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บทนำ 
 เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป;นแนวทางให#คณะกรรมบริหารหลักสูตร อาจารยIผู#รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยIประจำหลักสูตร และผู#เกี่ยวข#องในการพัฒนาและปรับหลักสูตร จากหลักสูตรเดิม มาเป;นหลักสูตร          

ที่มุNงเน#นผลลัพธ-การเรียนรู5 และมุNงเน#นการพัฒนาสมรรถนะให#เกิดขึ้นกับผู#เรียน ตามแนวทางของการพัฒนา

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

 

วัตถุประสงค-  
 เพื ่อใช#เป;นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สูNการออกแบบหลักสูตรที ่เน#นผลลัพธI                     

การเรียนรู#สูNสมรรถนะ 

 

ภาพความสำเร็จของการปรับปรุงหลักสูตร  
 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 ของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนโยบายในการจัดการศึกษาโดยมุFงเน5นเปGาหมายหลักหรือผลลัพธ- โดยมี

ผู#เรียนเป;นศูนยIกลาง และอาจารยIผู#สอนเป;นผู#จัดกระบวนการเรียนรู#เพื่อให#ผู#เรียนเกิดผลลัพธIตามที่กำหนดไว# 

โดยสำนักสNงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได#ประชุมชี้แจง ความเข#าใจ เรื่องดังกลNาวด#วยการอบรมเกี่ยวกับ

การนำนโยบายของมหาวิทยาลัย สูNแนวทางการจัดการศึกษาที่เน#นผลลัพธIการเรียนรู#สูNสมรรถนะ โดยเริ่มจาก

การปรับปรุงหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธI 2564 ท่ีผNานมาแล#วน้ัน   

 การจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน5นผลลัพธ-การเรียนรู5สูFสมรรถนะ (Outcome-

Based Education : OBE)  และเขียนผลลัพธIการเรียนรู#ระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา อาจกลNาวได#วNาเป;น

อีกนโยบายหลัก ในการพลิกโฉมด#วยการปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัย (Reinventing) ดังน้ัน 

เพ่ือให#สามารถจัดการศึกษาท่ีมุNงเน#นผลลัพธIการเรียนรู#สูNสมรรถนะได#อยNางเป;นรูปธรรม โดยอาจารยIผู#รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารยIประจำหลักสูตร นำความรู#ความเข#าใจจากการประชุม อภิปราย ระดมความคิด เพื่อนำไปใช#

ในการออกแบบหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู# และวัดและประเมินผลการเรียนรู# ตามผลลัพธIการเรียนรู#ท่ี

กำหนดไว#ได#อยNางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลกับผู#เรียน คณะกรรมการฝtายสNงเสริม สนับสนุน ให#การพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตร ภายใต#การรNวมมือรNวมใจของอาจารยIผู#เก่ียวข#อง มีความมุNงม่ันท่ีจะปรับปรุงให#เป;นไปตาม 

Outcome-Based Education ตNอไป  

 

 การออกแบบหลักสูตร  

ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน;นผลลัพธ?การเรียนรู;สูAสมรรถนะ  

  (Outcome-Based Education)  
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แนวคิดการศึกษาที่มุ3งเน6นผลลัพธ<การเรียนรู6สู3สมรรถนะ  

 เพื ่อให#การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เป;นไปตามทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ตลอดจนกรอบ ทิศทาง และแนวคิดหลัก ที่เกี่ยวข#องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน#นผลลัพธI   

การเรียนรู#สูNสมรรถนะ จึงขอนำเสนอความรู#ท่ีเก่ียวข#อง มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 

 1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เป;นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท#องถิ่น เป;นที่พึ่งของท#องถ่ิน 

ตามจุดเน#นตNาง ๆ ดังน้ี  

      อัตลักษณ-ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ  “แหล%งวิชาการ สร/างสรรค1คนดี                         
มีคุณธรรม นำสังคม”  

      อัตลักษณ-ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ “สำนึกดี มีความรู/ พร/อมสู/งาน”  
สำนึกดี  หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและตระหนักในความสำคัญของ

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีสำนึกในความเปKนไทย และมีความรัก และความผูกพันต%อท/องถ่ิน   
มีความรู.  หมายถึง  มีความรู /ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางปQญญา         

การคิดวิเคราะห1 การส่ือสาร และการใช/เทคโนโลยี   
พร.อมสู.งาน  หมายถึง  มีความรับผิดชอบต%อหน/าที่ อุทิศเวลาให/กับงาน มีภาวะผู/นำ ในการ

แก/ปQญหา มีความคิดริเร่ิมและให/ความร%วมมือในการแก/ปQญหา และมีการพัฒนาตนเองอย%างต%อเน่ือง 
     วิสัยทัศน-  คือ เป;นมหาวิทยาลัยชั้นนำด#านการผลิตครูและการพัฒนาท#องถิ่น ภายในปv 2575 

(หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได/รับการจัดอันดับสถาบันการผลิตครู 1 ใน 5 ของประเทศ และเปKน
มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท/องถ่ินท่ีได/รับการยอมรับในระดับประเทศ) 

          พันธกิจ 5 พันธกิจหลัก ดังน้ี  

1. ผลิตบัณฑิตท่ีสำนึกดี มีความรู# และสามารถปรับตัวตNอการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 

3. วิจัย สร#างองคIความรู# พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิป{ญญาไทยและ

สากล 

4. เสริมสร#างความเข#มแข็งของชุมชนสูNการยอมรับในระดับสากล 

5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและสร#างสรรคIคุณคNาภูมิป{ญญาท#องถ่ินก#าวไกลสูNสากล 

6. บริหารจัดการภายใต#การกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

 จากภาพเป}าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรในคร้ัง

นี้ ควรมองแนวโน5มและภาพของบัณฑิตในอนาคต ที่สะท5อนสมรรถนะของบัณฑิต อัตลักษณ-ของหลักสูตร
และสาขาวิชา   
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 2.  สมรรถนะ คืออะไร  
     สมรรถนะ หมายถึง ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพของผู #เร ียน ในการประยุกต1ใช/ความรู/ 
(Knowledge competency) ทักษะความสามารถที่จำเปKนในการปฏิบัติงาน (Functional competency) 
พฤติกรรม บุคลิก และลักษณะนิสัยในการปฏิบัต ิงาน (Soft skills) ในสถานการณ1 / งานหนึ ่งๆ หรือ                       
ในการทำงานหนึ่งๆ ให/ประสบความสำเร็จ โดยนำสิ่งที่ซNอนอยูNในตัวบุคคล แล#วสNงผลให#สามารถนำมาใช#                   

ในการปฏิบัติงานได#อยNางมีประสิทธิภาพสูงกวNาบุคคลท่ัว ๆ ไป  

     “Task หรือ งาน” ในที่น้ี คืออะไร ในการมอง Task  ต#องมองภายใต#สถานการณIหรือบริบท 

(Context) และบทบาทหน#าที ่ที ่ผู #เรียนมีโอกาสพบเจอในชีวิตจริง หรือหากแยกยNอยลงไปโดยมองตาม

วัตถุประสงคIในการพัฒนาผู#เรียน (Domains of learning) หมายถึง การเรียนรู#ท่ีเกิดจากการได#รับประสบการณI

