
AUN - Accreditation – ประกนัคุณภาพการศึกษา Learning Outcome 

OBE – Program Learning Outcome 

- เร่ิมตน้จากการท า มคอ.ผลการเรียนรู้ Result of learning 

หลกัสูตรท่ีดี - เดก็เรียนรู้ไดห้รือไม่ ตวัท่ีเขา้มาจบัคือ Learning outcome 

- ศตัวรรษท่ี 21 มาเรียนมหาวิทยาลยัไปท าไม - เมืองไทยไม่สนใจเพราะจบแลว้ไดเ้งินเดือน 1500 บาท แต่ต่างประเทศสนใจเพราะ สามารถเรียนผ่าน 
Website ได ้ ท  าไมตอ้งเสียเงินแพงๆเขา้มหาวิทยาลยัดว้ย performance base accountability frame work 

- ต่อไป IQA สกอ.ไม่ท  าแลว้ มหาวิทยาลยัตอ้งท าอีกหรือไม่ 
- มาเลเซีย OBIQA – Outcome base  internal quality assurance มองความส าเร็จของมหาวิทยาลยั การเรียนการสอน นกัศึกษาให้
มองผลลพัธ์ 
- ความแตกต่าง Outcome & Output ->ความแขง็แรงเกิดจาก Outcome เน่ืองจากการด่ืมนม 

- กระบวนการ Input->Process(what we “DO”)->Output->Outcome (Cause drive leading)->Impact (What 

we wish to “Achieve”) ดงันั้น outcome เป็น Achievement ระยะสั้น สุดทา้ยจะตอ้งเกิดการเปล่ียนแปลงเกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ Impact เช่น 
Thailand 4.0-> OKR → Objective & key Results เช่น note 8 ออกมาแลว้ 
- OBE จะตอบค าถามอะไรไดบ้า้ง อาจารยใ์ห้อะไรกบันกัศึกษาไดม้ากกวา่ Mooc → A High QUALITY Education ให้อะไร บณัฑิต
พนัธ์ใหม่ให้อะไร แตกต่างจากเดิมอยา่งไร 
- GPA นกัศึกษาไดเ้กรด 4.0 ไม่อยา่กให้จบมีหรือไม่ หรือ 2.0 ไม่อยากให้จบมีหรือไม่ 
- กระบวนการจดัการเรียนการสอน นกัศึกษาคุณภาพต ่า จะไดเ้ด็กท่ีมีคุณภาพหรือไม่ MIT ไดน้กัศึกษาท่ีมีคุณภาพต ่า จะท าให้นกัศึกษามีคุณภาพหรือไม่ 
อาจารยเ์ก่ง จะท าให้นกัษาเก่งตามอาจารยห์รือไม่ 
- PDCA กบั ADLI ในระบบอุดมศึกษามนัขาดหายไปในระบบอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต Attended Learning 

Outcome 

- การส่งนกัศึกษาไปฝึกงาน รู้หรือไม่ว่า นกัศึกษาพร้อมหรือไม่ เราบอกวา่ ลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการ เป็นเป้าหมายของเราหรือไม่ 
- รายวิชาต่างๆ เก่ียวกบังานของนกัศึกษาหรือไม่ 
- Che-Co → WFME คณะแพทยเ์ร่ิมน ามาใช ้

- Learn to Know → นกัประวติัศาสตร์ จะตอ้งเป็น Data Science หรือไม่  Internet ช่วยท าให้เกิดการ Share Information 

- Knowledge is Constant ถา้ให้นกัศึกษามีความรู้อยา่งเดียว นกัศึกษาจะตาย 
- Chang is CONSTANT ภาษาองักฤษไม่ค่อยมี content แต่จะตอ้งสอนในส่วนของการใชง้าน ไปเรียนอเมริกา 3 ปีไม่พดูกบัใครก็ยงัพดูไม่
เป็น พดูไดปี้ท่ี 3 เน่ืองจากตอ้งท างาน take home(America) – take away(England) 

- โภชนาการ Nutrition จะตอ้ง Expire date ไปดว้ย 
- การเพ่ิมหน่วยกิจอยา่งเดียว จบไปแลว้ Graduatedจะเขา้ไปสู่ Unemployment 

- 4.0 → Digital Innovation Intelligence Connectivity 

- 4.0 → Process + Internet of Every Things → Data + People   เกิดการเช่ือมต่อระหวา่งกระบวนการ ขอ้มูลและประชาชน 
เป็น Digital Transformation 

