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โครงการอบรมเชงปฏิบตักิาร 
เรอ่ง “การปรบัปรงุหลกัสตูรให�เป�นไปตามแนวทางของ 

                                Outcome-based Education (OBE)” 

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

หลกัการและเหตผุล 
      มหาวทยาลัยสงขลานครนทร�มีนโยบายให�ทุกหลักสูตรต�องเป�นไปตามแนวทางของ   
Outcome-based Education (OBE)  ซ่งเป�นจัดการศึกษาที่มุ�งเน�นเป�าหมายหรอผลลัพธ�โดยมีผู�เรยนเป�น
ศูนย�กลางและอาจารย�เป�นผู�จัดกระบวนการเรยนรู�เพื่อให�ผู�เรยนได�บรรลผุลลัพธ�นั้นๆ มหาวทยาลยัได�ให�
ความรู�ความเข�าใจในเร่องดังกล�าวมาโดยตลอด ด�วยการจัดฝ�กอบรมเกีย่วกบัการจัดการศกึษาที่มุ�งเน�น
ผลการเรยนรู�ของผู�เรยนเป�นสาํคัญ   การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) โดยใช�
เกณฑ� AUN-QA  การเขยนผลลัพธ�การเรยนรู�ระดบัหลักสูตรและรายวชา  และจัดอบรมโครงการนาํร�อง
หลักสูตร OBE  
  

       เพื่อให�หลกัสตูรสามารถจัดการศึกษาทีมุ่�งเน�นผลลพัธ�ได�อย�างเป�นรูปธรรม  อาจารย�ผู�รับผิดชอบ 
หลักสูตรและผู�ที่เกี่ยวข�องนําความรู�ที่ได�รับจากการอบรมไปปรับปรุงหลักสูตร  โดยการออกแบบหลักสตูร  
จัดกิจกรรมการเรยนรู�   วัดและประเมินผลการเรยนรู�ตามผลลัพธ�การเรยนรู�ทีก่ําหนดไว�  และสอดคล�องกับ
นโยบายของมหาวทยาลยัที่กําหนดให�ทุกหลักสูตรต�องเป�นไปตามแนวทางของ  OBE   มหาวทยาลัยจงจัด
โครงการอบรมเชงปฏิบัติการ  “การปรับปรุงหลักสูตรให�เป�นไปตามแนวทางของ Outcome-based 
Education (OBE)” ข้น เพื่อให�หลักสูตรและอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับการศึกษา มีความรู� 
พร�อมที่จะปรับปรุงหลักสตูรให�เป�นไปตาม Outcome-based Education ได�มีความรู�ความเข�าใจ และสามารถ 
ปรับปรุงหลักสตูรให�เป�นไปตาม Outcome-based Education ของแต�ละหลกัสูตรได� 
 

วตัถปุระสงค� 
               เพื่อให�อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย�ประจาํหลักสตูรทกุระดบัการศึกษา และผู�ที่เกีย่วข�อง    
ที่เข�าร�วมอบรม  สามารถปรับปรุงหลักสูตรให�เป�นไปตาม Outcome-based Education ทีแ่ต�ละหลักสตูร
กําหนดได� 
 

