เอกสารประกอบการอบรมเชงปฏิบัติการ
เร่อง
“การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางของ
Outcome-Based Education (OBE)”
....................................
เอกสารหมายเลข 1 โครงการและกําหนดการ
เอกสารหมายเลข 2 ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวทยาลัยสงขลานครนทร
เอกสารหมายเลข 3 • วสัยทัศน/พันธกิจ
• อัตลักษณของนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 4 เอกสารประกอบการอบรมเชงปฏิบัติการ

เอกสารเพิม่ เติม

“โครงการนํารองการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
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โครงการอบรมเชงปฏิบตั กิ าร
เร่อง “การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางของ
Outcome-based Education (OBE)”
----------------------------หลักการและเหตุผล
มหาวทยาลัยสงขลานครนทรมี นโยบายใหทุกหลักสูตรตองเปนไปตามแนวทางของ
Outcome-based Education (OBE) ซ่งเปนจัดการศึกษาที่มุงเนนเปาหมายหรอผลลัพธโดยมีผูเรยนเปน
ศูนยกลางและอาจารยเปนผูจัดกระบวนการเรยนรูเพื่อใหผเู รยนไดบรรลุผลลัพธนั้นๆ มหาวทยาลัยไดให
ความรูความเขาใจในเร่องดังกลาวมาโดยตลอด ดวยการจัดฝกอบรมเกีย่ วกับการจัดการศึกษาที่มุงเนน
ผลการเรยนรูของผูเรยนเปนสําคัญ การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) โดยใช
เกณฑ AUN-QA การเขยนผลลัพธการเรยนรูระดับหลักสูตรและรายวชา และจัดอบรมโครงการนํารอง
หลักสูตร OBE
เพื่อใหหลักสูตรสามารถจัดการศึกษาทีม่ งุ เนนผลลัพธไดอยางเปนรูปธรรม อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและผูที่เกี่ยวของนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปปรับปรุงหลักสูตร โดยการออกแบบหลักสูตร
จัดกิจกรรมการเรยนรู วัดและประเมินผลการเรยนรูตามผลลัพธการเรยนรูทกี่ ําหนดไว และสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวทยาลัยที่กําหนดใหทุกหลักสูตรตองเปนไปตามแนวทางของ OBE มหาวทยาลัย จงจัด
โครงการอบรมเชงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางของ Outcome-based
Education (OBE)” ข้น เพื่อใหหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับการศึกษา มีความรู
พรอมที่จะปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม Outcome-based Education ไดมีความรูความเขาใจ และสามารถ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม Outcome-based Education ของแตละหลักสูตรได
วัตถุประสงค
เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และผูที่เกีย่ วของ
ที่เขารวมอบรม สามารถปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม Outcome-based Education ทีแ่ ตละหลักสูตร
กําหนดได
วธการดําเนินการ
บรรยายใหความรู และแบงกลุมฝกปฏิบัติ
วัน เวลา และสถานที่
กําหนดจัดอบรมเชงปฏิบตั กิ าร เร่อง “การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางของ
Outcome-based Education (OBE)” จํานวน 8 รุน ดังนี้
รุน ที่ 1 วันพุธที่ 6 – วันพฤหัสบดีท่ี 7 มีนาคม 2562 ณ วทยาเขตหาดใหญ
(สําหรับวทยาเขตหาดใหญ)
รุน ที่ 2 วันเสารที่ 9 – วันอาทิตยท่ี 10 มีนาคม 2562 ณ วทยาเขตสุราษฎรธานี
(สําหรับวทยาเขตสุราษฎรธานี)
รุน ที่ 3 วันจันทรที่ 27 – วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ วทยาเขตปตตานี
(สําหรับวทยาเขตปตตานี)
รุน ที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 30 – วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ วทยาเขตหาดใหญ
(สําหรับวทยาเขตหาดใหญ)
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วทยากร

