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Step 1
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร
(Perfect graduates)

ขั้นแรกของการออกแบบหลักสูตร ผูออกแบบหลักสูตรจะตองเริ่มจากการตอบคำถามที่วา

ซึ่งการไดมาของคำตอบนั้น ผูออกแบบหลักสูตรควรคำนึงถึงประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ 

อาทิ ผลการ ดำเนินงานของหลักสูตรที่ผานมา ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาดแรงงานและสังคม 

ความสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐ มหาวิทยาลัย คณะ แนวโนมของรูป 

แบบการจัดการศึกษาในอนาคต รวมทั้งแตละหลักสูตรควรแสดงถึงเอกลักษณเฉพาะที่สราง 

ความแตกตางจากหลักสูตรอื่นดวย จากนั้นจึงคอยมาพิจารณาตอวาการที่จะทำใหเกิดคุณ- 

ลักษณะเหลานั้นกับผูเรียนไดตองทำอยางไรตอไป

“ เราอยากให�นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรเป�นอย�างไร   

นักศึกษาสามารถทำอะไรได� ทำอะไรเป�นหร�อมีคุณลักษณะอย�างไร   

อะไรเป�นสิ�งที่ผู�เร�ยนควรรู�และพ�งปฏิบัติได�   

ภายหลังจบการเร�ยนการสอนจากหลักสูตร ”

ความรู�
(Knowledge)

Knowledge

ทักษะเชิงว�ชาชีพ
(Professional Skill)

Professional
Skill

ทักษะการแก� ไขป�ญหา
(Problem solving)

Thinking Skill

ความสำนึกใน
ความหมายที่ลุ�มลึก
(Sense-making)

Thinking Skill

การมีภาวะผู�นำ 
(Leadership)

Leadership

การจัดการความขัดแย�ง 
(Conflict management)

Leadership

ความรับผ�ดชอบและการรู�จักผ�ด
ชอบชั่วดี
(Responsibility and 
Ethical sense)KMUTT’s 

citizenship

การปรับตัวและความยืดหยุ�น
(Adaptability and 
Flexibility)KMUTT’s 

citizenship

การคิดเชิงว�เคราะห�
(Analytical thinking)

Thinking Skill

ทักษะการเข�ยนและการอ�าน
(Writing skill)

Communication
Skill

การทำงานเป�นทีม 
(Teamwork)

Leadership

การคิดอย�างมีระบบ
(Systemic thinking)

Thinking Skill

การวางแผนงาน 
(Planning)

Management
Skill



การเข�ยนผลลัพธ�การเร�ยนรู�ระดับหลักสูตร
(Program - level Learning Outcomes; PLO)

PLO
1

PLO
2

PLO
3

PLO
…

ผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) หมายถึง คำอธิบายสิ่งที่คาดหวังวาผูเรียน 

ควรรู เขาใจ และสามารถทำไดภายหลังจบการเรียนการสอนไมวาจะเปนในระดับการศึกษา 

ระดับหลัก สูตร ระดับ รายวิชา หรือเมื่อจบกิจกรรมหนึ่งๆ ก็ตาม และผลลัพธการเรียนรูนี้ 

จะตองเปนสิ่งที่สามารถวัดผลออกมาได

ดังนั้น ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (Program - level Learning Outcomes; 

PLO) จะเปนความคาดหวังพฤติกรรมที่เปนรูปธรรมของผูเรียนที่เปนผลสำเร็จ แสดงออกถึง 

ความรูและความเขาใจที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูตลอดหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูระดับ 

หลักสูตรจะเปนขอความอธิบายพฤติกรรมอยางกวางๆ สะทอนเปาประสงคบัณฑิตตามปรัชญา 

ของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย (KMUTT Student QF) 

และหรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework) 

และกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสาขาหรือหลักสูตร

หลักการเข�ยนผลลัพธ�การเร�ยนรู�

ลักษณะของผลลัพธ�การเร�ยนรู�

(คำกร�ยาท่ีสะท�อนพฤติกรรม) (กรรม) (ส�วนขยาย)
Action verb        +        Object       +       Qualifying phrase

ตองอธิบายผลลัพธที่ผูเรียนจะแสดงออกมาเปนหลักฐาน

เชิงประจักษ (พฤติกรรมที่แสดงออกและวัดไดในเชิง 

ปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพ)

อาศัยคำกริยาที่สะทอนพฤติกรรม (Action Verbs) 

ระบุสิ่งที่ผูเรียนควรจะสามารถทำไดเมื่อจบหลักสูตร 

บทเรียน ชุดวิชา รายวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร

สวนขยาย (Qualifying phrase) เปนสวนที่ชวยอธิบาย 

ผลลัพธการเรียนรูใหมีความชัดเจนขึ้น โดยอาจระบุขอบ 

เขต เกณฑ หรือมาตรฐานในการวัดผลลัพธการเรียนรูวา 

ตองการผลลัพธในเรื่องใดหรือระดับใด

ควรมีการคิดและตกลงรวมกันระหวางอาจารยในหลักสูตร

เพื่อความสอดคลองเปนหนึ่งเดียว (Coherence) ของ 

หลักสูตร

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.