- จากเดิม Classical Culture เป็น Digital Culture จะไดเ้ป็นดงัน้ี Vertical → Horizontal, Control → Let Go, 

Hierarchy → Network, Planing →  Experimenting, Order → AGILITY 

- Artificial Intelligence ->Network Learning-> Deep Learning 

- ความเป็นนกัวิทยาศาสตร์ แตกต่างจากนกัวิชาการ ->จะท าอยา่งไร You can DO (Critical Thinking, Creativity, ) → You've to 

BE (Leadership, ) → ท าให้เกิด Lifelong Leaning 

- การออกแบบหลกัสูตร จะตอ้งจบั Industrial Society (..) ไปเป็น Digital Society(..) เช่น Data Science ซ่ึงจะท าให้เกิด Left 

brain และ Right brain รวมกนั 

- หุ่นยนตจ์ะมี Algorithm (Focus on S-Science T-Technology E-Engineering M - Mathematics) แต่มนุษยจ์ะมี 
Humarithms (Focus on H-Humanity E-Ethics C-Creativity I-Intuition) 

- DQ -Digital Literacy 



- Digital Ecosystem → Bad value proposition design เช่น บณัฑิตพนัธ์ใหม่ บางหลกัสูตรอาจจะไม่ถูกตอ้ง 
- Employ Ability สร้างคนเพ่ือไปสร้างอาชีพ → คนอุดมศึกษาจะตอ้งสร้างคนเพ่ือไปสร้างงานในอนาคต → จะตอ้งลืมรายวิชาไปก่อน 

- จะตอ้งเปล่ียน Pack ของ Knowledge เป็น Competences โดยพิจารณาจากการพฒันาของนกัศึกษาจากลกัษณะท่ีไดรั้บเช่น ความเป็น
นกัวิทยาศาสตร์ หรือ ความเป็นนกัวิศวกร เพ่ือท าให้เกิดลกัษะ(Characteristic)ของนกัวิทยาศาสตร์ หรือนกัวิศวกรโดยการใช ้Backward 

Design 

 - Education ->Novice → Intermediate → Expert แต่ Learning → Discover → Create → Experiment → 

Assess 

- 20th century เช่น Inquirer, No right way, Change constantly 

- Leaning แต่ Ensured 

Accountability DO → What you say → You are going to do จะตอ้งดึงกลบัมาหาตวัเอง 
- ในส่วนของการ Curriculum → Learning จะตอ้งมี →<--  Management and Policies โดย Culture and 

Environment จะตอ้งมี Academic STAFF โดยวิธีการวดัผลจะตอ้งมีกระบวนการวดัผล Measurable Learning ในแต่ละปี โดยวดัผล
ในแต่ละขั้นตอน Access progress โดยจุดพวกน้ีเรียกวา่ control point ใน TQF เรียกวา่ Verify หรือ Verification  โดยมีการ
ปรับปรุงกระบวนการหรือไม่อยา่งไร โดยจะพิจารณา Summative Assessment ดูจากตวัของนกัศึกษาโดยการทวนสอบ Formative 

Assessment ดูจากกระบวนการ 
- Policy Implementation ระดบัมหาวิทยาลยั โดยคณะจะตอ้งท าการวาง policy procedure – OBE implementation โดยให้
แนวทางของคณะกรรมการในการพิจารณา - อาจารยจ์ะจดัการสอนอยา่งไร จะมี Check point อยา่งไร เพ่ือท าให้มัน่ใจไดว้า่ กระบวนการดี 

- ปรัชญา วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เป้าประสงค ์วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
- “Essential” “Learning” → micro credential 

- What we want to change → OBE ดูกระบวนการผลิต เพื่อมองให้นกัศึกษาจะเป็นอะไร โดยตดัเวลาออกจากกระบวนการ (All 

students can learn and succeed, but not all the same time or in the same way.) 

- OBE จะเร่ิมตน้จาก The End → PLOs จะ Design backward from final day to the first day โดยพิจารณาเป็น Block 

เช่น Building block ในแต่ละ block 

- SAY what you want ->DO what you say->Measure it ->Improve it->SAY 

- (Signigicant)Leaning outcome(LO) ->(informative)Assessment method ->(Engaging)Pedagogic and 

learning activity->LO 

- 4 years-> Credential degree = Micro-degree – Micro-credential จะเอา block chain มาร้อยให้ครบเป็นสาย 