วธการดาํเนนิการ 
             บรรยายให�ความรู�  และแบ�งกลุ�มฝ�กปฏบิัติ 
 

วนั  เวลา  และสถานที่ 
              กําหนดจัดอบรมเชงปฏิบตักิาร  เร่อง  “การปรับปรุงหลักสตูรให�เป�นไปตามแนวทางของ 
Outcome-based Education (OBE)”  จํานวน 8 รุ�น  ดังนี ้
      รุ�นที ่ 1  วนัพุธที่ 6 – วันพฤหัสบดีที ่7 มีนาคม 2562  ณ  วทยาเขตหาดใหญ�   
                          (สาํหรับวทยาเขตหาดใหญ�)   
      รุ�นที ่ 2  วันเสาร�ที ่9 – วันอาทิตย�ที่ 10 มีนาคม 2562  ณ  วทยาเขตสุราษฎร�ธานี  
                         (สําหรับวทยาเขตสุราษฎร�ธาน)ี 
      รุ�นที่  3  วันจันทร�ที่ 27 – วันองัคารที่ 28 พฤษภาคม 2562  ณ วทยาเขตป�ตตาน ี
                         (สาํหรับวทยาเขตป�ตตาน)ี  
      รุ�นที่  4  วันพฤหัสบดท่ีี 30 – วันศุกร�ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ  วทยาเขตหาดใหญ�   
                          (สาํหรับวทยาเขตหาดใหญ�)   
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      รุ�นที่  5  วนัพฤหัสบดท่ีี 13 – วันศุกร�ที่ 14 มถิุนายน 2562  ณ วทยาเขตตรัง 
                         (สาํหรับวทยาเขตตรัง)   
      รุ�นที่  6  วนัพฤหัสบดทีี่ 20 – วันศุกร�ที่ 21 มิถุนายน 2562  ณ วทยาเขตภเูก็ต                         
                          (สาํหรับวทยาเขตภเูก็ต)   
      รุ�นที่  7  วนัพฤหัสบดทีี่11 – วันศุกร�ที ่12 กรกฎาคม 2562  ณ  วทยาเขตหาดใหญ�   
                          (สาํหรับวทยาเขตหาดใหญ�)   
      รุ�นที่  8  วนัพฤหัสบดท่ีี 25 – วันศุกร�ที่ 26 กรกฎาคม 2562  ณ วทยาเขตป�ตตาน ี
                         (สาํหรับวทยาเขตป�ตตาน)ี   
วทยากร   
            รศ.ดร.วันดี  สทุธรังษ ี ผู�อาํนวยการโครงการจดัตั้งสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรยนรู�   
            ดร.กวนพัฒน�  สิรกานติโสภณ    ผู�ช�วยอธการบดฝี�ายคุณภาพหลักสตูร 
            ผศ.ยุพาวดี  สมบูรณกลุ           ผู�ช�วยอธการบดฝี�ายพฒันาสหกจิศึกษา  
            ผศ.ดร.ศิรลกัษณ�  บางโชคดี       ผู�ช�วยอธการบดฝี�ายพฒันาหลักสตูร 
            ดร.ธเนศ  ปานรัตน�                 ผู�ช�วยอธการบดฝี�ายพฒันานวตักรรมการเรยนรู�  
 ผศ.ดร.ปารชาต ิ มณีมัย  ผู�ช�วยอธการบดฝี�ายวชาการ วทยาเขตตรัง 
            รศ.ดร.สงวน  ลือเกยีรติบณัฑิต   คณะเภสัชศาสตร� 
    รศ.ดร.จรรัตน�  สกุลรัตน� คณะวศวกรรมศาสตร� 
            ผศ.ดร.ลัพณา  กิจรุ�งโรจน� คณะพยาบาลศาสตร� 
 ดร.อตัชัย  เอ้ืออนันตสันต�         คณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี
            ผศ.ดร.รตันา  เวทย�ประสิทธ ์ วทยาลยัการคอมพิวเตอร� 
 ดร.อวรุทธ์  พุฒิวงศ�รักษ�            คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดล�อม 
 ดร.นวลนุช  เขยวหวาน คณะวเทศศึกษา 
            อาจารย�ตรชาต ิ เลาแก�วหนู        คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 
 

กลุ�มเป�าหมาย 
            1. ผู�บรหารทีด่แูลทางด�านหลักสตูรระดับวทยาเขต/คณะ ทุกระดับการศึกษา 
            2. อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย�ประจําหลกัสูตรหรอผู�ที่รับมอบหมายจากหลักสตูร   
               ทุกระดับการศึกษา  หลักสตูรละ 3-5 คน  
 

งบประมาณ 
             จากเงนรายได�ส�วนกลาง  ป�งบประมาณ 2562  รายการสนับสนุนงานด�านปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   
 

หน�วยงานทีร่ับผดิชอบ 
             โครงการจัดตัง้สํานักการศึกษาและนวตักรรมการเรยนรู�   
 

ประโยชน�ทีค่าดว�าจะได�รบั 
             อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย�ประจาํหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ที่เข�าร�วมอบรม  
เชงปฏบัิตกิารสามารถปรับปรงุหลักสตูรให�เป�นไปตาม Outcome-based Education ทีแ่ต�ละหลักสูตร
กําหนดได� 

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



 

กาํหนดการอบรมเชงปฏบิตัิการ 

เรอ่ง “การปรบัปรงุหลกัสตูรให�เป�นไปตามแนวทางของ 

Outcome-based Education (OBE)” 