ด#านตNาง ๆ คือ ด#านความรู# (Cognitive) ด#านเจตคติ (Affective) ด#านทักษะ ความสามารถ (Psychomotor) 

โดยการประยุกต-ความรู5 ทักษะ เจตคติ ภายใต5สถานการณ-ปnญหาที่มีโอกาสพบเจอในชีวิตจริงหรือที่ผู5สอน
กำหนด  
     แตNในการมองวัตถุประสงคIการเรียนรู#ทั้งสามด#าน ในแงNของผลลัพธ6การเรียนรู.ที่ต#องการให#เกิด        

กับผู#เรียน ควรมองจากสถานการณIหรือบริบท (Context) ของ Task  ท่ีสอดคล#องกับชีวิตจริง คือ ไมNใชNการมอง                    

ด#านความรู# (Cognitive) ด#านเจตคติ (Affective) ด#านทักษะ ความสามารถ (Psychomotor) เพียงด#านใดด#าน

หนึ่งในสถานการณIยNอย ๆ เทNานั้น เพราะการพัฒนาพฤติกรรมทั้งสามด#านนี้ ผู#เรียนจะมีเพียงความสามารถยNอย 

ๆ เทNานั้นยังไมNใชNสมรรถนะ ดังนั้น ผลลัพธ-การเรียนรู5ที่ต#องการ หรือ การพัฒนาสมรรถนะ ในท่ีน้ี สามารถแบNง

ตามองคIประกอบของสมรรถนะ (Type of competencies) โดยยึดตามวัตถุประสงคIการเรียนรู# 3 ด#าน ได#แกN   

       1) Knowledge Competency คือ ความสามารถที่จะรู#เรื่องตNาง ๆ ที่สNงผลตNอความสำเร็จใน

การทำงาน  (Task) นั้น ๆ  เชNน วิธีการจูงใจ การโน#มน#าวใจในการขายสินค#น จิตวิทยาในการพูดกับผู#ใหญN 

กฎหมายสำคัญในการดำเนินชีวิต วิธีการสร#างความรู#สึกเชิงบวก ฯลฯ  

       2) Soft skills  คือ พฤติกรรม บุคลิกและคุณลักษณะที่ต#องการในการปฏิบัติงาน เชNน การเป;น

ผู#นำที่ดี กล#าคิด กล#าแสดงออก ความรับผิดชอบ  การมีมนุษยIสัมพันธI ความนอบน#อมถNอนตน ความวิริยะ

อุตสาหะ ความอดทน ใจเย็น ความกล#าแสดงออก การประสานงานกับผู#อื่นได#ดี จริยธรรมในการทำงาน เป;น

แบบอยNางที่ดี ความสามารถในการทำงานภายใต#สถานการณIความกดดัน การรู#จักพูด ฟ{ง และเรียนรู#จากคำ

วิจารณIของคนอื่นอยNางมีเหตุผล ความละเอียดลออ รอบคอบในการทำงานให#สมบูรณI ความเข#าใจความรู#สึก

ของผู#อ่ืนเพ่ือนำมาสร#างงานให#สอดคล#องกับความต#องการ  

       3) Functional Competency  คือ ความสามารถในการใช#ทักษะทางป{ญญา และการปฏิบัติ

หน#าท่ีตามบทบาทตNาง ๆ ได#อยNางช่ำชอง เจนจัด เชNน ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหI ทักษะการวางแผน ทักษะ       

การทำงาน ทักษะการทำงานเป;นกลุNม ทักษะการแก#ไขป{ญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเจรจาตNอรอง ทักษะ

การแก#ป{ญหาท่ีซับซ#อน ทักษะความยึดหยุNน ทักษะการเป;นผู#นำ ทักษะการใช#เทคโนโลยี ทักษะการเชื่อมโยง

เหตุผล ทักษะการเรียนรู#อยNางมีสNวนรNวม การคิดเชิงวิพากษI การคิดอยNางมีวิจารณญาณ ความคิดริเร่ิมสร#างสรรคI 

การจัดการความเครียด ความยึดหยุNน  การปรับตัวรับมือกับสถานการณIตNาง ๆ การให#เหตุผล  ทักษะการบริหาร
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จัดการเวลา ทักษะการสื่อสารกับเพื่อนรNวมงานขณะทำงานเพื่อให#ประสบความสำเร็จ การฝêกปฏิบัติทางกาย    

เป;นต#น  

 

 ตัวอยFาง  
          รายวิชา พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 Task : ขณะนี้สังคมมีความแปลกแยกทางความคิดกันมาก จากความไมNเข#าใจกัน ในโรงเรียนของ

นักศึกษาก็เชNนกัน นักศึกษาในฐานะเป;นครู และคณะกรรมการบริหารวิชาการของโนงเรียน ได#เสนอความคิด     

กับผู#อำนวยการ และรองผู#อำนวยการฝtายวิชาการ  วNาจะทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความเป;นพลเมืองดี 

และแก#ป{ญหาสังคม  

 ความรู5ท่ีเก่ียวข5อง (Knowledge Competency)  
1. แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร การจัดทำหลักสูตร และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร แนวโน#มในการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน  

และนำหลักสูตรไปใช#  

3. การนำหลักสูตรไปใช# การปรับปรุงหลักสูตรให#เหมาะสมกับสภาพท#องถิ่นรู#จักและระบุ

แหลNง 

วิทยาการเสริมหลักสูตรในท#องถ่ิน  

4. การพัฒนาหลักสูตรได#สอดคล#องกับแนวโน#มหลักสูตรในศตวรรษท่ี 21  

 

ทักษะความสามารถท่ีจำเป�นในการปฏิบัติงาน (Functional Competency) 
1. การวิเคราะหI วิพากษIบริบท สถานการณIป{ญหา  

2. การสร#างหลักสูตรจากแนวโน#มและสถานการณIป{ญหา   

3. ทักษะกระบวนการวางแผนการทำงาน การดำเนินงานอยNางเป;นระบบ ตามข้ันตอน  

4. ทักษะการทำงานเป;นทีม 

5. ทักษะการส่ือสาร การเจรจาตNอรอง และการโน#มน#าวใจ   

พฤติกรรม  บุคลิก  และลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน (Soft Skills) 
1. มีวิริยะอุตสาหะ ความมานะพยายาม การพ่ึงพาและการชNวยเหลือซ่ึงกันและกัน   

2. การพูด แสดงทNาทาง แสดงความคิดเห็น  

3. การเคารพในความหลากหลายและยอมรับในความแตกตNาง 

4. การเป;นผู#นำท่ีดีในการกล#าคิด กล#าแสดงออก มนุษยIสัมพันธIในการทำงานรNวมกับผู#อ่ืน 

5. ความยินดี เต็มใจท่ีจะน#อมรับการประเมิน ข#อเสนอแนะ เรียนรู#ท่ีจะแก#ไข  

6. การแสดงหาความรู# นำมาใช#ในการทำงาน ความคิดสร#างสรรคIและการแก#ป{ญหา  

7. จริยธรรมในการจัดการข#อมูล และการส่ือสารข#อมูล 

8. การทำงานอยNางมีแผน ความมุNงม่ัน ความรับผิดชอบ ในการทำงานเพ่ือคุณภาพของงาน  
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9. การสร#างบรรยากาศ และสภาพแวดล#อมในการทำงาน 

