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1 ผลลัพธ�การเร�ยนรู�ที่คาดหวังในแต�ละขั้นของการพัฒนาผู�เร�ยน
(Stage-Learning Outcome) คืออะไร

Stage
Learning
Outcome 

เป�นการวัดและประเมินผลการเร�ยนรู�ของผู�เร�ยนเป�นระยะๆ ตามลำดับขั้น      

ท่ีหลักสูตรกำหนดไว�นอกเหนือจาก การวัดและประเมินผลในรายว�ชาหร�อเม่ือ 

จบการศึกษาของหลักสูตร

Stage-Learning Outcome เป�นการประเมินพัฒนาการเร�ยนรู�ของผู�เร�ยน 

ท่ีดำเนินการอย�างเป�นระยะและต�อเน่ืองตลอดการเร�ยนการสอนของหลักสูตร 

เพ�่อตรวจสอบว�าผู�เร�ยนเกิดการเร�ยนรู�ตามที่ตั้งไว�ในแต�ละขั้นแล�วหร�อไม� ซึ่ง 

หากไม�ได�แล�วจะได�แก�ไขปรับปรุงกระบวนการจัดการเร�ยนการสอน เพ�่อให� 

สามารถพัฒนาผู�เร�ยนได�ตามผลลัพธ�การเร�ยนรู�ของหลักสูตรที่ตั้งไว�

ซึ่งการกำหนด Stage-Learning Outcome นี้ จะทำให�หลักสูตรสามารถ 

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการหลักสูตรได�อย�างต�อเนื่อง โดยการกำหนด 

จ�ดตรวจสอบผลลัพธ�การเร�ยนรู�ของผู�เร�ยนเป�นลำดับขั้นหร�อระยะ ซึ่งหาก 

ผู�เร�ยนไม�สามารถพัฒนาความสามารถในแต�ละข้ันได� หลักสูตรจะได�ร�บแก�ไข 

ปรับปรุงกระบวนการจัดการเร�ยนการสอนในขั้นถัดไปได�ทัน เพ�่อให�สามารถ 

พัฒนาผู�เร�ยนได�ตามผลลัพธ�การเร�ยนรู�ของหลักสูตรที่ตั้งไว�



S OL

Stage Learning Outcome; 

 Stage-Los จะเป็นการระบุถึงจุดควบคุม 
(Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) 
ของผลลัพธ์การเรยีนรูท้ี่คาดหวัง

 Stage-LOs เป็นผลลัพธ์การเรยีนรู้รวบยอด

ทีส่ะท้อนถึงสมรรถนะหรอืความสามารถ

ของผู้เรียนในระดับการพฒันา (จากการเรียนรู้)

ขั้นหนึ่งๆ ขอให้หลักสูตรเขียนให้กระชับ

และได้ใจความส าคัญมากกว่าการสรุปเป็น Content
หรือรายกิจกรรม โดยหลักสูตรควรพิจารณา

ให้สอดคล้องกับ CLOsของรายวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาได้

เรียนรู้ในขั้นนั้นๆ

 กรณีหลักสูตรมีหลายแผนการศึกษา หลักสูตรอาจ

ก าหนด Stage-LOs แยกตามแต่ละแผนการศึกษา   

ให้ชัดเจน และหลักสูตรต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษา

ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาทุกคน  

ต้องบรรลุผลลัพธก์ารเรยีนรู้เดียวกัน 

 หลักสูตรสามารถเพิ่มการก าหนดระดับ

ความสามารถของผู้เรยีนในแต่ละขัน้โดยอาจก าหนดเป็น

ระดับ 1 2 3 หรืออื่นๆ เพิ่มเติมจะช่วยให้เห็นระดับขั้น

ของการพัฒนาผู้เรยีนที่ชัดเจนขึ้น 

 Stage–Los ไม่จ าเป็นต้องก าหนดเป็นรายปี 
หลักสูตรสามารถก าหนดโดยไม่ขึ้นกับเวลาหรือชั้นปีก็ได้ 

แต่ขอให้ระบุช่วงเวลาประเมนิและวิธกีารประเมินผลของ

แต่ละขั้นไว้ด้วย

 การก าหนด Stage-LOs ควรแสดงว่า

เมื่อนักศึกษาเรียนจบไปในแต่ละขั้น จะบรรลุผลลัพธ์

การเรียนรู้ระดับขั้น หรือมีสมรรรถนะอะไร 

ต้องเขียนให้เห็นในภาพรวมและต้องมัน่ใจว่าในปีสุดท้าย

นักศึกษาจะต้องได้ PLOs ครบทุกข้อ  



2 ตัวอย�าง Stage-Learning Outcome ของหลักสูตร
2.1 ระดับปร�ญญาตร�

Program Learning Outcome 
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MB ChB) Program:

Outcome 1 – Professional skills
Communication and interpersonal skills
o Student must be able to communicate effectively, openly and honestly with patients, their 

relatives, careers or other advocates, and with colleagues, applying patient confidentiality 
appropriately.

o Student must be able to carry out an effective consultation with a patient. 

