนไดเขาไปมีปฏิสัมพันธกับสถานการณ ทำการตัดสินใจ 
แกปญหาตางๆ ซึ่งการตัดสินใจจะสงผลถึงผูเรียนในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง

Role Playing 
(การแสดงบทบาทสมมติ)

Learning Center 
(การสอนแบบศูนย�การเร�ยน)

Structured/Traditional/ 
Cookbook Laboratory
(การทดลองที่มีแบบแผนชัดเจน)

Unstructured Laboratory
(การทดลองที่ไม�มีแบบแผน)

 
Programmed Instruction/ 
Computer Assisted 
Instruction: CAI /Online 
Instruction
(การสอนแบบโปรแกรม 
การเร�ยนด�วยบทเร�ยนคอมพ�วเ
ตอร�ช�วยสอน 
การเร�ยนแบบออนไลน�)

Practice 
(การฝ�กปฏิบัติ)

Individual students are to place themselves in the position of another oras themselves and 
deal with unfamiliar circumstances going on around them. A given situation clearly defined to 
simulate real world environment.  Note that role playing has an element of game and 
simulation and could have winners and losers.
เปนวิธีสอนที่ใชการแสดงบทบาทสมมุติ หรือการเทียบเคียงสถานการณจริงมาเปนเครื่องมือในการสอน โดยให 
ผูเรียนกำหนดตัวบุคคลใหเหมาะสมกับบทบาทนั้นๆ และสมมติตัวเองวาถาอยูในสถานการณนั้นจะทำอยางไร 
เปนวิธีสอนที่ใชการแสดงบทบาทสมมุติ หรือการเทียบเคียงสถานการณที่เปนจริงมาเปนเครื่องมือในการสอน 
โดยที่ผูสอนสรางสถานการณสมมุติและบทบาทขึ้นมาใหผูเรียนไดแสดงออก อาจกระทำไดทั้งทางดานความรู 
ความคิด และพฤติกรรมของผูแสดง วิธีการนี้จะสรางความเขาใจและความรูสึกใหเกิดกับผูเรียนไดดี เปนการ 
ฝกใหผูเรียนทำงานรวมกันเปนทีม ผึกทักษะการแกปญหา และใหผูเรียนกลาแสดงออกซึ่งความรูสึก ความคิด 
และพฤติกรรมดวย

To provide a broad array of enrichment activities that can complement their regular academic 
programs during non-school hours.
จัดกลุมกิจกรรมในหองตามปกติ แบงใหผูเรียนเวียนเขาเรียนในศูนยกิจกรรมการเรียนตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาตางกัน 
ไป และมีสรุปบทเรียนในตอนทาย เปนระบบการสอนแบบกลุมกิจกรรมที่จัดขึ้นในหองตามปกติโดยแบงผูเรียน 
ออกเปน 4-6 กลุม กลุมประมาณ 5-12 คน (จำนวนที่เหมาะสมที่สุด คือ 5-8 คน) ใหเขาเรียนในศูนยกิจกรรม 
การเรียนตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาตางกันไป การเรียนในศูนยตางๆ ใชเวลาประมาณศูนยการเรียนละ 15-20 นาที 
เมื่อเสร็จจากศูนยการเรียนที่หนึ่งก็เลื่อนไปเรียนศูนยการเรียนถัดไป หมุนจนครบทุกศูนย

The laboratory is set of clearly defined steps that closely guide the students through an 
experimental procedure.
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติทดลอง โดยที่ผูสอนกำหนดจุดมุงหมาย กำหนดตัวปญหาที่จะใชในการทดลองและกระบวน 
การหรือขั้นตอนในการดำเนินการทดลองใหชัดเจน รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะใชในการทดลอง หรือมี 
คูมือการฝกทดลองให 
 
Students are expected to develop inquiry skill, apply concepts learned in class to new 
situations rather than following lab direction. Instructors and students might work together as 
a research team to proceed the experiment. 
เปนการทดลอง คนควารวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน ไมมีการกำหนดขั้นตอนไวชัดเจน หรืออาจใหผูเรียน 
รวมกันวางแผนและกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการทดลอง เปนลักษณะของการเปนผูรวมทีม (Research 
Team)

To computerize the teaching approach - students conduct self-administered and self-paced 
learning  through a program of instructional material presented by means of a computer or 
computer systems including e-learning.
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร e-learning ศูนยการเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเปน 
อิสระดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเองตามระดับความรูความสามารถของตน วิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน 
รวมสูง เปนวิธีสอนที่ใหประสบการณตรงกับผูเรียน โดยการใหลงมือปฏิบัติจริง เปนการสอนที่มุงใหเกิดการ 
ผสมผสานระหวางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

To supervise the students in practical application of a previously studied theory.
ใหผูเรียนฝกภาคปฏิบัติ ใหไดเรียนรูจากการลงมือทำจริงดวยตนเอง

Research-based instruction

Problem-based instruction 
(การสอนโดยใช�ป�ญหาเป�นฐาน)

Project-based instruction 
(การสอนโดยใช�โครงงาน)

Inquiry-based instruction
(การสอนแบบสืบสอบ)

Reflective thinking 
(การสะท�อนความคิด)

Independent study
(การศึกษาค�นคว�าโดยอิสระ)

To incorporate the research results to individual or group research projects or classroom 
assignments.

Engage students through the process of solving a problem - design task to engage students in 
solving authentic, ill-structured, open ended and cross-disciplinary problems. Engage 
students in the exploration of multiple solution paths, key decision points and trade-offs.
ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห แสวงหา และบูรณาการความรูที่เหมาะกับการนำไปใชใน 
สถานการณจริง ใหปญหาที่เปนสถานการณจริงแกผูเรียน (ill-structured problems) ใหผูเรียนแสวงหา 
ความรูและทักษะดวยตนเอง ผูสอนเปนผูเตรียมทรัพยากรการเรียนรูตางๆ และทำหนาที่เปนผูสนับสนุน 
การเรียนรู (facilitator)

Give projects and activities that require students to work in small collaborative groups to 
complete complex tasks that typically result in a realistic product based on their understand-
ing and application of knowledge. Aso, focus on a constructive investigation that involves 
inquiry and knowledge building.
ใหแบงผูเรียนเปนกลุมหรือรายบุคคลเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผูเรียน โดยผานกระบวนการ 
หลักคือ กระบวนการแกปญหา โดยใหผูเรียนทำเปนลักษณะของโครงการ/มีผลงานหรือชิ้นงานออกมาดวย 
ผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติเพื่อคนหาคำตอบดวยตนเอง จึงเปนการเรียนรูจากการไดมีประสบการณตรงจาก 
แหลงเรียนรู

Give key subject matter concepts-balancing direct instruction with inquiry opportunities, 
require students to investigate multiple subjects in order to generate a workable solution 
focusing on questioning, critical thinking, and problem solving.
ใหผูเรียนคนหาความรูดวยตนเองดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู และผูสอนเปนเพียงผูสนับสนุนและ 
ใหคำแนะนำกระบวนการสืบเสาะหาความรู (inquiry cycle) โดย 
1. นำเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวผูเรียน 
    เอง หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุม (ขั้นสรางความสนใจ (engagement) จากนั้น 
2. วางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อ 
    เก็บรวบรวมขอมูล (ขั้นสำรวจและคนหา (exploration) 
3. วิเคราะห แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ อธิบายและลงขอสรุป (explanation) 
4. นำความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนำแบบจำลองหรือขอสรุป 
    ที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่น (ขยายความรู (elaboration) และ 
5. ประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ
 
Motivate students to share the interest of the subject or reflect on their experience, value 
questioning, hypothesizing, and openness to new ideas and perspectives. To coach student 
teams critique one another’s work.

