
 

 

การศึกษาเชิงผลลัพธ0 (Outcome Based Education) 
ร.ศ. ดร. บัณฑิต ทิพากร 

1. ระบบการอุดมศึกษาแบบใหมMในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ไมMเคยหยุดนิ่ง 

 สถาบันอ ุดมศึกษาในศตวรรษที่  21 จำเป Bนต Cอง “สร WางความแตกตMางเช ิงค ุณภาพ 

(Differentiate Quality)” การ “เรียนรูW (Learning)” ความรูC “วิชาการ”ตYางๆ จากแหลYงความรูC

ที่มีและกระจายอยูYทั่วไปบนอินเตอรaเน็ต โดยเฉพาะเครือข'ายสังคม (Social Network) ในปeจจุบัน 

(ศตวรรษที่ 21) ความกCาวหนCาดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอินเทอรaเน็ต 

(Internet) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) โดยเฉพาะที่สำคัญคือ “เครือขMายสังคม 

(Social Network)” ทำใหCนักวิชาการ และประชาคมทั่วไป สรCางแหลYงแบYงปeน และแลกเปลี่ยน 

“ความรู?” ซึ่งกันและกัน ในเรื่องที่สนใจตYางๆ และแมCแตYสถาบันอุดมศึกษาหลายแหYงเองก็นำ

ศาสตรaวิชาการขั้นสูงทั้งเกYาและใหมYใหCคนทั่วไปที่สนใจศึกษาอยYางเสรีบนเครือขYายอินเทอรaเน็ตที่

เร ียกวYา “Massive Open Online Courses หรือ MOOCs” ความรู Cท ุกประเภทโดยเฉพาะ 

“ศาสตร0ว ิชาการขั ้นสูงตMางๆ” ที ่ยากตYอการเขCาถึงในอดีต เปลี ่ยนเปBน “สินค%าบริโภค 

(Commodity)” ที ่หาไดCง Yาย และสะดวก ไมYผ ูกขาดโดยองคaกรใดองคaกรหนึ ่งโดยเฉพาะ

สถาบันอุดมศึกษา เมื่อสถานการณaเปลี่ยนไปเชYนนี้ ประชาคมเริ่มตั้งคำถาม “ทำไมต?องเข?ามา

เร ียนร ู ? ในสถาบันอ ุดมศึกษา” และหร ือ “นิส ิต/น ักศ ึกษาจะได ?ร ับประโยชนVอะไรจาก

สถาบันอุดมศึกษา” ถCาสถาบันอุดมศึกษายังคงใหCเนCนผลิตบัณฑิตอุดมดCวย “เนื้อหาวิชาการใน

ศาสตร0อาชีพตMางๆ” ตามที่แสดงไวCในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หรือ “โภชนาการทาง

ปXญญา (Intellectual Nutrition Facts)” เพื่อเปBน “ใบเบิกทาง” เขCาทำงาน สถาบันอุดมศึกษา

ในยุคสังคมศตวรรษที่ 21 จึงจำเปBนตCอง “เปลี่ยน (Transforming)” มิติการใหCบริการการศึกษา 

ไมYวYาสถาบันอุดมศึกษาจะพรCอมหรือไมY สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 กำลังเปลี่ยนแปลงมีสภาวะที่

แตกตYางจากสังคมโลกในอดีตอยYางสิ้นเชิง 

สังคมศตวรรษที ่21: สังคมการเรยีนรู? “อย'างต'อเนื่อง และทันพอดีกับความต?องการ”  

 สังคมศตวรรษที่ 21 เปBนสังคมที่มี “วิวัฒนาการสิ่งปกติใหมMเกิดขึ้นแบบฉับพลันและพลิกผัน

ตลอดเวลา” เมื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูCความรูCเรื่องตYางๆ แมCแตYศาสตรaวิชาการขั้นสูง ของคนใน

สังคมศตวรรษที่ 21 ทำไดCอยYางไมYมีขีดจำกัดที่ “แผ'ขยายครอบคลุม” ประชาชนคมทุกภาคสYวน

อยYางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดCวย เทคโนโลยีดิจิทัล “วิวัฒนาการสิ่งปกติใหมM (New 



 

 

Normal)” ในสังคมศตวรรษที่ 21 จึงเกิดไดCอยYาง “รวดเร็ว และ ฉับพลันและพลิกผัน” และ

สามารถเกิดไดCมากกวYาหนึ่งอยYางพรCอมกันทั้งในมิติจำนวน และความหลากหลาย (Diversity) 

สังคมศตวรรษที่ 21 จึงเปBนสังคมที ่มีพลวัตร (Dynamic) สูง เมื ่อเทียบกับสังคมในอดีต แตY

วิวัฒนาการสิ่งปกติใหมYเหลYานั้นๆ จะคงอยูYเพียง “คาบระยะเวลาหนึ่ง (Period)” เนื่องจากจะมี

วิวัฒนาการสิ่งปกติใหมYเกิดขึ้นทดแทนเปBนวัฎจักร สังคมศตวรรษที่ 21 จึงเปBนสังคมที่มีสภาวะ 

“ไมMตMอเนื่อง (Discrete)” และ “หยุดชะงัก (Discontinuity)” เปBนชYวงๆ  ซึ่งเปBนลักษณะที่

เรียกวYา “ดิจิทัล (Digital)” ความไมYตYอเนื่องและหยุดชะงักวิวัฒนาการสิ่งปกติใหมYทำใหCสังคม

ศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะจำเพาะแตกตYางจากสังคมยุคที่ผYานมาคือเปBนสังคมที่มีสภาพเสมือน 

“แตกแยก (Disruption)” โดยมีวิวัฒนาการใหมYมาขัดจังหวะวิวัฒนาการเดิมที่กำลังดำเนินการ

อยูYเปBนประจำแบบฉับพลันและพลิกผัน หรือดCวยอัตราการเปลี่ยนแปลงสูง (Volatility) 

 นอกจากสภาวะดิจิทัลที่เกิดวิวัฒนาการสิ่งปกติใหมYเปBนประจำดCวยอัตราการเปลี่ยนแปลงสูง 

หรือ Volatility ที่กลYาวมาขCางตCน ซึ่งทำใหCเกิด “ความลWาสมัย (Obsolete)” ของสิ่งปกติใหมYที่

เกิดขึ ้น การที ่มี “คาบระยะเวลาที ่สั ้นลง” ของวิวัฒนาการสิ ่งปกติใหมYตYางๆ และ “ความ

หลากหลาย (Diversity)” ของสังคมในมิติตYางๆ ทำใหCประชาคมในสังคมอยูYในสภาวะไมYมีความ

มั่นใจ (Uncertainty) ในการตัดสินใจปeญหา ทำนายและหรือคาดเดาสถานกาณaตYางๆ เนื่องจาก

ขCอจำกัดของเวลาเพียงพอที่จะรวบรวมขCอมูลใหCครบถCวน และขCอมูลก็ไมYมีเสถียรมากเพียงพอ 

รวมทั้งความเชื่อมโยงถึงกันในเรื่องตYางๆ มีจำนวนมากและหลากหลายกวYาที่เคยเปBนอยูYในอดีต ทำ

ใหCปeญหาในการทำงาน หรือสถานการณaตYางมีความซับซCอน (Complexity) และสYงผลในการ

ตีความหมายไดCไมYชัดเจน หรือความกำกวม (Ambiguity) นั่นคือประชาคมในสังคมศตวรรษที่ 21 

ตCองทำงานภายใตCสภาวะดิจิทัลที่มีความแตกแยก และการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณลักษณะจำเพาะ 4 

ประการคือ 

1. การเปลี่ยนแปลงจะเกิดอยYางฉับพลัน และพลิกผัน (Volatility) 

2. การเปลี่ยนแปลงมีความไมYแนYนอน (Uncertainty) ในการคาดเดา หรือทำนายสิ่งที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตหลังการเปลี่ยนแปลง 

3. การเปลี่ยนแปลงมีความซับซCอน (Complexity) ของสาเหตุที่มาของการเปลี่ยนแปลง

ทั้งในมิติของปริมาณ และความหลากหลาย 

4. การเปลี่ยนแปลงมคีวามกำกวม (Ambiguity) ในการตีความ หรือสรCางความเขCาใจ 

 นั่นก็หมายความวYา วิวัฒนาการสิ่งปกติใหมYตYางๆ จะมี “วัฏจักรชีวิต (Life Cycle)” สั้น หรือ 

“ไมYยั่งยืน” และจะมีคุณสมบัติจำเพาะวูกCา ปรากฎการณaทั้งสองอยYางนี้มีผลกระทบอยYางมากตYอ



 

 

การทำงานเพื่อเลี้ยงชีพของบัณฑิตในสังคมศตวรรษที่ 21 เพราะในสังคมปeจจุบัน “การมีความรูCใน