Diagnosis and medical management
o Student must work collaboratively with patients and colleagues to diagnose and manage 

clinical presentations safely in community, primary and secondary care settings and in patients’ 
homes. Newly qualified doctors must, wherever possible, support and facilitate patients to 
make decisions about their care and management. 

o Student must be able to perform a range of diagnostic, therapeutic and practical procedures 
safely and effectively, and identify, according to their level of skill and experience, the proce-
dures for which they need supervision to ensure patient safety.

o Student must be able to work collaboratively with patients, their relatives, careers or other 
advocates to make clinical judgements and decisions based on a holistic assessment of the 
patient and their needs, priorities and concerns, and appreciating the importance of the links 
between pathophysiological, psychological, spiritual, religious, social and cultural factors for 
each individual. 

o Student must be able to carry out an effective consultation with a patient. 
o Student must demonstrate that they can make appropriate clinical judgements when consider-

ing or providing compassionate interventions or support for patients who are nearing or at the 
end of life. They must understand the need to involve patients, their relatives, careers or other 
advocates in management decisions, making referrals and seeking advice from colleagues as 
appropriate. 

o Student must be able to give immediate care to adults, children and young people in medical 
and psychiatric emergencies and seek support from colleagues if necessary. 

o Student must be able to recognize when a patient is deteriorating and take appropriate action. 

Prescribing medications safely
o Student must be able to prescribe medications safely, appropriately, effectively and economi-

cally and be aware of the common causes and consequences of prescribing errors.

Using information effectively and safely
o Student must be able to use information effectively and safely in a medical context, and 

maintain accurate, legible, contemporaneous and comprehensive medical records. 

Step 1: หลักสูตรกำหนดผลลัพธ�การเร�ยนรู�ระดับหลักสูตร (PLO)



Program Learning Outcome 
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MB ChB) Program:

Outcomes 2 - Professional knowledge
The health service and healthcare systems in the four countries
o Student must demonstrate how patient care is delivered in the health service. 
o Student must recognize that there are differences in healthcare systems across the four 

nations of the UK and know how to access information about the different systems, including 
the role of private medical services in the UK. 

Applying biomedical scientific principles
o Student must be able to apply biomedical scientific principles, methods and knowledge to 

medical practice and integrate these into patient care. This must include principles and 
knowledge relating to anatomy, biochemistry, cell biology, genetics, genomics and personal-
ized medicine, immunology, microbiology, molecular biology, nutrition, pathology, pharma-
cology and clinical pharmacology, and physiology. 

Applying psychological principles
o Student must explain and illustrate by professional experience the principles for the identifi-

cation, safe management and referral of patients with mental health conditions. 

Applying social science principles 
o Student must be able to apply social science principles, methods and knowledge to medical 

practice and integrate these into patient care.

Health promotion and illness prevention
o Student must be able to apply the principles, methods and knowledge of population health 

and the improvement of health and sustainable healthcare to medical practice. 

Clinical research and scholarship
o Student must be able to apply scientific method and approaches to medical research and 

integrate these with a range of sources of information used to make decisions for care. 



Step 2: หลักสูตรกำหนดลำดับขั้น (Stage) ของการพัฒนานักศึกษา

The Stage structure is as follows:

Stage 1:
Occupies the first half of Year 1. It is an 

overview of basic biomedical sciences, and 
an introduction to the undergraduate 
program. It provides students with the basic 
knowledge required to engage in the rest of 
the undergraduate program, bringing all 
students to a comparable level of knowledge 
in biomedical sciences. Students also have 
one session per week where they undertake 
Vocational and Professional Studies. They 
have their first Clinical Skills sessions and 
undertake a clinical visit to an A&E ward or 
General Practice.

Stage 2:
Occupies the second part of Year 1 and the 

whole of Year 2. It is a system-by-system 
program that covers the anatomy, physiolo-
gy, pharmacology, biochemistry (and related 
biomedical sciences) of the major clinical 
(body) systems. It also includes sessions of 
Vocational and Professional Studies, 
Communication and Clinical Skills that are 
matched – as far as possible – to the system 
being studied.

Stage 3:
Occupies the first half of Year 3 and is a 

system by system cycle through clinical 
systems with the focus on pathophysiology, 
building on knowledge acquired in Phase 1 & 
2. There are major contributions from pathol-
ogy, microbiology, hematology, clinical 
biochemistry and clinical pharmacology, and 
the small group teaching is focused on 
clinical cases, using case-based learning 
(CBL), with a clinical tutor. Students also have 
one day per week in hospital or general 
practice where teaching focuses on the ability 
to take a detailed clinical history and perform 
basic clinical examination. Students also 
receive clinical procedural skills teaching.

