
 
 

เอกสารค าแนะน า 
แนวทางการจัดท ารายละเอยีดหลกัสูตร (บทสรุปผู้บริหาร และ มคอ.2) 
ตามแนวทาง OBE (ส่วน 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 กรกฎาคม 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Contents: 

A. การออกแบบหลกัสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education; OBE 

 

B.     เอกสารท่ีใช้ในการจัดท าหลกัสูตร บทสรุปผู้บริหาร และ มคอ.2 

 

C.  หัวข้อจากเล่มรายละเอยีดหลกัสูตร vs การออกแบบตามแนวทาง OBE 

 

D. ค าถามชวนคดิในการจัดท าหลกัสูตร ตามหัวข้อท่ีต้องพจิารณาเป็นพเิศษ 

 

E.     ภาคผนวก 

 

 

 



A. การออกแบบหลกัสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education; OBE        

สามารถศึกษาได้จาก 

  Document:                                              
1) KMUTT Curriculum Design GUIDE (ฉบบัเตม็) https://bit.ly/3amiHpS 
2) 7 Steps: การออกแบบหลกัสูตร (ฉบบัยอ่) https://bit.ly/2ULjzhV 
3) PODCAST EP2: แนะน าเอกสาร KMUTT Curriculum Design GUIDE 
และ 7 Steps: การออกแบบหลกัสูตร https://bit.ly/3f4Wct6 

 PODCAST: 7 Steps: การออกแบบหลกัสูตร 
Step 1 และ Step 2 Stakeholder requirement and Perfect Graduates  
https://youtu.be/ZvGwZZ5l7E0 
Step 3 Program Learning Outcome https://youtu.be/EILaOMx1MwM 
Step 4 PLO Breakdown https://youtu.be/shfktV1m3bU 
Step 5 Curriculum mapping https://youtu.be/YWALaTwmk5Q 
Step 6 Constructive Alignment https://youtu.be/BH7qVI1QaaQ 
Step 7 Outcome Verification https://youtu.be/djcMhDqSC2w     

 

 

https://bit.ly/3amiHpS?fbclid=IwAR2TVzxvoj8O0yMOo1eCmKBmKLPY6w8lXML3T-YBmKTRqa82Zbt2qrvuEt4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ULjzhV%3Ffbclid%3DIwAR0sLso6L5Eh0xv0smdtTPc5MCX-gdOuAOALEhnEbBvgcgm7Nnqxni_tNQQ&h=AT1D9Yibf-MIgRKg1EeZ5-JyfscMnUFfj1TOT2W-uIj0Wes9zX7NnrfXM-NVjFzPL95fv_ziI5c1fTa56COf-StoMcQ48jfbca49eB8RUjycvhLQBV2dCjtkSvSS1XCjBysSimGBD_CQ3uEyb1F7Ofe9ONfzmFz3A8V_kUwPYhzzok8MsiKQhpyNrw4RXlFuck5Vd6UU3hqu6NUZA_1Uyrwe-moWdMd3KeLaf7D1AIZvPgbQxbkmag1KlOd08vWLwzq-53HSnCq5AsCtkXceKMeT7V020VdyWCYz152V7u2AtTsaXDiilUEZSzDcJsa0R7RgIoVwFPLUec4vU_dA4Sf_-Dl8lfbG9_KreJJ_2Mxfm8dhmW-5JcZlNN-ycGUSG0WJKN6zAAvU_OhNgTIPlNTIhURtk3Pg3z7-KRZIlQog0onEnNOBA_8Abr3O8l6zXOMusFageRFyxKhexS0DBhz5Gs1jy6iISgl23c8O8PLwgkocYdg-3RYMFCl2-ijKm2_KtVwyD-qfkrbr3kXxGmJNZF9ZHJm_5z0MwbJWDLMDgtEtY9pgl6yqOBKsr5LjRUDl2aNpfWUrir4UYA_CnukQTcHKcVQxGqxXw3P7X7j6sbaNZv0e9Zj63c2EcHCFUFMabw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3f4Wct6%3Ffbclid%3DIwAR3uLAnfIEGZsYWaB1_BL7yC_4selQRVoDDEpIM1TaJqDGV5JAvpU3LiP-I&h=AT25fRlKVYxpR5fzff7FFikmbYzM_Ci76xcJiVQ_my85grUxQms5UZsZJBgRP9AL167xZFL0bWCYaRoLEHdrXTzjD0JxrtZLuetn4fz3AutaXpVlVCQoT1hfK6SW9qImjYyGb77CiCeBsa2Yb0_lgElWdKMumPfgNtlck1t-Saz6YwNeosUOYJ2gJrK8iIkNkVkBQRla6j5J5NybdTa667xGAT19wUV6aQ7m6pqnHSwL1f816AeMx0dS244973Bv4mOgHzvwWl5AiC4vx_ycsAPEOlxyOrbl6yzPLk_CY710R89_9Bc66BRb6LIespmLp_ss00otm0m6Ng-ZzDbfcz8otx3eb3Trn7G0r3sJ-l9WPJ1RKjddcH115h5NvLwmv2HtLjy3FcjBSHGdC-Q31_CwwLVbzVkUYGJhr_jd9ORdFUE9_1anQ2B6vSs1rki3dct456dKVSzkVB6Fax_IcD3j3k3vLTyyuAD26V1VFh-YDseaF-EJIU1MQuMzEH2g18KR5aD1ck873P204WUHRBIqzRQyQoEgyKIO1C1wvJFaD_vFRI5qzLxq1ZBqPncCzLcrP3ZbTdSi4x2MRjOHgQKTDvAhDG31uCb1jpll6xHuupNzLJ_eRVZN7b5n3VcQoihntQ
https://youtu.be/ZvGwZZ5l7E0?fbclid=IwAR3xfrHko6XOaZop0cY3fXRlHubZ2ichBivvSJJekrhaVC7GyG-cH5U3GIg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FEILaOMx1MwM%3Ffbclid%3DIwAR0NfO6UYv1TpkUs8gsAVxR2upe-s7e6MqDe__vCG0aVQ9CekcKzmI-Do_0&h=AT08s2aTcs9c5jFmzC3BI4WfXmZNQASzLUcCr4j4Aupbzl_QmL4ipR_kB8Bw8xH-K4I7GRJLhtwdhiTNy0_F-n_nXvU6SSYsVtD_cuS-k_uGzCaCdSegiYrVOfficNuHvgqwdb_m4Ai2A8QaAYxxXJa_WH8I1lL-szJa4AIWxPheGYSxPe57wDuGkmERdQkgKeRb5S0N9nSJkBI4KPEL_Xnwf3x0456M95jnHppBscgRiatK6VZwITmuHOulMr49PS2jDRLN0zE6TKhFP2m-c8yE_OTB0NcyWvRFUj7oH9Bq0opHabNIUqSXksOZdUs0zbtk_IwOGdIS53wu3PAf165cCjACIo6_UcVBd474eJAh2VbWRB2fv0Ij9nvAXd7uTFadaPCl4pPdUjhOcU7bpvYxVU5MdqvClUH4DfBdlpRlg0pMsBfN1ymTX5VjZgn3MfAtdq0yamKsN_74nyoLptwETD-66zGr0htLiljfcqIn1ySSlj0ip8nX98hRp1P3rdEXVpsnFr0ITez2-Qn2WyeHsLD0rs7M6RU3eJecfX15x3SgmowBp84VxofxzPuer5cdtDvPrjcmTUbmURr6z-PKDbKRxt0Gq2eksV-Z4i_frTiEpl5vCV_-HoJRqWY-ryjKAw
https://youtu.be/shfktV1m3bU?fbclid=IwAR0hScumOWRQpbpUH4foPZCdbTOsoWIgTR5AW0q6QubZLfKhkEwaCf-dygc
https://youtu.be/YWALaTwmk5Q?fbclid=IwAR1vBgCwePjkeHJR-NdHG87ct9r05MWvA40f6IEkNWSvBrxoEBWSHoLHO7s
https://youtu.be/BH7qVI1QaaQ?fbclid=IwAR1tW4fJkgMYfU5JLF0-eHd7s34fXW1Ovt-J1Xo8RIqU7QEMDhHqm4KJbes
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdjcMhDqSC2w%3Ffbclid%3DIwAR1B_3M8YzK1oMmayJMkuPAznTN8X-az9Yd5iuRLRAykACXTw_lIU0_mcSs&h=AT3-jk2EFuuysTu1uYLUP_GL99_TtjuC2_PDlExEK2-Jldyz0-4MICGkslXkK-uRUXkC8GfeJKNHLL5qD7RbKd2EPmzmAgBpaWt4oK8qWVGnD3KlOCJ9b_w0VeOVXOaGLBaOuNBPe2RbCrZvIGv4wlTS-eVIU3-0z0J7ttfpYkrTN-sOY58Xus15l8W2bypReGO36hgfyhK_Y97pLHgcFvgVukSU75_vEH0KRNzF3A8oB_nT-b6u-VCs9CqrYJ-_iByCrMk4C_Robp4OK-oZiEnbXKFs-CkiKZ7-updz0ijZc1RYAGslTOTcWOON7M65PZuOAzeenXCwdgCONATJ-OronFSzveOFdjNKerpwBtKQNmBeWyDLEd7uCVVxLB80ETtOjciUOQQvZCMfWwppRJAtdi08fzr3vXCDMr-TLEAX74ESM46zDS3NaxJl6fv_FB9v26h4gFOulu6jqbzbnZo6vg9iaclboCO4ZzXUP4maPR9qXLH4CAxQxY_zvW45NvhdNeC-2wBAVs4ounvjWouqpzcmuMQEpJZ_Ekj3L0QrNCfIoO-j_fcYZlIoQ-tR4WhzUgrvqpE0qSUB7idn9bl_sAysmYfrSBIDfiMY-_BSR0k4sE1-N0BefsmaZfuKv6PBIw