Enable students to meet personal learning objectives students through a self study align with 
their theme of interest.
ใหผูเรียนกำหนดแผนการศึกษา (วัตถุประสงคการเรียน และวิธีการเรียน) ดวยตนเองตามความสามารถและ 
ความสนใจ โดยผูสอนเปนผูใหคำแนะนำ อาจอยูในรูปของการจัดการศึกษาเปนรายบุคคล 

Resource person 
(การเร�ยนรู�จากบุคคลต�นแบบ/ 
ปราชญ�)

Micro teaching 
(in teacher education)
(การเร�ยนการสอนแบบจ�ลภาค)

Supervision 
(การนิเทศการปฏิบัติการว�ชาชีพ)

Consult 
(การให�คำปร�กษารายบุคคล)

Work-Integrated Learning 
(การบูรณาการร�วมกับการ 
ทำงาน)

Self-directed learning 
(การเร�ยนรู�ด�วยการนำตนเอง)

Brainstorming 
(การระดมสมอง)

Apprenticeship 
(การฝ�กงาน)

Active Learning

Having the resource person - an expert with specialized knowledge - to explain certain topics 
to the students. The resource person could be individuals within the community who have 
good knowledge or adequate information on particular topics either as professional or 
through practical experience. 

Provide students an opportunity to develop instructional skills - small groups of peers 
(videotape) observe each other teaching, provide feedback, and engage in discussion.
การฝกทักษะการสอนในสถานการณจำลอง เปนการลดความซับซอนของการสอนตามชั้นเรียนปกติ ไดแก 
ลดขนาดของหองเรียน ลดขอบเขตของเนื้อหาวิชา และลดเวลา
 
To monitor and evaluation of a student performance by a supervisor.
การใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกผูเรียน เนนทางดานทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ

Give an advise to individual students in both the particular area of expertise or general 
subjects.
ใหผูเรียนไดเรียนรูและรับคำปรึกษาจากผูสอนหรือนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของอยางใกลชิด

Integrate learning with industry, bridge between the University and the external community 
and professional practice at workplace, giving students more projects that mirror professional 
practice.
บูรณาการการเรียนรูเขาไปในการทำงานจริง จัดการเรียนรูเชิงประสบการณที่ชวยใหผูเรียนประยุกตใชความรู 
ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพเพื่อใชในการทำงานจริงระหวางการศึกษา

Students are responsible and determine what they need to learn. Instructors act as facilita-
tors or tutors who prompt students to learn.

With a variety of small group members, students openly collaborate to generate ideas on a 
specific issue in a given time limit. Normally, the key of brainstorming is to build on each 
others ideas creatively and avoid criticizing rather than determining which idea or ideas is the 
best solution. 
ตั้งประเด็นใหอภิปรายหรือตั้งปญหาใหแก แลวแบงเปนกลุมเล็กๆ ใหชวยกันเสนอความคิดเห็นหรือทางเลือก 
สำหรับปญหาที่กำหนดใหมากที่สุดในระยะเวลาที่จำกัด อาจใหเสนอความเห็นแบบปากเปลาหรือเขียนใส 
กระดาษ 

Occupational training in a professional field that combines on-the-job experience with 
classroom instruction. Extend students' experience to real industry or business workplace.
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติในสภาพจริงชั่วระยะเวลาหนึ่ง มุงเนนที่การเรียนรู เขาใจ และฝกฝนงานตามสภาพจริง 

Method of learning where active student participation is encouraged through project-based 
exercises. One unique characteristic of active learning is that the teacher acts as a facilitator 
of the education process rather than as a unilateral source of information.
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Giving Lecture by the instructor or guest speaker, usually to a large number of students. 
Opportunities for discussion are generally limited.
ผูสอนอธิบายเนื้อหา โดยทั่วไปมักเปนการสื่อสารทางเดียว คือจากผูสอนไปสูผูเรียน ผูเรียนมีสวนรวมในการทำ 
กิจกรรมการเรียนการสอนนอย

Engage students in large group / whole class discussions. Require students to  reflect on 
information  presented or examine their personal beliefs or conclusions about a specific 
topic or issue. 
แบงผูเรียนเปนกลุมใหญหรือจัดใหเปนการอภิปรายทั้งชั้นเรียน ใหผูเรียนประยุกตใชความรู และมีสวนรวมใน 
การแสดงความคิดเห็น การวิจารณ การวิเคราะห และการทำงานกลุม 

Foster active participation and steer participants in small group  toward constructive activities 
and dialogue. Students debates their  various points of views regarding the issues covered in 
the course. Specific small group techniques such as seminar, round tables, and dialogue 
facilitation, etc)        
แบงผูเรียนเปนกลุมยอย ใหผูเรียนไดรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะผูนำกลุมหรือสมาชิก   
กลุมกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การวิจารณ การวิเคราะห ประยุกตใชความรู 
และการทำงานกลุม     

Offer a small number of students the materials presented during lectures in more depth: 
including space for discussion and queries.
มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดทบทวน อภิปรายความคิดเห็น ประเมินสิ่งที่ไดเรียนรู เชน ทบทวนสิ่งที่ไดคนควา 
รายงานบทความที่ไดอาน หรือประชุมกลุมยอยเพื่อทบทวนสิ่งไดฟงบรรยาย เปนตน โดยผูสอนและ/หรือ 
ผูเรียนไดกำหนดหัวขอที่จะซักถามและอภิปรายไวลวงหนา

Bringing together small groups for recurring meetings, focusing each time on some particular 
subject, in which everyone present is requested to actively participate. Assigned readings are 
discussed, questions can be raised and debated. Students are more extensively with the 
methodology of their chosen subject or allowed to interact with examples of the practical 
problems that always occur during research work. 

Present a general concept by first defining it and then providing examples or illustrations. 
Students practice with instructor guidance and feedback, applying and finding examples of 
the concept at hands.
การสอนที่เริ่มจากกฎ หรือหลักการตางๆ แลวใหผูเรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจนยืนยัน หรือแกไขปญหา 
โดยผูสอนกำหนดความคิดรวบยอดใหเปนวิธีสอนที่เริ่มจากกฎเกณฑหรือหลักการตางๆ แลวใหผูเรียนหา 
หลักฐานเหตุผลมาพิสูจนยืนยัน นั่นคือการฝกทักษะในการคิดอยางมีเหตุผล มีการพิสูจนตรวจสอบขอเท็จจริง 
อันมีที่มาจากหลักการ หรือเปนการอธิบายจากสวนใหญไปหาสวนยอย และเนื่องจากการสอนวิธีนี้ผูสอนเปน 
ผูกำหนดความคิดรวบยอดให จึงไมชวยฝกทักษะในการคิดหาเหตุผลและแกปญหาดวยตัวผูเรียนเองไดมาก 
เทาที่ควร

Lecture 
(การบรรยาย)

Large Group Discussion 
(การอภิปรายกลุ�มใหญ�) 

Small Group Discussion
(การอภิปรายกลุ�มย�อย)

Tutorial group 
(การอภิปรายทบทวน)

Seminar

Deductive /direct instruction 
(การสอนโดยใช�การนิรนัย)

Inductive / discovery 
teaching or inquiry teaching 
(การสอนโดยใช�การอุปนัย)

Case study
(การใช�กรณีศีกษา)

Fieldwork
(ภาคสนาม)

Field trip / excursion 
(การไปทัศนศึกษา)

Dramatization  
(การแสดงละคร)

Game 
(การใช�เกม)

Simulation 
(การใช�สถานการณ�จำลอง)

To expose students to a concrete instance of a concept. Students are asked to continually 
develop and test hypotheses in order to generalize a principle. 
การสอนจากตัวอยางไปหากฎเกณฑ หลักการ ขอเท็จจริง หรือขอสรุป กระตุนใหผูเรียนรูจักการทำการสอบ 
สวนคนควาหาความรูดวยตนเอง ใหผูเรียนทำการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แลวพิจารณาคนหา 
องคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันจากตัวอยางตางๆ เพื่อนำมาเปนขอสรุป เพื่อใหผูเรียนไดคนพบ 
กฎเกณฑหรือความจริงที่สำคัญๆ ดวยตนเองครูผูสอนมีหนาที่ในการกระตุนและใหแนวทางการศึกษาคนควา 
หาความรูดวยตนเอง

Learning about a complex instance, emphasize cases that incorporate real-world experiences 
contributing to the solution of problems.
ใชกรณีตัวอยาง ใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหอภิปรายเพื่อสรางความเขาใจแลวตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา

Provide the students with the opportunity to develop a deeper or different set of skills and 
competencies by doing in an environment outside the class. The focus is on applying 
acquired knowledge in real life situations - linking what is learnt in class with what is seen, 
collected, and tested in the field. 
ใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติมุงเนนใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูในหองเรียนจาก 
การปฏิบัติ ทั้งนี้ไมจำเปนตองออกนอกสถานที่หรือนอกหองเรียนก็ได

Taking students outside the classroom setting to have first hand- experience or real life 
situation.  
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากแหลงความรูที่มีอยูจริงตามสถานที่ตางๆ 
นอกหองเรียน การจัดทัศนศึกษา เปนลักษณะของการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งเนนใหผูเรียนไดมี 
ประสบการณตรงและเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง

To adopt the dramatic form in according to the given situation or issue. Define roles and set 
the scenario, students 's knowledge and understanding is reflected through the adopted 
character.
ใหผูเรียนไดทดลองแสดงบทบาทตามที่กำหนดใหเกิดประสบการณ เขาใจความรูสึก เหตุผล และพฤติกรรมผูอื่น

Use game as a means for learning. By setting a set of clear rules, students are subjected to 
encompass an element of competition. Normally, the game tends to have winners and 
losers. prescriptive. Also, actions are programmed and  structured. 
สอนโดยใชเกม ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตางๆ อยางสนุกสนานและทาทายความสามารถ โดยผูเรียนตอง 
เคารพกฏกติกาที่กำหนดขึ้น

Involves students in application and integration of knowledge and skill. By representing real 
environments which change over time, students are to react and adapt to real world 
situation. Free from the competitive element but need to proceed in a particular order. 
จำลองสถานการณที่ใกลเคียงกับความเปนจริง ใหผูเรียนไดเขาไปมีปฏิสัมพันธกับสถานการณ ทำการตัดสินใจ 
แกปญหาตางๆ ซึ่งการตัดสินใจจะสงผลถึงผูเรียนในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง

Role Playing 
(การแสดงบทบาทสมมติ)

Learning Center 
(การสอนแบบศูนย�การเร�ยน)

Structured/Traditional/ 
Cookbook Laboratory
(การทดลองที่มีแบบแผนชัดเจน)

Unstructured Laboratory
(การทดลองที่ไม�มีแบบแผน)

 
Programmed Instruction/ 
Computer Assisted 
Instruction: CAI /Online 
Instruction
(การสอนแบบโปรแกรม 
การเร�ยนด�วยบทเร�ยนคอมพ�วเ
ตอร�ช�วยสอน 
การเร�ยนแบบออนไลน�)

Practice 
(การฝ�กปฏิบัติ)

Individual students are to place themselves in the position of another oras themselves and 
deal with unfamiliar circumstances going on around them. A given situation clearly defined to 
simulate real world environment.  Note that role playing has an element of game and 
simulation and could have winners and losers.
เปนวิธีสอนที่ใชการแสดงบทบาทสมมุติ หรือการเทียบเคียงสถานการณจริงมาเปนเครื่องมือในการสอน โดยให 
ผูเรียนกำหนดตัวบุคคลใหเหมาะสมกับบทบาทนั้นๆ และสมมติตัวเองวาถาอยูในสถานการณนั้นจะทำอยางไร 
เปนวิธีสอนที่ใชการแสดงบทบาทสมมุติ หรือการเทียบเคียงสถานการณที่เปนจริงมาเปนเครื่องมือในการสอน 
โดยที่ผูสอนสรางสถานการณสมมุติและบทบาทขึ้นมาใหผูเรียนไดแสดงออก อาจกระทำไดทั้งทางดานความรู 
ความคิด และพฤติกรรมของผูแสดง วิธีการนี้จะสรางความเขาใจและความรูสึกใหเกิดกับผูเรียนไดดี เปนการ 
ฝกใหผูเรียนทำงานรวมกันเปนทีม ผึกทักษะการแกปญหา และใหผูเรียนกลาแสดงออกซึ่งความรูสึก ความคิด 
และพฤติกรรมดวย

To provide a broad array of enrichment activities that can complement their regular academic 
programs during non-school hours.
จัดกลุมกิจกรรมในหองตามปกติ แบงใหผูเรียนเวียนเขาเรียนในศูนยกิจกรรมการเรียนตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาตางกัน 
ไป และมีสรุปบทเรียนในตอนทาย เปนระบบการสอนแบบกลุมกิจกรรมที่จัดขึ้นในหองตามปกติโดยแบงผูเรียน 
ออกเปน 4-6 กลุม กลุมประมาณ 5-12 คน (จำนวนที่เหมาะสมที่สุด คือ 5-8 คน) ใหเขาเรียนในศูนยกิจกรรม 
การเรียนตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาตางกันไป การเรียนในศูนยตางๆ ใชเวลาประมาณศูนยการเรียนละ 15-20 นาที 
เมื่อเสร็จจากศูนยการเรียนที่หนึ่งก็เลื่อนไปเรียนศูนยการเรียนถัดไป หมุนจนครบทุกศูนย

The laboratory is set of clearly defined steps that closely guide the students through an 
experimental procedure.
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติทดลอง โดยที่ผูสอนกำหนดจุดมุงหมาย กำหนดตัวปญหาที่จะใชในการทดลองและกระบวน 
การหรือขั้นตอนในการดำเนินการทดลองใหชัดเจน รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะใชในการทดลอง หรือมี 
คูมือการฝกทดลองให 
 
Students are expected to develop inquiry skill, apply concepts learned in class to new 
situations rather than following lab direction. Instructors and students might work together as 
a research team to proceed the experiment. 
เปนการทดลอง คนควารวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน ไมมีการกำหนดขั้นตอนไวชัดเจน หรืออาจใหผูเรียน 
รวมกันวางแผนและกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการทดลอง เปนลักษณะของการเปนผูรวมทีม (Research 
Team)

To computerize the teaching approach - students conduct self-administered and self-paced 
learning  through a program of instructional material presented by means of a computer or 
computer systems including e-learning.
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร e-learning ศูนยการเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเปน 
อิสระดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเองตามระดับความรูความสามารถของตน วิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน 
รวมสูง เปนวิธีสอนที่ใหประสบการณตรงกับผูเรียน โดยการใหลงมือปฏิบัติจริง เปนการสอนที่มุงใหเกิดการ 
ผสมผสานระหวางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

To supervise the students in practical application of a previously studied theory.
ใหผูเรียนฝกภาคปฏิบัติ ใหไดเรียนรูจากการลงมือทำจริงดวยตนเอง

Research-based instruction

Problem-based instruction 
(การสอนโดยใช�ป�ญหาเป�นฐาน)

Project-based instruction 
(การสอนโดยใช�โครงงาน)

Inquiry-based instruction
(การสอนแบบสืบสอบ)

Reflective thinking 
(การสะท�อนความคิด)

Independent study
(การศึกษาค�นคว�าโดยอิสระ)

To incorporate the research results to individual or group research projects or classroom 
assignments.

Engage students through the process of solving a problem - design task to engage students in 
solving authentic, ill-structured, open ended and cross-disciplinary problems. Engage 
students in the exploration of multiple solution paths, key decision points and trade-offs.
ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห แสวงหา และบูรณาการความรูที่เหมาะกับการนำไปใชใน 
สถานการณจริง ใหปญหาที่เปนสถานการณจริงแกผูเรียน (ill-structured problems) ใหผูเรียนแสวงหา 
ความรูและทักษะดวยตนเอง ผูสอนเปนผูเตรียมทรัพยากรการเรียนรูตางๆ และทำหนาที่เปนผูสนับสนุน 
การเรียนรู (facilitator)

Give projects and activities that require students to work in small collaborative groups to 
complete complex tasks that typically result in a realistic product based on their understand-
ing and application of knowledge. Aso, focus on a constructive investigation that involves 
inquiry and knowledge building.
ใหแบงผูเรียนเปนกลุมหรือรายบุคคลเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผูเรียน โดยผานกระบวนการ 
หลักคือ กระบวนการแกปญหา โดยใหผูเรียนทำเปนลักษณะของโครงการ/มีผลงานหรือชิ้นงานออกมาดวย 
ผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติเพื่อคนหาคำตอบดวยตนเอง จึงเปนการเรียนรูจากการไดมีประสบการณตรงจาก 
แหลงเรียนรู

Give key subject matter concepts-balancing direct instruction with inquiry opportunities, 
require students to investigate multiple subjects in order to generate a workable solution 
focusing on questioning, critical thinking, and problem solving.
ใหผูเรียนคนหาความรูดวยตนเองดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู และผูสอนเปนเพียงผูสนับสนุนและ 
ใหคำแนะนำกระบวนการสืบเสาะหาความรู (inquiry cycle) โดย 
1. นำเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวผูเรียน 
    เอง หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุม (ขั้นสรางความสนใจ (engagement) จากนั้น 
2. วางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อ 
    เก็บรวบรวมขอมูล (ขั้นสำรวจและคนหา (exploration) 
3. วิเคราะห แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ อธิบายและลงขอสรุป (explanation) 
4. นำความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนำแบบจำลองหรือขอสรุป 
    ที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่น (ขยายความรู (elaboration) และ 
5. ประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ
 
Motivate students to share the interest of the subject or reflect on their experience, value 
questioning, hypothesizing, and openness to new ideas and perspectives. To coach student 
teams critique one another’s work.