Stage 4:
Also known as the ‘clinical years’ occupies 

the second half of Year 3, all of Year 4 and the 
first half of Year 5 (until the final examina-
tions). It is based in hospitals and in general 
practice, with occasional dedicated teaching 
weeks in the WMSB. Teaching is structured 
around 5-10 week clinical attachments. All 
students rotate through general medicine and 
surgery, obstetrics and gynecology, child 
health, general practice, psychiatry, and a 
variety of hospital sub-specialties.
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ขั้นตอนในการพัฒนานักศึกษา
ระดับปร�ญญาตร� แบ�งได�ดังนี้



Step 3: หลักสูตรออกแบบการเร�ยนการสอนเพ�่อพัฒนานักศึกษาตามลำดับขั้นที่วางไว�

Stage 1
 Basic Biomedical 
 Sciences

Teaching / Learning Approaches: 
The aim of Stage 1 is to bring all students, regardless of their background and experience, to a similar level required for the rest of the program. It is 

intended to be an introduction to human biology at a relatively basic level. The teaching is organized around an ‘anatomy core’, in which students take 
a ‘broad-brush’ look at the various systems of the body, with other biomedical teaching woven around this. In the first three weeks, students learn about 
basic organization of tissues, and are introduced to cell biology, immunology, molecular biology, physiology and metabolic processes. From weeks 
4-11, they follow the ‘anatomy core’, with an anatomy laboratory session each week, a Moodle-based workbook to complete in their own time and 
weekly interactive feedback sessions.

A PBL component runs throughout weeks 1-11 of Stage 1, with two one hour sessions per week; in weeks 12 and 13 the focus is mainly on revision 
and formative feedback. The structure of the curriculum is intended to support students’ transition from the school environment to the self-directed 
learning environment of the Medical School. PBL objectives overlap with those from other components of the first Phase of the curriculum. All aspects 
are examinable.

Assessment:
The assessment in Stage 1 comprises a formative examination, based on single best answer (SBA) questions, conducted at the end of the Phase. 

This is aimed to offer the student feedback on progress and an indication on level of understanding at an early stage. The material is also examined in 
a Summative examination (the MB ChB Written Exam) at the end of Year 1. Students must pass the summative exams to progress to Year 2.

Students also undertake the Medical Independent Learning Exam (MILE) at the end of Phase 1; a test of self-directed learning skills, such as identify-
ing and critiquing resources. This is the first piece of summative assessment and must be passed for progression to Year 2. Finally, in Phase 1, students 
have a short formative coursework exercise, which helps them to become familiar with our electronic submission system. They also practice good 
academic writing, including citation and referencing.

Stage Learning Outcomes 1:
By the end of Stage 1, students should have a comprehensive knowledge of basic anatomy and physiology, of the major organ systems and their 

functional role. In addition, they will have a working knowledge of other basic biomedical sciences, basic communication skills and will have learned 
some clinical procedures, including CPR and injection techniques.

1

23

Triangle of
Effective Learning



The aim of Stage 2 is to develop an in depth understanding of anatomy, physiology, biochemistry, pharmacology and other basic biomedical sciences. The 
level of knowledge will build on that gained during Phase 1. in addition, students continue to follow a program of Clinical Skills, Vocational and Professional 
Studies and Communication Skills. Stage 2 follows a sequence of body systems – cardiovascular, respiratory etc. – in a series of “blocks”. As in Phase 1, the 
program follows the anatomy core – reflecting the dissection sequence. Within each block there are a series of lectures, and laboratory practical, that cover 
the anatomy, physiology, pharmacology and other basic biomedical sciences relevant to that individual system. As the course progresses, students will 
develop an integrated understanding of normal bodily function, as well as an appreciation of pre-clinical scientific disciplines such as physiology and anato-
my. As in Stage 1, PBL (and lab) sessions based around clinical scenarios and pathological conditions are used to highlight medical relevance.

PBL continues in Stage 2, normally meeting twice a week for one hour each with the exception of Head, Neck and Neurological Systems block which have 
sessions of two hours each. This is to reflect the two streams covered in the block. The lectures and practical are delivered primarily by staff in the Schools 
of Medicine and Life Sciences, but with contributions from clinical academics and NHS clinicians.

Students have regular sessions in Vocational and Professional Studies, Communication and Clinical Skills. These include hospital visits and basic clinical 
examination, simple procedures and basic history taking. The details of each of these are highlighted later in this document.

Student Selected Components (SSC): In Year 2 the students take their first Student Selected Component. This is a five week block where students may 
focus on one aspect of pre-clinical or clinical science that interests them. A wide selection of SSCs are offered by staff in the Medical School, College of 
MVLS and the NHS.

There are a variety of assessments through Stage 2. At the end of some of the individual blocks there is summative coursework to be completed and 
submitted and some also have formative assessments. The formal summative written (or degree) examinations are at the end of academic Year 1 and Year 
2, with an additional examination at the end of semester 1 in Year 2.

In Year 1 there is a written examination which examines all the components of Phase 1, together with components of Stage 2 delivered in Year 1. This is a 
summative examination (MB ChB1), which must be passed to progress to Year 2 (as must the MILE exam and the summative coursework). The summative 
coursework in Year 1 includes a Life History Project where students longitudinally follow a patient. There is also a Community Diagnosis Project where as a 
team students investigate a topical health issue within their allocated community

In Year 2, coursework includes the Family Project (completed over two semesters) and an exercise in critical analysis in semester 1. There is a summative 
SBA examination in December which covers all the material that students have covered to that date, with a focus on the material delivered in Year 2. At the 
end of Year 2, there is a further summative examination, which covers all the material which students have studied to date, again with a focus on material 
delivered in Year 2. This includes the anatomy, physiology, pharmacology and basic biomedical sciences, together with aspects of Clinical Skills and 
Vocational and Professional Studies. It is a written examination involving modified essay questions and SBAs and must be passed for students to progress 
to Year 3 of the course. In addition, for progression to Year 3, students must pass the objective structured clinical examination (OSCE) and the summative 
coursework in Year 2.

