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แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหำร 

และค ำแนะน ำในกำรจัดท ำบทสรุปผู้บริหำร 
 
เอกสำรประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1  แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหำร 

 
และ 

 
ส่วนที่ 2 ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำบทสรุปผู้บริหำร 
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บทสรุปผู้บริหำร  

ช่ือหลกัสูตร: ...............................................................คณะ:..........................................................................................  

รอบกำรปรับปรุง: ........................................   ภำคกำรศึกษำท่ีเร่ิมใช้: ................................. 
 

หัวข้อท่ี 1 ท่ีมำของกำรเปิดหรือปรับปรุงหลกัสูตร (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) 

1.1) บทวิเครำะห์สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมท่ีมีผลต่อกำรเปิดหรือกำรปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังนี้ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

1.2) สำระส ำคัญของกำรเสนอปรับปรุงหลกัสูตรหรือกำรเปิดหลกัสูตรใหม่ และกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำร
ก ำหนดผลลพัธ์กำรเรียนรู้ของหลกัสูตรในคร้ังนี ้พร้อมแสดงเหตุผล 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

หัวข้อท่ี 2 ข้อมูลเฉพำะของหลกัสูตร 
2.1 ปรัชญำ ควำมส ำคัญ วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

2.2 คุณลกัษณะพเิศษของบัณฑิตของหลกัสูตร 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

2.3 ผลลพัธ์กำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังของหลกัสูตร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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หัวข้อท่ี 3 กำรพฒันำผลลพัธ์กำรเรียนรู้และกำรประเมินผลผู้เรียน เพ่ือพฒันำผู้เรียนให้บรรลุตำมผลลพัธ์ของหลกัสูตร 
3.1 กำรพฒันำผลลพัธ์กำรเรียนรู้แต่ละด้ำนของหลักสูตร  

   [ อธิบายกลยุทธ์ในการพฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยแสดงให้เห็นถึงความสอดคลอ้งของผลลพัธ์การ
เรียนรู้ (PLOs/CLOs) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนใหบ้รรลุตามผลลพัธ์ท่ีหลกัสูตรก าหนด (Constructive Alignment) ] 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

3.2 Stage-Los หรือ Year-Los (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) 
- ระบุผลลพัธ์การเรียนรู้ตามล าดบัขั้นของการพฒันาผูเ้รียนท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้พร้อมแสดงวิธีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละขั้น 

Stage-LO 1 ……………………………………………………………………… 
ช่วงเวลำในกำรวัดและประเมินผล ……………………………………………………………………… 
วิธีกำรกำรวัดและประเมินผล ……………………………………………………………………… 
เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล ……………………………………………………………………… 
  
Stage-LO 2 ……………………………………………………………………… 
ช่วงเวลำในกำรวัดและประเมินผล ……………………………………………………………………… 
วิธีกำรกำรวัดและประเมินผล ……………………………………………………………………… 
เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล ……………………………………………………………………… 
  
Stage-LO 3 ……………………………………………………………………… 
ช่วงเวลำในกำรวัดและประเมินผล ……………………………………………………………………… 
วิธีกำรกำรวัดและประเมินผล ……………………………………………………………………… 
เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล ……………………………………………………………………… 
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3.3 โครงสร้ำงของหลกัสูตร  

  3.3.1) เปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรเดิมกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ดงัน้ี 

หมวดวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกติ 

จ ำนวน 
หน่วยกติ 
ท่ีแตกต่ำง 

เกณฑ์ 
สกอ. 

หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ. 25.... 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 25... 
 

1. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป ≥ 30    

2. หมวดวิชำเฉพำะ 
2.1 กลุ่มวิชำ..................... 
2.2 กลุ่มวิชำ..................... 
2.3 กลุ่มวิชำ..................... 
2.4 กลุ่มวิชำ..................... 