B. เอกสารท่ีใช้ในการจัดท าหลกัสูตร 
บทสรุปผู้บริหาร มคอ.2 

Content:  
หมวดที่ 1. ท่ีมาของการปรับปรุงหลกัสูตร 
1.1) บทวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการเปิดหรือการปรับปรุงหลกัสูตร 
1.2) สาระส าคญัของการเสนอปรับปรุงหลกัสูตร พร้อมแสดงเหตุผล 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
2.1) ปรัชญา ความส าคญั วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
2.2) คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคห์รือคุณลกัษณะพิเศษของบณัฑิตของหลกัสูตร 
2.3) ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตร 
หมวดท่ี 3 การพฒันาผลลัพธ์การเรียนรู้ และการประเมินผลผู้เรียน 
3.1) แนวคิดในการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้แต่ละดา้นของหลกัสูตร 
3.2) Stage-Los 
3.3) โครงสร้างของหลกัสูตร 
3.4) Curriculum Mapping 
หมวดที่ 4 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
4.1) คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

Content: 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ   
                 โครงสร้างของหลกัสูตร 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวดที่ 6 การพฒันาอาจารย์ 
หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ หลกัสูตร 
                 

 

แบบฟอร์บทสรุปผูบ้ริหาร และ แบบฟอร์ม มคอ.2  ได้ที่  LINK: shorturl.at/qxLX1 



C. หัวข้อจากเล่มรายละเอยีดหลกัสูตร vs การออกแบบตามแนวทาง OBE 

 



D. ค าถามชวนคิดในการจัดท าหลกัสูตร ตามหัวข้อท่ีต้องพจิารณาเป็นพเิศษ 
ส่วนที่ A บทสรุปผู้บริหาร 

ประเด็นหรือค ำถำมชวนคิด เพ่ือช่วยในกำรออกแบบหลกัสูตร เอกสำรในกำรจัดท ำหลกัสูตร 

 บทสรุปผู้บริหำร 

 
A) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก คือ  
A1) กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกีย่วข้องกบัหลกัสูตร (Stakeholder 
requirement analysis) 
o หลกัสูตรมีกระบวนการไดม้าซ่ึง Stakeholder Requirement อยา่งไรบา้ง  
o ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญัหลกัสูตรเลือกเป็นใครบา้ง และท าไมจึงเลือก? 
o เคร่ืองมือ วิธีการ และช่วงเวลา ท่ีใชใ้นการส ารวจเป็นอยา่งไร 
o ผลการส ารวจถูกน าไปใชใ้นการก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรอย่างไร 
o ผลการส ารวจถูกน าไปใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ีอยา่งไรบา้ง 
A2) สรุปข้อมูลควำมคิดเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและกำรด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำ 
o ลกัสูตรเลือกใครบา้งมาเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก? ท าไมถึงเลือกท่านน้ี? และอยากได้รับ

ขอ้เสนอแนะดา้นใดจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีเลือกมา? 
o ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมีอะไรบา้ง 
o ประเด็นใดบา้งท่ีหลกัสูตรไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ข? และมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรบา้ง? 
o ประเด็นใดท่ีหลกัสูตรไม่แกไ้ข เพราะอะไร? 
A3) กำรวิเครำะห์ส่ิงแวดล้อมมหภำค 

