
คู่มือการจัดการเรียนรู้ (KM) จากกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLO – Program 

Learning Outcome และ Course Learning Outcome)” เพ่ือน ามาสู่การพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

Criterion 1 Expected Learning Outcomes 
1.1 ELOs have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the 
university 
(กระบวนการทํา ELOs มีความชัดเจน)  
1.2 ELOs cover both Subject specific and Generic  
1.3 ELOs clearly reflect the requirements of the stakeholders (สะท้อนความต้องการจําเป็นของ 
Stakeholders) 

หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึง
ความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะ
ทางและทักษะทั่วไป 

Expected Learning Outcomes (ELOs) are what a learner is expected to know, 
understand, and be able to do after the completion of a learning process. 
 

คําว่า ELOS ในการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร จะหมายถึง 2 อย่างคือ 
 - Program Learning Outcomes (PLOs) สิ่งที่หลักสูตร ต้องการ/คาดหวัง ให้บัณฑิตเป็น เมื่อ

เรียนครบตามโปรแกรม ของหลักสูตร  
- Course Learning Outcomes (CLOs) สิ่งที่รายวิชา ต้องการ/คาดหวัง ให้นิสิตได้รับ เมื่อเรียน

ครบตามเนื้อหา ของรายวิชา  
นอกจากนี้ยังมี Year Learning Outcomes (YLOs) ที่จะระบุว่านิสิตต้องได้อะไรในแต่ละปี 

ELOS จะเป็นการออกแบบ Outcomes based Education  
Outcomes based Education: เป็นการจัดการศึกษาโดยเขียนผลลัพธ์ไว้ก่อนว่า ต้องการได้

บัณฑิตอย่างไร หรือ สิ่งที่บัณฑิตต้องทําได้ หลังสําเร็จการศึกษา 
 



 
 
Deliver forward เป็นการออกแบบโครงสร้างของหลักสูตร แบบ Constructive alignment เป็น

การ วางแผนพัฒนาการของนิสิตในแต่ละชั้นปี จากนิสิตรับเข้า จนถึงจบการศึกษาว่าต้องการให้นิสิตแต่ละชั้น
ปีจะต้อง บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอะไร 

Design backward เป็นการออกแบบย้อนกลับว่า ถ้าต้องการบัณฑิตหน้าตาแบบนี้ ต้องทําอย่างไร 
(Backward Curriculum Design: Content, Course, Structure, Study plan, Curriculum mapping) 

 

Outcome-based Education (OBE) Framework 
 

 
 
 



ระดบัของผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 

 
 

สรุปขั้นตอนการออกแบบ และพัฒนาหลักสตูร 
 

 



Learning Outcomes มีประโยชน์อย่างไร ส าหรับผู้สอน 
- Effective course design: ผู้สอนทราบอย่างชัดเจนว่าหลักสูตรนี้ เนื้อหาที่สอนนี้ต้องการให้นิสิต

รู้อะไร รวมถึงกิจกรรมการสอนและการวัดประเมินผลที่ตรงตามระดับการเรียนรู้ Effective assessments of 
learning: ง่ายต่อการวัดประเมินผลพัฒนาการของนิสิตได้อย่างถูกต้อง ตามระดับการเรียนรู้ที่กําหนด Better 
time management: ผู้สอนสามารถออกแบบบทเรียน กิจกรรมและการวัดประเมินผลได้ง่าย และตรงตาม
ความต้องการของ Outcome ที่ต้องการของรายวิชาได้ง่ายขึ้น Improved communication: ผู้สอนและ
ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจน และตรงกันว่าจะวัดผลอะไร Improved teaching experience: ผู้สอนมีความกังลง
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสอนในรายวิชา ลดลง และสามารถออกแบบการสอนได้หลากหลายมากขึ้น 
 
การก าหนด ELOs or PLOs 

1. การกําหนด ELOs ของหลักสูตรต้องพิจารณาความสอดคล้องกับหน่วยงานหลัก ทั้งระดับประเทศ 
มหาวิทยาลัย และคณะ และตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร หรือความ

