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บทคัดย่อ
 ปจัจุบนัมหาวทิยาลยัทัง้ภาครฐัและเอกชนในประเทศไทย ไดเ้ปดิสอนหลกัสตูรการศกึษาดา้นธรุกจิอสงัหารมิ-
ทรัพย์ ซ่ึงมีการแบ่งระดับช้ันของการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ประกาศนียบัตร และปริญญาเอก 
โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้พื้นฐานสำาหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือ ด้านกายภาพ ด้านการตลาด และด้านการเงิน 
การศึกษามีวัตถุประสงค์เน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเชิงวิชาชีพ มีทัศนคติที่เหมาะต่อการทำางานและองค์กร มีระดับ
องค์ความรู้พื้นฐานที่เพียงพอ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรมทางธุรกิจ
 การพัฒนาหลักสูตร วิธีการเทคนิคการสอน และคุณสมบัติของคณาจารย์ เป็นพื้นฐานข้อมูลในการจัดทำาร่าง
หลักสูตรและทางเลือกในอนาคต โดยจะต้องให้ความสำาคัญในผลลัพธ์ของผู้เรียนและความคาดหวังของผู้ประกอบการ
ทีไ่ด ้คอื ตอ้งมอีงคค์วามรูท้ีค่รบถว้นในระดบัภาพรวม และการสรา้งทศันคตขิองการทำางานเปน็ทมี รวมทัง้การวเิคราะห์
ใหห้ลกัสตูร มคีวามสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน ความเปน็ไปไดท้างวทิยาการ และความคุม้คา่ในเชงิทรพัยากร จงึจะเปน็
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งผู้เรียน ผู้สอน สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจของประเทศ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และมั่นคงสืบไป

Abstract

 Nowadays, many universities in Thailand offer courses related to the real estate business, classified 

into four types of degree: Bachelor’s, Master’s, diploma and Ph.D. The courses provide students with 

an understanding of three key aspects – physical, marketing and financial – of real estate development. 

Moreover, these courses focus on professional qualifications, fostering an appropriate attitude towards work 

and employer organizations, as well as social responsibility and business ethics.

 Curriculum development, methods of teaching, and qualifications of teachers are the basis of 

information in preparation of the course, and future options. These will focus on the results of the education 

and the expectations of the operator to have full knowledge and an attitude of teamwork. The analysis of 

the course should reveal relevance with the labor market, technical knowhow and value in 

terms of resources. It will benefit all students and teachers, educational institutions and local businesses, 

providing the real estate market with the basis for sustainable growth and a stable future.
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ก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ส่งผลให้บุคลากรที่
เค้ามาทำางานแต่ละช่วง ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
ภาระงาน และการดำาเนินงานท่ีสามารถร่วมกันเป็นทีมได้
 โดยท่ัวไป ช่วงระยะเวลาการดำาเนินงานพัฒนา
โครงการอสงัหารมิทรพัยท์กุประเภท จะแบง่เปน็ 3 ชว่ง
เวลา คือ ก่อนเริ่มโครงการก่อสร้าง (pre construction) 
ระหวา่งการกอ่สรา้ง (under construction) และหลงัการ
ก่อสร้าง (post construction) ซึ่งการดำาเนินงานแต่ละ
ชว่งโครงการกจ็ะมกีจิกรรม บคุลากร ขัน้ตอนดำาเนนิงาน 
ความยากง่ายการทำางานที่แตกต่างกัน ผู้ที่กำากับดูแล
การพัฒนาโครงการในภาพรวม จึงต้องมีความเข้าใจ
ขอบเขตภาระหน้าที่การพัฒนาโครงการในแต่ละช่วง 
เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดกับโครงการได้ใน
อนาคตได้
 จากการแบ่งช่วงขอบเขตการพัฒนาโครงการ 
พบว่า กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ของการบริหารจัดการ เพื่อ
การพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้ง
สิง่ทีผู่ป้ระกอบการจะใหค้วามสำาคญัเปน็อนัดบัแรก กค็อื 
งบประมาณการลงทนุ ระยะเวลาการดำาเนนิงาน และผล
ตอบแทนที่จะได้รับกลับมา 
 การทีจ่ะบรรลผุลลพัธ์ตามทีค่าดหวงั จำาเปน็ตอ้ง
มทีรพัยากรตา่ง ๆ  เขา้มาชว่ยดำาเนนิงานให้เกดิผลลพัธ์
ของโครงการตามเปา้หมายทีไ่ดว้างไว ้ซึง่ทรพัยากรทีม่ี
ความสำาคัญมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของวิชาชีพที่อยู่
ภายในบริษัทฯ ที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอง หรือผู้
เชี่ยวชาญพิเศษจากภายนอก ก็คือ “บุคลากร” ซึ่งกลุ่ม
บุคลากรที่มีความสำาคัญมากที่สุดที่จะเป็นเสมือนผู้
ประสานทีมงานต่าง ๆ  ในลักษณะของ “นักประสานสิบ
ทศิ” ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดภาระขอบเขตหนา้ทีก่ารทำางาน
ในขา้งตน้ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้และมคีวามสอดลพัธ์
ซึ่งกันและกันให้เกิดเป็นทีมงาน (teamwork) เพื่อให้
โครงการนั้นได้พัฒนาเกิดขึ้นเป็นโครงการที่ประสบ
ความสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ ก็คือ “นักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (developers)”
 ในอดีต นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ประกอบ
อาชีพในภาคธุรกิจ และลงทุนพัฒนาโครงการในประเทศ 
ไทยส่วนใหญ่ที่ผ่านมานั้น มักจะผันหรือสร้างตัวเองมา
จากการต่อยอดในวิชาชีพอื่น ๆ เช่น วิศวกร สถาปนิก 
นักการเงิน นักลงทุน เป็นต้น และมีการสั่งสมประสบ- 
การณ์ต่อยอดจากการทำางาน แทนที่จะมาจากการผ่าน
กระบวนการเรยีนรูจ้ากระบบการศกึษา ซึง่ถา้เปน็วธิกีาร
ท่ีกล่าวมาน้ัน อาจจะใช้ระยะเวลาลองผิดลองถูกพอสมควร

1. บทนำา และความสำาคัญ
 
 ในองค์ประกอบพ้ืนฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
และการพัฒนาแต่ละโครงการให้ประสบความสำาเร็จ 
ทั้งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก แนวราบ 
หรือแนวสูง ทั้งที่เป็นเพื่อที่พักอาศัย เพื่อพาณิชยกรรม 
หรือเพื่อบริการ ผู้ประกอบการจะต้องมีความเข้าใจเชิง
พื้นฐานอยู่แล้วว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่ง
ในธุรกิจที่มีปัจจัยความเสี่ยงสูง ทั้งที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้
ประกอบการเองโดยตรง เชน่ การหมนุเวยีนงบประมาณ
ทางเงนิของบรษิทั หรอืการย้ายเขา้ออกพนกังานทีด่แูล
โครงการ และผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากภายนอก
องค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในปัจจัยความเสี่ยงหลัก 
2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การเงิน การลงทุน 
หรอืดา้นกายภาพ ไดแ้ก ่สภาพแวดล้อม กฎหมาย ระบบ
เทคโนโลยีการก่อสร้าง (บัณฑิต จุลาสัย, 2550, น. 25) 
 นอกจากนี้ บุคลากรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการตลอดช่วงอายุโครงการนั้น ตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทัง่แลว้เสรจ็แตล่ะโครงการมคีวามหลากหลายใน
กลุ่มวิชาชีพ จำาเป็นที่ต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้
ในหลายรูปแบบ ทั้งที่อยู่ภายในบริษัทฯ ที่พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (in-house developer) หรือว่าจ้างผู้
เชีย่วชาญพเิศษจากภายนอก (out-source specialists) 
อาท ิทมีผูอ้อกแบบ (designer team) ทมีผูบ้รหิารจดัการ
โครงการ (project management consultant team) 
ทีมผู้บริหารงานก่อสร้าง (construction management 

team) ทีมผู้สำารวจปริมาณ (quality surveyor team) 
ทีมการตลาดและงานขาย (marketing and sale team) 
หรือทีมผู้รับเหมางานก่อสร้าง (contractor team) 
เป็นต้น ซึ่งแต่ละส่วนงานที่เข้ามาร่วมทำางานจะต้องมี
การประสานในการทำางาน รว่มมอืกนัเปน็ในเชงิลกัษณะ
ของทีมงาน (teamwork) และการบริหารจัดการภายใต้
กรอบของความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งการทำางานที่จะต้อง
แข่งกับระยะเวลาการเปิดโครงการ ซึ่งบางประเภท
โครงการจะให้ความสำาคัญในส่วนนี้อย่างมาก อาทิ 
โรงแรม หรือศูนย์การค้า โดยพ้ืนฐานแล้วการพัฒนา
แตล่ะโครงการนอกจากตอ้งคำานงึถงึงบประมาณทีล่งทนุ
แล้ว การบริหารจัดการโครงการเชิงกายภาพ ความ
สะดวก และความปลอดภัยในผู้คนที่เข้ามาใช้อาคารก็
ตอ้งใหค้วามสำาคญั สง่ผลใหก้ารพัฒนาโครงการมกัจะมี
การแบ่งงานออกเป็นช่วง ๆ เพื่อสะดวกในการควบคุม 
และตรวจสอบ รวมทัง้ขอบเขตภาระหนา้ทีแ่ตล่ะชว่งงาน 
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 เพือ่ชว่ยรน่ระยะเวลาในขา้งตน้ เครือ่งมอืทีน่า่จะ
เหมาะสม และช่วยสร้างองค์ความรู้ติดตัวและสนับสนุน
การทำางานไปโดยตลอดของการปฎิบัติวิชาชีพหรือ
การทำางานกค็อื “การศกึษา” สำาหรบัประเทศไทยระบบ 
และกระบวนการศึกษา ผ่านรูปแบบในแต่ละระดับชั้น 
โดยเฉพาะดา้นอสงัหารมิทรพัยย์งัคอ่นขา้งจำากดั ดังนัน้ 
บทความวิจัยนี้ จึงมีความประสงค์ทบทวนวรรณกรรม
ในบริบทของระบบและกระบวนการเรียนการสอนการ
ศกึษาดา้นธรุกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย ซึง่การ
ศึกษาจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยสร้าง และพัฒนาทรัพยากร 
ที่สำาคัญท่ีสุดของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
กค็อื มนษุย ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการ
ในเชิงการตลาดแรงงานภาคธุรกิจต่อไป

2. วัตถุประสงค์

 ทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ดา้นธรุกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย ประกอบดว้ย 
รายละเอียดของโปรแกรม (หลักสูตร) และรูปแบบและ
กระบวนการเรยีนการสอน เพือ่นำาไปสูก่ารสรปุ อภปิราย
และเสนอแนวทาง การพัฒนาโปรแกรม (หลักสูตร) 
และรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานในภาคธุรกิจได้

