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1. แนวทางท่ัวไป 

1.1. ผู้จัดการเรียนการสอนที่ดีคืออะไร 

นักศึกษาจะต้องมีความสามารถในที่สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และความคิดในศาสตร์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม
อาจารย์ยังคงมีบทบาทส าคัญที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการสร้างเนื้อหาตามความต้องการของ
ผู้เรียนซึ่งจะน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ (Fry, 1999) หน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีหลายมิติซึ่ง
ล้วนมีความส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย  

 สร้างเนื้อหาที่หลากหลายซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการ 
 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้เกิดความคิดอย่างชาญฉลาดและมีวิจารณญาณ 

รวมทั้งสามารถถ่ายทอดแนวคิด เพ่ือที่จะเผชิญและแก้ไขปัญหาแทนท่ีจะพยายามบิดเบือนข้อมูล 
 มีการตรวจสอบและสะท้อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รวมถึงความเข้าใจของ

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง 
 ช่วยผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาในระดับขั้น

อุดมศึกษา ซึ่งผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ ต่อสู้และตั้งใจที่จะต่อสู้กับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึน ซึ่งแม้ว่า ไม่ประสบผลส าเร็จ แต่อย่างน้อยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็เป็นเรื่องน่าสนุก 

งานที่กล่าวมาข้างต้นไม่ง่ายเลยที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จ อย่างไรก็ตาม มันเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องพึงระลึกเสมอ
ว่า ผู้สอนต้องท าหน้าที่เป็นครูที่ดีและเพ่ิมการเรียนรู้ให้นักศึกษา นอกจากนี้ บุคลิกลักษณะของผู้สอนมีส่วนที่
จะท าให้การเรียนรู้รู้ประสบผลสัมฤทธิ์ ลักษณะของการเป็นผู้สอนที่ดีมีดังนี้ (ดัดแปลงจาก Ramsden, 2003) 

 มีคุณวุฒิทางการศึกษาท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการบรรลุตามกฎหรือระเบียบว่าด้วยการศึกษา 
 มีความรู้ความสามารถในวิชานั้นๆ รวมทั้งสามารถศึกษาเพ่ิมเติมเมื่อจ าเป็น 
 มีเทคนิค ทักษะและประสบการณ์ที่ยอมรับ 
 สามารถอธิบายความส าคัญของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีความจ าเป็นต่ออาชีพ ชุมชนและประเทศชาติ 
 มีความปรารถนาที่จะแบ่งปันความรักในวิชานั้นๆ ต่อผู้เรียน 
 มีความสามารถสร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 จัดหาเครื่องมือสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือง่ายต่อการเข้าใจบทเรียน 
 มีความสามารถในการอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย รวมทั้งอธิบายเรื่องลึกซึ้งให้ผู้เรียนเข้าใจ 
 มุ่งม่ันที่จะอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างมีเหตุผล 
 มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจและเคารพสิทธิของผู้เรียน 
 มุ่งม่ันสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความจ าเพาะต่อศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 
 มีความสามารถท่ีจะสอนและปรับตัวต่อความต้องการใหม่ๆ ทั้งท่ีอาจจะไม่ได้เตรียมการสอนมาก่อน 
 สามารถที่จะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนอย่างกระตืนรือล้น มีความ

รับผิดชอบและได้รับการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
 ใช้วิธีการประเมินผลที่ถูกต้องเพ่ือประเมินผู้เรียนอย่างเป็นธรรม 
 มีความสามารถท่ีจะเน้นแนวคิดเชิงวิจารณ์และเข้าใจในความไม่รู้ของผู้เรียนแทนที่จะมองข้ามไป 
 ให้แนวคิดย้อนกลับอย่างมีคุณภาพทันทีในการท างานของนักศึกษา 
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 รับฟังความต้องการของผู้เรียนและผลของการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งแนวทางพัฒนาปรับปรุง 
 มีทักษะที่ดีในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียน แล้วน ามาปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการ

สอนตามความต้องการของผู้เรียน 
 มีความสามารถในการชี้แนะและแนะน าตักเตือนในความเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 

มันเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนเพ่ือที่จะน าไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุง Ramsden (2003) ชี้ว่า ผู้บรรยายที่ดีต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและมีความสามารถในการ
อธิบายได้อย่างละเอียด สามารถอธิบายเรื่องยากๆ ให้เป็นเข้าใจได้อย่างง่ายๆ มีการให้ค านิยามศัพท์เทคนิค
หรือศัพท์ทางวิชาการอย่างละเอียด สามารถเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนและเครื่องมือสารสนเทศท่ีช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีการอธิบายแนวคิด พร้อมยกตัวอย่าง ให้ความแตกต่างระหว่างแนวคิดและ
ตัวอย่างที่ปฏิบัติได้จริง การที่จะเป็นอาจารย์ที่ดีจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดี มีการวางแผนเนื้อหา มีทักษะในการ
สื่อสารและอธิบาย เลือกวิธีการที่เหมาะในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละเรื่อง มีการก าหนดวัตถุประสงค์
ของเนื้อหาที่ชัดเจน มีการเน้นย้ าจุดส าคัญ สื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่พูดเร็วหรือช้าเกินไป มีเวลาเพียงพอ
ส าหรับให้นักศึกษาได้จดบันทึกการบรรยาย 

ผู้สอนต้องมีความรู้ในการวิจัยในชั้นเรียน (อ่านเพ่ิมเติมในหัวข้อ 1.2) ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องแกล้งท าว่า รู้เรื่อง
หมดทุกอย่าง การตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญ อาจารย์หลายท่านที่ได้เรียนรู้ไป
พร้อมๆ กับนักศึกษา  

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบไหน การมีส่วนของนักศึกษาในการบรรยาย การติวหรือทบทวน
บทเรียนและการมีร่วมในการฝึกปฏิบัติการเป็นสิ่งส าคัญ การบรรยายที่อนุญาตให้นักศึกษามีประสบการณ์ใน
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จะให้ผลที่ดีกว่าการให้ฟังบรรยายและจดบันทึกเพียงอย่างเดียว (Freeman, et al., 
2014)  

การให้เวลาผู้เรียนเพ่ือที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จะช่วยลดระยะเวลาและท าให้มีเวลาในการสอนในหัวข้อ
ถัดไปหรือหัวข้อใหม่ๆ อ่ืนๆ กลยุทธที่ช่วยในการจัดการเวลาเพ่ือที่ท าให้ผู้เรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้อง
ไว้ ประกอบด้วย 

 จัดเตรียมเนื้อหา เอกสาร บทสรุปประกอบการสอน เพ่ือลดเวลาในการจดบันทึก สนับสนุนให้
นักศึกษาสรุปหรือเน้นในประเด็นที่ส าคัญ หรือมีการเพ่ิมเติมการวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนการสอน 

 อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานและตัวอย่างในการบรรยายสั้นๆ แล้วเชิญชวนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมในต าราหรือเอกสารทางวิชาการต่างๆ เพ่ือรายละเอียดและตัวอย่างที่เพ่ิมข้ึน 

 ลดเนื้อหาการบรรยายแต่สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือให้งานที่นักศึกษามีประสบการณ์ใน
การค้นคว้าและเรียนรู้ในเนื้อหานั้นๆ 
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ผู้บรรยายที่ดีจะต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจและพัฒนาการคิดเชิงวิจารณญาณ (critical thinking) มี
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้สอนต้องมีความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือพัฒนาวิธีการคิดวิเคราะห์ 
การพัฒนาความเข้าใจด้วยวิธีต่างๆ ผู้สอนที่ดีต้องสนับสนุนนักศึกษาให้มีการโต้ตอบระหว่างการสอนและการ
สืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในเนื้อหา ความสามารถทางวิชาการและบทบาทการ
เรียนการสอนเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เป็นผู้สอนที่ดี ผู้สอนต้องมีบุคลิกลักษณะเป็นคนง่ายๆ สบายๆ และเปิดให้
ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่าย ผู้เรียนต้องมีทัศนคติที่ดีและมีอารมณ์ขันอย่างเหมาะสมที่จะท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่าง
สนุกสนาน 

1.2. ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (research-based teaching) และวิธีการจัดการ
เรียนการสอน 

1.2.1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (ภาพ 1) ได้พัฒนามาจากมหาวิทยาลัยฮุมบ็อลท์แห่งเบอร์ลินซึ่งมี
การเรียนการสอนควบคู่ไปกับงานวิจัย แนวคิดในการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยได้รับการพัฒนา
มาจากมหาวิทยาลัยในเยอรมันตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 (Huet, 2018) แนวคิดนี้เกิดจากนักปรัชญาฮุมบ็อลท์ ผู้
ที่เชื่อว่า การได้มาซึ่งความรู้ใหม่ควรร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการและนักศึกษาที่ท างานร่วมกันในลักษณะการ
วิจัยร่วมกัน วิธีการในการสร้างองค์ความรู้เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีการค้นคว้าวิจัยเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง แนวคิดของฮุมบ็อลท์เกี่ยวกับการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ขึ้นอยู่กับความไม่สนใจที่จะค้นหาความ
จริงของนักศึกษา (Haverhals, 2007) ผ่านการสะสมความรู้ทางวิชาการ กระบวนการในการค้นพบก่อให้เกิด
สติปัญญา (Haverhals, 2007) หากไม่มีการฝึกปฏิบัติก็ไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ (Newman, 2010) ใน
กระบวนการสืบค้นหาความรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับการศึกษาหรือสะสมความรู้ซึ่งจะมีความยั่งยืนและ
ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ (Haverhals, 2007) ดังนั้นเป็นการตอบสนองการศึกษาที่เน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบครบทุกมิติ ก่อให้เกิดคนที่สามารถคิดแบบ Critical Thinking (หรือมีวิจารณญาณ) เป็นคนที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือสรุปผลลัพธ์จากสิ่งที่รู้ และเข้าใจวิธีใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่เพ่ือ
แก้ปัญหา หรือสามารถตอบค าถามตัวเองได้ว่าหากเราไม่รู้ มีข้อมูลไม่พอ เราจ าเป็นที่จะต้องท าอะไรต่อ
เพ่ือที่จะหาข้อมูลให้เพียงพอ เป็นการสร้างประชากรที่มีความรับผิดชอบ 
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อย่างไรก็ตามในมหาวิทยาลัยในยุโรปและเอเชีย แนวคิดการพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอนไม่
จ าเป็นต้องเหมือนแนวคิดเดียวกับมหาวิทยาลัยฮุมบ็อลท์ นักวิชาการที่มีความสนใจในงานวิจัยอาจจะไม่สนใจ
ที่จะใช้เวลาจ านวนมากไปในการจัดท านวัตกรรมด้านการเรียนการสอน จากรายงานของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ แฟร์เวเธอร์ (2008) อ้างถึงโครงการสะเต็มศึกษา
(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ซึ่ ง เ ป็ น แ น ว
ทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แต่ผู้เขียนชี้ว่า การรับรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ มีกระบวนการสอนที่ขัดแย้งกับกระบวนการท าวิจัยซึ่งมี
ความน่าตื่นเต้นและให้ผลประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อสถาบันมากกว่า 