ต้องการ เฉพาะกลุ่มตามที่หลักสูตรกําหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หลักสูตร ที่จําเป็นต้องวางแผน/กําหนดวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จําเป็น และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
แท้จริง นอกจากนี้อาจต้องมองหลักสูตรที่คล้ายกันกับมหาวิทยาลัยอื่นว่าเค้ากําหนดอะไรไว้สําหรับนิสิตของ
เค้า นิสิตเรา สู้ได้ไม้ อะไรคือจุดแข็งของนิสิตเรา 

 ตัวอย่าง หน่วยงาน/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับหลกัสตูร ที่ต้องพิจารณาในหัวข้อนี้ ได้แก่ 
 

 
 



 
 

ทั้งนี้ตัวอย่างในส่วนของความต้องการจําเป็นของอาจารย์ จะเป็นการพิจารณาร่วมกันของอาจารย์ใน
หลักสูตร เมื่อทราบผลความต้องการจําเป็นของของส่วนอื่น ๆ แล้วว่าอาจารย์จะสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการเหล่านั้นได้ ไม้ หรืออาจารย์พิจารณาว่าควรเพิ่มอะไรที่จะช่วยให้นิสิตของหลักสูตรมีจุดเด่นที่แตกต่าง
จากที่อ่ืน จากตัวอย่างที่การอบรมซึ่งเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ ผู้ใช้บัณฑิตหลักคือโรงเรียนมัธยม มีความ
ต้องการ อาจารย์ที่สอนได้หลายภาษาเพ่ือรองรับห้องเรียนพิเศษ ทั้งภาษาอังกฤษ จีน และอ่ืน ๆ ซึ่งเมื่อ
อาจารย์ในหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นพ้องต้องกันว่าจะเน้นสร้างบัณฑิตท่ีเชี่ยวชาญด้านการสอน
วิทยาศาสตร์ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยจะไม่สอนภาษาอ่ืนเพิ่มเติม เนื่องจากไม่มีผู้สอนที่
ชํานาญภาษาอ่ืนตามที่ผู้ใช้บัญฑิตต้องการ 

 

 
 

ผู้จัดทําหลักสูตร ต้องบอกได้ว่าหน่วยงานที่จําเป็นและ Stakeholders ที่สําคัญของหลักสูตร คือกลุ่ม
ไหนบ้างมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการที่จําเป็น และนําความต้องการนั้นไปกําหนดเป็น LO ข้อ
ไหน • Stakeholders ที่สําคัญของป.ตรี อาจเน้น ผู้ใช้บัณฑิต กับศิษย์เก่า ในขณะที่ Stakeholders ที่สําคัญ
ของป.บัณฑิต อาจรวมนิสิตปัจจุบันได้ด้วย เพราะผู้เรียนมาเรียนโดยมีความคาดหวังต่อหลักสูตรมากกว่า ป.ตรี 

 
 



Tip. 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (หมวด 1) ต่างจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (หมวด 4 ข้อ 4.2) อย่างไร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

-เป็นมุมมองของอาจารย ์
-ผลิตอะไร 

-เป็นมุมมองของนักศึกษา 
-จะสามารถทําอะไรได้บ้าง 

ตย. จากการอบรม อ.วงศ์ธีรา  
-ผลิตบณัฑติสาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศให้มีความสามารถใน
ความเข้าใจในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ 

ตย. 
PLO1 สามารถแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได ้
PLO2 สามารถท่ีจะป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่างปท.ได้ 

ตย. จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ (เอามาบางส่วน) ตย. จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ (เอามาบางส่วน) 
บาง ม.ทํา PLO เป็นข้อใหญ่ๆ เทา่นั้น บาง ม.มีข้อย่อย 

-มีความรู้ทางด้านบริหารธรุกิจระดับสูง สามารถใช้องค์ความรู้ใน
การแก้ปัญหาซับซ้อนทางบริหารธุรกิจ หรือสามารถศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
ได้อย่างด ี