ศาสตรaสาขาวิชาชีพ” อยYางเดียวไมYเพียงพอตYอการทำงานหาเลี้ยงชีพ แตYตCองมีความสามารถ 

“เรียนรูWตลอดเวลา” ดังนั้น 

“เพื ่อให?ทำงานหาเลี ้ยงชีพได?ในสังคมศตวรรษที่ 21 คนในสังคมทุกคนต?องมีความ

คล'องแคล'วในการเรียนรู? (Learning Agility) ให?ทันพอดีกับความจำเปoนต?องใช?งาน (Just-

in-Time) กับวิวัฒนาการสิ่งปกติใหม'ที่มีความไม'ยั่งยืน และมีคุณลักษณะจำเพาะวูก?า” 

ความคาดหวังใหมYดังกลYาวขCางตCนเปBนความทCาทายที่สำคัญทำใหCสถาบันอุดมศึกษาแบบดั้งเดิมที่

เปBนอยูY (Traditional Higher Education Institutes) ตCองพิจารณาวYา “คุณภาพผลการเรียนรูW” 

อยYางไรจึงสามารถทำใหCบัณฑิตของตนมีความคลYองแคลYวในการเรียนรูCตลอดเวลา 

การเรียนรู?ที่มีคุณภาพผลที่ยั่งยืน 

 สถาบันอุดมศึกษาแบบดั้งเดิม (Traditional Higher Education Institutions) ที่ดำเนินการ

อยูYในปeจจุบันจำเปBนตCองเปลี่ยนแปลงอยYางสิ้นเชิง (Transforming) ทั้งระบบและอยYางเปBนระบบ 

จาก “คุณภาพผลผลิต (บัณฑิต) ที ่อ ุดมดWวยเนื ้อหาวิชาการเชิงโภชนาการทางปxญญา 

(Intellectual Nutrition Facts)” เปBน “คุณภาพผลลัพธ0 ที ่สรWางบัณฑิตใหWมีสามัตถิยะ/

ความสามารถ (Competences) ประสบความสำเร็จในสังคมที่มีสภาวะดิจิทัล” จาก “การ

เรียนรูWเพื่อสอบ” เปBน “การสรWางปxญญาจากประสบการณ0การเรียนรูWในสถานการณ0จริง” 

 การอุดมศึกษาแบบดั้งเดิม: นักวิชาชีพ “ผูCรูC (Knowledge Worker)”  

 ระบบการอุดมศึกษาแบบดั้งเดิมเปBนระบบการอุดมศึกษาตอบสนองสังคมยุคอุตสาหกรรมที่

ตCองการนักวิชาชีพ (Professional) ที่เปBน “ผูWรูW (Knowledge Worker)” อุดมดCวย “ความรู?เชิง

วิชาการ(ทฤษฎี หลักการ และเนื้อหา ซึ่งเปoนข?อเท็จจริง และทันสมัย (หรืออาจจะเรียกว'า นัก

วิชาชีพเชิงทฤษฎี) เพื่อประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม และหรือบริษัท” การอุดมศึกษา

ลักษณะนี้เปBน “การอุดมศึกษาเรียนเพื่อรูC (Learn to Know)” เนื่องจากสังคมในยุคนั้นความรูCเชิง

วิชาการหายากและแพรYกระจายอยูYในวงจำกัดโดยเฉพาะสถาบันการอุดมศึกษาเทYานั้น แตYสังคม

ตCองการนักวิชาชีพเปBนจำนวนมากและเรYงดYวนเพื่อการพัฒนาของประเทศตYางๆ ในขณะเดียวกัน

วิวัฒนาการสิ่งปกติใหมYของสังคมในเวลามีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ำ คYอยๆ เปBนไปอยYางชCาๆ การ

ถYายทอดหรือบรรจุเนื้อหาวิชาการจำนวนมากเปBนโภชนาการทางปeญญาใหCกับบัณฑิต สำหรับ

นำไปฝ�กฝนใชCงานสรCางความชำนาญและเชี่ยวชาญในตนของบัณฑิตในระหวYางประกอบอาชีพ 

ขCอเสนอของการอุดมศึกษาแบบดั้งเดิมจึงเปBนประโยชนa “เหมาะสมกับการใชWงาน” นักวิชาชีพใน



 

 

เวลานั ้น เมื ่อ “ความรู Wเชิงวิชาการเป�นหัวใจ” ของการประกอบอาชีพ จึงไมYนYาแปลกใจที่ 

“คุณภาพความรูWเชิงวิชาการ” จะเปBน “หลักการพื้นฐาน” ในการขับเคลื่อนในกระบวนการ 

(Process) ตYางๆ ของระบบการอุดมศึกษาแบบดั้งเดิมเริ่มตั้งแตYการออกแบบหลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรตYางๆ หรืออีกนัย

หนึ่งคือ ระบบการอุดมศึกษาแบบดั้งเดิมที่ใชCกันอยูYในปeจจุบันเปBนระบบที่สรCางความเชื่อมั่นดCวย 

“คุณภาพผลผลิต (บัณฑิต)”  

 แตYสำหรับสังคมที่มีสภาวะดิจิทัลและขับเคลื่อนดCวยคุณลักษณะจำเพาะวูกCา “คุณภาพบัณฑิต

ที ่อุดมด?วยวิชาการ หรือ นักวิชาชีพเชิงผู ?รู? (Knowledge Worker) จะไร?ประโยชนV” เพราะ

นอกจากความรูCหาไดCทั่วไปแลCว ความรูCยังลCาสมัยเร็ว สิ่งสำคัญที่ประชาคม และหรือบัณฑิตทุกคน

ในศตวรรษที่ 21 คือ “สามัตถิยะหรือความสามารถ (Competences) ที่สอดคลWองกับสภาวะ

ดิจิทัลเพื่อสรWางศักยภาพ (Capacity) ในการดำรงชีวิตลื่นไหลตามกระแสการเปลี่ยนแปลง

อยMางตMอเนื่องและประสบความสำเร็จในการเลี้ยงชีพ” 

 การอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21: บัณฑิต “ผูCเรียนรูC (Learning Worker)” ไมYใชYนักวิชาชีพ 

“ผูCรูC” 

 ตั้งแตYสังคมเริ่มเขCาสูYศตวรรษที่ 21 “การเรียนรูWใชWงานไดWทันทีอยMางตMอเนื่องตลอดชีวิต” 

กลายเปBนสิ่งปกติใหมYของสังคมที่อยู YภายใตCการขับเคลื่อนของสภาวะดิจิทัลและคุณลักษณะ

จำเพาะวูกCา (VUCA) เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงอยYางไมYหยุดนิ่ง และวิวัฒนาการสิ่งปกติใหมYจะ

ไมYยั่งยืน ดังที่กลYาวมาขCางตCน นอกจากนี้อาชีพในอดีตของสังคมยุคอุตสาหกรรมเริ่มลCาสมัย หรือ

เปลี่ยนแปลงไปเชYนเดียวกัน สังคมปeจจุบันอยูYในสภาพที่เกิดงานใหมYๆ ที่ตCองการความสามารถที่

ตCองทำไดCทันทีในเวลานั้นเพื่อใหCประสบความสำเร็จ หรืออีกนัยหนึ่งคือการเรียนรูCเพื่อปริญญาบัตร

อุดมดCวยโภชนาการทางปeญญาสำหรับฝ�กฝนระหวYางประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมจะไมYเหมาะสมกับ

สภาวะดิจิทัลในปeจจุบันเพราะคุณลักษณะวูกCา การเรียนรูCของผูCเรียน และหรือนิสิต/นักศึกษา

จะตCองเปBน “การเรียนรูWเพื่อสรWางความสามารถในการทำงาน (ไมMใชMอาชีพอีกตMอไป) ตาม

ประเภทงานที่มีความยากงMายและหรือซับซWอนเป�นลำดับขั้น และตWองทำอยMางตMอเนื่องเป�น

ประจำ” เนื่องจากอาชีพลCาสมัยเร็ว และบัณฑิตไมYมีเวลาพอที่จะยYอยความรูCเชิงวิชากการสรCาง

ประสบการณaใหCทำไดCในระหวYางการเลี้ยงชีพ 

 รูปที่ 1 แสดงสามัตถิยะ/ความสามารถ “เรียนรูCตลอดชีวิต” ของประชาคม ในสังคมศตวรรษที่ 

21 ไมYสามารถบYมเพาะไดCจาก “ความรูCเชิงวิชาการ” อยYางเดียว แตYจำเปBนตCองเรียนรูC (Learn) 



 

 

ฝ�กฝนใหCมีสมรรถนะ (Competencies) แลเปBนผู Cมีคุณลักษณะบุคลิก (Character Qualities)  