≥ 72 

   

3. หมวดวิชำเลือกเสรี ≥ 6    

จ ำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ≥ 120    

และอธิบายสาระส าคญัหรือเหตุผลส าคญัของการเปลี่ยนแปลง 
 
3.3.2) อธิบายแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างและเน้ือหาของหลกัสูตร ท่ีจะใช้ในการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุ

ตามผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรท่ีตั้งไว ้ 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
 
หัวข้อท่ี 4  ปัจจัยน ำเข้ำ 
    คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ: 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

หัวข้อท่ี 5  
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หัวข้อท่ี 5 ควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและกำรด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำ 
      สรุปข้อมูลควำมคิดเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและกำรด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำ: 

ช่ือ-สกุล ……………………………………………........................................................……………. 
ต าแหน่ง .................................................................................................................................................    
สังกดั ……………………………….............................................................................................…… 
ผูท้รงคุณวุฒิดา้น .................................................................................................................................... 
เห็นดว้ยกบัรายละเอียดของหลกัสูตร แต่มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะ การด าเนินการของหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

----------------------------------------------------- 
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ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำบทสรุปผู้บริหำร 

A. หัวข้อที่ 1. ท่ีมำของกำรปรับปรุงหลกัสูตร 

1.1) บทวิเครำะห์สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมท่ีมีผลต่อกำรเปิดหรือกำรปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังนี ้
- แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ท่ีจะน ามาใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการ
ออกแบบหลกัสูตรน้ี -  

a) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก คือ การวิเคราะห์สถานการณ์หรือความจ าเป็นจากภายนอกในภาพรวมท่ีมี
ผลกระทบต่อหลกัสูตร (Situation analysis/Overall need analysis) ประกอบดว้ย 

a1) การวิ เคราะห์ความต้องการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร (Stakeholder 
requirement analysis) ไดแ้ก่ ผูใ้ช้บณัฑิต นักศึกษา (ศิษยปั์จจุบนัและศิษยเ์ก่า) ผูป้กครอง คณะผูบ้ริหาร
สถาบนั บุคลากร (อาจารยแ์ละพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง)  
- อธิบายถึงกระบวนการไดม้าซ่ึงความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของหลกัสูตร การเลือกกลุ่มผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญัและตวัแทน รวมถึงเคร่ืองมือ วิธีการ และช่วงเวลาท่ีใชใ้นการส ารวจ รวมทั้ง
แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงว่า หลกัสูตรไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการส ารวจความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียไปในแต่ละประเด็นไปใชใ้นการก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรอย่างไร หรือประเด็น
ใดถูกน าไปใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ีในส่วนใดบา้งอยา่งไร 

- หลกัสูตรอาจสรุปประเด็นส าคญัหรือประเด็นท่ีจ าเป็นท่ีหลกัสูตรเลือกใชใ้นการปรับปรุงคร้ังน้ี ซ่ึงใน
การอธิบายสามารถน าเสนอตามรูปแบบดงัตวัอยา่งหรือรูปแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

  ตวัอยา่ง 
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a2) การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มมหภาค ไดแ้ก่ ประชากรศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี 
การเมือง นโยบายหรือกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อมองหาโอกาสหรืออุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีท่ีจะมีผลต่อหลกัสูตร  

a3) การวิเคราะห์คู่แข่งขนัหรือคู่เปรียบเทียบ คือ การวิเคราะห์วา่ใครคือคู่แข่งขนั/คู่เปรียบเทียบของหลกัสูตร 
และสรุปภาพรวมสุดทา้ยของหลกัสูตรว่าเป็นอย่างไรหรือวางต าแหน่งตนเองไวท่ี้ใด รวมทั้งแสดงถึง
จุดเด่นท่ีสร้างความสามารถในการแข่งขนัคืออะไร 
- หลกัสูตรท่ีน ามาใช้เป็นคู่เทียบมีได้ทั้งหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในประเทศและต่างประเทศ โดยขอให้
หลกัสูตรแสดงให้เห็นชดัถึงจุดเด่นท่ีสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขนักบัหลกัสูตร
อ่ืนในตลาด อนัเป็นเหตุให้ผูเ้รียนเลือกเรียนในหลกัสูตรน้ีและผูป้ระกอบการเลือกใช้บณัฑิตจาก
หลกัสูตรน้ี และควรเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลในเชิงวิชาการหรือสมรรถนะของนกัศึกษา 

a4) อ่ืนๆ  
 b) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน คือ เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพื่อคน้หา      

