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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

   “โครงการนํารองการปรบัปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม Outcome-Based Education” 

วันท่ี 16–17 กรกฎาคม 2561    

ณ  โรงแรมเรือรัษฎา  จังหวัดตรัง 
---------------------------------------------------- 

 

หลักการและเหตุผล 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรมนีโยบายจัดการศกึษาที่มุงเนนเปาหมายหรือผลลัพธโดยมีผูเรียน
เปนศูนยกลางและอาจารยเปนผูจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดบรรลุผลลัพธนั้น ๆ โดยมหาวิทยาลัย 
ไดใหความรูความเขาใจในเรือ่งดังกลาวมาโดยตลอดดวยการจัดฝกอบรมเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาทีมุ่งเนน 
ผลการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคญั  การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
โดยใชเกณฑ AUN-QA และการเขียนผลลัพธการเรียนรูระดบัหลักสูตรและรายวิชา 
    เพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธไดอยางเปนรูปธรรม  คณาจารยนําความรูท่ีไดรับ
จากการอบรมไปจัดทําหลักสูตร  โดยการออกแบบหลักสูตร  จัดกิจกรรมการเรียนรู  และวดัและประเมินผล 
การเรียนรูตามผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดไว  มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการนํารองขึ้น  เพ่ือใหหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีความพรอมและมีความมุงมั่นท่ีจะจัดทําหลักสูตร 
ใหเปนไปตาม Outcome-Based Education ไดมีความรูความเขาใจ และสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตาม Outcome-Based Education ของแตละหลักสูตรได 
 

วัตถุประสงค 
              เพ่ือใหหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีท่ีเขารวมโครงการนาํรอง 
สามารถปรบัปรงุหลักสูตรใหเปนไปตาม Outcome-Based Education ที่แตละหลักสูตรกําหนดได 
 

วิธีการดําเนินการ 
             บรรยายใหความรู  และแบงกลุมฝกปฏิบตั ิ
 

วัน  เวลา  และสถานท่ี 
              วนัที่ 16-17 กรกฎาคม 2561  ณ  โรงแรมเรือรัษฎา  จังหวัดตรงั    
 

วิทยากร   
    รองศาสตราจารย ดร.บณัฑิต  ทิพากร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

     อาจารยปานเลิศ   ศิรวิงศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
     อาจารยวรงค   ถาวระ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
         ดร.กวนิพัฒน   สิรกิานตโิสภณ     ผูชวยอธิการบดีฝายคณุภาพหลักสูตร 
     รองศาสตราจารย ดร.วันดี   สุทธรังษี    คณะพยาบาลศาสตร 
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กลุมเปาหมาย 
           อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหลักสูตรที่เขารวมโครงการนํารอง  
จํานวน  35  คน 
 

งบประมาณ 
            จากเงินรายไดสวนกลาง  ปงบประมาณ  2561   รายการสนับสนุนงานดานจัดการศึกษา   อุดหนุน
การจัดสัมมนาคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  (ขอ 3.15)   
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
   งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย  กองบริการการศกึษา  
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
            หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในระดบัปริญญาตรีท่ีเขารวมโครงการนาํรอง 
สามารถปรบัปรงุหลักสูตรใหเปนไปตาม Outcome-Based Education ที่แตละหลักสูตรกําหนดได 
 
                                          .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กําหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ  

   “โครงการนํารองการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม Outcome-Based Education” 

วันที่ 16–17 กรกฎาคม 2561    

ณ  โรงแรมเรือรัษฎา  จังหวัดตรัง 

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

วันจันทรท่ี 16 กรกฎาคม 2561 

วิทยาเขตหาดใหญ  เดินทางไป จ.ตรัง  เวลา 06.30 น.  

                          (รถรบัหนาอาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู (ตกึ LRC)  อาคาร 1) 

วิทยาเขตอ่ืน   เดินทางตามที่แตละวิทยาเขตกําหนด 

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน     

08.45-09.00 น.       เปดการอบรม 

                           โดย  รศ.ดร.วันดี  สุทธรังษี       

09.00-12.00 น. แนวคิดการศึกษาท่ีเนนผลการเรยีนรู (Outcome-Based Education (OBE)  

 โดย  รศ.ดร.บัณฑิต   ทิพากร    

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00-15.30 น. การระบุความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือกาํหนดผลการเรยีนรู 

                              (Identifying Stakeholders’ Needs to frame Programme Learning Outcomes) 

 โดย  ผศ.ดร.ศศิธร   สุวรรณเทพ   และคณะ 

15.30-17.30 น. ผลการเรียนรูระดับหลักสูตร (Writing Programme Learning Outcomes) 

                           - Learning Outcomes and Revised Bloom Taxonomy 

                           - Hierarchy of Learning Outcomes 

 - การเขียนผลการเรียนรูระดับหลักสูตร (Writing Programme Learning Outcomes) 

 โดย  ผศ.ดร.ศศิธร   สุวรรณเทพ   และคณะ 

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.00-21.00 น. ฝกปฏิบัตกิารเขยีนผลการเรียนรูระดับหลกัสตูร (Writing Programme Learning  

                          Outcomes)   