ทั้งหมด 16 ประการดCวยกันคือ  

1. การร ู Cหน ังส ือข ั ้นพ ื ้นฐาน (Foundational Literacies) 6 อยYางท ี ่ต Cอง “เร ียนรูW  

(Learn)” สำหรับการดำเนินชีว ิตประจำวัน ไดCแกY การรูC “หนังสือ (Literacy)” 

“ตัวเลข (Numeracy)” “หลักวิทยาศาสตรa (Scientific)” “เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ก า ร ส ื ่ อ ส า ร  (Information and Communication Technology)” “ก า ร เ งิ น 

(Financial)” และ “วัฒนธรรมและการเปBนพลเมือง (Culture and Civic)” 

2. สมรรถนะ (Competencies) 4 อยYางที่ตCอง “ทำไดW (Do)” สำหรับการแกCปeญหาที่

ซับซCอน ไดCแกY “การคิดวิพากษa และการแกCปeญหา (Critical Thinking and Problem 

Solving)” “ความคิดสรCางสรรคa (Creativity) “การสื่อสาร (Communication)” และ 

“การประสานรYวมมือกัน (Collaboration)” 

3. คุณลักษณะบุคลิก (Character Qualities) 6 อยYางที่ “ตWองเป�น (BE)” สำหรับการ

เผชิญกับสภาวะดิจิทัลและคุณสมบัติวูกCา ไดCแกY “ความอยากรูCอยากเห็น (Curiosity)” 

“ความคิดร ิเร ิ ่ม (Initiative)” “ว ิร ิยะ/มานะ (Persistence/Grit)” “การปร ับตัว 

(Adaptability)” “ความเปBนผูCนำ (Leadership)” และ “ความตระหนักที่ตอบสนอง

ตYอความตCองการดCานสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness)” 

 

 

 



 

 

 
รูปที ่1 ทักษะศตวรรษที ่21 สำหรับสามัตถิยะ/ความสามารถเรียนรูCตลอดชีวิตของ

ประชาคมในศตวรรษที่ 21 (New Vision for Education – Unlocking 

the Potential of Technology; World Economic Forum) 

จากตัวอยYางขCางตCน ซึ่งเปBนหนึ่งในตัวอยYางความสามารถที่จำเปBนเพื่อสรCางความสำเร็จในการเลี้ยง

ชีพในสังคมที่กระแสการเปลี่ยนแปลงไมYเคยหยุดนิ่ง สรCางความทCาทายใหCกับสถาบันอุดมศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 ในการเปลี่ยนแปลงระบบการอุดมศึกษาใหCขับเคลื่อนดCวย “การเรียนรูW” บYมเพาะ 

(ผลิต) บัณฑิต “ผูWเรียนรูW (Learning Worker)” กลYาวคือ “สถาบันอุดมศึกษาต?องปรับเปลี่ยน

ระบบการอุดมศึกษาอย'างไรให?นิสิต/นักศึกษาเกิดการเรียนรู?ได?จริง และมีคุณภาพผลทำให?บัณฑิต

ทุกคนเปoนผู%เรียนรู%ได?ตลอดชีวิตอย'างต'อเนื่อง” เพื่อตอบคำถามดังกลYาว สถาบันอุดมศึกษาตCอง

สามารถทราบไดCวYา “ผูCเรียน หรือนิสิต/นักศึกษาเกิดการเรียนรูC” และ “การเรียนรูCอยYางไรจึงจะ

เกิดผลที่ยั่งยืน” 

 การเรียนรูCคืออะไร  

 “การเรียนรูC” เปBน “สิ่ง” ที่เกิดขึ้นภายในสมองของนิสิต/นักศึกษาไมYสามารถจับตCองไดC สYงผล

ใหCความหมายของการเรียนรูCมีหลายหลากในแงYมุมที่แตกตYางกันตามความเห็นและความเขCาใจของ

แตYละบุคคล ที่เชื่อวYาเปBน “สิ่ง” ที่สะทCอนถึงการเรียนรูCของนิสิต/นักศึกษาโดยเฉพาะ เชYนการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behaviour) และเจตคต ิ(Attitude) ยกตัวอยYางเชYน 



 

 

  

  

  

  

จากตัวอยYางขCางตCนมีความเห็นรYวมกันคือ การเรียนรูC “เปBนสิ ่งที ่นิสิต/นักศึกษาตCองสร%าง

ประสบการณHทำดCวยของตนเอง และมีผลทำใหCนิสิต/นักศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และหรือ

ความเขCาใจ” การ “สรWางประสบการณ0” เปBน “กระบวนการ” ที่สถาบันอุดมศึกษาตCองออกแบบ 

และ “การเปลี่ยนแปลงท ี ่ทำให Wผ ู W เร ียนใช WงานไดW  (Function)” เป Bน “ผลล ัพธ0” ที่

สถาบันอุดมศึกษาตCองทำใหC “สำเร็จ หรือมีผลสัมฤทธิ์”  ดังนั้น “การเรียนรูCจึงเปBน กระบวนการ 

(Process) และผลลัพธV (Outcome)” ไมYสามารถเกิดไดCจากการถYายทอดความรู Cจากอาจารยa

ผูCสอนเพียงอยYางเดียว 

 การเรียนรูCที่สรCางคุณภาพผลสรCาง “ผูCเรียนรูC” เปBนอยYางไร  

 “คุณภาพ” เปBนนามธรรมขึ้นกับความคาดหวังสYวนบุคคล หรือประชาคมนั้นๆ การวัดคุณภาพ

จึงตCองมีการกำหนดกรอบความคาดหวังซึ่งสำหรับการอุดมศึกษาตั้งแตYอดีตเปBนตCนมาจะใชC “ความ



 

 

เหมาะสมกับเป�าหมาย หรือการใช?งาน (Fitness of Purpose or Use)”เปBนหลักในการผลิต

บัณฑิตใหCกับสังคม สำหรับสังคมในปeจจุบัน ความเหมาะสมกับการใชCงานของบัณฑิตจะ

เปลี่ยนแปลงจากการผลิตนักวิชาชีพที่เปBน “ผูWรูWอุดมดWวยเนื้อหาวิชาการ”เชิงปริมาณ สูYมิติ “การ

เรียนรูC” กลYาวคือผลิต บัณฑิต “ผูCเรียนรูC” หรือ บัณฑิตที่มีศักยภาพ “เรียนรูWไดWตลอดชีวิตอยMาง

ตMอเนื่อง” ซึ่งเปBนเชิง “คุณภาพ” 

 สถาบันอุดมศึกษากำเนิดขึ้นเพื่อเปBนแหลYงรวมนักวิชาการ และขุมทรัพยากรความรูC พันธกิจ

หลักของสถาบันอุดมศึกษาคือ 

1. ผลิตทรัพยากรมนุษยaที่เรียกวYา“ผูCมีปeญญา” เพื่อพัฒนาประเทศในดCานตYางๆ  

2. แสวงหา คCนพบ สะสม และรวบรวมทรัพยากร “วิชาการเชิงทฤษฎีและหลักการ

วิชาการพื้นฐาน” สำหรับนำไปประยุกตaใชCตYอยอดสรCางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ 

และ 

3. บริการวิชาการแกYสังคมจากการนำทฤษฎีและหรือหลักการวิชาการพื้นฐานตYางๆ ไป

ประยุกตaใชCแกCปeญหาของสังคมในบริบทและสภาพจริงตYางๆ เพื่อฝ�กฝนสรCาง “ความ

เชี่ยวชาญเชิงปฏิบัต”ิ นำกลับมาใชCในการพัฒนาพันธกิจสองประการแรกขCางตCน 

ดังนั้นหัวใจหลักของการอุดมศึกษาคือ “การเรียนรูWเพื่อสรWางปxญญา” ซึ่งจะหมายถึงการบริหาร

จัดการการศึกษาที่ตCองมีคุณภาพการเรียนรูCที่สามารถ “เปลี่ยนเนื้อหาขWอเท็จจริงทางวิชาการที่

แยกเป�นสMวนๆ ในแตMละรายวิชา ใหWเกิดเป�น “ปxญญา” นำไปใชWงานในสถานการณ0ที่ไมMเคยเห็น

มากMอน” หรืออาจจะเรียกวYา “คุณภาพเชิงปXญญา (Intellectual Quality)” 

 ระดับความเขCาใจ (Levels of Understanding) ที่แตกตYางกันในมิติของความเปBนอิสระไมY

ขึ้นกับเนื้อหา หรือบริบท เปBนกลไกสำหรับในการแยกความแตกตYางระหวYาง ขCอมูลดิบ (Data) 

สารสนเทศ (Information) ความรูC (Knowledge) และ ปeญญา (Wisdom) ดังแสดงในรูปที่ 2 

ดังนั ้นคุณภาพผลการเรียนรู Cเชิงปeญญาจะเกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่ทำใหC ผูCเรียนมี