หมวดท่ี 1 ท่ีมาของการปรับปรุงหลกัสูตร 
1.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในของหลกัสูตร 

 



ประเด็นหรือค ำถำมชวนคิด เพ่ือช่วยในกำรออกแบบหลกัสูตร เอกสำรในกำรจัดท ำหลกัสูตร 

 บทสรุปผู้บริหำร 
o สถานการณ์อะไรบา้งท่ีเป็นประเด็นส าคญัท่ีหลกัสูตรตอ้งพิจารณาในการออกแบบหลกัสูตร และ
ประเด็นส าคญันั้นมีผลกระทบต่อการพฒันาหลกัสูตรอยา่งไร  

o หลกัสูตรท่ีออกแบบมาน้ี ตอบพนัธกิจหรือวิสัยทศัน์ของสถาบนัอยา่งไร 
A4) กำรวิเครำะห์คู่แข่งขันหรือคู่เปรียบเทียบ 
o มีหลกัสูตรใดบา้งในประเทศหรือ/และต่างประเทศท่ีคลา้ยกบัหลกัสูตรของเรา แลว้หลกัสูตร

เหล่านั้นเป็นอยา่งไร? มีจุดเด่นและขอ้แตกต่างจากหลกัสูตรเราอยา่งไร (เช่น โครงสร้าง จุดเด่น 
ค่าใชจ่้าย จ านวนรับ ฯลฯ)  

o อะไรบา้งท่ีจะเป็นจุดเด่นของหลกัสูตรท่ีสร้างสามารถในการแข่งขันกับหลกัสูตรเหล่านั้ น 
(ทั้งน้ีใหค้  านึงถึงปัจจยัทั้งภายนอกและภายในของหลกัสูตร) 

B) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน คือ  
B1) กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำของหลกัสูตร 
o หลักสูตรได้น าข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) (5 ปี

ยอ้นหลงั) และผลสะทอ้นกลบั (Feedback) ท่ีไดรั้บ มาใชใ้นการออกแบบหลกัสูตรปรับปรุงใน
คร้ังน้ีหรือไม่? อยา่งไร? 

o ผลผลิตของหลักสูตร เช่น อัตราการส าเร็จการศึกษาและการลาออกกลางคันของนิสิตใน
หลกัสูตร ระยะเวลาของการศึกษาในหลกัสูตร ภาวการณ์มีงานท าของผูส้ าเร็จการศึกษา เป็นตน้ 
เป็นอยา่งไร? 

B2) กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรท่ีหลกัสูตรมีอยู่ (Resources analysis) 
o ทรัพยากร ไดแ้ก่ ทรัพยากรคน สถานท่ี/สภาพแวดลอ้ม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวสัดุ เงินทุน มี

ความพร้อมและเพียงพอแลว้หรือไม่? 



ประเด็นหรือค ำถำมชวนคิด เพ่ือช่วยในกำรออกแบบหลกัสูตร เอกสำรในกำรจัดท ำหลกัสูตร 

 บทสรุปผู้บริหำร 

B3) SW Analysis กำรวิเครำะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจำกสภำพแวดล้อมภำยใน เพ่ือสร้ำงควำม
แตกต่ำงและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
o อะไรบา้งท่ีจะเป็นจุดเด่นของหลกัสูตรท่ีสร้างสามารถในการแข่งขนักบัหลกัสูตรอ่ืนในตลาด 
o จากบทวิเคราะห์ในขอ้ 1.1 น ามาสู่ออกแบบหลกัสูตรคร้ังน้ีอยา่งไร  
o ความตอ้งการใดบา้งถูกน ามาใช้ในการออกแบบหลกัสูตรคร้ังน้ีและความตอ้งการใดบา้งยงั

ไม่ไดถู้กท ามาใช ้พร้อมเหตุผล?    
o เหตุผลส าคญัของการปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังน้ีคืออะไร 
o มีประเด็นใดบา้งท่ีหลกัสูตรปรับปรุงจากเดิม? (เช่น การเพิ่ม/ยกเลิกรายวิชา การเพิ่ม/ลดหน่วย

กิต เป็นตน้) และท าไมถึงตอ้งปรับปรุงในแต่ละประเด็นท่ีแสดง? 
o จุดเด่นของหลกัสูตรท่ีสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขนักบัหลกัสูตรอ่ืนใน

ตลาด คืออะไร (เหตุใดผู้เรียนจึงเลือกเรียนหลักสูตรนี)้ 

1.2 สำระส ำคัญของกำรเสนอปรับปรุงหลกัสูตร พร้อมแสดงเหตุผล 
 

 
o หลกัสูตรน้ีมีขึ้นเพื่ออะไร ท าไมจึงควรมีหลกัสูตรน้ี? 
o ปรัชญา แนวคิด ความส าคญั วตัถุประสงค ์และผลลพัธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร มีความ
สอดคลอ้งหรือไม่กบั  
(1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของหลกัสูตร  
(2) ลกัษณะงานหรืออาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา (มคอ.2 หมวดท่ี 1 ขอ้ 8)    
(3) ผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากสถานการณ์ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสูตร (มคอ.2 หมวดท่ี 1 ขอ้ 11 
และ 12)    

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพำะของหลกัสูตร 
2.1 ปรัชญำ ควำมส ำคัญ วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 



ประเด็นหรือค ำถำมชวนคิด เพ่ือช่วยในกำรออกแบบหลกัสูตร เอกสำรในกำรจัดท ำหลกัสูตร 

 บทสรุปผู้บริหำร 
o คุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษาของหลกัสูตร คืออะไร 
o คุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา สอดคลอ้งกบั ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร หรือไม่ 
o คุณลกัษณะท่ีก าหนดนั้นมีความพิเศษเป็นจุดเด่นหรือเป็นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของหลกัสูตรแลว้
หรือไม่ 

หลกัสูตรมีกลยทุธ์ในการพฒันาคุณลกัษระพิเศษอยา่งไร? เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่? 