3. การทบทวนวรรณกรรม

3.1	 ระบบการศึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ใน	
	 ประเทศไทย
 สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนได้เปิด
หลักสูตรการศึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 ระดับ 
คือ 1. ปริญญาบัณฑิต 2. บัณฑิตศึกษา และ 3. การ
ศึกษาต่อเนื่อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1 ระดับปริญญาบัณฑิต 
 มกีารแบง่หลกัสตูรการศกึษา 2 ลกัษณะ คอื ดา้น
บริหารธุรกิจและด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 1) หลักสูตร
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นองค์ความรู้ในการสร้าง
นักปฏิบัติการด้านอสังหาริมทรัพย์ ท่ีเชี่ยวชาญเชิง
บริหารธุรกิจ มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต 
สถานะปริญญาบัตรเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
เริ่มรับนักศึกษาในปี 2540 2) หลักสูตรสถาปัตยกรรม 

เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้น
องค์ความรู้ในการสร้างและพัฒนาสถาปนิกรุ่นใหม่ที่
เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมและการจัดการธุรกิจ 
มหีนว่ยกติตลอดหลกัสตูร 150 หนว่ยกติ สถานะปรญิญา
บัตรเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เริ่มรับนักศึกษา
ในปี พ.ศ. 2552  3) หลักสูตรการบริหารทรัพย์สิน คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นองค์ความรู้
ในการสร้างนักบริหารทรัพย์สิน ท่ีเชี่ยวชาญทางด้าน
การจัดการทรัพยากร มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 
หน่วยกิต สถานะปริญญาบัตรเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) เริ่มรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2551 และ 4) 
หลกัสตูรการจดัการธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยากร 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เน้นองค์ความรู้ 
ในการสร้างนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่เชี่ยวชาญทาง
ด้านการเงิน มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต 
สถานะปริญญาบัตรเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
เริ่มรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2550 การเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ จากท้ัง 4 หลักสูตร พบว่า รูปแบบหลักสูตร 
เป็นแบบเฉพาะเจาะจง จำานวน 3 หลักสูตร ผ่านสถานะ 
ปริญญาบัตรด้านบริหารธุรกิจ ส่วนอีก 1 หลักสูตร เป็น
แบบสหวิทยาการ 2 สาขาวิชา คือ ด้านสถาปัตยกรรม 
และด้านบริหารธุรกิจ

3.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 เน้นการเรียนการสอนแบบเชิงลึก วัตถุประสงค์
หลักของหลักสูตร จะขึ้นอยู่กับการสำารวจและวิจัยกลุ่ม
ผู้เรียน เพื่อนำามาสู่การวางแผนตลาดการศึกษา และจัด
ทำารา่งหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด
แรงงานในธรุกจิอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศใหม้ากทีส่ดุ 
เพือ่ใหเ้กดิความคุม้คา่ทัง้ดา้นบคุลากร (คณาจารย)์ และ
ด้านทรัพยากร (ห้องเรียน อาคารเรียน ตำาราเรียน 
หนังสือ เอกสาร และอุปกรณ์สื่อการสอน) ได้อย่าง
เหมาะสม
 1. ระดับปริญญาโท มีเปิดการเรียนการสอนอยู่ 
4 หลักสูตร ใน 3 สถาบันฯ ได้แก่ 1) หลักสูตรธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ (MRE) คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นองค์ความรู้ในการ
สร้างนักการเงินและประเมินฯ ที่เชี่ยวชาญด้านการเงิน 
บัญชีและประเมินทรัพย์สิน คือ property investment 

and development, property valuation, property 

management มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
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มีแผนการศึกษาเฉพาะการค้นคว้าอิสระ (individual 

study) สถานะปริญญาบัตรเป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(วท.ม.) รับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2544 2) หลักสูตรนวัตกรรม 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นองค์
ความรู้ในการสร้างนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ 
(New Gen) ที่เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการโครงการ
อสงัหารมิทรพัย ์ผา่น 4 แขนงวชิา ไดแ้ก ่ดา้นการพฒันา
โครงการ (PD) ด้านการจัดการงานก่อสร้าง (CM) ด้าน
การจัดการทรัพยากรกายภาพ (FM) และด้านการเงิน
และประเมินทรัพย์สิน (FV) มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
39 หน่วยกิต มีแผนการศึกษา 2 รูปแบบ คือ แผน ก. 
วิทยานิพนธ์ (thesis) และแผน ข. การค้นคว้าอิสระ 
(individual study) สถานะปรญิญาบตัรเปน็วทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วท.ม.) รับนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 
3) หลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าฯ ธนบุรี เน้นองค์ความรู้ในการพัฒนา
บุคลากรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เชี่ยวชาญทางด้าน
การจัดการโครงการ มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 40 
หน่วยกิต สถานะปริญญาบัตรเป็นบริหารธุรกิจมหา-
บัณฑิต (บธ.ม.) แผนการศึกษา 2 รูปแบบ คือ แผน ก. 
วิทยานิพนธ์ (thesis) และแผน ข. การค้นคว้าอิสระ 
(individual study) รับนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
และ 4) หลักสูตรเคหพัฒนศาสตร์และอสังหาริมทรัพย์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เน้นองค์ความรู้ในการสร้างบุคลากรด้านเคหพัฒนศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย (housing development) ที่
เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการโครงการท่ีอยู่อาศัย เน้น
บูรณาการการศึกษากับการเคหะแห่งชาติ มีหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต แผนการศึกษาเฉพาะ 
แผน ก. วิทยานิพนธ์ (thesis) สถานะปริญญาบัตรเป็น
เคหพฒันศาสตรมหาบณัฑติ (คพ.ม.) รบันกัศกึษาตัง้แต่
ป ีพ.ศ. 2538 และในป ีพ.ศ. 2552 ไดม้กีารปรบัหลกัสตูร
ใหม่ เพิ่มสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีก 1 สาขา ทั้งนี้ 
การศกึษาระดบัปรญิญาโทจะมคีา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูร 
ประมาณ 250,000 บาท และระยะเวลาการศึกษาเกือบ 
2 ปี 
 2. ระดับประกาศนียบัตรหรือการอบรมเชิง
วิชาชีพ มีกระบวนการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ 1) 
หลกัสตูรอบรมระยะสัน้ 48 ชัว่โมง และ 96 ชัว่โมง ไดแ้ก ่
หลกัสตูร mini – MIRED คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรืออบรม

ระยะยาว 4 เดือน (128 ชั่วโมง) ของ RECU ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
CRE คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และ 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะด้าน (เน้น
ประเมินราคาทรัพย์สิน) มีระยะเวลาการเรียน 1 ปี 
มีการศึกษาค้นคว้าอิสระรายกลุ่มประกอบการศึกษา มี
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 24 หน่วยกิต (8 วิชา) ได้แก่ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายในตลอดหลักสูตร 120,000 บาท 
ส่วนที่เหลือเป็นรูปแบบอบรมเพื่อขอใบอนุญาตต่าง ๆ 
อาทิ การขอใบรับอนุญาตปฏิบัติวิชาชีพ “ผู้จัดการนิติ 
บุคคล” ของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
หรอื “ผูป้ระเมนิอสงัหารมิทรพัย”์ ของสมาคมผูป้ระเมนิ
สินทรัพย์ไทย
 3. ระดับปริญญาเอก ประเทศไทยยังไม่มีหลัก 
สูตรด้านอสังหาริมทรัพย์เฉพาะโดยตรง ส่วนใหญ่แล้ว 
จะเป็นหลักสูตรในรูปแบบบูรณาการทางการศึกษา 
โดยเน้นความสนใจของผู้เรียนเป็นสำาคัญ การศึกษาจะ
เป็นลักษณะเน้นการวิจัยขั้นสูง ผ่านรูปแบบการเรียน
การสอนภายใต้หลักสูตรสหวิทยาการสภาพแวดล้อม
สรรคส์รา้ง (Integrated Science of Built Environment) 

ถา้ผูเ้รยีนมคีวามสนใจในดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
หรอืศาสตรว์ชิาชพีทีเ่กีย่วเนือ่งในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
กส็ามารถนำามาประยกุตเ์ปน็หวัขอ้วทิยานพินธไ์ด ้ระยะ 
เวลาการศกึษาประมาณ 3-4 ปี มหีนว่ยกติ 72 หนว่ยกติ 
ปัจจุบันได้มีการเปิดการเรียนการสอนในหลายสถาบัน
การศึกษาหลักของประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหา-
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการเรียนประมาณ 400,000
บาท

3.1.3 ระดับการศึกษาต่อเนื่อง
 การศึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจาก
ระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาแล้ว มักจะ
มลีกัษณะการรว่มมอืระหวา่งภาคเอกชน สมาคมวชิาชพี 
หรือคณาจารย์มหาวิทยาลัย แต่ก็คงเป็นลักษณะความ
ร่วมมือผ่านการเป็นพันธมิตรร่วมกัน อันเนื่องมาจาก
สายสัมพันธ์คณาจารย์ สถานภาพ และระเบียบสถาบัน
การศึกษา โดยความสนใจผู้เรียนแต่ละหลักสูตรมีความ
นยิมแตกต่างกนั ดังนัน้ ระดับการศกึษาต่อเนือ่ง จึงเป็น
รูปแบบการจัดอบรมสัมมนาเฉพาะเรื่อง ที่จะให้ความ
สำาคญักบัผูป้ระกอบการ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตัิ
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การโครงการอสงัหารมิทรพัย ์เฉพาะดา้นทีจ่ะตอ้งศกึษา
เพิ่มเติมใน 6 ด้านหลัก ได้แก่ 1) กฏหมายในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 2) การตลาดอสังหาริมทรัพย์ 3) การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4) การจัดการงาน
ก่อสร้าง 5) การจัดการงานนิติบุคคลและทรัพยากร 
หรือ 6) ระบบการเงิน บัญชี และภาษี ตามบริษัทรับจัด
อบรมซึ่งทุกโปรแกรมจะต้องมี 6 เรื่องดังกล่าวเป็นแกน
หลักในโปรแกรมอบรมทุกหน่วยงาน ปัจจุบันมีองค์กร
หรอืหนว่ยงานทีม่จีดัการเรยีนการสอนอยูอ่ยา่งต่อเนือ่ง 
คือ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และศูนย์ข้อมูล
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์คา่ใชจ้า่ยในการอบรมจะอยูท่ี่
วิชาละประมาณ 9,000 บาท ต่อรอบระยะเวลาอบรม 6 
ช่ัวโมง เน้นการเรียนการสอนแบบเชิงปฏิบัติการมากกว่า 
หลกัทางทฤษฎ ีเนือ่งจากผูอ้บรมสว่นใหญจ่ะมปีระสบ- 
การณ์ในการทำางาน