 โดย  ผศ.ดร.ศศิธร   สุวรรณเทพ   และคณะ 
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วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-10.30 น. ผลการเรียนรูระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLO) : 

 การเชื่อมโยงรายวิชากับผลการเรยีนรูระดับหลกัสตูร  

 (Mapping of Courses and Programme Learning Outcomes) 

 โดย  ผศ.ดร.ศศิธร   สุวรรณเทพ   และคณะ 

10.30-12.00 น. การเขียนผลการเรยีนรูระดบัรายวชิา (Writing Courses Learning Outcomes) 

 โดย  ผศ.ดร.ศศิธร   สุวรรณเทพ   และคณะ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-15.00 น. ผลการเรียนรูระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes: LLO) : 

 การเชื่อมโยงบทเรียนกับผลการเรียนรูระดับรายวชิา  

 (Mapping of Lessons and Course Learning Outcomes) 

 โดย  ผศ.ดร.ศศิธร   สุวรรณเทพ   และคณะ 

15.00 น. ปดการอบรม    

                           เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

  

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

 

 

 

 

หมายเหตุ :    1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

                  2. รับประทานอาหารวาง  เวลา 10.30-10.45 น.  และเวลา 15.00-15.15 น. 



 
 
 
 
 

                           
 

 

 

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  
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ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกอตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต โดยมีเจตนารมณตั้งแต

แรกเร่ิมท่ีจะใหเปนมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุงเนนท่ีการพัฒนาคนเพ่ือใหเปนกําลังหลักของสังคม  

และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติท่ีมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง    

 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงเปนการจัดการศึกษาตามแนวทาง   

พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผูเรียนในทุกดาน เพื่อใหพรอมท่ีจะอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข และปรับตัวไดดีตามสถานการณท่ีเปล่ียนไป โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูเปนเคร่ืองมือใน

การพัฒนาผูเรียนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู และพัฒนาจากความตองการของผูเรียน  

ผานกระบวนการแกปญหาและคนควาดวยตนเอง กระบวนการท่ีตองลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน 

ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูท่ีย่ังยืน และจากแนวคิดท่ีวาการพัฒนาคือการเปล่ียนแปลง  การเรียนรูจึงไมไดหยุด

อยูเพียงภายในมหาวิทยาลัยแตจะดําเนินไปตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุงเนนถึง   

การเรียนรูตลอดชีวิตดวย 

 จากหลักการดังกลาวขางตนนําสูการจัดการศึกษาที่มุงเนนผลลัพธ (Outcome Based 

Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อวาสามารถตอบสนอง

หลักการดังกลาวได คือ การจัดการเรียนรู ท่ีใชกิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ท่ีหลากหลาย 

โดยเฉพาะการใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู  (Problem-based Learning) การใชโครงงานเปนฐาน  

(Project-based Learning) และการเรียนรูโดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอใหถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง” เปนแนวทางใน

การดําเนินการ 

 

 

---------------------------------------------- 

        

          

 



 
 
 
 
 

                           
 

 

  
อัตลักษณของนักศกึษามหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
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อัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 

 
 
  ภาษาไทย     ซื่อสัตยมีวินัย  ใฝปญญา จิตสาธารณะ 
 
  ภาษาอังกฤษ     Integrity Wisdom Social engagement 
 
  คํายอ (ภาษาอังกฤษ)    I-WiSe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น 
ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลาดแรงงาน  ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป   

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ 

และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

(ต่อเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา   

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
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 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
ยกเว้น  พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  

ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน 
ภูมิปัญญาไทย  ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล   

 ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์  ที่มีการส่ือสารแบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด  สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม  ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  โดยแบ่งหลักสูตรเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 

 ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์   

  ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถระดับสูง  โดยใช้
หลักสูตรปกติที่ เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้ เ รียน  โดยกําหนดให้ผู้ เ รียนได้ศึกษา 
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาํวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ   
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 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้  สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  โดยผ่านการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ  หรือสหกิจศึกษา 

   หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ได้  เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม 

   หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรี  
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถ้วน  และให้ระบุคําว่า  
“ต่อเนื่อง”  ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

  ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูง  
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน  
องค์กร  หรือสถานประกอบการ   

   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน 
ได้กับการศึกษาภาคปกติ   

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบไตรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๔  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค   

หรือ  ๒  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรใหช้ัดเจนด้วย 
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๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายที่ใช้เวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๘. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๕  ปี
การศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๘๐  หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  
๑๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  ทั้งนี้  ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรนั้น 

๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 

 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม   
และธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม  
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ  
บูรณาการใด ๆ  ก็ได้  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต   
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  อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้  จํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว  เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ต้องไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 

 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ดังนี้ 

  ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาการ  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ให้มีจํานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด  หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า   
๓๖  หน่วยกิต  และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

   หลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  
๔๒  หน่วยกิต  ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต 

   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  
วิชาเอกคู่  หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  
และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๕๐  หน่วยกิต 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต   

 ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  
ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



  หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

   ในกรณีที่ มีอาจารย์ประจําที่ มี คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
และทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ .   ๒๕๕๘   
จะประกาศใช้  ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ประกอบด้วย 

