Step

01

Course
Stakeholder
Requirement
Core
Concept

Step

02

5 STEPS

Step

03

COURSE
DESIGN

Step

04

Step

05

Learning
Outcome

Constructive
Alignment

Course
Syllabus
KMUTT ---- 01

KMUTT ---- 02

KSA

*do not put in what you want to teach. Try to think
what students should learn from this course.

Knowledge (content)

Skill (be able to do)

Attitude (feel)

What are the specific things students
will know at the end of the unit?

What are specific things students should be
able to do at the end of the unit?

What are specific attitudes students should
have at the end of the unit?
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การเข�ยน
ผลลัพธการเร�ยนรู

Generic format of Learning Outcome
รูปแบบการเข�ยนผลลัพธการเร�ยนรู
Action Verb

Object

Qualifying
Phrase

(คำกร�ยาที่สะทอนพฤติกรรม)

(กรรม)

(สวนขยาย)

Example

ผลลัพธการเร�ยนรู (Learning Outcomes) หมายถึง
พฤติกรรมทีผ่ เู ร�ยนสามารถแสดงออกเปนรูปธรรมและสามารถวัด
และประเมินผลได ผลลัพธการเร�ยนรูเ ปนความสำเร็จ (Achievement)
ของผูเ ร�ยนหลังจากจบการเร�ยนรู ในแตละบทเร�ยน ชุดว�ชา รายว�ชา
กิจกรรมเสร�มหลักสูตร และหลักสูตร อีกนัยหนึ่งคือสิ�งที่ผูเร�ยน
ตองสามารถทำได หลังกระบวนการเร�ยนรูแตละบทเร�ยน รายว�ชา
หลักสูตร ฯลฯ จากความหมายของผลลัพธการเร�ยนรูข า งตน
ผลลัพธการเร�ยนรูจะตองเปนพฤติกรรมที่ผูเร�ยนตองทำได
(Active) สำเร็จ (Achievable) วัดและประเมินผลได (Assessed)
โดยผลลัพธการเร�ยนรู ในหลักสูตรหนึ่งๆ ตองมีความเชื่อมโยงและ
สัมพันธกนั (Aligned) ในทุกระดับตัง้ แตหลักสูตร รายว�ชา บทเร�ยน
และกิจกรรม

On successful completion of this course students will be able to design, create and use a mechanical device which can perform a
routine, specified function and that meets Australian and New Zealand standards.
On successful completion of this course students will be able to prepare and present a legal argument to support a defence based
on available and valid evidence, with reference to contemporary common law precedents for a specified case study.
By the end of this course, students will be able to review and critique a performance art work, with reference to contemporary
theory of artistic criticism.
Graduates will demonstrate an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constrains
such as economic, environment, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.

Learning outcomes should be SMART (TT)
SPEAK TO THE LEARNER: learning outcomes
should address what the learner will know or be able to
do at the completion of the course
MEASURABLE: learning outcomes must indicate

TIME-BOUND: the learning outcome should set a
deadline by which the knowledge or skills should be
acquired;

TRANSPARENT: should be easily understood by the

how learning will be assessed

learner; and

APPLICABLE: learning outcomes should emphasize

TRANSFERABLE: should address knowledge and

ways in which the learner is likely to use the knowledge
or skills gained

REALISTIC: all learners who complete the activity or
course satisfactorily should be able to demonstrate the
knowledge or skills addressed in the outcome

skills that will be used by the learner in a wide variety of
contexts
Source:
The SMART(TT) method of goal setting is adapted from
Blanchard, K., & Johnson, S. (1981). The one minute manager.
New York: Harper Collins.
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Bloom's Taxonomy of Learning Domains

Creating
Evaluating

Cognitive Domain

Analyzing
Applying

Understanding
Remembering
Action Verbs: Choose,
Define, Find, How, Label,
List, Match, Name, Omit,
Recall, Relate, Select,
Show, Spell, Tell, When,
Where, Why

Action Verbs: Classify,
Compare, Contrast,
Demonstrate, Explain,
Extend, Illustrate, Infer,
Interpret, Outline,
Relate, Rephrase,
Show, Summarize,
Translate

Action Verbs: Apply,
Build, Choose, Plan,
Construct, Develop,
Experiment with, Solve,
Identify, Interview, Make
use of, Model, Select,
Organize, Utilize

Affective Domain

Organization
Valuing

Receiving
Phenomena
Action Verbs: asks,
chooses, describes,
follows, gives, holds,
identifies, locates,
names, points to,
selects, sits, erects,
replies, uses.

Responding to
Phenomena
Action Verbs:
answers, assists, aids,
complies, conforms,
discusses, greets,
helps, labels, performs,
practices, presents,
reads, recites, reports,
selects, tells, writes.

Action Verbs:
Analyze, Assume, List,
Categorize, Classify,
Divide, Compare, Survey,
Contrast, Discover,
Dissect, Distinguish,
Examine, Inspect,
Simplify, Take part in,
Test for, Function

Action Verbs:
completes, demonstrates, differentiates,
explains, follows, forms,
initiates, invites, joins,
justifies, proposes,
reads, reports, selects,
shares, studies, works.

Action Verbs:
adheres, alters,
arranges, combines,
compares, completes,
defends, explains,
formulates, generalizes,
identifies, integrates,
modifies, orders,
organizes, prepares,
relates, synthesizes.