3.2	 รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลระดับ	
	 อุดมศึกษาความหมายของรูปแบบ	(model)

 รูปแบบ คือ สิ่งเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็น
นามธรรม ซึ่งบุคคลสามารถแสดงออกมาในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เช่น คำาอธิบาย แผนผัง ไดอะแกรม หรือ
แผนภาพ เพ่ือช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นเข้าใจได้
ชัดเจนขึ้น
 รปูแบบ คอื เครือ่งมอืแสดงทางความคดิทีบ่คุคล
ใช้ในการสืบสอบหาคำาตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏ-
การณ์ทั้งหลาย ปกติในการศึกษาวิจัยเรื่องใด ๆ ก็ตาม
ผู้ศึกษาจะต้องต้ังคำาถามท่ีต้องการคำาตอบ ซ่ึงในกระบวน
การวิจัยจะมีการตั้งสมมติฐานหรือชุดของสมมติฐาน
ขึน้มา ซึง่กค็อืคำาตอบทีค่าดคะเนไวล้ว่งหนา้ สมมตฐิาน
เหล่านี้มักจะได้มาจากความรู้หรือข้อค้นพบที่ผ่านมา
หรืออาจจะเกิดจากประสบการณ์ หรือการหยั่งรู้ (intu-
ition) ของผู้ศึกษาวิจัย หรืออาจจะเกิดจากทฤษฎีหลัก
การต่าง ๆ สมมติฐานเป็นข้อความท่ีบ่งบอกถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ของ
เรื่องเล่า/สถานการณ์ปัญหาน้ัน ซ่ึงจะยังคงเป็นเพียง
เครือ่งมอืในการแสวงหาคำาตอบเทา่นัน้ จนกวา่จะไดร้บั
การนำาไปพิสูจน์ทดสอบ หากสมมติฐานเป็นจริงข้อความ 
น้ันจะสามารถนำาไปใช้ในการทำานาย หรืออธิบายปรากฏ-
การณ์นั้น ๆ ได้ รูปแบบเช่นเดียวกันกับสมมติฐานที่
บุคคลอาจสร้างขึ้นจากความคิด ประสบการณ์ การใช้
อปุมาอปุไมย หรอืจากทฤษฎแีละหลกัการตา่ง ๆ  ได ้แต่

รูปแบบไม่ใช้ทฤษฎีคีฟส์ (Davies, 1971, pp. 386-387) 
กลา่ววา่ รปูแบบโดยทัว่ไปจะตอ้งมอีงคป์ระกอบทีส่ำาคญั 
ดังต่อไปนี้
 1. รูปแบบ จะต้องนำาไปสู่การทำานาย (predic-
tion) ผลที่ตามมา สามารถพิสูจน์และทดสอบได้ กล่าว
คอื การนำาไปประยกุตใ์ชเ้พือ่สรา้งเครือ่งมอื และตอ่ยอด
ในการพิสูจน์และทดสอบได้
 2. โครงสร้างของรูปแบบ จะต้องประกอบด้วย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) ซึ่ง
สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์/เรื่องนั้นได้
 3. รูปแบบ จะต้องสามารถช่วยสร้างจิตนาการ 
(Imagination) ความคิดรวบยอด (concept) และความ
สัมพันธ์ (interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของ
การสืบเสาะความรู้
 4. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้าง (structural relationship) มากกว่าความ
สัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (associative relationship)

 รปูแบบ (model) ทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไปม ี5 แบบ หรือ 
5 คุณลักษณะ คือ (Joyce & Well, 1989 อ้างถึงใน 
Keeves, 1972) 

 1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (analogue model) 

คอื ความคดิทีแ่สดงออกในลกัษณะของการเปรยีบเทยีบ
สิ่งต่าง ๆ  อย่างน้อย 2 สิ่งขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้ใช้กัน
มากทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์
 2. รูปแบบเชิงภาษา (semantic model) คือ 
ความคิดท่ีแสดงออกผ่านทางการใช้ภาษา (พูดและ
เขยีน) รปูแบบลกัษณะนีใ้ชก้นัมากทางด้านศกึษาศาสตร์
 3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical 

model) คือ ความคิดท่ีแสดงออกผ่านทางสูตรคณิต- 
ศาสตร์ ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้รูปแบบเชิง
ภาษาแล้ว
 4. รูปแบบเชิงแผนผัง (schematic model) 
คือ ความคิดท่ีแสดงออกผ่านทางแผนผัง แผนภาพ 
ไดอะแกรม กราฟ เป็นต้น
 5. รปูแบบเชงิสาเหต ุ(causal model) คือ ความ
คิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ตัวแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์/ปัญหาใด ๆ รูปแบบ
ด้านศึกษาศาสตร์ มักจะเป็นแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ โดย
ทั่วไปแล้ว ก็คือ “หลักสูตรการสอน” นั่นเอง
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put) ที่จะเกิดตามมา ทั้งในเชิงศักยภาพของการสร้าง
ความคิดรวบยอด และความสัมพันธ์ใหม่ได้

รูปแบบ (หลักสูตร) การเรียนการสอน 
 ในการจัดระบบใด ๆ ก็ตาม ย่อมต้องมีการ
กำาหนดองค์ประกอบ และจัดองค์ประกอบของรูปแบบ
ให้มีความสัมพันธ์กันอย่างดี เพื่อนำาไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ต้องการ ซึง่จะจัดในกรอบความคดิของตัวป้อน กระบวน 
การ กลไกควบคุม ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ หรือจัด
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของรปูแบบนัน้ ๆ  ใหเ้ป็น
ไปตามลำาดับขัน้ตอน ทีจ่ะชว่ยใหร้ปูแบบมปีระสิทธิภาพ
สูงสุด
 สรปุไดว้า่ รปูแบบ (หลกัสตูร) การเรยีนการสอน 
กค็อื องคป์ระกอบตา่ง ๆ  ของการเรยีนการสอน ทีไ่ดร้บั
การจัดไว้ให้มีความสัมพันธ์และส่งเสริมกันอย่างเป็น
ระเบยีบ เพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนตามจุดมุง่หมาย
ทีก่ำาหนดไวร้ปูแบบ (หลกัสตูร) การจดัการเรยีนการสอน 
เป็นส่วนหนึ่งของระบบย่อยของระดับการศึกษาหลัก
ในแต่ละชั้นของแต่ละสาขาวิชาชีพ และอาจจัดได้ใน
ลกัษณะทีเ่ปน็ภาพรวม (มหภาค) คอื ระบบทีค่รอบคลมุ
องค์ประกอบระดับการศึกษาหลักท่ีต่อเนื่องกันในภาพ
รวมสาขา เช่น รูปแบบ (หลักสูตร) การเรียนการสอน
แบบควบ 2 ปริญญา เป็นต้น
 ส่วนรูปแบบ (หลักสูตร) การเรียนการสอนนั้น 
หมายถึง “สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการ
สอนที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบและระเบียบตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ 
โดยมีการจัดกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการ
สอนโดยอาศัยเทคนิคการสอนต่าง ๆ เข้าไปช่วยทำาให้
สภาพการเรยีนการสอนนัน้ เป็นไปตามหลักการทีย่ดึถอื 
และได้รับการพิสูจน์และทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้เป็นแบบแผนได้”
 เม่ือเป็นเช่นนี้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนจะกลายเป็นรูปแบบได้นั้น จะต้องผ่าน
การจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เป็นระบบเสียก่อน ซึ่งใน
การจัดระบบต้องคำานึงถึงทฤษฎีและหลักการรวมท้ัง
สภาพการณต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนัน้ รปูแบบ (หลักสูตร) 
การเรียนการสอน จึงมีความหมายท่ีแท้จริงตรงกัน 
และทำาให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าใจได้ง่าย นั่นคือ 
หลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษา
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคำาว่ารูปแบบและระบบจะมี
ความหมายสาระหลักใกล้เคียงกัน แต่ถ้าสังเกตและ

 รูปแบบ (หลักสูตร) ทางด้านศึกษาศาสตร์ มัก
จะเป็นรูปแบบเชิงสาเหตุ และการใช้คำาว่า รูปแบบการ
เรยีนการสอน มคีวามหมายในลกัษณะเดยีวกนักบัระบบ
การเรียนการสอน หากพิจารณาตามนัยของคุณสมบัติ
อันเป็นองค์ประกอบสำาคัญ กล่าวคือ เป็นลักษณะการ
เรียนการสอนที่จัดข้ึนอย่างเป็นระบบระเบียบตาม
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ หรือความเชื่อต่าง ๆ โดยมี
ความครอบคลุมองค์ประกอบที่สำาคัญ ๆ ของระบบนั้น 
และได้รับการยอมรับหรือพิสูจน์ ทดสอบ ถึงประสิทธิ- 
ภาพของระบบนั้น ๆ มาแล้ว แต่ตามความนิยมแล้ว 
นักการศึกษาโดยทั่วไป นิยมใช้คำาว่า “ระบบ” ในความ
หมายทีเ่ปน็ระบบใหญ ่ครอบคลมุองคป์ระกอบสำาคญั ๆ  
ของการศึกษาหรือการเรียนการสอนในภาพรวม และ
นิยมใช้คำาว่า “รูปแบบ” กับระบบที่ย่อยกว่า โดยเฉพาะ
กับ “เทคนิคการสอน” นั่นเอง
 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงสามารถให้คำานิยามได้ว่า 
“รูปแบบการเรียนการสอน” คือ สภาพลักษณะของ 
(หลกัสตูร) การเรยีนการสอน ทีค่รอบคลมุองคป์ระกอบ
สำาคัญ ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ 
ประกอบด้วย กระบวนการหรือขั้นตอนสำาคัญในการ
เรียนการสอน รวมทั้งเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถ
ช่วยให้สภาพการเรียนการสอนน้ันเป็นไปตามทฤษฎี 
หลักการ หรือแนวคิด ท่ียึดถือและได้รับการพิสูจน์ 
ทดสอบ หรอืยอมรบัวา่มปีระสทิธภิาพไดอ้ยา่งเปน็ระบบ 
สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอน ให้บรรลุ
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะของรปูแบบนัน้ ๆ  ได ้ดงันัน้ รปูแบบ
การเรียนการสอน (หลักสูตร) จึงจำาเป็นต้องมีองค์
ประกอบสำาคัญ ดังต่อไปนี้
 1. มีปรชัญา ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิ หรอืความ
เช่ือท่ีเป็นพ้ืนฐาน หรือเป็นหลักของรูปแบบการสอนน้ัน ๆ
 2. มีการบรรยาย และอธบิายสภาพหรอืลักษณะ
ของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการที่
ยึดถือ
 3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถนำา
ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ
 4. มีการอธิบาย หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค
การสอนต่าง ๆ  อันจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอน
นั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 รูปแบบการเรียนการสอน (หลักสูตร) จะต้องได้
รับการพิสูจน์ ทดสอบ ประเมินผล รวมทั้งผลลัพธ์ (out-
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วิเคราะห์โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว จะพบว่า ความนิยมในการ
ใช้อาจแตกต่างกันไปบ้าง จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า “รูป
แบบ (หลักสูตร) การจัดการเรียนการสอน เป็นระบบ
ยอ่ยของระดบัการศกึษา และอาจจดัไดใ้นลกัษณะทีเ่ปน็
ภาพรวม (มหภาค)  ซึง่ครอบคลมุองคป์ระกอบสำาคญัๆ 
ของการเรียนการสอนในภาพรวม หรืออาจจะนำาองค์
ประกอบย่อย ๆ ของการเรียนการสอนมาจัดเป็นภาพ
ยอ่ย (จลุภาค) ลงรายละเอยีดไปอกีกไ็ด”้ จากการสงัเกต
และวิเคราะห์ผลงานของนักการศึกษาที่ค้นคิดระบบ
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ พบว่า 
นักการศกึษานยิมใชค้ำาวา่ “ระบบ” ในความหมายทีเ่ป็น 
ภาพรวมในองคป์ระกอบหลกั เชน่ ระบบการศกึษา หรอื
ถ้าเป็นระบบการเรียนการสอน ก็จะครอบคลุมองค์
ประกอบสำาคัญ ๆ ของการเรียนการสอนของภาพรวม 
(มหภาค)  และนิยมใช้คำาว่า “รูปแบบ” กับระบบที่ย่อย
กว่า โดยเฉพาะกับ “วิธีการสอน” หรือ “เทคนิคการ
สอน” ซ่ึงเป็นองค์ประกอบย่อยท่ีสำาคัญของรูปแบบ 
หรือระบบการเรียนการสอน ดังนั้น การพัฒนารูปแบบ 
(หลักสูตร) ใด ๆ มาจัดทำาอย่างเป็นระบบตามหลักการ 
และวิธีการสอนนั้น ก็จะกลายเป็น “ระบบวิธีการและ
เทคนิคการสอน” หรือท่ีนิยมใช้ เรียกว่า “เทคนิคการ
สอน” 
 ดังนั้น คำาว่า ระบบกับรูปแบบ นั้นมีความหมาย
เหมือนกนั แตน่ยิมใชต้า่งกนัในแตล่ะบรบิทของในระบบ
การศึกษา ที่แบ่งเป็นภาพย่อย (จุลภาค) และภาพรวม 
(มหภาค) แต่ก็มีองค์ประกอบครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ  
ที่สำาคัญของการเรียนการสอนในภาพรวม ซึ่งจากราย
ละเอียดข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
 - ร ะบบ คื อ  ตั วแทนของระดับชั้ นและ
กระบวนการในการศึกษา 
 - รูปแบบ คือ ตัวแทนของหลักสูตรและวิธีการ
เทคนิคการสอน 

