การศึกษาทีม่ ุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education)
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พศ.2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้าง
ความเป็ นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต ในเป้าประสงค์ 1.1 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนมีความทันสมัย มุ่งสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือนวัตกรรม แนวทางส่วนหนึ่งในการ
จะประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์ดงั กล่าวคือการศึกษาที่มงุ่ ผลลัพธ์(Outcome-based Education)
การศึกษาที่ม่งุ ผลลัพธ์หรือเรียกย่อๆ ว่า OBE เป็ นการศึกษาที่เน้นการออกแบบ "กระบวนการ" เพื่อ
เปลี่ ย นแปลง (Change) ผู้เ รี ย นโดยการก าหนดเป้า หมาย(Goal) ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมด้ว ยผลลัพ ธ์ก ารเรี ย นรู ้
(Learning Outcome) และผู้เ รี ย นทุก คนต้อ งประสบความส าเร็จ (Accomplishment) ความแตกต่า งของ
การศึกษาที่มงุ่ ผลลัพธ์กบั การศึกษาเชิงแบบแผนที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั แสดงในตารางด้านล่างนี ้
Outcome-Based Education
(การศึกษาทีม่ ุ่งผลลัพธ์)
เน้น “การเรียนรู”้ ของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
เริ่มออกแบบหลักสูตรและหรือแผนการเรียนรูจ้ าก
“ผลลัพธ์การเรียนรู”้
การจัดการเรียนรูเ้ น้นความต่างของผูเ้ รียนแต่ละ
บุคคล
การวัดผลลัพธ์การเรียนรูเ้ ป็ นกระบวนการสาคัญที่
ต้องทาอย่างสม่าเสมอ
ผูเ้ รียนประสบความสาเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรูท้ กุ
คนโดยอาจใช้เวลาไม่เท่ากัน
อาจารย์ทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยหรือผูช้ ีแ้ นะ
หลักสูตรเป็ นกระบวนการ

Traditional Education
(การศึกษาเชิงแบบแผน)
เน้น “การสอน” ของผูส้ อนเป็ นสาคัญ
เริ่มออกแบบหลักสูตรและหรือแผนการสอนจาก
“เนือ้ หาที่ตอ้ งสอน”
การจัดการเรียนรูแ้ บบทุกคนเหมือนกัน
การวัดผลลัพธ์การเรียนรูไ้ ม่ได้ทาอย่างสม่าเสมอ
ผูเ้ รียนใช้เวลาเท่ากันแต่อาจได้ผลลัพธ์การเรียนรูไ้ ม่
เท่ากัน
อาจารย์ทาหน้าที่เป็ นผูถ้ ่ายทอดหรือผูค้ วบคุมการ
เรียนรู ้
หลักสูตรเป็ นผลิตภัณฑ์

การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) จึงไม่ใช่การศึกษาที่ม่งุ ใส่ความรู ้ (Inputbased
Education)หรือการศึกษาเชิงแบบแผน โดยก่อนอื่นผูส้ อนจะตัง้ “ผลลัพธ์” ที่ผเู้ รียนควรจะได้หรือควรจะเป็ น
หลัง จากเสร็จ สิ น้ การเรี ย น จากนั้น จึง ออกแบบ “กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้” เพื่ อ มุ่ง ไปสู่ “ผลลัพ ธ์” นั้น ขณะที่
การศึกษาที่ม่งุ ใส่ความรูจ้ ะเน้นการฟั งบรรยาย ส่วนการศึกษาที่ม่งุ ผลลัพธ์จะให้ความสาคัญกับการเรียนรูโ้ ดย
ใช้กิจกรรม (Activity-based Learning)
การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์จึงเป็ น “แนวระนาบ” มิใช่ “แนวดิ่ง ” ที่อาจารย์มี “อานาจ” และเป็ นผูผ้ ูกขาด
“ความรู ”้ โดยผูเ้ รียนมี “หน้าที่” ต้องจดต้องจาต้องทาตามที่อาจารย์บอก และวัดผลว่าถ้าใคร “จา” และตอบ
ตามที่อาจารย์ “สอน” ได้มากเท่าไร ยิ่งได้คะแนนดีมากเท่านัน้ หากเป็ นการเรียนการสอน “แนวระนาบ” ที่ครู
หรืออาจารย์จะเรียนรูร้ ว่ มกับนักเรียนนักศึกษา และเรียนรูจ้ ากนักเรียนนักศึกษาได้ดว้ ย ผูท้ ่ีจะพัฒนาผูเ้ รียนจึง
ไม่ใ ช่ผู้ส อน แต่คื อ ตัว ผู้เ รี ย นเอง โดยผู้ส อนท าหน้า ที่ เ ป็ น “ผู้อ านวยหรื อ ผู้ชี แ้ นะ” (facilitator) ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ใ้ ห้ผเู้ รียนคิดได้ และ “เรียนรู ”้ ด้วยตนเอง ดังนัน้ ผูเ้ รียนจึงเป็ น “ศูนย์กลาง” ของการเรียน
(student-centered) ไม่ใ ช้วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้โ ดยล าพัง จากการฟั ง บรรยาย (Lecture-based Learning) แต่ใ ช้
วิธี การเรียนรู โ้ ดยการใช้กิจกรรม และการลงมือปฏิบัติ( Activity-based Learning) ซึ่ง ได้แก่ การเรียนรู จ้ าก
ปั ญหาที่เกิดขึน้ จริง (Problem-based Learning) การเรียนรู โ้ ดยการทาโครงงาน (Project-based Learning)
และการเรียนรูโ้ ดยการบริการสังคม (Service Learning) ซึ่งก็คือการให้โครงงานที่ทาเป็ นโครงงานที่ไปบริการ
สังคมหรือชุมชน ซึ่งจะทาให้ได้เรียนรูเ้ รื่องการใช้ความรูโ้ ดย รับผิดชอบต่อสังคมด้วย และเมื่อผ่านขัน้ ตอนการ
เรี ย นรู ้แ ล้ว ต้อ งมี ก ารให้ผู้เ รี ย นได้ส รุ ป บทเรี ย นการเรี ย นรู ้ (reflection) อย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ผู้เ รี ย นได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู ซ้ ่ึงกันและกัน และต้องมีการประเมินผล หรือประเมิน “ผลลัพธ์” เพื่อให้ผูเ้ รียนได้เกิดการ
พัฒนาตนเอง และเพื่อให้อาจารย์ผสู้ อนได้ทราบว่าวิธีการที่ใช้นนั้ ได้ “ผล” หรือไม่ ถ้าไม่ได้ “ผล” หรือได้ “ผล”
น้อย ก็ตอ้ งปรับวิธีการให้ได้ผลมากขึน้ ในครัง้ ต่อไป