Action Verbs: Agree,
Appraise, Assess, Mark,
Award, Choose, Select,
Compare, Conclude,
Criticize, Decide, Judge,
Deduct, Defend, Justify,
Determine, Rate,
Disprove, Estimate,
Evaluate, Explain, Prove,
Influence, Interpret,
Measure, Value, Perceive,
Prioritize, Recommend,
Rule on, Support

Action Verbs: Adapt,
Build, Change, Choose,
Combine, Compile, Plan,
Compose, Construct,
Create, Delete, Design,
Develop, Discuss, Invent,
Elaborate, Estimate,
Formulate, Happen,
Imagine, Improve, Make
up, Maximize, Minimize,
Modify, Test, Originate,
Predict, Solve, Propose,
Suppose

Internalizing
values
(characterization)
Action Verbs: acts,
displays, discriminates,
influences, listens,
modifies, performs,
practices, proposes,
qualifies, questions,
revises, serves, solves,
verifies.

Origination
Adaptation

Psychomotor Domain
Set
Perception
(awareness)
Action Verbs:
chooses, describes,
detects,identifies,
differentiates, relates,
distinguishes, isolates,
selects.

Mechanism
Guided
Response

Action Verbs: begins,
displays, explains,
moves, proceeds,
reacts, shows, states,
volunteers.

Action Verbs: copies,
traces, follows, react,
reproduce, responds.

(basic proficiency)
Action Verbs:
assembles, calibrates,
constructs, dismantles,
displays, fastens, fixes,
grinds, heats, mixes,
manipulates, measures,
mends, organizes,
sketches.

Complex Overt
Response (Expert)
Action Verbs:
assembles, builds,
calibrates, constructs,
dismantles, displays,
heats, fastens, fixes,
manipulates, measures,
grinds, mends, mixes,
organizes, sketches.

Action Verbs: adapts,
alters, changes,
rearranges, revises,
varies, reorganizes.

Action Verbs:
arranges, builds,
combines, composes,
constructs, creates,
designs, initiate,
makes, originates.
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Bloom's Taxonomy of Learning Domains
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Cognitive Domain

คำสำคัญและพฤติกรรมของกระบวนการทางปญญา
ว�เคราะห (Analysing)
ประยุกต ใช (Applying)
เขาใจ (Understanding)
จำ (Remembering)
จำ (recognizing)

ความรูที่มีอยูในความจำ
คำสำคัญ
- ระบุ (Indentify)
ตัวอยางกิจกรรม
- สามารถเลาเหตุการณหร�อเร�่องราวได
- บอกไดวามีอะไรอยูบาง

ระล�กได (recalling)

สามารถเร�ยกความรูที่ไดเร�ยนรู ไปนาน
แลวกลับมา
คำสำคัญ
- ระลึก (Retrieve)
ตัวอยางกิจกรรม
- เข�ยนรายการขอมูลที่อยูในความทรง
จำได

แปลความหมาย (interpreting)
การเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเปน
อีกรูปแบบหนึ่ง
คำสำคัญ
- อธิบาย (Clarify)
- นำเสนอ (Represent)
- แปล (Translate)
- ถอดความ (Paraphase)
ตัวอยางกิจกรรม
- แสดงความคิดหลักของขอความนี้

นำไปใช
(Executing, Implementing)

คำสำคัญ
- ดำเนินการใหสำเร็จ (Carry out)
- ใช (Use)
ตัวอยางกิจกรรม
- ลองคิดขั้นตอนเองดวยตัวอยางอื่น
- พ�จารณาวาในแตละตัวอยาง ทำไม
จ�งใชกระบวนการนั้น และมีขั้นตอน
อยางไร

ยกตัวอยาง (Exemplifying)

การคนหาตัวอยางของแนวคิด / ทฤษฎี
คำสำคัญ
- ยกตัวอยาง (Illustrate)
- วาดภาพประกอบ (Instantiate)
ตัวอยางกิจกรรม
- แสดงภาพประกอบความหมายของสิง� นี้
- ระบุตัวอยางสถานการณ

สรุป (Summarizing)

การยอหร�อสรุปจากขอมูลที่มีอยู
คำสำคัญ
- ยอความ (Abstract)
- ลงความเห็น (Genertalize)
ตัวอยางกิจกรรม
- เข�ยนสรุปเหตุการณที่เกิดข�้น

เปร�ยบเทียบความแตกตางของสวน
ตาง ๆ ของสิ�งที่กำหนด
คำสำคัญ
- จำแนก (Discriminate)
- บอกความแตกตาง (Distinguish)
- คัดเลือก (Select)
- จ�ดเนน (Focus)
ตัวอยางกิจกรรม
- บอกความแตกตางระหวางจำนวน
ตรรกยะและอตรรกยะดวยหลัก
คณิตศาสตร
- แยกสวนหร�อแจกแจงสถานการณออก
เปนสวนยอย เพ�่อใหเขาใจเหตุการณ
สวนสำคัญ และความสัมพันธระหวาง
เหตุการณยอย

จัดการ (Organising)

จัดประเภท (Classifying)