10. การมีจิตสำนึก จิตอาสา เพ่ือสNวนรวม 

 
ดังนั้น ในแตNละหลักสูตร  หากมีการระดมความคิด เพื่อมองภาพของ Tasks ในหลักสูตร และ Tasks 

ในแตNละรายวิชา แล#วแยกยNอย Knowledge Competency, Soft Skills, Functional Competency  

จากนั้นจึงสรุปองคIประกอบของผลลัพธIการเรียนรู#ที่ต#องการทั้ง 3 ด#านให#ชัดเจน แล#วจึงนำไปจัดวางอยNางเป;น

ระบบ     เพื่อเขียนเป;น ผลลัพธ-การเรียนรู5ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes)  (PLOs) และ 

ผลลัพธ-  การเรียนรู5ยFอยระดับหลักสูตร Sub-Program Learning Outcomes  (Sub-PLOs) จะทำให#

เป}าหมายผลลัพธIการเรียนรู#เกิดประสิทธิผลตNอผู#เรียนได#อยNางแท#จริง  

 

 3.  การออกแบบพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา ท่ีเน5นผลลัพธ-การเรียนรู5สูFสมรรถนะ  (Outcome-
based curriculum and Outcome-based course design) 

     กระบวนการจัดการเรียนรู#เป;นเครื่องมือในการพัฒนาผู#เรียน โดยให#ผู#เรียนเป;นศูนยIกลางของการ

เรียนรู#และการพัฒนาจากความต#องการของผู#เรียน ผNานกระบวนการคิดแก#ป{ญหาด#วยตนเอง กระบวนการจาก

การลงมือปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห#องเรียน ซึ่งจะนำไปสูNการเรียนรู#ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่วNา “การพัฒนา 

คือ การเปล่ียนแปลง” การเรียนรู#ในจึงไมNควรหยุดอยูNเพียงภายในห#องเรียน ภายในมหาวิทยาลัย แตNจะดำเนินไป

ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงเป;นการจัดการเรียนรู#ท่ีมุNงเน#นถึงการเรียนรู#ตลอดชีวิตด#วย 

จากการนำสูNการจัดการศึกษาที่มุNงเน#นผลลัพธIสูNสมรรถนะ โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู# 

และการวัดและประเมินผล ท่ีเช่ือวNาสามารถตอบสนองคุณลักษณะของผู#เรียนในอนาคต  

      การออกแบบหลักสูตรและรายวิชา ควรคำนึงถึงองคIประกอบหลักท่ีสำคัญ 3 องคIประกอบ ดังน้ี 

      3.1  ผลลัพธ-การเรียนรู5 ประกอบด#วย 
3.1.1 ผลลัพธ-การเรียนรู5ระดับหลักสูตร หมายถึง สิ่งที่ผู#เรียนต#องรู# เข#าใจ และสามารถ

ปฏิบ ัต ิตามขีดความสามารถและประสิทธ ิภาพของผู # เร ียน ในการประยุกต1ใช /ความรู /  (Knowledge 
competency) ทักษะความสามารถที่จำเปKนในการปฏิบัติงาน (Functional competency) พฤติกรรม บุคลิก 
และลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน (Soft skills) ในสถานการณ1 / งานหนึ่งๆ หรือ ในการทำงานหนึ่งๆ ให/
ประสบความสำเร็จ ตามสาขาวิชานั ้น ๆ โดยมองเป}าหมายที่กำหนดเป;นรูปธรรมด#วยผลลัพธIการเรียนรู#             

สู Nสมรรถนะ ที่ผู #เรียนทุกคนต#องประสบความสำเร็จในงานนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ-การเรียนรู5สู Fสมรรถนะระดับ
หลักสูตร ประกอบด#วย ผลลัพธIการเรียนรู#ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) และ ผล

การเรียนรู#ยNอยระดับหลักสูตร (Sub-Program Learning Outcomes : Sub-PLOs)   

3.1.2 ผลลัพธ-การเรียนรู5ระดับรายวิชา หมายถึง สิ่งที่ผู#เรียนต#องรู# เข#าใจ และสามารถ

ปฏิบ ัต ิตามขีดความสามารถและประสิทธ ิภาพของผู # เร ียน ในการประยุกต1ใช /ความรู /  (Knowledge 
competency) ทักษะความสามารถที่จำเปKนในการปฏิบัติงาน (Functional competency) พฤติกรรม บุคลิก 
และลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน (Soft skills) ในสถานการณ1 / งานหนึ่งๆ หรือ ในการทำงานหนึ่งๆ ให/
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ประสบความสำเร็จ ตามรายวิชาในหลักสูตรนั้น ๆ โดยมองเป}าหมายที่กำหนดเป;นรูปธรรมด#วยผลลัพธIการ

เรียนรู#สูNสมรรถนะ ที่ผู#เรียนทุกคนต#องประสบความสำเร็จในงานนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ-การเรียนรู5สูFสมรรถนะระดับ
รายวิชา ประกอบด#วย ผลลัพธIการเรียนรู#ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome : CLO)   

 3.2 กลยุทธ-การเรียนการสอน (Instructional Strategy)  หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอน 

วิธีการสอน เทคนิคการสอนและวิธีการเรียนรู#ของผู#เรียน ที่ผู#สอนใช#พัฒนาผู#เรียนในด#านความรู/ (Knowledge 
competency) ทักษะความสามารถที ่จำเปKนในการปฏิบัติงาน (Functional competency) พฤติกรรม        
บุคลิก และลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน (Soft skills) ในสถานการณ1 / งานหนึ่งๆ หรือ ในการทำงานหนึ่งๆ 
ให/ประสบความสำเร็จ และผู #เรียนเกิดการเรียนรู #อยNางชัดเจน แมNนยำ โดยใช# กิจกรรมการเรียนรู #และ

กระบวนการเรียนรู#ในรายวิชาน้ัน ๆ ซ่ึงเม่ือนำแตNละรายวิชามาเขียนรวมกัน จะกลายเป;น “กลยุทธ-การเรียน 
การสอนระดับหลักสูตร”  

       รูปแบบการเรียนการสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอนและวิธีการเรียนรู#ของผู#เรียน ควรเป;น

การกระบวนการจัดการเรียนรู#ที่ใช#กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ท่ีหลากหลาย เชNน การใช#ป{ญหา

เป;นฐาน (Problem-based learning) การใช#โครงงานเป;นฐาน (Project-based Learning) การเรียนรู#โดยการ

บริการสังคม (Service learning) การใช#การวิจัยเป;นฐาน (Research-based Learning) การจัดการเรียนรู#โดย

ใช#งานเป;นฐาน (Task-based learning) การจัดการเรียนรู#โดยใช#กิจกรรมเป;นฐาน (Activity-based learning) 

การจัดการเรียนรู #โดยใช#งานเป;นฐาน (Work-based learning) การจัดการเรียนรู #โดยใช#ประสบการณI 

(Experiential learning) การฝêกประสบการณIภาคสนาม (Field experiences) การทัศนศึกษา (Field trips) 

เป;นต#น  

       การพัฒนาสมรรถนะตNาง ๆ ของผู#เรียน เกิดจากการความสามารถยNอย ๆ (Abilities)  ท่ีผู#สอน