รุน ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 13 – วันศุกรที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ วทยาเขตตรัง
(สําหรับวทยาเขตตรัง)
รุนที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ วทยาเขตภูเก็ต
(สําหรับวทยาเขตภูเก็ต)
รุนที่ 7 วันพฤหัสบดีที่11 – วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วทยาเขตหาดใหญ
(สําหรับวทยาเขตหาดใหญ)
รุน ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ วทยาเขตปตตานี
(สําหรับวทยาเขตปตตานี)
รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผูอ าํ นวยการโครงการจัดตั้งสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรยนรู
ดร.กวนพัฒน สิรกานติโสภณ ผูชวยอธการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร
ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล
ผูชวยอธการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา
ผศ.ดร.ศิรลักษณ บางโชคดี
ผูชวยอธการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร
ดร.ธเนศ ปานรัตน
ผูชวยอธการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรยนรู
ผศ.ดร.ปารชาติ มณีมยั
ผูชวยอธการบดีฝายวชาการ วทยาเขตตรัง
รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต คณะเภสัชศาสตร
รศ.ดร.จรรัตน สกุลรัตน
คณะวศวกรรมศาสตร
ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุงโรจน
คณะพยาบาลศาสตร
ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต
คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.รัตนา เวทยประสิทธ์
วทยาลัยการคอมพิวเตอร
ดร.อวรุทธ์ พุฒิวงศรักษ
คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
ดร.นวลนุช เขยวหวาน
คณะวเทศศึกษา
อาจารยตรชาติ เลาแกวหนู
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

กลุม เปาหมาย
1. ผูบรหารทีด่ แู ลทางดานหลักสูตรระดับวทยาเขต/คณะ ทุกระดับการศึกษา
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรหรอผูที่รับมอบหมายจากหลักสูตร
ทุกระดับการศึกษา หลักสูตรละ 3-5 คน
งบประมาณ
จากเงนรายไดสวนกลาง ปงบประมาณ 2562 รายการสนับสนุนงานดานปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
โครงการจัดตัง้ สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรยนรู
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ที่เขารวมอบรม
เชงปฏิบัตกิ ารสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม Outcome-based Education ทีแ่ ตละหลักสูตร
กําหนดได
..................................................

กําหนดการอบรมเชงปฏิบตั ิการ
เร่อง “การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางของ
Outcome-based Education (OBE)”
..............................................
วันแรก
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

แนวคิดการศึกษาทีเ่ นนผลการเรยนรู (Outcome-based Education (OBE)
กิจกรรมที่ 1: การระบุความตองการของผูม สี วนไดสวนเสียเพื่อกําหนดผลการเรยนรู
(Identifying Stakeholders’ Needs to frame Program
Learning Outcomes)

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30 น.

ผลการเรยนรูร ะดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes)
กิจกรรมที่ 2: การเขยนผลการเรยนรูระดับหลักสูตร
(Writing Programme Learning Outcomes)

วันที่สอง
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

ความเช่อมโยงระหวาง PLOs กับเนือ้ หาสาระ กิจกรรมการเรยนการสอนผล และ
การวัดประเมินผล
กิจกรรมที่ 3: ความเช่อมโยงระหวาง PLOs กับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรยน
การสอน และการวัดประเมินผล

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.

ผลการเรยนรูร ะดับรายวชา (Course Learning Outcomes: CLO)
กิจกรรมที่ 4: การเช่อมโยงรายวชากับผลการเรยนรูระดับหลักสูตร
(Mapping of Courses and Programme Learning Outcomes)

15.00 น.

ปดการอบรม
.....................................................

หมายเหตุ : 1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. รับประทานอาหารวาง เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 15.00-15.15 น.