จุดแขง็ จุดอ่อน หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงาน อนัมีผลต่อการปรับปรุงหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
 b1) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของหลกัสูตร (5 ปียอ้นหลงั) เช่น อตัราการส าเร็จการศึกษาและ

การลาออกกลางคนัของนักศึกษาในหลกัสูตร ระยะเวลาของการศึกษาในหลกัสูตร ภาวการณ์มีงานท า
ของผูส้ าเร็จการศึกษา ความกา้วหนา้ในอาชีพหลงัส าเร็จการศึกษา (กรณีบณัฑิตท่ีมีงานท าอยู่ก่อนแลว้)
เป็นตน้ 

          b2) การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีหลกัสูตรมีอยู ่(Resources analysis) ไดแ้ก่ ทรัพยากรคน สถานท่ี/สภาพแวดลอ้ม 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวสัดุ เงินทุน เป็นตน้ โดยขอให้เป็นการวิเคราะห์ถึงความเพียงพอของทรัพยากรท่ี
เพียงพอและเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรใหไ้ดต้ามผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้

b3) SW Analysis การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน เพื่อสร้างความแตกต่างและ
ความสามารถในการแข่งขนั 

b4) อ่ืน ๆ 
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1.2) สำระส ำคัญของกำรเสนอปรับปรุงหลักสูตรหรือกำรเปิดหลักสูตรใหม่ และกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรก ำหนด
ผลลพัธ์กำรเรียนรู้ของหลกัสูตรในคร้ังนี ้พร้อมแสดงเหตุผล 

c1) อธิบายและแสดงให้เห็นว่าจากบทวิเคราะห์ในขอ้ 1.1 เช่ือมโยงมาสู่การออกแบบหลกัสูตร การปรับปรุง 
หลกัสูตร และการก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร ในคร้ังน้ีอยา่งไรบา้ง พร้อมแสดงเหตุผล 

c2) แสดงประเด็นหรือส่ิงท่ีหลกัสูตรไดป้รับปรุงในคร้ังน้ี พร้อมเหตุผล  
       (เช่น เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร การปรับ PLOs การปรับลดหรือเพ่ิมรายวิชา/จ านวนหน่วยกิต/ 

แผนการศึกษา การปรับเปลี่ยนแผนการรับนักศึกษา การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล เป็นต้น) 

c3) จุดเด่นของหลกัสูตรท่ีสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขนักบัหลกัสูตรอ่ืนในตลาด         
      คืออะไร เหตุใดผูเ้รียนจึงเลือกเรียนหลกัสูตรน้ี 
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  หัวข้อท่ี 2 ข้อมูลเฉพำะของหลกัสูตร 

2.1 ปรัชญำ ควำมส ำคัญ วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร  
- ระบุปรัชญา ความส าคัญ วตัถุประสงค์ในการเปิดหลกัสูตรคร้ังน้ี (หลักสูตรน้ีมีขึ้นเพื่ออะไร ท าไมจึงควรมี
หลกัสูตรน้ี) โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบนัและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ
หรือการผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะและความรู้ความสามารถอยา่งไร 

- ปรัชญาของหลกัสูตรจะเป็นส่ิงท่ีหลกัสูตรยึดมัน่ในการผลิตบณัฑิต และส่วนของปรัชญาน้ีจะตอ้งสัมพนัธ์กับ
ความส าคญั วตัถุประสงค ์ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร กลยุทธ์การสอน การวดัและประเมินผล อาชีพหลงั
ส าเร็จการศึกษา ซ่ึงเป็นแนวคิดเบ้ืองตน้ของ Outcome Based Education (OBE) 

