
การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบแนวคิด

การจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์

(Outcome-based Education)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเดช โลศิริ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



§ กำหนดเป้าหมายท่ีเป็น

รูปธรรมด้วยผลการเรียนรู้

ท่ีคาดหวัง (Expected 

Learning Outcomes: 

ELOs)

§ ผู้เรียนทุกคนต้องประสบ

ความสำเร็จตาม ELOs 

ภายในระยะเวลาของการ

เรียน

หลักสำคัญของการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ 

(Outcome-Based Education: OBE)

§ ผู้สอนออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้

การประเมินผล เพ่ือพา

ผู้เรียนทุกคนไปสู่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง (ELO)

§เ น ้ น ผ ู ้ เ ร ี ย น เ ป ็ น
ศ ูนย ์กลาง  ( learner-

Centered) 
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บัณฑิต,
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สิ่งท่ีควรคำนึงในการออกแบบ ELOs, 

กิจกรรม การเรียนการสอน



สิ่งท่ีควรคำนึงในการ

ออกแบบ ELOs, 

กิจกรรม การเรียนการสอน







What is Expected Learning Outcomes?

§ Expected Learning outcomes (ELOs) 
are statements of what students will 
be able to know, understand, and be 
able to do after graduates of a 
particular course/program of study. 
§ Learning outcomes may be written at 
the university, program, and course 
levels.

Others name of Learning Outcomes

• At a program level: 

• Program Learning Outcomes, PLOs

• Expected Learning Outcomes, ELOs
• Intended Learning Outcomes, ILOs

• Yearly Learning Outcomes, YLOs

• At a course level:

• Course Learning Outcomes, CLOs

• Course intended Learning Outcomes, CILOs



Expected Learning Outcomes (ELOs)

ØThe ELO is the starting point of the Program design and improvement.

ØELO is what the student should be able to know, understand, and to do at the end of 
the program.

ØELO should be formulated from the needs of the stakeholders.

ØELO should be written in a way where learning is translated into observable and 
measurable results which can be demonstrated and assessed. 



ข@อดีของ Backward Design

• ทำให%กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู%มี

ความชัดเจน เพราะใช%มาตรฐานการเรียนรู%เป>น

ตัวกำหนด

• ช?วยให%ผู%สอนกำหนดความรู% (เนื้อหา) ที่ผู%เรียนควร

รู%เพื่อตอบผลลัพธIการเรียนรู% และบูรณาการ

เนื้อหา (วิชา) ได%





Step-by-step Development Process for ELOs

Formulation of ELOs



Alumni
Missions

Visions

Stakeholders

Program Goal/Program Objectives

ELOs

CLOs

What students should 
achieve in 5 Years After 

graduation

What students should achieve 
IMMEDIATELY After graduation

What students should achieve 
after COMPLETING A COURSE



3 Domains of Bloom’s taxonomy



Expected Learning 

Outcome

Feedback & 

Assessments
Teaching & Learning 

Activity

Constructive Alignment

The activities and experiences that 

support students in succeeding in the 

assessment

How students demonstrate that they 

have acquired the desired learning 

outcomes



การลำดับข้ันผลลัพธ?การเรียนรูD



Year 4

Year 3

Year 2

Year 1

กำหนดสมรรถนะรายช้ันปี



How to write ELOs?

Program graduates will be able to [action verb] + [something].





ระดับ ความหมาย คำกริยา

จำ 
(Remember)

การจดจำหรือระลึกข\อมูลได\ ระบุ, อธิบาย, จับคูb, ให\คำจำกัดความ, เรียงลำดับ, ระลึก, พูดซ้ำ, 
คัดลอก

เข\าใจ 
(Understand)

การสร\างความรู\อยbางมีความหมาย อธิบาย, อภิปราย, ยกตัวอยbาง, แปล, จำแนก, สรุป, อ\างถึง, ทำนาย, 
รายงาน, เปรียบเทียบ

ประยุกตrใช\ 
(apply)