  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   
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   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  ใน  ๕  คน  
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา  หรือเป็น
บุคลากรของหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน  และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ 
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  ๑  ใน  ๓ 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จะประกาศใช้  ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 
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   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ 
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี  ๕  ปี  และไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  จะต้องเป็นผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี   (ต่อ เนื่ อง )   จะต้อง เป็นผู้ สํ า เ ร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ปี)  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชา 
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  
๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  
ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  ทุกภาคการศึกษา  อนึ่ง  ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า  หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากว่า  ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จะถือว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า   

๑๒. การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน   
๙  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  และจะสําเร็จ
การศึกษาได้  ดังนี้ 

 ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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 ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่มี

จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล  
เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา  และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยต้องเรียนครบ 
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี   

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องกําหนด 
ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

๑๔. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  โดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 
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๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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OUTCOME-BASED EDUCATION” 
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ณ  โรงแรมเรือรัษฎา  จังหวดัตรัง

ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ และคณะ



At the end of the workshop, participants will be able 
to:
 Identify stakeholders’ needs to frame Programme Learning 

Outcomes (PLOs)

 Write or revise your Programme Learning Outcomes (PLOs) and 
Courses Learning Outcomes (CLOs)

 Apply revised Bloom’s taxonomy in writing learning outcomes

 Map CLOs and PLOs

Workshop Goals



3

1st AUN-QA Workshop
Applied Approach to Designing and 

Implementing OBE Framework
Bangkok, Thailand

23 – 26 January 2018

Facilitated by:

Mr. Johnson Ong Chee Bin (AUN-QA Expert)

Founder & Principal Consultant (eqi)

3

เอกสารสัมมนาปรับมาจาก
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Source: Harden (1986)

PDCA Approach to Study Programme Design

OBE

AUN-QA



Changing 
Educational Landscape



Changing Education Paradigms



Source : Adapted from engineersjournal.ie

Mechanisation Massification Digitalisation Smartisation

Education 4.0

Industry 4.0
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Industry 4.0

Source: 2016 Global Industry 4.0 Survey, PWCEducation 4.0
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Industry 4.0

Industry 4.0 is about “ smartisation” which 

relates to the integration of cyber-physical 

systems and the internet of things where 

people, things and machines are ubiquitously 

connected to produce personalised goods and 

services. This new ecosystem transforms 

traditional homes, schools, factories and 

enterprises into smart ones. 

Education 4.0
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Industry 4.0

Education 4.0



11Education 4.0





Education for Thailand 4.0





Education 4.0

15
Education 4.0
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Education 4.0

Education 4.0 relates education as ubiquitous

where people, things and machines are 

connected to produce personalised learning. This 

new ecosystem transforms education institution 

into an innovation-producing ecosystem.

Education 4.0



STAKEHOLDERS’ NEED



Stakeholders’ Needs and Engagement

18

Government

Students Employers

Stakeholders’ Needs & Engagement



19Source: “What Makes a Quality Curriculum”, UNESCO IBE, 2016

Plan – Stakeholders’ Needs Analysis

Stakeholders’ Needs & Engagement



Plan – Stakeholders’ Needs Analysis
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Types of Stakeholder

Subject matter Experts Representatives of the professional regulatory 

body, subject specialists

Learners Current and past students 

Teachers Educators, faculty members

Society Employers, service personnel, community 

members, political leaders, labour 

organisations 

Curriculum specialists Curriculum design experts 

Stakeholders’ Needs & Engagement
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Plan – Stakeholders’ Needs Analysis
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Impact on Stakeholders
Stakeholders’ Needs & Engagement
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Plan – Stakeholders’ Needs Analysis

Key stakeholders 

involve in governance 

& decision making 

bodies (e.g. Faculty 

Members)

Stakeholders that have 

power to influence 

changes or decisions

(e.g. National 

Accreditation Board)

Stakeholders that are 

affected by the 

changes or decisions 

(e.g. Students)

Stakeholders that are 

least affected and have 

no influence over the  

changes or decisions 

(e.g. General Public)

P
o
w

e
r 

o
f 
S

ta
k
e
h
o
ld

e
rs

Impact on Stakeholders
Stakeholders’ Needs & Engagement

HPLI HPHI

LPLI LPHI



Plan – Stakeholders’ Needs Analysis
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Engagement 

Strategies

Notify Inform

Level of Engagement - Untargeted publicity

- Information made available

- Stakeholders are regularly and reliably

informed

Roles of 

Stakeholders

- Passive recipients of 

information

- Passive recipients of contextualised

information

- Dialogue with stakeholders is 

implicitly welcomed but not explicitly 

invited

Engagement Tools - Website

- University documents (e.g. 

Annual reports, brochures, 

bulletin, emails etc.)