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวทยาลัยสงขลานครนทร
มหาวทยาลัยสงขลานครนทรกอตั้งข้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต โดยมีเจตนารมณ
ตั้งแตแรกเร่มที่จะใหเปนมหาวทยาลัยหลักของภาคใต ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต วจัย บรการวชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวทยาลัยจงมุงเนนที่การพัฒนาคนเพื่อใหเปน
กําลังหลักของสังคม และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุงเนนผูเรยนเปนศูนยกลาง
ปรัชญาการศึกษาของมหาวทยาลัยสงขลานครนทร จงเปนการจัดการศึกษาตามแนวทาง
พิพัฒ นาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผูเรยนในทุกดาน เพื่อใหพรอมที่จะอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข และปรับตัวไดดีตามสถานการณที่เปลี่ยนไป โดยใชกระบวนการจัดการเรยนรูเปน
เคร่องมือ ในการพัฒนาผูเรยนโดยใหผูเ ร ยนเปน ศูน ยกลาง ของการเรยนรู และพัฒนาจากความ
ตองการของผูเร ยน ผานกระบวนการแกปญหาและคนควาดวยตนเอง กระบวนการที่ตองลงมือ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเร ยน ซ่งจะนําไปสูการเรยนรูที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่วาการพัฒนาคือ
การเปลี่ยนแปลง การเรยนรูจงไมไดหยุดอยูเพียงภายในมหาวทยาลัยแตจะดําเนินไปตลอดชวต
การจัดการศึกษาของมหาวทยาลัยจงมุงเนนถึงการเรยนรูตลอดชวตดวย
จากหลักการดังกลาวขางตนนําสูการจัดการศึกษาที่มุงเนนผลลัพธ (Outcome Based
Education) โดยการพัฒ นาหลัก สูตร กระบวนการจั ดการเรยนรู ที่มหาวทยาลัย เช่อวาสามารถ
ตอบสนองหลักการดังกลาวได คือ การจัดการเรยนรู ทีใ่ ชกิจกรรมหรอการปฏิบัติ (Active learning)
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใชปญหาเปนฐานในการเร ยนรู (Problem-based Learning) การใช
โครงงานเป นฐาน (Project-based Learning) และการเรยนรูโดยการบร การสังคม (Service
Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอใหถือประโยชนของเพื่อนมนุษย
เปนกิจที่หนึ่ง” เปนแนวทางในการดําเนินการ
----------------------------------------------

วสัยทัศน
มหาวทยาลัยสงขลานครนทรเปนมหาวทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม
ที่มีความเปนเลิศทางวชาการ และเปนกลไกหลักในการพัฒนาภาคใตและประเทศ
มุงสูมหาวทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเชยน ภายในป พ.ศ. 2570

พันธกิจ
พันธกิจ 1 สรางความเปนผูนาํ ทางวชาการและนวัตกรรม โดยมีการวจัยเปนฐาน
เพื่อการพัฒนาภาคใตและประเทศ เช่อมโยงสูสังคมและเครอขายสากล
พันธกิจ 2 บัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวชาการและวชาชพ ซ่อสัตย มีวนัย ใฝปญญา
จตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกตความรู
บนพื้นฐานประสบการณจากการปฏิบัติ
พันธกิจ 3 พัฒนามหาวทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุวฒ
ั นธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรู
ไดอยางหลากหลายรูปแบบ

อัตลักษณ (Identity)
I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement)
ซ่อสัตยสจุ รต มีวนัย ใฝปญญา จตสาธารณะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
“การปรับปรุงหลักสู ตรให้ เป็ นไปตามแนวทางของ
OUTCOME-BASED EDUCATION”

1

2

3

Workshop Goals
• 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

4
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Backward Curriculum Design

38
7

OBE

Outcomes-Based Concept

OBE

8

8

Performance

Learning

46

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.

A

S

K

Source: Singapore Workforce Development Agency – Quality Assurance Division Develop CompetencyBased Assessment Plans Version 1.1 (14 October 2012)

OBE

10

10

9

Hierarchy of Learning Outcomes

11
58

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ทคีE าดหวัง : Expected Learning Outcomes (ELOs)
หรื อ Learning Outcomes (LOs)
1. ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที1คาดหวังในระดับหลักสู ตร : Expected Learning
Outcomes (ELOs) ในระดับหลักสูตร
หรื อ Programme Learning Outcomes (PLOs)
2. ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที1คาดหวังในระดับรายวิชา : Expected
Learning Outcomes (ELOs) ในระดับรายวิชา
หรื อ Course Learning Outcomes (CLOs)
12

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ทคีE าดหวัง : Expected Learning Outcomes (ELOs)
หรื อ Learning Outcomes (LOs)
3.

ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที1คาดหวังในระดับบทเรี ยน : Expected Learning
Outcomes (ELOs) ในระดับบทเรี ยน
หรื อ Lesson Learning Outcomes (LLOs)

13

14

Constructive Alignment
• “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.
O
SoB
urE
ce: APPLYING CONSTRUCTIVE ALIGNMENT TO OUTCOMES-BASED TEACHING AND LEARNING John Biggs & Catherine Tang

15
60

16

Constructive Alignment

OBE

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

17
62

Constructive Alignment

OBE

18

PDCA Approach to Study Programme Design

Study Programme Design

19
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5. กําหนด K-A-S ทีCสอดคล้องกับ PLOs

ขัน# ตอนการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง OBE
1. วิเคราะห์ Stakeholder’s
needs
- Vision Mission
(มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา)
- I-WiSe ของ PSU

PLO1

2. กําหนด Graduate
Attributes

•
•

Skills
………..

•

Knowledge
• ….……
• ………..

- สภาวิชาชีพ
- LOs ของ GE

Attitude
….……
………..

3. สร้าง PLOs

- ปรัชญาการจําการศึกษา

6. นํา K-A-S จากขันk 5 ไปกําหนดเป็ น
เนืkอหาสาระของรายวิชา

Knowledge
• ….……
• ………..

4. ทําตารางวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของ PLOs กับข้อมูล
ในขันk l และn

PLO2

•
•

Attitude
….……
………..

•

Skills
………..

21

STAKEHOLDERS’
NEEDS

22

Plan – Stakeholders’ Needs Analysis
Types of Stakeholders
Subject matter Experts
Learners
Teachers
Society

Curriculum specialists

Representatives of the professional regulatory
body, subject specialists
Current and past students
Educators, faculty members
Employers, service personnel,
community members, political leaders,
labour organisations
Curriculum design experts

Stakeholders’ Needs & Engagement

23

Power of Stakeholders

Plan – Stakeholders’ Needs Analysis

Impact on Stakeholders
Stakeholders’ Needs & Engagement

24

Plan – Stakeholders’ Needs Analysis
Power of Stakeholders

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)

Impact on Stakeholders
Stakeholders’ Needs & Engagement

25

ACTIVITY 1
Stakeholders’ Needs Analysis

26

ขั?นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการของ stakeholders
1. กําหนด stakeholders ที:ชดั เจน โดยควรเลือกกลุม่ ที:มีความสําคัญจริ งๆต่อหลักสูตร
2. จัดกลุม่ ประเภทของ stakeholders โดยพิจารณาจากระดับอิทธิพล (power) ของ
stakeholders ที:มีตอ่ การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร และระดับผลกระทบ (impact)จากการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อstakeholders
3. วิเคราะห์บทบาท และระดับที: stakeholder แต่ละกลุม่ ควรเข้ ามามีสว่ นร่วมในการปรับปรุง
หลักสูตร
4. เลือกเครื: องมือที:สอดคล้ องกับลักษณะการเข้ ามามีสว่ นร่วมของแต่ละกลุม่ เพื:อให้ ได้ มาซึง: ข้ อมูลที:
จําเป็ นและสําคัญ (needs)
5. พิจารณาความต้ องการที:เหมาะสม และสอดคล้ องกับระดับของหลักสูตร
27

Plan – Stakeholders’ Needs Analysis
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.)

-

Stakeholders’ Needs & Engagement

Briefings
Regular blogs
Targeted letters
Emails
28

Plan – Stakeholders’ Needs Analysis
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
24

Stakeholders’ Needs & Engagement

Plan – Stakeholders’ Needs Analysis
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
designers/managers of resources,
policies, events, learning
- Stakeholder managers

Engagement Tools

- Stakeholder-led consultations/interviews
- Open forums
- Joint retreats

Stakeholders as collaborators
Stakeholders in management committees
Stakeholders interest groups
Stakeholders shape policies

Stakeholders’ Needs & Engagement

- Agenda setting
- Stakeholders manage programmes,
consultation activities and tools
development
30
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5. กําหนด K-A-S ทีCสอดคล้องกับ PLOs

ขัน# ตอนการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง OBE

1. วิเคราะห์ Stakeholder’s
needs

PLO1

- Vision Mission
(มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา)
- I-WiSe ของ PSU

2. กําหนด Graduate
Attributes

•
•

Skills
………..