การนำความรู\ไปใช\ให\เกิดประโยชนr ประยุกตr, เปล่ียนแปลง, เลือก, สาธิต, นำไปใช\, ดำเนินการ, 
แก\ปxญหา, ใช\

วิเคราะหr
(Analyze)

การวิเคราะหr พิจารณา แยกแยะสbวนประกอบหรือ
ความสัมพันธrของส่ิงตbางๆ

วิเคราะหr, จำแนก, จัดระบบ, จุดเน\น, จัดประเภท, บอกความแตกตbาง, 
บอกความสัมพันธr, หาเหตุและผล

ประเมินผล
(Evaluate)

การตรวจสอบ วัด หรือตัดสิน ตรวจสอบ, วิพากษr, ตัดสิน, ประเมินคุณคbา

สร\าง 
(Create)

การเชื่อมโยงส่ิงท่ีได\เรียนรู\ในรูปแบบใหมb ประพันธr, สร\าง, ผลิต, ออกแบบ, พัฒนา, ประดิษฐr, วางแผน, จัดระบบ

Cognitive Domain ความรู้ ความเข้าใจ



ระดับ ความหมาย คำกริยา

การรับรูO (Receive) การแปลความจากความรูOสึกท่ีเกิดจากส่ิงเรOา หรือ
ปรากฏการณb

การยอมรับ, เลือก, ถาม, ฟfง, ตั้งใจ

การตอบสนอง (Respond) การแสดงออกในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจ
ตoอส่ิงเรOา

การสoงเสริม, การบอก, สนับสนุนุ, อาสาสมัคร,
เลoาเร่ือง, ชoวยเหลือ

เห็นคุณคoา (Value) การเลือกปฏิบัติในส่ิงท่ีสังคมยอมรับ หรือปฏิบัติตามจน

กลายเปrนความเช่ือและเกิดทัศนคติท่ีดีตoอส่ิงนั้น

เลือก, แบoงปfน, สนับสนุน, เห็นคุณคoา, ซาบช้ึง, 

รoวมสนุก

การจัดระบบ

(Organize)

การรวบรวมความเห็นหรือความแตกตoางในคุณคoา, การ

แกOไขความขัดแยOงของส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงท่ีอยูoภายใน, การ

สรOางปรัชญา คoานิยมหรือเปyาหมายใหOกับตนเอง

การปyองกัน, สรุปความ, ความสัมพันธb, เรียงอันดับ,

ทำใหOเปrนระบบ

บุคลิกภาพ

(Characterize)

การนำคoานิยมท่ียึดถือมาใชOเปrนตัวควบคุมพฤติกรรม

ปฏิบัติจนเปrนคุณลักษณะหนึ่งของชีวิต

การจำแนก, การประพฤตืตน, ความสมบูรณb,

การปฏิบัติ การตรวจสอบ ฯลฯ

Affective: Feelings or Emotional Areas (Value, Attitude)



ระดับ ความหมาย คำกริยา

การเลียนแบบ (Imitation) สามารถท่ีจะสoงเกตและทำตาม การดู, การทำตาม

การลงมือปฏิบัติ
(Manipulation)

เนOนทักษะท่ีสามารถทำไดO การจัดกระทำ, การปฏิบัติ

ความถูกตOอง
(Precision)

เนOนความถูกตOองในการแสดงพฤติกรรมและควบคุมและ
ลดความผิดพลาด

การปฏิบัติ, ทักษะท่ีถูกตOอง

ความตoอเนื่อง
(Articulation)

เนOนถึงการเรียนรูOวิธีการ ถูกตOองตามข้ันตอน การปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีถูกตOอง

ความเปrนธรรมชาติ
(Naturalization)

การแสดงพฤติกรรมเปrนประจำ เปrนอัติโนมัติ 
จนกลายเปrนธรรมชาติ

การปฏิบัติจนเปrนนิสัย, การทำใหOเปrนลักษณะนิสัย
สoวนตัว

Psychomotor: Manual or Physical Skills











ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเดช โลศิริ



• เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้แน่ใจว่าหลักสูตร
เป็น “demand drive” จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต

• เป็นการรองรับทิศทางการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

§ บุคคล/กลุ่มบุคคล และบุคคล/กลุ่มของ
สถาบันท่ี ‘มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อ
หลักสูตร’

§ บุคคล กลุ่ม หรือสถาบันท่ีมีความสนใจใน
หลักสูตร ซ่ึง ‘อาจจะมีส่วนร่วมหรือไม่มี
ส่วนร่วม ในกระบวนการตัดสินใจหรือ
การพัฒนาหลักสูตร’

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตร 



ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร

การวิเคราะห์และจัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร

ตรวจสอบข้อมูล สรุป และสังเคราะห์ผล



ที่มา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2564)

สปอว



การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
สามารถพิจารณาได้จาก:

• บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร

• ระดับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร

Government 

MEHSI

Academic 

Institution
Faculty

Student

Employer

Competitor

Society



การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร

Stakeholders
Roles/Level 

engagement

What do we need 

from them?

Perceived 

attitudes/risks

Risk if no 

engagement

กระทรวง อว. กำหนดกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(มคอ.)

ตรวจสอบคุณภาพของ

หลักสูตรและให้

คำแนะนำในการปรับปรุง

หลักสูตร

หลักสูตรที่มีมาตรฐาน

ใกล้เคียง

บัณฑิตไม่มีคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อาจารย์ผู้สอนใน

หลักสูตร

ร่วมพัฒนา และปรับปรุง

หลักสูตร

- มีส่วนร่วมในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร

- ปรับ/จัดการเรียน

การสอนที่สอดคล้อง

กับหลักสูตร

- หลักสูตรเดิมดีอยู่แล้ว

- เป็นเลิศที่สุดอยู่แล้ว 

- ตอบสนอง

ตลาดแรงงานได้อยู่

แล้ว

- ไม่ได้รับความร่วมมือ

ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร

- ไม่จัดการเรียนการ

สอนที่ตอบสนองต่อ

การพัฒนานิสิต



การวเิคราะห์และจัดลําดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
การวิเคราะห์สามารถพิจารณาได้จาก:

• ผลกระทบท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับจากหลักสูตร
• ผลกระทบหรืออิทธิพลท่ีหลักสูตรได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ทัศนคติ/ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อหลักสูตร

Stakeholder
Curriculum’s impact 

on stakeholders

Stakehilders’s 

impacts/ influence on 

the curriculum

Stakeholder’s attitides 

on the curriculum



การวเิคราะห์และจัดลําดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร

Stakeholder
Curriculum’s impact 

on stakeholders

Stakehilders’s 

impacts/ influence 

on the curriculum

Stakeholder’s 

attitides on the 

curriculum

คณะ มหาวิทยาลัยจัดสรร

งบประมาณให้คณะลดลง 

เน่ืองจากมีผู้สนใจเข้าศึกษา

ต่อในปริมาณที่น้อย

นิสิตจะมีคุณลักษณะตาม

ข้อกำหนดของคณะเมื่อ

สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรไม่น่าสนใจ แต่มี

ความสำคัญ

นิสิตปัจจุบัน นิสิตไม่ได้รับการพัฒนาให้มี

สมรรถนะตามความต้องการ

ของสังคม

บัณฑิตในหลักสูตรที่สำเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตรมี

จำนวนน้อย เน่ืองจาก

ลาออกระหว่างการศึกษา

เรียนยากกว่าสาขาวิชาอื่นๆ

แต่ไม่สามารถนำสิ่งที่ได้ไป

ประกอบการทำงานใน

อนาคต



การวเิคราะห์และจัดลําดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร

การจัดลำดับสามารถพิจารณาได้จาก:

• Power:
• ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร

• Impact:
• หลักสูตรได้รับผลกระทบจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