- Briefings

- Regular blogs

- Targeted letters

- Emails

Stakeholders’ Needs & Engagement



Plan – Stakeholders’ Needs Analysis
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Engagement 

Strategies

Consult Involve

Level of 

Engagement

- Obtain views from 

stakeholders

- Stakeholders receive 

feedback on decisions 

taken

- Work with stakeholders throughout 

decision making process to ensure views 

are understood and taken into 

consideration

Roles of 

Stakeholders

- Stakeholders as 

respondents

- Dialogue/consultation 

partners

- Stakeholders as partners

- Stakeholders participation/appointment 

in some activities

Engagement Tools - Surveys or polls

- Interviews

- Focus groups

- Consultation workshops

- Workshops

- Open interviews

- Joint consultations

- Active focus groups

- Voting

Stakeholders’ Needs & Engagement



Plan – Stakeholders’ Needs Analysis
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Engagement 

Strategies

Collaborate Empower

Level of 

Engagement

- Decisions are undertaken in partnership 

with stakeholders

- Stakeholders set agenda for 

change

- Self-organisation and management 

responsibilities

Roles of 

Stakeholders

- Stakeholders as collaborators

- Stakeholders in management committees

- Stakeholders interest groups

- Stakeholders shape policies

- Stakeholders as 

designers/managers of resources, 

policies, events, learning

- Stakeholder managers

Engagement Tools - Stakeholder-led consultations/interviews

- Open forums

- Joint retreats

- Agenda setting

- Stakeholders manage programmes, 

consultation activities and tools 

development

Stakeholders’ Needs & Engagement



LINK STAKEHOLDERS NEED TO 
GRADUATE ATTRIBUTES



27

These statements detail the qualities and skills that the provider 

believes graduates should develop through the course of their 

study and engagement in student life. 

The lists of attributes typically include outcomes that range from 

simple technical skills to complex intellectual abilities and 

ethical values. They are often written as nouns or adjectives.

Graduate Attributes

Learning Outcomes





KMUTT-STUDENT QF

Value Potential and Leadership

• KMUTT's citizenship

• Social Responsibility

• Knowledge

• Thinking Skill

• Learning Skill

• Professional Skill

• Communication Skill

• Humanization

Competent
• Adaptability

• Leadership

• Management Skill

ทีม่า : KMUTT C4ED (http://www.c4ed.kmutt.ac.th/?q=node/18)



Singapore Polytecnic



Graduate Attributes of Edinburgh University 

University of Edinburgh graduates have:

 curiosity for learning that makes a positive difference

 courage to expand and fulfil their potential

 passion to engage locally and globally

University of Edinburgh graduates are:

 creative problem solvers and researchers

 critical and reflective thinkers

 effective and influential contributors

 skilled communicators

https://www.ed.ac.uk/employability/graduate-attributes/framework



ACTIVITY 1.1

VISUALISING GRADUATE 4.0 OF YOUR 
PROGRAMME



SHOW & SHARE



https://www.udemy.com/outcome-based-education-and-academic-quality-assurance/



Traditional Education System

35
OBE



Input Outcome

Process

How to learn? 
(method & 
strategies)

What to 
learn? 

(contents)

• Curriculum
• Teachers
• Learning resources
• Teaching aids, scientific instrument, etc.
• Supporting facilities

Support

ที่มา : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล ในการประชุมหารือ    
เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันที่ 18 เมษายน 2552

ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ อ้างใน จิรณี ตันติรัตนวงศ์ (2552)

OUTCOME BASED EDUCATION

36



Backward Curriculum Design

37
OBE
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Backward Curriculum Design

OBE



Outcome-based Education (OBE)

an approach to education in which decisions 
about the curriculum are driven by the exit 
learning outcomes.

Product define process. 

Resulted- oriented thinking. 

(Harden, etc., 1999)



An OBE curriculum means starting with 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 (OBE)



Four Basic Principles of OBE 
(Killen, 2000 & Spady, 1994)

 Clarity of focus (having specific outcomes gives a strong sense of purpose to 
everything teachers and students do).

 Design down, deliver up (when planning curriculum, educators start with the 
outcomes and work backwards; when planning instruction, teachers teach what 
students need to learn to demonstrate the outcomes).

 High expectations (OBE departs from traditional education in its assumption 
that all students can learn well—although not in the same way and not 
necessarily on the same day), and.

 Expanded opportunities (students must be permitted to demonstrate their 
learning in different ways, and they must have numerous opportunities to 
demonstrate the outcomes, not just one. Spady calls this “grading in pencil”).



Outcomes-Based Concept

OBE 42



Output Outcome

What is produced at the end of a 

process?

What is produced after using or 

consuming the output?

Does not address the benefits or 

impact gained from the output 

Address the benefits or impact gained 

from the output

Result is measured at the time or 

end of production

Result is measured after production or 

some time in the future

Easy to quantify Difficult to quantify

Absolute control over quality Limited control over quality

Outcomes-Based Concept

OBE 43



Source: Adapted from http://www.gov.za/issues/outcomes-approach

Resources used to 

produce the output
What we use?

Processes to convert 

input into output

What we produce?

What we do?

Goods and/or services 

produced

Short or medium term 

results of specific 

beneficiaries from the 

output

What we wish to achieve?

What we aim to change?

Long term results at 

societal level from the 

outcome

Outcomes-Based Concept

OBE 44
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Outcomes-Based Concept

Level Output Outcome Impact

Lecture Lesson delivered. Students acquired the attitude, 

skills and knowledge (learning 

outcomes) of the lesson.

Students used the acquired 

attitude, skills and 

knowledge to solve real life 

problems.

Study Programme Number of graduates. Graduates with relevant attitude, 

skills and knowledge are 

employed and able to perform as 

expected.

Graduates contributed to 

the improvement of the 

organisations and society.

University Number of graduates and 

postgraduates.