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

 

วนัแรก 

08.30-09.00 น. ลงทะเบยีน 
 

09.00-12.00 น. แนวคิดการศกึษาทีเ่น�นผลการเรยนรู� (Outcome-based Education (OBE)  

  กิจกรรมที ่1: การระบุความต�องการของผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีเพื่อกําหนดผลการเรยนรู� 

                                        (Identifying Stakeholders’ Needs to frame Program                  

                                         Learning Outcomes)  
 

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
 

13.00-16.30 น. ผลการเรยนรู�ระดับหลกัสตูร (Programme Learning Outcomes) 

                         กจิกรรมที ่2: การเขยนผลการเรยนรู�ระดับหลักสตูร  

    (Writing Programme Learning Outcomes) 

 

วนัที่สอง 

08.30-09.00 น. ลงทะเบยีน 
 

09.00-12.00 น. ความเชอ่มโยงระหว�าง PLOs กบัเนือ้หาสาระ กจิกรรมการเรยนการสอนผล และ 

                       การวัดประเมินผล  

   กจิกรรมที ่3: ความเช่อมโยงระหว�าง PLOs กับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรยน 

                                         การสอน และการวัดประเมินผล 
 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั  
 

13.00-15.00 น. ผลการเรยนรู�ระดับรายวชา (Course Learning Outcomes: CLO)  

                         กจิกรรมที ่4: การเช่อมโยงรายวชากับผลการเรยนรู�ระดับหลักสตูร  

                                        (Mapping of Courses and Programme Learning Outcomes)  
 

15.00 น. ป�ดการอบรม 

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

 

หมายเหต ุ:    1. กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

                 2. รับประทานอาหารว�าง  เวลา 10.30-10.45 น.  และเวลา 15.00-15.15 น. 



 

ปรัชญาการจดัการศึกษามหาวทยาลัยสงขลานครนทร� 

 

 มหาวทยาลัยสงขลานครนทร�ก�อตั้งข้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต� โดยมีเจตนารมณ�

ตั้งแต�แรกเร่มที่จะให�เป�นมหาวทยาลัยหลักของภาคใต� ทําหน�าที่ผลิตบัณฑิต วจัย บรการวชาการและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวทยาลัยจงมุ�งเน�นที่การพัฒนาคนเพื่อให�เป�น

กําลังหลักของสังคม  และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุ�งเน�นผู�เรยนเป�นศูนย�กลาง    

 ปรัชญาการศึกษาของมหาวทยาลัยสงขลานครนทร� จงเป�นการจัดการศึกษาตามแนวทาง   

พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู�เรยนในทุกด�าน เพื่อให�พร�อมที่จะอยู�ในสังคม  

ได�อย�างมีความสุข และปรับตัวได�ดีตามสถานการณ�ที่เปลี่ยนไป โดยใช�กระบวนการจัดการเรยนรู�เป�น

เคร ่องมือในการพัฒนาผู�เรยนโดยให�ผู�เร ยนเป�นศูนย�กลาง ของการเรยนรู� และพัฒนาจากความ

ต�องการของผู�เร ยน  ผ�านกระบวนการแก�ป�ญหาและค�นคว�าด�วยตนเอง กระบวนการที่ต�องลงมือ

ปฏิบัติทั้งในและนอกห�องเร ยน  ซ่งจะนําไปสู�การเรยนรู�ที่ยั ่งยืน และจากแนวคิดที่ว�าการพัฒนาคือ

การเปลี่ยนแปลง  การเรยนรู�จงไม�ได�หยุดอยู�เพียงภายในมหาวทยาลัยแต�จะดําเนินไปตลอดชวต  

การจัดการศึกษาของมหาวทยาลัยจงมุ�งเน�นถึงการเรยนรู�ตลอดชวตด�วย 

 จากหลักการดังกล�าวข�างต�นนําสู�การจัดการศึกษาที่มุ�งเน�นผลลัพธ� (Outcome Based 

Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยนรู � ที ่มหาวทยาลัยเช ่อว�าสามารถ

ตอบสนองหลักการดังกล�าวได� คอื การจัดการเรยนรู� ทีใ่ช�กิจกรรมหรอการปฏิบัติ (Active learning) 

ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช�ป�ญหาเป�นฐานในการเร ยนรู�  (Problem-based Learning) การใช�

โครงงานเป�นฐาน   (Project-based Learning) และการเรยนรู �โดยการบรการสังคม (Service 

Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให�ถือประโยชน�ของเพื่อนมนุษย�

เป�นกิจที่หนึ่ง” เป�นแนวทางในการดําเนินการ 

 

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

        

  



 

 

วสยัทศัน� 
       มหาวทยาลัยสงขลานครนทร�เป�นมหาวทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม  

ที่มีความเป�นเลิศทางวชาการ   และเป�นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต�และประเทศ  

มุ�งสู�มหาวทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเชยน ภายในป� พ.ศ. 2570 
 

 

พนัธกจิ 
พันธกจิ 1  สร�างความเป�นผู�นาํทางวชาการและนวัตกรรม โดยมีการวจัยเป�นฐาน 

              เพื่อการพัฒนาภาคใต�และประเทศ เช่อมโยงสู�สังคมและเครอข�ายสากล 

พันธกจิ 2  บัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวชาการและวชาชพ ซ่อสัตย� มีวนัย ใฝ�ป�ญญา  

              จตสาธารณะ  และทกัษะในศตวรรษที่ 21   สามารถประยุกต�ความรู�           

              บนพื้นฐานประสบการณ�จากการปฏิบัต ิ

พันธกจิ 3  พัฒนามหาวทยาลัยให�เป�นสังคมฐานความรู�บนพื้นฐานพหุวฒันธรรม และ 

              หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให�ผู�ใฝ�รู�ได�มีโอกาสเข�าถึงความรู� 

              ได�อย�างหลากหลายรูปแบบ 
 

 

อัตลักษณ� (Identity) 
I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement)  

ซ่อสัตย�สจุรต  มีวนัย  ใฝ�ป�ญญา  จตสาธารณะ 
 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

“การปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ
OUTCOME-BASED EDUCATION”

1

2



3

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

Outcomes (PLOs)
• Write or revise their Programme Learning Outcomes (PLOs)

and Courses Learning Outcomes (CLOs)
• Apply revised Bloom’s taxonomy in writing learning outcomes
• Map CLOs and PLOs
• Identify essential knowledge-attitude-skills as well as 

courses/modules aligning with PLOs

Workshop Goals

4



5

6



38
OBE

Backward Curriculum Design

7

Outcomes-Based Concept 

OBE 8
8



46
OBE

Performance

Learning

9

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.

A S K

OBE 10

Source: Singapore Workforce Development Agency – Quality Assurance Division Develop Competency-
Based Assessment Plans Version 1.1 (14 October 2012)
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Hierarchy of Learning Outcomes

5811

ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีEคาดหวงั : Expected Learning Outcomes (ELOs) 
หรือ Learning Outcomes (LOs)

1. ผลลพัธ์การเรียนรู้ที1คาดหวงัในระดบัหลกัสูตร : Expected Learning 
Outcomes (ELOs) ในระดบัหลกัสตูร
หรือ Programme Learning Outcomes (PLOs)

2. ผลลพัธ์การเรียนรู้ที1คาดหวงัในระดบัรายวชิา : Expected 
Learning Outcomes (ELOs) ในระดบัรายวิชา
หรือ Course Learning Outcomes (CLOs)

12



ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีEคาดหวงั : Expected Learning Outcomes (ELOs) 
หรือ Learning Outcomes (LOs)

3. ผลลพัธ์การเรียนรู้ที1คาดหวงัในระดบับทเรียน : Expected Learning 
Outcomes (ELOs) ในระดบับทเรียน
หรือ Lesson Learning Outcomes (LLOs)

13
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Constructive Alignment

60
OSoBurEce: APPLYING CONSTRUCTIVE ALIGNMENT TO OUTCOMES-BASED TEACHING AND LEARNING John Biggs & Catherine Tang

• “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)

• The curriculum should be designed so that the teaching and
learning activities, and assessment tasks are aligned with the
learning outcomes.