3.3	 วิธีการเทคนิคการสอน	ด้านอสังหาริมทรัพย์
 ระดับอุดมศึกษา มี 3 วิธีการเทคนิคการสอน 
ได้แก่
3.3.1 วิธีการเทคนิคการสอนหลัก 
 คือ วิธีการเทคนิคการสอนที่ผู้สอนในระดับ
อุดมศึกษาใช้กันอยู่เสมอและมีที่มาอันยาวนาน โดย
ทั่วไปมีอยู่ 4 รูปแบบ คือ วิธีการเทคนิคการสอนแบบ
บรรยาย วิธีการเทคนิคการสอนแบบอภิปราย วิธีการ

เทคนิคการสอนแบบฝึกปฎิบัติ และวิธีการเทคนิคการ
สอนให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 1. วิธีการเทคนิคการสอนแบบบรรยาย คือ 
การสอนที่ผู้สอนเตรียมจุดมุ่งหมายเตรียมเนื้อหาสาระ
ในการสอนมาบอกเล่า หรืออธิบายให้กับผู้เรียน โดยที่
ผู้เรียนจะรับหรือจำาในส่ิงท่ีสอนนั้น ซึ่งโดยท่ัวไปมักจะ
เป็นการสื่อสารทางเดียวจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ผู้เรียน
มักจะมีส่วนร่วมน้อย นอกจากการฟัง จด และจำาข้อมูล
ที่ได้จากการสอนเป็นสำาคัญ ซึ่งข้อดีข้อเสีย สรุปได้
ดังต่อไปนี้

 ข้อดีของวิธีการเทคนิคการสอนแบบบรรยาย
 - ผู้สอนสามารถดำาเนินการได้คนเดียว ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่เด่นของการสอนแบบบรรยายอย่างมาก จึง
ทำาให้การสอนแบบบรรยาย ผู้สอนจะนิยมใช้เพราะ
ดำาเนินการได้อย่างคล่องตัว
 - ผู้สอนสามารถคัดเลือกและเสนอส่ิงที่ตัวเอง
เหน็วา่เหมาะสมซึง่นบัไดว้า่มคีวามสอดคลอ้งกบัธรรม- 
ชาติของอาจารย์ผู้สอนที่ถือได้ว่าเป็นผู้รู้จะเลือกใช้
เนื้อหา ที่ได้มีการคัดเลือกแล้ว
 - ใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ได้จึงประหยัด ทั้งนี้จะ
มีความสอดคล้องกับลักษณะการสอนในระดับอุดม 
ศึกษาที่ส่วนใหญ่จะมีผู้เรียนในชั้นเรียนค่อนข้างมาก
 - สามารถใช้เนื้อหากับผู้เรียนได้เต็มที่ ผู้สอน
จะสามารถทีจ่ะสรรหาและรวบรวมสาระสำาคญัตา่ง ๆ  มา
ให้กับผู้เรียนได้มากและได้อย่างเต็มที่
 - มีความสะดวกกับผู้เรียนไม่ต้องทำางานหนัก 
ซึ่งผู้เรียนจะชอบการบรรยายเพราะไม่ต้องทำาอะไรมาก
นอกจากที่จะใช้แค่การนั่งฟัง

 ข้อเสียของวิธีการเทคนิคการสอนแบบบรรยาย
 - ไม่คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
เพราะผู้เรียนโดยธรรมชาติมีความแตกต่างกันอยู่มาก 
แตก่ารบรรยายดเูหมอืนกนั การบรรยายจะไมส่นองตอบ
ต่อธรรมชาติข้อนี้เท่าที่ควร
 - ผู้เรียนไม่มีโอกาสแสดงความเห็น หรือมี
โอกาสไม่มากเท่าท่ีควร เพราะบทบาทและเวลาไม่เอ้ือ
อำานวยให้แสดงความเห็นให้มากนัก
 - ไม่ส่งเสริมให้ผู้ที่เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะผู้สอนจะเป็นผู้ท่ีผูกขาด
ความรู้เองเสียส่วนใหญ่
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 - ไม่กระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิ  พฒันาความรูใ้หก้วา้ง
ขวางขึ้นด้วยตนเอง เพราะผู้สอนจะคิดเป็นแนวทางให้
เป็นตัวอย่างแล้ว
 - ผูส้อนไม่สามารถประมวลความรูใ้หค้รบถว้น 
เพราะความรูใ้นปจัจบุนัมมีากและหลากหลาย ผูส้อนจงึ
ไม่สามารถประมวลได้หมด
 - การบรรยายท่ีดีทำาไม่ได้ทุกคน ข้อน้ีเห็นได้
อย่างชัดเจนและเป็นที่สังเกตว่าผู้สอนที่ดีมีน้อย ส่วน
ใหญ่ล้วนแต่บรรยายน่าเบื่อมากกว่า

 2. วิธีการเทคนิคการสอนแบบอภิปราย คือ 
การสอนที่ใช้มาก รองจากการบรรยาย เน้นให้ที่ผู้สอน
และผูเ้รยีนรว่มกนัศกึษา วเิคราะห ์อภปิราย แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นในเนื้อหาสาระที่ได้จัดเตรียมมา ซึ่งโดย
ทั่วไปนิยมดำาเนินการในกลุ่มเล็ก แต่ไม่ได้หมายความ
วา่กลุม่ใหญไ่ม่สามารถดำาเนนิการได ้เพราะในกลุม่ใหญ่
ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้
เช่นเดียวกันกับกลุ่มน้อย

 ข้อดีของวิธีการเทคนิคการสอนแบบอภิปราย
 - เป็นรูปแบบของวิธีการสอนแบบอภิปรายนั้น 
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนท่ีแสดงความเห็น
ด้วยได้และควรถือเป็นภาระหลักโดยตรงที่ผู้สอนใน
ระดับนี้ที่ควรจะต้องเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้แสดง
ความคดิเหน็ ซ่ึงผูเ้รยีนเปน็ผูท้ีม่ปีระสบการณพ์อสมควร 
และอยู่ในวัยที่แสดงความคิดเห็นได้
 - ในการสอนแบบอภิปรายถือเป็นการประเมิน
ผู้เรียนว่ามีความรู้เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ เพราะ
การสอนแบบอภิปรายเป็นการแสดงออกของผู้เรียน 
ดังนั้น เมื่อผู้เรียนแสดงออกมาแล้ว ผู้เรียนคนอื่นหรือ
ผูส้อนมขีอ้คดิเหน็เพิม่เตมิใหผู้เ้รยีนกจ็ะทำาใหผู้เ้รยีนรูว้า่
ตนเองมีความรู้แค่ไหนเพียงไร
 - การสอนแบบอภิปรายเป็นการฝึกฝนตัวผู้
เรยีนใหมี้การพฒันาตนเองอยูเ่สมอและใหม้คีวามพรอ้ม
ทีจ่ะมีการแลกเปลีย่นประสบการณก์บัผูอ้ืน่ไมใ่ชต่ามแต่
จะรับจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียว
 - การฝกึฝนผูเ้รยีนใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะเขา้สูว่ง
วชิาชพีเพราะเมือ่เขา้สูแ่นวปฏบิตังิานในวงวชิาชพี กจ็ะ
ต้องมีการแสดงออกทางวิชาการได้
 - การสอนแบบอภิปรายจะทำาให้ผู้เรียนฝึกฝน
การทำางานร่วมกับผู้อื่นไปด้วยพร้อม ๆ กัน เพราะ