High power 

Low impact

High power 

High impact

Low power 

Low impact

Low power 

Low impact
P 

O 
W

 E
 R

I M P A C T



การวเิคราะห์และจัดลําดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร

ที่มา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2564)



ตัวอย่างวธิกีารรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการ
วิธีการรวบรวมความคิดเห็น/ความต้องการ HP-HI HP-LI LP-HI LP-LI

การแต่งตั้งเป็นกรรมการร่วมพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร /

การทำความร่วมมือกันในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร / /

การแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา / /

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิด การ

สัมภาษณ์ และการทำ Focus group
/ /

Website ของหน่วยงาน / /

รายงานประจำปี /

การทำแบบสำรวจความคิดเห็น / / / /

สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ สื่อออนไลน์ /



ตัวอย่างการจัดลําดับความสําคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย LP-LI
Stakeholders

Roles/Level 

engagement

What do we need 

from them?

Perceived 

attitudes/risks

Risk if no 

engagement

ศิษย์เก่า ให้ข้อมูลด้านการทำงาน 

การศึกษาต่อ

บอกข้อดีและข้อเสียของ

หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา

เนื้อหาของวิชายากและไม่

ถูกนำไปใช้ในการทำงาน

หลักสูตรไม่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม

Stakeholder
Curriculum’s impact on 

stakeholders

Stakehilders’s impacts/ 

influence on the 

curriculum

Stakeholder’s attitides on 

the curriculum

ศิษย์เก่า มีผลกระทบน้อยมาก คำแนะนำถูกนำมาใช้ในการ

พัฒนาหลักสูตร

เนื้อหาวิชายากและไม่ถูกนำมาใช้

ในการทำงาน



ตัวอย่างการจัดลําดับความสําคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HP-HI

Stakeholders
Roles/Level 

engagement

What do we need 

from them?

Perceived 

attitudes/risks

Risk if no 

engagement

ศิษย์ปัจจุบัน • ให้ข้อมูลด้านการ
จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เกิด

จากหลักสูตร

• ให้ความร่วมมือใน      
การพัฒนาหลัสูตร

บอกข้อดีและข้อเสีย

ของแต่ละรายวิชาที่ได้

จากการเรียนที่ผ่านมา 

เน้ือหาของวิชายาก

และไม่ได้ถูกนำมาใช้ใน

การทำงาน

• หลักสูตรมา
ตอบสนองต่อความ

ต้องการของสังคม

• นิสิตลาออกจาก
หลักสูตร ก่อน

สำเร็จการศึกษา



ตัวอย่างการจัดลําดับความสําคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย LP-HI

Stakeholders
Roles/Level 

engagement

What do we need 

from them?

Perceived 

attitudes/risks

Risk if no 

engagement

อาจารย์ในหลักสูตร • กรรมการร่วมร่าง

และพัฒนา

หลักสูตร

• จัดการเรียน                

การสอนและ                 

การประเมินผล    

ในหลักสูตร

• เปิดใจและร่วม

พัฒนาหลักสูตร

• ปรับกิจกรรม              

การเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรที่

ปรับปรุง

หลักสูตรเดิมดีอยู่แล้ว • การพัฒนา
หลักสูตรทำได้

ล่าช้า

• หลักสูตรที่ปรับปรุง
ไม่แตกต่างจาก

หลักสูตรเดิม (ไม่
ทันสมัยและไม่สามารถ
ตอบสนอง

ภาคอุตสาหกรรม?)