15
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Constructive Alignment

Source: Writing and Using Learning Outcomes: a Practical
Guide by Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan 62

OBE
17

Constructive Alignment

18
OBE



PDCA Approach to Study Programme Design

19
Study Programme Design

20



1. วเิคราะห ์Stakeholder’s 
needs

- Vision Mission 
(มหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา)

- I-WiSe ของ PSU

- ปรชัญาการจาํการศกึษา

- สภาวชิาชพี

- LOs ของ GE 

2. กาํหนด Graduate 
Attributes

4. ทาํตารางวเิคราะหค์วาม
สอดคลอ้งของ PLOs กบัขอ้มลู

ในขั kน l และn

ขั #นตอนการปรบัปรงุหลกัสตูรตามแนวทาง OBE

5. กาํหนด K-A-S ทีCสอดคล้องกบั PLOs

PLO1

Knowledge
• ….……
• ………..

Attitude
• ….……
• ………..

Skills
• ………..

PLO2

Knowledge
• ….……
• ………..

Attitude
• ….……
• ………..

Skills
• ………..

6.
 นํ

า 
K-

A-
S 

จา
กข

ัkน 
5

ไป
กาํ

หน
ดเ

ป็น

เนื
kอห

าส
าร
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อง

รา
ยว

ชิา

3. สรา้ง PLOs
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STAKEHOLDERS’
NEEDS

22



Plan – Stakeholders’ Needs Analysis

23
Stakeholders’ Needs & Engagement

Types of Stakeholders

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

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

Impact on Stakeholders
Stakeholders’ Needs & Engagement

25

Po
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s
HPLI

Stakeholders that have 
power to influence 
changes or decisions
(e.g. National 
Accreditation Board)

HPHI
Key stakeholders 
involve in governance
& decision making
bodies (e.g. Faculty 
Members)

LPLI
Stakeholders that are 
least affected and have 
no influence over the 
changes or decisions
(e.g. General Public)

LPHI
Stakeholders that are 
affected by the 
changes or decisions
(e.g. Students)

ACTIVITY 1

Stakeholders’ Needs Analysis

26



ขั?นตอนในการวเิคราะห์ความตอ้งการของ stakeholders

1. กําหนด  stakeholders ที:ชดัเจน โดยควรเลอืกกลุม่ที:มีความสาํคญัจริงๆตอ่หลกัสตูร

2. จดักลุม่ประเภทของ stakeholders โดยพิจารณาจากระดบัอิทธิพล (power) ของ 
stakeholders ที:มีตอ่การพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูร และระดบัผลกระทบ (impact)จากการ
ปรับปรุงหลกัสตูรตอ่stakeholders

3. วิเคราะห์บทบาท และระดบัที: stakeholder แตล่ะกลุม่ควรเข้ามามีสว่นร่วมในการปรับปรุง
หลกัสตูร

4. เลอืกเครื:องมือที:สอดคล้องกบัลกัษณะการเข้ามามีสว่นร่วมของแตล่ะกลุม่ เพื:อให้ได้มาซึ:งข้อมลูที:
จําเป็นและสาํคญั (needs)

5. พิจารณาความต้องการที:เหมาะสม และสอดคล้องกบัระดบัของหลกัสตูร

27

Plan – Stakeholders’ Needs Analysis

28
Stakeholders’ Needs & Engagement

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



Plan – Stakeholders’ Needs Analysis

24
Stakeholders’ Needs & Engagement

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

29

Plan – Stakeholders’ Needs Analysis

25
Stakeholders’ Needs & Engagement

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

30



2. กาํหนด Graduate 
Attributes

4. ทาํตารางวเิคราะหค์วาม
สอดคลอ้งของ PLOs กบัขอ้มลู

ในขั kน l และn

ขั #นตอนการปรบัปรงุหลกัสตูรตามแนวทาง OBE

5. กาํหนด K-A-S ทีCสอดคล้องกบั PLOs

PLO1

Knowledge
• ….……
• ………..

Attitude
• ….……
• ………..

Skills
• ………..

PLO2

Knowledge
• ….……
• ………..

Attitude
• ….……
• ………..

Skills
• ………..
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3. สรา้ง PLOs

1. วเิคราะห ์Stakeholder’s 
needs

- Vision Mission 
(มหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา)

- I-WiSe ของ PSU

- ปรชัญาการจาํการศกึษา

- สภาวชิาชพี

- LOs ของ GE 
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LINK STAKEHOLDERS NEED TO
GRADUATE ATTRIBUTES

32



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.