Barnett (2003) แนะน าว่า มีความกดดันอย่างมากในการดึงงานวิจัยออกจากการเรียนการสอน 'ยุคศตวรรษที่ 
20 เป็นยุคที่ได้เห็นการรวมตัวกันระหว่างการเรียนการสอนและงานวิจัย' นอกจากนี้ Barnett กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
งานวิจัยและการเรียนการสอนไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่ขัดแย้งกัน แต่ไม่ควรจะเห็นการแยกกันระหว่างมหาวิทยาลัย
การเรียนการสอนและมหาวิทยาลัยวิจัยในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตามหลายสถาบันจ าเป็นต้องเผชิญกับ
ความกดดันที่จะเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและงานวิจัย เพ่ือไม่ให้เปรียบเสมือนกับการแต่งงานที่
ผิดพลาด (a 'false' marriage between research and teaching) 

การสร้างองค์ความรู้เป็นกระบวนการเสาะแสวงหา เพ่ิมพูนและผลิตความรู้ที่ครอบคลุมพ้ืนฐานการสะสม
ความรู้ (Piaget, 1976) นักศึกษาระดับปริญญาตรีเริ่มที่จะน าเข้าความรู้ที่คิดว่าใหม่ต่อพวกเขา อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงทางสมอง ความคิด การเรียนรู้จะเข้ามาเมื่อความรู้นั้น ๆ ได้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องจากความรู้
เดิม แล้วสร้างขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ทางสังคม และน าไปสู่ช่วงการรบกวน (Perturbation) 
และ การปรับและจัดระบบ ซ่ึงจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ที่จัดขึ้น ทัศนคติด้านการพัฒนาทางปัญญาที่เน้นให้
ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการอภิปรายซึ่งช่วงความขัดแย้งทางปัญญา-การรบกวนควรได้รับการแก้ไข และ การ
ให้เหตุผลที่ไม่เพียงพอก็ควรได้รับการปรับปรุงซึ่งจะน าไปสู่ช่วงของการปรับและจัดระบบ (Piaget, 1976) 
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โมเดลการศึกษาโดยใชว้ิจัยเป็นฐาน 

แนวคิดทางการสอน 

การเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมการวิจัย 

การสร้างความรู้และการพัฒนา 

ศักยภาพที่สามารถถ่ายทอดได ้

 การสอนจากผลการวิจัย             เชื่อมโยง                                             การสอนที่ใช้วิจัยเปน็ฐาน 

          การผลิตความรู้ 

ความรู้ใหม่สู่การมีวินัย 

หลักสูตรที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับเนื้อหาวชิา                   หลักสูตรที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับกิจกรรม 

       การผลิตซ า้ความรู ้                               แบบสืบเสาะหาความรู ้

 

การแสดงออกของผู้เรียนต่อหลักฐานการวิจัย                     การแสวงหาความรู้                    การมีส่วนร่วมของผู้เรียนกับหลักฐานการวจิัย: 

                     ’ความรู้ใหม่’ สู่นกัศึกษา                   การเรียนรู้โดยการลงมือท า 

 

ผู้สอนในฐานะผู้อ านวยความสะควก, ผูด้ าเนินรายการ,  

ที่ปรึกษา, ตวิเตอร์ และพี่เล้ียง 

 

ภาพ 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Huet, 2018) 

 

กลุ่มทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivists) เช่น Vygotsky, Piaget, หรือ Glasersfeld เชื่อว่านักศึกษา
ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันในบริบททางสังคมและความรู้ที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจาก
สภาพแวดล้อมโดยรอบ (Piaget, 1976) ตามแนวคิดทางทฤษฎีนี้, การศึกษาโดยการใช้วิจัยเป็นฐานจะสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อวัฒนธรรมที่นักศึกษาจะเรียนรู้โดยการสืบหาและค้นหาค าตอบและแนวทางแก้ไข
ส าหรับปัญหาการท างานร่วมกัน สภาพแวดล้อมนี้ไม่เพียงเปลี่ยนนักศึกษาแต่ยังรวมถึงแนวคิดของนักวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการสอน ความเข้าใจความเกี่ยวข้องของสภาพแวดล้อมสามารถเน้นย้ าด้วย
ความคิดของ Ceccato (Matthews, 2012) ผู้บุกเบิกการวิเคราะห์แนวความคิดชาวอิตาลีเมื่อตอนที่เขาเขียน
ว่า  

“สิ่งส ำคัญคือแสดงให้เด็กเห็น (และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหำกเรำแทนที่ ‘นักศึกษำ’) ทิศทำงท่ีจะไป, ที่จะสอน
เขำให้ค้นหำเส้นทำงของตัวเขำเอง, ที่จะย้อนกลับและท ำสิ่งนี้ต่อไป เพียงด้วยวิธีนี้เขำจะสำมำรถรับเอำทัศนคติ
ทำงวิทยำศำสตร์ที่เขำสำมำรถเข้ำถึงสิ่งต่ำงๆ ในจิตใจได้ด้วย” 
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นักศึกษาก าลังสร้างความรู้ในวิชาเฉพาะ และพวกเขาก าลังเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ดังนั้นนักศึกษาจึง
ได้รับการศึกษาเพ่ือให้เป็นนักคิดที่มีวิจารณญาณ, ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ได้มาและผลิตซ้ าความรู้ที่เป็นเรื่องใหม่
ต่อพวกเขาเองและมีส่วนในการสร้างสรรค์ความรู้อย่างต่อเนื่องที่อาจช่วยเสริมสร้างความรู้ของการมีวินัย ตาม
ความคิดทางปรัชญาของ Newman และ Humboldt การสร้างความรู้ไม่ควรมองว่าเป็นเพียงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายนอกที่จัดการกับความต้องการของเศรษฐกิจได้ในทันที แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาของ
แต่ละบุคคลและการมีส่วนช่วยต่อการพัฒนาของพวกเขาในฐานะนักคิดเชิงวิพากษ์และตัวแทนของการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ใช้วิจัยเป็นฐานซึ่งมีความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย
เหล่านี้ ในแนวทางการศึกษานี้ นักวิชาการสามารปรับแนวทางการสอนที่แตกต่างกันโดยแบ่งออกเป็นการสอน
จากผลการวิจัยและการสอนจากการใช้วิจัยเป็นฐาน 

1.2.2 ความสามารถในการเข้าถึงการจ้างงาน 

ความสามารถในการเข้าถึงการจ้างงานได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ และไม่ได้เป็นเพียงแต่การหางานท าหรือ
ทักษะที่สอนให้กับนักศึกษา ค าจ ากัดความหลากหลายยังคงมีอยู่ในงานเขียนหนังสือ การสืบค้นที่ด าเนินการ
เพ่ือกรมการจัดหางานของสหราชอาณาจักรน าไปสู่การพัฒนาค าจ ากัดความและกรอบการท างานเพ่ือ
ด าเนินการจ้างงาน “ความสามารถในการจ้างงานคือความสามารถในการเคลื่อนย้ายอย่างพอเพียงใน
ตลาดแรงงานเพ่ือให้ตระหนักถึงศักยภาพตลอดจนการจ้างงานแบบยั่งยืน ส าหรับแต่ละบุคคล ความสามารถ
ในการจ้างงานขึ้นอยู่กับความรู้ ทักษะและทัศนคติที่พวกเขามี วิธีที่พวกเขาใช้สิ่งที่มีค่าเหล่านั้นและน าเสนอต่อ
นายจ้างและบริบท (สถานการณ์ส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในตลาดแรงงาน)  ที่พวกเขาแสวงหางาน” 
(Hillage and Pollard, 1998) Small, et al. (2018) ได้ให้ค านิยาม ความสามารถในการเข้าถึงการจ้างงาน 
“ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองในการน าทางในตลาดแรงงาน การใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของแต่
ละบุคคลและการปรับให้เข้ากับบริบทการจ้างงาน การแสดงให้นายจ้างทราบโดยพิจารณาข้อจ ากัดภายนอก
และข้อจ ากัดอ่ืน ๆ” Pool และ Sewell (2007) พัฒนาโมเดล CareEDGE ของความสามารถในการจ้างงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่แต่ละองค์ประกอบต่างมีความส าคัญต่อความส าเร็จ (ภาพ 2) 

 

ภาพ 2 โมเดล CareerEDGE ของความสามารถในการจ้างงานระดับบัณฑิตศึกษา (Pool และ Sewell, 2007) 
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1.2.3. ระเบียบวิธีการวางแผน การสอนและการประเมินในระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทั้งความรู้ทางทฤษฎีและความรู้ประยุกต์ จากมุมมองด้านการศึกษา 
ตามที่ Harvey และ Green (1993) ได้เน้นคุณภาพเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และ
มาตรฐานในด้านหนึ่งและครอบคลุมถึงความเป็นเลิศ ความหลากหลาย ความเกี่ยวเนื่องและประสิทธิภาพ 
ดังนั้นเมื่อการพัฒนาหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้ภายในหลักสูตรที่มี สิ่งส าคัญคือต้องรวบรวมความเป็นเลิศ
และความหลากหลาย ความเกี่ยวเนื่องและประสิทธิภาพที่มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ของนักศึกษา ปัจจัย
เหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาซึ่งรวมกันในกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่ได้ระบุว่า
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดการประสบผลส าเร็จของนักศึกษา ตามการแนะน าของกรอบงานมาตรฐานด้าน
อาชีพของสหราชอาณาจักร UK Professional Standards Framework ส าหรับการเรียนรู้และการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ความรู้หลักจ าเป็นต้องสอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น  

ค านิยาม การออกแบบหลักสูตรอยู่ภายใต้แนวความคิด ความสอดคล้องกันขององค์ประกอบการเรียน 
“Constructive Alignment” ที่  Biggs และ Tang (2011) มักใช้บ่อยในการให้ค านิยามว่ามันเป็นความ
เชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและวิธีการประเมินในหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษา โดยสิ่ง
เหล่านี้จะต้องมีอยู่ในกิจกรรมหลักสูตรและการประเมินตอนท้ายสุดเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ด้วย
แนวทางนี ้จึงจัดวางผลการเรียนรู้ การประเมินและกิจกรรมการเรียนรู้ให้อยู่ร่วมกัน (ภาพ 3) 