ตัวอย่างการรวบรวมความคิดเห็น/ความต้องการของ SHs
ตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย

ID Stakeholders Stakeholders’ Needs/Requirement Available data/Evidence

1 กลุ่มผู้จ้างงาน • เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ และมีความรู้รอบในศาสตร์อื่นๆ พอสมควร

• แปลเอกสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลางถึงดี

• มีน้ำใจ มีความซื่อสัตย์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีเหตุผล
• ใช้ ICT เพื่อการทำงานสื่อสารได้ดี

• สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลางถึงดี

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ

• การระดมความคิดเห็น

• การทำความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตร

2 กลุ่มผู้เรียน • เชี่ยวชาญในสาขาวิชา

• ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้

• มีความซื่อสัตย์ และมีน้ำใจ
• ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับปานกลางถึงดี

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ

• การระดมความคิดเห็น

• การทำแบบสำรวจความคิดเห็น



ที่มา: หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (https://dt.mahidol.ac.th/th/news-20191226-2/)



(คณะ) หลักสูตรควรพิจารณา : 
Ø เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรคืออะไร

Ø บัณฑิตจบออกมาแล้วจะสามารถทำอะไรบ้าง  

Ø บัณฑิตที่จบการศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใด

Ø ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีคุณสมบัติ/คุณลักษณะอย่างไร

Ø ความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน/Thailand 4.0 มีผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรหรือไม่อย่างไร

Ø บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ มธ. มีลักษณะเด่นอย่างไร แตกต่างจากสถาบันอื่นอย่างไร (คณะ/หลักสูตรมีส่วนสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตผ่านรายวิชา วิธีการเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลักสูตร)



ความท้าทาย
Ø มีหลักสูตรใกล%เคียงเปNดสอนหลายสถาบัน

Ø หลักสูตรไม?อยู?ในกระแส

Ø เม่ือผู%เรียนสำเร็จการศึกษา อาจถูกทดแทนด%วย

เทคโนโลยี AI

ตลาดแรงงานหลัก ?
ภาครัฐ  เอกชน งานอิสระ

โอกาส
Ø ใช%เทคโนโลยีในการวิเคราะหI ประมวลผล ตัดสินใจ

Ø การประยุกตIใช%เทคโนโลยี

Ø ทักษะเฉพาะของบัณฑิต.......

Ø .........................................



1. วิเคราะหQประเภทตลาดแรงงานท่ีบัณฑิตเขbาทำงาน   

2. ความทbาทาย และโอกาสของหลักสูตร

3. วิเคราะหQความตbองการผูbมีสnวนไดbสnวนเสีย

4. ทบทวนเปqาหมายและวัตถุประสงคQหลักสูตร

5. กำหนดสมรรถนะรายช้ันปw

6. ออกแบบ ELOs

7. ตรวจสอบความสอดคลbองของ ELOs

กิจกรรมทีoหลักสูตรจะดําเนินการเพืoอออกแบบ/
ปรบัปรงุหลักสูตร



ระบุกลุQม Stakeholders ความตDองการของ Stakeholders

วเิคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย



Workshop: Writing program learning outcomes
Stakeholder’s Needs & 

Requirements 
Sum of Needs Corresponding PLOs





Stakeholders (Needs) Vision/Mission สถาบัน

ทบทวนเปtาหมายและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร

Program Goals / Objectives

Expected Learning Outcomes



ELOs Vision/Mission สถาบัน Stakeholder Needs

ตรวจสอบความสอดคล้องและเหมาะสมของ ELOs



RESOURCES:

• HTTP : / /WWW . EDS . SU . AC . TH /WP -
CONTENT /UPLOADS / 2 0 17 / 0 8 /OBE - S I L APAKORN - 2 017 - COPY . PD F

• HTTP : / /WWW .QD .MAH IDOL . AC . TH / I NT /DOCUMENT / 2015 /QD20150
424 . PD F

• HTTP : / /WWW .PH .MAH I DOL . AC . TH / ED /NEWS / 15 _ 2 _ 60 / 4 _ T EMPLATE
- FOR -D EGREE - P ROF I L E . PD F

http://www.eds.su.ac.th/wp-content/uploads/2017/08/OBE-Silapakorn-2017-Copy.pdf
http://www.qd.mahidol.ac.th/int/document/2015/qd20150424.pdf
http://www.ph.mahidol.ac.th/ed/news/15_2_60/4_template-for-degree-profile.pdf

