
ขอแก�ไข หมวดที่ 2 ตารางที่ 1.4 - 1.7 
1.4 ระบุเนื้อหาที่ผู�เรียนต�อง "รู� (Know)" และ "เข�าใจ (Understanding)" ทักษะ (Skills) ที่ผู�เรียนต�องฝ<ก และเจตคติ (Attitude) ที่ผู�เรียนต�องมีเพื่อให�เกิดผล
ลัพธCการเรียนรู�ตามที่ระบุไว�  

ผลลัพธCการเรียนรู�ของหลักสูตร 
(PLOs) 

เนื้อหาที่ผู�เรียนต�อง "รู�" และ "เข�าใจ" 
(Know) 

ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitude) 

PLO 1........................................................................ 
Sub PLO 1A.................................................................. 
Sub PLO 1B................................................................... 
Sub PLO 1C................................................................... 

K1........................................................ 
K2........................................................ 
Kn........................................................ 

S1........................................................ 
S2........................................................ 
Sn........................................................ 

A1........................................................ 
A2........................................................ 
An........................................................ 

PLO 2........................................................................ 
Sub PLO 2A.................................................................. 
Sub PLO 2B................................................................... 
Sub PLO 2C................................................................... 

K1........................................................ 
K2........................................................ 
Kn........................................................ 

S1 ........................................................ 
S2 ........................................................ 
Sn ........................................................ 

A1 ........................................................ 
A2 ........................................................ 
An ........................................................ 

PLO 3........................................................................ 
Sub PLO 3A.................................................................. 
Sub PLO 3B................................................................... 
Sub PLO 3C................................................................... 

K1........................................................ 
K2 ........................................................ 
Kn ........................................................ 

S1 ........................................................ 
S2 ........................................................ 
Sn ........................................................ 

A1 ........................................................ 
A2 ........................................................ 
An ........................................................ 
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1.4 ระบุเนื้อหาที่ผู้เรียนต้อง "รู้ (Know)" และ "เข้าใจ (Understanding)" ทักษะ (Skills) ที่ผู้เรียนต้องฝึก และเจตคติ (Attitude) ที่ผูเ้ข้าเรียนต้องมีเพื่อให้
เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในข้อ 1.3 ข้างต้น 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 
(SPLOs) 

เนื้อหาทีผู่้เรียนต้อง "รู้" และ "เข้าใจ" (Know) ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitude) 

SPLO 1: นำข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์มาออกแบบเปน็ขอ
กำหนดของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 
SPLO 2: พัฒนาและปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 
SPLO 3: พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 
SPLO 4: กำหนดสูตรและกระบวนการในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 
SPLO 5: ทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑส์ัตว์น้ำ
สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 
SPLO 6: คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและประเมิน
ความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดแช่เย็น
หรือแช่แข็งเบื้องตน้ 

K1 กฎหมายอาหารหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
K2 การประเมินอายุการเก็บรักษา 
K3 หลักการทำงานของเครื่องจักร (ที่ใช้ในการ
แปรรูปแช่เย็น/แช่งแข็ง) 
K4 การคิดคำนวณต้นทุนและร้อยละผลผลิต 
K5 การวางแผนการทดลอง 
K6 ส่วนผสมอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร 
K7 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
K8 การประเมินคุณภาพทางกายภาพ เคมี และ
จุลินทรีย์ 
K9 กระบวนการผลิตของแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์ 
K10 การทดสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี 
จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส 
K11 การประเมินความเป็นไปได้ (การประเมิน
ความเป็นไปได้และการตัดสินใจ) 

S1 การสืบค้นข้อมูล 
S2 การใช้คอมพิวเตอร์ 
S3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
S4 การประเมินและการนำเสนอ 
S5 การทดสอบทางประสาท
สัมผัส 
S6 การแก้ปัญหากระบวนการ
ผลิต 
S7 การตัดสินใจ 
S8 หลักการเขียนรายงานที่ดี 
S9 การทำงานเป็นทีม 

A1 ขยัน อดทน 
A2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
A3 กระตือรือร้นช่างคิดช่าง
ผสมผสาน 
A4 มีคุณธรรม จริยธรรม 
A5 ช่างคิดวิเคราะห์ 
       
 
 
 
 
 

 

 

ตัว
อย
่าง
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1.5 การพัฒนาผลลัพธCการเรียนรู�ของหลักสูตร  
ผลลัพธCการเรียนรู�ของหลักสูตร 

Program Learning Outcomes 
(PLOs) 

ผลลัพธCการเรียนรู�ยMอยของหลักสูตร 
Sub - Program Learning Outcomes 

(SPLOs) 
ชื่อวิชา 

PLO 1........................................................................ 
 