•

Knowledge
• ….……
• ………..

- สภาวิชาชีพ
- LOs ของ GE

Attitude
….……
………..

3. สร้าง PLOs

- ปรัชญาการจําการศึกษา

6. นํา K-A-S จากขันk 5 ไปกําหนดเป็ น
เนืkอหาสาระของรายวิชา

Knowledge
• ….……
• ………..

4. ทําตารางวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของ PLOs กับข้อมูล
ในขันk l และn

PLO2

•
•

Attitude
….……
………..

•

Skills
………..

31

LINK STAKEHOLDERS NEED TO
GRADUATE ATTRIBUTES

32

Graduate Attributes
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.

Learning Outcomes

33
27

PSU

34

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

35

KMUTT-STUDENT QF
Value
• KMUTT's citizenship
• Social Responsibility

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

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

Leadership
• Adaptability
• Leadership
• Management Skill

36

Singapore Polytecnic

37
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40

41

42

43

44

45

46
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HOW DO WE DEVELOP
LEARNING OUTCOMES?

48

Programme Learning Outcomes
• 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
69

P r o g r a m m e L e a r n i n g O u t c o m e (P LO )
• W h a t students will be able t o d o u p o n graduation
Example of Programme LearningOutcomes (PLO) for Bachelor of Civil Engineering
1.
2.
3.
4.
5.

Acquire and apply knowledge of sciences and engineering fundamentals to civil engineering
field. (LO1)
Demonstrate comprehensive technical expertise in civil engineering. (LO2)
Identify, formulate and provide creative, innovative and effective solution to civil engineering
problems. (LO3)
Communicate effectively both in written and spoken form with engineers ,
other professionals and community.(LO4)
Function individually or in teams, effectively, with a capability to be a leader. (LO5)
50

Programme Learning Outcomes (PLOs) ของหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (วข. ตรัง)

Specific
PLOs

Professional Competence
Generic
PLOs

Thinking Skills

• PLO1 ปฏิ บตั ิ งานทางวิ ชาชีพบัญชีได้ตามมาตรฐานวิ ชาชีพ และ
กฎหมายทีCเกีCยวข้อง
• PLO2 วิ เคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลทีCเกีCยวข้อง รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคนิ คต่าง ๆ เพืCอประโยชน์ ในการบริ หารองค์กร
• PLO3 เลือกใช้เทคโนโลยีทีCเหมาะสม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพืCอ
การทํางานทางวิ ชาชีพด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

• PLO4 มีทกั ษะการคิ ดเชิ งวิ เคราะห์ คิ ดเชิ งระบบ คิ ดสร้างสรรค์
และคิ ดเชิ งออกแบบเพืCอแก้ปัญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล

Communication & Teamwork

• PLO5 ทํางานเป็ นทีม ประสานงาน และสืCอสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

Adaptability & Life long learning

• PLO6 เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ และแสวงหาความรู้เพืCอ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนืC อง

Ethic & Social responsibility

• PLO7 ดําเนิ นชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
ปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบของสังคม มีจิตสาธารณะ

51
51
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หลักสูตรรังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุงปี 2562

ACTIVITY 2
REVISING PROGAMME LEARNING OUTCOMES

53

Program Graduate attributes

PLO 1

GA 1
PLO 2

Stakeholders’
needs
GA 2

PLO 3

54

Programme Learning Outcomes: (PLOs)
Program Learning Outcomes

Generic Skill

PLO 1……………………………….

P

PLO 2……………………………….

P

PLO3………………………………...

P

Specific Skill

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…………………………………………
3.1…………………………………………

PLO3………………………………...
.
.
.

.
.
.
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วิเคราะห์ ความสอดคล้ องของ PLOs กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต
และความต้ องการของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

………

Vision
Mission 1
Mission 2
Mission 3
Integrity
wisdom
Social
Engagement
Stakeholder need 1
(ระบุบว่าเป็ นใคร)
Stakeholder need 2
(ระบุบว่าเป็ นใคร)
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Teaching and assessment strategies/method to achieve PLOs
POLs

Teaching
strategies/method

Assessment
strategies/method

PLO1………………………..
PLO2………………………..
PLO3………………………..
PLO4………………………..

