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รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั     คณะ    

คณะศึกษาศาสตร์
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ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

• การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษา
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ(์Outcomes- based 

Education)

• กระบวนการการก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง(ELOS)

• กรณีศึกษาหลักสูตร กศ.ม.การวิจัยและ
ประเมิน 

• กรณีศึกษาหลักสูตรร่วมผลิตครู  ;
หลักสูตรมาตรฐานวชิาชีพ
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• ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการวจิัยและประเมิน 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

• ปรัชญา

แสวงหาความรู้ ความจริง ด้วยกระบวนการวิจัยและประเมินท่ีเป็นระบบ มี
จรรยาบรรณ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการศึกษาและสงัคมยุคใหม่อย่างยั่งยืน

• คุณลักษณะพิเศษ คุณลักษณะด้านใฝ่รู้ และทักษะการแสวงหาความรู้โดยใช้วิจัย
และประเมินเป็นฐาน



การบริหารคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชา

ผลลพัธ์

กระบวนการ

ELOs LLL

แผนพัฒนาสาขาวิชา
โครงการบริหารคุณภาพหลักสูตร ป.โท

โครงการบูรณาการกระบวนทัศน์

โครงการถักทอสายใจวิจัยและประเมิน

โครงการพัฒนานิสิตกับการสอนรายวิชา

โครงการติดตามความก้าวหน้า

โครงการวัดผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งท่ี 27

โครงการสัมมนานิสิต กศ.ม.การวิจัยแลประเมิน



กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE
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โครงการปรับปรุงหลักสูตร
กศ.ม. การวิจยัและประเมิน( พ.ศ. 2560 )

1.ทบทวนหลกัสตูรเดิม
2.กระบวนการทบทวนและก าหนด ELOsหลกัสตูร
เพ่ือคน้หา requirement และfeedback จากผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสีย
3.น  าขอ้มลูมาสงัเคราะหเ์พ่ือก าหนดผลลพัธก์าร
เรียนรูท่ี้คาดหวงัของหลกัสตูร ELOs (และอาจ
จ าแนกรายปี YLOs)
4.วิเคราะหก์ลุม่สาระเนือ้หาท่ีตอบสนอง ELOs
5 ออกแบบโครงสรา้งหลกัสตูรและรายวิชาหรือชดุ
วิชา
6.ประเมินทบทวน ความเปลี่ยนแปลงของหลกัสตูร
และ รายวิชา
7.จดัท า มคอ 2 ปฏิบตัิการวิพากษ์โดยผูท้รงคณุวฒุิ
8.น  าเสนอตามขัน้ตอน อนมุตัิ ประกาศใช้
9.แปลงสูก่ารปฏิบตัิ
10.ประเมินและประกนัคณุภาพหลกัสตูร ตาม
เกณฑA์UN QA

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ตามแนวทาง OBE

P-D-C-A

กระบวนการทบทวนและก าหนด ELOs ของหลักสูตร
-วางแผน Input for ELOs
1.ข้อมูลจากประเมนิทบทวนหลกัสตูรเดมิ เช่น requirement ของผูม้ีสว่นไดส้ว่นได ้สว่นเสียไม่
ครบถว้น 
2.ข้อมูลเชงิเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจมหาวิทยาลยั  วิสยัทศันค์ณะ
ศกึษาศาสตร ์คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนระดบับณัฑิตศกึษาปรชัญาหลกัสตูรปริญญา
ทางการศกึษา และ (TQF)ระดบัอดุมศกึษา
3.ข้อมูลเชงิประจักษเ์ก่ียวกบัความตอ้งการ และขอ้มลูยอ้นกลบัตา่งๆจากการประชมุสนทนา
กลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 8 กลุม่ คือ 

1.ศิษยเ์ก่า 2.ศิษยปั์จจบุนั 3.อาจารยผ์ูส้อน
4.อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 5.อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
6.ผูท้รงคณุวฒุิภายนอกท่ีเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
7. บคุลากรสายสนบัสนนุ 8.ผูใ้ชบ้ณัฑิต