Sub PLO 1A..................................................... xxxxxxx ............................................................................. x(x-x-x) 
(K1+K2+K3+S1+S2+A1) 

Sub PLO 1B...................................................... xxxxxxx ............................................................................. x(x-x-x) 
(K1+K2+K3+S1+S2+A1) 

Sub PLO 1C...................................................... xxxxxxx ............................................................................. x(x-x-x) 
(K1+K2+K3+S1+S2+A1) 

PLO 2........................................................................ 
 

Sub PLO 2A...................................................... xxxxxxx ............................................................................. x(x-x-x) 
(K1+K2+K3+S1+S2+A1) Sub PLO 2B...................................................... 

Sub PLO 2C...................................................... xxxxxxx ............................................................................. x(x-x-x) 
(K1+K2+K3+S1+S2+A1) 

PLO 3........................................................................ 
 

Sub PLO 3A...................................................... xxxxxxx ............................................................................. x(x-x-x) 
(K1+K2+K3+S1+S2+A1) Sub PLO 3B...................................................... 

Sub PLO 3C...................................................... 
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1.3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร PLOs  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
Program Learning Outcomes 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 
Sub - Program Learning Outcomes 

(SPLOs) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จำนวน 
หน่วยกติ  
X(X-X-X) 

PLO: ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
(PLO ต้องเป็นสมรรถนะ) 

SPLO 1: นำขอ้มูลด้านผลิตภัณฑ์มาออกแบบ
เปน็ขอกำหนดของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง (SPLO ที่เปน็สมรรถนะ/ learning 
outcome) 

XXXXXXX การวิจัยและพัฒนาในงานแปรรูปสัตว์น้ำ 
(K1+K2+K3+K4+K5+K6+K9) 
(S1+S2+S3+S6+S7+S9) 
(A1+A2+A3+A4+A5) 
 

4 (3-3-6) 

SPLO 2: พัฒนาและปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 
SPLO 3: พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง 
SPLO 4: กำหนดสูตรและกระบวนการในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 
SPLO 5: ทดสอบและประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 

XXXXXXX การจัดการคุณภาพในงานแปรรูปสัตว์น้ำ 
(K7+K8+K10) 
(S2+S3+S4+S5+S8) 
(A4+A5) 

3 (2-1-6) 

ตัว
อย
่าง
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
Program Learning Outcomes 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 
Sub - Program Learning Outcomes 

(SPLOs) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จำนวน 
หน่วยกติ  
X(X-X-X) 

SPLO 6: คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและ
ประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำสดแช่เย็นหรือแช่แข็งเบื้องต้น 

XXXXXXX การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ 
(K11) 
(S2+S4+S7+S8+S9) 
(A1+A2+A3+A4) 

2 (2-0-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว
อย
่าง
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1.6 ระบุวิธีการวัด (Assessment) ความสามารถ และหรือ ผลลัพธCการเรียนรู�ที่กําหนด  

ผลลัพธCการเรียนรู�ยMอยของหลักสูตร 
(SPLOs) 

สถานการณCหรือภาระงานที่สะท�อนสมรรถนะของผู�เรียน 
(Performance Criteria) 

เกณฑCการบรรลุสมรรถนะ/LO 

PLO1................................................................................ 
Sub PLO 1A...................................................................   
Sub PLO 1B...................................................................   
Sub PLO 1C...................................................................   
PLO2................................................................................ 
Sub PLO 2A...................................................................   
Sub PLO 2B...................................................................   
Sub PLO 2C...................................................................   
PLO3................................................................................ 
Sub PLO 3A...................................................................   
Sub PLO 3B...................................................................   
Sub PLO 3C...................................................................   
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1.5 ระบุวิธีการวัด (Assessment) ความสามารถ และหรือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในข้อ 1.4 ข้างต้น 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

(SPLOs) 
สถานการณ์หรือภาระงานที่สะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน 

(Performance Criteria) 
เกณฑ์การบรรลุสมรรถนะ 

SPLO 1: นำข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์มาออกแบบเป็น
ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 

1. ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง ถูกรวบรวม
จากลูกค้าอย่างครบถ้วน 

2. ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ถูกแปลงเป็นข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ำสดแช่เย็นหรือแช่แข็งอย่างถูกต้อง และครบถ้วน 