60

ความสอดคล้ องของ PLOs กับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่ งชาติ (มคอ.)
PLOs

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

2. ทักษะทางปั ญญา

<. ทักษะ
H. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ระหว่ างบุคคล
การสืLอสารและ
เทคโนโลยี
และความรั บผิดขอบ
สารสนเทศ

6. ทักษะวิชาชีพ
(ถ้ ามี)

PLO1………………
…….

PLO2………………
…….

PLO3………………
…….
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ตัวอย่างคําถาม
1. บัณฑิตควรมีความสามารถและคุณลักษณะอย่างไร?

2. ในอนาคตอีก 5 ปี ข้างหน้าความสามารถและคุณลักษณะของบัณฑิตต้อง

เปลี1ยนไปจากปั จจุบนั อย่างไร?

3.บัณฑิตในปั จจุบนั ขาดทักษะ/ความสามารถอย่างไร?

62

โดยสรุ ป PLOs ที1ดีควรมีลกั ษณะดังนี?
1. มีวธ
ิ ีการได้ มาทีLชัดเจน
2. ต้ องวัดประเมินได้ เหมาะกับระดับของหลักสูตร เกิดขึน
U ได้ จริง (SMART)
3. ต้ องมีทงั U Generic และ Specific
4. ตอบสนองความต้ องการของทุก Stakeholder ทีLสาํ คัญ
5. แสดงถึง uniqueness และสอดคล้ องกับความต้ องการในอนาคต
6. PLO แต่ ละข้ อไม่ ควรซําU ซ้ อนกันโดยไม่ จาํ เป็ น (ยกเว้ นแต่ มีเหตุผลสําคัญ)

7. PLO แต่ ละข้ อต้ องประกอบด้ วยประเด็นหรื อสมรรถนะหลักประการ
เดียวหรื อทีLใกล้ เคียงกัน
S=specific, M= Measurable, A= Achievable, R= Realistic, T- Timebound)
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 กับ K-A-S
PLOs

Knowledge
(Cognitive)
PLO1……………….……. K 1 …………………
K 2 ………………….
K 3 ………………….

Attitude
(Affective)
A 1………….

Skill
(Psychomotor)
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

การจัดกลุ่ม knowledge/ attitude/ skill
เพืEอกําหนดเนืRอหาสาระ

67

POL 1 ……….
PLO 2………..

K

PLO 3 …………
PLO 4………...
PLO 5…………

A

PLO 6 …………
PLO 7………….
PLO 8 …………

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

5

6

7

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

68

Course/ Module1
1

3

8

4

5

6

Course 3
12

14

2

7

4

6

9

7

4

9

11

3

3

10
13

Course/ Module 2

7

5

2

K

A

1
6

10

S

1

2

5
8
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PLOs

Knowledge
(Cognitive)

Attitude
(Affective)

Skill
(Psychomotor)

PLO1สามารถปฏิบตั ิงานในสาขา รังสี
K1ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์
A1 ตระหนักถึงความปลอดภัยตาม
วินิจฉัย รังสี รักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดย K2ความรู ้ในศาสตร์ทางคลินิกที1
มาตรฐานตามวิชาชีพ
เกี1ยวข้องวิชาชีพรังสี เทคนิค
คํานึงถึงผูป้ ่ วยเป็ นสําคัญ
A2 คํานึงถึงจริ ยธรรมวิชาชีพ
K3การควบคุมคุณภาพ
K4การควบคุมเครื: องมือทางรังสีวิทยา
K5แนวปฏิบตั ิติเกี1ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางานด้านรังสี

S1ทักษะเชิงปฏิบตั งิ าน
S2 ประยุกต์องค์ความรู ้ได้อย่าง
เหมาะสม ในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ

PLO2 สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ ปัญหาได้ K6 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสถิติ A3 กล้ าตัดสินใจและเผชิญปั ญหา
อย่างเป็ นระบบ
A4 ตระหนักถึงการคิดเชิงระบบ
K7 กระบวนการแก้ ปัญหา
K8 การเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน

S3 มีทกั ษะในการใช้ เหตุผล
S4 คิดอย่างเป็ นระบบ

70

PLO 1 สามารถปฏิบตั งิ านในสาขา รั งสี
วินิจฉัย รั งสีรักษา และเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ โดยคํานึงถึงผู้ป่วยเป็ นสําคัญ
PLO 2 สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ ปัญหา
ได้ อย่างเป็ นระบบ
PLO 3……………………………….
.
.
.
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3

K
6

รายวิชาดูแลผู้ป่วยในทางรังสีวิทยา
1

2

5

7

1

2

3

4

2

3

4

4

8

A

S

1
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CLOs ของ วิชาการดูแลผูป้ ่ วยในงานรังสี วทิ ยา
เมื:อสิ Xนสุดการเรี ยนการสอนวิชานี X ผู้เรี ยนสามารถ
• อธิบายทางด้ านวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ ทางคลินิก ที:เกี:ยวข้ องกับวิชาชีพรังสีเทคนิค ประยุกต์องค์วามรู้ได้
อย่างเหมาะสม ในการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ
• ปฏิบตั งิ านทางรังสีวิทยาได้ อย่างถูกต้ องและปลอดภัยตาม มาตรฐานวิชาชีพ
• มีทกั ษะในการควบคุมคุณภาพ และการควบคุมเครื: องมือทางรังสีวิทยา
• ใช้ รังสีได้ อย่างปลอดภัยทังต่
X อ ผู้ปฏิบตั งิ านและผู้รับบริ การ
• ใช้ เหตุผลและสามารถตัดสินใจ แก้ ไขปั ญหาในการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม
• ใช้ โครงงานเป็ นฐานในการเรี ยนรู้ (Project Based Learning) วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่าง
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.
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Learning Outcomes

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
Implement, organise, dramatise, solve, construct,
demonstrate, discover, manipulate, modify, operate, predict,
prepare, produce, relate, show, solve, choose
Illustrate, defend, compare, estimate, explain, classify,
generalise, interpret, paraphrase, predict, rewrite, summarise,
translate
Define, describe, identify, know, label, list, match, name,
outline, recall, recognise, reproduce, select, state, locate

Apply

Understand

Remember
Learning Outcomes
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77

78

79

80

COURSE LEARNING OUTCOMES
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Course Learning Outcomes
• 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
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Course Learning
Outcomes
Three broad types of
learning outcomes:
• Disciplinary
Knowledge and
Skills
• Generic Skills
• Attitudes and Values
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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 liferoles that learners face after their education.
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Categories of 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.
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Learning Outcomes

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)

dis play the procedure to ......................
demonstrate how to perform ................
propose a solution to management problems using principies
of.......
describe a solution to thermodynamic problems using

technical skill
(L02)

.........

•

expIa in and present the principies of ......................

•
•

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

critica I thinking
problem solving
(L03)
L01 and
communication (L04)
teamwork (LO5)
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Example: Course Learning Outcomes
At the completion of the course, student will be able to :

1. Determine the parameters in kinetic rate expressions for both elementary and non2.
3.
4.
5.
6.

elementary reactions;
Apply the design equations for the three ideal reactor models (batch, CSTR, and plug flow), in
the presence of both single and multiple reactions;
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;
Apply the design equations and rate laws for catalytic reactors;
Select the appropriate reactor type for a given chemical conversion and size it to meet
operational goals; and
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
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Course Learning Outcomes: (CLOs)
Course: …………………………………………………………………………………………………
Course
Description:………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
§ C LO1……………………………………………………………………………………………………………….
•

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

•

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

•

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

•

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

•

C LO6……………………………………………………………………………………………………………….
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Course Learning Outcomes

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
Source: Chemical Engineering, Universitas Indonesia
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Course Learning Outcomes
Mapping of Courses and Programme Learning Outcomes
Courses
(C)

Programme Learning Outcomes (PLOs)
PLO1

PLO2

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

PLO8

C1………………
C2……………….
C3……………….
C4………………..
Cn………………………….
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