ตัวอย�าง

Step 2



เน่ืองจาก PLO อาจเขียนดวยคำกริยาท่ีสะทอนพฤติกรรม (Action Verb) แบบกวางๆ 

ท่ีไมเฉพาะเจาะจงกับเน้ือหาหรือรายละเอียดกิจกรรม ซ่ึงอาจจะไมสามารถวัดไดโดยตรง ดังน้ัน 

จาก PLO หนึ่งอาจตองอาศัยผลลัพธการเรียนรูยอย (Sub - Program - level Learning 

Outcomes; Sub - PLO) ท่ีสามารถวัดไดหลายข้ันมาประกอบ เพ่ือนำไปสูผลลัพธการเรียนรู 

ของหลักสูตร ซ่ึงเราเรียกข้ันตอนน้ีวา "PLO Breakdown"

การแตกผลลัพธ�การเร�ยนรู�ย�อย
(PLO Breakdown)

Step 3

Stage

N

3

...

2

1

0

ภาพแสดงความสัมพันธ Program-level Learning Outcomes และ Sub-Program-level Learning Outcomes

จากภาพแสดงความสัมพันธระหวาง PLO กับ Sub-PLO จะเห็นไดวาผลลัพธการเรียนรูของ 

หลักสูตร ในบางกรณีอาจตองอาศัยผลสำเร็จของผลลัพธการเรียนรูยอย ซึ่งอาจอยูในระดับบทเรียน 

ชุดวิชา รายวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสามารถมีไดมากกวาหนึ่งตัว โดยสวนมากผูเรียน 

จะตองประสบความสำเร็จในองคประกอบยอยที ่เปนผลลัพธการเรียนรู อยางเปนลำดับขั ้น 

เพื่อนำไปสูผลลัพธการเรียนรูของ หลักสูตร



การแสดงความสัมพันธ�ระหว�าง PLO 
และ Competences 
(PLO-Competence Map)

Step 4

Learning Outcomes

Competence 1
Competence 2
Competence 3
Competence …

บทเร�ยน ชุดว�ชา รายว�ชา 
หร�อกิจกรรมเสร�มหลักสูตร

แผนการศึกษา (Study Plan)

ป�2
ป�1

ป�3
ป�4

Knowledge,
Skill,

Attitude

หลังจากได PLO/Sub-PLO แลว ผูออกแบบหลักสูตรตองพิจารณาตอวา การท่ีผูเรียน 

จะบรรลุผลลัพธการเรียนรูท่ีกำหนดไวไดน้ัน ผูเรียนจะตองมีสมรรถนะอะไรบาง ซ่ึงสมรรถนะ 

ในท่ีน้ีสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนไดท้ังจาก วิชาความรูหรือส่ิงท่ีส่ังสมมาจากการศึกษา การ 

คนควา และประสบการณ (Knowledge) ทักษะ ศักยภาพและความสามารถ (Skills) 

และ/หรือ คุณลักษณะเฉพาะ ทัศนคติ และคานิยม (Attitude) รวมท้ังการจัดลำดับของ 

ความรูและประสบการณในแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยในข้ันตอนน้ีผูออกแบบหลักสูตร 

จะตองพิจารณา  2 เร่ืองหลัก คือ

เพื่อใหบรรลุถึงผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดไว ผูเรียนควรมีสมรรถนะอะไรบาง โดย 

ผูออกแบบหลักสูตรจะเลือกสรรวิชาความรูและกิจกรรมตางๆ ที่คาดวาจะชวยให 

ผูเรียนพัฒนาไปสูผลลัพธที่กำหนดไว  

จะจัดลำดับของการพัฒนาสมรรถนะนั้นๆ อยางไร จึงจะเกิดผลลัพธการเรียนรูแก 

ผูเรียนสูงสุด ผูพัฒนาหลักสูตรยังตองพิจารณาตอไปอีกวาควรจัดแผนการศึกษา 

อยางไร บทเรียน เนื้อหาสาระ หรือกิจกรรมอะไร ควรไปสอนกอนหรือหลัง 

เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาไปไดอยางมีสัมฤทธิผลสูงสุด

1

2



การออกแบบผลลัพธ�การเร�ยนรู�
ระดับบทเร�ยน ชุดว�ชา รายว�ชา หร�อกิจกรรมเสร�มหลักสูตร

Step 5

? ? Competence?