2.2 คุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์หรือคุณลกัษณะพเิศษของบัณฑิต
ของหลกัสูตร 

o บณัฑิตท่ีจบจากหลกัสูตรน้ีสามารถท าอะไรได ้ท าอะไรเป็น มีคุณลกัษณะและความรู้
ความสามารถอยา่งไร 

o กรณีหลกัสูตรท่ีมีหลายแผนการศึกษานั้น เหตุผลของการมีหลายแผนการศึกษาคืออะไร  
o บณัฑิตของแต่ละแผนการศึกษาในหลกัสูตร มีคุณลกัษณะเหมือนหรือต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  
o คุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา สอดคลอ้งกบั ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร หรือไม่ 
 

2.3 ผลลพัธ์กำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังของหลกัสูตร 

 
o การก าหนดกลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีท าให้ผูเ้รียนบรรลุตามผลลพัธ์การ
เรียนรู้ท่ีตั้งไว ้ทั้งในระดบัหลกัสูตร (PLOs) และในระดบัรายวิชา (CLOs) มีความสอดคลอ้งกนั
แลว้หรือไม่? และเพียงพอหรือไม่? 

o การก าหนดกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล สามารถท าให้ผูเ้รียนบรรลุ PLOs ท่ีเหมือนกนั
ไดทุ้กแผนการศึกษาหรือกลุ่มวิชาเอกหรือไม่ 

o การก าหนดกลยทุธ์การสอนและการประเมินผล มีความเฉพาะเจาะจงต่อ PLO ท่ีก าหนดหรือไม่? 

หมวดท่ี 3 กำรพฒันำผลลพัธ์กำรเรียนรู้และกำรประเมินผลผู้เรียน 
3.1 กำรพฒันำผลลพัธ์กำรเรียนรู้แต่ละด้ำนของหลักสูตร 
 
 

o ความคาดหวงัในแต่ละขั้นการพฒันานกัศึกษาของหลกัสูตร (Stage Learning Outcome) เป็น
อยา่งไร    

3.2 Stage-Los 



ประเด็นหรือค ำถำมชวนคิด เพ่ือช่วยในกำรออกแบบหลกัสูตร เอกสำรในกำรจัดท ำหลกัสูตร 

 บทสรุปผู้บริหำร 
o หลกัสูตรจะวดัและประเมินผูเ้รียนช่วงใดบา้ง มีความต่อเน่ืองหรือไม่ โดยจะวดัและประเมิน
อะไร และใชว้ิธีการใด   

o ถา้ไม่สามารถท าไดต้ามผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้(Stage Learning Outcome) หลกัสูตรมีแนวทาง
รับมือหรือแกไ้ขอยา่งไร 

o โครงสร้างหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑม์ตารฐานหลกัสูตรแลว้หรือไม่ และ(น่าจะ) สามารถพฒันา
ผูเ้รียนไดต้าม PLO ท่ีตั้งไวห้รือไม่  
o สัดส่วนของวิชาศึกษาทัว่ไป: วิชาเฉพาะ (วิชาแกน/วิชาเฉพาะบงัคบั/วิชาเฉพาะเลือก): วิชาเลือก
เสรี เป็นไปตามเกณฑ ์ท่ีก าหนดหรือไม่  
o จ านวนหน่วยกิตของหลกัสูตรต่างจากหลกัสูตรเดียวกันของสถาบนัอ่ืนหรือไม่ อย่างไร และ
เหตุผลท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน คืออะไร  

3.3 โครงสร้ำงของหลกัสูตร 

o ในแต่ละรายวิชาสามารถช่วยพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรตวัใดบา้ง เพียงพอหรือไม่ 
และครบตาม PLOs ทุกตวัหรือไม่ 
o การกระจายตัวของการพฒันาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีหรือแต่ละแผนการศึกษาเป็น
อยา่งไร 
ผูเ้รียนต่างแผนการศึกษาหรือสาขาวิชาเอก จะสามารถบรรลุ PLO ไดเ้หมือนกนัหรือไม่ เม่ือจบ
การศึกษา 

3.5 Curriculum mapping 

 
o คุณสมบติัและคุณลกัษณะของผูเ้ขา้ศึกษาท่ีหลกัสูตรคาดหวงัไว ้เป็นอยา่งไร?  
o คุณสมบติัและคุณลกัษณะของผูเ้ขา้ศึกษาท่ีหลกัสูตรคาดหวงัไวน้ั้น เพียงพอหรือเหมาะสมแลว้
หรือไม่?    ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนสามารถจบการศึกษาไดต้ามท่ีหลกัสูตรออกแบบไว?้ 

หมวดท่ี 4 คุณสมบัตอผู้เข้ำศึกษำ 
4.1 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 



ประเด็นหรือค ำถำมชวนคิด เพ่ือช่วยในกำรออกแบบหลกัสูตร เอกสำรในกำรจัดท ำหลกัสูตร 

 บทสรุปผู้บริหำร 
o คุณสมบติัและคุณลกัษณะของผูเ้ขา้ศึกษาท่ีก าหนด แตกต่างจากท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรเดิม
หรือไม่? (กรณีหลกัสูตรปรับปรุง)  
o คุณสมบติัและคุณลกัษณะของผูเ้ขา้ศึกษาท่ีหลกัสูตรคาดหวงัไวใ้นหลกัสูตรเดิมนั้น สามารถท า
ให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีตั้ งไว้หรือไม่? (กรณีหลักสูตร
ปรับปรุง)  

  



ส่วนที่ 2 เล่ม มคอ.2 

ประเด็นหรือค ำถำมชวนคิด เพ่ือช่วยในกำรออกแบบหลกัสูตร เอกสำรในกำรจัดท ำหลกัสูตร 
 มคอ.2 หมวดท่ี 1 

o หลกัสูตรเดิมมีการกระจายตวัของการไดง้านของบณัฑิต เป็นอยา่งไร (กรณีหลกัสูตรปรับปรุง) แลว้ 
อาจารยอ์ยากเห็นการกระจายตวัของการไดง้านของบณัฑิตในหลกัสูตรใหม่น้ี เป็นอยา่งไร  
o ลกัษณะงาน หรือ อาชีพ (ปัจจุบนั & อนาคต) ท่ีนกัศึกษาสามารถท าไดห้ลงัจบหลกัสูตร  
o ลกัษณะงานหรืออาชีพ แสดงถึงความเช่ือมโยงหรือสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
หรือไม่  
o ลกัษณะงานหรืออาชีพนั้นตอ้งการบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะอยา่งไร 
 

ขอ้ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

o อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑท่ี์ สกอ. ก าหนดหรือไม่ 
o อาจารยมี์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมต่อการรับผิดชอบหลกัสูตรหรือไม่  
o ถา้มีกรณีท่ีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร รับผิดชอบมากกวา่ 1 หลกัสูตร ใหดู้วา่หลกัสูตรมีความ
สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
o  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและรับผิดชอบหลกัสูตรไดห้รือไม่ (เช่น มีเวลา
เพียงพอหรือไม่ มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานหลกัสูตรหรือไม่ มีความเขา้ใจใน OBE 
หรือไม่ เป็นตน้) 
 