เปน็การฝกึฝนความอดทนทีจ่ะมกีารรบัฟงัความคดิเหน็
ของผู้อื่นไปในตัว

 ข้อเสียของวิธีการเทคนิคการสอนแบบอภิปราย
 - การสอนแบบอภิปรายจำาเป็นต้องใชร้ะยะเวลา
มากพอสมควร อกีทัง้ต้องมคีวามอดทนสูงทัง้ผูส้อนและ
ผู้เรียน ผู้สอนจำาเป็นต้องให้เวลากับผู้เรียนที่จะเรียนรู้
เรือ่งตา่ง ๆ  ดว้ยตนเอง ในขณะทีผู่ส้อนตอ้งมกีารใหเ้วลา
กับการเตรียมการร่วมอภิปรายและอภิปรายในชั้นเรียน
อย่างเพียงพอ
 - การสอนแบบอภิปรายไม่สามารถใช้ได้ดีกับ
การสอนในทุกลักษณะเสมอไป เพราะการสอนแบบ
อภิปราย เนน้ทีก่ารใหผู้เ้รยีนได้มโีอกาสซกัถาม โต้ตอบ
กัน เนื้อหาบางอย่าง มีคำาตอบที่ชัดเจน
 - ผู้เรียนบางคนไม่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วม
อภิปรายและส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการฟังผู้อื่นเป็น
สำาคัญทำาให้ไม่ได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างมากพอ แต่
ข้อเสียนี้อาจสามารถปรับเปล่ียนเป็นข้อดีได้ถ้าผู้สอน
เพิ่มโอกาสการฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักได้มีการแสดงออก
มากขึ้น
 - ผูส้อนตอ้งเขา้ใจในจดุมุง่หมายขอ้นีใ้หม้คีวาม
ชดัเจนวา่เป็นการเรยีนรู ้ควรใหผู้เ้รยีนแสดงออกใหม้าก 
บางครั้งผู้สอนอาจพูดในสิ่งที่เป็นเหตุผลต่างๆ กัน มาก
หรือน้อย ผู้สอนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มาก

 3. วิธีการเทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติ คือ 
การสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในสภาพจริงเป็นส่ิง
ทีม่คีวามสำาคญัมากขึน้ในปจัจบุนั ยิง่ในอนาคตดว้ยแลว้
การท่ีจะให้ผู้เรียนสามารถทำาได้ ปฏิบัติได้ ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องมีความสำาคัญมากขึ้น เพราะ
นอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนเองแล้ว ทางหน่วย
งานหรือองค์กรที่ผู้เรียนทำางานด้วย ก็มีความพอใจที่
ผูจ้บการศกึษาจะลงมอืทำางานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดท้นัที

 ข้อดีของวิธีการเทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติ
 - เป็นการพิสูจน์หลักการ ทฤษฎีและรูปแบบ
ต่าง ๆ
 - เป็นการเชื่อมโยงส่ิงที่สอนและเรียนไป
สัมพันธ์กับสภาพจริงและสังคม
 - เป็นการเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณน์อก
เหนือจากที่สอน
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 - เปน็การประยกุตใ์ชส้ิง่ทีเ่รยีนใหเ้กดิประโยชน์
 - เป็นการสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น
 ขอ้เสยีของวธิกีารเทคนคิการสอนแบบฝกึปฏบิติั
 - การสอนแบบนีต้อ้งมกีารเตรยีมตวัมากและใช้
เวลามาก
 - วิธีการสอนน้ีเหมาะและมีลักษณะเฉพาะกับ
บางรายวิชา
 - รูปแบบและวิธีการมีความหลากหลายในการ
สอนจะต้องเลือกใช้วิธีการให้มีความชัดเจน

 4. วิธีการเทคนิคการสอนแบบให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง คือ รูปแบบวิธีการเทคนิคที่เน้น
ให้บุคคลได้ศึกษาด้วยตนเองเป็นหลัก ซึ่งเป็นกิจกรรม
การสอนที่มีความสำาคัญมากในการเรียนระดับนี้ เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง มีการแสวงหา
ความรู้ รู้จักคัดเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนมีการฝึกทักษะในการรวบรวม เขียนวิเคราะห์ 
รวมทั้งตีความข้อมูลไปพร้อมกัน
 ข้อดีของวิธีการเทคนิคการสอนแบบให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง คือ การที่จะทำาให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในอนาคต โดยเฉพาะ
ทักษะนี้มีความสำาคัญกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และเป็นทักษะท่ีสำาคัญท่ีผู้เรียนจะต้องมีการพัฒนาขึ้น
และมีติดตัวต่อไปเมื่อจบการศึกษาแล้ว
 ข้อเสียของวิธีการเทคนิคการสอนแบบให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง คือ ไม่มีความมั่นใจพอว่าผู้เรียนจะ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างจริงจังแค่ไหนและ
เรียนรู้ได้ลึกซ้ึงเพียงใด ผู้เรียนอาจจะมีการคัดลอกงาน
ของคนอ่ืนมาส่ง หรือการขาดการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
พอหรือไปศึกษาค้นคว้ารายงานในวงแคบ ทำาให้ไม่เกิด
การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง

3.3.2  วิธีการเทคนิคการสอนเชิงสร้างสรรค์
 คือ วิธีการเทคนิคการสอนท่ีผู้สอนเน้นในการ
พัฒนาผู้เรียนในลักษณะมีความสร้างสรรค์มากย่ิงขึ้น  
นั่นคือ การสอนที่เน้นและต้องการให้ผู้เรียนทำาการวิจัย
เองได้ รู้จักแก้ปัญหา รู้จักวิเคราะห์ ตลอดจนทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วย วิธีการ
เทคนคิการสอนทีเ่นน้การวจิยั วธิกีารเทคนคิการสอนที่
เน้นการแก้ปัญหา วิธีการเทคนิคการสอนที่เน้นการคิด
วเิคราะห ์และวธิกีารเทคนคิการสอนทีเ่นน้การนำาตนเอง

 1. วิธีการเทคนิคการสอนที่เน้นการวิจัย คือ 
การเรยีนการสอนทีเ่นน้การวจัิยเป็นพืน้ฐาน เปน็วธิกีาร
เรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิดของการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะเป็นการเน้นที่ให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การค้นพบข้อความรู้ด้วย
ตนเองโดยตรง
 การประเมินผล โดยวิธีการเพื่อประเมินผลมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับการประเมินการเรียน คือ ผู้สอน
ต้องดูกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ว่าดำาเนินการไป
อย่างเหมาะสมตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ มีการเตรียม
การมาดีทำาให้การสอนมีคุณภาพสูงหรือไม่แค่ไหน 
ก่อให้เกิดผลแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งผู้สอนจะ
ต้องมีการสรุปเป็นผลประเมินของตนเองได้ด้วยสายตา
หรืออาจใช้แบบประเมินตัวช่วยก็ได้
 บทบาทของผู้สอนผู้เรียน ในการเรียนการสอน
แบบการวิจัยเป็นพื้นฐานนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของ
การเรียนรู้ในระดับสูง ซ่ึงในระยะหลังมีการนำามาประยุกต์
ใช้มากขึ้นในระดับอื่น ๆ ผู้สอนจึงควรได้มีการวางแผน
และเตรียมการเพื่อใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ  ให้มีความหลาก
หลายสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาที่เรียน นอกจาก
นั้น ผู้สอนควรเป็นผู้ที่ทำาการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อจะได้
มีพื้นฐานแนวคิดและมีทักษะการวิจัยอย่างดีพอ ที่จะ
สื่อสารทำาความเข้าใจกับผู้ที่เรียนได้อย่างเหมาะสม
ถูกต้อง พร้อมที่จะเปิดการรับฟังความคิดเห็นและข้อ
วิจารณ์ของผู้เรียน ขณะเดียวกันผู้เรียนเองก็ต้องมีการ
ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้รู้จักตั้งข้อสงสัยในสภาพ
แวดล้อมและปัญหาของสังคมอยู่เสมอ เพราะการสงสัย
จะเป็นเบื้องต้นของการวิจัย นอกจากนั้น ผู้เรียนยังต้อง
มคีวามละเอยีดถีถ่ว้นกบัขอ้มลูทีต่นเองไดศ้กึษามาและ
วิเคราะห์ตีความข้อมูลให้ถูกต้อง

 ข้อดีและข้อเสีย
 การสอนแบบเน้นการวิจัยมีข้อดี คือ จะทำาให้ผู้
เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และถ้าผู้สอน
ไดใ้ชก้ารวจิยัในการสอนหลายวชิาและบอ่ยครัง้ จะทำาให้
มนีสิยัในการหาความรูต้ดิตวัไปตลอดชวีติ นอกจากน้ัน
ยังทำาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะหลายประการตั้งแต่
การวางแผน การเก็บข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การสรุปผล 
และยงัมขีอ้ดทีีใ่หผู้เ้รยีนไดส้มัผสัจรงิ เรยีนรูจ้ากประสบ 
การณ์จริง เป็นการปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่ก็มี
ขอ้เสยีอยูบ่า้ง คอื ใชเ้วลาคอ่นขา้งมาก ผูส้อนต้องมกีาร
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วางแผนทีด่แีละคอยใหค้ำาปรกึษาอยา่งใกล้ชดิ ซึง่ผูส้อน
ที่ไม่มีประสบการณ์จะทำาได้ไม่ดีเพียงพอ และจะให้คำา
แนะนำาแก่ผู้เรียนได้ไม่มากพอ แต่ถ้าผู้สอนเป็นผู้สอนที่
มปีระสบการณใ์นการทำาวจิยัอยา่งมากพอกจ็ะสอนไดด้ ี
น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมาก

 2. วิธีการเทคนิคการสอนท่ีเน้นปัญหา คือ 
การสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based In-

struction: PBI) เป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้ทำาการศึกษา
และทำาความเขา้ใจกบัปญัหาทีเ่ผชญิอยูต่ามเนือ้หาสาระ
ในรายวิชานั้น ๆ แล้วมีการวางแผนเพื่อการเรียนรู้และ
สร้างองค์ความรู้ขึ้นเพื่อมาตอบปัญหานั้น ๆ พร้อมทั้ง
สามารถทีจ่ะมองเหน็การนำาขอ้คน้พบไปใชเ้ปน็แนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาของสังคมได้ด้วย ในขณะเดียวกัน
กระบวนการนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบทาง
เลอืกใหม่ๆ ในระหวา่งกระบวนการของการแกไ้ขปญัหา
นั้นอีกด้วย
 บทบาทของผูส้อนผูเ้รยีน บทบาททีส่ำาคญัของผู้
สอน คือ ต้องให้โอกาสผู้เรียนได้มีการเผชิญสภาพของ
ปัญหา โดยปัญหานั้นควรสัมพันธ์กับแนวทางและหลัก
การทีไ่ดเ้รยีนในชัน้เรยีนดว้ย ผูส้อนจะตอ้งชว่ยใหผู้เ้รยีน
ระบุปัญหาและสภาพพื้นฐานของปัญหา เพื่อให้ผู้เรียน
แน่ใจว่ารู้จักและเข้าใจปัญหาก่อนที่มีการลงมือแก้ไข ผู้
สอนต้องคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ระมัดระวังอคติในการรับรู้ปัญหา ซึ่งอาจจะมีผลต่อการ
เรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาได้ด้วย