(เป็นงานหรือสถานการณ์ที่ผู้สอนกำหนดขึ้นมา เพื่อบอกว่า…….
ถ้านิสิตทำงานนี้ได้….. นิสิตจะเกิดการบรรลุ SPLO) 

-ความถูกต้องของข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง โดยใช้การสอบข้อเขียน 

   -ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อกำหนดของ 
    ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เยน็หรือแช่แข็ง โดยใช้การ   
    สอบข้อเขียน 
(1. แนวทางการประเมินด้านความรู ้ใช้การสอบข้อเขียน
และการสัมภาษณ์ ใช้เกณฑ์การบรรลุสมรรถนะ แบ่งเป็น          
5 ระดับ ดังนี้  

-ระดับดีเด่น ค่าคะแนนมากกว่า 90-100%  
-ระดับดีมาก ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 80-90%    
-ระดับดี ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 70-80%  
-ระดับพอใช้ ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 60-70%  
-ระดับต้องปรับปรุง ค่าคะแนนต่ำกว่า 60% 

2. แนวทางการประเมินด้านทักษะการปฏิบัติ ใช้การ
สอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการสาธิตการ
ปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 5 ระดับ 

- 5 = ปฏิบัติได้ยอดเยี่ยม/โดดเด่นไม่มทีี่ตเิป็น

ตัว
อย
่าง

11



มคอ.2 หลกัสตูรประกาศนียบตัร 
แบบชุดวชิา (Non-degree) 

 

- 11 - 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 
(SPLOs) 

สถานการณ์หรือภาระงานที่สะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน 
(Performance Criteria) 

เกณฑ์การบรรลุสมรรถนะ 

แบบอย่าง ที่ดี  
- 4 = ปฏิบัติได้ดีน่าชมเชย/ดีมาก  
- 3 = ปฏิบัติได้ดีเป็นผู้มีความสามารถ/ดี  
- 2 = ปฏิบัติยังไม่ดีตอ้งปรับปรุง/พอใช้  
- 1= ปฏิบัติ ไม่เป็นที่น่าพอใจ/ไม่มีประสิทธิภาพ 

3. แนวทางการประเมินด้านเจตคต ิโดยการสังเกตโดย
อาจารย์ และการประเมินตนเอง ได้แก่ การตอบ
แบบสอบถาม และตอบแบบวัดเจตคติ เป็นต้น แบ่งเป็น 
5 ระดับ                                       

- 4.51-5.00 = มีเจตคติสูงมาก                                
- 3.51-4.50 = มีเจตคติสูง                                   
- 2.51-3.50 = มีเจตคติปานกลาง                               
- 1.51-2.50 = มีเจตคตต่ิำ   
- 1.00-1.50 = มีเจตคติต่ำมา) 

SPLO 2: พัฒนาและปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 

1. สูตรของผลิตภัณฑ์สัตวน์้ำสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง ถูกพัฒนาตาม
ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

2. สูตรของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็งถูกแก้ไขและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

-ความถูกต้องและครบถ้วนของการพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยใช้การ
สอบข้อเขียน 

-ความถูกต้องและเหมาะสมของการปรับปรุงสุตรของ

ตัว
อย
่าง
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 
(SPLOs) 

สถานการณ์หรือภาระงานที่สะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน 
(Performance Criteria) 

เกณฑ์การบรรลุสมรรถนะ 

และเหมาะสม ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยใช้การ
สอบข้อเขียน 

SPLO 3: พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 

1. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง       
ถูกพัฒนาตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

2. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ถูก
แก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

-ความถูกต้องและครบถ้วนของการพัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง โดยใช้การสอบข้อเขียน 

-ความถูกต้องและเหมาะสมของการปรับปรุง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง โดยใช้การสอบข้อเขียน 

SPLO 4: กำหนดสูตรและกระบวนการในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 

1. สูตรและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง ถูกกำหนดอย่างเหมาะสม 

2. กระบวนการผลิตเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง ได้รับการกำหนดและออกแบบอย่างเหมาะสมที่พร้อม
จำหน่าย (ในห้องปฏิบัติการ) 

-ความเหมาะสมของสูตรและบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยใช้การ
สาธิตการปฏิบัติงาน 

-ความเหมาะสมของกระบวนการผลิตเบื้องต้นของ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยใช้การ
สาธิตการปฏิบัติงาน 