พัฒนาการเปลี่ยนแปลงระดับความเขCาใจจากความเขCาใจที่ผิวเผิน (Surface Understanding) 

เฉพาะเนื้อหาวิชาการที่เปBนสYวนๆ ที่เปBนขCอมูลดิบ สูYความเขCาใจที่ลึกซึ้ง (Deep Understanding) 

เขCาใจแนวความคิด (Concept) องคaรวม 

 รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธaระดับความเขCาใจกับการเปลี่ยนเนื้อหาวิชาการใหCกลายเปBนปeญญา

ของผูCเรียน ความเขCาใจระดับลYางสุดเปBนความเขCาใจเฉพาะบริบทเนื้อหาวิชาการที่เปBนขCอเท็จจริง 

(Facts) เปBนสYวนๆ ไมYสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธaขCอเท็จจริงตYางๆ ไดC ซึ่งเปBนการ “จำข?อมูลดิบ 

(Data) ไดC” หรือ “ไมMเกิดการเรียนรูW (Know Nothing)” ความเขCาใจขั ้นที ่สองจะเกิดจาก



 

 

ความสามารถหาความสัมพันธa และเชื่อมโยงขCอมูลดิบในบริบทเรื่องของรายวิชาเดียวกัน หรือ

อาจจะเปBนตYางวิชา แตYเปBนในหมวดเดียวกัน เขCาดCวยกันเปBน “สารสนเทศ (Information)” เพื่อ

การนำไปใชCงาน ซึ่งเรียกวYา “รูWวMาอะไร (Know What)” สำหรับความเขCาใจขั้นที่สามจะเปBน

ความสามารถสรCาง รูปแบบ “ความรู?” ในตน (Tacit Knowledge) ของการเรียนรูCที่ผYานมา จาก

ความเขCาใจในระดับแรก ระดับที่สอง และหรือแมCแตYความรูCเดิมที่เคยรูCมากYอน ซึ่งเรียกวYา “รูWวMา

อยMางไร (Know How)” ในลำดับสุดทCายซึ่งเปBนลำดับสูงสุดของความเขCาใจคือความสามารถ

ประสานเชื่อมโยงรูปแบบความรูCที่แมCแตYเกิดในบริบทที่แตกตYางกันอยYางสิ้นเชิง หรือตYางศาสตรa

สาขาเปBนความเขCาใจองคaรวม หรือ แนวคิดรวบยอดใหมYเกิดเปBน “ปXญญา”ของตนเอง ซึ่งเรียกวYา 

“รูWวMาทำไม (Know Why)” การพัฒนาระดับความเขCาใจจนถึงระดับปeญญาเปBนกระบวนการสรCาง

ประสบการณaการเรียนรูCเชิง “ผลลัพธVที่เกิดจากการเปลี่ยนระดับความเข?าใจจากความเข?าใจ

เนื้อหาวิชาการผ'านกระบวนการการเรียนรู?ที่ผู?เรียนต?องกระทำด?วยตนเองจนถึงระดับความเข?าใจ

แนวคิดองคVรวมที่หลุดออกจากเนื้อหาวิชาการ” 

 
รูปที ่2 คุณภาพการเรียนรูCแบYงตามระดับความเขCาใจในเทอมของอิสระจากเนื้อหา 

 ตัวอยYางการศึกษาคุณภาพการเรียนรูCที่มีขCอสรุปใกลCเคียงและสนับสนุนแนวคิดเรื่องคุณภาพ

เชิงปeญญาที่กลYาวมาขCางตCนคือผลการศึกษาของ Nightingale, P. และ O’Neil, M. (1994) ที่

เข ียนวYาในหนังสือ “Achieving Quality Learning in Higher Education” Nightingale and 



 

 

O’Neil เสนอว Y าการเร ียนร ู C ท ี ่ ม ี ค ุณภาพส ู ง  (Higher Quality of Learning) จะหมายถึ ง

ประสบการณaการเรียนรูCที่ทำใหCบัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี ้

§ สามารถประยุกตaใชCความรูCในการแกCปeญหาไดC 

§ สามารถสื่อสารความรูCของตนใหCกับผูCอื่นไดC 

§ สามารถรักษาความรูCที่ไดCมาไดCยั่งยืน (ไมYลืม) 

§ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธaระหวYางความรูCที่ไดCมาใหมYกับความรูCเกYาที่อยูYในตนเอง

ไดC 

§ สามารถคCนพบ หรือสรCางความรูCใหมYไดCดCวยตนเอง 

§ กระหายที่จะเรียนรูCเพิ่มเติมอยYางตYอเนื่อง 

ซึ่งจะเห็นไดCชัดเจนวYาคุณลักษณะขCางตCนนี้จะเกิดขึ้นไมYไดCก็ถCาผูCเรียน หรือนิสิต/นักศึกษาไมYมี

คุณภาพผลของ “การเรียนรูWอยMางลึกซึ้งในระดับความเขWาใจเชิงปxญญา” 

 กลYาวโดยสรุปคือ การเรียนรู Cที ่จะใหCเกิดคุณภาพผล (Quality of Effect) ที ่ตYางแตกเชิง

คุณภาพซึ่งจะเปBนขCอเสนอใหมYของสถาบันอุดมศึกษาสำหรับสังคมภายใตCกระแสการเปลี่ยนแปลง

ที่ไมYเคยหยุดนิ่ง จะตCองเปBนระบบการอุดมศึกษาที่ “ประสบความสำเร็จ” ทำใหC ผูCเรียน หรือ

นิสิต/นักศึกษา “เรียนรูWไดWจริง” และมีศักยภาพเชิง “คุณลักษณะบุคลิกภาพ (Characters)” ที่

ประกอบดCวย “ความสามารถ (Competences)” ดCานตYางๆ ที่จะสYง “ผล (Effect)” ใหCผูCเรียน

สามารถพัฒนาตYอยอดใหCเปBนสมรรถนะเพื่อการทำงานเลี้ยงชีพไดCอยYางตYอเนื่องตลอดชีวิต 

 การดำเนินการตามขCอเสนอใหมYนี้ สถาบันอุดมศึกษาตCองเกิดการเปลี่ยนแปลงรากฐานแนวคิด 

(Radical Change) จากระบบการอุดมศึกษาแบบดั้งเดิมที่ดำเนินการอยูYในปeจจุบัน เปBนระบบการ

อดุมศึกษาปกตใิหมYภายใตCปรัชญา 

“การอุดมศึกษาเพื่อสร?าง ชีวิต (Life) ไม'ใช' อาชีพ (Career)” 

และมีมโนทัศนaที่เปลี่ยนแปลงอยYางสิ้นเชิงจากระบบการอุดมศึกษาแบบดั้งเดิม ดังแสดงในตารางที่ 

1 ตYอไปนี ้

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที ่1 การเปลี่ยนแปลงรากฐานแนวคิดของการอุดมศึกษาสำหรับศตวรรษที ่21 

ระบบอุดมศึกษาสังคมยุคอุตสาหกรรม ระบบอุดมศึกษาสังคมสภาวะดิจิทัล 

การอุดมศึกษาเชิงตัวนำเขCา (Input) และ

ผลผลิต (Output) 

การอุดมศึกษาเชิงผลลัพธa (Outcome) 

รูC “เนื้อหา (Content)” ความสามารถทำไดC (Competence) 

ระบบอุดมศึกษา (Education) ที่เปBนลำดับ

จากปริญญาตร ีโท และดุษฎีบัณฑิต  

การเรียนรูCใหCทำไดC และเปBน ทุกขณะตลอด

ชีวิต (Learning to Do and Be 

Throughout Life) 

สรCางบัณฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพ หรือสรCาง 

“อาชีพ (Career)”  

สรCางบัณฑิตเพื่อดำรงชีพ หรือสรCาง 

“ชีวิต (Life)” 

ผูCมีความรูC (Intellect) หรือบYมเพาะเฉพาะ

ดCานความรูC 

ผูCมีคุณลักษณะบุคลิก (Characters) หรือบYม

เพาะ “ตน” (The Whole Person) 

 

2. การศึกษาเชิงผลลัพธ0 (Outcome Based Education) 

 การศึกษาเชิงผลลัพธa (Outcome Based Education) เปBนแพลตฟอรaม (Platform) เชิง

ระบบการบริหารจัดการการศึกษาภายใตCกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ที่ตCองการ

คุณภาพผล (Result Quality) “สรWางความแนMใจ (Ensure)” วYา: 