High employability of graduates 

and quality workforce for the 

labour markets.

Graduates contributed to 

the betterment of society 

and the country.

OBE



Outcomes-Based Education (OBE)

46
OBE

Performance

Learning



Outcomes-Based Education (OBE)

47
Source:  Competence Based Framework For Curriculum Development, R. Nikolov, E. Shoikova, E. Kovatcheva OBE



Competence

What is Competency? 
• A competency is a measurable set of attitudes, skills and 

knowledge (ASK) that a person needs to perform a task 

effectively 

• A competency is not an entire job 

• In most cases, several competencies are required for a job

• Often used by employers to describe the desired 

characteristics of a graduate.

Source: Singapore Workforce Development Agency – Quality Assurance Division Develop Competency-

Based Assessment Plans Version 1.1 (14 October 2012) 

A S K

OBE 48



Competence

Components of a Competency Unit

OBE 49
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Competency Unit: Apply Team Work in the Workplace

Competency Elements: This competency unit consists of the following elements:

1. Participate in team establishment

2. Participate in developing team culture

3. Communicate with team members

4. Assist to improve team performance

Performance Criteria/Performance Statements
A competent individual must be able to successfully perform the following for Element 1:

1. Identifying and defining team objectives in accordance with the organisational strategic plan.

(UK: organisational structure, functions, culture, resources, policies and procedures. Organisational goals, objectives and strategic plans).

2. Identifying and defining roles and responsibilities of team members.

(UK: Types of teams, their related purpose and objectives. Team development phases and their relationship. Techniques in setting team 

objectives. Roles and responsibilities of team members)

3. Developing work plan required for team performance

(UK: Elements of work plan)

4. Identifying and establishing methods of monitoring and reviewing team performance.

(UK: Techniques for monitoring and reviewing team performance)

Learning Outcomes 

(State the learning outcomes, only if you have re-crafted them from the performance criteria or performance statements)

Components of a Competency Unit (Example)

OBE
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Competence describes the level 

of proficiency in applying the set 

of attitudes, skills and knowledge 

to perform a task effectively. The 

level of proficiency may be 

categorised as “Not Yet 

Competent”, “Competent”, 

“Proficient” and “Mastery”

Competence

Attitudes

SkillsKnowledge

Competence

OBE
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AQRF defines Competence as an ability that extends beyond the 

possession of knowledge and skills. It includes:

1. cognitive competence involving the use of theory and concepts, 

as well as informal tacit knowledge gained experientially;

2. functional competence (skills or know-how), those things that a 

person should be able to do when they work in a given area;

3. personal competence involving knowing how to conduct oneself 

in a specific situation; and,

4. ethical competence involving the possession of certain personal 

and professional values.

Source: ASEAN Guiding Principles For Quality Assurance And Recognition Of Competency Certification 

Systems adopted at the 24th ALMM

Competence: Type of Competencies

OBE
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Competence: Type of Competencies

Source: Singapore Workforce Development Agency

OBE



54

Learning Outcome: A specific statement that describes what a 

learner will be able to do in some measurable way. There may 

be more than one measurable outcome defined for a given 

competency element. Often an educational taxonomy is used to 

write a learning outcome.

Competence and Learning Outcome

Educational taxonomy: A classification of attitudes, 

knowledge and skills for writing learning outcomes. For 

example, Bloom’s Taxonomy has 3 domains: cognitive, 

psychomotor and affective.

OBE
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Learning Outcome

Source:  Competence Based Framework For Curriculum Development, R. Nikolov, E. Shoikova, E. Kovatcheva OBE
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Source:  Competence Based Framework For Curriculum Development, R. Nikolov, E. Shoikova, E. Kovatcheva 

Competence and Learning Outcome

OBE
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Competence and Learning Outcome
Competency Unit Competency 

Elements
Learning Outcomes/Performance Criteria

Source: Adapted from CAS Learning and Development OutcomesOBE



Hierarchy of Learning Outcomes
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Hierarchy of Learning Outcomes

59
Learning Outcomes



Constructive Alignment

The curriculum should be designed so that the teaching and 

learning activities, and assessment tasks are aligned with the 

learning outcomes. 

60

“Constructive” refers to the idea that students construct meaning
through relevant learning activities.

“Alignment” refers to the situation when teaching and learning 

activities, and assessment tasks, are aligned to the Learning 

Outcomes (LOs). 

Source: APPLYING CONSTRUCTIVE ALIGNMENT TO OUTCOMES-BASED TEACHING AND LEARNING John Biggs & Catherine Tang OBE



Constructive Alignment



Constructive Alignment

Source: Writing and Using Learning Outcomes: a Practical 

Guide by Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan 62
OBE
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Constructive Alignment

OBE



PDCA Approach to Study Programme Design
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Study Programme Design
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Source: Harden (1986)

PDCA Approach to Study Programme Design

Study Programme Design

OBE

AUN-QA
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PDCA Approach to Study Programme Design



15

Approaches to Study Programme Design



HOW DO WE DEVELOP 
LEARNING OUTCOMES?



Programme Learning Outcomes

69

 Programme learning outcomes describe what the learner will 

be able to do at the end of the study programme.

 The programme learning outcomes should be aligned with the 

needs of the stakeholders as well as the vision and mission of 

the university. 