27
Learning Outcomes

Graduate Attributes

33

http://www.dsa.pn.psu.ac.th/dsa2016/an/news.php?new_id=162

PSU
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KMUTT-STUDENT QF
Value Potential and

Competent
• Knowledge
• Thinking Skill
• Learning Skill
• Professional Skill
• Communication Skill
• Humanization

Leadership

• KMUTT's citizenship
• Social Responsibility

• Adaptability
• Leadership
• Management Skill

ทมา : KMUTT C4ED (http://www.c4ed.kmutt.ac.th/?q=node/18)
36



Singapore Polytecnic
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HOW DO WE DEVELOP
LEARNING OUTCOMES?

48



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
49

P r o g r a m m e L e a r n i n g O u t c o m e (PLO)
• W h a t s t u d e n t s w i l l b e a b l e t o d o u p o n g r a d u a t i o n

Example of Programme LearningOutcomes (PLO) for Bachelor of Civil Engineering

1. Acquire and apply knowledge of sciences and engineering fundamentals to civil engineering
field. (LO1)

2. Demonstrate comprehensive technical expertise in civil engineering. (LO2)
3. Identify, formulate and provide creative, innovative and effective solution to civil engineering

problems. (LO3)
4. Communicate effectively both in written and spoken form with engineers ,

other professionals and community.(LO4)
5. Function individually or in teams, effectively, with a capability to be a leader. (LO5)

50
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Programme Learning Outcomes (PLOs) ของหลกัสตูรบญัชี

บณัฑิต (วข. ตรงั) • PLO1 ปฏิบติังานทางวิชาชีพบญัชีได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

กฎหมายทีCเกีCยวข้อง

• PLO2 วิเคราะหข้์อมลูทางการบญัชีและข้อมลูทีCเกีCยวข้อง รวมถึงการ

ประยกุตใ์ช้เทคนิคต่าง ๆ เพืCอประโยชน์ในการบริหารองคก์ร

• PLO3 เลือกใช้เทคโนโลยีทีCเหมาะสม และประยกุตใ์ช้เทคโนโลยี  เพืCอ

การทาํงานทางวิชาชีพด้อย่างมีประสิทธิภาพ

Professional Competence

• PLO4 มีทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห ์คิดเชิงระบบ คิดสร้างสรรค ์                                     

และคิดเชิงออกแบบเพืCอแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลThinking Skills

• PLO5 ทาํงานเป็นทีม ประสานงาน และสืCอสารอย่างมีประสิทธิภาพCommunication & Teamwork

• PLO6 เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรบัตวัได้ตามสถานการณ์ และแสวงหาความรู้เพืCอ

พฒันาตนเองได้อย่างต่อเนืCอง
Adaptability & Life long learning

• PLO7 ดาํเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคณุธรรม จริยธรรม 

ปฏิบติัตามกฎระเบยีบของสงัคม มีจิตสาธารณะ
Ethic & Social responsibility

Specific 
PLOs

Generic 
PLOs

51

หลกัสตูรรังสเีทคนิค หลกัสตูรปรับปรุงปี 2562
52



ACTIVITY 2

REVISING PROGAMME LEARNING OUTCOMES

53

Stakeholders’ 
needs

GA 1

PLO 1

PLO 2

GA 2 PLO 3

Program Graduate attributes
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Programme Learning Outcomes: (PLOs)

Program Learning Outcomes Generic Skill Specific Skill

PLO 1………………………………. P

PLO 2………………………………. P

PLO3………………………………... P

PLO 4……………………………..... P

PLO 5……………………………….. P

55

Programme Learning Outcomes: (PLOs) and SubPLOs
Program Learning Outcomes SubPLOs

PLO 1………………………………. 1.1............................................
1.2………………………………………….
1.3………………………………………….

PLO 2………………………………. 2.1…………………………………………
2.2…………………………………………

PLO3………………………………... 3.1…………………………………………

.

.

.

.

.

. 56



วเิคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กบั วสัิยทศัน์ พนัธกจิ คุณลกัษณะของบัณฑติ 

และความต้องการของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 ………

Vision

Mission 1

Mission 2

Mission 3

Integrity

wisdom

Social
Engagement

Stakeholder need 1
(ระบบุวา่เป็นใคร)

Stakeholder need 2
(ระบบุวา่เป็นใคร)

�

�
57

58



59

Teaching and assessment strategies/method to achieve PLOs

POLs Teaching
strategies/method

Assessment 
strategies/method

PLO1………………………..

PLO2………………………..

PLO3………………………..