Stage 2
 Systems-based 
 Biomedical 
 Sciences

1
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Stage Learning Outcomes 2:
By the time students reach the end of Stage 2, they will have detailed knowledge of the human anatomy and physiology of the major human organ systems; 

a knowledge of basic pharmacology and pharmacology applied to human physiological systems; and an in-depth knowledge of basic biochemical sciences, 
including immunology, molecular biology, cell biology and biochemistry. The understanding of normal function will have been developed together with 
examples of dysregulation – e.g. the development and consequences of dyslipidemia, the development and consequences of diabetes, the development and 
physiological responses to shock.

Teaching / Learning Approaches: 

Assessment:



The aim of Stage 3 is to develop student’s knowledge of medical biology, including anatomy, physiology, pharmacology and biochemistry and introduce a 
detailed understanding of pathophysiology, by focusing on clinical sciences. Generic and organ based system focused teaching of pathology, histopatholo-
gy, microbiology, clinical pharmacology and clinical biochemistry provide an intense course giving students a high level of pathophysiological knowledge, on 
which the study of clinical medicine, and all its subspecialties, is based.

Stage 3 follows a series of week-long blocks, building on the students’ understanding of the clinical sciences including medical genetics, pathology and 
microbiology before focusing on pathophysiological study of clinical systems. Teaching comprises a series of lectures, delivered by specialists in the week’s 
topic including clinical academics and NHS clinicians supported by CBL - tutorials that focus on clinical cases and illustrating key learning points.

The aim of CBL is to develop the approach that clinicians use to solve problems, and also to apply and develop knowledge that students have gained in 
the specialty areas. Clinico-Pathological Conferences, where a team of clinical scientists, pathologists, microbiologists and clinical biochemists present 
various aspects of a case, at the end of each week illustrate and develop pathophysiological understanding of human disease. 

In addition, students continue to have a session of clinical skills and a day per week attached to a hospital or to general practice. These clinical attachments 
follow a short prescriptive course in history taking and clinical examination in preparation for the more intensive training on clinical placement in Stage 4. 
Whilst all students will have had basic training in history taking and clinical examination in the first two years, this is the first substantial opportunity to practice 
these skills on patients in clinical settings. This 15-week clinical Phase has its own clinical history and examination handbook, including examinable material.

Assessment:
In Year 3 there is a summative written exam (MB ChB3 written) in February and a clinical exam (OSCE3) in June. For Year 3 summative coursework, 

students submit a longitudinal portfolio, based on an extended attachment to a general practice. Students must pass the written, clinical and coursework 
components to progress to Year 4.

Stage Learning Outcomes 3:
At the end of Stage 3, students should have an in depth knowledge of human pathology including immunology, infection and genetics together with a 

working knowledge of clinical pharmacology and clinical biochemistry appropriate to the clinical systems. This knowledge of will be applied to clinical 
learning in the subsequent ward-based attachments.

Stage 3 
 Clinical Sciences

1
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Teaching / Learning Approaches: 



Following completion of Stage 3, students enter a two-year sequence of rotating clinical attachments that continues until the final examination in February 
of Year 5. In Year 3, students undertake three 5 week blocks, in clinical medicine, clinical surgery (including orthopedics) and a Student Selected Component 
(SSC2). In these early clinical attachments, students will develop their expertise in history taking and clinical examination and meet a range of common 
clinical conditions. For example, at the end of the blocks in clinical medicine and surgery, students will be expected to have seen patients with the following: 
stroke, ischemic heart disease, heart failure, pneumonia, asthma, gastroenteritis, an acute abdomen, gastrointestinal malignancy, jaundice, peripheral 
vascular disease, prostate disease, urinary tract infection, and a variety of fractures. It is expected that all students should cover a core of basic topics during 
these early clinical attachments but experience will vary depending on the focus of the clinical placements.  

As the course develops through Years 4 and 5, students’ progress through a series of 5 & 10 week clinical attachments. These involve clinical specialties, 
general practice and increasing depth and complexity of clinical problems. During their clinical attachments students have a clinical supervisor, whose role 
it is to provide a timetable, and to organize and deliver assessments based on case histories, observed clinical history taking or examination, and a mock 
OSCE assessment. Although the sequence of attachments differs for individual students, the clinical attachments complement one another, adding to overall 
experience and expertise. 

Throughout Phase 4 there is a lecture program, delivered in Academic Days, covering all the clinical specialties. Although the sequence does not mesh 
with individual clinical attachments, the lecture course complements clinical experience, and provides material examinable in the 4th and Final MB ChB 
examinations.

Stage 4 teaching predominately takes place in and around the clinical environment, and is the transition from learning the theory of medicine to its practice. 
For every student this should be a time when you grow to become part of the clinical team, learning to play your part in all aspects of medical practice around 
the major medical and surgical specialties. 