 They also contribute to the achievement of the graduate 

attributes and programme objectives.

Learning Outcomes





Programme Learning Outcomes

71

Graduate Profile/Competences PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

1. A strong fundamental chemical engineering 

knowledge and the ability to apply and integrate 

knowledge to identify, formulate and solve problems 

of chemical engineering fields

X X X

2. The professional skills necessary to be effective and 

succeed in the modern workforce including work well 

in multi-disciplinary teams, the ability to design and 

solve problems, and the ability to communicate 

effectively, and to uphold standards of ethics and 

professionalism

X X X X X

3. The ability to engage in life-long learning by 

acquiring new skills and  to remain relevant in today’s 

fast changing environment
X X

Source: Chemical Engineering, Universitas Indonesia



ACTIVITY 1.2

REVISING PROGAMME LEARNING OUTCOMES



Programme Learning Outcomes: (PLOs)

 PLO1……………………………………………………………………………………………………………….

 PLO2……………………………………………………………………………………………………………….

 PLO3……………………………………………………………………………………………………………….

 PLO4……………………………………………………………………………………………………………….

 PLO5……………………………………………………………………………………………………………….

 PLO6……………………………………………………………………………………………………………….



Mapping of PLOs and Bloom’s Taxonomy 

(PLO) Cognitive Affective Psychomotor

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6
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Course: Code: Undergraduate  Postgraduate 

Unit: Code: Year: 1  2  3 4  5

Programme 

Learning 

Outcomes 

(PLOs)

Cognitive

(Knowledge)

Affective 

(Attitude)

Psychomotor

(skill) Type

CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 PL1 PL2 PL3 PL4 PL5

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

Mapping of Programme Learning Outcomes and Taxonomy’s Domains 

Programme Learning Outcomes

Learning Outcomes
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ACTIVITY 1.3

MAPPING THE GRADUATE ATTRIBUTES TO PROGAMME
LEARNING OUTCOMES
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Graduate Attributes

(GA)

Programme Learning Outcomes (PLOs)

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

GA1…………………….

GA2……………………

GA3……………………

GA4……………………

GA5……………………

Mapping of Graduate Attributes and Programme Learning Outcomes

Programme Learning Outcomes



COURSE LEARNING OUTCOMES



Course Learning Outcomes

79

 Course learning outcomes describe clearly what 

learners will know and be able to do at the end of 

the course. 

 They are aligned with one or more of the 

programme learning outcomes and they contribute 

to the achievement of the programme learning 

outcomes (PLOs).

Learning Outcomes



Course Learning 
Outcomes

Three broad types of 
learning outcomes:

• Disciplinary 
Knowledge and 
Skills

• Generic Skills

• Attitudes and Values



What to Learn?

Discipline knowledge and skills

What is it to be competent in this course?

How do we conceptualize knowledge & skills in a 
discipline?

How do students exhibit competence?

It is also important that the outcomes reflect the 
complexities of the real world and are relevant to life-
roles that learners face after their education. 



Categories of Learning Outcomes

82

Categories of Learning outcomes: 

• Subject specific outcomes that relate to the subject 

discipline and the knowledge and/or skills particular to it; 

• Generic (sometimes called transferable skills) outcomes 

that relate to any and all disciplines e.g. written, oral, 

problem-solving, information technology, and team 

working skills, etc.

Learning Outcomes



Educational Taxonomy

Educational taxonomy is the system of 
categorisation of learning domains and their 
hierarchical classification learning outcomes in an 
educational context.

83
Learning Outcomes
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Revised Bloom’s Taxonomy (Cognitive)
Six Cognitive Process Skills

Levels / Cognitive Categories Other verbs

Create Generate, plan, compose, develop, create, invent, organise, 

construct, produce, compile, design, devise

Evaluate Rank, assess, monitor, check, test, judge

Analyse Analyse, break down, compare, select, contrast, deconstruct, 

discriminate, distinguish, identify, outline

Apply Implement, organise, dramatise, solve, construct, 

demonstrate, discover, manipulate, modify, operate, predict, 

prepare, produce, relate, show, solve, choose

Understand Illustrate, defend, compare, estimate, explain, classify, 

generalise, interpret, paraphrase, predict, rewrite, summarise, 

translate

Remember Define, describe, identify, know, label, list, match, name, 

outline, recall, recognise, reproduce, select, state, locate

Learning Outcomes



Revised Bloom’s Taxonomy
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Cognitive

(Benjamin Bloom, 1956 )

Cognitive

(Anderson & 

Krathwohl,

2001)

Affective

(Krathwohl et al., 

1999)

Psychomotor

(Dave, 1967)

Subject

(Atkinson, 2012)

Knowledge Remember

Receive Imitate Specify

Comprehension Understand

Application Apply Respond Manipulate Contextualize

Analysis Analyse Value Perfect Conceptualize

Synthesis Evaluate Organize Articulate Process

Evaluation Create Internalize Embody Abstract

Learning Outcomes
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Revised Bloom’s Taxonomy

Knowledge Domains

Factual Knowledge

(Specify)

• Knowledge of terminology

• Knowledge of specific details 

and elements

Basic elements used to communicate, 

understand, organise a subject: 

terminology, scientific terms, labels, 

vocabulary, jargon, symbols or 

representations; and specific details such 

as knowledge of events, people, dates, 

sources of information.