การจัดสิ�งของใหเขาพวกโดยใชหลัก
เกณฑตาง ๆ
คำสำคัญ
- จัดกลุม (Categorizie)
- จัดหมวดหมู (Subsum)
ตัวอยางกิจกรรม
- เชือ่ มโยงเร�อ่ งราวจากกลุม คำทีก่ ำหนด
ใหจัดคำที่มีความหมายกลุมเดียวกัน
เขาดวยกัน เพ�่อหาความสัมพันธ ความ
แตกตางและยกตัวอยางการใชที่ถูกและ
การใชที่ผิด

บอกความแตกตาง
(differentiating)

การสรุปอางอิง (Inferring)

การสรุปยอประเด็นหลัก
คำสำคัญ
- สรุป (Conclude)
- เติมคำ (Extrapolate, Interpolate)
- ทำนาย (Predict)
ตัวอยางกิจกรรม
- ใชตัวอยางที่กำหนดใหแลวสรุปอางอิง
ไปยังหลักการหร�อทฤษฎี

การเปร�ยบเทียบ (Compare)

คำสำคัญ
- จับคู (Match)
- สิ�งตรงขาม (Contrast)
- เชื่อมโยง (Mapping)
ตัวอยางกิจกรรม
- ทำแผนผังของแนวความคิดเพ�่อใหเห็น
ความสัมพันธระหวางกัน

Adapted from Lorin W.Anderson and David R. Krathwohl. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. New York:Longman, 2001, pp.67-8
วิ จ ารณ พานิ ช . สนุ ก กั บ การเรี ย นในศตวรรษที ่ 21. กรุ ง เทพฯ: มู ล นิ ธ ิ ส ดศรี - สฤษดิ ์ ว งศ , 2556, หน า 74-75

คำสำคัญ
- สรุปความ (Finding coherence)
- ประกอบรวม (Integrate)
- แสดงแผนภาพ
- จัดระเบียบ (Outline, Structure)
ตัวอยางกิจกรรม
- สรางตารางนำเสนอขอมูล
- เข�ยนแผนภาพแสดงความสัมพันธของ
หลายสิ�งนำมาเปร�ยบเทียบเปนแผนผัง
หร�อรูปภาพ เพ�่อใหเกิดความเขาใจ
ความแตกตางระหวางสมมติฐาน
และขอมูล/หลักฐาน

คิดสรางสรรค (Creating)
ประเมินคา (Evaluating)
ตรวจสอบ (Checking)

คนหาความไมสอดคลองหร�อความ
ขัดแยงภายในกระบวนการหร�อผลผลิต
คำสำคัญ
- คนหา (Detect)
- ทดสอบ (Test)
- Coordinate
- Monitor
ตัวอยางกิจกรรม
- เข�ยนขอเสนอแนะเพ�่อใหเกิดการปรับ
ปรุงเปลี่ยนแปลง
- ชั่งน้ำหนักในขอดีขอเสีย

ว�จารณ (Critiquing)

คำสำคัญ
- ตัดสิน (Judge)
ตัวอยางกิจกรรม
- ตัดสินว�ธีการ 2 ว�ธีวาว�ธีใดแกปญหา
ไดดีที่สุด
- คนหาความไมสอดคลองระหวาง
ผลผลิตและกฏเกณฑ

ทำใหเกิดข�้น (Generating)

การไดทางเลือกหร�อสมมติฐานที่อยูบน
พ�้นฐานองกฎเกณฑหร�อเหตุผล
คำสำคัญ
- สรางสมมติฐาน (Hypothesize)
ตัวอยางกิจกรรม
- จากปรากฏการณที่เกิดข�้นสามารถ
ตั้งสมมติฐานไดอยางไร

วางแผน (Planning)

การดำเนินการตามกระบวนการจน
สำเร็จ
คำสำคัญ
- ออกแบบ (Design)
ตัวอยางกิจกรรม
- ออกแบบสรางบานในฝน
- เข�ยนบทละครโทรทัศน

ผลผล�ต (Producing)

คำสำคัญ
- กอตั้ง
- สราง (Construct)
ตัวอยางกิจกรรม
- นำเสนอ/เสนอแนะแนวคิดใหม ๆ
- ประดิษฐชิ�นงานที่สนใจ

คุณลักษณะ (Attributing)

กำหนดคุณคา หร�อคาดการณ
คำสำคัญ
- หาสิ�งเหมือน (Deconstruct)
ตัวอยางกิจกรรม
- เข�ยนชีวประวัติของบุคคลที่สนใจ/
ที่เปนแรงบันดาลใจ
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Writing Your Learning Outcomes
Course :

รูปแบบการเข�ยนผลลัพธการเร�ยนรู
Action Verb

Object

Qualifying
Phrase

(คำกร�ยาที่สะทอนพฤติกรรม)

(กรรม)

(สวนขยาย)
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Constructive Alignment
Constructive alignment - กระบวนการออกแบบ
การเร�ยนการสอนและการประเมินผล เพ�่อพัฒนา
ผูเร�ยนไปสูผลการเร�ยนรูตามที่คาดหวังไว ซึ่งประกอบ
ดวย 3 สวนสำคัญที่ตองมีความสอดคลองกัน ดังนี้
• วัตถุประสงคและผลการเร�ยนรูที่คาดหวังใหเกิดกับผูเร�ยน
(Objective and Learning outcomes)
• การประเมินผูเร�ยนวาเปนไปตามผลการเร�ยนรูคาดหวังไว
(Assessment method)
• การจัดกิจกรรมการเร�ยนการสอนและสภาพแวดลอมที่นำ
ผูเร�ยนไปสูผลการ เร�ยนรูที่คาดหวังไว (Teaching &
Learning approaches)
ทั้งนี้ ผูออกแบบการเร�ยนการสอนสามารถนำหลักของ
Constructive alignment ไปใช ได ในทุกระดับ ตั้งแตการออก
แบบหลักสูตร ชุดว�ชา รายว�ชา หร�อกิจกรรม