Stage 4 also incorporates the final component of the program: Preparation for Practice (PfP). It is essentially an apprenticeship, where students are 
attached to a hospital ward to “shadow” the Foundation Year doctor whose role they will take over when they start work. Ideally the attachment is in the same 
hospital in which they will work in the Foundation Training Program. The clinical attachment in PfP is complemented by a lecture program which covers 
practical and medicolegal issues relating to working as a clinician. Although this part of the course is less structured, it is an essential part of the program 
which must be completed prior to graduation. It is also flexible, and allows students who do not sit, or pass, the Final MB examination at the first attempt to 
re-sit in time to enter postgraduate training at the same time as their peers.

Assessment:
The assessment of Year 3, Phase 4, takes place in the OSCE examination in June. In addition, at the end of each clinical attachment and SSC, the student’s 

progress is reviewed by their Supervisor. Students must pass each clinical attachment and SSC. In Year 4, there are similar reviews at the end of each block. 
In February of Year 4 there is a summative written examination (MB ChB4 Written).  

The Final examinations takes place in the February of Year 5, and comprise a written examination (MB ChB5 Written) and wide ranging OSCE examination 
(OSCE5). Both of these must be passed individually to progress to graduation.

The assessment of Preparation for Practice (PfP) is based on clinical assessments and submission of a completed clinical portfolio.

Stage Learning Outcomes 4:
At the end of Stage 4, students will have achieved a level of knowledge and expertise to permit provisional registration with the GMC, to progress to 

postgraduate training and to work as a Foundation Year doctor in a supervised setting.

Teaching / Learning Approaches: Stage 4
 Clnical Practice
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Check point 1:
MILE

Check point 2.1:
MBChB2

Check point 2.2:
MBChB2PartA

Check point 2.3:
+ MBChB2PartB
+OSCE2

Check point 3:
MBChB3

Check point 4.2:
MBChB4

Check point 4.3:
MBChB5
OSCE5

Check point 4.1:
OSCE3

Check point 4.4:
+Clinical assessment
+Clinical Portfolio submission
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Step 4: หลักสูตรใส�จ�ดประเมิน (Check Point) ในแต�ละ Stage Learning Outcome 
              ลงในตาราง Curriculum Mapping
Curriculum Mapping Example: Bachelor of Medicine and Bachelor of surgery (MBChB) Program

Course / Check PointStage Year PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11 PLO 12

MIL Examination: CP1

CP4 : MBChB3 Exam

CP6 : MBChB4 Exam

CP7 : Clinical Portfolio

: MBChB5 Exam
: OSCE5 Exam

CP5 : OSCE3 Exam

MBCb1 Exam : CP2

CP3 : OSCE2 Exam

: MBCb2 Exam 
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2 ตัวอย�าง Stage-Learning Outcome ของหลักสูตร
2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา

Step 1: หลักสูตรกำหนดผลลัพธ�การเร�ยนรู�ระดับหลักสูตร (PLO)

Expected Learning Outcome of Graduates (PhD.):

PLO 1: Apply advanced theoretical insights and techniques of inquiry in the creative analysis of major issues and 
problems and development of innovative solutions.

PLO 2: Can synthesize research and theoretical writings and develop new and creative insights based on the 
integration of ideas from within and outside the special field of advanced study.

PLO3: Can design and carry out major research or development projects to deal with complex issues involving 
development of new knowledge or significant improvements in professional practice

PLO4: Provide effective leadership in their field addressing significant emerging issues and communicating their 
ideas and conclusions effectively to specialist and non-specialist audiences

PLO5: Communicates effectively and at appropriate levels with academic and professional audiences and the wider 
community through informal and formal reports and presentations and academic and professional publica-
tions, including a major thesis or project report on a complex and significant issue.  

PLO6: Deal consistently and sensitively with complex ethical issues in academic or professional contexts and take 
initiative in ensuring appropriate resolution of wider issues affecting the community.

Researcher/Innovator
Thinkers with a great deal of research 
skill could create new knowledge base 

or innovate for changes in society
* The content on this paper is adopted from National Qualifications Framework for Higher Education in Thailand.



Step 2: หลักสูตรกำหนดลำดับขั้น (Stage) ของการพัฒนานักศึกษา
ลำดับขั้นในการพัฒนานักศึกษาระดับปร�ญญาเอก มจธ. แบ�งได�ดังนี้

Stage 1

IN

OUT

Stage 2

Stage 3

Stage 4

เตร�ยมความพร�อม
ก�อนเร��มทำงานว�จัย

การตรวจสอบแนวคิด 
ระเบียบว�ธีการว�จัย 

การวางแผนงาน 
ก�อนเร��มลงมือทำงานว�จัย

การดำเนินงานว�จัยและ
การสรุปผลการว�จัย

การนำเสนอผลงานว�จัย



Step 3: หลักสูตรออกแบบการเร�ยนการสอนเพ�่อพัฒนานักศึกษาตามลำดับขั้นที่วางไว�
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Triangle of
Effective Learning

ผลลัพธ�การเร�ยนรู�ที่คาดหวังในขั้นที่ 1 (Stage-Learning Outcome1):
1.1)  แสดงดงออกถึงความเข�าใจอย�างถ�องแท�และลึกซึ้งในองค�ความรู�ที่เป�นแก�นในศาสตร�สาขาว�ชา ข�อมูลเฉพาะ ทางทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เป�นรากฐาน 