 ข้อดีและข้อเสีย
 วิธีการเทคนิคการสอนรูปแบบน้ี มีข้อดีและข้อ
เสยีอยูห่ลายประการ โดยขอ้ด ีคอื การทีผู่เ้รยีนสามารถ
ที่จะพัฒนาทักษะการค้นคว้า แสวงหาความรู้ ความ
สามารถในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะ
ทางความคิด การตัดสินใจในการทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
ส่วนข้อเสียก็คือ จะต้องใช้เวลามากและจะต้องมีการ
เตรยีมตวัทีด่เีพยีงพอทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีน รวมทัง้ผูส้อน
เองจะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการอย่างลึกซึ้งได้

 3. วิธีการเทคนิคการสอนที่เน้นการคิด
วิเคราะห์ คือ กระบวนการสอนที่จะให้ผู้เรียนได้คิด
พิจารณาแยกแยะไตร่ตรองเกี่ยวกับสถานการณ์หรือ
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วนรอบด้านและมีเหตุมีผล 

จนสามารถตัดสินประเมินหาข้อสรุปและนำาไปใช้ได้
หรือแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างมีหลักเพียงพอ เพื่อ
สามารถนำาไปใช้ได้แค่ไหนเพียงใดสำาหรับให้ผู้เรียนจะ
ได้ปรับตัวเผชิญปัญหา และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
 บทบาทของผู้สอนผู้เรียน การเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการคิดนั้น ผู้สอนอาจวางแนวทางได้เป็น 3 
แนวทาง คือ 1) การสอนเพื่อให้คิด (teaching for 

thinking) เป็นการสอนเนื้อหาวิชาการ โดยมีการเสริม
หรือปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านความคิด
ของผู้เรียน 2) การสอนการคิด (teaching of thinking) 
เป็นการสอนที่เน้นเกี่ยวกับกระบวนการทางสมองที่
นำามาใช้ในการคิดโดยเฉพาะ เป็นการฝึกทักษะการคิด 
ลักษณะของงานท่ีนำามาใช้สอนมักไม่มีความเก่ียวข้อง
กับเนื้อหาของวิชาที่เรียน แนวทางการสอนจะแตกต่าง
ไปตามทฤษฎี และความเชื่อพื้นฐานของแต่ละคนที่จะ
นำามาพัฒนาเป็นโปรแกรมการสอน และ 3) การสอน
เกี่ยวกับการคิด (teaching about thinking) เป็นการ
สอนท่ีเน้นการใช้ทักษะการคิดเป็นเนื้อหาสาระของการ
สอนโดยการสอนให้ผู้เรียนได้รู้ และเข้าใจกระบวนการ
คิดของตนเอง

 ข้อดีและข้อด้อย
 การสอนให้คิดนั้น มีข้อดีที่ทำาให้ผู้เรียนมีการ
พฒันาความคดิไดอ้ยา่งด ีและเปน็การปพูืน้ฐานทีส่ำาคญั
ของชวีติ ยิง่สงัคมบรโิภคนยิมทีเ่กดิขึน้อยา่งมากมายใน
ปัจจุบันนี้ การปลูกฝังความคิดเชิงวิเคราะห์ถือเป็นเรื่อง
ที่สำาคัญยิ่ง แต่ข้อเสียก็คือใช้ระยะเวลามาก และต้องมี
การเตรยีมการสอนทีด่ ีผูท้ีส่ามารถสอนวธินีีไ้ดด้จีะตอ้ง
มีการฝึกคิดเองก่อนแล้ว จึงสามารถแนะนำาผู้เรียนให้
คิดได้

 4. วิธีการเทคนิคการสอนที่เน้นการนำา
ตนเอง (self-directed instruction) คือ การเรียนรู้
โดยนำาตนเองเป็นแนวความคิดที่มีการพัฒนาขึ้น และ
ได้รับความสนใจและนิยมใช้ในปัจจุบัน แนวคิดแบบนี้
เปน็วธิกีารเทคนคิการสอนทีเ่นน้ใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีน
รูด้ว้ยตนเองเปน็สำาคญั เมือ่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ลว้เขากจ็ะ
มีความก้าวหน้าไปบนพื้นฐานของตนเองได้ ดังนั้น การ
สอนท่ีเน้นการนำาตนเอง จึงหมายถึง การสอนท่ีผู้สอน
จัดสภาพการณ์และบรรยากาศให้ผู้เรียนมีจุดหมายใน
การเรียนรู้ที่มาจากความต้องการของตนเอง มีแผนการ
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ทำางานและความรับผิดชอบในงานของตนเอง มีการ
จดัการปฏบิตัติามแผน และประเมนิแผนการดำาเนนิดว้ย
ตนเองไปพร้อมกัน
 บทบาทของผู้สอนผู้เรียน ถ้าจะให้เกิดการเรียน
รูท้ีด่ ีผูส้อนมบีทบาทหนา้ทีใ่นการใหค้ำาปรกึษาแนะแนว
ทางชว่ยเหลอืและอำานวยความสะดวก ใหค้วามรูท้ีไ่มใ่ช่
เพยีงแตส่าระวชิา แตเ่ปน็ทกัษะและยทุธวธิใีนการเรยีน 
ต้องคอยให้กำาลังใจและช่วยลดความกังวล และผู้สอน
ยังต้องมีภาระหน้าท่ีประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวม
ผลการเรียนในเน้ือหาวิชาเฉพาะและยังต้องประเมิน
ลักษณะของบุคลิกภาพที่ เกิดจากการเรียนรู้ตาม
กระบวนการเรยีนรูข้องตนเองดว้ย จงึจะทำาใหก้ารศกึษา
เป็นการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ได้

 ข้อดีและข้อเสีย
 เป็นรูปแบบของวิธีการเทคนิคการสอนที่เน้น
คณุภาพระยะยาว ถา้มกีารวางแผนทีด่ ีจดักจิกรรมแลว้
สภาพแวดล้อมท่ีดีมีการติดตามอย่างต่อเนื่องจะเป็น
ประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมาก เพราะเป็นการสร้างนิสัย
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทำาให้ผู้เรียนเติบโตได้ในสังคม
สมัยใหม่ท่ีนอกจากเน้นเน้ือหาวิชาการได้ดีเป็นการฝึก
ทักษะขั้นพ้ืนฐานของการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่ที่ต้อง
ตามให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยผู้เรียนสามารถกำาหนดเป้าหมายของตนเอง แต่ก็มี
ขอ้เสยีกค็อื ตอ้งมกีารเตรยีมตวัของผูส้อนทีด่แีละผูส้อน
ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจะต้องมีการ
ประเมินผลอยา่งตอ่เนือ่งอยูต่ลอดเวลา และเปน็การสอน
ที่ใช้เวลามากพอสมควรจึงจะสามารถวัดได้ว่าผู้เรียนรู้
ถึงเนื้อหาสาระและวิธีการอย่างไรได้บ้าง

3.3.3 วิธีการเทคนิคการสอนเชิงผสมผสาน
 เนือ่งจากวธิกีารเทคนคิการสอนในรปูแบบตา่งๆ 
มักจะไมม่คีวามเปน็อสิระจากกนัอยา่งเตม็รปูแบบ สว่น
ใหญ่จะมีการผสมผสานกันบ้างอยู่แล้ว เทคนิคการสอน
วธิสีดุทา้ยจะเนน้การผสมผสานกจิกรรมตา่ง ๆ  เขา้ดว้ย
กันจนมีลักษณะเฉพาะตัวเองและมีเป้าหมายสำาหรับ
เทคนคินัน้ ๆ  ซึง่จะประกอบดว้ย วธิกีารเทคนคิการสอน
แบบสัมมนา วิธีการเทคนิคการสอนแบบกลุ่มแก้ปัญหา 
และวิธีการเทคนิคการสอนที่เน้นการทำางาน

 1. วิธีการเทคนิคการสอนแบบสัมมนา คือ 
การสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนได้กำาหนดเรื่องหรือประเด็น

ที่จะมีการศึกษาด้วยกันแล้วให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า
โดยอิสระ ไม่ถูกครอบจำากัดหรือถูกบังคับโดยผู้สอน 
เมื่อทำาการศึกษาได้เนื้อหามาแล้วจึงมาเสนอผลกันใน
ชั้นเรียน จุดนี้เองเป็นจุดที่มีความสำาคัญ คือ เป็นวิธีการ
ทีจ่ะแสวงหาความรู ้และแลกเปลีย่นความรูไ้ดโ้ดยอิสระ 
การแบง่ประเดน็ทีจ่ะศกึษานัน้ จะแบง่ประเดน็ทีจ่ะศกึษา
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ โดยหลักใหญ่แล้วจะ
อยูท่ีก่ารเลอืกประเดน็การไปศกึษา การวเิคราะหตี์ความ 
การรายงาน และการแสดงความคดิเหน็ ผูส้อนทำาหนา้ที่
หลักในการส่งเสริม ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินตอนสุดท้ายเท่านั้น
 บทบาทของผูส้อนผูเ้รยีน จะเป็นรปูแบบการสอน
ที่เปลืองเวลาของผู้สอน เพราะการสอนในรูปแบบน้ีจะ
มีผู้เรียนไม่มากนัก ผู้สอน 1 คน ควรจะมีผู้เรียนไม่เกิน 
12-20 คน จะเหมาะสมท่ีสุด ถ้าผู้ท่ีเรียนมากเกินไป
ก็อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
นอกจากนัน้ ผูส้อนควรดแูลและใหค้วามสนใจแกผู่เ้รยีน 
การละเลยหรือการขาดความสนใจของผู้เรียนบางคน 
เพราะการสัมมนาเป็นการเปิดโอกาสให้มีการซักถาม 
อภิปรายกัน บางคนไม่สนใจที่จะซักถาม ไม่สนใจ
อภปิรายกจ็ะไมไ่ดอ้ะไรเทา่ทีค่วร ผูส้อนจงึควรมบีทบาท
ให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีโอกาสพูดและแสดงความเห็น
อย่างมีความหมายพอแก่ตัวของผู้เรียนเอง