Conceptual 

Knowledge

(Contextualise & 

Conceptualise)

• Subject-specific 

classifications and 

categories

• Subject-specific principles 

and generalisations

• Theories, models, structures

Knowledge of classifications and 

categories, principles, theories, models or 

structures of a subject.

Learning Outcomes
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Revised Bloom’s Taxonomy

Knowledge Domains

Procedural 

Knowledge

(Process)

• Skills and algorithms

• Techniques and methods

• Criteria for determining when to 

use appropriate procedures

Knowing how to do something: 

performing skills, algorithms, 

techniques or methods.

Metacognitive 

Knowledge

(Abstract)

• Strategic knowledge

• Knowledge about cognitive tasks, 

including appropriate contextual 

and conditional knowledge

• Self-knowledge

The process or strategy of learning 

and thinking; an awareness of one’s 

own cognition, and the ability to 

control, monitor, and regulate one’s 

own cognitive process.

Learning Outcomes
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Revised Bloom’s Taxonomy
Two Dimensions: Knowledge Levels and Cognitive Skills (Learning Outcomes) 

Levels Remember Understand Apply Analyse Evaluate Create

Factual 

Knowledge

List primary and 

secondary 

colours

Summarise 

features of a new 

product

Respond to 

FAQs

Select the most 

complete list of 

activities

Check for 

consistency 

among sources

Generate a 

log of daily 

activities

Conceptual 

Knowledge

Recognise 

symptoms of 

exhaustion

Classify adhesive 

by toxicity

Provide advice 

to novices

Differentiate high 

and low culture

Determine 

relevance of 

results

Assemble a 

team of 

experts

Procedural 

Knowledge

Recall how to 

perform CPR

Clarify assembly 

instructions

Carry out PH 

test of water 

samples

Integrate 

compliance with 

regulations

Judge efficiency 

of sampling 

techniques

Design 

efficient 

procedural 

workflow

Meta-cognitive 

Knowledge 

Identify 

strategies for 

retaining 

information

Predict one’s 

response to 

culture shock

Use 

techniques 

that match 

one’s 

strengths

Deconstruct 

one’s biases

Reflect on one’s 

progress

Create a 

learning 

portfolio

Source: http://www.celt.iastate.edu/teaching/effective-teaching-practices/revised-blooms-taxonomy





Example: Course Learning Outcomes

90

At the completion of the course, student will be able to :

1. Determine the parameters in kinetic rate expressions for both elementary and non-elementary 

reactions;

2. Apply the design equations for the three ideal reactor models (batch, CSTR, and plug flow), in 

the presence of both single and multiple reactions;

3. Apply the energy balance equation to the three ideal reactor models and determine required 

heating and cooling loads, in the presence of both single and multiple reactions;

4. Apply the design equations and rate laws for catalytic reactors;

5. Select the appropriate reactor type for a given chemical conversion and size it to meet 

operational goals; and

6. Employ a computer algebra program (i.e. MatLab) to numerical solve systems of algebraic and 

differential equations.

Source: Adapted from Chemical Reaction Engineering (CHS310804), Chemical Engineering, Universitas Indonesia



ACTIVITY 1.4

ANALYSING COURSE LEARNING OUTCOMES

each group selects 1 subject



Course Learning Outcomes: (CLOs)

Course: …………………………………………………………………………………………………

Course Description:………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 CLO1……………………………………………………………………………………………………………….

 CLO2……………………………………………………………………………………………………………….

 CLO3……………………………………………………………………………………………………………….

 CLO4……………………………………………………………………………………………………………….

 CLO5……………………………………………………………………………………………………………….

 CLO6……………………………………………………………………………………………………………….



Course: …………………………………………………………………………………………………

Cognitive 

(Knowledge)

Affective

(Attitude)

Psychomotor 

(Skills)

CL1 AL1 PL1

CL2 AL2 PL2

CL3 AL3 PL3

CL4 AL4 PL4

Course Description:………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Course: Code: Undergraduate  Postgraduate 

Unit: Code: Year: 1  2  3 4  5

Course Learning 

Outcomes 

(CLOs)

Cognitive

(Knowledge)

Affective 

(Attitude)

Psychomotor

(skill) Type

CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 PL1 PL2 PL3 PL4 PL5

CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6

CLO7

Mapping of Course Learning Outcomes and Taxonomy’s Domains 

Course Learning Outcomes

Learning Outcomes
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Cognitive

Domain

Courses (C)

Total %

C1 C2 C3 C4 C5 Cn

CL1 3 2 3 8 25

CL2 2 3 1 2 8 25

CL3 2 1 2 2 1 8 25

CL4 1 1 2 2 6 19

CL5 1 1 2 6

Total 5 6 5 5 5 6 32 100

Mapping of Courses and Cognitive Domain of a Study Programme

Course Learning Outcomes

Remark: 1 = some emphasis 2 = moderate emphasis 3 = significant emphasis
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Affective

Domain

Courses (C)

Total %

C1 C2 C3 C4 C5 Cn

AL1 3 2 3 8 25

AL2 2 3 1 2 8 25

AL3 2 1 2 2 1 8 25

AL4 1 1 2 2 6 19

AL5 1 1 2 6

Total 5 6 5 5 5 6 32 100

Mapping of Courses and Affective Domain of a Study Programme

Course Learning Outcomes

Remark: 1 = some emphasis 2 = moderate emphasis 3 = significant emphasis
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Psychomoter