Enable students to meet personal learning objectives students through a self study align with 
their theme of interest.
ใหผูเรียนกำหนดแผนการศึกษา (วัตถุประสงคการเรียน และวิธีการเรียน) ดวยตนเองตามความสามารถและ 
ความสนใจ โดยผูสอนเปนผูใหคำแนะนำ อาจอยูในรูปของการจัดการศึกษาเปนรายบุคคล 

Resource person 
(การเร�ยนรู�จากบุคคลต�นแบบ/ 
ปราชญ�)

Micro teaching 
(in teacher education)
(การเร�ยนการสอนแบบจ�ลภาค)

Supervision 
(การนิเทศการปฏิบัติการว�ชาชีพ)

Consult 
(การให�คำปร�กษารายบุคคล)

Work-Integrated Learning 
(การบูรณาการร�วมกับการ 
ทำงาน)

Self-directed learning 
(การเร�ยนรู�ด�วยการนำตนเอง)

Brainstorming 
(การระดมสมอง)

Apprenticeship 
(การฝ�กงาน)

Active Learning

Having the resource person - an expert with specialized knowledge - to explain certain topics 
to the students. The resource person could be individuals within the community who have 
good knowledge or adequate information on particular topics either as professional or 
through practical experience. 

Provide students an opportunity to develop instructional skills - small groups of peers 
(videotape) observe each other teaching, provide feedback, and engage in discussion.
การฝกทักษะการสอนในสถานการณจำลอง เปนการลดความซับซอนของการสอนตามชั้นเรียนปกติ ไดแก 
ลดขนาดของหองเรียน ลดขอบเขตของเนื้อหาวิชา และลดเวลา
 
To monitor and evaluation of a student performance by a supervisor.
การใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกผูเรียน เนนทางดานทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ

Give an advise to individual students in both the particular area of expertise or general 
subjects.
ใหผูเรียนไดเรียนรูและรับคำปรึกษาจากผูสอนหรือนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของอยางใกลชิด

Integrate learning with industry, bridge between the University and the external community 
and professional practice at workplace, giving students more projects that mirror professional 
practice.
บูรณาการการเรียนรูเขาไปในการทำงานจริง จัดการเรียนรูเชิงประสบการณที่ชวยใหผูเรียนประยุกตใชความรู 
ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพเพื่อใชในการทำงานจริงระหวางการศึกษา

Students are responsible and determine what they need to learn. Instructors act as facilita-
tors or tutors who prompt students to learn.

With a variety of small group members, students openly collaborate to generate ideas on a 
specific issue in a given time limit. Normally, the key of brainstorming is to build on each 
others ideas creatively and avoid criticizing rather than determining which idea or ideas is the 
best solution. 
ตั้งประเด็นใหอภิปรายหรือตั้งปญหาใหแก แลวแบงเปนกลุมเล็กๆ ใหชวยกันเสนอความคิดเห็นหรือทางเลือก 
สำหรับปญหาที่กำหนดใหมากที่สุดในระยะเวลาที่จำกัด อาจใหเสนอความเห็นแบบปากเปลาหรือเขียนใส 
กระดาษ 

Occupational training in a professional field that combines on-the-job experience with 
classroom instruction. Extend students' experience to real industry or business workplace.
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติในสภาพจริงชั่วระยะเวลาหนึ่ง มุงเนนที่การเรียนรู เขาใจ และฝกฝนงานตามสภาพจริง 

Method of learning where active student participation is encouraged through project-based 
exercises. One unique characteristic of active learning is that the teacher acts as a facilitator 
of the education process rather than as a unilateral source of information.
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Teaching learning approaches KMUTT C4ED



Giving Lecture by the instructor or guest speaker, usually to a large number of students. 
Opportunities for discussion are generally limited.
ผูสอนอธิบายเนื้อหา โดยทั่วไปมักเปนการสื่อสารทางเดียว คือจากผูสอนไปสูผูเรียน ผูเรียนมีสวนรวมในการทำ 
กิจกรรมการเรียนการสอนนอย

Engage students in large group / whole class discussions. Require students to  reflect on 
information  presented or examine their personal beliefs or conclusions about a specific 
topic or issue. 
แบงผูเรียนเปนกลุมใหญหรือจัดใหเปนการอภิปรายทั้งชั้นเรียน ใหผูเรียนประยุกตใชความรู และมีสวนรวมใน 
การแสดงความคิดเห็น การวิจารณ การวิเคราะห และการทำงานกลุม 

Foster active participation and steer participants in small group  toward constructive activities 
and dialogue. Students debates their  various points of views regarding the issues covered in 
the course. Specific small group techniques such as seminar, round tables, and dialogue 
facilitation, etc)        
แบงผูเรียนเปนกลุมยอย ใหผูเรียนไดรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะผูนำกลุมหรือสมาชิก   
กลุมกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การวิจารณ การวิเคราะห ประยุกตใชความรู 
และการทำงานกลุม     

Offer a small number of students the materials presented during lectures in more depth: 
including space for discussion and queries.
มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดทบทวน อภิปรายความคิดเห็น ประเมินสิ่งที่ไดเรียนรู เชน ทบทวนสิ่งที่ไดคนควา 
รายงานบทความที่ไดอาน หรือประชุมกลุมยอยเพื่อทบทวนสิ่งไดฟงบรรยาย เปนตน โดยผูสอนและ/หรือ 
ผูเรียนไดกำหนดหัวขอที่จะซักถามและอภิปรายไวลวงหนา

Bringing together small groups for recurring meetings, focusing each time on some particular 
subject, in which everyone present is requested to actively participate. Assigned readings are 
discussed, questions can be raised and debated. Students are more extensively with the 
methodology of their chosen subject or allowed to interact with examples of the practical 
problems that always occur during research work. 

Present a general concept by first defining it and then providing examples or illustrations. 
Students practice with instructor guidance and feedback, applying and finding examples of 
the concept at hands.
การสอนที่เริ่มจากกฎ หรือหลักการตางๆ แลวใหผูเรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจนยืนยัน หรือแกไขปญหา 
โดยผูสอนกำหนดความคิดรวบยอดใหเปนวิธีสอนที่เริ่มจากกฎเกณฑหรือหลักการตางๆ แลวใหผูเรียนหา 
หลักฐานเหตุผลมาพิสูจนยืนยัน นั่นคือการฝกทักษะในการคิดอยางมีเหตุผล มีการพิสูจนตรวจสอบขอเท็จจริง 
อันมีที่มาจากหลักการ หรือเปนการอธิบายจากสวนใหญไปหาสวนยอย และเนื่องจากการสอนวิธีนี้ผูสอนเปน 
ผูกำหนดความคิดรวบยอดให จึงไมชวยฝกทักษะในการคิดหาเหตุผลและแกปญหาดวยตัวผูเรียนเองไดมาก 
เทาที่ควร

Lecture 
(การบรรยาย)

Large Group Discussion 
(การอภิปรายกลุ�มใหญ�) 