Pedagogy + Activity

Objective and 
Learning Outcomes

Assessment Method

Triangle of
Effective Learning

2 3

1

ผูออกแบบหลักสูตรจะกำหนดผลลัพธการเรียนรูระดับบทเรียน ชุดวิชา รายวิชา หรือ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลองกับ PLO/Sub-PLO และ Competence เพื่อใหอาจารย 

ผูสอนใชเปนกรอบแนวทางสำหรับการออกแบบการเรียนการสอนของตน เพื่อใหนักศึกษา 

เกิดผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรกำหนดไว ทั้งนี้อาจารยผูสอนในรายวิชาอาจจะแตก 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาออกเปนผลลัพธการเรียนรูในระดับบทเรียนหรือกิจกรรมเสริม 

อีกขั้นหนึ่งก็ได เพื่อชวยใหสามารถออกแบบวิธีการสอน กิจกรรม และวิธีการวัดผลไดงายขึ้น 

รวมทั้งสามารถติดตามผลการเรียนรูของนักศึกษาระหวางเรียนได 



What I want the students 
to understand and

know and be able to do?

? ? Competence?

Pedagogy + Activity

Objective and 
Learning Outcomes

Assessment Method

Triangle of
Effective Learning

2 3

1

3 steps
การออกแบบการเร�ยนการสอน
ของรายว�ชาในหลักสูตร

How do I check
they have learned?

Which learning activities 
will lead students to 

the desire result?



ขั้นแรกของการออกแบบการเรียนการสอนของรายวิชา ผูออกแบบหลักสูตรจะ 

ตองเริ่มจากการตอบคำถามที่วา

วัตถุประสงค�และผลลัพธ�การเร�ยนรู�ที่ต�องการให�เกิด
กับนักศึกษาเมื่อจบรายว�ชา คืออะไร?
(Objective and Course learning outcomes)

หลังจากทราบผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาแลว ผูสอนตองพิจารณาตอถึงการ 

ออกแบบวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรูที่จะนำมาใชในรายวิชาเพื่อใหผูเรียน 

บรรลุผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดไว ทั้งนี้อาจารยผูสอนอาจจะแตกผลลัพธการ 

เรียนรูของรายวิชาออกเปนผลลัพธการเรียนรูยอยในระดับบทเรียนหรือกิจกรรม 

รายสัปดาหอีกขั้นหนึ่งก็ได เพื่อชวยใหสามารถออกแบบวิธีการสอน กิจกรรม และ 

วิธีการวัดผลไดงายขึ้น รวมทั้งสามารถติดตามผลการเรียนรูของนักศึกษาระหวาง 

เรียนได 

โดยสิ่งที่ผูสอนตองคำนึงถึงในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

ไดแก การวางแผนการสอน ทั้งการกำหนดเนื้อหาที่สอน วิธีการสอนหรือกิจกรรม 

จำนวนชั่วโมงที่ใชในแตละกิจกรรม สื่อประกอบการสอน งานที่มอบหมาย การวัด 

และประเมินผล ตลอดจนการวางลำดับกอนและหลังของหัวขอหรือกิจกรรมการ 

เรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาไปไดอยางมีสัมฤทธิผลสูงสุด 

ตามผลลัพธการเรียนรูที่ตั้งไว

ว�ธีการสอนและกิจกรรมการเร�ยนรู� ในรายว�ชา 
(Pedagogy + Learning activity) 
เพ�่อให�นักศึกษาบรรลุผลลัพธ�การเร�ยนรู�ที่ตั้งไว� ควรเป�นอย�างไร???

Step 1

Step 2

ในสวนนี้เปนสวนที่ผูสอนจะตองออกแบบขึ้น เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนสามารถ 

เกิดการเรียนรูและบรรลุตามผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดไวในรายวิชาหรือไมและ 

อยูในระดับใด ซึ่งผูสอนจะตองสรุปเกณฑการวัดและประเมินผลของรายวิชา และ 

แจงใหผูเรียนทราบ เพื่อที่ผูเรียนจะไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองตอไป

การวัดและประเมินผลการเร�ยนรู�ของนักศึกษา (Assessment method)Step 3

“ เราอยากให�นักศึกษาที่จบรายว�ชาเป�นอย�างไร 

นักศึกษาสามารถทำอะไรได� ทำอะไรเป�น 

หร�อมีคุณลักษณะอย�างไร

อะไรเป�นสิ�งที่ผู�เร�ยนควรรู�และพ�งปฏิบัติได� 

ภายหลังจบการเร�ยนการสอนจากรายว�ชา ”

ผูออกแบบหลักสูตรจะกำหนดผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะที่ตองการให 

เกิดขึ้นกับผูเรียนใหกับแตละรายวิชาในหลักสูตร ดังนั้นอาจารยผูสอนในรายวิชา 

จะใชผลลัพธการเรียนรู น ี ้ เป นจุดเร ิ ่มตนและแนวทางสำหรับการออกแบบ 

การเรียนการสอนของตนตอไป เพื่อใหนักศึกษาเกิดผลลัพธการเรียนรูตามที่หลัก 

สูตรกำหนดไว