อาจออกแบบด#วยการมอบหมายภาระงาน หรือ ชิ ้นงาน ยNอย ๆ ระหวNางทางในการสอนความรู # ทักษะ

ความสามารถ เพื่อให#ผู#เรียนความรู# ความสามารถตNางๆ ตามที่กำหนดไว#นั้น โดยอาจออกแบบโดยมอบหมาย

ภาระงาน/ช ิ ้ น ง าน  เช N น  Concept Map Exercise,  Reading Journal Review,  Reflective Writings, 

Exploratory Essays,  Creating Posters, Products, News Centres and Interactive Bulletin Boards, 

Interview,  Case study,  Labs/studios,Simulated Learning Environment (Lab), Individual Learning 

Environment (Lab),  Report,  Project,  Formative feedback on Course Project , Research Paper, 

Demonstration, Presenting, Oral presentation, the design journal เป;นต#น  

3.3 กลยุทธ-การประเมินผล (Assessment Strategy) เป;นวิธีการดำเนินการที่สะท#อนได#วNา

ผู#เรียนบรรลุตามเป}าหมายที่ต#องการ จากการวัดผลลัพธIการเรียนรู#สูNสมรรถนะ  และการสะท#อนกลับให#ผู#เรียนรู#

วNาตนเองเกิดการเรียนรู#อยNางไรที่เรียกวNาประสบความสำเร็จในการเรียน หรือ การทำงานหนึ่ง ๆ เราเรียกวNา  

กลยุทธI      การประเมินผลระดับรายวิชา เมื่อนำแตNละรายวิชามาเขียนรวมกัน จะกลายเป;นกลยุทธ-การ
ประเมินผลระดับหลักสูตร  

          ในการประเมินผล อาจมีวิธีการและเครื ่องมือประเมินผล ที่หลากหลาย เชNน การสังเกต

พฤติกรรม การประเมินการปฏิบัติ การตรวจผลงาน/ช้ินงาน การรทดสอบ การสัมภาษณI เป;นต#น  
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          ตัวอยNาง กิจกรรมการวัดและประเมินผล เชNน weekly quiz, midterm and final exam, 

สอบปากเปลNา, take-home, open-book, สอบเป;นกลุNม, สอบเป;นคูN, performance assessment/authentic 

assessment:work assignments, journals ,portfolio,demonstration/practice assessment, formative 

feedback on projects, communications skils, oral presentation, attendance/meeting, class 

participation and discussion, required meetings with the instructor, surveys of student learning 

goals, observe, interview, questionnaire 

      นอกจากนี้ ผู#ประเมิน อาจไมNจำเป;นต#องเป;นผู#สอนเสมอไป อาจใช#ผู#ประเมินที่หลากหลายเชNน 

ผู#สอนประเมินนักศึกษา นักศึกษาประเมินผู#สอน ผู#สอนประเมินตนเอง นักศึกษาประเมินตนเอง นักศึกษา

ประเมินกันและกัน 

หมายเหตุ  การเขียนคำอธิบายรายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งน้ี ใช#แบบเดิม คือ เขียนเฉพาะความรู# / 

      เน้ือหาสาระ  

 

การออกแบบหลักสูตรและรายวิชาที่เน6นผลลัพธ<การเรียนรู6สู3สมรรถนะ     

 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีเน#นผลลัพธIการเรียนรู#สูNสมรรถนะ (Outcome-based Curriculum) 

ควรพิจารณาจากประเด็นดังตNอไปน้ี  

 1.  ทบทวนเปGาหมาย ในด#านตNาง ๆ ที่เกี่ยวข#องในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา คณะวิชาที่สังกัด สาขาวิชา เป}าหมาย / วัตถุประสงคI และ / หรือ สมรรถนะที่ต#องการของ

คณะวิชา ผลลัพธIการเรียนรู#ของหลักสูตร ผลลัพธIการเรียนรู#ของรายวิชา และผลลัพธIการเรียนรู#ของบทเรียน / 

หนNวยการเรียนรู#  

 

University 
Mission 

Faculty Mission 

Department Mission 

Goals & Objectives and/or 
Graduate Competenies 

Course Learning Outcom 

Unit Learning Outcome 
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 2. กำหนดผลลัพธ-การเรียนรู5ระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes : PLOs ) 
    ผลลัพธIการเรียนรู#ระดับหลักสูตร เป;นสิ่งที่อธิบายถึงสิ่งที่ผู#เรียนสามารถปฏิบัติได# เมื่อจบหลักสูตร    

นั้น ๆ โดยมุNงเน#นที่การนำความรู# ทักษะกระบวนการ พฤติกรรม บุคลิกลักษณะตNาง ๆ ไปประยุกตIใช#งานอาชีพ   

นั้น ๆ ที่สะท#อนให#เห็นภายใต#บริบท (Context ) ของสาขา/หลักสูตรนั้น ๆ ดังนั้น PLOs จึงเป;นเป}าหมาย

ปลายทางที่สะท#อนภาพความสำเร็จหรือผลลัพธIที่หลักสูตรต#องการ  โดยบอกถึงอัตลักษณI (Identity) หรือ

ลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเดNนของบัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จากระดับบนลงลNาง คือ มหาวิทยาลัย   

หลักสูตร (Programme) รายวิชา (Crouse) และหนNวยการเรียนรู#  (Unit) แสดงดังภาพ 1  

  
ภาพ 1 แสดงความสัมพันธIในการกำหนดผลลัพธIการเรียนรู#ระดับหลักสูตร รายวิชา และ หนNวยการเรียนรู# 

  

PLOs ที ่เกี ่ยวข#องอาจมีความซับซ#อน ต#องใช#เวลาหลายภาคการศึกษา แตNไมNใชNทั ้ง 4 หรือ 5 ปv

การศึกษาตามหลักสูตร การพัฒนา PLO ทั่วไปอธิบายด5วยคำกิริยาการกระทำแบบกว5าง ๆ บางครั้งอาจ

ประเมินได#อยNางตรงไปตรงมา  

  

 
       
 
 
 
 
 

Unit  
Course 
Programme 
Programme 
University Graduate Attributes 

PLO-1 

Sub-PLO 
1A 

CLO-1 

UCLO-1 UCLO-2 

Sub-PLO 
1B 

CLO-2 

PLO-2 

Sub-PLO 
2A 

CLO-1 CLO-2 CLO-3 

Sub-PLO 
2B 

CLO... 