Small Group Discussion
(การอภิปรายกลุ�มย�อย)

Tutorial group 
(การอภิปรายทบทวน)

Seminar

Deductive /direct instruction 
(การสอนโดยใช�การนิรนัย)

Inductive / discovery 
teaching or inquiry teaching 
(การสอนโดยใช�การอุปนัย)

Case study
(การใช�กรณีศีกษา)

Fieldwork
(ภาคสนาม)

Field trip / excursion 
(การไปทัศนศึกษา)

Dramatization  
(การแสดงละคร)

Game 
(การใช�เกม)

Simulation 
(การใช�สถานการณ�จำลอง)

To expose students to a concrete instance of a concept. Students are asked to continually 
develop and test hypotheses in order to generalize a principle. 
การสอนจากตัวอยางไปหากฎเกณฑ หลักการ ขอเท็จจริง หรือขอสรุป กระตุนใหผูเรียนรูจักการทำการสอบ 
สวนคนควาหาความรูดวยตนเอง ใหผูเรียนทำการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แลวพิจารณาคนหา 
องคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันจากตัวอยางตางๆ เพื่อนำมาเปนขอสรุป เพื่อใหผูเรียนไดคนพบ 
กฎเกณฑหรือความจริงที่สำคัญๆ ดวยตนเองครูผูสอนมีหนาที่ในการกระตุนและใหแนวทางการศึกษาคนควา 
หาความรูดวยตนเอง

Learning about a complex instance, emphasize cases that incorporate real-world experiences 
contributing to the solution of problems.
ใชกรณีตัวอยาง ใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหอภิปรายเพื่อสรางความเขาใจแลวตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา

Provide the students with the opportunity to develop a deeper or different set of skills and 
competencies by doing in an environment outside the class. The focus is on applying 
acquired knowledge in real life situations - linking what is learnt in class with what is seen, 
collected, and tested in the field. 
ใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติมุงเนนใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูในหองเรียนจาก 
การปฏิบัติ ทั้งนี้ไมจำเปนตองออกนอกสถานที่หรือนอกหองเรียนก็ได

Taking students outside the classroom setting to have first hand- experience or real life 
situation.  
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากแหลงความรูที่มีอยูจริงตามสถานที่ตางๆ 
นอกหองเรียน การจัดทัศนศึกษา เปนลักษณะของการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งเนนใหผูเรียนไดมี 
ประสบการณตรงและเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง

To adopt the dramatic form in according to the given situation or issue. Define roles and set 
the scenario, students 's knowledge and understanding is reflected through the adopted 
character.
ใหผูเรียนไดทดลองแสดงบทบาทตามที่กำหนดใหเกิดประสบการณ เขาใจความรูสึก เหตุผล และพฤติกรรมผูอื่น

Use game as a means for learning. By setting a set of clear rules, students are subjected to 
encompass an element of competition. Normally, the game tends to have winners and 
losers. prescriptive. Also, actions are programmed and  structured. 
สอนโดยใชเกม ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตางๆ อยางสนุกสนานและทาทายความสามารถ โดยผูเรียนตอง 
เคารพกฏกติกาที่กำหนดขึ้น

Involves students in application and integration of knowledge and skill. By representing real 
environments which change over time, students are to react and adapt to real world 
situation. Free from the competitive element but need to proceed in a particular order. 
จำลองสถานการณที่ใกลเคียงกับความเปนจริง ใหผูเรียนไดเขาไปมีปฏิสัมพันธกับสถานการณ ทำการตัดสินใจ 
แกปญหาตางๆ ซึ่งการตัดสินใจจะสงผลถึงผูเรียนในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง

Role Playing 
(การแสดงบทบาทสมมติ)

Learning Center 
(การสอนแบบศูนย�การเร�ยน)

Structured/Traditional/ 
Cookbook Laboratory
(การทดลองที่มีแบบแผนชัดเจน)

Unstructured Laboratory
(การทดลองที่ไม�มีแบบแผน)

 
Programmed Instruction/ 
Computer Assisted 
Instruction: CAI /Online 
Instruction
(การสอนแบบโปรแกรม 
การเร�ยนด�วยบทเร�ยนคอมพ�วเ
ตอร�ช�วยสอน 
การเร�ยนแบบออนไลน�)

Practice 
(การฝ�กปฏิบัติ)

Individual students are to place themselves in the position of another oras themselves and 
deal with unfamiliar circumstances going on around them. A given situation clearly defined to 
simulate real world environment.  Note that role playing has an element of game and 
simulation and could have winners and losers.
เปนวิธีสอนที่ใชการแสดงบทบาทสมมุติ หรือการเทียบเคียงสถานการณจริงมาเปนเครื่องมือในการสอน โดยให 
ผูเรียนกำหนดตัวบุคคลใหเหมาะสมกับบทบาทนั้นๆ และสมมติตัวเองวาถาอยูในสถานการณนั้นจะทำอยางไร 
เปนวิธีสอนที่ใชการแสดงบทบาทสมมุติ หรือการเทียบเคียงสถานการณที่เปนจริงมาเปนเครื่องมือในการสอน 
โดยที่ผูสอนสรางสถานการณสมมุติและบทบาทขึ้นมาใหผูเรียนไดแสดงออก อาจกระทำไดทั้งทางดานความรู 
ความคิด และพฤติกรรมของผูแสดง วิธีการนี้จะสรางความเขาใจและความรูสึกใหเกิดกับผูเรียนไดดี เปนการ 
ฝกใหผูเรียนทำงานรวมกันเปนทีม ผึกทักษะการแกปญหา และใหผูเรียนกลาแสดงออกซึ่งความรูสึก ความคิด 
และพฤติกรรมดวย

To provide a broad array of enrichment activities that can complement their regular academic 
programs during non-school hours.
จัดกลุมกิจกรรมในหองตามปกติ แบงใหผูเรียนเวียนเขาเรียนในศูนยกิจกรรมการเรียนตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาตางกัน 
ไป และมีสรุปบทเรียนในตอนทาย เปนระบบการสอนแบบกลุมกิจกรรมที่จัดขึ้นในหองตามปกติโดยแบงผูเรียน 
ออกเปน 4-6 กลุม กลุมประมาณ 5-12 คน (จำนวนที่เหมาะสมที่สุด คือ 5-8 คน) ใหเขาเรียนในศูนยกิจกรรม 
การเรียนตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาตางกันไป การเรียนในศูนยตางๆ ใชเวลาประมาณศูนยการเรียนละ 15-20 นาที 
เมื่อเสร็จจากศูนยการเรียนที่หนึ่งก็เลื่อนไปเรียนศูนยการเรียนถัดไป หมุนจนครบทุกศูนย

The laboratory is set of clearly defined steps that closely guide the students through an 
experimental procedure.
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติทดลอง โดยที่ผูสอนกำหนดจุดมุงหมาย กำหนดตัวปญหาที่จะใชในการทดลองและกระบวน 
การหรือขั้นตอนในการดำเนินการทดลองใหชัดเจน รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะใชในการทดลอง หรือมี 
คูมือการฝกทดลองให 
 
Students are expected to develop inquiry skill, apply concepts learned in class to new 
situations rather than following lab direction. Instructors and students might work together as 
a research team to proceed the experiment. 
เปนการทดลอง คนควารวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน ไมมีการกำหนดขั้นตอนไวชัดเจน หรืออาจใหผูเรียน 
รวมกันวางแผนและกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการทดลอง เปนลักษณะของการเปนผูรวมทีม (Research 
Team)

To computerize the teaching approach - students conduct self-administered and self-paced 
learning  through a program of instructional material presented by means of a computer or 
computer systems including e-learning.
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร e-learning ศูนยการเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเปน 
อิสระดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเองตามระดับความรูความสามารถของตน วิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน 
รวมสูง เปนวิธีสอนที่ใหประสบการณตรงกับผูเรียน โดยการใหลงมือปฏิบัติจริง เปนการสอนที่มุงใหเกิดการ 
ผสมผสานระหวางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

To supervise the students in practical application of a previously studied theory.
ใหผูเรียนฝกภาคปฏิบัติ ใหไดเรียนรูจากการลงมือทำจริงดวยตนเอง

Teaching learning approaches

Research-based instruction

Problem-based instruction 
(การสอนโดยใช�ป�ญหาเป�นฐาน)

Project-based instruction 
(การสอนโดยใช�โครงงาน)

Inquiry-based instruction
(การสอนแบบสืบสอบ)

Reflective thinking 
(การสะท�อนความคิด)

Independent study
(การศึกษาค�นคว�าโดยอิสระ)

To incorporate the research results to individual or group research projects or classroom 
assignments.