Domain

Courses (C)

Total %

C1 C2 C3 C4 C5 Cn

PL1 3 2 3 8 25

PL2 2 3 1 2 8 25

PL3 2 1 2 2 1 8 25

PL4 1 1 2 2 6 19

PL5 1 1 2 6

Total 5 6 5 5 5 6 32 100

Mapping of Courses and Psychomoter Domain of a Study Programme

Course Learning Outcomes

Remark: 1 = some emphasis 2 = moderate emphasis 3 = significant emphasis



Source: Chemical Engineering, Universitas Indonesia

Note: The figures in the ELO column relate to:

1 Not directly related to ELO 

2 Quite related to ELO 

3 Related to ELO 

4 Closely related to ELO 

5 Specifically related to ELO

Course Learning Outcomes

98
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Courses

(C)

Programme Learning Outcomes (PLOs)/ ELOs

PLO1 PLO2 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8

C1………………

C2……………….

C3……………….

C4………………..

Cn………………………….

Mapping of Courses and Programme Learning Outcomes

Course Learning Outcomes



SHOW & SHARE
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Design of Learning Activity

What is a learning activity?

Source: Rethinking Pedagogy for a Digital Age, Edited by Helen Beetham and Rhona Sharpe

Teaching and Learning



Group Exercise

Using the model, select appropriate learning activity or activities for one or a set of 

learning outcomes of a course or lesson. State the considerations or requirements 

for each of the factors.

Course/

Lesson Learning 

Outcome

Learners Learning 

Environment

Others- Teaching 

Activities

(What the teacher 

does)

Learning 

Activities

(what the 

students do)

Design of Learning Activity



Learning Outcomes

103Source: “Teaching At Its Best” 3rd Edition, Linda Nilson, 
Teaching and Learning



Lesson Learning Outcomes
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Lesson learning outcomes describe clearly what 

learners will know and be able to do at the end of the 

lesson. 

They are sub-sets of the course learning outcomes 

and they contribute to the achievement of the course 

learning outcomes.

Learning Outcomes



Example: Lesson Learning Outcomes
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After completing Lesson 3 – Rate Laws, the student will be able to:

• Write the relationship between the relative rates of reaction.

• Write a rate law to define reaction order and activation energy.

• Describe the Arrhenius Equation and how the rate of reaction varies 

with temperature.

• Describe homogeneous, heterogeneous, elementary, non-

elementary and reversible reactions.

Source: Adapted from http://www.umich.edu/~essen/html/03chap/frames.htm
Learning Outcomes



Lesson Learning Outcomes
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Lessons (L)

Course Learning Outcomes (CLOs)

CLO1 CLO2 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7 CLO8

L1

L2

L3

L4

L5

Mapping of Lessons and Course Learning Outcomes

Lesson Learning Outcomes
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Cognitive

Domain

Lessons (L)

Total %

L1 L2 L3 L4 L5 Ln

CL1

CL2

CL3

CL4

CL5

Total

Mapping of Lessons and Cognitive Domain of a Course

Lesson Learning Outcomes

Learning Outcomes



REVISED BLOOM’S TAXONOMY
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Revised Bloom’s Taxonomy

Learning Outcomes
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Revised Bloom’s Taxonomy

Learning Outcomes
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Revised Bloom’s Taxonomy

Learning Outcomes
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Revised Bloom’s Taxonomy

Learning Outcomes
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Revised Bloom’s Taxonomy

Two Dimensions: Knowledge Levels and Cognitive Skills

(Teaching & Learning and Student Assessment) 

Levels Remember Understand Apply Analyse Evaluate Create

Factual 

Knowledge

ELO1/

Test A

Conceptual 

Knowledge

ELO2/

/Test A

ELO4/

Project

Procedural 

Knowledge

ELO3/

Learning 

Activity 1/

Journal

ELO4/

Project

Meta-cognitive 

Knowledge 

ELO5/

Self-

Reflection

Learning Outcomes
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Revised Bloom’s Taxonomy (Cognitive)

Learning Outcomes



Student Assessment



Constructive Alignment



Do they learn?



Student Assessment

It is also important that assessment aligns with learning outcomes. In 

an outcomes-based learning environment the focus is on helping a 

variety of learners achieve learning outcomes. 

By definition, learning outcomes are performance-based. Learners 

must go beyond knowing to being able to show what they know. 

In short, well planned assessments allow learners to demonstrate that 

they have achieved the learning outcome(s) or provide feedback that 

identifies the progress they are making towards their achievement.

119
Student Assessment
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Student Assessment

Principles of Assessment

• Validity

• Reliability

• Flexibility

• Fairness
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Student Assessment
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Student Assessment



Learning outcomes assessment methods

Direct Assessment
 Standardize tests

 Licensure or professional exams

 Rubrics for evaluating

 Essays/Papers

 Exam questions

 Exhibits

 Performance/Presentations

 Portfolio of student work

 Comprehensive exams

Indirect Assessment
Surveys
 Student

Alumni

 Employer

Course Memos

Focus group

Exit interviews
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