“การเร ียนรู ? เก ิดขึ ้นได?จร ิง และมีค ุณภาพผล (Quality of Effect) เปลี ่ยน 

(Change) ผู?เรียน หรือ นิสิต/นักศึกษา ทุกคนให?มีประสบการณHการเรียนรู%ที่

เกิดผลลัพธHเปoนศักยภาพของบัณฑิตให%มีความสามารถ (สามัตถิยะ) ทำงานได%

และประสบความสำเร็จตามเป_าหมายและวัตถุประสงคHที่กำหนดไว?ในหลักสูตร” 

การอุดมศึกษาแบบดั้งเดิมที่สถาบันอุดมศึกษาใชCกันอยูYในปeจจุบันไมYสามารถสนองตอบสภาวะ

ดิจิทัลที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยYางไมYเคยหยุดนิ่ง เนื่องจากบัณฑิต “อุดมดWวยวิชาการ” ซึ่งเปBน

ผลผลิต หรือผลการดำเนินงาน (Operation Result) ของสถาบันอุดมศึกษาแบบดั้งเดิม แตY “ไมMมี

ศักยภาพดWานการเรียนรูW” ที่มีคุณภาพผลเพียงพอใหCพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของ

ตนเองในชYวงหาเลี ้ยงชีพซึ ่งเปBน “ผลการพัฒนา (Development Result)” ใหCมี “ความ

คลMองแคลMวในการเรียนรู WตลอดชีพอยMางตMอเนื ่อง” ดังนั ้นความทCาทายหลักผลักดันใหC



 

 

สถาบันอุดมศึกษาตCองแสวงหา “ระบบนิเวศน0 (Ecosystem) ใหมYที่สามารถหลYอหลอมผูCเรียน

สามารถเรียนรูWไดWทุกคนอยMางเทMาเทียม (Equity)” ซึ่งจากการศึกษากรอบแนวคิดการศึกษาที่ไดC

นำเสนอมาในอดีตพบวYาการศึกษาเชิงผลลัพธaจะเปBนแพลตฟอรaมที่มีกรอบแนวคิดตามสนองความ

ตCองการของการบYมเพาะบัณฑิตสำหรับสภาวะดิจิทัล ตลอดจนสามารถตอบกังวลและขCอกังขา

ตYางๆ ตYอสถาบันอุดมศึกษาในปeจจุบัน (ที่กลYาวมาในขCางตCน) ไดCเปBนอยYางด ี

ความหมายของการศึกษาเชิงผลลัพธV  

 นิยามของการศึกษาเชิงผลลัพธaยังไมYเปBนฉันทามติอยYางเปBนทางการ ที่กลYาวมาขCางตCนเปBน

กรอบแนวคิดของการศึกษาเชิงผลลัพธaทำหนCาที่เปBนแพลตฟอรaมเพื่อสรCาง “การเรียนรูCเกิดขึ้นไดC

จริง” การใหCความหมายหรือนิยามของการศึกษาเชิงผลลัพธaจึงมีหลากหลายมิติของการใชCงาน 

ตัวอยYางเชYน เปBน “ทฤษฎี” “ระบบและกลไกการจัดการศึกษา” และหรือ “การดำเนินการจัดการ

เรียนการสอนในหCองเรียน” ฯลฯ แตYในความเปBนตัวตนที่แทCจริงของการศึกษาเชิงผลลัพธaจะเปBน

แนวคิดของ William G. Spady ซึ่งใหCคำนิยามไวCวYา: 

 “Outcome-Based Education (OBE) means clearly focusing and 

organizing everything in an educational system around what is 

essential for all students to be able to do successfully at the end of 

their learning experiences. This means starting with a clear picture of 

what is important for students to be able to do, then organizing the 

curriculum, instruction, and assessment to make sure this learning 

ultimately happens” 
(Spady, 1994, Outcome- Based Education: Critical Issues and Answers) 

นิยามขCางตCนเปBนการใหCความหมายของการศึกษาเชิงผลลัพธaใน “ลักษณะองค0รวมทั้งหลักสูตร 

หร ือ  Total System” มากกว Y าการมองผลล ัพธa  (Outcomes) ในช Yวง เวลาส ั ้นๆ และ

เฉพาะเจาะจงแคY “สิ่งที่ผูWเรียนตWองทำไดWหลังการสอนครั้ง และหรือชMวงเวลาสั้นๆ” ที่อCางอิงรียก

กันวYา “การศึกษาเชิงผลลัพธ0ดั้งเดิม (Traditional Outcome Based Education)” ซึ่งใชCกัน

มากในการศึกษาเชิงอาชีพ (อาชีวศึกษา) หรือ “การศึกษาเชิงผลลัพธ0สMงผMาน (Transitional 

Outcome Based Education)” ในกรณีที ่มองผลลัพธaขCามรายวิชา หรือเปBนหมวดวิชา ใน

หลักสูตร (ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้จะใชCตัวยYอวYา “obe” ที่เปBนตัวพิมพaเล็กทั้งหมด) 



 

 

 แตYในกรณีแบบองคaรวมทั้งระบบ (Total System) ของ Spady จะเปBนกรณีที่มองผลลัพธaที่จะ

เกิดผลในชYวงเวลาหาเลี้ยงชีพหลังจบการศึกษา ซึ่งจะเหมาะสมกับการบYมเพาะผูCเรียนสำหรับสังคม

ศตวรรษที่ 21 ภายใตCสภาวะดิจิทัล การศึกษาเชิลผลลัพธaตามแนวคิดของ Spady จะอCางอิงเรียก

กันวYา “การศึกษาเชิงผลลัพธ0สู Mการเปลี่ยนแปลง (Transformational Outcome Based 

Education)” และกลายเปBนตCนแบบแนวคิดเริ่มตCนของการประยุกตaใชCการศึกษาเชิงผลลัพธaที่ใชC

กันในปeจจุบัน และรูCจักกันในนาม “OBE” ที่เปBนตัวพิมพaใหญ¢ทั้งหมด 

 

หลักการสำคัญของการศึกษาเชิงผลลัพธV  

 กระบวนการหลักการดำเนินงานตามนิยามการศึกษาเชิงผลลัพธaของ Spady ที่มององคaรวมทั้ง

ระบบ สามารถสรุปงYายๆ เปBนกระบวนการ 4 กระบวนการดCวยกัน คือ 

กระบวนการที ่1 “ประกาศ” เป£าหมายความตCองการที ่จะ “เปลี ่ยน” ผู CเรียนใหCเปBน

อยYางไร (SAY what you want to achieve) 

กระบวนการที ่2 “ปฏิบัติตาม” ที่ไดCประกาศไวCวYาจะทำอะไร (DO what you say you 

are going to do) 

กระบวนการที่ 3 “วัดผล” เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงกับผลที่คาดหวัง 

(ASSESS results) 

กระบวนการที่ 4 “ปรับปรุง” ความผิดพลาดและหรือขCอบกพรYองตYางๆ เพื่อลดชYองวYาง

ระหวYางผลที่ปฏิบัติไดCจริงกับผลที่คาดหวัง (IMPROVE what we do 

to close the gap) 

ความเชื่อมโยงของกระบวนการทั้ง 4 จะแสดงไดCเปBนไดอะแกรมดังรูปที ่3 



 

 

 
รูปที ่3 ไดอะแกรมความเชื่อมโยงของกระบวนการการศึกษาเชิงผลลัพธa 

 ไดอะแกรมรูปที่ 3 แสดงใหCเห็นย้ำใหCเห็นชัดเจนถึงความมุYงมั่นในการทำงานใหWผูWเรียนประสบ

ความสำเร็จดWวยการสมรรถภาพ (Performance) ของหลักสูตร และหรือสถาบันการศึกษา 

ขั้นตอนการ “ออกแบบ” การศึกษาเชิงผลลัพธaจึงเปBนแบบยCอนกลับของการทำงาน (Backward 

Design) โดย “เริ่มตWน” จาก “จุดสิ้นสุด (The End)” ของการดำเนินงาน เปBน “เป�าหมายที่ 

ชัดเจน” ซึ่งหลักสูตร และหรือสถาบันการศึกษาตCองการ “บรรลุ” กลYาวคือ “สิ่งที่ต?องทำให?