Engage students through the process of solving a problem - design task to engage students in 
solving authentic, ill-structured, open ended and cross-disciplinary problems. Engage 
students in the exploration of multiple solution paths, key decision points and trade-offs.
ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห แสวงหา และบูรณาการความรูที่เหมาะกับการนำไปใชใน 
สถานการณจริง ใหปญหาที่เปนสถานการณจริงแกผูเรียน (ill-structured problems) ใหผูเรียนแสวงหา 
ความรูและทักษะดวยตนเอง ผูสอนเปนผูเตรียมทรัพยากรการเรียนรูตางๆ และทำหนาที่เปนผูสนับสนุน 
การเรียนรู (facilitator)

Give projects and activities that require students to work in small collaborative groups to 
complete complex tasks that typically result in a realistic product based on their understand-
ing and application of knowledge. Aso, focus on a constructive investigation that involves 
inquiry and knowledge building.
ใหแบงผูเรียนเปนกลุมหรือรายบุคคลเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผูเรียน โดยผานกระบวนการ 
หลักคือ กระบวนการแกปญหา โดยใหผูเรียนทำเปนลักษณะของโครงการ/มีผลงานหรือชิ้นงานออกมาดวย 
ผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติเพื่อคนหาคำตอบดวยตนเอง จึงเปนการเรียนรูจากการไดมีประสบการณตรงจาก 
แหลงเรียนรู

Give key subject matter concepts-balancing direct instruction with inquiry opportunities, 
require students to investigate multiple subjects in order to generate a workable solution 
focusing on questioning, critical thinking, and problem solving.
ใหผูเรียนคนหาความรูดวยตนเองดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู และผูสอนเปนเพียงผูสนับสนุนและ 
ใหคำแนะนำกระบวนการสืบเสาะหาความรู (inquiry cycle) โดย 
1. นำเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวผูเรียน 
    เอง หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุม (ขั้นสรางความสนใจ (engagement) จากนั้น 
2. วางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อ 
    เก็บรวบรวมขอมูล (ขั้นสำรวจและคนหา (exploration) 
3. วิเคราะห แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ อธิบายและลงขอสรุป (explanation) 
4. นำความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนำแบบจำลองหรือขอสรุป 
    ที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่น (ขยายความรู (elaboration) และ 
5. ประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ
 
Motivate students to share the interest of the subject or reflect on their experience, value 
questioning, hypothesizing, and openness to new ideas and perspectives. To coach student 
teams critique one another’s work.

Enable students to meet personal learning objectives students through a self study align with 
their theme of interest.
ใหผูเรียนกำหนดแผนการศึกษา (วัตถุประสงคการเรียน และวิธีการเรียน) ดวยตนเองตามความสามารถและ 
ความสนใจ โดยผูสอนเปนผูใหคำแนะนำ อาจอยูในรูปของการจัดการศึกษาเปนรายบุคคล 

Resource person 
(การเร�ยนรู�จากบุคคลต�นแบบ/ 
ปราชญ�)

Micro teaching 
(in teacher education)
(การเร�ยนการสอนแบบจ�ลภาค)

Supervision 
(การนิเทศการปฏิบัติการว�ชาชีพ)

Consult 
(การให�คำปร�กษารายบุคคล)

Work-Integrated Learning 
(การบูรณาการร�วมกับการ 
ทำงาน)

Self-directed learning 
(การเร�ยนรู�ด�วยการนำตนเอง)

Brainstorming 
(การระดมสมอง)

Apprenticeship 
(การฝ�กงาน)

Active Learning

Having the resource person - an expert with specialized knowledge - to explain certain topics 
to the students. The resource person could be individuals within the community who have 
good knowledge or adequate information on particular topics either as professional or 
through practical experience. 

Provide students an opportunity to develop instructional skills - small groups of peers 
(videotape) observe each other teaching, provide feedback, and engage in discussion.
การฝกทักษะการสอนในสถานการณจำลอง เปนการลดความซับซอนของการสอนตามชั้นเรียนปกติ ไดแก 
ลดขนาดของหองเรียน ลดขอบเขตของเนื้อหาวิชา และลดเวลา
 
To monitor and evaluation of a student performance by a supervisor.
การใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกผูเรียน เนนทางดานทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ

Give an advise to individual students in both the particular area of expertise or general 
subjects.
ใหผูเรียนไดเรียนรูและรับคำปรึกษาจากผูสอนหรือนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของอยางใกลชิด

Integrate learning with industry, bridge between the University and the external community 
and professional practice at workplace, giving students more projects that mirror professional 
practice.
บูรณาการการเรียนรูเขาไปในการทำงานจริง จัดการเรียนรูเชิงประสบการณที่ชวยใหผูเรียนประยุกตใชความรู 
ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพเพื่อใชในการทำงานจริงระหวางการศึกษา

Students are responsible and determine what they need to learn. Instructors act as facilita-
tors or tutors who prompt students to learn.

With a variety of small group members, students openly collaborate to generate ideas on a 
specific issue in a given time limit. Normally, the key of brainstorming is to build on each 
others ideas creatively and avoid criticizing rather than determining which idea or ideas is the 
best solution. 
ตั้งประเด็นใหอภิปรายหรือตั้งปญหาใหแก แลวแบงเปนกลุมเล็กๆ ใหชวยกันเสนอความคิดเห็นหรือทางเลือก 
สำหรับปญหาที่กำหนดใหมากที่สุดในระยะเวลาที่จำกัด อาจใหเสนอความเห็นแบบปากเปลาหรือเขียนใส 
กระดาษ 

Occupational training in a professional field that combines on-the-job experience with 
classroom instruction. Extend students' experience to real industry or business workplace.
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติในสภาพจริงชั่วระยะเวลาหนึ่ง มุงเนนที่การเรียนรู เขาใจ และฝกฝนงานตามสภาพจริง 

Method of learning where active student participation is encouraged through project-based 
exercises. One unique characteristic of active learning is that the teacher acts as a facilitator 
of the education process rather than as a unilateral source of information.
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Giving Lecture by the instructor or guest speaker, usually to a large number of students. 
Opportunities for discussion are generally limited.
ผูสอนอธิบายเนื้อหา โดยทั่วไปมักเปนการสื่อสารทางเดียว คือจากผูสอนไปสูผูเรียน ผูเรียนมีสวนรวมในการทำ 
กิจกรรมการเรียนการสอนนอย

Engage students in large group / whole class discussions. Require students to  reflect on 
information  presented or examine their personal beliefs or conclusions about a specific 
topic or issue. 
แบงผูเรียนเปนกลุมใหญหรือจัดใหเปนการอภิปรายทั้งชั้นเรียน ใหผูเรียนประยุกตใชความรู และมีสวนรวมใน 
การแสดงความคิดเห็น การวิจารณ การวิเคราะห และการทำงานกลุม 

Foster active participation and steer participants in small group  toward constructive activities 
and dialogue. Students debates their  various points of views regarding the issues covered in 
the course. Specific small group techniques such as seminar, round tables, and dialogue 
facilitation, etc)        
แบงผูเรียนเปนกลุมยอย ใหผูเรียนไดรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะผูนำกลุมหรือสมาชิก   
กลุมกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การวิจารณ การวิเคราะห ประยุกตใชความรู 
และการทำงานกลุม     

Offer a small number of students the materials presented during lectures in more depth: 
including space for discussion and queries.
มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดทบทวน อภิปรายความคิดเห็น ประเมินสิ่งที่ไดเรียนรู เชน ทบทวนสิ่งที่ไดคนควา 
รายงานบทความที่ไดอาน หรือประชุมกลุมยอยเพื่อทบทวนสิ่งไดฟงบรรยาย เปนตน โดยผูสอนและ/หรือ 
ผูเรียนไดกำหนดหัวขอที่จะซักถามและอภิปรายไวลวงหนา

Bringing together small groups for recurring meetings, focusing each time on some particular 
subject, in which everyone present is requested to actively participate. Assigned readings are 
discussed, questions can be raised and debated. Students are more extensively with the 
methodology of their chosen subject or allowed to interact with examples of the practical 
problems that always occur during research work. 