กรอบการเขียน PLOs :  Action Verb + Object + Qualifying phrase 
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    ตัวอยFางท่ี 1   
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
     PLO-1 :  เชื่อมโยงความรู/ด/านหลักสูตร เพื่อประยุกตIใช#ในการออกแบบหลักสูตรตามบริบทและ
ความต/องการจำเปKนได#  

     PLO-2 :  เชื่อมโยงความรู/ด/านศาสตร1การสอน เพื่อประยุกตIใช#ในการออกแบบการจัดการเรียนรู/
ตามเปuาหมายและบริบทของผู/เรียนได#  

     PLO-3 :  บูรณาการความรู/ด/านหลักสูตรและการสอน เพ่ือออกแบบการวิจัยได#  

     PLO-4 : มีภาวะผู/นำทางวิชาการด/านหลักสูตรและการสอนและกล/าหาญทางจริยธรรม  

สNวน Sub- PLOs สามารถมองได#วNาเป;นชุดของผลการเรียนรู#ที ่จัดเป;นกลุNม/สNวน ภายใต# PLOs ซ่ึง

สามารถวัดผลลัพธIการเรียนรู#ได# และวัดจาก Sub-PLOs ที่เชื่อมโยง หรือ ผNานไปยังรายวิชาตNาง ๆ หรือกิจกรรม

เสริมหลักสูตรก็ได#  แสดงดัง ภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

    

ภาพ 2 แสดงความสัมพันธIระหวNาง PLOs  และ Sub-PLOs 

 

 

PLOs Sub-PLOs 
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        ตัวอยFางท่ี 2   
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
     PLO-1 :  เชื่อมโยงความรู/ด/านหลักสูตร เพื่อประยุกตIใช#ในการออกแบบหลักสูตรตามบริบทและ
ความต/องการจำเปKนได#  

       1A : อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรได#อยNางเหมาะสม  

        1B : วิเคราะหIองคIประกอบของหลักสูตรท่ีกำหนดให#ได#อยNางหลากหลาย  

  1C : พัฒนาหลักสูตรระดับตNาง ๆ ตามบริบทและความต#องการจำเป;นได#อยNางสร#างสรรคI 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรเดิม สูF หลักสูตรท่ีเน5นผลลัพธ-การเรียนรู5  

เพื่อให#การปรับปรุงหลักสูตรที่เน#นผลลัพธIการเรียนรู# เป;นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเปรียบเทียบให#เห็น

วNาหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง มีอะไรที่คงเดิม และปรับเพิ่มพร#อมคำอธิบายสNวนที่เพิ่มเติม แสดงดัง

ตารางตNอไปน้ี   
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ตาราง 1 แสดงปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรเดิม สูN หลักสูตรท่ีเน#นผลลัพธIการเรียนรู# 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง OBE 
หมวด 1 ข5อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือหลักสูตร 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

3. วิชาเอก 

4. จำนวนหนNวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา  

   อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 

7. ความพร#อมในการเผยแพรNหลักสูตร 

   ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได# 

   หลังสำเร็จการศึกษา  

9. ช่ือ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน  

   ตำแหนNงทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารยI 

   ผู#รับผิดชอบหลักสูตร 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

11. สถานการณIภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป;น 

     ในการวางแผนหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร 

     และความเก่ียวข#องกับพันธกิจของสถาบัน 

 

หมวด 1 ข5อมูลท่ัวไป   
1. ช่ือหลักสูตร 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

3. วิชาเอก 

4. จำนวนหนNวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา 

    อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 

7. ความพร#อมในการเผยแพรNหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ    

    และมาตรฐาน  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได# 

    หลังสำเร็จการศึกษา  

9. ช่ือ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน  

    ตำแหนNงทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารยI 

    ผู#รับผิดชอบหลักสูตร 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

11. สถานการณIภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป;น  

     ในการวางแผนหลักสูตร 

12. การพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข#องกับ  

     พันธกิจของสถาบัน  
(ข#อ 11 และ 12 ทบทวน ปรับเพ่ิมตามบริบท 

สถานการณIการเปล่ียนแปลง) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง OBE 

หมวดท่ี 2 ข5อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคIของหลักสูตร 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดท่ี 2 ข5อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคIของหลักสูตร 
(ให/ทบทวนและปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม 
สู%การออกแบบท่ีมุ%งเน/นผลลัพธ1การเรียนรู/ และผล 
การประเมินหลักสูตรเดิม เพ่ิมเติมตามแนวโน/มทิศทางการ
พัฒนา อาจนำมาจาก หมวด 1 ข/อ 11 และ 12)  
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และ
โครงสร5างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

   2.1 วัน เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

   2.2 คุณสมบัติของผู#เข#าศึกษา 

   2.3 ป{ญหาแรกข#าวของนักศึกษา 

   2.4 กลยุทธIในการดำเนินการฯ 

   2.5 แผนการรับนักศึกษาฯ 

   2.6 งบประมาณ 

   2.7 ระบบการศึกษา 

   2.8 การเทียบโอนหนNวยกิต รายวิชาฯ 

3. หลักสูตรและอาจารยIผู#สอน 

   3.1 หลักสูตร 

         - จำนวนหนNวยกิต 

         - โครงสร#างหลักสูตร 

         - รายวิชาในหลักสูตร  

         - แผนการศึกษา 

         - คำอธิบายรายวิชา  

           ฯลฯ  

4. องคIประกอบเก่ียวกับการฝêกภาคสนาม การฝêกงาน  

5. ข#อกำหนดเก่ียวกับการทำวิทยานิพนธI 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และ

โครงสร>างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

   2.1 วัน เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

   2.2 คุณสมบัติของผูEเขEาศึกษา 

   2.3 ปHญหาแรกขEาวของนักศึกษา 

   2.4 กลยุทธNในการดำเนินการฯ 

   2.5 แผนการรับนักศึกษาฯ 

   2.6 งบประมาณ 

   2.7 ระบบการศึกษา 

   2.8 การเทียบโอนหนUวยกิต รายวิชา 

3. หลักสูตรและอาจารยNผูEสอน 

   3.1 หลักสูตร 

         - จำนวนหนUวยกิต 

         - โครงสรEางหลักสูตร 

         - รายวิชาในหลักสูตร  

         - แผนการศึกษา 

         - คำอธิบายรายวิชา  

           ฯลฯ  

4. องคNประกอบเก่ียวกับการฝZกภาคสนาม การฝZกงาน 

   (มาตรฐานผลการเรียนรู/ของประสบการณ8    

   ภาคสนาม  ทบทวน ปรับเพ่ิม ตามจุดเน/น OBE)   

5. ขEอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรือวิจัย/  วิทยานิพนธN 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง OBE 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู5 กลยุทธ-การสอน 
และการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู#ในแตNละด#าน 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน 

   ผลการเรียนรู#จากหลักสูตรสูNรายวิชา   

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู5 กลยุทธ-การสอน 
และการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

   (ทบทวน มองแบบสมรรถนะ หรือ บูรณาการ KAS 
   ท่ีโดดเด%น มองเห็นหน/าตาของบัณฑิตท่ีชัดเจน)  
2. การพัฒนาผลการเรียนรู#ในแตNละด#าน แบNงเป;น 

   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ หมวดวิชาเฉพาะ  

   แผนท่ีกระจายความคิด  
(LO 5 หรือ 6 ด/าน จากเดิม เพ่ิมเติม สมรรถนะ  
และ OBE มากข้ึน) 
3. ผลลัพธIการเรียนรู#ของหลักสูตร (PLOs)  
(เพ่ิมเติมโดยกำหนด PLOs – PLO1, PLO2,     

    PLO3, PLO4 … และ Sub-PLOs  
     PLO 1 : 
              1A : 

              1B : 

              1C : 

      PLO 2 : 
              2A : 

              2B : 

              2C : 