2.2 คุณลกัษณะพเิศษของบัณฑิตจำกหลกัสูตร) 
- ระบุคุณลกัษณะของบณัฑิตของหลกัสูตร โดยคุณลกัษณะนั้นควรเป็นคุณลกัษณะพิเศษเด่นๆ ท่ีนอกเหนือไปจาก
ความคาดหวงัโดยทัว่ๆไป ท่ีมหาวิทยาลยั คณะ หรือภาควิชา ท่ีมุ่งพฒันาให้มีขึ้นในตวัของนักศึกษาหลกัสูตรน้ี 
และตอ้งสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตรดว้ย  

2.3 ผลลพัธ์กำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังของหลกัสูตร  
- บณัฑิตท่ีจบจากหลกัสูตรน้ีสามารถท าอะไรได ้ท าอะไรเป็น และมีคุณลกัษณะอยา่งไร 
- หลกัสูตรควรก าหนด PLOs ท่ีแสดงให้เห็นจุดเด่นของหลกัสูตรหรือคุณลกัษณะพิเศษของบณัฑิตจากหลกัสูตร
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

- การเขียน PLOs โดยต้องเป็นภาพสุดท้ายหรือส่ิงสุดท้ายท่ีอยากเห็นเม่ือผูเ้รียนจบจากหลักสูตร ดังนั้ นควร
ก าหนดใหเ้หมาะสมกบัระดบัการศึกษาดว้ย 

- หลกัสูตรท่ีมีหลายแผนการศึกษาตอ้งมัน่ใจในแนวทางหรือกลไกในการบริหารจดัการส าหรับแต่ละแผนการ
ศึกษาท่ีต่างกนัว่า เม่ือนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรน้ีแลว้ นักศึกษาทุกคนจะตอ้งบรรลุ PLOs เดียวกนั 
หรือได ้PLOs ขั้นต ่า (Minimum PLOs) เดียวกนั 

- รูปแบบการเขียน Learning Outcome ต้องขึ้นต้นด้วย Action Verb เพื่อให้สามารถวดัและประเมินส่ิงท่ีผูเ้รียน
แสดงออกมาได ้รวมทั้งควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดบัความสามารถของผูเ้รียนท่ี
หลกัสูตรยอมรับ 

- สามารถดูค าแนะน าในการก าหนด PLOs และ Action Verbs เพิ่มเติมไดท่ี้ 
   https://drive.google.com/drive/folders/1GoFBlcq9XONpZzjT6z88KTOPtXubsw-n?usp=sharing 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1GoFBlcq9XONpZzjT6z88KTOPtXubsw-n?usp=sharing
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หัวข้อที ่3 กำรพฒันำผลลพัธ์กำรเรียนรู้และกำรประเมินผลผู้เรียน เพ่ือพฒันำผู้เรียนให้บรรลุตำมผลลพัธ์ของหลกัสูตร 

3.1) กำรพฒันำผลลพัธ์กำรเรียนรู้แต่ละด้ำนของหลกัสูตร  
- อธิบายกลยุทธ์ในการพฒันาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคลอ้งของผลลพัธ์การเรียนรู้ 
(PLOs/CLOs) กลยุทธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุ
ตามผลลพัธ์ท่ีหลกัสูตรก าหนด (Constructive Alignment) 

- อธิบายถึงกลยุทธ์การเรียนการสอนท่ีจะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลกัสูตร เพื่อท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตาม
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรท่ีตั้งไว ้โดยแนวคิดการออกแบบวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความ
สอดคลอ้งความเหมาะสมกบั PLOs และ CLOs ของหลกัสูตร 

- อธิบายกลยทุธ์การวดัและประเมินผลท่ีจะใชใ้นรายวิชาต่างๆ ในหลกัสูตร ท่ีจะประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนว่า
สามารถบรรลุตามผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรท่ีตั้งไวห้รือไม่  โดยแนวคิดการวดัและประเมินผลผูเ้รียนท่ีมี
ความสอดคลอ้งความเหมาะสมกับ PLOs และ CLOs ของหลกัสูตร โดยวิธีการวดัและการประเมินผลจะตอ้ง
สะทอ้นถึงความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ (มีมาตรฐานในการวดัและประเมิน) และเป็นธรรม ทั้งน้ีกลยุทธ์การวดัและ
ประเมินนั้นควรออกแบบตั้งแต่ การประเมินแรกเขา้      การประเมินระหว่างเรียน และการประเมินเม่ือส าเร็จ
การศึกษา รวมถึงกลไกการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัจากผูส้อนท่ีทนัเวลา เพื่อใชใ้นการปรับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