 

ภาพ 3 การจัดโครงสร้าง Constructive Alignment ซึ่งสร้างขึ้นโดย Biggs และ Tang (2011) เป็นการ
วางแผนหลักสูตรเพ่ือให้ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการประเมินท างานร่วมกันได้ 
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เมื่อมีการออกแบบหลักสูตรใหม่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าความรู้ ความเข้าใจและทักษะใดที่ต้องการให้นักศึกษา
เรียนรู้ ค าถามต่อไปนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในกระบวนการนี้ 

1. ต้องการให้นักศึกษารู้อะไร (ความรู้หลัก-ทฤษฎี) และท าอะไรได้ (ทักษะ-งานภาคปฏิบัติ) ในตอนท้ายของ
หลักสูตรนี้ 
2. ตั้งเป้าหมายของการเรียนรู้ไว้ที่ระดับใด 
3. นักศึกษาจะต้องท าอะไรเพ่ือแสดง (ระดับที่แตกต่างกัน) ว่าพวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ 

การใช้ Cowan และ Harding (1986) ส าหรับการออกแบบหลักสูตร (ภาพ 4) จุดมุ่งหมายและผลการเรียนรู้
ที่ตั้งใจไว้จะถูกท าให้ชัดเจนเมื่อตอนเริ่มต้นของกระบวนการออกแบบและจากนั้นสิ่งเหล่านี้จะถูกจัดเข้าสู่วิธีที่
ใช้จ้างงานและวิธีการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 โมเดล Cowan และ Harding Model ในการจัดโครงสร้าง Contructive Alignment (Cowan และ 
Harding, 1986) 

แม้ว่าจะไม่มีวิธีที่ถูกต้องในการสร้างวิธีการสอนและการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับหลักสูตรใด
โดยเฉพาะ สิ่งส าคัญคือวิธีนี้จัดตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ ยิ่งกว่านั้นวิธีที่ใช้ควร
เหมาะสมกับทักษะของคุณและคู่ควรหรือเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา 
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1.2.4 ระเบียบวิธีการสอน 

การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ Active Learning เป็นวิธีการสอนที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
และการอภิปรายในชั้นเรียนแทนการฟังจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวแบบไม่มีการโต้ตอบเหมือนการบรรยายแบบ
ดั้งเดิม (Freeman, et al., 2014; Prince, 2004) งานวิจัยด้านการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติ Active Learning ท าให้ทัศนคติและแรงจูงใจในการศึกษาของนักศึกษาดีขึ้นและเพ่ิมการ
ปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาและการพัฒนาทักษะการคิดและการสื่อสาร (Freeman, et al., 2014; 
Mathias, 2014; Prince, 2004) การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ Active Learning จะย้ายชั้นเรียนจากที่มีครูผู้สอน
เป็นศูนย์กลาง Teacher-Centered ไปสู่โมเดลที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง Student-Centered มากขึ้น วิธีการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ Active Learning มักจะรวมการท างานเป็นกลุ่ม กรณีศึกษา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) และการเรียนผ่านสื่อดิจิตอล เช่น เกม เครื่องมือจ าลอง
และอ่ืน ๆ  

1.2.5 การกระจายการจัดการเรียนการสอนระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ 

การบรรยายแบบดั้งเดิมมักเป็นสิ่งที่นักศึกษาคาดหวังจากมหาวิทยาลัย การบรรยายน าไปสู่ความรู้สึกในการ
เป็นเจ้าของความรู้และเป็นวิธีที่ดีในการมอบประสบการณ์ร่วมกันที่จะช่วยสร้างความรู้สึกในการรับรู้ ส่วน
มุมมองในแง่บวกอ่ืน ๆ ของรูปแบบการบรรยายแบบดั้งเดิมรวมถึง 

 1. การบรรยายสามารถให้ภาพรวมหรือโครงร่างที่มีประโยชน์ในพ้ืนที่การศึกษาและสามารถน ามาใช้
เพ่ือแนะน าแนวคิดพ้ืนฐานหรือความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาต่อในการสัมมนาหรือการเรียน
พิเศษ 

 2. ผู้สอนที่เน้นวิจัย (Research-Active Lecturer) สามารถใช้การบรรยายเพ่ือน ามุมมองของแต่ละ
บุคคลไปสู่หัวข้อที่เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่มีอยู่ในหนังสือเรียน 

 3. การท าความคุ้นเคยกับภาษาเทคนิคและหลักสูตรเฉพาะทาง 

อย่างไรก็ตาม ข้อดีที่สุดของการบรรยายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสอนทั้งหมดในหน่วยการเรียนรู้หรือ
หลักสูตรใด ๆ เนื่องจากในขณะที่มีการบรรยายจะเหมาะสมที่จะปรับปรุงความรู้และความเข้าใจของนักศึกษา 
(ล าดับที่ต่ ากว่าของพฤติกรรมอัจฉริยะ) การบรรยายอาจจะไม่มีโอกาสให้แก่นักศึกษาที่จะใช้ความรู้ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินข้อมูล (กรุณาดู ภาพ 5 เกี่ยวกับระดับสติปัญญาและพฤติกรรมตามอนุกรมวิธานของ 
Bloom) 
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ภาพ 5 อนุกรมวิธานของ Bloom เกี่ยวกับระดับสติปัญญาและพฤติกรรม (Bloom, 1956) 

การใช้วิธีการโต้ตอบในการบรรยายดูเหมือนว่าจะท าให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ความชัดเจนของการน าเสนอ โครงสร้างเนื้อหาและการแสดงออกเป็นปัจจัยส าคัญในการบรรยายที่มี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญที่ต้องระวัง ขณะที่การบรรยายอาจจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
การให้ข้อมูล จากรายงานพบว่า นักศึกษาจ าข้อมูลจากการบรรยายได้ถึง 40% โดยประมาณทันทีหลังจากจบ
ภาคการศึกษา Bloom (1956) พบว่า นักศึกษาพยายามที่จะแก้ปัญหาหรือสังเคราะห์หรือเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกันเพียง 1% ระหว่างการบรรยาย โดย 78% ของการบรรยาย นักศึกษามีความคิดแบบที่ไม่มีการ
โต้ตอบเกี่ยวกับวิชานี้หรือแม้แต่จะเสนอแนวความคิดนอกประเด็น เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ดูเหมือนจะยุ่งอยู่
กับการจดบันทึกระหว่างการบรรยาย ท าให้ไม่สามารถเกิดการเรียนรู้เชิงลึกท่ีก าลังเกิดขึ้นที่นั่น ณ ตอนนั้น ตัว
แปรที่ส าคัญในการการบรรยายที่ดีคือมีความชัดเจนและความน่าสนใจซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้โดยการใช้
ตัวอย่างการเล่าเรื่องส่วนตัวและตัวอย่างท่ีโดนใจ แต่ในทางตรงกันข้ามจุดอ่อนทั่วไปที่มักพบในการบรรยายคือ 

 การพูดเร็วเกินไป 
 การคาดว่าผู้เรียนมีความรู้มากเพียงพอแล้ว 
 การลืมที่จะสรุปความรู้หลังจากบรรยาย 
 เวลามีจ ากัด 
 การไม่ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
 การไม่เชื่อม่ันในความรู้ของตัวเอง 
 การไม่เชื่อมโยงหัวข้อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อจากการบรรยายครั้งที่ผ่านมา หรือหัวข้อที่

เพ่ิงบรรยายไปก่อนหน้านั้น 
 การใช้ภาษาทางเทคนิคมากเกินไป 
 ความไม่พร้อมในการใช้เครื่องมือในการเน้นใจความหรือเนื้อหาขณะบรรยาย 
 ความไม่คุ้นเคยกับเนื้อหาสาระ 

การสังเคราะห ์

การวิเคราะห ์

การใช ้

ความเขา้ใจ 

ความรู ้

การสร้างสรรค ์

การประเมิน 

การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีใหม่ ๆ 

การตัดสินใจตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ 

การรวบรวมความคิดเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั งหมด 

การแบ่งแนวความคิดออกเป็นส่วนๆ และเข้าใจว่าใน
แต่ละส่วนมีความเกี่ยวข้องกับอีกส่วนอย่างไร 

การน้าความรู้ที่เพ่ิมขึ นไปใช้ในแนวทางใหม่ ๆ  

การจ้าหรือนึกถึงความรู้จากน่วยความจ้าในระยะยาว  

การท้าความเข้าใจกับสิ่งท่ีคุณได้เรียนรู้  
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ระยะเวลาความสนใจของนักศึกษามีเพียง 10 – 15 นาที (Penner, 1984) ดังนั้นเมื่อวางแผนการบรรยาย 
ขอแนะน าให้เปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนทุก 15 นาที ซึ่งอาจจะท าได้โดย เช่น การจัดกิจกรรม การท า
แบบฝึกหัด การให้งานเดี่ยว งานกลุ่ม คั่นระหว่างบรรยาย ถึงแม้ว่าการบรรยายเป็นวิธีที่เหมาะสมวิธีหนึ่งใน
การส่งผ่านข้อมูล แต่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่จะส่งเสริมเรื่องความคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง สิ่งส าคัญ
ในการบรรยายต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระโดยก าหนดเป้าหมายแบบกว้าง ๆ จากนั้นลงลึกไปในรายละเอียด
ของแต่ละผลการเรียนรู้ในแต่ละบทและในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้การบรรยายจะต้องเป็นไป
ตามล าดับเพ่ือจะช่วยการเรียนรู้ดีขึ้น ตัวอย่างของรูปแบบการจัดการหลักสูตรที่ดีเยี่ยม ประกอบด้วยหัวข้อ 
สาเหตุของปัญหา การล าดับความส าคัญ การใช้สัญลักษณ์หรือกราฟฟิกประกอบการบรรยาย การเรียงล าดับ
โครงสร้างเนื้อหา และการเชิญชวนในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือการแก้ปัญหา 

โครงสร้างหลักสูตรและการบรรยายที่ชัดเจนจะช่วยนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตัวอย่างของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่น าเสนอโดย Frederick (1986) ประกอบด้วยการบรรยายโดยการอธิบาย (การ
บรรยายแบบดั้งเดิมที่มีแง่มุมเดียว) การบรรยายแบบมีการโต้ตอบ (โดยที่นักศึกษาจะถูกซักถามเพ่ือให้เกิด
แนวคิดในการตอบค าถามหรือหัวข้อ) วิธีการแก้ปัญหาหรือกรณีศึกษาโดยที่มีการส ารวจสถานการณ์จริงเพ่ือ
แสดงให้เห็นหลักการทั่วไปและการบรรยายแบบสั้นที่ให้มีช่วงเวลาในการอภิปราย อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้
บรรลุผลนั้นการฝึกปฏิบัติและเสริมทักษะเล็กน้อยหลายๆ อย่างถือเป็นเรื่องส าคัญ 

 พิจารณาความสามารถและความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน 
 เตรียมรายละเอียดของรายวิชาให้นักศึกษา 
 ใช้ตัวอย่างที่ชัดเจนเพื่อน าเสนอประเด็นที่ต้องการอธิบาย 
 เชื่อมโยงการบรรยายใหม่กับการบรรยายครั้งก่อน 
 อย่าคาดเดาว่า นักศึกษาจะมีความรู้มากเกินไป 
 เริ่มต้นด้วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความอยากรู้และปิดท้ายด้วยการสรุป 
 มีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอน 
 ส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศให้เกิดช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ 

ควรมีกิจกรรมเสริมในการบรรยาย “แบบดั้งเดิม” เช่น การท าโครงงาน การทดลองในห้องปฏิบัติการ การลง
งานภาคสนาม การเป็นติวเตอร์ให้เพ่ือน กรณีศึกษา การอภิปรายสัมมนา วิธีการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
(Inquiry-Based Approaches) หลักการพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนต้องมีวิธีการที่ใช้สนับสนุนผลการ
เรียนรู้ และสไตล์การเรียนรู้ของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น การอภิปรายหลังจากการบรรยายจะมีประโยชน์มาก
เพ่ือให้เกิดการสร้างกรอบแนวคิดใหม่  
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1.2.6 การให้ค้าแนะน้า ให้ข้อเสนอแนะและการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ค าว่าการประเมินมีรากศัพท์มาจาก “ad sedere” – แปลว่า นั่งลงข้างๆ ที่มาของการประเมินมีความหมายว่า 
การให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน ข้อเสนอแนะและการประเมินเป็นเสมือนกระจกสะท้อนให้
นักศึกษาและเป็นสิ่งส าคัญท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและยังมี
ความส าคัญต่อแรงจูงใจของพวกเขา (Hattie และ Timperley, 2007; QAA, 2018) การประเมินยังมีส่วนช่วย
ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ผู้สอน เจ้าหน้าที่บริหารและนายจ้างในอนาคต เพ่ือที่จะประเมินมุมมองที่
แตกต่างของการศึกษา เช่น การพัฒนานักศึกษา คุณค่าของหลักสูตรและความน่าเชื่อถือของสถาบัน 

การประเมินมีสองประเภท 

 การประเมินเพ่ือการพัฒนา (Formative assessment): การประเมินที่มีวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา
ที่ออกแบบมาเพ่ือช่วยนักศึกษาให้ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยว
การด าเนินการของพวกเขาและวิธีที่สามารถปรับปรุงและ/หรือแก้ไขอย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการ
สอน เป้าหมายคือการประเมินเพ่ือการเรียนรู้  เป็นการเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็น
ทางการด้วย ขณะที่ให้ผู้เรียนท าภาระงานตามท่ีก าหนด  

 การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ (Summative assessment): การประเมินที่ใช้เพ่ือแสดงขอบเขต
ของความส าเร็จของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินเพ่ือวัดผลการเรียนรู้ที่วางไว้ของหน่วย
การเรียนรู้หรือหลักสูตร โดยปกติแล้ว คะแนนที่ได้มาจะนับรวมกับคะแนนสุดท้ายของหลักสูตรหรือ
หน่วยการเรียนรู้ เป้าหมาย คือ การประเมินการเรียนรู้ว่าอยู่ในระดับใด 

Knight (2001) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประเมินเพ่ือการพัฒนาและการประเมินเพ่ือสรุปผลการ
เรียนรู้ (ดู ตาราง 1) ซึ่งอาจเป็นแบบฝึกหัดที่มีประโยชน์เพ่ือพิจารณาว่าแนวทางปฏิบัติการประเมินโดย
ส่วนมากจะอยู่ในสถานการณ์เชิงการพัฒนาหรือสถานการณ์เชิงสรุปผลการเรียนรู้ (หรือคุณอาจจะใช้แนวทาง
แบบผสมผสาน) 
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ตาราง 1 การประเมินเพ่ือการพัฒนาและการประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ (Knight, 2001)  

ลักษณะของความแตกต่าง 
การประเ มินเป็นเหมือนการ
วัดผล  
(สรุปผลการเรียนรู้) 

การประเ มินเป็นเหมือนการ
ตัดสิน  
(เชิงพัฒนา) 

ภววิทยา (ทฤษฎีของสิ่งที่ด ารงอยู่) 
และ ญาณวิทยา (ทฤษฎีที่ว่าเรารู้
ได้อย่างไร) 

สามัญส านึกพิจารณาว่ามีความ
เป็นจริงที่รู้ได้ในทันทีผ่านการใช้
วิธีการ “ทางวิทยาศาสตร์”  

มีความสัมพันธ์เชิงปริศนาระหว่าง
สิ่งที่อาจด ารงอยู่และสิ่งที่เป็นที่รู้
กัน ดังนั้นจึงไม่มีแนวทางท่ีถูกต้อง
ที่จะน าไปสู่ความจริง 

สมมติฐานเกี่ยวกับความส าเร็จ ความส าเร็จถูกมองว่าสามารถวัด
ได้ การวัดผลที่เป็นธรรมท านาย
ความส าเร็จในช่วงเวลาและบริบท
อ่ืน ๆ  

มีข้อจ ากัดในการตัดสินผลการ
เรียนรู้ ท าให้ขาดการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้ เรียนในบริบท
อ่ืนๆ ข้อมูลจำกกำรประเมินไม่ใช่
กำรท ำนำยที่ดี  

ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ผลผลิต (Feedout) ในรูปแบบ
ของการรับประกันความส าเร็จ 
ใบรับรองหรือเกรด 

ข้อเสนอแนะในรูปแบบของการ
ปรับปรุงผ่านการสนทนา 

ล าดับความส าคัญ 1. การวัดผลของความส าเร็จที่
น่าเชือถือ 

2. การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน 
3. การให้ข้อมูลเ พ่ือแนะน า

การเรียนรู้ 

1. การให้ข้อคิดเห็นเพ่ือสร้าง
โอกาสให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
ขึ้น 

2. การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน 

การจั ดการความยุ่ ง ยากของ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ของ
มนุษย ์

นั ก ล ด ท อ น  ( Reductionist) 
ส ม มุ ติ ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความส าเร็จที่ยุ่งยากออกเป็นส่วน 
ๆ เพื่อให้ผลการประเมินน่าเชื่อถือ
ได้  จากนั้นใช้คะแนนรวมเป็น
เ ครื่ อ งมื อ ในการวั ดผลอย่ า ง
สมเหตุสมผล 

ความซับซ้อนของประเมินจะต้อง
สร้างขึ้นได้ใหม่ซึ่งมีความหมาย
มากกว่าการประเมินจากผลรวม 
ความส าเร็จถูกตัดสินสภาพที่
เป็นอยู่ของผู้เรียน 

ความส าเร็จใดที่ได้รับการประเมิน
ในแนวทางนี้ 

ความเข้ า ใจและการปฏิบัติที่
สามารถจับต้องได้อย่างเป็นธรรม
โดยวิธีการตัดสินด้วยการอนุมาน
ต่ า – การเข้าหากัน การท าเป็น
ประจ า ความส าเร็จขั้นต่ า 

ความส าเร็จที่ซับซ้อน – ความ
สร้างสรรค์ที่แตกต่าง การตัดสิน
สินที่ไม่ได้ท าเป็นประจ า ลักษณะ
อุปนิสัย และทักษะความสามารถ
เชิงสมรรถนะ ที่ช่วยให้สามารถ
ท างานและสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (soft skills) 
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บางคนมีความเข้าใจคาดเคลื่อนระหว่างการศึกษาและการสอบ รวมทั้งมีการสลับเปลี่ยนกันระหว่างการ
ประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้และการประเมินผลเชิงพัฒนา อย่างไรก็ตาม การสอบข้อเขียนสามารถใช้การ
ประเมินทั้งการประเมินผลเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้และการประเมินผลเชิงพัฒนา ส าหรับหลักสูตรหรือการศึกษา
ในแต่ละรายวิชามักใช้ประเมินผลเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้  การจะใช้วิธีการประเมินผลแบบไหนขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินมากกว่าการเลือกใช้วิธีการเฉพาะใด ๆ  

ในการวางระบบประเมินของมหาวิทยาลัยส่วนมาก การประเมินจะแบ่งออกเป็นสองประเภทกว้าง ๆ คือ การ
สอบและการศึกษาในแต่ละรายวิชา ผู้สอนควรเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในหลากหลายวิธีซึ่งอยู่มากกว่าการ
ทดสอบแบบเดิมในอดีต ควรมีการตั้งค่าผลการประเมินเพ่ือจะได้ทราบเกี่ยวกับระดับความสามารถและความรู้
ที่นักศึกษาได้รับและระดับของทักษะเฉพาะที่พวกเขาได้รับระหว่างการปฏิบัติ/ภาคสนาม แนวทางท่ัวไปในการ
ประเมินผลสองประเภทนี้แสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2. วิธีการที่ใช้ในการทดสอบและประเมินการเรียนการสอน 

การทดสอบ การทดสอบในเนื้อหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน (ข้อสอบมาตรฐาน) 
การสอบแบบเปิดหนังสือสอบ (นักศึกษาสามารถเปิดหนังสืออ้างอิงได้) ดูเอกสาร 
(นักศึกษาจะได้รับเอกสารก่อนการสอบ) 
การสอบเรียงความเดี่ยว (Single essay exam) โดยใช้เวลาสามชั่วโมงส าหรับศึกษา
หัวข้อก าหนดให้ 
การให้ข้อสอบไปท านอกห้องสอบ (นักศึกษามีเวลา 2/3 วัน เพ่ือท าข้อสอบ) 
การสอบปากเปล่า (viva voce) 
การทดสอบประ เมิ นทั กษะทางคลิ นิ ก  (OSCE, objective structured clinical 
examination, clinical settings) 
ค าถามเรียงความ 
ค าถามค าตอบแบบสั้น 
การทดสอบภาคปฏิบัติและแนวทางการการทดสอบปฏิบัติอื่นๆ 
ค าถามตามจุดประสงค์ เช่น ค าถามแบบมีค าตอบให้เลือกตอบ การจับคู่ข้อความแบบ
จริง/เท็จ การจับคูค่ าถามค าตอบ และอ่ืนๆ  