ขอ้ 9 ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

o สถานการณ์อะไรบา้งท่ีเป็นประเด็นส าคญัท่ีหลกัสูตรตอ้งพิจารณาในการออกแบบหลกัสูตร และ
ประเด็นส าคญันั้นมีผลกระทบต่อการพฒันาหลกัสูตรอยา่งไร  

o หลกัสูตรท่ีออกแบบมาน้ี ตอบพนัธกิจหรือวิสัยทศัน์ของสถาบนัอยา่งไร 
 

ขอ้ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นตอ้งน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
ขอ้ 12 ผลกระทบจาก ขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความ
เก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 



ประเด็นหรือค ำถำมชวนคิด เพ่ือช่วยในกำรออกแบบหลกัสูตร เอกสำรในกำรจัดท ำหลกัสูตร 
 มคอ.2 หมวดท่ี 2 
o หลกัสูตรน้ีมีขึ้นเพื่ออะไร ท าไมจึงควรมีหลกัสูตรน้ี  
o ปรัชญา แนวคิด ความส าคญั วตัถุประสงค ์และผลลพัธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร ควรมีความสอดคลอ้ง
กบั    

(1) ผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากสถานการณ์ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสูตร (หมวดท่ี 1 ขอ้ 11 และ 12)    
(2) ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (หมวดท่ี 1 ขอ้ 11 และ 12)    
(3) ลกัษณะงานหรืออาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา (หมวดท่ี 1 ขอ้ 8)    
(4) ผลการวิเคราะห์ความพร้อมของทรัพยากรของหลกัสูตร  

ขอ้ 1 ปรัชญา ความส าคญั วตัถุประสงค ์และผลลพัธ์การ
เรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 

o บณัฑิตท่ีจบจากหลกัสูตรน้ีสามารถท าอะไรได ้ท าอะไรเป็น มีคุณลกัษณะและความรู้ความสามารถ
อยา่งไร 
o กรณีหลกัสูตรท่ีมีหลายแผนการศึกษานั้น เหตุผลของการมีหลายแผนการศึกษาคืออะไร  
o บณัฑิตของแต่ละแผนการศึกษาในหลกัสูตร มีคุณลกัษณะเหมือนหรือต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  
o คุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา สอดคลอ้งกบั ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร หรือไม่ 
o  

ข้อ 1.4 ผลลพัธ์กำรเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 
 

 

o ความคาดหวงัในแต่ละขั้นการพฒันานกัศึกษาของหลกัสูตร (Stage Learning Outcome) เป็นอยา่งไร    
o หลกัสูตรจะวดัและประเมินผูเ้รียนช่วงใดบา้ง มีความต่อเน่ืองหรือไม่ โดยจะวดัและประเมินอะไร และ
ใชว้ิธีการใด   

o ถา้ไม่สามารถท าไดต้ามผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้(Stage Learning Outcome) หลกัสูตรมีแนวทางรับมือ
หรือแกไ้ขอยา่งไร 

o  

ข้อ 1.5 ผลลพัธ์กำรเรียนรู้ตำมล ำดับข้ันของกำรพฒันำผู้เรียน 
(Stage LO)  

 

 หมวดท่ี 3 
o คุณสมบติัและคุณลกัษณะของผูเ้ขา้ศึกษาท่ีหลกัสูตรคาดหวงัไว ้เป็นอยา่งไร?  ขอ้ 2 การด าเนินการของหลกัสูตร 



ประเด็นหรือค ำถำมชวนคิด เพ่ือช่วยในกำรออกแบบหลกัสูตร เอกสำรในกำรจัดท ำหลกัสูตร 
o คุณสมบติัและคุณลกัษณะของผูเ้ขา้ศึกษาท่ีหลกัสูตรคาดหวงัไวน้ั้น เพียงพอหรือเหมาะสมแลว้หรือไม่?    
ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนสามารถจบการศึกษาไดต้ามท่ีหลกัสูตรออกแบบไว?้ 

o คุณสมบติัและคุณลกัษณะของผูเ้ขา้ศึกษาท่ีก าหนด แตกต่างจากท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรเดิมหรือไม่? 
(กรณีหลกัสูตรปรับปรุง)  
o คุณสมบติัและคุณลกัษณะของผูเ้ขา้ศึกษาท่ีหลกัสูตรคาดหวงัไวใ้นหลักสูตรเดิมนั้น สามารถท าให้
หลกัสูตรสามารถผลิตบณัฑิตไดต้ามผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีตั้งไวห้รือไม่? (กรณีหลกัสูตรปรับปรุง)  
o ถา้ไม่สามารถหาผูเ้ขา้ศึกษาไดต้ามคุณสมบติัและคุณลกัษณะท่ีคาดหวงัไวห้รือตามเป้าหมายการรับเขา้
ศึกษาท่ีตั้งไว ้หลกัสูตรมีกลยทุธ์ในการแกปั้ญหาอยา่งไร? 
o ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ (ขอ้ 2.3) ยงัคงเหมือนเดิมหรือไม่? (กรณีหลกัสูตรปรับปรุง) 
o ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ ของหลกัสูตรเดิมนั้นคืออะไร? แลว้กลยุทธ์ในการแกปั้ญหาท่ีผ่านมาเป็น
อยา่งไรบา้ง? สามารถช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวไดห้รือไม่?  

o กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา (ขอ้ 2.4) สอดคลอ้งกบั ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ (ขอ้ 2.3)
หรือไม่ 

        ขอ้ 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา      
        ขอ้ 2.3 ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้      
        ขอ้ 2.4 กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา 
 

o โครงสร้างหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑม์ตารฐานหรือไม่ และ(น่าจะ) สามารถพฒันาผูเ้รียนไดต้าม PLO 
ท่ีตั้งไวห้รือไม่  
o สัดส่วนของวิชาศึกษาทัว่ไป: วิชาเฉพาะ (วิชาแกน/วิชาเฉพาะบงัคบั/วิชาเฉพาะเลือก): วิชาเลือกเสรี 
เป็นไปตามเกณฑ ์ท่ีก าหนดหรือไม่  
o จ านวนหน่วยกิตของหลกัสูตรต่างจากหลกัสูตรเดียวกนัของสถาบนัอ่ืนหรือไม่ อย่างไร และเหตุผลท่ี
แตกต่างจากท่ีอ่ืน คืออะไร  
o อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยป์ระจ า และอาจารยพ์ิเศษ เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรก าหนด
หรือไม่  