รวมทั้งองค�ความรู�ระดับสูงและการว�จัยในสาขาว�ชาการหร�อว�ชาชีพ โดยสามารถประยุกต�ใช�องค�ความรู�ในการแก�ป�ญหาที่มีซับซ�อน 

1.2)  มีความรู�รอบในหลายศาสตร�สาขาว�ชา โดยสามารถเชื่อมโยงหร�อบูรณาการความรู�ที่เกี่ยวข�องกันได�

1.3)  สามารถประยุกต�ใช�ความรู�ทางคณิตศาสตร�และสถิติ เพ�่อนำมาใช�ในการศึกษาค�นคว�าบนประเด็นป�ญหาที่สำคัญและซับซ�อน 

1.4)  สามารถเลือกว�ธีการที่เหมาะสมในการแสวงหาความรู�และเร�ยนรู�สิ�งต�างๆ ด�วยตนเอง  

1.5)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งการพ�ด การฟ�ง การอ�าน และการเข�ยนได�อย�างมีประสิทธิภาพกับกลุ�มผู�ฟ�งทั้งในแวดวงว�ชาการ ว�ชาชีพ 
และชุมชนทั่วไป ให�สามารถเข�าใจได�ตรงตามประเด็นที่ต�องการ รวมทั้งมีว�จารณญาณที่ดีในการรับฟ�ง 

1.6)  สามารถบร�หารจัดการงานของตนได�อย�างดีตั้งแต�เร��มต�นจนจบ บรรลุตามเป�าหมายและนำส�งผลงานได�ตามเวลา 

1.7)  แสดงออกถึงคุณลักษณะของนักว�จัยที่ดีและเอื้อต�อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เช�น ความสนใจใคร�รู� ความมุ�งมั่นในการทำงาน ความรับผิดชอบ 
ความสามารถในการปรับตัว การยอมรับฟ�งความคิดเห็นที่แตกต�าง ฯลฯ 

การเร�ยนการสอน:
     1)  การลงเร�ยนในรายว�ชา (Course work)
     2)  การเร�ยนรู�ด�วยตนเอง
     3)  การเข�าร�วมกิจกรรมทางว�ชาการ เช�น การเข�าร�วมทำงานว�จัย การเข�าร�วมงานสัมมนา งานประชุมว�ชาการ ฯลฯ  

การประเมินผล: การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination; QE)

วัตถุประสงค�ของการประเมินผล: 
   เพ�่อประเมินนักศึกษาว�ามีความพร�อมในการทำงานว�จัยเพ�่อว�ทยานิพนธ�ด�วยตนเองหร�อไม� ซึ่งนักศึกษาจะต�องสอบวัดคุณสมบัติให�ผ�านก�อนจ�งจะสามารถ 
ดำเนินการทำว�ทยานิพนธ�ได�ต�อไป 

   โดยการสอบ QE จะเน�นการวัดและประเมินความรู� ได�แก� ความรู�พ�้นฐานหลักของศาสตร�สาขาว�ชาความรู�ขั้นสูง ความรู�ในกระบวนการทำงานว�จัย ความรู�ทาง 
คณิตศาสตร�และสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาเพ�่อการสื่อสาร คุณลักษณะหร�อสมรรถนะที่จำเป�นสำหรับนักว�จัย ความพร�อมในการทำงานว�จัยโดยอิสระ

ขั้นเตร�ยมความพร�อม

ก�อนเร��มทำงานว�จัย
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ผลลัพธ�การเร�ยนรู�ที่คาดหวังในขั้นที่ 2 (Stage-Learning Outcome 2):
2.1)  มีความคิดร�เร��ม รู�เท�าทันสถานการณ� มองเห็นโอกาสและความท�าทาย  สามารถสร�างโจทย�ว�จัยท่ีเป�นองค�ความรู�หร�อนวัตกรรมใหม�  

2.2)  สามารถระบุประเด็นสำคัญของป�ญหาได�ชัดเจน โดยมองเห็นภาพรวมและความเช่ือมโยงของส�วนต�างๆ  

2.3)  สามารถทบทวนวรรณกรรม (Literature review)  ว�เคราะห� และประเมินข�อมูลท่ีมีความซับซ�อนจากแหล�งข�อมูลท่ีหลากหลาย ท้ังจากผลการว�จัย 
ว�ทยานิพนธ� รายงานผลของโครงการว�จัย สิ�งตีพ�มพ�หร�อส่ือต�างๆ ท่ีอ�างอิงได�ในวงการว�ชาการและว�ชาชีพ 

2.4)  สามารถนำเสนอโครงร�างว�ทยานิพนธ�ของตนได�ท้ังในรูปเล�มโครงร�างว�ทยานิพนธ�และการนำเสนอปากเปล�าต�อคณะกรรรมการและผู�ท่ีสนใจ 
ให�สามารถเข�าใจได�ตรงตามประเด็นท่ีต�องการ รวมท้ังมีว�จารณญาณท่ีดี ในการรับฟ�ง 

2.5)  สามารถกำหนดเป�าหมายหร�อวัตถุประสงค�การทำงาน วางแผนการดำเนินงานว�จัยท่ีซับซ�อนสูงด�วยตนเองภายใต�ข�อจำกัดของเวลาและทรัพยากร