4. การพัฒนาผลลัพธIการเรียนรู#ของหลักสูตร 

(เพ่ิมเติมโดย นำ PLO, Sub-PLO มาออกแบบกลยุทธ1
การสอน และ กลยุทธ1การประเมินผลการเรียนรู/) 
5. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของผลลัพธI

การเรียนรู#ของหลักสูตรสูNรายวิชา  

(Curriculum mapping) 

(แสดงตารางท่ีเช่ือมโยงมาจาก ข/อ 4 ว%าแต%ละรายวิชา 
สอดคล/องกับ PLO และ Sub-PLO ในระดับใด 
โดยระบุตัวเลขท่ีแสดงระดับ 1,2 หรือ 3)  
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง OBE 
 6. ตารางแสดงคำอธิบายรายวิชา กับผลลัพธNการเรียนรูEของ

รายวิชา (CLO) 

(ตารางแสดง รหัสวิชา ช่ือรายวิชา คำอธิบายรายวิชา (จาก

หมวด 3) วัตถุประสงค8 วิธีการสอน / วิธีการประเมินผล  

และผลลัพธ8การเรียนรู/ของรายวิชา (CLO)  7. ตารางแสดง

ความสัมพันธNระหวUางผลลัพธN 

    การเรียนรูEของหลักสูตร (PLO) กับ NRRU  

    Student QF และผลการเรียนรูE 5 ดEานของ TQF  

     (ตารางแสดง PLO, Sub-PLO กับอัตลักษณ8     

     บัณฑิต และ  LO)  

8. ความคาดหวังของผลลัพธNการเรียนรูE 

   เม่ือส้ินปrการศึกษา  

9. ขEอมูลรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 

     กับการทำงาน (Work Integrated Learning:WIL) 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑFในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑNในการใหEระดับคะแนน  

   (เกรด) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

   ของนักศึกษา  

3. เกณฑNการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ-ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑIในการให#ระดับคะแนน      

   (เกรด) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

   ของนักศึกษา  

3. เกณฑIการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารยF 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยNใหมU  

2. การพัฒนาความรูEและทักษะใหEแกUอาจารยN 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย- 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารยIใหมN  

2. การพัฒนาความรู#และทักษะให#แกNอาจารยI 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร  

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

3. การบริหารอาจารยN 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

5. การสนับสนุนและการใหEคำแนะนำนักศึกษา 

6.  ความตEองการของตลาดแรงงาน สังคม  

    และ / หรือความพึงพอใจของผูEใชEบัณฑิต  

7. ตัวบUงช้ีผลการดำเนินงาน (Key performance  

   indicators) 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร  

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

3. การบริหารอาจารยN 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

5. การสนับสนุนและการใหEคำแนะนำนักศึกษา 

6.  ความตEองการของตลาดแรงงาน สังคม  

    และ / หรือความพึงพอใจของผูEใชEบัณฑิต  

7. ตัวบUงช้ีผลการดำเนินงาน (Key performance  

    indicators) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง OBE 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุง 
การดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

3. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุง 
การดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

3. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
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ภาคผนวก  
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คำชี้แจง: จงกำหนดเป}าหมายปลายทางที่สะท#อนภาพความสำเร็จหรือผลลัพธIที่หลักสูตรต#องการ โดยบอกถึง               

อัตลักษณI (Identity) หรือลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเดNนของบัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของทNาน เพ่ือ

นำไป    สูNการกำหนดผลลัพธ-การเรียนรู5สูFสมรรถนะระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes: 

PLOs) 

วัตถุประสงค-  เพ่ือให#ผู#เข#ารNวมประชุมระดมความคิดและกำหนดภาพความสำเร็จได#อยNางชัดเจน  

ตอนท่ี 1 ผลการระดมความคิด (ยังไมNต#องเขียน  PLOs)  

 

ช่ือหลักสูตร…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: PLOs นำมาจากหลักปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค1ของหลักสูตร และ LO โดยมองแบบสมรรถนะ 
หรือ บูรณาการ KAS ท่ีโดดเด%น สะท/อนหน/าตาของบัณฑิตท่ีชัดเจน  

ผลลพัธก์ารเรียนรูสู้่สมรรถนะระดบัหลกัสตูร : PLOs กิจกรรมทีB 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยFางเปGาหมายปลายทางท่ีสะท5อนภาพความสำเร็จ 
หรือผลลัพธ-ท่ีหลักสูตรต5องการ ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

1.  รอบรู#เร่ืองหลักสูตรและออกแบบหลักสูตรได# 

  2.  รอบรู#ศาสตรIการสอนและออกแบบการจัดการเรียนรู# 

  3.  ทำวิจัยเพ่ือสร#างองคIความรู#ด#านหลักสูตรและการสอน 

  4.  มีความเป;นผู#นำทางวิชาการ และ กล#าหาญทางจริยธรรม  
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PLO-1 : ............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

PLO-2 : ............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

PLO-3 : ............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 PLO-4 : .............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ การเขยีน PLOs เป็นการต่อยอดสูก่ารประยกุตใ์ชเ้พื >อใหเ้กดิสมรรถนะ   

 

 

 

 

 

กรอบการเขียน:  Action Verb + Object + Qualifying phrase 
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ตอนที0 2  ใหเ้ขยีน PLOs ของหลกัสตูร  

 

 

 

 

ตวัอย่าง: หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 

               1. รอบรูเ้รื?องหลกัสตูรและออกแบบหลกัสตูรได ้

               2. รอบรูศ้าสตรก์ารสอนและออกแบบการจดัการเรยีนรู ้

               3. ทาํวจิยัเพื?อสรา้งองคค์วามรูด้า้นหลกัสตูรและการสอน 

               4. มคีวามเป็นผูนํ้าทางวชิาการ และกลา้หาญทางจรยิธรรม  
              
รอบรู้เรื0องหลกัสตูรและออกแบบหลกัสตูรได้ 
      PLO-1:  เชื?อมโยงความรูด้า้นหลกัสตูร เพื?อประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบหลกัสตูรตามบรบิท 

                    และความตอ้งการจาํเป็นได ้
 
รอบรู้ศาสตรก์ารสอนและออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
      PLO-2:  เชื?อมโยงความรูด้า้นศาสตรก์ารสอน เพื?อประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้

ตามเป้าหมายและบรบิทของผูเ้รยีนได ้ 

 

ทาํวิจยัเพื0อสร้างองคค์วามรู้ด้านหลกัสตูรและการสอน 

      PLO-3: บรูณาการความรูด้า้นหลกัสตูรและการสอน เพื?อออกแบบการวจิยัได ้ 

 

มีความเป็นผูนํ้าทางวิชาการ และกล้าหาญทางจริยธรรม 

      PLO-4: มภีาวะผูนํ้าทางวชิาการดา้นหลกัสตูรและการสอนและกลา้หาญทางจรยิธรรม  
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คาํชีWแจง: จากกจิกรรมที? 1 เมื?อทา่นไดข้อ้สรปุลกัษณะเฉพาะที?โดดเดน่หรอืภาพของบณัฑติตามที?หลกัสตูร

ตอ้งการแลว้ ใหเ้ชื?อมโยงไปสูพ่ฤตกิรรม / บุคลกิลกัษณะของบณัฑติ ไดแ้ก่  

       1. ความรูท้ี?บณัฑติตอ้งม ี(Knowledge competency) 