PLO4………………………..

60



ความสอดคล้องของ PLOs กบั กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิ(มคอ.)

PLOs 1. คุณธรรม 

จริยธรรม

2. ความรู้ 2. ทกัษะทางปัญญา <. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความรับผิดขอบ

H. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชงิตวัเลข 

การสืLอสารและ
เทคโนโลยี

สารสนเทศ

6. ทกัษะวชิาชีพ

(ถ้ามี)

PLO1………………
…….

PLO2………………
…….

PLO3………………
…….

�
�
�

�
�
�

61

ตวัอยา่งคาํถาม

1.บณัฑิตควรมีความสามารถและคุณลกัษณะอยา่งไร?

2. ในอนาคตอีก 5 ปีขา้งหนา้ความสามารถและคุณลกัษณะของบณัฑิตตอ้ง

เปลี1ยนไปจากปัจจุบนัอยา่งไร?

3.บณัฑิตในปัจจุบนัขาดทกัษะ/ความสามารถอยา่งไร?

62



โดยสรุป PLOs ที1ดีควรมีลกัษณะดงันี?

1. มีวธีิการได้มาทีLชัดเจน
2. ต้องวัดประเมนิได้ เหมาะกับระดบัของหลักสูตร เกดิขึ Uนได้จริง (SMART)
3. ต้องมีทั Uง Generic และ Specific
4. ตอบสนองความต้องการของทกุ Stakeholder ทีLสาํคัญ

5. แสดงถงึ uniqueness และสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต

S=specific, M= Measurable, A= Achievable, R= Realistic, T- Timebound)

6. PLO แต่ละข้อไม่ควรซํ Uาซ้อนกันโดยไม่จาํเป็น (ยกเว้นแต่มีเหตุผลสาํคัญ)

7. PLO แต่ละข้อต้องประกอบด้วยประเดน็หรือสมรรถนะหลักประการ

เดยีวหรือทีLใกล้เคียงกัน

63

Teaching and assessment strategies/method to achieve PLOs

POLs Teaching
strategies/method

Assessment 
strategies/method

PLO1………………………..

PLO2………………………..

PLO3………………………..

PLO4………………………..

64



ACTIVITY 3

MAPPING PLOs and Content Needed in KAS

65

Mapping PLOs กบั K-A-S
PLOs Knowledge

(Cognitive)
Attitude

(Affective)
Skill

(Psychomotor)
PLO1……………….……. K 1 …………………

K 2 ………………….
K 3 ………………….

A 1…………. S 1……………
S 2 …………

PLO2 ……………………. K 1 …………………
K 4 ………………….
K 5 ………………….

A1………………
A 2……………..

S 2 ………….
S 3 ………….
S 4…………..

PLO3 …………………… K 2 …………………
K 5 ………………….
K 6 ………………….
K 7 .........................

A 3 …………… S 1 …………..
S 5 ……………

PLO4 ……………………

PLO5 ……………………

PLO6 …………………… 66



การจดักลุ่ม knowledge/ attitude/ skill 
เพืEอกาํหนดเนืRอหาสาระ

67

POL 1 ……….

PLO 2………..

PLO 3 …………

PLO 4………...

PLO 5…………

PLO 6 …………

PLO 7………….

PLO 8 …………

1 2 3 4 5

6

11

7

12

8

14

9 10

13

K

1A 2 3 4

5 6 7

1S 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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2

6 7 10

13

K

1A

6

1S 2 5

8

Course/ Module1

1 3

8 4

5 7
Course/ Module 2

4 9

11 3

3 10

Course 3

5 12

14 2

7 4

6 9
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PLOs Knowledge
(Cognitive)

Attitude
(Affective)

Skill
(Psychomotor)

PLO1สามารถปฏิบติังานในสาขา รังสี
วนิิจฉยั รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดย

คาํนึงถึงผูป่้วยเป็นสาํคญั 

K1ความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์
K2ความรู้ในศาสตร์ทางคลินิกที1
เกี1ยวขอ้งวชิาชีพรังสีเทคนิค 