PLO1 อธิบายทฤษฎีทางบริหารทีส่ําคัญได้อย่างถูกต้อง 
PLO2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และนาํเสนอผลงานได้อย่าง
ถูกต้อง 
PLO3 คิดวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจได้
อย่างมีเหตผุล 

-เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานของสิ่งที่มีชีวิตรอบ
ด้าน การเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัญชี ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การตลาด การจดัการ 

POL1 แก้ปัญหาทางบริหารธรุกิจอย่างมีระบบ โดยการ
ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านบริหารธรุกิจ ให้เหมาะสมกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
POL 1.1 อธิบายหลักการ ทฤษฎีทางด้านบริหารธรุกิจ
และสาขาท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันสมัย 
POL 1.2 สืบค้นและตรวจสอบข้อมูลที่ทันสมยัทาง
บริหารธรุกิจจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
POL 1.3 คิดเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์และวิจารย์ข้อมูลทาง
บริหารธรุกิจและสาขาท่ีเกีย่วข้องที่รับมาได้อย่างมีเหตุผล 
POL 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลทางบรหิารธุรกิจโดยใช้ความรู้
ทางสถิติ คณิตศาสตร์ หรือคอมพวิเตอร ์
POL 1.5 แก้ปํญหาทางบริหารธุรกิจด้วยความรับผดิชอบ 

-ผลิตบณัฑติที่มีความรู้และทักษะทางบริหารธุรกิจ มีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมในการประกอบอาชีพและวิชาชีพ
ระดับเบื้องต้นทางวิชาการ ตามกรอบมาตรฐาน คณุวุฒิ และ
การศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา 

POL1 แก้ปัญหาทางบริหารธรุกิจได้อย่างมีระบบ โดยใช้
ความรู้พื้นฐาน และข้อมูลทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
จากแหล่งต่างๆ รวมถึงหลักการทางบริหารธุรกจิจาก
แหล่งต่างๆ รวมถึงหลักการทางดา้นบริหารธรุกิจได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ 
POL2 ทําการทดลองโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
บริหารธรุกิจเพื่อปฏิบตัิงานและทดลองทางด้าน
บริหารธรุกิจได้อย่างถูกต้อง 

 



การออกแบบ LO ตาม Bloom's Taxonomy มองใน 3 ส่วนคือ 

1. Cognitive ทักษะทางปัญญา : แบ่งเป็น Knowledge และ Skills  

2. Affective ทัศนคติที่ดี : Attitude 

3. Psychomotor ความสามารถที่ใช้ความสัมพันธ์กันระหว่างกล้ามเนื่อง  

การออกแบบ LOs ในส่วนของ Knowledge จะพิจารณาจาก 

 

 
 



โดยการเลือกใช้คําในการเขียน LOs หากมีคําว่า และ จะนิยมใช้คําในกลุ่มเดียวกัน เช่น 
 ขั้นต้น จะเลือกใช้คําจาก Remember และ Understand (U) 
เช่น Students are able to select and explain fundamental biological knowledge สามารถอธิบาย
และเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ขั้นกลาง จะเลือกใช้คําจาก Apply และ Analyze (A) 
by Students are able to apply and integrate knowledge to.....  
ขั้นสูง จะเลือกใช้คําจาก Evaluate และ Create (E) เช่น Students are able to design and solve 
problems .... 
 
 การออกแบบ LOs ในส่วนของ Skiแ สามารถเลือกใช้ค าดังต่อไปนี้ 

 
 
เช่น - เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือปฏิบัติงานและทดลองทางด้านชีววิทยาได้อย่าง 
ถูกต้อง 
- เขียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกกฎหมายในการคํานวณ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ หลักการ
ทางคณิตศาสตร์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 



การออกแบบ Los ในส่วนของ Attitude สามารถเลือกใช้ค าดังต่อไปนี้ 

 
 
เช่น 
- To communicate research effectively in writing and in oral presentations 
Work in groups and be a part of an effective team Recognize and respond appropriately to 
an ethical and regulatory dilemma To effectively apply methods of the field to solve 
research problem 