       2. พฤตกิรรม บุคลกิ เจตคต ิ/ คณุธรรมจรยิธรรม / จรรยาบรรณวชิาชพี ที?บณัฑติตอ้งม ี(Soft skills) 

       3. ทกัษะ / กระบวนการทาํงาน / การปฏบิตั ิ/ ความสามารถทางวชิาชพี (Functional competency)  

  จากนั xนใหนํ้ามาเขยีนเป็นแผนผงัความคดิ (Mind map) โดยระบุวา่ บณัฑติตอ้งรูอ้ะไรและทาํอะไรไดบ้า้ง  

วตัถปุระสงค ์ เพื?อใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุเขยีน Sub-PLO ไดอ้ยา่งครอบคลุมและครบถว้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทีB 2 ขยาย PLOs ด้วย Sub PLOs 

อตัลกัษณ์ของบณัฑิต 

ภายหลงัจบหลกัสูตร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................... 
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ตวัอย่าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLO-2  เชื0อมโยงความรู้ด้านศาสตรก์ารสอน                             

เพื0อประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจดั 

การเรียนรู้ตามเป้าหมายและบริบทของผู้เรยีน

ได้  

2A : อธบิายแนวคดิเกี?ยวกบัความรูด้า้นศาสตร ์   

      การสอนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2B : วเิคราะหบ์รบิทและประยุกต์ใชค้วามรู ้

      ดา้นศาสตรก์ารสอนเพื?อออกแบบการจดั 

      การเรยีนรูไ้ดอ้ย่างสรา้งสรรค ์

2C : ออกแบบและปฏบิตักิารจดัการเรยีนรู ้

       ในสถานศกึษาเพื?อพฒันาผูเ้รยีน 

       ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

       ไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

PLO-1 เชื0อมโยงความรู้ด้านหลกัสูตร  

เพื0อประยุกต์ใช้ในการออกแบบหลกัสูตร 

ตามบริบทและความต้องการจาํเป็นได้  

1A : อธบิายแนวคดิเกี?ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร    

      ไดอ้ย่างเหมาะสม  

1B : วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของหลกัสูตร 

      ที?กําหนดใหไ้ดอ้ย่างหลากหลาย  

1C : พฒันาหลกัสูตรระดบัต่าง ๆ ตามบรบิท 

       และความต้องการจําเป็นไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ 

 

 

 

PLO-4 มีภาวะผู้นําทางวิชาการด้านหลกัสูตร

และการสอนและกล้าหาญทางจริยธรรม 

4A : มบุีคลกิความเป็นผูนํ้าทางวชิาการ 

       ทางดา้นหลกัสูตรและการสอน 

4B : แสดงพฤตกิรรมของภาวะผูนํ้า 

       ทางวชิาการดา้นหลกัสูตรและการสอน 

4C : มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรม 

       ดา้นหลกัสูตรและการสอน 

 

 

 

   

PLO-3 :  บูรณาการความรู้ดา้นหลกัสูตรและ 
การสอน เพื1อออกแบบการวิจยัได ้
3A : อธบิายแนวคดิการวจิยัดา้นหลกัสูตร 

      และการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม 

3B : วเิคราะหปั์ญหาดา้นหลกัสูตรและการสอน 

      ตามแนวโน้มและความตอ้งการจําเป็นได ้

      อย่างเหมาะสม 

3C : ออกแบบการวจิยัดา้นหลกัสูตรและการสอน 

      ตามแนวโน้มและความตอ้งการจําเป็น 

      ไดถู้กต้องตามระเบยีบวธิวีจิยั  

4C : ปฏบิตักิารวจิยัและเขยีนรายงานการวจิยั 

      ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

5C : เผยแพร่องค์ความรูใ้นวารสารทางวชิาการ 

       ในฐานขอ้มูล (TCI 1 หรอื 2)  

อตัลกัษณ์ของบณัฑิต 

ภายหลงัจบหลกัสูตร 
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คาํชี'แจง: นําอตัลกัษณ์ของบณัฑติที6ไดจ้าก กจิกรรมที6 2  มากาํหนด Tasks เพื6อ PLOs/Sub-PLOs, Knowledge Competency, Soft Skills,  Functional 

 competency และวิเคราะห+เช่ือมโยง เหลา่นีGควรอยูใ่นวชิาอะไร หรอืควรเพิ6มในวชิาใดบา้ง รวมถงึการกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของบณัฑติ 

 

ข้อ PLOs / Sub-PLOs Knowledge Competency Soft Skills Functional competency Tasks Course title 
1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................. 
2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Reinventing หลกัสูตร  กิจกรรมที6 3 
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การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน;นผลลัพธ?การเรียนรู;สูAสมรรถนะ              

(Outcome-Based Education) 

 

         

 

ข้อ PLOs / Sub-PLOs Knowledge Competency Soft Skills Functional competency Tasks Course title 
3 

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

.............................. 
4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
ตวัอย่างหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑิต  

Reinventing หลกัสูตร  (ต่อ) กิจกรรมที6 3 
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การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน;นผลลัพธ?การเรียนรู;สูAสมรรถนะ              

(Outcome-Based Education) 

 

 