4.วจัิยประเมินหลักสูตร

P-D-C-A

ตรวจสอบสอดคล้องELOs
ความชดัเจน วดัได ้ทนัสมยัและสื่อสารใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ถงึได้
-ระยะปรับปรุงหลักสูตรตรวจสอบโดยคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ
-ระยะเวลาเปิดสอนหลักสูตร -การสื่อสาร ELOs ไปยงักลุม่ผูเ้รียน ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
ระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัคณะและเผยแพรใ่นคูม่ือ อ.ท่ีปรกึษา และweb site ของคณะ 
- อาจารยท่ี์ปรกึษาทางวิชาการและผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร ชีแ้จงELOs และ แผนการเรียนใหนิ้สิต
ทราบก่อนลงทะเบียนเรียน 
- การทบทวนELOs ในท่ีประชมุสาขาวิชารว่มกบัคณาจารยผ์ูส้อนในหลกัสตูร เพ่ือจดัท า CLO
ใน มคอ. 3 /ขอ้สอบรว่ม /แผนงาน/ กิจกรรมโครงการของหลกัสตูร
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การประเมินหลักสูตร กศ.ม การวิจยัและประเมิน ดา้นผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่าง ELOS และ   INPUT  OF  ELOS 



African Digital Bundle. 2019.
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ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง
1. ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และตามจรรยาบรรณ
ของนักวิจัยและประเมิน ; Specific Learning Outcomes

1.1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี

1.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพนักวจิยัและประเมิน

2. อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย การประเมิน และการประกันคุณภาพ ; Specific 
Learning Outcomes

2.1 ใชค้วามรู้ สร้างความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและประเมิน

2.2 สามารถน าความรู้ในศาสตร์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินไปใช้ เพื่อบริการและพัฒนาสังคมได้
อย่างเหมาะสม



ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ต่อ)

3. สามารถออกแบบการวิจัย การประเมิน และการประกันคุณภาพ ; Specific Learning 
Outcomes

3.1 สามารถออกแบบการวิจยั การประเมิน และการประกันคุณภาพ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วน าองค์ความรู้และข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้

4. ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยและประเมินเปน็เครื่องมือสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อ
แก้ไขปัญหา พัฒนางาน และองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ; Specific Learning Outcomes

4.1 สามารถประเมินเพื่อการแก้ปัญหา ปรับปรุง และประกันคุณภาพของหน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษา

4.2 สามารถค้นคว้าวิจัย รู้จักใช้ผลงานวิจัยและกระบวนการวิจยัในการแกป้ัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

4.3 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้กระบวนการวิจัยและประเมินเป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ต่อ)
5. บูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัย การประเมินและการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสังคม  ; Specific Learning Outcomes

5.1 สามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาวิชาการวิจัยและประเมินกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และการปฏิบัติงานในหน้าที่

6. แสดงความรับผิดชอบและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ; Generic Learning Outcomes

6.1สร้างความมีวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม

6.2 แสดงพฤติกรรมมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพสิทธิและคุณค่า
ความเป็นมนุษย์

7. แสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการศึกษาและสังคม ; Generic Learning 
Outcomes

7.1 ใช้ภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถวินิจฉัยปัญหาทางการศึกษา  สังคม และบริหารจัดการเชิง
วิชาการและวิชาชีพอยา่งมีเหตุผล

7.2 สามารถปรับตัว และท างานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม



ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ต่อ)

8. สามารถสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และน าเสนอ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ; Generic Learning Outcomes

8.1ใฝ่เรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านการวิจัยและประเมิน น ามาพัฒนาตนและ
วิชาชีพ

8.2 สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อการวิจัยและประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน

8.4 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็น สื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม โดย
การพูด การเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไป สื่อสารงานวิจัยเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจยอมรับ สื่อสารงานวิจัย
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจยอมรับ และน าเสนอเชิงวิชาการ



เอกสารการเผยแพรผ่ลการเรียนรูท้ี่คาดหวงั
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ระบบขอ้มูลงานประกนัคุณภาพหลกัสูตรระดบัคณะ



กรณีศึกษาหลกัสูตรร่วมผลิตครู  ; หลกัสูตรมาตรฐานวิชาชีพ

คณะศึกษาศาสตร์
Pedagogy 

knowledge

คณะวิทยาศาสตร์
Content 

knowledge

คณะมนษุยศาสตร์
Content 

knowledge

คณะศิลปกรรม

Content 
knowledge



• ประกาศ…มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

• ข้อบังคับคุรุสภา มาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.2562

• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ( มคอ.1)ครุศาสตร์

• นโยบายภาครัฐ : นิสิตครูและครูใหม่เพื่อท้องถิ่น

• แผนยุทธศาสตร์สถาบันผลิตครูมหาวิทยาลัยทักษิณ

ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของหลักสูตรผลิตครู



ผลลัพธ์ที่คาดหวังผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

• Learner person บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและรอบรู้ 

• Innovative co-creator ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

• Active citizen พลเมืองที่เข้มแข็ง



นโยบายเก่ียวกบัผลิตครู( 2 พย.61 )

• หลักสูตรผลิตครู 4 ปี ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง เพื่อ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสังคมอนาคต

• หลักสูตรเน้นการบูรณาการกับการท างาน (work integrated 
learning ; WIL ) คือ เรียนรู้จากการท างานและจากประสบการณ์ 

• หลักสูตรฐานสมรรถนะ(competency - based curriculum)

• บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ



แนวทางการออกแบบหลกัสูตรผลิตครู 4 ปี ม.ทกัษิณ

1.การประเมินทบทวนระบบหลักสูตรเดิม
• กระบวนการ/ขั้นตอนพัฒนาหลักสตูรเดิม จุดแข็ง จุดอ่อนของหลักสูตรเดิม 

• กระบวนการสอน/การประเมินผล

• ผลการเรียนรู้ PLO /คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน

• ระบบการรับ คัดเลือกนักศึกษา   ระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

• ระบบส่งเสริมคุณภาพผูเ้รยีนและการบรกิารต่างๆที่ผา่นมาของหลักสตูร

• ประสิทธิภาพของระบบกลไกข้อมูลย้อนกลบั(feed back) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การน างานวิจัยมากระตุ้นการเรียนรูผู้เ้รยีน



2. ส ารวจ ระดมสมอง วิเคราะห์ Requirement ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ผู้ใช้บัณฑิต (Needs + feedback)

• นิสิตปัจจุบัน  และศิษย์เก่า

• อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

• ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนองค์กรวิชาชีพ

• ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ)

แนวทางการออกแบบหลกัสูตรผลิตครู 4 ปีม.ทกัษิณ (ตอ่)



แนวทางการออกแบบหลกัสูตรผลิตครู 4 ปีม.ทกัษิณ (ตอ่)

3. จัดล าดับความส าคัญ Requirement และร่วมกันก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง( ELOs ) ของหลักสูตร(สมรรถนะผู้เรียนเมื่อจบ
หลักสูตร)

- จ าแนก ELOs 3 ระดับ essential / important /nice to have

- วิเคราะห์เชื่อมโยง ELOs กับ domain of learning 
ด้านความรู้(K)  จิตพิสัย (A) และทักษะปฏิบัติ (S) และTQF/ มคอ1 
ศึกษาศาสตร์

- จ าแนก ELOs (สมรรถนะผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตร) เป็น 2ประเภท  
generic LOs  &  specific LOs



ร่วมกันก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง( ELOs ) ของหลักสูตรผลิตครู
(สมรรถนะผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตร)
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แนวทางการออกแบบหลกัสูตรผลิตครู 4 ปีม.ทกัษิณ (ตอ่)

4. ก าหนดเนื้อหาสาระท่ีสอดคล้องผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs  
(สมรรถนะ) แล้วจัดรวมเป็นรายวิชาและเขียนค าอธิบายรายวิชาตาม
เนื้อหาสาระ

ELO
สมรรถนะ

เนือ้หา K A S วิชา ค าอธิบาย
รายวิชา

1 ……… …………………..

2 ………

วิชา A



แนวทางการออกแบบหลกัสูตรผลิตครู 4 ปีม.ทกัษิณ (ตอ่)

5. ออกแบบโครงสร้างหลักสูตร (พิจารณา มคอ 1)

6. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบรายวิชาเดิมกับ
รายวิชาใหม่ วิชาใดตัดทิ้ง ยุบรวม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมใหม่

7. ก าหนด Course Los และตรวจสอบ alignment

8. ก าหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินที่เหมาะสม



แนวทางการออกแบบหลกัสูตรผลิตครู 4 ปีม.ทกัษิณ (ตอ่)

9. ท า Curriculum mapping ดู Pattern โดยเรียงล าดับ ELOs 
ตามล าดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิด Bloom

10 น า Curriculum mapping มาออกแบบ มคอ2 และ มคอ3

11 จัดการเรียนการสอน การประเมินผล
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ELOs
ผลลัพธก์ารเรียนรู้
ระดับหลักสูตร
(หรอื TQF)

CLOs
ผลลัพธก์ารเรียนรู้
ระดับรายวิชา
(รู/้เขา้ใจ/ท าได)้

หน่วยการเรียน/
กิจกรรม

(ผูเ้รยีนตอ้งรูอ้ะไร)

วิธีการประเมิน
(ผูส้อนท าอะไร 

อยา่งไร 
เกณฑก์าร
ประเมิน
อยา่งไร)

หลักฐานที่

น ามาใช้ประเมิน
(เชน่ ผลงาน ใบ
งาน แบบฝึกหดั)
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12 ประกันคุณภาพหลักสูตร



สวสัดีค่ะ
Q & A