Present a general concept by first defining it and then providing examples or illustrations. 
Students practice with instructor guidance and feedback, applying and finding examples of 
the concept at hands.
การสอนที่เริ่มจากกฎ หรือหลักการตางๆ แลวใหผูเรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจนยืนยัน หรือแกไขปญหา 
โดยผูสอนกำหนดความคิดรวบยอดใหเปนวิธีสอนที่เริ่มจากกฎเกณฑหรือหลักการตางๆ แลวใหผูเรียนหา 
หลักฐานเหตุผลมาพิสูจนยืนยัน นั่นคือการฝกทักษะในการคิดอยางมีเหตุผล มีการพิสูจนตรวจสอบขอเท็จจริง 
อันมีที่มาจากหลักการ หรือเปนการอธิบายจากสวนใหญไปหาสวนยอย และเนื่องจากการสอนวิธีนี้ผูสอนเปน 
ผูกำหนดความคิดรวบยอดให จึงไมชวยฝกทักษะในการคิดหาเหตุผลและแกปญหาดวยตัวผูเรียนเองไดมาก 
เทาที่ควร

Lecture 
(การบรรยาย)

Large Group Discussion 
(การอภิปรายกลุ�มใหญ�) 

Small Group Discussion
(การอภิปรายกลุ�มย�อย)

Tutorial group 
(การอภิปรายทบทวน)

Seminar

Deductive /direct instruction 
(การสอนโดยใช�การนิรนัย)

Inductive / discovery 
teaching or inquiry teaching 
(การสอนโดยใช�การอุปนัย)

Case study
(การใช�กรณีศีกษา)

Fieldwork
(ภาคสนาม)

Field trip / excursion 
(การไปทัศนศึกษา)

Dramatization  
(การแสดงละคร)

Game 
(การใช�เกม)

Simulation 
(การใช�สถานการณ�จำลอง)

To expose students to a concrete instance of a concept. Students are asked to continually 
develop and test hypotheses in order to generalize a principle. 
การสอนจากตัวอยางไปหากฎเกณฑ หลักการ ขอเท็จจริง หรือขอสรุป กระตุนใหผูเรียนรูจักการทำการสอบ 
สวนคนควาหาความรูดวยตนเอง ใหผูเรียนทำการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แลวพิจารณาคนหา 
องคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันจากตัวอยางตางๆ เพื่อนำมาเปนขอสรุป เพื่อใหผูเรียนไดคนพบ 
กฎเกณฑหรือความจริงที่สำคัญๆ ดวยตนเองครูผูสอนมีหนาที่ในการกระตุนและใหแนวทางการศึกษาคนควา 
หาความรูดวยตนเอง

Learning about a complex instance, emphasize cases that incorporate real-world experiences 
contributing to the solution of problems.
ใชกรณีตัวอยาง ใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหอภิปรายเพื่อสรางความเขาใจแลวตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา

Provide the students with the opportunity to develop a deeper or different set of skills and 
competencies by doing in an environment outside the class. The focus is on applying 
acquired knowledge in real life situations - linking what is learnt in class with what is seen, 
collected, and tested in the field. 
ใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติมุงเนนใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูในหองเรียนจาก 
การปฏิบัติ ทั้งนี้ไมจำเปนตองออกนอกสถานที่หรือนอกหองเรียนก็ได

Taking students outside the classroom setting to have first hand- experience or real life 
situation.  
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากแหลงความรูที่มีอยูจริงตามสถานที่ตางๆ 
นอกหองเรียน การจัดทัศนศึกษา เปนลักษณะของการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งเนนใหผูเรียนไดมี 
ประสบการณตรงและเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง

To adopt the dramatic form in according to the given situation or issue. Define roles and set 
the scenario, students 's knowledge and understanding is reflected through the adopted 
character.
ใหผูเรียนไดทดลองแสดงบทบาทตามที่กำหนดใหเกิดประสบการณ เขาใจความรูสึก เหตุผล และพฤติกรรมผูอื่น

Use game as a means for learning. By setting a set of clear rules, students are subjected to 
encompass an element of competition. Normally, the game tends to have winners and 
losers. prescriptive. Also, actions are programmed and  structured. 
สอนโดยใชเกม ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตางๆ อยางสนุกสนานและทาทายความสามารถ โดยผูเรียนตอง 
เคารพกฏกติกาที่กำหนดขึ้น

Involves students in application and integration of knowledge and skill. By representing real 
environments which change over time, students are to react and adapt to real world 
situation. Free from the competitive element but need to proceed in a particular order. 
จำลองสถานการณที่ใกลเคียงกับความเปนจริง ใหผูเรียนไดเขาไปมีปฏิสัมพันธกับสถานการณ ทำการตัดสินใจ 
แกปญหาตางๆ ซึ่งการตัดสินใจจะสงผลถึงผูเรียนในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง

Role Playing 
(การแสดงบทบาทสมมติ)

Learning Center 
(การสอนแบบศูนย�การเร�ยน)

Structured/Traditional/ 
Cookbook Laboratory
(การทดลองที่มีแบบแผนชัดเจน)

Unstructured Laboratory
(การทดลองที่ไม�มีแบบแผน)

 
Programmed Instruction/ 
Computer Assisted 
Instruction: CAI /Online 
Instruction
(การสอนแบบโปรแกรม 
การเร�ยนด�วยบทเร�ยนคอมพ�วเ
ตอร�ช�วยสอน 
การเร�ยนแบบออนไลน�)

Practice 
(การฝ�กปฏิบัติ)

Individual students are to place themselves in the position of another oras themselves and 
deal with unfamiliar circumstances going on around them. A given situation clearly defined to 
simulate real world environment.  Note that role playing has an element of game and 
simulation and could have winners and losers.
เปนวิธีสอนที่ใชการแสดงบทบาทสมมุติ หรือการเทียบเคียงสถานการณจริงมาเปนเครื่องมือในการสอน โดยให 
ผูเรียนกำหนดตัวบุคคลใหเหมาะสมกับบทบาทนั้นๆ และสมมติตัวเองวาถาอยูในสถานการณนั้นจะทำอยางไร 
เปนวิธีสอนที่ใชการแสดงบทบาทสมมุติ หรือการเทียบเคียงสถานการณที่เปนจริงมาเปนเครื่องมือในการสอน 
โดยที่ผูสอนสรางสถานการณสมมุติและบทบาทขึ้นมาใหผูเรียนไดแสดงออก อาจกระทำไดทั้งทางดานความรู 
ความคิด และพฤติกรรมของผูแสดง วิธีการนี้จะสรางความเขาใจและความรูสึกใหเกิดกับผูเรียนไดดี เปนการ 
ฝกใหผูเรียนทำงานรวมกันเปนทีม ผึกทักษะการแกปญหา และใหผูเรียนกลาแสดงออกซึ่งความรูสึก ความคิด 
และพฤติกรรมดวย

To provide a broad array of enrichment activities that can complement their regular academic 
programs during non-school hours.
จัดกลุมกิจกรรมในหองตามปกติ แบงใหผูเรียนเวียนเขาเรียนในศูนยกิจกรรมการเรียนตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาตางกัน 
ไป และมีสรุปบทเรียนในตอนทาย เปนระบบการสอนแบบกลุมกิจกรรมที่จัดขึ้นในหองตามปกติโดยแบงผูเรียน 
ออกเปน 4-6 กลุม กลุมประมาณ 5-12 คน (จำนวนที่เหมาะสมที่สุด คือ 5-8 คน) ใหเขาเรียนในศูนยกิจกรรม 
การเรียนตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาตางกันไป การเรียนในศูนยตางๆ ใชเวลาประมาณศูนยการเรียนละ 15-20 นาที 
เมื่อเสร็จจากศูนยการเรียนที่หนึ่งก็เลื่อนไปเรียนศูนยการเรียนถัดไป หมุนจนครบทุกศูนย