ผู?เรียนทำได? คิดเปoน และหรือ เปoน” เมื่อจบการใหCการศึกษาในหลักสูตรซึ่งเปBนกระบวนการที่ 1 

ขCางตCน จากนั้นนำความตCองการดังกลYาวมาดำเนินการออกแบบหลักสูตร และบริหารจัดการการ

เรียนการสอน “วางเรียงใหWสอดคลWองและทำงานประสานกัน” เพื่อความสำเร็จในเป£าหมายที่ตั้ง

ไวC และในขณะดำเนินการการศึกษาเชิงผลลัพธaจะมีการ “ติดตามและประเมิน (Monitoring 

and Evaluating)” สมรรถภาพการทำงานอยYางตYอเนื่องดCวยกระบวนการวัด (Assessing) และ

กระบวนการปรับปรุงสมรรภาพ (Performance Improvement) ซึ่งจากไดอะแกรมรูปที่ 3 จะ

เห็นเปBนกระบวนการป£อมกลับ (Feed Back Loop) จากการวัดผลผลิตและนำกลับมาปรับปรุง

การทำงาน กลYาวโดยสรุปจะเห็นวYาการศึกษาเชิงผลลัพธaเปBนแพลตฟอรaมเพื่อการดำเนินงานที่มี 

“สามัญสำนึกในหนWาที่เชิงสมรรถภาพ (Performance Based Accountability)” สรCาง

ความแนYใจ (Ensuring) วYาสามารถเปลี่ยนผูCเรียนไดCสำเร็จตามเป£าหมายที่กำหนดไวC หรือ “การ

เรียนรูWเกิดขึ้นจริงดWวยสมรรถภาพของการทำงาน” และประการสุดทCายเปBนกระบวนการทำงาน

เชิงคุณภาพ “Plan-Do-Check-Act” ที่ครบถCวน (ดูรูปที ่3) 



 

 

 นั่นคือเมื่อผูCเรียนเกิดการเรียนรูCไดCจริงยYอมแสดงวYาการศึกษาเชิงผลลัพธaใหCคุณภาพผลการ

เรียนรูCเชิงปeญญา และผูCเรียนมีความสามารถเรียนรูCไดCตลอดชีวิต ดังแสดงในรูปที ่4 

 
รูปที ่4 การศึกษาเชิงผลลัพธaเปBนแพลตฟอรaมพื้นฐานเพื่อการทำงานอยYางมีสามัญ

สำนึกในหนCาที่เชิงสมรรถภาพ (Performance Based Accountability) 

และเพื่อสรCางการเรียนรูCที่มีคุณภาพผลเชิงปeญญา (Intellectual Quality) 

ซึ่งขCอสรุปดังกลYาวขCางตCนตั้งอยูYบนขCอเสนอสมมุติฐาน (Premises) ที่เสนอโดย Spady คือ 

1. All students can learn and succeed, but not all in the same time or in the 

same way. 

2.  Successful learning promotes even more successful learning. 

3. Schools (and teachers) control many of the conditions that determine 

whether or not students are successful at school learning. 
(Spady, 1994, Outcome- Based Education: Critical Issues and Answers) 

 ขCอเสนอสมมุติฐานที่เสนอโดย Spady การดำเนินการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธa นอกจากตCองมี 

“ความชัดเจนในเป�าหมาย” ที่ตCองการบรรลุใหCสำเร็จ ซึ่งเปBนหลักการสำคัญประการแรก และ 

“การออกแบบแบบยWอนกลับ (Backward Design)” หรือหลักการสำคัญที่สอง หลักการสำคัญ

อีกสองอยYางของการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธaที่สะทCอนขCอเสนอสมมุติฐานของ Spady คือ “มี

ความคาดหวังสูง” ตYอผูCเรียนทุกคนซึ่งจะเปBนหลักการสำคัญที่สาม และเมื่อเชื่อวYาผูCเรียนสามารถ

เรียนรูCไดCแตYอาจจะใชCเวลาไมYเทYากัน และหรือวิธีการไมYเหมือนกัน “การขยายและหรือเพิ่มโอกาส

การเรียนรูW” ครอบคลุมความหลากหลายของผูCเรียน และวิธีการเรียนรูCของผูCเรียน จึงเปBนหลักการ



 

 

สำคัญประการสุดทCายของการศึกษาเชิงผลลัพธa ซึ่งทำใหCการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธaมีลักษณะ

เสมือนเปBนการจัดการเรียนรูCเฉพาะบุคคลเพื่อใหCผูCเรียนทุกคนประสบความสำเร็จตามเป£าหมาย

ที่ตั้งไวC 

 การทำงานโดยใชCการบรรลุควาสำเร็จสูYเป£าหมายที่กำหนดชัดเจน หรือใชC “จุดสิ้นสุด (The 

End)” สะทCอนหลักการที่อยูYเบื ้องหลังแตYควรจะกลYาวถึงคือการดำเนินการของการศึกษาเชิง

ผลลัพธaเปBนการมอง “ภาพอนาคต” มากกวYา “ภาพปeจจุบัน” ซึ ่งเปBนการมองภาพองคaรวม 

“มหัพภาค (Macro)” ทั้ง “การเรียนรูW และความสำเร็จ (Achievement)” ของผูCเรียน ซึ่งเปBน

การทำงานเชิง “พัฒนาการการเรียนรูCขั้นๆ ที่มีระดับนัยสำคัญเปBนระดับๆ เพื่อใหCบรรลุขั้นสูงสุดที่

เปBนเป£าหมาย หรือ จุดสิ ้นสุด (Culminating Outcomes)” รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธaของ

ผลลัพธaซึ่งเปBนในลักษณะ “ผลกระทบ (Impact)” ดังแสดงในรูปที่ 5A ซึ่งเปBนการมองมหัพภาค

ของความตYอเนื่องกันของผลลัพธaสูYผลลัพธaระดับจุดสิ้นสุด แทนจะเปBนการนำมาตYอกันของผลลัพธa

แตYละตัว ดังแสดงในรูปที่ 5B หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ผลการรียนรูWที่เป�นผลลัพธ0ของการจัดการ

เรียนการสอนชุดหนึ่งไมMใชMขั้นตอนการทำงานนั่นๆ ใหWสำเร็จ” นั่นคือการศึกษาเชิงผลลัพธaเปBน

การจัดการศึกษาที่มุYงเนCนพัฒนา “เพิ่มระดับ” การเรียนรูCสรCางความสามารถ (สามัตถิยะ)สูงสุด

เทYาที่เปBนไดC กลYาวคือ “ผลลัพธ0ที่เป�นจุดสิ้นสุด” จะเปBนเป£าหมายความสำร็จที่หลักสูตรตCองทำใหC

ผูCเรียนบรรล ุ



 

 

  
รูปที ่5 ไดอะแกรมแสดงพัฒนาการผลลัพธaซ ึ ่งเปBนดำเนินการเพื ่อใหCบรรลุ

ความสำเร็จของภาพอนาคต 

 หลักการสำคัญทั้ง 4 ประการของการศึกษาเชิงผลลัพธaแสดงใหCเห็นชัดเจนวYาการศึกษาเชิง

ผลลัพธaเปลี่ยนแปลงอยYางสิ้นเชิงแตกตYางกับการศึกษาแบบดั้งเดิมของสถาบันอุดมศึกษาในหลาย

มิติ ที่สำคัญคือเปBนจัดการศึกษาที่ดำเนินการบนพื้นฐานทำใหC “การเรียนรูC” เกิดขึ้นจริงของผูCเรียน

เปBนสำคัญ สำหรับในมิติอื่นๆ จะเปBนตามตารางที ่2 กลYาวคือ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที ่1 ตารางเปรียบเทียบความแตกตYางระหวYางการศึกษาเชิงผลลัพธa และการศึกษาเชิง

ผลผลิต 

Outcome Based Education Output Based Education 

เนCน "การเรียนรูW" ของผูCเรียนเปBนสำคัญ เนCน “การสอน” ของผูCสอนเปBนสำคัญ 

เริ ่มออกแบบหลักสูตรและหรือแผนการเรียนรูC

จาก "เป�าหมาย" ที่ผูCเรียนจะเกิดการ “ผลการ

เปลี่ยนแปลงในตน” เมื่อ “บรรลุการเรียนรูWไดW

ส ำ เ ร ็ จ ”  ห ร ื อ  “What is learned” แ ล ะ 

“Whether it is learned well” 

เริ่มออกแบบหลักสูตรและหรือแผนการสอนจาก 

"เนื้อหาที่ตWองสอน" หรือ “What is taught” 

การจัดการเรียนรูCเนCนความตMางของผูWเรียนแตYละ

บุคคล 

การจัดการเรียนรู Cแบบทุกคนเหมือนกัน (One 

Size Fit All) 

การว ัด  (Assessment) ผลการ เร ี ยนรูC  เป�น

กระบวนการสำค ัญหล ักท ี ่ ต W องทำอย M าง

สม่ำเสมอ 

การว ัด (Assessment) ผลการเร ียนรูCไม M เป�น

กระบวนการสำคัญหลัก 

ผูCเรียนประสบความสำเร็จตามผลการเรียนรูWทุก

คนแตYเวลาที่ใชCอาจจะไมYเทYากัน 

ผูCเรียนใชCเวลาในการเรียนรูWเทMากัน แตYอาจจะ

ไดCผลการเรียนรูCไมYเทYากันทุกคน 

อาจารยaทำหนCาที่เปBน "ผูWอำนวย" และหรือ "ผูW

ชี้แนะ" 