K3การควบคมุคณุภาพ 
K4การควบคมุเครื:องมือทางรังสีวิทยา

K5แนวปฏิบติัติเกี1ยวกบัความปลอดภยั
ในการทาํงานดา้นรังสี

A1 ตระหนกัถึงความปลอดภยัตาม
มาตรฐานตามวชิาชีพ

A2 คาํนึงถึงจริยธรรมวชิาชีพ

S1ทกัษะเชิงปฏิบติังาน

S2 ประยกุตอ์งคค์วามรู้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ในการปฏิบติังานในวชิาชีพ 

PLO2 สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้
อยา่งเป็นระบบ 

K6 การวิเคราะห์เชิงตวัเลขและสถิติ

K7 กระบวนการแก้ปัญหา

K8 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

A3 กล้าตดัสนิใจและเผชิญปัญหา
A4 ตระหนกัถงึการคดิเชิงระบบ

S3 มีทกัษะในการใช้เหตผุล

S4 คดิอยา่งเป็นระบบ
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PLO 1 สามารถปฏบิตังิานในสาขา รังสี
วนิิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์

นิวเคลียร์โดยคาํนึงถงึผู้ป่วยเป็นสาํคัญ 

PLO 2 สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

ได้อยา่งเป็นระบบ 

PLO 3……………………………….

.

.

.

1 2 3 4 5

6 7 8

K

1A 2 3 4

1S 2 3 4

71

รายวิชาดแูลผู้ ป่วยในทางรังสวีิทยา

3 4

6

K

A

1S

1 2 5 7 8

1 2 3 4

2 3 4
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CLOs ของ วชิาการดูแลผูป่้วยในงานรังสีวทิยา

เมื:อสิ Xนสดุการเรียนการสอนวิชานี X ผู้ เรียนสามารถ

• อธิบายทางด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางคลนิิก ที:เกี:ยวข้องกบัวิชาชีพรังสเีทคนิค ประยกุต์องค์วามรู้ได้
อยา่งเหมาะสม ในการปฏิบติังานในวชิาชีพ 

• ปฏิบติังานทางรังสวีิทยาได้อยา่งถกูต้องและปลอดภยัตาม มาตรฐานวิชาชีพ 

• มีทกัษะในการควบคมุคณุภาพ และการควบคมุเครื:องมือทางรังสวีิทยา 

• ใช้รังสไีด้อยา่งปลอดภยัทั Xงตอ่ ผู้ปฏิบติังานและผู้ รับบริการ

• ใช้เหตผุลและสามารถตดัสนิใจ แก้ไขปัญหาในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม

• ใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ (Project Based Learning) วเิคราะห์และแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

Bloom’s Taxonomy
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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

75

84

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

Learning Outcomes

Define, describe, identify, know, label, list, match, name, 
outline, recall, recognise, reproduce, select, state, locate
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COURSE LEARNING OUTCOMES

81

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
82



Three broad types of 
learning outcomes:

• Disciplinary 
Knowledge and 
Skills

• Generic Skills
• Attitudes and Values

Course Learning
Outcomes

83

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.

84



Categories of Learning Outcomes

85
Learning Outcomes

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.

E x a m p l e s o f CLOs f o r d i f f e r e n t PLOs
Course Learning Outcomes (CLO)
At the end of the course the student should be able to:

Learning Outcomes 
Domain (MOE LO)

• expIa in the principies of ......................
• analyse a given text based on the concept of.........

knowledge (L01)

• display the procedure to ......................
• demonstrate how to perform ................

technical skill 
(L02)

• propose a solution to management problems using principies
of.......

• describe a solution to thermodynamic problems using
.........

critica I thinking 
problem solving
(L03)

• expIa in and present the principies of ...................... L01and 
communication (L04)

• organise in teams to ................
• explain ........... in groups

teamwork (LO5)
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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 87

Course Learning Outcomes: (CLOs)

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

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

§ C LO1……………………………………………………………………………………………………………….

• C LO2……………………………………………………………………………………………………………….

• C LO3……………………………………………………………………………………………………………….

• C LO4……………………………………………………………………………………………………………….

• C LO5……………………………………………………………………………………………………………….

• C LO6……………………………………………………………………………………………………………….

88



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

9889

99

Mapping of Courses and Programme Learning Outcomes

Course Learning Outcomes

Courses
(C)

Programme Learning Outcomes (PLOs)

PLO1 PLO2 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8

C1………………

C2……………….

C3……………….

C4………………..

Cn………………………….

90
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ดเูอกสารเพิ:มเตมิได้ที: http://www.eduservice.psu.ac.th
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