2.6)  สามารถคาดการณ�ถึงป�ญหาและผลกระทบท่ีจะพบ โดยคำนึงถึงผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�ายตลอดจนป�จจัยต�างๆท่ีเก่ียวข�อง เพ�อ่เตร�ยมรับมือ 
ป�องกันหร�อแก�ไขได� 

2.7)  แสดงออกถึงคุณลักษณะท่ีเอ้ือต�อการเป�นนักว�จัยท่ีดีและการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ เช�น ความสนใจใคร�รู� ความมุ�งม่ันในการทำงาน ความรับผิดชอบ 
ความสามารถในการปรับตัว ฯลฯ 

การเร�ยนการสอน:
      1)  การเร�ยนรู�ด�วยตนเอง
      2)  คำแนะนำจากอาจารย�ท่ีปร�กษา
      3)  การเร�ยนรู�จากการทำโครงร�างว�ทยานิพนธ�

การประเมินผล: 
      1) การสอบโครงร�างว�ทยานิพนธ�

      2) การสังเกตพฤติกรรม

วัตถุประสงค�ของการประเมินผล: 
    เพ�อ่ตรวจสอบความเข�าใจในกระบวนการทำงานว�จัย การนำความรู�และทักษะทางว�ชาชีพมาประยุกต�ใช�กระบวนการคิด การวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจน 
ความเป�นไปได�ของงานว�จัยท่ีจะทำได�จร�งและสำเร็จได�ตามระยะเวลา โดยนักศึกษาจะต�องแสดงออกมาในรูปของโครงร�างว�ทยานิพนธ� พร�อมการนำเสนอต�อคณะ 
กรรมการว�ทยานิพนธ�และหลังจากผ�านการสอบโครงร�างว�ทยานิพนธ�แล�ว นักศึกษาจ�งจะสามารถเร��มดำเนินข้ันตอนการทำงานว�จัยของตนต�อไป

การตรวจสอบแนวคิด 

ระเบียบว�ธีการว�จัย 

การวางแผนงาน 

ก�อนเร��มลงมือทำงานว�จัย
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ผลลัพธ�การเร�ยนรู�ที่คาดหวังในขั้นที่ 3 (Stage-Learning Outcome 3):
3.1)  สามารถประยุกต�ใช�องค�ความรู�สู�การปฏิบัติงานจร�ง

3.2)  สามารถบร�หารจัดการ ว�เคราะห� และแปลผลข�อมูลท่ีได�จากการว�จัยอย�างถูกต�อง 

3.3)  สามารถสังเคราะห�ผลการว�จัยและทฤษฎี เพ�อ่พัฒนาความรู�ความเข�าใจท่ีสร�างสรรค� โดยบูรณาการแนวคิดข้ันสูงต�างๆ ท้ังจากภายในและภายนอก 
ศาสตร�สาขาว�ชา

3.4)  อภิปรายผลและนำเสนอข�อคิดเห็นหร�อข�อโต�แย�งเพ�อ่สนับสนุนผลการศึกษาโดยมีการนำความรู� ทฤษฏี หร�อผลงานว�จัยท่ีผ�านมาใช�ประกอบอย�าง 
มีเหตุมีผลและสร�างสรรค�

3.5)  สามารถบร�หารจัดการงานว�จัยของตนได�อย�างมีประสิทธิภาพแม�อยู�ในสภาวะท่ีกดดัน

3.6)  สามารถรับมือและแก�ป�ญหาท่ีเกิดข�น้ในระหว�างการทำงานว�จัยได�ดีเหมาะสมกับสถานการณ�

3.7)  สามารถทำงานร�วมกับทีมว�จัยท่ีมีองค�ความรู�และความเช่ียวชาญในการว�จัยท่ีแตกต�างกัน

3.8)  แสดงออกในทักษะความเป�นผู�นำได�เหมาะสมตามสถานการณ�และโอกาส มีส�วนช�วยจัดการข�อโต�แย�งและป�ญหาต�างๆ ของทีมว�จัย ตลอดจนการกระตุ�น 
สนับสนุนหร�อให�คำแนะนำคนในทีม

3.9)  แสดงออกถึงมีความต้ังใจและความมุ�งม่ันในการทำงานให�สำเร็จ เพ�อ่ให�ได�ผลงานท่ีมีคุณภาพ อดทน ไม�ท�อถอยเม่ือพบอุปสรรค พยายามทำจนกว�าจะสำเร็จ

3.10)  แสดงออกถึงความสนใจใคร�เร�ยนรู� ติดตามการเปล่ียนแปลงต�างๆ ท่ีเกิดข�น้ในสังคมโลก ความก�าวหน�าในศาสตร�สาขาว�จัยของตนและศาสตร�สาขาว�ชา 
รวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงในว�ชาชีพท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติท่ีเก่ียวซ่ึงอาจมีผลกระทบต�อตนเอง องค�กร และสังคม

3.11)  มีจร�ยธรรมในการทำว�จัย (Research ethics) ได�แก� ไม�ลอกเลียนผลงานของผู�อ่ืน มีการอ�างอิงถึงแหล�งท่ีมาของข�อมูลท่ีนำมาใช�ในงานว�จัยของตนอย�าง 
ถูกต�องตามรูปแบบ ไม�ดัดแปลงข�อมูลหร�อผลการทดลอง ไม�นำผลงานของตนเองในเร�อ่งเดียวกันไปเผยแพร�มากกว�าหน่ึงแหล�ง เป�นต�น