หลักสูตร 
การศึกษาในแต่
ละรายวิชา 

รายงานโครงงาน 
รายงานการศึกษาดูงาน 
รายงานบทปฏิบัติการ 
แฟ้มสะสมงาน 
สมุดจดบันทึก 
กิจกรรมโครงงานกลุ่ม 
การน าเสนองาน (เดี่ยว หรือ กลุ่ม) 
การเขียนบทความ 
รายงาน 
การศึกษาบทความ 
การวิจารณ์บทความ 
การวิพากษ์วิจารณ์บทความสั้นๆ ระหว่างการเรียนตลอดวิชา 
การตั้งค าถาม (การให้นักศึกษาสร้างค าถามเพ่ือประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง) 
ค าถามตามวัตถุประสงค์ 
ค าถาม-ค าตอบแบบสั้นๆ 
การฝึกปฏิบัติ 
วิทยานิพนธ์ 
คลิปวิดีโอ 
การเขียนบทความเพื่อลงวารสารหรือจดหมายข่าว 
การวางแผนส าหรับการจัดนิทรรศการหรือการแสดงละคร 
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การศึกษาในยุคปัจจุบันต้องประกอบด้วยการท างานวิจัยและการปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาที่เรียนรู้
ร่วมกัน – การท างานกลุ่มนั้นเหมาะสมกับการเรียนรู้ของพวกเขา 

คุณลักษณะส าคัญของการท างานกลุ่มคือการสื่อสาร – การแลกเปลี่ยนและการพัฒนาความรู้ ข้อมูล ความคิด
และการปฏิบัติ กิจกรรมนี้อยู่ต่างกับการสั่งสอนหรือการติว บทสนทนาที่เกิดขึ้นท าให้เกิดโอกาสส าหรับ “การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning) (McConnell, 1994) ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือถือเป็นการการ
ขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคมและต้องให้ความสนใจกับกระบวนการนั้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายที่
ต้องการ การท างานเป็นกลุ่ม อาจมีกลุ่ม “ผลิตภัณฑ์” ของกลุ่มต่อไป ซึ่งผู้เรียนก าลังท างานอยู่ และอาจมี 
“ผลิตภัณฑ์” ส่วนบุคคลที่ประสบความส าเร็จโดยคนในกลุ่มช่วยเหลือกัน  

โปรแกรมการเรียนรู้ของการท างานกลุ่ม อาจจะก าหนดการมีส่วมร่วมที่เกิดขึ้นพร้อมกันในสถานที่เดียวกัน ใน
เวลาต่างกันอย่างต่อเนื่อง กับการประชุมตามก าหนดการ และ/หรือ การประชุมออนไลน์และรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของการสื่อสารตามความเหมาะสม การประเมินของการเรียนรู้แบบกลุ่มจะเกี่ยวข้องกับชั้นเรียน
ออนไลน์หรือการท างานในชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะต้องมีความพร้อม นอกจากนี้ต้องค านึงถึงการให้
คะแนนที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะ การดึงน้ าหนัก (Pulling Weight) การให้คะแนนเป็นกลุ่ม ความเป็นธรรม
ของการท างานในแต่ละบุคคลและความกลัวการคัดลอกผลงาน หรือการให้เครดิตของเจ้าของผลงานที่น ามา
อ้างอิง 

การประเมินผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning tasks) หรือการท างานเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็น
แบบออนไลน์หรือออฟไลน์มักจะท าโดยการน าเสนองานด้วยวาจาหรือการน าเสนอโปสเตอร์ ทุกคนในทีมจะ
ได้รับการประเมินในรูปแบบของผลงานซึ่งพัฒนาขึ้นมาเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของงานการเรียนรู้  หรืออาจจะมี
การประเมินเพ่ือนในการปฏิบัติงานรายบุคคลในงานกลุ่มนั้น ๆ  

หลักการทั่วไปของการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มคือการจัดอันดับการช่วยเหลือกันในกลุ่มที่ระดับสี่หรือห้า
จุด (McConnell, 1994) คุณค่าของความตั้งใจนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องคุณภาพและ
ข้อตกลงในสิ่งที่พวกเขาเกี่ยวข้องเพ่ือสะท้อนการเรียนรู้ (ในที่นี้ “ค่าเฉลี่ย” NB หมายถึง “เหมือนกันกับทุกคน
ในกลุ่ม”) 

1. เป็นผู้ด าเนินการหลัก (for a major contributor) 
2. เป็นผู้ด าเนินการระดับปกต ิ(for an average contributor) 
3. เป็นผู้ด าเนินการระดับต่ ากว่าปกติ (for a below-average contributor) 
4. ไม่ให้ความช่วยเหลือในงานนี้ (for no contribution to this task) 

 
วิธีการประเมินมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ ก่อนนี้มหาวิทยาลัยมักใช้การประเมินเพ่ือ
สรุปผลการเรียนรู้ในตอนท้ายของรายวิชาหรือหลักสูตร แต่มีวิธีอ่ืนที่อาจจะเหมาะสมมากกว่าและช่วยกระตุ้น
การเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการทดสอบทักษะในห้องปฏิบัติการของนักศึกษา รูปแบบการประเมินการ
ปฏิบัติที่สังเกตเห็นได้อาจเหมาะสมมากกว่า หากเราต้องการทดสอบทักษะการสื่อสารทางวาจา การน าเสนอ
ในชั้นเรียนทางวาจาอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หากต้องการให้ผู้เรียนสะท้อนแนวคิดหรือการให้เหตุผลที่เป็น
ข้อโต้แย้ง การเขียนเรียงความหรือการทบทวนบทความน่าจะเหมาะสม เครื่องมือดิจิตอลเพ่ือช่วยในการ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็วถูกน ามาใช้มากขึ้น แต่ก็มีทั้งข้อเสียและข้อดี 
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The QAA (2018) ได้ชี้น าหลัก 10 ประการ ส าหรับการประเมินการเรียนรู้ 

1. วิธีการและเกณฑ์การประเมินต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้และกิจกรรมการสอน 
2. การประเมินมีความน่าเชื่อถือ มีความสอดคล้อง มีความเป็นธรรมและมีความถูกต้อง 
3. การเข้าถึงการออกแบบการประเมินอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ 
4. การประเมินมีความครอบคลุมและเที่ยงธรรม 
5. การประเมินมีความชัดเจนและโปร่งใส 
6. การประเมินและข้อเสนอแนะมีจุดมุ่งหมายและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
7. การประเมินที่ทันเวลา 
8. การประเมินที่มีประสิทธิภาพและสามารถจัดการได้ 
9. นักศึกษาได้รับการสนับสนุนและมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมิน 
10. การประเมินส่งเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ทางวิชาการ 
 

1.3 ผลการเรียนรู้ทั่วไปส้าหรับนักศึกษา โปรแกรม SSNS MSc  

ผลการเรียนรู้ทั่วไปของนักศึกษา โปรแกรม SSNS MSc สามารถ 

 อธิบายสถานะและแนวโน้มในอดีตและปัจจุบันของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล การค้า และการบริโภค
อาหารในระดับประเทศและระดับโลก 

 อธิบายความส าคัญและบทบาทของอาหารทะเลต่อความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการจากมุมมอง
ของครอบครัว ชุมชน ประเทศและโลก 

 พัฒนามาตรการการอนุรักษ์และการใช้แหล่งทรัพยากรทางน้ าอย่างฉลาด 
 ออกแบบและอธิบายระบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 
 พัฒนาและอธิบายวิธีการต่าง ๆ ของการแปรรูปอาหารทะเลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 ระบุปัญหาของห่วงโซ่คุณค่าอาหารทะเล เช่น ผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหน่ายและพ้ืนที่การบริโภค 
 สนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามบริบทของท้องถิ่น 

1.3.1 การจัดการทั่วไป 

ความหมายของจ านวนการบรรยายต่อหน่วยกิต หน่วยกิตต่อวิชา การกระจายระหว่างงานภาคทฤษฎีและงาน
ภาคปฏิบัติ เป็นต้น 

 ข้อก าหนดระดับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต MSc 
 ทั้งหมด 48 หน่วยกิต (รายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต และงานวิจัยวิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต) 
 แต่ละวิชาจะมี 1-3 หน่วยกิตต่อวิชา 
 หนึ่งหน่วยกิตเทียบเท่ากับภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์) หรือ ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง 
 6 – 12 วิชาเพียงพอส าหรับโปรแกรมปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต MSc นั่นก็คือ 24 หน่วยกิต 
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1.4 กลุ่มวิชาบังคับ 

กลุ่มวิชานี้เป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐานที่นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนให้ครบเพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา และ
กลุ่มวิชานี้เรียกว่ากลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเหล่านี้ให้ความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพื่อความเชี่ยวชาญช านาญพิเศษ 
ตัวอย่างเช่น ในบรรดาวิชาที่พัฒนาขึ้นโดยครูผู้สอนส าหรับหลักสูตร SSNS จนถึงปัจจุบัน กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ได้
มีการตกลงเสนอให้เป็นกลุ่มวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 

 ความยั่งยืนของอาหารทะเลและโภชนาการมนุษย์ 
 ห่วงโซ่คุณค่าอาหารทะเล (ผลิตภัณฑ์ การค้าและการบริโภค) 
 ความปลอดภัยและการรับรองอาหารทะเล 

ในแต่ ล ะที ม โ คร งการของมหาวิ ทยาลั ย จะ เลื อกวิ ช า เ พ่ิ ม เ ติ ม อีกสองสามวิ ช าส าหรั บกลุ่ มนี้   
โดยการให้ค าปรึกษากับครูผู้สอน นักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในภายหลัง 

1.5 กลุ่มวิชาเลือก 

กลุ่มวิชานี้มีความหลากหลาย และนักศึกษาไม่จ าเป็นต้องลงเรียนทั้งหมด แต่นักศึกษาสามารถเลือกวิชาที่ตรง
กับความสนใจเฉพาะของตน วิชาเหล่านี้จะให้ความพิเศษเพ่ิมเติม ตัวอย่างเช่น ในบรรดากลุ่มวิชานี้ที่พัฒนาขึ้น
โดยครูผู้สอนจนถึงปัจจุบันเพื่อหลักสูตร SSNS คือ 

 การจัดการประมง 
 การผลิตอาหารทะเลที่สะอาด 
 วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล  
 การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า 
 โภชนาการการเพาะเลื้ยงสัตว์น้ าและเทคโนโลยีอาหาร 
 สุขภาพสัตว์น้ า 
 ระเบียบวิธีวิจัย สถิติและจริยธรรม 
 อาหารทะเลและสิ่งแวดล้อม 

วิชาทั้งหมดท่ีอาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมได้พัฒนาขึ้นจะได้รับการพิจารณาจัดอยู่ในกลุ่มนี้ หากมีการเพ่ิมเติมหรือ
ปรับปรุงให้ทันสมัยจะต้องผ่านการให้ค าปรึกษาและการอภิปรายเพ่ิมเติมระหว่างครูผู้สอน นักศึกษา และผู้ที่
เกียวข้องอ่ืนๆ ในภายหลังเพ่ือความสมบูรณ์ของหลักสูตร 

1.6 รายการเอกสารวิชาการที่สนับสนุนผลการเรียนรู้หลักของหลักสูตร 

 1.6.1 หนังสือวิชาการ 

 คุณภาพน้ าในบ่อส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดย C.E. Boyd, มหาวิทยาลัยออเบิร์น และ วิศวกรรม
การเพาะเลี้ยงสัตว์นั้น ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 โดย Odd-Ivar Leekang และ Wiley-Blackwell 
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 คู่มือการตลาดอาหารทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดย  C. Engle, K. Kwamena Quangrainie 
และ M. M. Dey, Wiley-Blackwell 

 สถิติเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดย Ram C. Bhujel และ Wiley-Blackwell. 