 ข้อดีและข้อเสีย
 เทคนิคการสอนแบบนี้ เป็นการผสมผสานการ
สอนแบบพื้นฐานและทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผู้เรียน
จะมีโอกาสมากขึ้น และเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น แต่ก็
ต้องรับผิดชอบที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย การดำาเนินการ
สมัมนาจะเริม่จากการเลอืกเรือ่งหลงัจากนัน้กด็ำาเนนิการ
สัมมนากัน ถ้าเลือกได้เหมาะสมกับการสัมมนาจะน่า
สนใจและดำาเนนิไปไดด้ว้ยด ีเพราะการเลอืกเรือ่งจะเปน็
เครือ่งกำาหนดการศกึษาคน้ควา้เพิม่เติมและการรายงาน
ในครั้งต่อไป แต่แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ
สัมมนาจะมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ แต่ก็มี
ปัญหามากนบัต้ังแต่การประเมนิผลการเรยีน การเปลอืง
แรงงานของผู้สอน และการมีส่วนร่วมของการอภิปราย
ร่วมกันของผู้เรียน โดยเหตุนี้ผู้สอนแบบสัมมนาจึงต้อง
เปน็บคุคลทีม่คีวามเขา้ใจในเรือ่งการสมัมนาเปน็อยา่งด ี
และมีเทคนิคต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนให้การสัมมนาบรรลุ
ผลที่วางไว้ได้
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 2. วธิกีารเทคนคิการสอนแบบกลุม่แกป้ญัหา 
คือ วิธีการสอนแบบกลุ่มย่อยประเภทหนึ่ง แต่กลุ่มย่อย
เหล่านี้จะเป็นการอภิปรายเพียงอย่างเดียวอย่างการ
ประชุมกลุ่มย่อยทั่วไป ผู้สอนจะมอบหมายงานหรือ
ปัญหา (case study) แล้วจะต้องมีเอกสารอ้างอิง
ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิงนี้อาจจะเป็นบทความหรือ
หนังสือก็ได้ แต่ถ้าเป็นหนังสือควรบ่งบอกเลขหน้าหรือ
บทที่ให้ชัดเจนด้วย บทความหรือหนังสือเหล่านี้จะต้อง
มคีวามหลากหลายเทา่จำานวนผูเ้รยีนในกลุม่ดว้ย โดยที่
กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มจะศึกษาปัญหา ศึกษาเอกสาร 
หาคำาตอบแล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบปัญหาดังกล่าว 
เมือ่เสรจ็แลว้จะเขยีนหรอืรายงานดว้ยปากเปลา่ เมือ่ทกุ
กลุ่มไปประชุมร่วมกัน โดยทั่วไปนิยมให้เขียน เพราะผู้
สอนจะสามารถตรวจแก้ไขได้ เมื่อรายงานแล้วผู้สอนจะ
สรุปตอนท้ายอีกครั้งหนึ่ง
 บทบาทของผู้สอนผู้เรียน วิธีการสอนรูปแบบนี้ 
มีข้อสังเกตที่พึงระวังตามควร คือ ความสำาเร็จและล้ม
เหลวในการสอนแบบกลุ่มแก้ปัญหานี้ขึ้นอยู่กับผู้สอน
เป็นสำาคัญ ผู้สอนควรจะมีเวลาในการเตรียมการสอน
อย่างด ีจดัตัง้ปญัหา หรอืทำากรณเีรือ่งใหน้า่สนใจ เตรยีม
เอกสารอย่างดีพอ ในขณะเดียวกันผู้สอนก็จะต้องมี
ความพยายามทีจ่ะกระตุน้ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัทีจ่ะแสดงความ
คิดเห็น โต้แย้ง และอภิปรายกันอย่างเต็มที่

 ข้อดีและข้อเสีย
 การสอนในรปูแบบนีม้ปีระโยชนใ์นการฝกึทกัษะ
ในหลายๆ ด้านของผู้เรียน และทำาให้กิจกรรมของการ
เรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่จะใช้ได้ดีกับผู้
เรียนที่มีประสบการณ์ และความคิดอ่านพอสมควร แต่
ในระดับของอุดมศึกษา ถ้ากำาหนดองค์ประกอบและ
กิจกรรมอย่างดีแล้ว ก็อาจจะสามารถใช้ได้กับผู้เรียนใน
ทุกกลุ่ม วิธีการสอนรูปแบบน้ีจะมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียน
อภิปรายแก้ปัญหากันเอง โดยมีบทความประกอบให้ 
หลกัจากนัน้กม็ารายงานผลเลา่สูก่นัฟงั การจดัการเรยีน
การสอนในรูปแบบนี้ให้ดี ผู้สอนจะต้องมีการเตรียมการ 
วางแผน และองค์ประกอบให้ดีตามไปด้วย

 3. วิธีการเทคนิคการสอนแบบที่เน้นการ
ทำางาน (work – based Instruction) เป็นการเรียน
การสอนทีใ่หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานในแหลง่
งาน แทนที่จะเรียนภายในห้องเรียนหรือห้องทดลอง 
จุดเน้นของการเรียนการสอนในแนวน้ีเน้นท่ีกิจกรรม 

และสถานที่จริง คือ เน้นสถานที่ปฏิบัติงานจริงและ
กิจกรรมการทำางานในสภาพปฏิบัติของงานนั้น ดังนั้น 
จุดเน้นสำาคัญของการสอนแบบเน้นการทำางาน จึงอยู่ที่
การปฏิบัติงานจริงในที่ทำางาน จึงเป็นการสอนในเชิง
ทักษะเป็นส่วนใหญ่ แต่ในจุดมุ่งหมายอื่น ๆ ก็สามารถ
ทีจ่ะใชก้ระบวนการเรยีนรูใ้นรปูแบบของวธิกีารสอนนีไ้ด้
 บทบาทของผู้สอนผู้เรียน วิธีการสอนรูปแบบนี้ 
บทบาทของการวางแผนและเตรียมการจะอยู่ท่ีผู้สอน
เปน็หลกั  ผูส้อนจะตอ้งมหีนา้ทีว่างเปา้หมายและจดัแผน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น และต้องมีการติดตามดูแล
เป็นระยะตลอดเวลา ในขณะที่ผู้เรียนจะต้องมีการเรียน
รู้เป้าหมายของวิชาและของตนเองด้วยว่าจะมาเรียนรู้
อะไรได้บ้างจากในสภาพและสถานการณ์จริง และต้อง
มีการทดสอบตนเองว่าได้ผลตามที่ได้วางไว้หรือไม่ 
บทบาทของผู้เรียนจะเกี่ยวข้องกับอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ที่
ปรึกษาในหน่วยงานท่ีผู้เรียนไปเรียนรู้ ซึ่งจะต้องมีการ
วางแผนเตรียมการเช่นเดียวกันและที่ปรึกษาในหน่วย
งานที่ผู้เรียนไปเรียนนั้น ต้องมีความเข้าใจในกิจกรรม
และธรรมชาตขิองการเรยีนรูด้ว้ย เพือ่ทีจ่ะไดส้ามารถให้
คำาแนะนำาที่เหมาะสมได้

 ข้อดีและข้อเสีย
 การเรียนการสอนในวิธีนี้ เป็นรูปแบบที่มีความ
สำาคญัและมคีณุคา่ทางการศกึษา เปน็ประโยชนโ์ดยตรง
ต่อผู้เรียน ผู้สอนท่ีจะเลือกใช้วิธีการนี้ จะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนผู้สอน สถาบัน และสถาน
ประกอบการอย่างจริงจัง และมีขั้นตอนที่ชัดเจน อีกทั้ง
จะไม่เป็นการเสียเวลาที่ผู้เรียนจะต้องไปฝึกฝนเพิ่มเติม
ในสถานประกอบการอีกด้วย ขณะเดียวกันข้อเสียก็มี
อยู่บ้าง คือ การเรียนการสอนท่ีผู้เรียนจะต้องอยู่กับ
สภาพการณ์จริง ซึ่งจะหาสถานท่ีได้ยากในปัจจุบัน 
การอาศัยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเข้าช่วย จะเป็น
อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนอย่างดีทีเดียวในขั้นตอนของการ
เตรยีมการและประกอบการเรยีนเชงิทฤษฎ ีชว่ยลดระยะ
เวลาในการฝึกสอน และเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ในเบื้องต้นก่อนเข้าสู่สถานประกอบการได้

4. บทสังเคราะห์

 ระบบการศึกษาในภาพรวมของแต่ละระดับ
การศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน ก็คือ 1) โปรแกรม 
(หลักสูตร) การศึกษา และ 2) วิธีการเทคนิคของการ
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สอนในแต่ละรูปแบบ ผ่านแหล่งข้อมูลสนับสนุน ทั้งจาก
สัมภาษณ์ประธานสาขาวิชาแต่ละหลักสูตร นักศึกษา
ที่เรียนอยู่ในแต่ละหลักสูตร และการทบทวนเอกสาร
ต่าง ๆ ทั้งรายละเอียดข้อสรุปหลักสูตรและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา รวมทั้งการ
ทบทวนจากตำารา บทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องของรูปแบบ กระบวนการ และวิธีการเทคนิคการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละรูปแบบ ซึ่งแต่ละ
หลักสูตรจะหยิบยกนำามาประกอบการ สำาหรับประยุกต์
ใช้ในการจัดการความรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนให้มี
ความเหมาะสมกับผู้ศึกษามากท่ีสุด เพราะแต่ละระดับ
การศึกษาของบทบาทผู้สอนผู้เรียน และข้อดีข้อด้อยวิธี
การเทคนิคการสอน ก็จะมีความแตกต่างในแต่ละระดับ
การศึกษา เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด 
ของแต่ละวิธีการสอน ดังตารางที่ 1
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระบบและกระบวนการ
ศกึษาดา้นอสงัหารมิทรพัย ์ระดบัปรญิญาบณัฑติในสว่น
โปรแกรม (หลักสูตร) การศึกษาอสังหาริมทรัพย์ แบ่ง
เปน็ดา้นบรหิารธรุกจิและดา้นสถาปตัยกรรม ในสถาบนั
การศกึษารฐัและเอกชน วธิกีารเทคนคิการสอนทีผู่ส้อน
นิยมเลือกใช้ ประกอบด้วย เทคนิคการสอนหลัก ผ่าน

รปูแบบการบรรยาย และแบบฝกึปฏบิตั ิสว่นรปูแบบการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง จะเป็นวิธีการสอนที่สถาบันการ
ศึกษาภาครัฐนิยมใช้ เพราะท้ายสุดการจบการศึกษาจะ
ต้องมีการค้นคว้าอิสระรายบุคคลเฉพาะเรื่อง ที่ผู้เรียนมี
ความถนัดและสนใจ พร้อมท้ังวิธีการสอนแบบสัมมนา 
แบบกลุ่มแก้ปัญหา และแบบกลุ่มการทำางาน ซึ่งวิธีการ
สอนแต่ละวิธีที่ผู้สอนเลือกใช้ จะต้องคำานึงถึงคุณสมบัติ
ผู้เรียนประกอบกัน เนื่องจากผู้เรียนจะมีข้อจำากัดใน
ประสบการณ์ และองค์ความรู้พื้นฐาน
 สว่นระบบและกระบวนการศกึษาดา้นอสงัหารมิ-
ทรัพย์ ระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็นด้านบริหารธุรกิจ 
และด้านวิทยาศาสตร์ มี 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มท่ีถนัด
ทางการตลาดและขาย การเงินและบัญชี ธนาคาร และ
ประเมินทรัพย์สิน และกลุ่มที่ถนัดทางกายภาพ ได้แก่ 
สถาปนิกและวิศวกร ส่วนวิธีการเทคนิคการสอน จะมี
ความหลากหลายและยืดหยุ่น เนื่องมาจากผู้เรียนมี
ประสบการณ์ทำางาน อย่างน้อย 1-2 ปี ผู้สอนต้องมีการ
ผสมผสานวิธีการเทคนิคสอน ทั้งการบรรยาย การ
อภิปราย การค้นคว้าอิสระส่วนบุคคล การสัมมนา ส่วน
ความเขม้ขน้ของการวจัิยจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความ
เหมาะสมของรายวิชา แต่ถ้าเป็นระดับปริญญาเอก 