What is constructive alignment?
Biggs (2003) defines constructive alignment as: The ‘constructive’ aspect refers to what the learner does, which is to construct meaning
through relevant learning activities. The ‘alignment’ aspect refers to what the teacher does, which is to set up a learning environment
that supports the learning activities appropriate to achieving the desired learning outcomes. The key is that the components in the
teaching system, especially the teaching methods used and the assessment tasks are aligned to the learning activities assumed in the
intended outcomes. The learner is ‘trapped’, and cannot escape without learning what is intended. In simple terms constructive
alignment means that all assessment tasks, and learning and teaching experiences (and therefore content and methods) must be linked
to the desired unit of study learning outcomes.
In order to ensure that your learning design is sound, your learning outcomes should be in line with the assessment that you are using
to test for the achievement of learning outcomes. In addition, both learning outcomes and assessment should be aligned with the teaching
method. We can imagine the relationship between these these three concepts forms a triangle; consequently it is often referred to as
the “Triangle of effective learning”.

1 Objective and Learning Outcomes

Statement on what students should know, understand
and can do upon completion of a period of study.

1

2 Assessment Method

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

3 Teaching / Learning Approaches

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

Triangle of
Effective Learning

3

2
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Objective and Learning Outcomes

Objective and Learning Outcomes

1

1

3

Triangle of
Effective Learning

2

Teaching / Learning Approaches

3
Assessment Method

Triangle of
Effective Learning

2

Teaching / Learning Approaches

Assessment Method

Objective and Learning Outcomes

Objective and Learning Outcomes

1

1

Triangle of
Effective Learning

Triangle of
Effective Learning

3
Teaching / Learning Approaches

2

3
Assessment Method

Teaching / Learning Approaches

2
Assessment Method
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Course Syllabus
Learning Outcome

Assessment

Teaching / Learning Approaches

Activity

Resource

Time
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Assessment method
Projects
(โครงงาน)

Individual or small-group projects that enable teachers to
assess students’ ability to apply acquired knowledge and
skills. Students demonstrate skill level such as problem
solving ability in solving authentic, real world tasks or
challenge based task without a predetermined solution.
โครงงานรายบุคคลหรือกลุมยอยที่ผูสอนสามารถประเมินความ
สามารถดานความรูและทักษะได โดยทักษะที่มีการแบงเปนระดับ
เชน ทักษะการแกปญหา ปญหาที่เกิดขึ้นจริงโดยที่ไมมีวิธีแกปญหา
ลวงหนา

Skills demonstration
(ทักษะการสาธิต)

Students physically presents learning; demonstrate skill
level and problem solving ability in relevant contexts.
ผูเรียนสาธิตการเรียนรูเพื่อแสดงออกถึงระดับความสามารถและ
ความเขาใจในเนื้อหานั้นๆ

Role play
(การสวมบทบาท)

Students take on roles to simulate a problem solving.
Practical – replicating “real world” skills as much as
possible.
ใหผูเรียนเลนละครในเรือ่ งทีม่ คี วามขัดแยงในทองเรือ่ งมีบทละคร
คราวๆ ใหตัวแสดงแตละคน หลังการแสดงใหมีการ Debrieﬁng/
Reﬂection/AAR เพือ่ หาประเด็นเรียนรูจากการแสดงนัน้

Observation
(การสังเกต)

Observer assesses behavior in a natural setting or simulated professional practice. Assessment criteria are set in
advance.
สังเกตการณประเมินพฤติกรรมตามธรรมชาติ หรือแบบจำลอง
การฝกเกณฑการประเมินไดถูกตั้งเอาไว

Reflective journal
(การเข�ยนสะทอนบันทึกสะทอน
ความคิด)

Reﬂective journals encourage students to reﬂect critically
on the process of learning and their development over
time. It may describe events, experiences or issues
associated with learning, professional placement,
ﬁeldwork, or the like; may be included in a portfolio as a
record of student learning.
การเขียนบันทึกจะชวยใหผูเรียนสามารถสะทอนการวิพากษในการดำ
เนินการเรียนรูและการพัฒนาของตนเอง ซึ่งสามารถอธิบาย
เหตุการณ ประสบการณหรือปญหาที่เกี่ยวกับการเรียนรู ความเปน
มืออาขีพ งานภาคสนาม ที่สำรวจหรือการศึกษาในสถานที่จริง
ซึ่งอาจจะรวมแฟมผลงานที่บันทึกการเรียนรูของผูเรียน

Oral presentation
(การนำเสนอแบบปากเปลา)

Students (individual or group) verbally present their learning;
dealing with preparation and planning to communicate
through effective speaking. Oral presentation could be
used with recorded elements of audio and video tapes
made by students. Also, encourage students to develop
oral skills by assessing through discussions or seminars.
ผูเรียน (ทั้งรายบุคคล หรือกลุม) ไดนำเสนอสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรู
พรอมรับมือกับการเตรียมตัวและการวางแผนที่จะสื่อสารผานทาง
การพูดที่มีประสิทธิผล ผูเรียนควรจะมีการบันทึกเสียง หรือวีดีโอ
การนำเสนอปากเปลา นอกจากนีย้ งั เปนการกระตุนใหผูเรียนพัฒนา
ทักษะการนำเสนอโดยการประเมินผานทางการวิพากษหรือสัมมนา