ขอ้ 3 หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 



ประเด็นหรือค ำถำมชวนคิด เพ่ือช่วยในกำรออกแบบหลกัสูตร เอกสำรในกำรจัดท ำหลกัสูตร 
o อาจารยผ์ูส้อน มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอนของรายวิชาใน
หลกัสูตรหรือไม่ และหลกัสูตรมีแนวทางการพฒันาอาจารยอ์ยา่งไรบา้ง  
o ผลลพัธ์การเรียนรู้รายวิชา เน้ือหา การเรียนการสอน การวดัและประเมินผล มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
และ(น่าจะ) สามารถพฒันาผูเ้รียนไดต้าม CLO ท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
o การด าเนินการของหลกัสูตรเหมาะสมกบัเกณฑ ์WiL ของมหาวิทยาลยั หรือมาตรฐานสหกิจศึกษาตาม
ขอ้ก าหนดของประเทศ หรือไม่ 

o กรณีท่ีนกัศึกษามีคุณสมบติัไม่เป็นตามเกณฑท่ี์จะไปฝึกสหกิจศึกษา หลกัสูตรมีแผนการหรือวิธีการ
แกปั้ญหาแลว้หรือไม่ ด าเนินการอยา่งไร? 

ขอ้ 4 องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำร
ฝึกงำน หรือสหกจิศึกษำ) (ถ้ำมี) 

 หมวดท่ี 4 
o คุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษาของหลกัสูตร คืออะไร 
o คุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา สอดคลอ้งกบั ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร หรือไม่ 
o คุณลกัษณะท่ีก าหนดนั้นมีความพิเศษเป็นจุดเด่นหรือเป็นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของหลกัสูตรแลว้หรือไม่ 
o หลกัสูตรมีกลยทุธ์ในการพฒันาคุณลกัษระพิเศษอยา่งไร? เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่? 

ข้อ 1 กำรพฒันำคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษำ 

o การก าหนดกลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีท าให้ผูเ้รียนบรรลุตามผลลพัธ์การเรียนรู้
ท่ีตั้งไว ้ทั้งในระดบัหลกัสูตร (PLOs) และในระดบัรายวิชา (CLOs) มีความสอดคลอ้งกนัแลว้หรือไม่? 
และเพียงพอหรือไม่? 

o การก าหนดกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล สามารถท าให้ผูเ้รียนบรรลุ PLOs ท่ีเหมือนกนัได้ทุก
แผนการศึกษาหรือกลุ่มวิชาเอกหรือไม่ 

o การก าหนดกลยทุธ์การสอนและการประเมินผล มีความเฉพาะเจาะจงต่อ PLO ท่ีก าหนดหรือไม่? 

ข้อ 2 กำรพฒันำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน  

o ในแต่ละรายวิชาสามารถช่วยพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรตวัใดบา้ง เพียงพอหรือไม่ และครบ
ตาม PLOs ทุกตวัหรือไม่ 
o การกระจายตวัของการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีหรือแต่ละแผนการศึกษาเป็นอยา่งไร 

ข้อ 3 แผนท่ีแสดงกำรกระจำยควำมสัมพนัธ์ผลลพัธ์กำร
เรียนรู้จำกหลกัสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping)  
 



ประเด็นหรือค ำถำมชวนคิด เพ่ือช่วยในกำรออกแบบหลกัสูตร เอกสำรในกำรจัดท ำหลกัสูตร 
ผูเ้รียนต่างแผนการศึกษาหรือสาขาวิชาเอก จะสามารถบรรลุ PLO ไดเ้หมือนกนัหรือไม่ เม่ือจบการศึกษา  
 หมวดท่ี 7 
o หลกัสูตรมีกระบวนการประกนัคุณภาพหลกัสูตร (QA Process) เพื่อให้แน่ใจว่าผูเ้รียนในหลกัสูตรจะ
สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับต่างๆ แล้วหรือไม่? มีกระบวนการอย่างไร? และมีความ
ต่อเน่ืองหรือไม่? 

หมวดท่ี 7 กำรประกนัคุณภำพหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 กระบวนการได้มาของ Stakeholder Requirement และการน าผลส ารวจไปใช้ใน
การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรหรือการปรับปรุงหลกัสูตร 
 

ภาคผนวก 2 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 
 

ภาคผนวก 3 ผลลพัธ์การเรียนรู้ตามล าดับขั้นของการพฒันาผู้เรียน (Stage LO) 
 
ภาคผนวก 4 

 
Curriculum Mapping  
 

  
 
 
 



ภาคผนวก 1 กระบวนการได้มาของ Stakeholder Requirement และการน าผลส ารวจไปใช้ในการก าหนดผลลพัธ์การ

เรียนรู้ของหลกัสูตรหรือการปรับปรุงหลกัสูตร 

ภาคผนวก 1.1  ประเด็นที่ควรพจิารณาในการวเิคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อหลกัสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพฒันาหลกัสูตร 

 



ภาคผนวก 1.2   
นอกจากการอธิบายถึงกระบวนการตา่งๆแลว้ หลกัสูตรสามารถจดัท าเป็นตารางสรุปเพิ่มเติมได ้ตวัอยา่งเช่น 

  



ภาคผนวก 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)  
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนสามารถแสดงออกเป็นรูปธรรมและสามารถวดัและ
ประเมินผลได ้ผลลพัธ์การเรียนรู้เป็นความส าเร็จ (Achievement) ของผูเ้รียนหลงัจากจบการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน ชุดวิชา รายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และหลกัสูตร อีกนัยหน่ึงคือ ส่ิงที่ผู้เรียนต้องสามารถท าได้ หลงักระบวนการเรียนรู้แต่ละบทเรียน รายวิชา 
หลกัสูตร ฯลฯ  จากความหมายของผลลพัธ์การเรียนรู้ขา้งตน้ ผลลพัธ์การเรียนรู้จะตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งท าได้ (Active) ส าเร็จ 
(Achievable) วดัและประเมินผลได้ (Assessed) โดยผลลพัธ์การเรียนรู้ในหลกัสูตรหน่ึงๆ ตอ้งมีความเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กนั (Aligned) 
ในทุกระดบัตั้งแต่ หลกัสูตร รายวิชา บทเรียน กิจกรรม ฯลฯ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (Program - level Learning Outcomes; PLOs)  
PLOs จะเป็นความคาดหวงัพฤติกรรมท่ีเป็นรูปธรรม ของผูเ้รียนท่ีเป็นผลส าเร็จแสดงออกถึงความรู้และความเขา้ใจท่ีเกิดจาก