The laboratory is set of clearly defined steps that closely guide the students through an 
experimental procedure.
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติทดลอง โดยที่ผูสอนกำหนดจุดมุงหมาย กำหนดตัวปญหาที่จะใชในการทดลองและกระบวน 
การหรือขั้นตอนในการดำเนินการทดลองใหชัดเจน รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะใชในการทดลอง หรือมี 
คูมือการฝกทดลองให 
 
Students are expected to develop inquiry skill, apply concepts learned in class to new 
situations rather than following lab direction. Instructors and students might work together as 
a research team to proceed the experiment. 
เปนการทดลอง คนควารวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน ไมมีการกำหนดขั้นตอนไวชัดเจน หรืออาจใหผูเรียน 
รวมกันวางแผนและกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการทดลอง เปนลักษณะของการเปนผูรวมทีม (Research 
Team)

To computerize the teaching approach - students conduct self-administered and self-paced 
learning  through a program of instructional material presented by means of a computer or 
computer systems including e-learning.
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร e-learning ศูนยการเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเปน 
อิสระดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเองตามระดับความรูความสามารถของตน วิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน 
รวมสูง เปนวิธีสอนที่ใหประสบการณตรงกับผูเรียน โดยการใหลงมือปฏิบัติจริง เปนการสอนที่มุงใหเกิดการ 
ผสมผสานระหวางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

To supervise the students in practical application of a previously studied theory.
ใหผูเรียนฝกภาคปฏิบัติ ใหไดเรียนรูจากการลงมือทำจริงดวยตนเอง

Research-based instruction

Problem-based instruction 
(การสอนโดยใช�ป�ญหาเป�นฐาน)

Project-based instruction 
(การสอนโดยใช�โครงงาน)

Inquiry-based instruction
(การสอนแบบสืบสอบ)

Reflective thinking 
(การสะท�อนความคิด)

Independent study
(การศึกษาค�นคว�าโดยอิสระ)

To incorporate the research results to individual or group research projects or classroom 
assignments.

Engage students through the process of solving a problem - design task to engage students in 
solving authentic, ill-structured, open ended and cross-disciplinary problems. Engage 
students in the exploration of multiple solution paths, key decision points and trade-offs.
ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห แสวงหา และบูรณาการความรูที่เหมาะกับการนำไปใชใน 
สถานการณจริง ใหปญหาที่เปนสถานการณจริงแกผูเรียน (ill-structured problems) ใหผูเรียนแสวงหา 
ความรูและทักษะดวยตนเอง ผูสอนเปนผูเตรียมทรัพยากรการเรียนรูตางๆ และทำหนาที่เปนผูสนับสนุน 
การเรียนรู (facilitator)

Give projects and activities that require students to work in small collaborative groups to 
complete complex tasks that typically result in a realistic product based on their understand-
ing and application of knowledge. Aso, focus on a constructive investigation that involves 
inquiry and knowledge building.
ใหแบงผูเรียนเปนกลุมหรือรายบุคคลเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผูเรียน โดยผานกระบวนการ 
หลักคือ กระบวนการแกปญหา โดยใหผูเรียนทำเปนลักษณะของโครงการ/มีผลงานหรือชิ้นงานออกมาดวย 
ผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติเพื่อคนหาคำตอบดวยตนเอง จึงเปนการเรียนรูจากการไดมีประสบการณตรงจาก 
แหลงเรียนรู

Give key subject matter concepts-balancing direct instruction with inquiry opportunities, 
require students to investigate multiple subjects in order to generate a workable solution 
focusing on questioning, critical thinking, and problem solving.
ใหผูเรียนคนหาความรูดวยตนเองดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู และผูสอนเปนเพียงผูสนับสนุนและ 
ใหคำแนะนำกระบวนการสืบเสาะหาความรู (inquiry cycle) โดย 
1. นำเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวผูเรียน 
    เอง หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุม (ขั้นสรางความสนใจ (engagement) จากนั้น 
2. วางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อ 
    เก็บรวบรวมขอมูล (ขั้นสำรวจและคนหา (exploration) 
3. วิเคราะห แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ อธิบายและลงขอสรุป (explanation) 
4. นำความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนำแบบจำลองหรือขอสรุป 
    ที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่น (ขยายความรู (elaboration) และ 
5. ประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ
 
Motivate students to share the interest of the subject or reflect on their experience, value 
questioning, hypothesizing, and openness to new ideas and perspectives. To coach student 
teams critique one another’s work.

Enable students to meet personal learning objectives students through a self study align with 
their theme of interest.
ใหผูเรียนกำหนดแผนการศึกษา (วัตถุประสงคการเรียน และวิธีการเรียน) ดวยตนเองตามความสามารถและ 
ความสนใจ โดยผูสอนเปนผูใหคำแนะนำ อาจอยูในรูปของการจัดการศึกษาเปนรายบุคคล 

Teaching learning approaches

Resource person 
(การเร�ยนรู�จากบุคคลต�นแบบ/ 
ปราชญ�)

Micro teaching 
(in teacher education)
(การเร�ยนการสอนแบบจ�ลภาค)

Supervision 
(การนิเทศการปฏิบัติการว�ชาชีพ)

Consult 
(การให�คำปร�กษารายบุคคล)

Work-Integrated Learning 
(การบูรณาการร�วมกับการ 
ทำงาน)

Self-directed learning 
(การเร�ยนรู�ด�วยการนำตนเอง)

Brainstorming 
(การระดมสมอง)

Apprenticeship 
(การฝ�กงาน)

Active Learning

Having the resource person - an expert with specialized knowledge - to explain certain topics 
to the students. The resource person could be individuals within the community who have 
good knowledge or adequate information on particular topics either as professional or 
through practical experience. 

Provide students an opportunity to develop instructional skills - small groups of peers 
(videotape) observe each other teaching, provide feedback, and engage in discussion.
การฝกทักษะการสอนในสถานการณจำลอง เปนการลดความซับซอนของการสอนตามชั้นเรียนปกติ ไดแก 
ลดขนาดของหองเรียน ลดขอบเขตของเนื้อหาวิชา และลดเวลา
 
To monitor and evaluation of a student performance by a supervisor.
การใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกผูเรียน เนนทางดานทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ

Give an advise to individual students in both the particular area of expertise or general 
subjects.
ใหผูเรียนไดเรียนรูและรับคำปรึกษาจากผูสอนหรือนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของอยางใกลชิด

Integrate learning with industry, bridge between the University and the external community 
and professional practice at workplace, giving students more projects that mirror professional 
practice.
บูรณาการการเรียนรูเขาไปในการทำงานจริง จัดการเรียนรูเชิงประสบการณที่ชวยใหผูเรียนประยุกตใชความรู 
ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพเพื่อใชในการทำงานจริงระหวางการศึกษา

Students are responsible and determine what they need to learn. Instructors act as facilita-
tors or tutors who prompt students to learn.

With a variety of small group members, students openly collaborate to generate ideas on a 
specific issue in a given time limit. Normally, the key of brainstorming is to build on each 
others ideas creatively and avoid criticizing rather than determining which idea or ideas is the 
best solution. 
ตั้งประเด็นใหอภิปรายหรือตั้งปญหาใหแก แลวแบงเปนกลุมเล็กๆ ใหชวยกันเสนอความคิดเห็นหรือทางเลือก 
สำหรับปญหาที่กำหนดใหมากที่สุดในระยะเวลาที่จำกัด อาจใหเสนอความเห็นแบบปากเปลาหรือเขียนใส 
กระดาษ 

Occupational training in a professional field that combines on-the-job experience with 
classroom instruction. Extend students' experience to real industry or business workplace.
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติในสภาพจริงชั่วระยะเวลาหนึ่ง มุงเนนที่การเรียนรู เขาใจ และฝกฝนงานตามสภาพจริง 

Method of learning where active student participation is encouraged through project-based 
exercises. One unique characteristic of active learning is that the teacher acts as a facilitator 
of the education process rather than as a unilateral source of information.
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