 1.6.2 วารสารทางวิทยาศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ 
 ปลาและการประมง 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 โภชนาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 บทวิจารณ์ด้านวิทยาศาสตร์การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 บทวิจารณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 
 วารสารสมาคมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโลก 

 1.6.3 นิตยสาร 

 นิตยสารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของสมาคมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโลก 
 ผู้สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าระดับโลก 
 วัฒนธรรมทางน้ าเอเชียแปซิฟิก 
 AquaFeed 

 1.6.4 แหล่งข้อมูลออนไลน์และหน่วยงานพัฒนา 

 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO – กรมประมง 
(http://www.fao.org/fishery/en) 

 Globefish 
 Fishbase 
 WorldFish (https://www.worldfishcenter.org/ 
 NACA (www.enaca.org) 
 SEAFDEC 
 อ่ืนๆ 

 1.6.5 สมาคมสังคมวิชาชีพ 

 สมาคมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโลก World Aquaculture Society (WAS) และสาขาภูมิภาค/ประเทศ 
 สมาคมประมงแห่งเอเชีย Asian Fisheries Society (AFS) 
 สมาคมแห่งชาติ National Associations 

http://www.fao.org/fishery/en
https://www.worldfishcenter.org/
http://www.enaca.org/
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 2. คู่มือผู้สอน 

 2.1 การวางแผน 

การจัดโครงสร้างหลักสูตร หมายถึง การวางแผนหลักสูตรเพ่ือให้ผลการเรียนรู้ การประเมินและกิจกรรมการ
เรียนรู้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้แน่ใจว่า การจัดโครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงมีการก าหนด
หลักการส าคัญ ดังนี้ 

1. คุณต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้อะไร 
2. คุณจะใช้วิธีการสอนแบบใดท่ีจะสามารถให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ 
3. การประเมินผลและเกณฑ์ใดบ้างท่ีจะแสดงว่านักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ 

เพ่ือให้แน่ใจว่าการสอนมีคุณภาพสูงจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวางแผนหลักสูตรตามโครงสร้างพ้ืนฐาน  สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก 

1. ทรัพยากรที่มีอยู่: เวลา ครูผู้สอน เงินทุน สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียน (ส าหรับการสอน การสอบ 
ห้องปฏิบัติการและอ่ืนๆ) 

2. ห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ สิ่งอ านวยความสะดวกภาคสนาม การทัศนศึกษา 
3. วิทยากรรับเชิญ 
4. ขนาดของกลุ่ม 
5. เครื่องมือดิจิตอลและสื่อการสอน 
6. เอกสารข้อมูลที่มีอยู่ 
7. ความรู้พื้นฐานของนักศึกษา: ความรู้และทักษะ (ทั่วไปและการปฏิบัติ)  

 2.2 การสอน/การบรรลุผล 

ไม่มีแนวการปฏิบัติการสอนที่เป็นสากลที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอน และวิธีการประเมินจะต้องสร้างขึ้นตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 1.3 การบรรยายแบบดั้งเดิมสามารถเพ่ิมเติม
หรือแทนที่ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น ในส่วนที่เป็นการพัฒนาหลักสูตร SSNS MSc มีการ
แจกแบบสอบถามให้แก่นักวิชาการและผู้ประสานงานของหลักสูตร MSc ในยุโรปและเอเชีย แบบสอบถามนี้
ประกอบด้วยค าถามที่เกี่ยวข้องกับการสอนและวิธีการประเมิน โดยทั่วไปแล้ว การส ารวจจะให้แนวทางที่
ชัดเจนที่จะก าหนด “แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด” ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอน “โครงการวิจัยวิทยานิพนธ์ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม”“กรณีศึกษา” และ “งานในห้องปฏิบัติการ” ที่มีความส าคัญมากที่สุดในมุมมองของ
ตลาดแรงงาน จากวิธีการเรียนรู้ ทั้ง “โครงการวิจัยวิทยานิพนธ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม” และ “งานใน
ห้องปฏิบัติการ” ถูกจัดอยู่รายชื่อวิธีการสอนสามอันดับแรก นอกจากนี้ “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning, PBL) เป็นวิธีการสอนอีกวิธีที่มีความเหมาะสม โครงการวิจัยวิทยานิพนธ์ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และกรณีศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาใช้ความรู้ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น (โปรดดูภาพ 5 ระดับสติปัญญาและพฤติกรรมตามอนุกรมวิธานของ 
Bloom) 



 

21 

เพ่ือให้การเชื่อมโยงให้นักศึกษาเข้าถึงการจ้างงานอย่างชัดเจน ขอแนะน าให้ น าทักษะและความสามารถที่
นายจ้างต้องการมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนและผลการเรียนรู้ โดยทั่วไป จากประกาศรับสมัครงาน ทักษะที่
นายจ้างต้องการ ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) การสร้างสรรค์ (creativity) การแก้ปัญหา 
(problem-solving) การตัดสินใจ (decision-making) ประสิทธิผลส่วนบุคคล (personal effectiveness) 
ทักษะการสื่อสาร (communications skills) และความรอบรู้ เชิงพาณิชย์  (commercial awareness) 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นทักษะเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการอภิปราย การสะท้อนความคิด การ
ประเมินผล โดยผ่านการอภิปรายกลุ่ม บทวิจารณ์งานเขียน หรือ การแก้ปัญหา การวางแผนโครงการ การ
ทดลองการออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  

ค าแนะน าส าหรับการอ่านเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม (Active Teaching 
Methods) (Freeman, et al., 2014) ไ ด้ แ ก่  ง านกลุ่ ม  ( group work)  (Chang และ  Brickman, 2018; 
Hammar Chiriac, 2014) กรณีศึกษา (case studies) (Bonney, 2015) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) (Allen Tanner, 2003; Hmelo-Silver, 2004) ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) (Giannakos, 
et al., 2014) และการใช้เครื่องมือดิจิตอล เช่น การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน  (game-based learning) (Li 
และ Tsai, 2013) 

2.3 การประเมิน 

ความยุ่งยากที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการประเมินดูเหมือนจะอยู่ระหว่างการประเมินเพ่ือจัดเตรียม
ข้อเสนอแนะและช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ (การประเมินเพ่ือพัฒนา) และการประเมินเพ่ือแสดงระดับความส าเร็จ 
(การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้)  

การเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักศึกษาและผู้สอน รวมทั้งมีส่วนช่วยให้การประเมินมีความถูกต้องและความน่าเชื่อถือภายใน
บริบทที่คุณเลือก กระบวนการเหล่านี้ สามารถอ่านเพ่ิมเติมได้จาก Nightingale, et al. (1996) Nightingale, 
et al. (1996) ได้ระบุผลการเรียนรู้แปดประเภทกว้าง ๆ (ตามรายการด้านล่าง) และได้แนะน าวิธีการประเมิน
ที่เหมาะสมของแต่ละประเภท 

2.4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสินใจ (Thinking critically and making 
judgments) 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสินใจ ประกอบด้วยการพัฒนาการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล การสะท้อน
ความคิด การประเมินค่า การประเมินผลและการตัดสินใจ ซ่ึงทักษะเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้จากกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น 

 เรียงความ 
 รายงาน 
 วารสาร 
 จดหมายแนะน าถึง...(เก่ียวกับนโยบาย, เรื่องสุขภาพและสาธารณสุข...) 
 การเสนอกรณีเพ่ือกลุ่มผลประโยชน์ 
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 การจัดเตรียมเอกสารสรุปของคณะกรรมการส าหรับการประชุมกลุ่ม 
 บทวิจารณ์หนังสือ (หรือบทความ) ส าหรับวารสารในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
 การเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ส าหรับหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ 
 การแสดงความคิดเห็นในมุมมองเชิงทฤษฎีของบทความ 

2.5 การแก้ปัญหาและการพัฒนาแผน (Solving problems and developing plans) 

การแก้ปัญหาและการพัฒนาแผน เริ่มจากการระบุปัญหา การตั้งปัญหา การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา  
การทบทวน การออกแบบการทดลอง การวางแผน การใช้ข้อมูล ทักษะเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้จากกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น 

 สถานการณ์ปัญหา 
 งานกลุ่ม 
 ปัญหาที่ใช้การท างานเป็นฐาน (Solving problems and developing plans ) 
 การจัดเตรียมรายงานแบบสอบถามของคณะกรรมการ 
 การเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนทีส่ามารถแก้ไขปัญหาได้จริง (Draft a research bid to a 

realistic brief) 
 การวิเคราะห์กรณี 
 เอกสารการประชุม (บันทึกส าหรับเอกสารการประชุมรวมประวัติย่อของผู้น าเสนอผลงานหรือนักวิจัย) 

 

2.6 การแสดงขั นตอนและการสาธิตเทคนิค (Performing procedures and demonstrating 
techniques)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการสาธิตเทคนิคต่าง ๆ ประกอบด้วยการค านวณ การอ่าน การใช้อุปกรณ์ การ
ปฏิบัติตามขั้นตอนในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติตามเกณฑ์วิธี การปฏิบัติตามค าแนะน า ทักษะเหล่านี้สามารถ
ฝึกฝนได้จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