- หลกัสูตรอาจจดัท าเป็นตารางสรุปการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้แต่ละดา้นของหลกัสูตร  ตามรูปแบบดงัตวัอย่าง
หรือรูปแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

   ตวัอยา่งตารางสรุป  
ผลลพัธ์กำรเรียนรู้ของหลกัสูตร กลยุทธ์กำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

PLO 1: ……………………………. 
              …………………………… 

…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

Sub PLO1A: ................................... 
 

…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

Sub PLO1B: ……........................... …………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

- หลักสูตรสามารถดูแนวทางในเร่ืองของกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ เพิ่มเติมได้ท่ี  
https://drive.google.com/drive/folders/1oMuNBHXxzxG_OgqSrTc70sD6P7WBw-Hv?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1oMuNBHXxzxG_OgqSrTc70sD6P7WBw-Hv?usp=sharing
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3.2 Stage-LOs หรือ Year-Los (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง)  

− ระบุผลลพัธ์การเรียนรู้ตามล าดบัขั้นของการพฒันาผูเ้รียนท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้พร้อมแสดงวิธีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละขั้น 

− Stage-Los จะเป็นการระบุถึงจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลพัธ์การ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

− Stage-Los เป็นผลลพัธ์การเรียนรู้รวบยอดท่ีสะทอ้นถึงสมรรถนะหรือความสามารถของผูเ้รียนในระดบั
การพฒันา (จากการเรียนรู้) ขั้นหน่ึงๆ รวมทั้งหลกัสูตรควรพิจารณาให้สอดคลอ้งกบั CLOs ของรายวิชา
ต่างๆ ท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนรู้ใน Stage นั้นๆ  

− กรณีท่ีหลกัสูตรมีหลายแผนการศึกษา หลกัสูตรสามารถก าหนด Stage-Los ท่ีแตกต่างกนัได ้แต่หลกัสูตร
ต้องมั่นใจได้ว่าเม่ือนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรน้ีแล้ว นักศึกษาทุกแผนการศึกษาจะต้อง
บรรลุผลลพัธ์การเรียนรู้เดียวกนัทุกคน 

− การก าหนด Stage–Los ไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดเป็นรายปีหรือภาคการศึกษา หลกัสูตรสามารถก าหนดโดย
ไม่ขึ้นกบัเวลาก็ได ้

− เกณฑก์ารวดัการประเมินผลของแต่ละ Stage-Los โดยจะตอ้งเป็นการวดัท่ีตวันกัศึกษาแต่ละคนท่ีตอ้งท า
อะไรได้ท าอะไรเป็นเม่ือผ่านขั้นนั้นๆ และในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ผ่าน หลกัสูตรมีแนวทางด าเนินการ
อยา่งไรท่ีจะท าใหน้กัศึกษาผา่นแต่ละขั้น 

− ขอให้หลักสูตรก าหนด Stage-Los พร้อมระบุ ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล วิธีการวัด และ
ประเมินผล และเกณฑก์ารวดัและประเมินผล ใหค้รบถว้น 

− สามารถดูค าแนะน าในการก าหนด Stage-Los เพิ่มเติมไดท่ี้ 
https://drive.google.com/file/d/1xJAJik_F5m8ozpvxZO3Fwxc_yrpsIE9R/view?usp=sharing 

 ตวัอยา่งการน าเสนอ 
Stage-Los 1: ………………………………………………………………………….. 
ช่วงเวลำในกำรวัดและประเมินผล: ………………………………………………………………………….. 
วิธีกำรกำรวัดและประเมินผล: ………………………………………………………………………….. 
เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล: …………………………………………………………………………. 
Stage-Los 2: ………………………………………………………………………….. 
ช่วงเวลำในกำรวัดและประเมินผล: ………………………………………………………………………….. 
วิธีกำรกำรวัดและประเมินผล: ………………………………………………………………………….. 
เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล: ………………………………………………………………………….. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1xJAJik_F5m8ozpvxZO3Fwxc_yrpsIE9R/view?usp=sharing
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3.3 โครงสร้ำงของหลกัสูตร  
  3.3.1) เปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรเดิมกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ดงัน้ี 

หมวดวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกติ 

จ ำนวนหน่วยกติ 
ท่ีแตกต่ำง 

เกณฑ์ 
สกอ. 

หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ. 25.... 

หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 25... 

4. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป ≥ 30    

5. หมวดวิชำเฉพำะ 
5.1 กลุ่มวิชำ..................... 
5.2 กลุ่มวิชำ..................... 
5.3 กลุ่มวิชำ..................... 
5.4 กลุ่มวิชำ..................... 

≥   72 

   

6. หมวดวิชำเลือกเสรี ≥  6    

จ ำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ≥ 120    

 *** พร้อมอธิบำยเหตุผลของกำรเปลีย่นแปลง/ปรับปรุง *** 
 

3.3.2) อธิบายแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างและเน้ือหาของหลกัสูตร ท่ีจะใช้ในการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตาม
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรท่ีตั้งไว ้ 

- แสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างและเน้ือหาของรายวิชาของหลกัสูตร ท่ีสอดคล้อง
เหมาะสมต่อการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรท่ีตั้งไว ้โดยแสดงให้เห็นถึง 
ท่ีมาของโครงสร้าง  การจดัวางล าดบั ความสมเหตุสมผล การบูรณาการ และความทนัสมยั 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ  
-  ระบุคุณลกัษณะและคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาท่ีหลกัสูตรตั้งไว ้โดยท่ีคุณสมบติัและคุณลกัษณะของผูเ้ขา้ศึกษา  

ท่ีหลกัสูตรคาดหวงัไวน้ั้นจะตอ้งเพียงพอท่ีจะท าใหผู้เ้รียนสามารถจบการศึกษาไดต้ามท่ีหลกัสูตรออกแบบไว ้  
- คุณลกัษณะและคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา สามารถเขียนแยกตามขอ้ก าหนดของแต่ละแผนการศึกษาได ้

 
 
 
 

หัวข้อที่ 4  ปัจจัยน ำเข้ำ 
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 หัวข้อที่ 5 ควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและกำรด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำ 

ควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและกำรด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำ 
- สรุปขอ้มูลความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกและการด าเนินการตามค าแนะน า 
- ความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกและการด าเนินการตามค าแนะน าทั้งหมดอีกคร้ัง ขอให้ระบุให้ชดัเจนว่า         
ถา้ตอ้งปรับแก ้ไดป้รับแกไ้วใ้นส่วนไหน อยา่งไร และรายงานเฉพาะในส่วนท่ีสะทอ้นถึงคุณภาพของการจดัการ
เรียนการสอนในหลกัสูตรเท่านั้น ทั้งน้ีการด าเนินการของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

   ตวัอยา่งการน าเสนอ 
ช่ือ-สกุล ……………………………………………........................................................……………. 
ต าแหน่ง .................................................................................................................................................    
สังกดั ……………………………….............................................................................................…… 
ผูท้รงคุณวุฒิดา้น ..(บทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เช่น ด้านวิชาการ เป็นต้น).. 
เห็นดว้ยกบัรายละเอียดของหลกัสูตร แต่มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะ การด าเนินการของหลกัสูตร 
 
 
 

 

** หลักสูตรสำมำรถดูค ำแนะน ำเพิ่มเติมจำก เอกสำรค ำแนะน ำ: แนวทำงกำรจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตรในกำรจัดท ำ
หลกัสูตรตำมแนวทำง OBE ได้ท่ี   

     https://drive.google.com/file/d/1Pr5dSz0sksmq-g7EfyDeKc7DcrxCnMTg/view?usp=sharing ** 
 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Pr5dSz0sksmq-g7EfyDeKc7DcrxCnMTg/view?usp=sharing
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