กระบวนการเรียนรู้ตลอดหลกัสูตรผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบั หลกัสูตรจะเป็นขอ้ความอธิบายพฤติกรรมอยา่งกวา้งๆสะทอ้นเป้าประสงค์
บณัฑิตตามปรัชญาของหลกัสูตร คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์(Graduate attributes) ของมหาวิทยาลยัและหลกัสูตรและสะทอ้นถึง
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของหลกัสูตร 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรเป็นความคาดหวงัของหลกัสูตรที่อยากให้บัณฑติที่จบจากหลกัสูตรต้องรู้อะไร (Be able to Know)          
ส่ิงที่ต้องท าได้ (Be able to Do) และส่ิงที่ควรเป็น (Be able to be) ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และประเมินได้ 



ลกัษณะส าคญัของ PLO 

❖ PLOs เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสามารถวดัได ้

❖ PLOs สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และปรัชญา ของทั้งมหาวิทยาลยัและหลกัสูตร 

❖ PLOs สะทอ้นถึงความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของหลกัสูตร 

❖ PLOs ครอบคลุมทั้ง ความรู้และทกัษะเฉพาะทางวชิาชีพ (Subject specific) และความรู้และทกัษะทัว่ไป (Generic) 

❖ PLOs ตอ้งคิดและตกลงร่วมกนัระหวา่งอาจารยใ์นหลกัสูตรเพื่อความสอดคลอ้ง (Coherence) ของหลกัสูตร 

❖ PLOs ถือเป็นภาพสุดทา้ยหรือส่ิงสุดทา้ยท่ีอยากเห็นเม่ือผูเ้รียนจบจากหลกัสูตร  
 

Learning outcomes should be SMART (TT):  

SPEAK TO THE LEARNER:  learning outcomes should address what the 
learner will know or be able to do at the completion of the course 

TIME-BOUND:  the learning outcome should set a deadline by 
which the knowledge or skills should be acquired; 

MEASURABLE: learning outcomes must indicate how learning will be assessed TRANSPARENT: should be easily understood by the learner; and 
APPLICABLE:  learning outcomes should emphasize ways in which the learner 
is likely to use the knowledge or skills gained 

TRANSFERABLE: should address knowledge and skills that will 
be used by the learner in a wide variety of contexts 

REALISTIC:  all learners who complete the activity or course satisfactorily 
should be able to demonstrate the knowledge or skills addressed in the outcome 

Source: 
The SMART(TT) method of goal setting is adapted from Blanchard, K., & Johnson, S. 
(1981). The one-minute manager. New York: Harper Collins. 



รูปแบบการเขียนผลลพัธ์การเรียนรู้ (Generic format of Learning Outcome) 
                                                              
                                                                             +                                                      +     
 

ตัวอย่าง 
Graduates will demonstrate an ability to design a system, component, or process to meet desired needs with realistic constrains such 
as economic, environment, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.  

On successful completion of this course students will be able to prepare and present a legal argument to support a defence based 
on available and valid evidence, with reference to contemporary common law precedents for a specified case study. 
 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิม่เติมได้ท่ี 
 
ตัวอย่างผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร ได้ท่ี  

                https://drive.google.com/file/d/16JeVTDamoP3oh9bIUwMvxy6emoqge6hk/view?usp=sharing 
 
Step 3 Program Learning Outcome ได้ที่  https://youtu.be/EILaOMx1MwM 

 

ACTION VERB 
(ค ากริยาท่ีสะทอ้นพฤติกรรม) 

OBJECT 
(กรรม) 

QUALIFYING PHRASE 
(ส่วนขยาย) 

https://youtu.be/EILaOMx1MwM?fbclid=IwAR0NfO6UYv1TpkUs8gsAVxR2upe-s7e6MqDe__vCG0aVQ9CekcKzmI-Do_0


 

 ภาคผนวก 3  ผลลพัธ์การเรียนรู้ตามล าดับขั้นของการพฒันาผู้เรียน (Stage Learning Outcome)  

 
 

 

Stage Learning Outcome เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู ้เรียนเป็นระยะๆ ตามล าดับขั้น                 
ท่ีหลกัสูตรก าหนดไวน้อกเหนือจากการวดัและประเมินผลในรายวิชาหรือเม่ือจบการศึกษาของหลกัสูตร 
 
Stage-Learning Outcome เป็นการประเมินพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ืองตลอดการเรียนการสอนของหลกัสูตร เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามท่ีตั้งไวใ้นแต่ละ
ขั้นแลว้หรือไม่ ซ่ึงหากไม่ไดแ้ลว้จะไดแ้กไ้ขปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถ
พฒันาผูเ้รียนไดต้ามผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรท่ีตั้งไว ้
 
ซ่ึงการก าหนด Stage-Learning Outcome น้ี จะท าให้หลกัสูตรสามารถพฒันาปรับปรุงคุณภาพการจดัการ
หลกัสูตรไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยการก าหนดจุดตรวจสอบผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นล าดบัขั้นหรือ
ระยะ ซ่ึงหากผูเ้รียนไม่สามารถพฒันาความสามารถในแต่ละขั้นได้ หลกัสูตรจะได้รีบแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการจดัการเรียนการสอนในขั้นถดัไปไดท้นั เพื่อใหส้ามารถพฒันาผูเ้รียนไดต้ามผลลพัธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตรท่ีตั้งไว ้

 

 



 
 สามารถศึกษาเพิม่เติมเกีย่วกบั Stage Learning Outcome ได้ที ่

 
 Document: http://bit.ly/39sfxRv 
 

 

 

 Podcast: http://bit.ly/37bS2uq   
 

 
 

 

                          