 การสาธิต 
 การเล่นสวมบทบาทสมมุต ิ
 การสร้างวิดีโอ (เขียนสคริปต์ และผลิต/สร้างวิดีโอ) 
 การผลิตโปสเตอร์ 
 รายงานห้องปฏิบัติการ 
 การจัดเตรียมคู่มือภาพประกอบในการใช้อุปกรณ์ 
 การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานในวิชาจริงหรือสถานการณจ์ าลอง 
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2.7 การจัดการและการพัฒนาตนเอง (Managing and developing oneself)  

การจัดการและการพัฒนาตนเอง เป็นการท างานร่วมกัน การท างานอย่างอิสระ การเรียนรู้อย่างอิสระ การ
ก ากับตนเอง การจัดการเวลา การจัดการงาน การจัดระเบียบ ทักษะเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้จากกิจกรรมต่าง 
ๆ เช่น 

 การอ่านวารสาร 
 แฟ้มภาพผลงาน (Portfolio) 
 สัญญาการเรียนรู้ (Learning Contracts) 
 งานกลุ่ม 

2.8 การเข้าถึงและการจัดการข้อมูล (Accessing and managing information) 

การเข้าถึงและการจัดการข้อมูลประกอบด้วยการท างานวิจัย การตรวจสอบ การตีความ การจัดระเบียบข้อมูล  
การทบทวน การถอดข้อมูล การเก็บข้อมูล การค้นหาและการจัดการแหล่งข้อมูล การสังเกตและการตีความ 
ทักษะเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

 บรรณานุกรมที่มีค าอธิบายประกอบ 
 งานโครงการ 
 วิทยานิพนธ์ 
 งานทีส่ามารถน าไปใช้จริง หรือแผ่นพับเชิงวิชาการ 
 วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

2.9 การสาธิตให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจ (Demonstrating knowledge and 
understanding) 

การสาธิตให้เห็นความรู้และความเข้าใจ ได้แก่ การจดจ าได้ การอธิบาย การรายงาน การค านวณ การส านึก  
การระบุ, การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทักษะเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้จากกิจกรรมต่างๆ เช่น 

 การสอบข้อเขียน 
 การสอบปากเปล่า 
 เรียงความ 
 รายงาน 
 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลหรือแบบบันทึก 
 การประดิษฐ์รายการสารานุกรรม 
 การเขียนค าตอบส าหรับค าถามของลูกค้า 
 ค าถามค าตอบสั้น ๆ: จริง/เท็จ/ค าถามแบบเลือกตอบ (การประเมินแบบใช้กระดาษหรือใช้คอมพิวเตอร์

ช่วย) 
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 2.10 การออกแบบ การสร้างสรรค์ การปฏิบัติ 

การออกแบบ การสร้างสรรค์ การปฏิบัติ ประกอบด้วยการจินตนาการ การแสดงภาพ การออกแบบ การผลิต  
การสร้างสรรค์ การคิดค้น การแสดง ทักษะเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

 แฟ้มภาพผลงาน (Portfolio) 
 การแสดง 
 การน าเสนอ 
 โครงการสมมติ 

 2.11 การสื่อสาร 

การสื่อสารประกอบด้วยการสื่อสารทางเดียวและสองทาง การสื่อสารภายในกลุ่ม การสื่อสารทางวาจา การ
เขียน และการสื่อสารที่ไม่ใช้ทางวาจา การโต้แย้ง การอธิบาย การสนับสนุน การสัมภาษณ์ การเจรจา การ
น าเสนองาน การเขียนเฉพาะเรื่อง ทักษะเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

 การน าเสนอในรูปแบบการเขียน (เรียงความ รายงาน เอกสารเชิงสะท้อนความคิดและอ่ืน ๆ) 
 การน าเสนอทางวาจา 
 งานกลุ่ม 
 การอภิปราย/การโต้วาที/การเล่นบทบาทสมมติ 
 การมีส่วนร่วมใน “ศาลไต่สวน – Court of Enquiry” 
 การน าเสนอผ่านหน้ากล้อง 
 การสังเกตการปฏิบัติวิชาชีพจริงหรือจ าลอง 

 2.12 การประเมินผลการปฏิบัติ 

การประเมินผลเป็นวงจรของการให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่ามาก (Hounsell, et al., 2006) ซึ่งสามารถแจ้งให้
ทีมงานหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านทราบเกี่ยวกับการสอน การเรียนรู้และการประเมิน ว่าผลการ
ด าเนินงานเป็นตามความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ และ/หรือความต้องการหรือไม่ (ภาพ 6) เนื่องจากมีความ
แตกต่างของการรับรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่
แตกต่างกัน (Crook, et al., 2006; Stefani, et al., 1997; Williams, 2005) 
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ภาพ 6 การประเมินหรือวงจรการปฏิบัติของประเมิน (powerpoint ในหลักสูตรจากแหล่งข้อมูล Cambridge 
Slide Share Resource) 
 
แหล่งข้อมูลส าคัญ 3 แหล่งของข้อเสนอแนะทีใ่ช้กันอย่างกว้างขวางในการประเมินการสอน 

  1. ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 
  2. ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนร่วมวิชาชีพ รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอก 
  3. ข้อเสนอแนะที่สร้างขึ้นเองจากทีมผู้สอน 

การสร้างข้อเสนอแนะที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มักจะใช้แหล่งข้อมูลสองแหล่งจากแหล่งข้อมูลซึ่งแต่ละ
แหล่งมีข้อดีและข้อจ ากัดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่เข้าถึงได้โดยตรง
จากมุมมองของผู้เรียน นักศึกษาถือเป็นผู้มีส่วนร่วมที่เหมาะสมที่สุดในการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ความชัดเจนในการน าเสนอ การยกตัวอย่างประกอบ การเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก วิธีการประเมินและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในทางตรงกันข้าม ทีมอาจารย์ผู้สอนจะให้ข้อคิดเห็นที่ดีในเรื่องความเหมาะสม
ของจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระและโครงสร้าง การออกแบบและจัดเตรียมทางเลือกส าหรับวิธีการ
สอนและวิธีการประเมินที่ใช้ ส่วนข้อเสนอแนะที่สร้างขึ้นเองโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าที่
ให้ประโยชน์กับสิ่งต่างๆ ที่ใช้งานและเปลี่ยนแนวปฏิบัติได้ แต่ในทางกลับกันก็อาจไม่ได้ผลหรือใช้ไม่ได้ 
(Ramsden และ Dodds, 1989) เนื่องจากขาดมุมมองจากบุคคลภายนอก 

 2.13 ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 

แม้ว่าจะมีวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ แต่แนวทางที่ใช้กันทั่วไปในการประเมินหลักสูตรและการสอน
ยังคงเป็นแบบสอบถามนักศึกษาตอนท้ายหน่วยการเรียนรู้หรือเมื่อจบวิชาเรียน แบบสอบถามเหล่านี้สามารถ
ใช้ร่วมกับการอภิปรายแบบตัวต่อตัวผ่านคณะกรรมการ ตัวแทนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา 
แหล่งที่มาของข้อเสนอแนะรวมทั้งการแลกเปลี่ยนอย่างไม่เป็นทางการในภาคปฏิบัติ การสอนพิเศษ การเข้าชั้น

การปรับปรงุ 

การวางแผน 

กจิกรรม 

การเรยีนรู ้

ขอ้มลู Input 

ขอ้เสนอแนะ

เชงิรปูแบบ 

เกณฑ์

ความส าเร็จ 

การประเมนิดว้ย

ตัวเองและเพือ่น 

ความตัง้ใจ 

ในการเรยีน 

วงจรการเรยีนรู ้

การสอน  

และการประเมนิ 
 

การตัง้ค าถาม 
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เรียน รูปแบบการกระจายเกรด (Distribution Patterns of Grades) และธรรมชาติของตัวแทนนักศึกษา 
(Nature of Students’ Choices) ในการเลือกระหว่างหัวข้อที่มอบหมายให้ 

Marsh and Roche (1993) และ Rowley (2003) มีความเห็นว่า จุดประสงค์ของการรวบรวมข้อเสนอแนะ
ของนักเรียนควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 ข้อเสนอแนะที่วินิจฉัยให้แก่คณะอาจารย์นั้นจะมีประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงการสอน 
 การวัดประสิทธิภาพการสอนเพ่ือใช้ในการตัดสินใจด้านบุคลากรและการบริหาร 
 ข้อมูลส าหรับนักศึกษาที่ใช้ในการเลือกวิชาและครูผู้สอน 
 ผลลัพธ์หรือการอธิบายกระบวนการส าหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการสอน 

 

วัตถุประสงค์เพ่ิมเติมสี่ประการที่ดูเหมือนจะมีความส าคัญเท่า ๆ กัน แม้จะไม่เก่ียวข้องกัน 

 เพ่ือเป็นหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่าโอกาสของนักศึกษาที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรของ
พวกเขาและข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นไดด้ าเนินการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

 เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาสะท้อนการเรียนรู้ของพวกเขาซึ่งจะช่วยเพ่ิมการรับรู้ในกระบวนการเรียนรู้
และปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกหรือเชิงลบในแนวทางที่จะพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้ของพวกเขา 

 เพ่ือให้นักศึกษาในฐานะที่เป็นลูกค้ามีโอกาสแสดงระดับความพึงพอใจของพวกเขาต่อประสบการณ์
การเรียนรู้ 

 เพ่ือเปรียบเทียบสถาบันต่าง ๆ และสร้างตัวชี้วัดคุณภาพอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลต่อชื่อเสียงทางการตลาด
ของมหาวิทยาลัย 

โดยปกติข้อมูลที่รวบรวมในแบบสอบถามของนักเรียนเป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ซึ่งจึงถูกรวบรวมใน
ตอนท้ายของหน่วยการเรียนรู้หรือหลักสูตร 

การด าเนินการกับข้อเสนอแนะของนักเรียนหลังจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้อง
แบ่งปัน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างมากและได้รู้ว่าผู้สอนจะใช้ข้อมูลอย่างไรและจะใช้ค าตอบของ
พวกเขาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาความรู้และทักษะของพวกเขาในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร 