อาจารยaทำหนCาที่เปBน "ผูWถMายทอด" และหรือ "ผูW

ควบคุมการเรียนรูW" 

หลักสูตรเปBน "กระบวนการ (Process)" หลักสูตรเปBน "ผลิตภัณฑ0" (Product)" 

 

ผลลัพธVการเรียนรู? (Learning Outcomes): กุญแจความสำเร็จการศึกษาเชิงผลลัพธV 

 “ผลลัพธ0 (Outcome)” มีนิยามศัพทaที ่ชัดเจนวYาเปBน “สิ ่งที ่เกิดขึ ้นตามมาซึ ่งเปBนผล 

(Result) หรือผลสืบเนื่อง (Consequence) พัฒนาการจากผลผลิต (Output) หรือ สาเหตุ 

(Cause)” หรือ “ผลลัพธ0” เปBน “สิ่งที่ปรากฎออกมา หรือกลับกลายเป�น หรือพิสูจนaไดC” นั่นคือ 

“ผลผลิต (Output) เปoนผลที่ได?จากการดำเนินการหนึ่งๆ (Operation Result)” แตY “ผลลัพธV 



 

 

(Outcome) จะเปoนผลพัฒนาการที่ผลผลิตเปoนตัวขับเคลื่อน และหรือเปoนผลสืบเนื่องพัฒนามา

จากสาเหต”ุ 

 ในกรณีการศึกษาเชิงผลลัพธa (ดังที่กลYาวมาขCางตCน) เปBนแพลตฟอรaมเชิงบริหารจัดการที่

ตCองการใหC “การเรียนรู?เกิดขึ้นได?จริง” ดังนั้นผลลัพธaในกรณีของการศึกษาเชิงผลลัพธaคือ “ผล

พัฒนาการการเรียนรูCที่เปลี่ยนแปลงในตัวผูCเรียนเมื่อการเรียนรูCเกิดขึ้น” ซึ่งสอดคลCองกับแนวคิด

ของ Spady ที่นิยามการเรียนรูCเชิงผลลัพธaไวCวYา 

 “… what is essential for all students to be able to do successfully at 

the end of their learning experiences… with a clear picture of what is 

important for students to be able to do, then organizing … to make 

sure this learning ultimately happens.” (ดูรายละเอียดขCางตCน) 

นิยามขCางตCนของ Spady เนCนอยYางชัดเจนวYา “ผลลัพธ0” ของการศึกษาเชิงผลลัพธaตCองเปBน “ผล

การเรียนรูW (Learning Results)” ผYานประสบการณaการเรียนรูCที่มีคุณภาพเกิดการเรียนรูCไดCจริง 

และตCอง “ชัดเจน” สามารถบYงบอก “สิ่งที่ผูCเรียนจะตCองสาธิตใหWเห็นไดWเมื่อสิ้นสุดประสบการณa

เรียนรูCที่มีนัยสำคํญหนึ่งๆ” โดยที่ผลลัพธaดังกลYาวจะใชCเปBน “แกนหลัก” ยึดการดำเนินการทั้ง

ระบบใหCประสานสอดคลCองจัดเรียงไปดCวยกันเพื่อสรCางการเรียนรูCที่มีคุณภาพเกิดการเรียนรูCไดCจริง 

คือ “ผู Cเรียนสามารถ “ทำไดW (CAN DO)” จาก “เนื ้อหา”ที่ “รูW (Know)” และไดC “เรียนรูW 

(Learned)” 

 ดังนั้นความสำเร็จของการดำเนินการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธaจะขึ้นอยูYกับ “ความชัดเจนที่

เป�นรูปธรรม” และ “ระดับนัยสำคัญของผลการเรียนรูW” ของ “ผลลัพธaที่เปBนผลการเรียนรูC” หรือ

เรียกกันทั ่วๆไปวYา “ผลลัพธ0การเรียนรูW (Learning Outcomes)” หรือบางครั ้งจะเรียกวYา 

ผลลัพธaการเรียนรูCที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หรือ ผลลัพธaการเรียนรูCที่ตั้งใจ 

(Intended Learning Outcomes) 

3. แนวทางพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูMการศึกษาเชิงผลลัพธ0 

 สถาบันอุดมศึกษาไทยไมYวYาจะตCองการประยุกตaใชCการศึกษาเชิงผลลัพธaหรือไมYก็ตาม 

สถานการณaและปeจจัยภายนอกโดยเฉพาะคำถามที่วYา “ผูCเรียนไดCประโยชนaอะไรที่แตกตYางจากที่ 

MOOC ไหCแกYผูCเรียนไดC” และ “มหาวิทยาลัยทำใหCนิสิต/นักศึกษาเกิดผลลัพธaการเรียนรูCตามที่

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือไมY” คำตอบสองคำถามนี ้มหาวิทยาลัยตCอง

เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการการอุดมศึกษาใหCเกิดการบริหารจัดการแบบสามัญสำนึกในหนCาที่



 

 

เชิงสมรรถภาพ (Performance Based Accountability) และใหCการเรียนรูCเกิดขึ้นไดCจริงในตัว

ผูCเรียน (Ensuring Learning Happened) 

 การศึกษาเชิงผลลัพธaเปBนแพลตฟอรaมเชิงบริหารจัดการการอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงจากการ

อุดมศึกษาแบบดั้งเดิม ในการนำมาใชCงานจำเปBนอยYางมากที ่ตCองมีการพัฒนาเปลี ่ยนแปลง

สถาบันอุดมศึกษาแบบองคaรวมทั้งระบบ ตั้งแตY 

1. การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีเป£าหมายสูงสุด 

(หรือ The END) คือ “สรCางสมรรถนะดCานการเรียนการสอน” อยYางมืออาชีพ 

(Professional) 

2. การพัฒนาองคaกร (Organizational Development; OD) โดยมีเป£าหมายสูงสุดคือ 

“เปBนองคaกรที่หนYวยงานทุกหนYวยงานมีการทำการ “ติดตามและวัดผล (Monitoring 

and Assessing)” ที่เกิดจาก “การเรียนรูWของผูWเรียน” และ “การดำเนินการทั้ง

ระบบของหลักสูตร และหรือสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งเปBนกระบวนการที่ 3 และ 4 ใน

รูปที ่3 ขCางตCน 

3. การพ ัฒนาว ิธ ีการสอน (Instructional Development; ID) โดยม ี เป £าหมายคือ 

“วิธีการสอนที่สรCางประสบการณaการเรียนรูCที่มีนัยสำคัญสรCางการเรียนรูCใหCเกิดไดCจริง

ตามที่ไดCประกาศไวC” 

เพื่อใหCเกิดผลการพัฒนาอยYางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาทั้งสามดCานตCองทำไป

พร Cอมๆ ก ันจะรออย Yางใดอย Yางหน ึ ่ งให C เก ิดข ึ ้นก Yอนไม YไดC  และผ ู Cบร ิหารระด ับส ูงของ

สถาบันอุดมศึกษาจำเปBนตCองสรCางขCอกำหนดเชิงนโยบายที่สนับสนุน และเอื้อใหCเกิดการทำงานที่

ตอบสนองความหลากหลาย 

การเตรียมความพร?อมระดับมหาวิทยาลัย 

 การศึกษาเชิงผลลัพธaตCองดำเนินการภายใตCระบบการบริหารจัดการการอุดมศึกษาที่แตกตYาง

จากการอุดมศึกษาแบบดั้งเดิม การกำหนดนโยบายเพื่อใหCเอื้อ และสนับสนุนการดำเนินงานที่

แตกตYางจากแบบเดิมจำเปBนตCองเกิดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อสรCางความเปBน “หนึ่ง” 

หรือภาพรวมองคaกรทำใหCทุกภาคสYวนของมหาวิทยาลัยมีเป£าหมายรวมกัน 

 

 



 

 

 กรอบมาตรฐานอาจารยaม ืออาชีพดCานการเร ียนการสอน (Professional Standard 

Framework in Teaching and Learning)  

 เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยYางแนYนอน ขึ้นกับวYาจะเปBนเมื่อไหรY และการ

พัฒนาคุณภาพผลการใหCการศึกษา การอุดมศึกษาตCองบYมเพาะบัณฑิตใหCเปBน “ผู Wมีความ

คลMองแคลMวในการเรียนรูWตลอดชีวิตอยMางตMอเนื่อง” คณาจารยaในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปBน

นักวิชาการในศาสตรaสาขาวิชาชีพตYางๆ เมื่อวันนั้นมาถึงจะตCองเปBน “ผูCบYมเพาะ” บัณฑิตเปBน “ผูC

เรียนรูC (Learning Worker)” ความรูCเชิงวิชาการอยYางเดียวไมYเพียงพอที่จะบYมเพาะบัณฑิตแตY

จะตCองมีความเปBนนักวิชาการดCานการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning) 

ที่มีสมรรถนะความสามารถใชCวิธีการการเรียนการสอน (ศาสตรaการสอน) ที่เหมาะสมบYมเพาะการ

เรียนรูCที่มีผลเชิงปeญญาใหCเกิดแกYผูCเรียน มีความเปBนอาจารยaมืออาชีพของสถาบันการอุดมศึกษา 

 การดำเนินงานเพื่อสรCางอาจารยaมืออาชีพดCานการเรียนการสอนควรจะดำเนินการไดCดังนี ้

1. ศ ึกษา “แนวทางส Yงเสร ิมค ุณภาพการจ ัดการเร ียนการสอนของอาจารย aใน

สถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งจัดทำโดยสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. และ 

“ Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate” ข อ ง  Ernest L. 