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39sfxRv%3Ffbclid%3DIwAR1J8qKHjNOvcDWJZ5uFen8mdoChOjxx2yDfXYKmLv9V-_UKb5KKY-EFEII&h=AT0AVndHZoFZwCh02pcMstdjitUz48FrDDy39oTp8XS1XVE4JwmtbU-I0aHp_yToHBx2u1Mkhuwd7cx3bTXlit8QpVEm-2UZYalqPxX39RMuV_kKmuvLsplVF4rKpbHIedJ0b2eGuJD0ap285FSi2BBgnVSGdLDVkcj5T0eJs4tMhVR-jDivISQX_q1BqQ5ZTRr1u7BlEzrfD-SVm2doUvmjoGYe7C_VECc7FM-pej1haKckZgDYbfcdctCzo-CQuwZJ5AW3T-XgDlykIHSwGHveUtzeHmwY9m1E1HOEHU0SvByFi2WQJGIjXzsBDa9p9uMce9LjCvOdw23bnCmDBJrQiNccNT6dd7PJJ2Y4SHXEYMG_R54LWKQrhk2Wytsyffz0K4ikJiLFwsHuuRDNEomER53UqRydeU5pDanI-KRjP7gyIu_n-62x7R77dUtonS389uHK9Bamw0MBrTeTR3UPpzxOYRR8UezIFRAdB3ZUXXnrMmC9kvpIZKcAqSLhGziPwDJlNf1uYepQn7Y9JnwmetqUUt8P0EzmrqQkfRaEflesF_ucInBF22wsOc-fJw-BFk53YEQtn3fwqSfqg4qFv-RqmT7CgvloPWDADHO4iiTf3_GSu1KKAWHx0y4ExFTseA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F37bS2uq%3Ffbclid%3DIwAR3436wzaMHKbaF_yJ8LbqKUrYmZzi1kEmFOlHe0vPNhE-adamGsOas8AmI&h=AT3cjbweBjzqB8LOocrNgHE79DR9bD2DD9pykt6aomn_jAc9z6Z6tQpVymJTWXgfM_nEl_vadmgIqgsuUIcw3Z0mtQydGWOm5f-wEbKMV8U1dCcmzPFJeOc8y6GLGgpemd020U1FbAdLsqVBv3ZeluJ_zxzM-O3jnGN2oH937BJeTARI1NB0yuTH8-TkEcpZ9rxlTjsZkQD0CrY_F8RPQGq1Fip4RsBaT4HLexCGW9qlwzyp4eDhPzRTkM9gx13GJrM5B4myvilAzYdWJpXTwZA9TIHPMJEE8o0VS9YYl9IkIyViRxwIU1xrAYKXq_bPLFhroY_qN9wNL4AdYg78jpqkxSAdmPTSgmlNJawlC96M_FHWfkzx8fFKPGkbgSZTYz9a9BquMhLMtunnpWw3udTSFTE2lb46OTRxMTVgQf0Fkf5wDgM9_FJAC_UTtlgZIkmmhsN_cpFgemXydsPARTddRTx6sOlvmq0glioswMw5e_WzACKL1If4tbQD2HvOT8ptQ3nCX4utRs7NcCImU60KqnzVdoIC3x62V4wCBb4XPxhDuchGoTOKzsmCrY4cwOSiKK7whNU0KkP2h7hAWd9Y6bR4_-d02N1UicpW0VUzBF6CcG3mfXUeejPLz6qBqFsY9A


ภาคผนวก 4 Curriculum Mapping 

What is it?  Why do it? 
Curriculum mapping is the process indexing or diagramming a curriculum 

to identify and address academic gaps, redundancies, and misalignments for 
purposes of improving the overall coherence of a course of study and, by 
extension, its effectiveness (a curriculum, in the sense that the term is typically 
used by educators, encompasses everything that teachers teach to students in a 
program or course, including the instructional materials and techniques they use).  

The purpose of a curriculum map is to document the relationship between 
every component of the curriculum.  Used as an analysis, communication, and 
planning tool, a curriculum map  
o allows educators to review the curriculum to check for unnecessary 

redundancies, inconsistencies, misalignments, weaknesses, and gaps;  
o documents the relationships between the required components of the 

curriculum and the intended student learning outcomes;  
o helps identify opportunities for integration among disciplines;  
o provides a review of assessment methods; and  
o identifies what students have learned, allowing educators to focus on 

building on previous knowledge. 

What you should think about 
Questions a Curriculum map can answer 
✓ In the key courses, are all outcomes addressed, in  

a logical order? 
✓ Do all the key courses address at least one outcome? 
✓ Do multiple offerings of the same course address the same 

outcomes, at the same levels? 
✓ Do some outcomes get more coverage than others? 
✓ Are all outcomes first introduced and then reinforced? 
✓ Are students expected to show high levels of learning too early? 
✓ Do students get practice on all the outcomes before being 

assessed, e.g., in the capstone? 
✓ Do all students, regardless of which electives they choose, 

experience a coherent progression and coverage of all 
outcomes? 

✓ What do your electives, individually and collectively, 
contribute to the achievement of your student learning 
outcomes? 



ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตรกับผลลพัธ์การเรียนรู้รายวิชา (PLO-CLO Curriculum mapping) 
ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ควรจดัท าแบบแยกตามรายปีการศึกษา และหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ควรจดัท าแบบแบ่งตาม
รายวิชาบงัคบัและรายวิชาเลือกและแยกตามแผนการศึกษา 

ตัวอย่าง หลกัสูตรระดับปริญญาตรี (แบบแยกตามรายปีการศึกษา) 

รายวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาที่ 1          
XXX xxx …………………………………. 1    1  1   
XXX xxx ………………………………….  2    1  1  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาที่ 2          
XXX xxx ………………………………….   2 1     1 
XXX xxx ………………………………….   2   2    
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาที่ 1          
XXX xxx ………………………………….  3        
XXX xxx ………………………………….   3 3      
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาที่ 2          
XXX xxx …………………………………. 3    3   3  
XXX xxx ………………………………….      3    
XXX xxx ………………………………….      3    

 



 
ตัวอย่าง หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (แนะน าให้จัดท าแบบแบ่งตามรายวชิาบังคบัและรายวิชาเลือกและแยกตามแผนการศึกษา) 

รายวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

แผนการศึกษา ก          

รายวิชาบังคับ          
XXX xxx …………………………………. 3    3   3  
XXX xxx ………………………………….      3    
แผนการศึกษา ข          
XXX xxx …………………………………. 3    3   3  
XXX xxx ………………………………….      3    
รายวิชาเลือก          
XXX xxx ………………………………….          
XXX xxx ………………………………….          
XXX xxx ………………………………….          
XXX xxx ………………………………….          
XXX xxx ………………………………….          
XXX xxx ………………………………….          

 

  



 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิม่เติมได้ท่ี 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ผลลพัธ์การเรียนรู้ของรายวิชาภาษาองักฤษ  
และผลลพัธ์การเรียนรู้&Curriculum Mapping ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
ได้ที่  https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/curriculum-edskmutt 
 

Step 5 Curriculum Mapping ได้ที่  https://youtu.be/YWALaTwmk5Q 

 
 

 

  

  

https://youtu.be/YWALaTwmk5Q?fbclid=IwAR1vBgCwePjkeHJR-NdHG87ct9r05MWvA40f6IEkNWSvBrxoEBWSHoLHO7s


เอกสารเพิม่เติมเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตรตามแนวทาง 
Outcome Based Education: 

 

ช่องทางติดต่อส่ือสาร OBE CLINIC: 
 

           
                                                                                  

 