SPLO 5: ทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑส์ัตว์
นำ้สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 

1. สูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง ได้รับการทดสอบอย่างถูกตอ้งตามข้อกำหนด 

2. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ขั้นต้น (Product spec.) ของ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็งได้รับการประเมินอย่าง

-ความถูกต้องของสูตรและกระบวนการผลิตที่ใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 
โดยใช้การสาธิตการปฏิบัติงาน 

-ความถกูต้องของการประเมินคุณลักษณะผลิตภัณฑ์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 
(SPLOs) 

สถานการณ์หรือภาระงานที่สะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน 
(Performance Criteria) 

เกณฑ์การบรรลุสมรรถนะ 

ถูกต้อง ขั้นต้นของการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง โดยการสอบข้อเขียน 

SPLO 6: คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและประเมิน
ความเปน็ไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดแช่เย็น
หรือแช่แข็งเบื้องต้น 

1. ต้นทนุผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่
เย็นหรือแช่แข็งถูกคำนวณอย่างถูกต้อง 

2. ความเป็นไปได้ในการผลิตจริงของการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่
เย็นหรือแช่แข็งถูกวิเคราะห์และสรุปผล สำหรับการนำไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง 

-ความถูกต้องของการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณัฑ์ของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง โดยการใช้การสอบข้อเขียน 
-ความถูกต้องของการวิเคราะห์และสรุปผลความ
เป็นไปได้จริงของการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง โดยใช้การสอบข้อเขียน 
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1.7 แผนการเรียนที่สอดคล�องกับผลลัพธCการเรียนรู�ของหลักสูตร SPLOs ที่กําหนด  

ผลลัพธCการเรียนรู�ยMอยของหลักสูตร (SPLOs) 
วิธีจัดการเรียนการสอน 
(Learning Pedagogy) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
(Learning Activities) 

PLO1................................................................................ 
Sub PLO 1A................................................................... รูปแบบ (จัดทําในระดับ Sub PLO) กิจกรรมที่ให*นิสิตทํา (จัดทําในระดับ Sub PLO) 
Sub PLO 1B...................................................................   
Sub PLO 1C...................................................................   
PLO2................................................................................ 
Sub PLO 2A...................................................................   
Sub PLO 2B...................................................................   
Sub PLO 2C...................................................................   
PLO3................................................................................ 
Sub PLO 3A...................................................................   
Sub PLO 3B...................................................................   
Sub PLO 3C...................................................................   
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1.6 แผนการเรียนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร SPLOs ที่กำหนดในหัวข้อ 1.3 - 1.5 ข้างต้น 
ฃ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร (SPLOs) 
วิธีจัดการเรียนการสอน 
Learning Pedagogy 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
Learning Activities 

SPLO 1: นำข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์มาออกแบบเป็นข้อกำหนด
ของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 
SPLO 2: พัฒนาและปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง 
SPLO 3: พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 
SPLO 4: กำหนดสูตรและกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 
SPLO 5: ทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑส์ัตว์น้ำสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง 
SPLO 6: คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและประเมินความ
เป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง
เบื้องต้น 
 

       การออกแบบการเรียนการสอน โดยเน้นใช้  Active 
Learning และ Activity Based เช่น 

1. การจัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมกลุ่ม Group 
discussion, Workshop แ ล ะ  Sharing ideaโด ย ใช้  Case 
Study จัดการอบรมเน้น Project Based ภายใต้การกำกับ
ดูแลของทีมวิทยากรที่อบรม  

2. การสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ทางปัญญา (Brain-based leaning) เช่น การ
สอนโดยเน้นการแก้ปัญหา (Problem-based learning) และ
การสอนแบบโครงการ (Project-based learning) 

3. การจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน ใน
รูปแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะที่
จำเป็นในการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานและเรียนรู้ 
ณ สถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมที่ เน้นการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรอยา่งเป็นรูปธรรม 

1. การบรรยายทฤษฎีพร้อมยกตัวอย่าง โดย
ผู้สอน/ผู้เชี่ยวชาญ  

2. สอนโดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 
3. การมอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทำ  
4. รายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม  
5. ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียน

กับการทำงานจริงภาคปฏิบัติ 
6. ชักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายและ

แสดงความคิดเรียน 
7. การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน  
8. การทำโครงงาน 
9. ฝึกใช้ระบบระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น 
10. ฝึกทำแบบฝึกหัด 
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