Self assessment
(การประเมินตนเอง)

Students respond in writing to criteria set for evaluating their
learning using critical reﬂection; can be used in conjunction
with other methods such as a rubric or focus questions.
การประเมินโดยใชกระบวนการคิดไตรตรองผานการเขียนของผูเรียน
สามารถใชวิธีนี้รวมกับวิธีการประเมินแบบอื่นแบบรูบิคหรือคำถาม
เฉพาะ
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Assessment method
Peer assessment
(การประเมินโดยเพ�่อน)

Peer assessment allows team members to assess other
members of the team as well as themselves; allow the
students to gain experience with giving and receiving
feedback and give them an opportunity to improve
performance before it counts against their grades. Peer
assessment provides data that might be used in assigning
individual grades for team assignments.
อนุญาตใหสมาชิกในทีมประเมินสมาชิกแตละคน เปนการเพิ่ม
ประสบการณในเรื่องของการใหและรับความเห็นจากสมาชิกในทีม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกอนที่จะมีการวัดเกรด วิธีนี้ตองการขอมูล
ที่สามารถใหคะแนนกับชิ้นงานของทีม

Work product (from
employment, internship,
service learning)
(ผลงานตางๆ)

Work sample is provided by the students.
ตัวอยางงานจะถูกเตรียม/วางแผน จากผูเรียน

Exhibition
(การจัดนิทรรศการ)

Visible, public demonstrations of mastery; a showcase of
students’ work products and learning. A well-structured
exhibition often depends on a student-directed
classroom.
มีการสาธิตใหผูอื่นไดเห็น เปนงานจัดแสดงผลงานการเรียนรูของ
ผูเรียน นิทรรศการที่ดีจะขึ้นอยูกับความตั้งใจเรียนของผูเรียน

Field report
(รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม)

Form of assessment that requires observation, recording,
and organization skill when take a ﬁeld study or participate in a special seminar, etc.
การประเมินแบบนีจ้ ะตองอาศัยทักษะทางดาน การสังเกต การบันทึก
และการจัดการ เมือ่ ออกสำรวจภาคสนาม การศึกษาในสถานที่จริง
หรือ มีสวนรวมในการเขาสัมมนา เปนตน

Written exam
- Short answer
(การเข�ยนตอบแบบสั้นๆ)

Provide short answers to questions or complete sentences.
Test student ability to organize, compose and write rather
than merely recognize or recall.
เปนขอสอบความจำ ความเขาใจ และการประยุกต มีขอดีคอื ใชสำรวจ
ความรูผิดๆ ได แตผูสอนตองตรวจขอสอบเอง ใชคอมพิวเตอรตรวจ
ไมไดควรใหเวลาตอบ 2-5 นามีตอคำถาม 1 ขอ

Written exam - Essay
(การเข�ยนตอบแบบเร�ยงความ)

The form of a piece of writing specially composed by the
student to respond a question or topic set by the teacher
or any topic which requires the ability to construct and
sustain a written argument, usually within a set word-limit.
รูปแบบของการเขียนบทความ/เรียงความ โดยผูเรียนจะตองเขียน
ถึงหัวขอหรือตอบคำถามเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยแสดงถึงความ
สามารถในการอภิปราย การแสดงความคิด การโนมนาว หรือสง
เสริมใหผูอานคลอยตามไดภายในขอจำกัดของรูปแบบการเขียน

Written exam Standardized exam
(การเข�ยนตอบแบบทดสอบ
มาตรฐาน)

Exam designed in a way that the questions, conditions for
administering, scoring procedures, and interpretations are
consistent and are administered and scored in a predetermined, standard manner; often designed by using
multiple choices questions and true or false format.
ชุดของคำถาม ปญหา สถานการณ หรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
โดยมีมาตรฐานในการตรวจสอบและใหคะแนนชัดเจน สวนมากจะ
ใชคำถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) หรือแบบถูก - ผิด
(True - False)

Written exam - Matching
(ขอสอบจับคู)

Students select a second statement that best complements with each presented statement.
ขอสอบจับคูคือขอสอบหลายตัวเลือก
ที่รายการซายเปนรายการที่มีคำตอบ(คู) รวมกันกับรายการดาน ขวา
ตัวอยางเชน เหตุและผล คำศัพทและคำนิยาม เปนตน
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Assessment method
Written exam Fill-in-the-blank
(ขอสอบเติมคำในชองวาง)

Students complete phrases or sentences by ﬁlling in the
blanks.
ผูเรียนจะตองเติมประโยคที่ขาดไปใหสมบูรณ

Focus group
(การสนทนากลุม)

An assessment method typically involves small number
of people (between 4-15) brought together to focus their
discussion on a particular topic. This method could
provide some insight on student learning.
การประเมินแบบกลุม ( 4-15 คน) โดยกลุมจะมีการพูดคุย และ
เปลีย่ นความคิดเห็น หรือถกเถียงกันในหัวเฉพาะเจาะจง การประเมิน
ในรูปแบบนีอ้ าจจะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจอยางลึกซึง้ ในหัวขอนัน้ ๆ