โดยในการพิจารณาการออกแบบหลักสูตร อาจต้องมีการกําหนด เช่น ระดับปริญญาตรี อาจมุ่งเน้น 
LOs แบบ ขั้นต้น ในสัดส่วนที่มาก กว่าขั้นกลาง อาจมีหรือไม่มีขั้นสูง ในขณะที่ ระดับบัณฑิตศึกษา อาจต้องมี
การออกแบบ LO5 ขั้นกลางและข้ันสูงที่เพ่ิมขึ้น 
นอกจากนั้น ต้องมีการกําหนด Year Learning Outcomes (YLOs) ซึ่งต้องสอดคล้องกับ Course Learning 
Outcomes (CLOs) ที่กําหนดในแต่ละรายวิชา 
- เช่น ปี 3 (YLOs) หลักสูตร ต้องการให้นิสิตมี Knowledge ขั้นกลาง แต่ถ้ารายวิชาที่สอนส่วนใหญ่ 
กําหนด CLOs ในขั้นต้น ก็จะไม่สอดคล้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง OBE, TOF และ AUN-QA 
 

 
 
 
 



การออกแบบหลักสูตรต้องสามารถแสดงความสอดคล้องของ PLOs กับความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (บอก/แสดงให้เห็นได้ว่าข้อมูลที่ได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิธี... น าไปสู่ PLOs ได้
อย่างไร หลักสูตรใช้ข้อมูลอะไร มาวิเคราะห์ในการท า PLOs) PLOS มาตรฐาน | วิสัยทัศน์ / อาจารย์ 
 
 

 
 
** สิ่งที่หลักสูตรต้องคํานึงถึง 

1. ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญของหลักสูตร  

2. Need ที่สําคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร  

3. รู้ Need นั้นได้อย่างไร (วิธีการเพ่ือให้ได้ need มา)  

4. LO ที่สะท้อน Need นั้น 

ตย. 



 
 
นอกจากนั้น PLOs ของหลักสูตร ต้องตอบสนองต่อ TQF ครบทั้ง 5 ด้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตย. 

 
 



PLOs ที่ออกแบบต้องครอบคลุม Subject specific และ Generic 
- Subject specific Lo: ทักษะเฉพาะของหลักสูตร เมื่อเรียนหลักสูตรนี้แล้วจะทําอะไรได้ 
Generic หรือ Transferable LO: เป็นสิ่งที่หลักสูตรคาดหวังว่าจะให้นิสิต/บัณฑิตของหลักสูตร ทํา ได้ 
นอกเหนือจากทักษะเฉพาะ ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 

- Fundamental skills: literacy and numeracy appropriate to the level and 
qualification type 

- People skills: การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - Thinking skills: 
การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา  

- Personal skills: self-direction and acting with integrity 
 
ตย. PLO 1 ของหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตศึกษา 
ผู้ออกแบบหลักสูตร ต้องกําหนดว่า เพื่อให้บรรลุ PLO ข้อนี้ นิสิตต้องมีความรู้ (Knowledge) ในเรื่อง 
อะไรบ้าง ต้องมีความสามารถเฉพาะทาง (Specific skill) อะไรบ้าง ต้องมีความสามารถเสริมอ่ืน ๆ (General 
skoll) อะไรบ้าง จากนั้นจึงนําไปสู่การกําหนดรายวิชา 

 
 
Backward Curriculum Design 

 



Criterion 2 Programme Specification 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-
date  
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
2.3 The programme and course specificationare communicated and made available 
to thestakeholders 

 
หัวข้อนี้ เน้นการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลจ าเป็นที่เกี่ยวกับหลักสูตรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
การประชาสัมพันธ์ Programme specification ข้อมูลที่ปรากฏ ประกอบด้วย 

-Awarding body/institution 
-Teaching institution (if different)  
-Details of the accreditation by a professional or statutory body  
-Name of the final award 
-Programme title  
-Expected Learning outcomes of the programme (โชว์เฉพาะที่ highlight ของ

หลักสูตร) 
-Admission criteria or requirements to the programme  
-Relevant subject benchmark statements and other external and internal reference 
points used to provide information on programme outcomes 
-Programme structure and requirements including levels, courses, credits, etc. 
- Date on which the programe specification was written or revised 