ข้อ PLOs/Sub-PLOs Knowledge 
Competency Soft Skills Functional 

competency Tasks    Course title 

1  PLO-1 เชื\อมโยง 

ความรู้ด้านหลกัสตูร  

เพื\อประยกุตใ์ช้ 

ในการออกแบบ 

หลกัสตูรตามบริบทและ 
ความต้องการจาํเป็นได้  

1A : อธบิายแนวคดิ   

      เกี6ยวกบัการพฒันา   

      หลกัสตูรได ้

      อยา่งเหมาะสม  

1B : วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

      ของหลกัสตูรที6กาํหนด 

      ใหไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย  

1C : พฒันาหลกัสตูร 

     ระดบัต่าง ๆ ตามบรบิท 

     และความตอ้งการ    

     จาํเป็นไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

1. หลกัการ แนวคดิ  

   ทฤษฎเีกี6ยวกบัหลกัสตูร 

2. องคป์ระกอบ 

    ของหลกัสตูร 

3. หลกัสตูรระดบัต่าง ๆ 

4. ประเภทของหลกัสตูร 

    ระดบัต่าง ๆ  

5. กระบวนการพฒันา      

   หลกัสตูร  

6. แนวโน้มการพฒันา     

   หลกัสตูร 

7. งานวจิยัที6เกี6ยวขอ้งกบั 

   การพฒันาหลกัสตูร  

8. การประยกุตใ์ช ้

   องคค์วามรูด้า้นหลกัสตูร 

1. มคีวามมุง่มั 6น ใฝ่เรยีนรู ้    

   อดทน ประณปีระนอม 

   ในการพฒันาหลกัสตูร 

2. ยอมรบัขอ้คดิเหน็      

   วพิากษ์ วจิารณ์  

   จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

   ในการพฒันาหลกัสตูร  

3. พฒันาหลกัสตูร 

   บนฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

   ที6เป็นจรงิ  

4. มวีสิยัทศัน์ในการพฒันา     

   หลกัสตูร  

1. ทกัษะการคดิวเิคราะห ์    

    ปัจจยัพืGนฐานการพฒันา     

    หลกัสตูร 

2. ทกัษะวางแผนการทาํงาน   

    ดา้นการพฒันาหลกัสตูร  

3. ทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์  

   ในการพฒันาหลกัสตูร 

   ระดบัต่าง ๆ  

ในสถานการณ์ปัญหา

แนวโน้มและความตอ้งการ

จาํเป็นที6อยูใ่นสถานการณ์ 

ที6มกีารเปลี6ยนแปลง 

อยา่งต่อเนื6อง โดยนกัศกึษา

ในมบีทบาทหน้าที6 

ที6แตกต่างกนั เชน่  

คร ูหวัหน้าฝ่ายวชิาการ 

ผูอ้าํนวยการสถานศกึษา 

หรอื ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

มบีทบาทการจดัทาํหลกัสตูร

ระดบัต่าง ๆ ตามบรบิท 

ที6กาํหนด 

 1. วชิาพืGนฐาน 

     การพฒันา      

     หลกัสตูร 

     และการสอน 

2. วชิารปูแบบ 

    และกลยทุธ ์

    การเรยีนการสอน 

3. วชิาปัญหาเฉพาะ 

    ดา้นหลกัสตูร 

    และการสอน  

4. วชิาสมัมนา 

    ดา้นหลกัสตูร 

    และการสอน  

ตวัอย่างหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑิต  
 



ห น 6 า  | 26 
 

 
การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน;นผลลัพธ?การเรียนรู;สูAสมรรถนะ              

(Outcome-Based Education) 

 

 

 

คาํชี'แจง: ใหอ้อกแบบ Tasks และกาํหนดกลยทุธก์ารสอน(Instructional Strategy) และกลยทุธก์ารประเมนิผล (Assessment Strategy) โดยแยกตามผลลพัธ ์                       

การเรยีนรูข้องหลกัสตูร (PLOs + Sub PLOs) และความเชื6อมโยงกบัรายวชิา (Course title) แต่ละขอ้ใหช้ดัเจน 

 

PLOs / Sub-PLOs Tasks Instructional Strategy Assessment Strategy Course title 

PLO-1:      

1A      

     

     

1B:     

     

     

1C:       

     

     

  

กิจกรรมที6 4 การพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร  



ห น 6 า  | 27 
 

 
การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน;นผลลัพธ?การเรียนรู;สูAสมรรถนะ              

(Outcome-Based Education) 

 

 
 
 

PLOs / Sub-PLOs Tasks Instructional Strategy Assessment Strategy Course title 

PLO-2:      

2A      

     

     

2B:     

     

     

2C:       

     

     

 

 

 

 

กิจกรรมที6 4 การพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร  (ต่อ) 
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การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน;นผลลัพธ?การเรียนรู;สูAสมรรถนะ              

(Outcome-Based Education) 

 

 
 
 

PLOs / Sub-PLOs Tasks Instructional Strategy Assessment Strategy Course title 

PLO-3:      

3A      

     

     

3B:     

     

     

3C:       

     

     

 

 

 

 

กิจกรรมที6 4 การพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร  (ต่อ) 



ห น 6 า  | 29 
 

 
การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน;นผลลัพธ?การเรียนรู;สูAสมรรถนะ              

(Outcome-Based Education) 

 

 
 
 

PLOs / Sub-PLOs Tasks Instructional Strategy Assessment Strategy Course title 

PLO-4:      

4A      

     

     

4B:     

     

     

4C:       

     

     

 

 

 

 

กิจกรรมที6 4 การพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร  (ต่อ) 



ห น 6 า  | 30 
 

 
การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน;นผลลัพธ?การเรียนรู;สูAสมรรถนะ              

(Outcome-Based Education) 

 

ตวัอย่างหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑิต   

PLOs/Sub-PLOs Instructional Strategy Assessment Strategy Course title 

PLO1: เชื\อมโยงความรู้ด้านหลกัสตูร เพื\อประยกุตใ์ช้ในการออกแบบหลกัสตูรตามบริบทและความต้องการจาํเป็นได้  

1A : อธบิายแนวคดิเกี6ยวกบั 

      การพฒันาหลกัสตูร 

      ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

1B : วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

      ของหลกัสตูรที6กาํหนดให ้

      ไดอ้ยา่งหลากหลาย  

1C : พฒันาหลกัสตูรระดบัต่าง ๆ  

      ตามบรบิทและความตอ้งการ 

      จาํเป็นไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ 

 

1. การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน      

    (Problem-based learning) 

2. การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

3. Flipped Classroom  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม  

   การคดิ วางแผน การทาํงานรว่มกนั  

2. จากการประเมนิชิGนงาน / 

    แผนการจดัการเรยีนรู ้

3. จากการบนัทกึการเรยีนรู ้

    ที6สะทอ้น ความรู ้ทกัษะ  

    และจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู 

1. วชิาพืGนฐานการพฒันา 

    หลกัสตูรและการสอน 

2. วชิารปูแนบบและกลยทุธ ์

    การเรยีนการสอน 

3. วชิาปัญหาเฉพาะ 

    ดา้นหลกัสตูร 

    และการสอน  

4. วชิาสมัมนาดา้นหลกัสตูร 

    และการสอน  
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การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน;นผลลัพธ?การเรียนรู;สูAสมรรถนะ              

(Outcome-Based Education) 

 

         คาํชี'แจง: ใหเ้ขยีนชื6อรายวชิา (Course title ) คาํอธบิายรายวชิา (Course description) ในรายวชิาต่าง ๆ โดยระบุวตัถุประสงค ์(เขยีนใหส้อดคลอ้งกบั PLOs และ Sub-PLOs                      
       ระบุเป็นขอั ๆ) และเชื6อมโยงกบั Tasks, Instructional Strategy และ Assessment Strategy 

       ระบุเป็นขอั ๆ) และเชื6อมโยงกบั Tasks, Instructional Strategy และ Assessment Strategy 

 

 

PLOs – Sub-PLOs Course title / Course Description CLO Tasks 
Instructional 

Strategy 

Assessment 

Strategy 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

………………………. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

กิจกรรมที( 5 คาํอธิบายรายวิชา เพิ6มผลลพัธก์ารเรียนรู้รายวิชา (CLO) 
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การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน;นผลลัพธ?การเรียนรู;สูAสมรรถนะ              

(Outcome-Based Education) 

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

ท่ีปรึกษา 

1. ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท+  อธิการบดี 

2. รศ.ดร.กิติพงษ+ ลือนาม รองอธิการบดีฝGายวิชาการ 

3. ผศ.ดร.แสงเพชร พระฉาย ผู6อำนวยการสำนักสNงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คณะทำงาน  

1. ผศ.ดร.สิรินาถ จงกลกลาง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

2. ผศ.ดร.สายสุนีย+ เติมสินสุข สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

3. ผศ.ธนวัฒน+ ธิติธนานันท+ สาขาวิชาวัดและประเมินผล 

4. ผศ.ดร.จตุรงค+ ธนะสีลังกูร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

5. ดร.สุภาวดี วิสุวรรณ  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

6. ดร.จุลมณี สุระโยธิน  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

7. อาจารย+ศลิษา ณรงค+เลิศฤทธ์ิ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะครุศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 