Student surveys
(การสำรวจของนักศึกษา)

An assessment based on surveys designed to provide
statistical opinions on particular issue/topic. Student
surveys can also be designed to provide team or peer
evaluation results/feedback.
การประเมินโดยผานการสำรวจ จะชวยใหเราสามารถมองเห็นความ
เห็นในรูปแบบสถิติของแตละหัวขอนั้นๆ ผูเรียนยังสามารถแบงออก
ไดทั้งกลุมหรือเดี่ยวในการประเมิน/ใหความเห็น

360 Degree assessment
(การประเมินแบบ 360 องศา)

An assessment method based on a collective view of direct
feedback/evaluation results from teacher, peer, students
themselves, or other external sources such as customers,
end-users, etc.
เปนวิธีการประเมินโดยใชมุมมองจากหลายๆ ฝาย โดยใชผลลัพธจาก
ความเห็น/การวัดผลของผูสอน เพื่อนในกลุม ตัวผูเรียนเอง หรือจาก
แหลงอื่นๆ เชน ลูกคา ผูใชงาน เปนตน

Simulation
(สถานการณจำลอง)

Students perform in a simulated real life situation;
providing controlled sample of real life and work activity;
involves students in application and integration of
knowledge and skill.
สถานการณจำลองเปนกิจกรรมเหมือนจริง ใหอารมณความรูสึก
เหมือนจริง ดังนั้นจึงเกิดการเรียนรูมากและเรียนหลากหลายดาน
ในมิติที่ลึกคลายเรียนจากเรื่องจริง

Oral exam - Structured/
Students respond to preset questions (and answers).
structured, semi-structured, ผูเรียนตอบโตคำถามที่ถูกตั้งขึ้นไว
open-ended oral examinations
(การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง)

Oral exam One to one interview
(การสัมภาษณแบบตัวตอตัว)

A face to face interview during which questions may ﬂow
from students’ responses; allows for a more complete
assessment than pre-set questions; is useful in combination with portfolio assessment.
การสัมภาษณระหวางผูเรียนและผูสอนเพียง 2 คน โดยจะเนนการ
พูดคุยมากกวาการใชคำถามทีถ่ กู ตัง้ ขึน้ มา จะชวยใหการตอบคำถาม
ของผูเรียนมีความลื่นไหล ซึ่งการสัมภาษณแบบนี้จะมีประโยชนตอ
การประเมินผลงานของผูเรียน

Oral exam - Panel interview
(การสัมภาษณแบบใช
คณะผูเชี่ยวชาญ)

Students are interviewed by several examiners.
ผูเรียนหนึ่งคน จะถูกสัมภาษณจากผูสอบหลายคน

Assignments/ Homework
(ชิ�นงาน/การบาน)

A task assigned to students individually or in groups as
part of the course.
ชิน้ งานของผูเรียนรายบุคคลหรือรายกลุมซึง่ เปนสวนหนึง่ ของรายวิชา

Dissertation/thesis
(ปร�ญญานิพนธ/ว�ทยานิพนธ)

A piece of writing on particular topic involving personal
research, evidences and examples of the main points the
author wants to prove.
งานเขียนบนหัวขอการวิจัย หลักฐานและตัวอยางของจุดประสงค
หลักที่ผูเขียนตองการพิสูจน
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Teaching learning approaches
Lecture
(การบรรยาย)

Large Group Discussion
(การอภิปรายกลุมใหญ)

Giving Lecture by the instructor or guest speaker, usually
to a large number of students. Opportunities for discussion
are generally limited.
ผูสอนอธิบายเนื้อหา โดยทั่วไปมักเปนการสื่อสารทางเดียวคือจาก
ผูสอนไปสูผูเรียน ผูเรียนมีสวนรวมในการทำกิจกรรมการเรียนการ
สอนนอย
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

Small Group Discussion
(การอภิปรายกลุมยอย)

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 ใหผูเรียนไดรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของ
ตนเองในฐานะผูนำกลุมหรือสมาชิกกลุมกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น การวิจารณ การวิเคราะห ประยุกตใชความ
รูและการทำงานกลุม

Tutorial group
(การอภิปรายทบทวน)

Offer a small number of students the materials presented
during lectures in more depth: including space for
discussion and queries.

มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดทบทวน อภิปรายความคิดเห็น ประเมิน
สิ่งที่ไดเรียนรู เชน ทบทวนสิ่งที่ไดคนควา รายงานบทความที่ไดอาน
หรือประชุมกลุมยอยเพื่อทบทวนสิ่งไดฟงบรรยาย เปนตน โดยผูสอน
และ/หรือผูเรียนไดกำหนดหัวขอที่จะซักถามและอภิปรายไวลวงหนา
Seminar

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.