 
การประชาสัมพันธ์ course specification ข้อมูลที่ปรากฏ ประกอบด้วย 
- Course title 
-Course requirements such as pre-requisite to register for the course, credits, etc. 
-Expected learning outcomes of the course in terms of knowledge, skills and attitudes 
-Teaching, learning and assessment methods to enable outcomes to be achieved and 
demonstrated 
-Course description and outline or syllabus 
-Details of student assessment 
-Date on which the course specification was written or revised 
 



Criterion 3 Programme Structure and Content 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning 
outcomes 
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 
clear 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
 
หัวข้อนี้ เน้นการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชา (CLOs) 
รวมถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน และวิธีในการวัดประเมินผล เพื่อน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โดยการวัด ประเมินผลนั้นต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ และยุติธรรม รวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ การจัดเรียง
รายวิชาให้เกิด พัฒนาการในแต่ละปีการศึกษา (YLOs) อย่างเป็นระบบ 
 
4 basic elements of constructive alignment 

1. Clearly define PLOS  
2. Design the curriculum aligning to the PLOs (Backward curriculum design: Content, 

Course, Structure, Study plan, Curriculum mapping)  
3. Select appropriate teaching and learning activities that are likely to ensure that the 

PLOS will be achieved for each course 
4. Choose appropriate assessment methods to assess the student learning outcomes 

validly and reliably CLO 
ตัวอย่าง การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs และ CLOs ของการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM 
STEAM 

 
 



 



 
 
ตัวอย่าง มคอ. 3 วิชาเคมีวัสดุ  
วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ของนักศึกษา และ
ความสามารถ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุประเภทต่างๆ 
  ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีวัสดุในการแก้ปัญหาทางวัสดุเบื้องต้นได้ 

 ๓. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาความรู้ทางเคมีวัสดุเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม และ
ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

๔. มีทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOS) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs) 
 ๑. CLO 1 อธิบายวิธีการเตรยีม โครงสร้างทางเคมีของวัสดุชนิดต่างๆ และความสัมพันธ์ของ 

โครงสร้างและสมบัติเชิงกลและสมบัติอ่ืนๆ ของวัสดุได้อย่างถูกต้อง  
๒. CLO 2 เลือกใช้ประเภทของวัสดุ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน  
๓. CLO 3 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และสมบัติเชิงกลของวัสดุ... เพื่อนําไปใช้ในการ 

กําหนดคุณสมบัติของวัสดุได้อย่างเหมาะสม ได้อย่างถูกต้อง  
๔. CLO 4 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาทางวัสดุในเบื้องต้นได้ 
๕. CLO 5 สื่อสารและนําเสนอความรู้ทางวัสดุในเบื้องต้นให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าใจได้อย่างเหมาะสม 
๖ CLO 6 ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการทํางานกลุ่ม โดย

แสดง ให้เห็นถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการรับฟังความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 



 
 
 
 



การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)  
(๑) เครื่องมือและน้ําหนักในการวัดและประเมินผล ดังแสดงในตาราง 

 
หมายเหตุ CLO6 จะเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) ดังแสดงใน ๒.๑ ก 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา CLO6 จะถูกประเมินจากการทํางานกลุ่มและพฤติกรรมในห้องเรียน ทั้งกรณี
ให้ นักศึกษาเป็นผู้ประเมินตนเองและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังแสดงในตาราง 
 
สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการวัดผลประเมินผล (Assessment) 
-Time lines 
-Methods 
-Regulations 
-Weight distribution 
-Rubrics (Validity, Reliability, Fairness) 
Grading เกณฑ์ท่ีกําหนดเหล่านี้ต้องชัดเจน และมีการสื่อสารให้นักศึกษาทราบก่อนการวัดผลประเมินผล 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนนในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Rubric scores) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนในการน าเสนอผลงาน (Rubric Scores)

 
 
 
 



ตาราง ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOS 

 
ตาราง PLOs ของหลักสูตร และส่วนที่รายวิชารับผิดชอบ PLOS 
 

 