Boyer; 1990 

2. ในระยะเริ่มตCนควรกำหนดใหCอาจารยaใหมY “ต?อง” หรืออาจารยaประจำการ “ควร”

ไดCรับการอบรมเชิงปฏิบัติการใหCมีสมรรถนะสามารถทำงานตYอไปนี้ไดC 

ก. เขียนผลลัพธaการเร ียนรูCข ั ้นสูงสุด หรือสุดทCาย (Culminating Learning 

Outcomes) หรือที ่ม ักจะเรียกกันวYา ผลลัพธaการเรียนรู Cรายวิชา (Class 

Learning Outcomes; CLO) ที่นิสิต/นักศึกษาตCองทำไดCจากการเรียนรูCเมื่อ

สิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชา โดยที่ผลลัพธaการเรียนรูCขั ้นสุดทCายตCอง

บูรณาการหลักการพื้นฐานและหรือแนวคิด (Main Concepts) ในรายวิชากับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ข. สามารถกำหนด “พัฒนาการของผูCเรียนที่มีนัยสำคัญเปBนขั้นๆ ที่นิสิต/นักศึกษา

ต Cองพ ัฒนาจากการ เร ี ยนรูC  (Essential Learning Outcomes)” ท ี ่ เปBน

พัฒนาการสะสมบYมเพาะใหCเกิดผลลัพธaการเรียนรูCขั้นสุดทCาย ดังรูปที ่5 ขCางตCน 

ค. ออกแบบแผนการสอนท ี ่ สร C างส ิ ่ งแวดล Cอมในการเร ียนรูC  (Learning 

Environment) ที่สนับสนุนการใชCวิธีการสอน ( Pedagogy หรือ ศาสตรaการ



 

 

สอน) และการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอน (Learning Activities) ที่

เหมาะสมทำใหCผูCเรียนบรรลุผลลัพaการเรียนรูCที่กำหนดในขCอ ก. ขCางตCน 

ง. สามารถออกแบบวิธีประเมิน (Assessment) ผลลัพธaการเรียนรูCทั้งเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูC และประเมิน (Evaluation) ผลลัพธaการเรียนรูCเพื่อ

ตัดสินผลการเรียนรูC 

กลYาวโดยสรุปคือกลYาวคือ “ใหCมีสมรรถนะสามารถออกแบบหลักสูตร (Curriculum) และ

หรือแผนการสอน (Syllabus) สร?างสภาพแวดล?อม (Learning Environment) ใช?ศาสตรV

การสอน (Pedagogy) และก ิจกรรมการเร ียนรู?  (Learning Activities) เพ ื ่ อสร C าง

ประสพการณaการเรียนรูCที่มีนัยสำคัญเกิดผลลัพธaการเรียนรูCตามที่ไดCประกาศไวC ตลอดจน

สามารถวัดผลเพื่อพิสูจนaทราบวYาการเรียนรูCเกิดขึ้นไดCจริง” 

3. กำหนดแผนการพัฒนาอาจารยaใหCมีสมรรถนะอยYางนCอยระดับ 2 ตามแนวทางสYงเสริม

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยaในสถาบันอุดมศึกษาขCางตCน 

 การกำหนดแผนเชิงกลยุทธaเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  

 ถึงแมCมหาวิทยาลัยยังไมYพรCอมที่จะดำเนินการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธa แตYในสภาวะปeจจุบันที่

การเปลี่ยนแปลงไมเคยหยุดนิ่ง คุณภาพขั้นต่ำที่สุดของการผลิตบัณฑิตในปeจจุบันคือ 

“การผลิตบัณฑิตสถาบันการอุดมศึกษาที่มีศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF) และมีทักษะศตวรรษที ่21” 

 การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ของสถาบันอุดมศึกษาไทย

สYวนใหญYเปBนเพียงการดำเนินเขียน มคอ. 2 ตอบตามหัวขCอที ่กำหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา แตYไมYไดC “ติดตามและวัดและประเมินผล” วYาสิ่งที่เขียนเกิดขึ้นไดCจริง การจัดการเรียน

การสอนยังยึดเนื้อหารายวิชาที่ออกแบบตามระบบการอุดมศึกษาแบบดั้งเดิมเปBนหลัก ดังนั้นแผน

เชิงกลยุทธaเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระยะแรกของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามกรอบ

แนวคิดการศึกษาเชิงผลลัพธaแบบดั้งเดิม หรือ Traditional Outcome Based Education โดยมี

เป£าประสงคaหลักคือ 

“เพื ่อให?หลักสูตรและหรือสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการการอุดมศึกษามี 

“สัมฤทธิผล (Achievement)” ตามรายวิชาที่ได?ออกแบบไว?เดิม” 

 

 



 

 

 การบริหารจัดการการศึกษาจำเปBนตCองมีองคaประกอบสำคัญๆ ดังตYอไปนี ้

1. การกำหนด “ผลลัพธHการเรียนรู% (Learning Outcomes)” ซึ ่งเปBนหลักฐานเชิง

ประจักษaของวัตถุประสงคa และเป£าหมายของ “รายวิชาที่ไดWออกแบบไวWเดิม” เพื่อใชC

สำหรับบYงบอก “ชgวงหgาง (Gap)” สถานะภาพของพัฒนาการการเรียนรูCของนิสิต/

นักศึกษาปeจจุบันกับสถานะภาพพัฒนาการที่คาดหวัง ในแตYละชYวงพัฒนาที่มีนัยสำคัญ 

2. ระบบและกลไกการประเมินสมรรถภาพการบริหารจัดการ (Formative Assessment) 

ของหนYวยงานในทุกระดับตั้งแตY อาจารยaผูCสอน ผูCรับผิดชอบหลักสูตร คณะ/สำนัก และ

สถาบันอุดมศึกษา เพื ่อระบุปeญหาสำคัญที ่ต Cองดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง

สมรรถภาพใหCนิสิต/นักศึกษาทุกคนประสบผลสำเร็จเรียนรูCไดCตามที่ประกาศไวC 

3. การดำเนินการพัฒนาสมรรถภาพการบริหารจัดการอยYางตYอเนื่องเพื่อใหCเกิดสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคaและเป£าประสงคa 

นั่นคือ ระบบนิเวศวิทยาใหมYจะมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 6 ดCานลYาง ซึ่งเปBนระบบที่ประกอบดCวย

กระบวนการหลัก 4 กระบวนการของการศึกษาเชิงผลลัพธa (ดูรูปท ี3 ขCางตCน) 

  
รูปที ่6 แสดงระบบนิเวศวิทยาอุดมศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธa 

 จากรูปที่ 6 การติดตามและประเมินปรับปรุงสมรรถภาพการบริหารจัดการ (ขั้นตอนที่ 3 และ 

4) เพื่อใหCนิสิต/นักศึกษาทุกคนบรรลุผลลัพธaการเรียนรูCของแตYละรายวิชาที่กำหนด จะทำใหCระบบ

จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยทำงานครบวงจร PDCA ตามหลักการประกันคุณภาพไดC

โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้กระบวนการที่ 3 และ 4 ในรูปตCองดำเนินในระดับจุลภาค คืออาจารยaผูCสอนใน



 

 

แตYรายวิชาเพื ่อพัฒนาสมรรถนะดCานการจัดการเร ียนการสอนของตนเอง และในระดับ

มหาวิทยาลัยซึ ่งอาจจะทำไดCโดยการยกระดับหนCาที ่และพันธกิจของ “สำนักวิชาการ” หรือ 

“สถาบันวิจัยสถาบัน (ถCามี)” และหรือตั้งสำนักใหมYเพื่อทำหนCาที่ดังกลYาว โดยอยูYในการกำกับดูแล

ของผูCบริหารระดับรองอธิการบดี เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการบริหารจัดการการศึกษาของหลักสูตร

และมหาวิทยาลัย 

 

 

 