Deductive /direct instruction
(การสอนโดยใชการนิรนัย)

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 แลวใหผูเรียนหาหลักฐาน
เหตุผลมาพิสูจนยืนยันหรือแกไขปญหา โดยผูสอนกำหนดความคิด
รวบยอดใหเปนวิธีสอนที่เริ่มจากกฎเกณฑหรือหลักการตางๆ แลวให
ผูเรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจนยืนยัน นั่นคือการฝกทักษะในการ
คิดอยางมีเหตุผล มีการพิสูจนตรวจสอบขอเท็จจริง อันมีที่มาจาก
หลักการหรือเปนการอธิบายจากสวนใหญไปหาสวนยอย และเนื่อง
จากการสอนวิธีนี้ผูสอนเปนผูกำหนดความคิดรวบยอดให จึงไมชวย
ฝกทักษะในการคิดหาเหตุผลและแกปญหาดวยตัวผูเรียนเองไดมาก
เทาที่ควร
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Teaching learning approaches
Inductive / discovery
teaching or inquiry teaching
(การสอนโดยใชการอุปนัย)

Case study
(การใชกรณีศีกษา)

Fieldwork
(ภาคสนาม)

Field trip / excursion
(การไปทัศนศึกษา)

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 แลวพิจารณา
คนหาองคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันจากตัวอยางตางๆ
เพื่อนำมาเปนขอสรุป เพื่อใหผูเรียนไดคนพบกฎเกณฑหรือความจริง
ที่สำคัญๆ ดวยตนเองครูผูสอนมีหนาที่ในการกระตุนและใหแนวทาง
การศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง
Learning about a complex instance, emphasize cases that
incorporate real-world experiences contributing to the
solution of problems.
ใชกรณีตัวอยาง ใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหอภิปรายเพื่อสรางความ
เขาใจแลวตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา
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.
ใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงจากการปฏิบตั มิ งเนนใหผู
ุ
เรียนสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูในหองเรียนจากการปฏิบัติ ทั้งนี้ไมจำเปนตอง
ออกนอกสถานที่หรือนอกหองเรียนก็ได
Taking students outside the classroom setting to have ﬁrst
hand- experience or real life situation.
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากแหลง
ความรูที่มีอยูจริงตามสถานที่ตางๆ นอกหองเรียน การจัดทัศนศึกษา
เปนลักษณะของการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งเนนใหผูเรียนไดมี
ประสบการณตรงและเรียนรูเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นจริง

Dramatization
(การแสดงละคร)

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

Game
(การใชเกม)

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.
สอนโดยใชเกมชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตางๆ อยางสนุกสนานและ
ทาทายความสามารถ โดยผูเรียนตองเคารพกฏกติกาที่กำหนดขึ้น

Simulation
(การใชสถานการณจำลอง)

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 ใหผูเรียนไดเขาไปมี
ปฏิสัมพันธกับสถานการณ ทำการตัดสินใจ แกปญหาตางๆ ซึ่งการตัด
สินใจจะสงผลถึงผูเรียนในลักษณะเดียวกับทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณจริง

Role Playing
(การแสดงบทบาทสมมติ)

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.
เปนวิธสี อนทีใ่ ชการแสดงบทบาทสมมุติ หรือการเทียบเคียงสถานการณ
จริงมาเปนเครื่องมือในการสอน โดยใหผูเรียนกำหนดตัวบุคคลให
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เหมาะสมกับบทบาทนั้นๆ และสมมติตัวเองวาถาอยูในสถานการณ
นั้นจะทำอยางไร เปนวิธีสอนที่ใชการแสดงบทบาทสมมุติ หรือการ
เทียบเคียงสถานการณที่เปนจริงมาเปนเครื่องมือในการสอน โดยที่ผู
สอนสรางสถานการณสมมุติและบทบาทขึ้นมาใหผูเรียนไดแสดงออก
อาจกระทำไดทั้งทางดานความรู ความคิด และพฤติกรรมของผูแสดง
วิธีการนี้จะสรางความเขาใจและความรูสึกใหเกิดกับผูเรียนไดดี เปน
การฝกใหผูเรียนทำงานรวมกันเปนทีม ฝกทักษะการแกปญหา และให
ผูเรียนกลาแสดงออกซึ่งความรูสึกความคิดและพฤติกรรมดวย
Learning Center
(การสอนแบบศูนยการเร�ยน)

To provide a broad array of enrichment activities that can
complement their regular academic programs during
non-school hours.
จัดกลุมกิจกรรมในหองตามปกติ แบงใหผูเรียนเวียนเขาเรียนในศูนย
กิจกรรมการเรียนตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาตางกันไป และมีสรุปบทเรียนใน
ตอนทายเปนระบบการสอนแบบกลุมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ในหองตามปกติ
โดยแบงผูเรียนออกเปน 4-6 กลุม กลุมประมาณ 5-12 คน (จำนวน
ที่เหมาะสมที่สุด คือ 5-8 คน) ใหเขาเรียนในศูนยกิจกรรมการเรียน
ตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาตางกันไป การเรียนในศูนยตางๆ ใชเวลาประมาณ
ศูนยการเรียนละ 15-20 นาที เมื่อเสร็จจากศูนยการเรียนที่หนึ่งก็
เลื่อนไปเรียนศูนยการเรียนถัดไป หมุนจนครบทุกศูนย

Structured/Traditional/
Cookbook Laboratory
(การทดลองที่มีแบบแผนชัดเจน)

The laboratory is set of clearly deﬁned steps that closely
guide the students through an experimental procedure.
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติทดลอง โดยที่ผูสอนกำหนดจุดมุงหมาย กำหนด
ตัวปญหาที่จะใชในการทดลองและกระบวนการหรือขั้นตอนในการ
ดำเนินการทดลองใหชัดเจน รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะใชใน
การทดลองหรือมีคูมือการฝกทดลองให