การเร�ยนการสอน:
      1) การเร�ยนรู�จากการทำว�จัยด�วยตนเอง
      2) การเร�ยนรู�ด�วยตนเอง
      3) คำแนะนำจากอาจารย�ท่ีปร�กษา

การประเมินผล: 
      1) การประเมินความก�าวหน�าของนักศึกษา (Progress)

      2) การสังเกตพฤติกรรม

วัตถุประสงค�ของการประเมินผล: 
      เพ�อ่ประเมินความสามารถในการทำงานว�จัยของนักศึกษา ต้ังแต�การลงมือทำการทดลอง การเก็บข�อมูลการว�เคราะห� สรุปผล และอภิปรายผลการทดลอง  
การบร�หารจัดการงานว�จัยให�เป�นไปตามแผนที่วางไว� การรับมือกับป�ญหาเฉพาะหน�าที่อาจเกิดข�้นได�อย�างเหมาะสม ตลอดจนการเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข�อบังคับ และจร�ยธรรมในการว�จัย

Stage 3
การตรวจสอบแนวคิด 

ระเบียบว�ธีการว�จัย 

การวางแผนงาน 

ก�อนเร��มลงมือทำงานว�จัย
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ผลลัพธ�การเร�ยนรู�ที่คาดหวังในขั้นที่ 4 (Stage-Learning Outcome 4):
4.1)  สามารถนำเสนองานว�จัยของตนได� ทั้งในรูปเล�มว�ทยานิพนธ�และการนำเสนอปากเปล�าต�อคณะกรรมการ และผู�ที่สนใจให�สามารถเข�าใจได�ตรงตาม 

ประเด็นที่ต�องการ 

4.2)  สามารถนำเสนอผลงานว�จัย (Publication) ในเวทีสาธารณะที่เป�นที่ยอมรับในระดับประเทศหร�อระดับนานาชาติได�

4.3)  สามารถอภิปรายผลและนำเสนอข�อคิดเห็นหร�อข�อโต�แย�งทางว�ชาการและว�ชาชีพได�อย�างมีเหตุมีผลและสร�างสรรค� รวมทั้งเป�ดใจยอมรับฟ�งความคิดเห็น 
ที่แตกต�าง

4.4)  แสดงออกถึงการมีจร�ยธรรมในการทำว�จัย (Research ethics) ได�แก� ไม�ลอกเลียนผลงานของผู�อื่น มีการอ�างอิงถึงแหล�งที่มาของข�อมูลที่นำมาใช�ในงานว�จัย 
ของตนอย�างถูกต�องตามรูปแบบ ไม�ดัดแปลงข�อมูลหร�อผลการทดลอง ไม�นำผลงานของตนเองในเร�่องเดียวกันไปเผยแพร�มากกว�าหนึ่งแหล�ง เป�นต�น

การเร�ยนการสอน:
     1)  การเร�ยนรู�จากการนำเสนอผลงาน (Thesis, Publications)
     2)  การเร�ยนรู�ด�วยตนเอง
     3)  คำแนะนำจากอาจารย�ท่ีปร�กษา

การประเมินผล: 
      1) การสอบป�องกันว�ทยานิพนธ� (Defense)

      2) การนำเสนอผลงานว�จัย (Publication)

      3) การสังเกตพฤติกรรม

วัตถุประสงค�ของการประเมินผล: 
      เม่ือทำงานว�จัยเสร็จแล�ว นักศึกษาต�องสามารถนำเสนอผลงานได�ท้ังในรูปแบบท่ีเป�นทางการและไม�เป�นทางการ 
ในเวทีสาธารณะท่ีเป�นท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมท้ังการยอมรับฟ�งความคิดเห็นท่ีแตกต�าง

Stage 4
การนำเสนอผลงานว�จัย



ลำดับขั้นในการพัฒนานักศึกษา
ระดับปร�ญญาเอก มจธ. แบ�งได�ดังนี้

Stage 1

IN

OUT

Stage 2

Stage 3

Stage 4

เตร�ยมความพร�อม
ก�อนเร��มทำงานว�จัย

การตรวจสอบแนวคิด 
ระเบียบว�ธีการว�จัย 

การวางแผนงาน 
ก�อนเร��มลงมือทำงานว�จัย

การดำเนินงานว�จัยและ
การสรุปผลการว�จัย

การนำเสนอผลงานว�จัย

Check point B:
Qualifying Exam

Check point C:
Proposal

Check point E:
Publication

+ Paper/Conference
+ Thesis Defend

Check point F:
Graduation

Check point A:
Admission

Check point D:
Progress



Step 4: หลักสูตรใส�จ�ดประเมิน (Check Point) ในแต�ละ Stage Learning Outcome 
             ลงในตาราง Curriculum Mapping

Curriculum Mapping Example: PhD. Program

Course / Check PointStage PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6

CP1: QE

CP4/1: Publication

CP4/2: Defend

Thesis

CP2: Proposal

CP3: Progress

St
ag

e 
1

St
ag

e 
3

St
ag

e 
2

St
ag

e 
4
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