ระดับการศึกษา สถาบัน คุณวุฒิ

การศึกษา

แบบบรรยาย แบบอภิปราย แบบฝกปฏิบัติ

แบบคนควา

ดวยตนเอง

แบบเนนการ

วิจัยรายบุคคล แบบเนนปญหา

แบบเนนการ

วิเคราะห แบบสัมมนา

แบบกลุม

แกปญหา

แบบเนนกลุม

การทํางาน

ระดับปริญญาบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย TU BBA

สาขาวิชาสถาปตยกรรม TU B.Arch

เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยสิน DPU BBA

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ABAC BBA

ระดับบัณฑิตศึกษา : ปริญญาโท

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย (MRE) TU M.Sc

สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย TU M.Sc

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย  KAMUT MBA

สาขาวิชาเคหพัฒนศาสตรและอสังหาริมทรัพย CU M.Sc

ระดับบัณฑิตศึกษา : ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาสถาปตยกรรม/บริหารธุรกิจ CU D.Arch/DBA

สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดลอมสรรคสราง APTU Ph.D

สาขาวิชาสหวิทยาการ/บริหารธุรกิจ KU Ph.D/DBA

ระดับบัณฑิตศึกษา : ระดับประกาศนียบัตร 

RECU CU

Mini – MRE TU

Mini – MIRED APTU

CRE KU

ระดับการศึกษาตอเนื่อง

AREA RE Program AREA

KK Smart Traning KK Bank/TU

MRE Seminar Program TU

RED-TU APTU

วิธีการเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา

วิธีการเทคนิคการสอนหลัก วิธีการเทคนิคการสอนเชิงผสมผสานวิธีการเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรและวิธีการเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
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วธิกีารเทคนคิการสอนจะเนน้ไปทีก่ารวจิยัเปน็หลกัการ
คิดแก้ปัญหาโดยตัวผู้เรียนเอง ผู้สอนมีหน้าท่ีเพียงแค่
กำาหนดแนวทาง ตรวจสอบ ชี้แนะความถูกต้อง แต่เมื่อ
มีการจบการศึกษาแล้ว ผู้เรียนต้องการท่ีจะพัฒนา
ศกัยภาพของตนเองเฉพาะดา้น ระบบการศกึษาตอ่เนือ่ง
ในปัจจุบันไทย เร่ิมให้ความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง ผ่านการศึกษาต่อเนื่องเฉพาะด้าน สามารถ
สะทอ้นไดจ้ากโปรแกรม (หลกัสตูร) การพฒันาศกัยภาพ
ตนเองที่มีการประชาสัมพันธ์ทั้งจากภาครัฐและองค์กร
เอกชน รวมทั้งถ้าผู้เรียนอยู่ในการทำางานเชิงวิชาชีพ ก็
อาจจะถกูกำาหนดเรือ่งใบอนญุาตทำางาน ทีจ่ะตอ้งพฒันา
ศกัยภาพความรูผู้เ้รยีน วธิกีารเทคนคิการสอนสว่นใหญ่
ในระดับการศึกษาต่อเน่ือง จะเน้นเชิงบรรยาย และ
วิเคราะห์ปัญหาเป็นหลัก เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่จะมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ท่ีจะเข้ามา
อบรมดีอยู่แล้ว โดยผู้จัดอบรมจะต้องคำานึงถึงข้อจำากัด
ในเรื่องของระยะเวลาอบรมที่กระชับ เพื่อที่จะไม่บดบัง
เวลาทำางานหลักของผู้เรียนอีกด้วย

5. อภิปรายและข้อเสนอแนะ

 การทีผู่เ้รยีนจะเลอืกศกึษาในแตล่ะหลกัสตูรใดๆ 
ระดบัการศกึษาใดกต็าม เปน็สิง่ทีผู่เ้รยีนจะตอ้งใหค้วาม
สำาคญัและตอ้งมขีอ้มลูสนบัสนนุตอ่การตดัสนิใจประกอบ
การสมัครเข้าศึกษา อาทิ ความถนัดและความชอบ
ของผู้เรียน ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
งบประมาณ ค่าใช้จ่ายโดยตลอดช่วงเวลาการศึกษา 
ความรบัผดิชอบของตน หรอืเวลาทีจ่ะอทุศิในการศกึษา 
รวมทั้งความคาดหวังที่จะได้รับจากการศึกษา เมื่อจบ
การศึกษา ดังตารางที่ 2
 โดยสรปุ ความนา่เชือ่ถอืในโปรแกรม (หลกัสตูร) 
คุณสมบัติของผู้สอน ระยะเวลาความเหมาะสมต่าง ๆ 
เป็นต้น ส่วนในตัวผู้สอนเอง ควรให้ความสำาคัญตั้งแต่
กำาหนดแนวทางของกรอบโปรแกรม (หลักสูตร) ท่ีจะ
ต้องได้มาตรฐาน และสนองตอบความต้องการในเรื่อง
องค์ความรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มที่ และสอดคล้องในวิธี
การเทคนิคการสอนที่จะเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับ

ระดับการศึกษา สถาบัน หมายเหตุ

การศึกษา ความคาดหวังของผูเรียนและผูประกอบการ

MK FN Physical ปฏิบัติการ จัดการ

บริหาร 

(ผูประกอบการ) หลักสูตรที่ควรจะเปน

ระดับปริญญาบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย TU เพิ่มศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง และการทํางานเปนทีม

สาขาวิชาสถาปตยกรรม TU เพิ่มศักยภาพทางดานธุรกิจ ลดทอนความเปนศิลปน และสราง

เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทัศนคติของการทํางานเปนทีม

สาขาวิชาการบริหารทรัพยสิน DPU เพิ่มความเขมแข็งในเชิงวิชาการ ศักยภาพดานภาษา และสาขาที่เปนจุดออน

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ABAC เพิ่มการศึกษาดวยตนเอง สรางศักยภาพในเนื้อหาที่เปนจุดออน

ระดับบัณฑิตศึกษา : ปริญญาโท

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย (MRE) TU พัฒนาศักยภาพในเชิงผูประกอบการ ตองบูรณาการกลุมวิชาใหครอบคลุม

สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย TU เพิ่มศักยภาพทางดานการเงิน และการทํางานรวมกันแบบเปนทีม ลดความเขม

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย  KAMUT ขนทางวิชาการ เนนการศึกษาดานปญหา

สาขาวิชาเคหพัฒนศาสตรและอสังหาริมทรัพย CU พัฒนาใหมีความสอดคลองกับความตองการเชิงธุรกิจ และตลาดแรงงาน

ระดับบัณฑิตศึกษา : ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาสถาปตยกรรม/บริหารธุรกิจ CU เพิ่มศักยภาพในกระบวนการคิดและสรางองคความรูใหม ขามสาขาวิชา

สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดลอมสรรคสราง APTU เพิ่มศักยภาพในกระบวนการคิดและสรางองคความรูใหม ขามสาขาวิชา

สาขาวิชาสหวิทยาการ/บริหารธุรกิจ KU เพิ่มศักยภาพเชิงบริหารธุรกิจขั้นสูง และสรางองคความรูใหม ขามสาขาวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา : ระดับประกาศนียบัตร 

RECU (96 ชั่วโมง) CU พัฒนาศักยภาพในความรูและทัศนคติผูเรียน ผานการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

Mini – MRE TU พัฒนาศักยภาพในความรูและทัศนคติผูเรียน ผานการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

Mini – MIRED APTU พัฒนาศักยภาพในความรูและทัศนคติผูเรียน ผานการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

CRE (96 ชั่วโมง) KU พัฒนาศักยภาพในความรูและทัศนคติผูเรียน ผานการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

ระดับการศึกษาตอเนื่อง

AREA RE Program AREA พัฒนาศักยภาพเฉพาะดาน ผานการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

KK Smart Traning KK Bank/TU พัฒนาศักยภาพเฉพาะดาน ผานการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

MRE Seminar Program TU พัฒนาศักยภาพเฉพาะดาน ผานการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

RED-TU APTU พัฒนาศักยภาพเฉพาะดาน ผานการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

(เนนการเชื่อมโยงขามสาขาวิชา)

(เนนดานบริหารธุรกิจ)

เปาหมายหลักสูตรหลัก

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

(เนนการพัฒนาเชิงที่อยุอาศัย)

(เนนการเชื่อมโยงขามสาขาวิชา)

ผลลัพธที่ผูประกอบการคาดหวัง

ระดับการปฏิบัติงาน

 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่กับความคาดหวังผลลัพธ์ทางการศึกษา
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อรุณ ศิริจานุสรณ์

คุณสมบัติผู้เรียน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ก็ต้องอยู่ในงบ
ประมาณท่ีไม่สูงจนเกินไป ส่วนในภาคของผู้ประกอบ
การ ผู้ท่ีพัฒนาโปรแกรม (หลักสูตร) จะต้องให้ความ
สำาคัญในประเด็นของตลาดแรงงานภาคธุรกิจ เพราะว่า 
ทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อน
ในภาคธุรกิจ ท้ังระดับจุลภาค และมหภาคของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์อย่างมาก
 ดังนั้น การพัฒนาโปรแกรม (หลักสูตร) วิธีการ
เทคนิคการสอน และคุณสมบัติของคณาจารย์ พื้นฐาน
ของขอ้มลูในการจดัทำาเพ่ือการรา่งโปรแกรม (หลกัสตูร) 

ทางเลอืกในอนาคต จะตอ้งใหค้วามสำาคญัในผลลพัธข์อง
ผูเ้รยีนและความคาดหวงัของผูป้ระกอบการทีไ่ด ้คือ จะ
ต้องมีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนในระดับภาพรวม (over-
view) และการสร้างทัศนคติของการทำางานเป็นทีม 
รวมท้ังการวิเคราะห์ให้โปรแกรม (หลักสูตร) มีความ
สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน ความเปน็ไปไดท้างวชิาการ 
ความคุ้มค่าในเชิงทรัพยากร จึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุก
ฝา่ย ทัง้ผูเ้รยีน ผูส้อน สถาบนัการศกึษา ภาคธรุกจิ และ
ประเทศ ทีจ่ะชว่ยใหภ้าคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์สามารถ
เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และมั่นคงสืบไป
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