Unstructured Laboratory
(การทดลองที่ไมมีแบบแผน)

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 ไมมีการ
กำหนดขัน้ ตอนไวชัดเจนหรืออาจใหผูเรียน รวมกันวางแผนและกำหนด
ขั้นตอนในการดำเนินการทดลอง เปนลักษณะของการเปนผูรวมทีม
(Research Team)
Programmed Instruction/
Computer Assisted
Instruction: CAI /Online
Instruction
(การสอนแบบโปรแกรม
การเร�ยนดวยบทเร�ยนคอมพ�ว
เตอรชวยสอน
การเร�ยนแบบออนไลน)

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 ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเปนอิสระดวยตนเอง เรียนรู
ดวยตนเองตามระดับความรูความสามารถของตน วิธีการที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมสูง เปนวิธีสอนที่ใหประสบการณตรงกับผูเรียน
โดยการใหลงมือปฏิบัติจริง เปนการสอนที่มุงใหเกิดการผสมผสาน
ระหวางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

Practice
(การฝกปฏิบัติ)

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

Research-based instruction

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

Problem-based instruction
(การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน)

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 และบูรณา
การความรูที่เหมาะกับการนำไปใชในสถานการณจริง ใหปญหาที่เปน
สถานการณจริงแกผูเรียน (ill-structured problems)
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ใหผูเรียนแสวงหาความรูและทักษะดวยตนเอง ผูสอนเปนผูเตรียม
ทรัพยากรการเรียนรูตางๆ และทำหนาที่เปนผูสนับสนุนการเรียนรู
(facilitator)
Project-based instruction
(การสอนโดยใชโครงงาน)

Inquiry-based instruction
(การสอนแบบสืบสอบ)

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
understanding and application of knowledge. Aso, focus
on a constructive investigation that involves inquiry and
knowledge building.
ใหแบงผูเรียนเปนกลุมหรือรายบุคคลเรียนรูเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ตามความ
สนใจของผูเรียนโดยผานกระบวนการหลักคือ กระบวนการแกปญหา
โดยใหผูเรียนทำเปนลักษณะของโครงการ/มีผลงานหรือชิ้นงานออก
มาดวย ผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติเพื่อคนหาคำตอบดวยตนเอง
จึงเปนการเรียนรูจากการไดมีประสบการณตรงจากแหลงเรียนรู
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
และผูสอนเปนเพียงผูสนับสนุนและใหคำแนะนำกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู (inquiry cycle) โดย
1. นำเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย
หรืออาจเริม่ จากความสนใจของตัวผูเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปราย
ในกลุม (ขั้นสรางความสนใจ (engagement) จากนั้น
2. วางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน
กำหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
(ขั้นสำรวจและคนหา (exploration)
3. วิเคราะห แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ
อธิบายและลงขอสรุป (explanation)

4. นำความรูทีส่ รางขึน้ ไปเชือ่ มโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดทีไ่ ดคนควา
เพิ่มเติมหรือนำแบบจำลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณ
หรือเหตุการณอื่น (ขยายความรู (elaboration) และ
5. ประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ
Reflective thinking
(การสะทอนความคิด)

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.

Independent study
(การศึกษาคนควาโดยอิสระ)

Enable students to meet personal learning objectives
students through a self study align with their theme of
interest.
ใหผูเรียนกำหนดแผนการศึกษา (วัตถุประสงคการเรียน และวิธีการ
เรียน) ดวยตนเองตามความสามารถและความสนใจ โดยผูสอนเปน
ผูใหคำแนะนำ อาจอยูในรูปของการจัดการศึกษาเปนรายบุคคล

Resource person
(การเร�ยนรูจากบุคคลตนแบบ/
ปราชญ)

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.

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

Provide students an opportunity to develop instructional
skills - small groups of peers (videotape) observe each
other teaching, provide feedback, and engage in discussion.
การฝกทักษะการสอนในสถานการณจำลอง เปนการลดความซับซอน
ของการสอนตามชั้นเรียนปกติ ไดแก ลดขนาดของหองเรียน ลดขอบ
เขตของเนื้อหาวิชา และลดเวลา
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Supervision
(การนิเทศการปฏิบัติการว�ชาชีพ)

To monitor and evaluation of a student performance by a
supervisor.
การใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกผูเรียน เนนทางดานทักษะเฉพาะ
ทางวิชาชีพ

Consult
(การใหคำปร�กษารายบุคคล)

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

Work-Integrated Learning
(การบูรณาการรวมกับการ
ทำงาน)

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 จัดการเรียนรูเชิงประสบ
การณที่ชวยใหผูเรียนประยุกตใชความรู ทักษะการทำงาน และทักษะ
เฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพเพื่อใชในการทำงานจริงระหวางการศึกษา

Self-directed learning
(การเร�ยนรูดวยการนำตนเอง)

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

Brainstorming
(การระดมสมอง)

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 สำหรับปญหาที่กำหนด
ใหมากที่สุดในระยะเวลาที่จำกัด อาจใหเสนอความเห็นแบบปาก
เปลาหรือเขียนใสกระดาษ

Apprenticeship
(การฝกงาน)

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
เขาใจและฝกฝนงานตามสภาพจริง

Active Learning

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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