 2.14 ข้อเสนอแนะจากเพื่อนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนหรือผู้ทรงคุณวุฒิสามารถน าใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยหรือสร้าง
หลักสูตรใหม่ การทบทวนผลการด าเนินงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ครอบคลุมกิจกรรมการสอนที่
หลากหลายรวมถึงการประเมิน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การออกแบบหลักสูตร ห้องปฏิบัติการและการ
สอนในภาคสนาม ดังนั้นการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิและเพ่ือน ๆ ในสายงานเดียวกันถือเป็นส่วนส าคัญของ
การประเมินการสอนที่ดี ยิ่งไปกว่านั้นการทบทวนโดยเพ่ือนยังกระตุ้นการสื่อสารและการท างานร่วมกัน ใน
อดีตค าว่า “การทบทวนโดยเพ่ือน” ถูกจ ากัดในสถานการณ์เมื่อเพ่ือนร่วมงานคนหนึ่งแวะเยี่ยมชมชั้นเรียนของ
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เพ่ือนร่วมงานอีกคนเพ่ือประเมินทักษะการสอน อย่างไรก็ตาม การทบทวนโดยเพ่ือนสามารถปรับให้เหมาะสม
เพ่ือจัดการกับกิจกรรมทบทวนประเภทอ่ืน ๆ เช่น การวิจารณ์หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนห้าประการต่อไปนี้ที่ใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์จากการพัฒนาเกณฑ์
ส าหรับการพิจารณาระหว่างการทบทวนปรับปรุง/วิพากษ์หลักสูตร 

  1. แนวทางการสอนที่มีอิทธิพลซึ่งสามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเรียนรู้ 
  2. การพัฒนาหลักสูตรและทรัพยากรที่สะท้อนถึงความต้องการในสายงาน 
  3. แนวทางในการประเมินและข้อเสนอแนะที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระ 
  4. การเคารพและสนันสนุนเพื่อการพัฒนานักศึกษาแต่ละบุคคล 
 5. กิจกรรมทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลและเพ่ิมการเรียนรู้และการสอน 

ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมสายงานและผู้ทรงคุณวุฒิออกแบบมาเพ่ือทบทวนเนื้อหาหลักสูตรและหลักสูตร 
ค าถามบางข้อในที่นี่สามารถน าไปพิจารณาปรับใช้ได้ เช่น หลักสูตรและรายวิชาโดยภาพรวมดีมากน้อยเพียงไร 
หลักสูตรนี้สะท้อนมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นโดยแผนกหรือไม่และที่ส าคัญไปกว่านั้น การพัฒนาร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ชุมชนและประเทศชาติอย่างไร จุดประสงค์หน่วยการเรียนรู้เหมาะสมกับโปรแกรมการศึกษาโดยรวม
มากเพียงไร การมอบหมายงานเหมาะสมกับเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้และนักศึกษาที่ได้หน่วยการเรียนรู้
หรือไม ่

นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมการทบทวนผ่านการการสังเกตในชั้นเรียน ซึ่งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าทั้ง
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและการประเมินผล ขอแนะน าว่าให้ท าการสังเกตก่อนโดยการปรึกษากับ
เจ้าหน้าที่ที่ก าลังสังเกตเพ่ือว่าผู้ตรวจสอบมีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของการสังเกตที่ควรเก็บ
รวบรวมไว้ และยังจ าเป็นที่ผู้สังเกตการณ์จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและช่วงเวลาที่เรียน 
ดังนั้นจึงขอแนะน าว่าให้มีการประชุมก่อนการทบทวนเพ่ือให้ผู้ทบทวนสามารถอธิบายบริบทการสอนและ
อธิบายจุดมุ่งหมายของภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นโอกาสในการอภิปรายในเรื่องของเกณฑ์ที่
จะเป็นประโยชน์และเก่ียวข้องมากที่สุดและจะถูกน าไปใช้ระหว่างการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน 

การรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งทางวาจาและการเขียนหลังจากการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน ข้อเสนอแนะทางวาจา
ท าให้การอภิปรายมีคุณค่าในขณะที่รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรช่วยให้มั่นใจว่าผู้ทบทวนมีบันทึกแล ะ
สามารถสะท้อนในภาคการศึกษาต่อไป 

ค าถามทั่วไปที่เกิดจากการสังเกตในชั้นเรียนจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การน าเสนอและความชัดเจนของ
เนื้อหาสาระ ค าสั่งงานของเนื้อหาวิชา ระดับการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ผู้สอนและนักศึกษา 

แม้ว่าอาจจะดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้สอนที่จะให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนท าการสังเกตการณ์ แต่
กระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรโดยเป็นเหมือนเครื่องมือทีจ่ะช่วยในการปรับปรุงการสอน 
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Appendix 
Example of a developed course with course outline and learning outcommes: 

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
SCHOOL OF ENVIRONMENT, RESOURCES AND DEVELOPMENT 

ED71.xx Selected topics: Sustainable Sea Food Business 2(2-0) 

Semester: January 

Course Objective: Seafood products are highly traded items in both the local and global 
markets. Seafood production, processing and trading have been highly commercial and 
globalized activities, which have resulted in a competition tougher than before. More recently, 
regulatory requirements are becoming stricter and often more complex. This course provides 
students with practical Seafood business management tools in the production, processing, 
quality control, and marketing of Seafood products in both the local and global markets to 
ensure the long-run sustainability of seafood production. 

Learning Outcomes:  

On completion of this course, students will be able to: 

 identify suitable types of Seafood products for business 
 explore the local and international markets for aquatic products 
 apply seafood safety measures and certification processes 
 carry out cost-benefit analysis of Seafood business 
 develop a business plan for start-up seafood business 

Pre-requisite: None 

Course Outline:  

I. Introduction 

1. Scope of seafood business 
2. Feeding the world in 2050 & trends in food supply chains 
3. Entrepreneurship in seafood industry 
4. Seafood products (live, fresh and processed fish) 
5. International seafood trade 
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II. Context of Seafood Business 

1. Financial resources and institutions 
2. Inputs and technical support services 
3. Research and development 
4. National and international food safety standards and hygiene requirements 

III. Clients, Consumers and Product Development 

1. Markets: domestic and international 
2. Consumer behavior and expectations 
3. Food crisis, customers’ food scares 
4. New product development and deployment 

IV. Certification and Industry Standards 

1. Principles of certification 
2. Certification vs. branding 
3. Overview of major families of standards 
4. Organic Seafood standards 
5. Fair trade standards and traceability 
6. Industry standards (ASC, MSC, GLOBALGAP etc.) 
7. ISO standards (ISO 9000, 14001, 22000) 

V. Cost-Benefit Analysis 

1. Cost, revenue, gross margin, and net profit 
2. Partial budgeting of seafood businesses 
3. Benefit-cost ratio 
4. NPV, IRR, Payback period etc. 
5. Decision making / choosing the right businesses 

VI. Planning and Management of Seafood Business 

1. Business plan development 
2. Human resource management and team building 
3. Management of cooperative/contract farming (clusters, farmers groups etc.) 
4. Implementation phases 
5. Regular monitoring and evaluation plan 
6. Lessons learned and continuous improvement 
7. Expansion and growth 
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Laboratory Session:  

1. Sensory testing of seafood items 
2. Microbial testing of seafood items  

Field visits:  

1. Fish farms – Sea bass, Tilapia, Shrimp etc. 
2. Seafood processing factory 
3. Fish markets – fish landing site, traditional village and supermarket 

Case studies: 

1. Tilapia hatchery business – Nam Sai Farms, Prachinburi 
2. Shrimp farm – Sib Saen Farm, Chonburi 
3. Sib Saen Farm – Chachoengsao, Province 
4. Sea bass farming – Song Sawang Farm, Chacheongsao 

Learning Resources:  

Textbooks: No designated textbook, but lecture notes will be provided. 

Reference Books: 

1. Bhujel, R.C. 2014. A Manual for Tilapia Business Management. CABI Publishing. 216 p. 
2. Engle, C. 2010. Seafoodculture Economics and Financing: Management and Analysis, 

Wiley-Blackwell. 272 p.  
3. Leung, PS. and Engle, C.R. 2006. Shrimp Culture: Economics, Market, and Trade. 

Wiley-Blackwell. 335 p. 
4. Washington, S., and Ababouch, L., 2011. Private standards and certification in fisheries 

and aquaculture. Current practice and emerging issues. FAO. 181 p. 

Journal and Magazines: 

1. Aquaculture economics: An overview, Springer 
2. Aquaculture Economics & Management, Taylor & Francis 
3. Global Aquaculture Advocate magazine, Global Aquaculture Alliance, USA 
4. Aqua Culture Asia Pacific magazine, Corporate Media Services, Singapore 
5. Aquaculture Magazine by World Aquaculture Society, USA 
6. Aquaculture Asia by NACA, Bangkok 
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Teaching and Learning Methods: Lectures, field visits, case studies and presentations 
(description attached) 

Time Distribution and Study Load: 

Lecture hours = 15 h. 
Field visits = 8 hrs x 3 days 
Case study assignments = 8 h. (1 day) 
Self-studies = 50 h. 

Evaluation Scheme: 

Case Study report and presentation 1 = 20%; Case Study report and presentation 2 (Trip) = 
20%; Mid-semester examination = 20%; and Final examination = 40%. 

Students who display a thorough knowledge on aquaculture business management during the 
examinations and show excellent analytical skills in evaluating case study reports (written 
report + presentations) are given an A grade, and those who display a good understanding and 
analytical skills are given a B grade. Grade C will be awarded for those who show below 
average knowledge and analytical skills on the subject matter, and the grade D will be given 
to students who show poor understanding/ analytical skills on the subject matters. 

Instructor: Dr Ram C. Bhujel 

 
School Recommendation:     ADRC Approval:    
  
Academic Senate Approval:     
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Annexes: 
(Select only which you are going to use) 

1. Needs Assessment:  
One-page form to be developed and given to students on the first introductory class 
 

2. Lectures – lecture notes, 2 hours each, PDF file of the lectures and also reference 
materials to be provided in advance via online / VLE system 
 

3. Group discussions 

 Topic / issues / problems 
 Group plan  
 Date and venue 
 Presentation & Report 

4. Videos 

Title of the videos, where and how long 

5. Laboratory work – a lab manual with clear learning objectives to be prepared and 
provided to the students.  

 Methodology 
 List of equipment, materials and chemicals 
 Reports to be submitted by students (format with deadline)  

6. Field visit / study tours: Fish farm, Seafood market and processing  

One-page description with the followings: 

 Background 
 Objectives 
 Date and transportation details with do’s and don’ts 
 Report with deadline 
 Presentation (date and format) 
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7. Internship / field work 

Full description of the program with the followings: 

 Background and objectives 
 Date and transportation/residences details with do’s and don’ts 
 Report (weekly) with deadline and final 
 Presentation (date and format) 

8. Case studies 

One-page description with the followings: 

 Background description 
 Objectives 
 Report and presentation 

9. Evaluation and Feedback – 

An evaluation form to be developed to give to the students to get feedback. Scoring methods 
for each chapter and teaching methods etc, and also open questions can be included what 
they like the most, what they did not like and what are missing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


