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การปรบัปรงุหลกัสตูรบณัฑิตศึกษา
(สาํหรบัหลกัสตูรที�ต้องปรบัปรงุให้เสรจ็ใน ก.ค. 2563)

การปรบัปรงุหลกัสตูรบณัฑิตศึกษา

1. แนวทางการพิจารณาหลกัสตูรบณัฑิตศึกษา 10 ข้อ
2.  การปรบัปรงุหลกัสตูรตาม outcome-based education
3. template เล่มหลกัสตูร+เอกสารประกอบการนําเสนอหลกัสตูร
4. follow-up workshops
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แนวทางการพิจารณาหลกัสตูรบณัฑิตศึกษา
10 ข้อ

เส้นทางการพิจารณาหลกัสตูร

กรรมการปรบัปรงุหลกัสูตร กรรมการบริหารหลกัสูตร

กรรมการประจาํคณะ

การกล ั �นกรองบณัฑิตวิทยาลยัในปัจจบุนั

สภาวิทยาเขตสภามหาวิทยาลยัสกอ.
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แนวทาง 10 ข้อแบบย่อ
-หลกัสตูรต้องมีลกัษณะในข้อ 1-9 ครบทุกข้อ 
-ลกัษณะในข้อ 10 เป็นสิ�งที�สนับสนุน
1. หลกัสตูรสนับสนุนยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั
2. หลกัสตูรมีความจาํเป็น/มีความสาํคญั/เป็นประโยชน์ต่อสงัคม
   มีข้อม ูลความต้องการของตลาดชดัเจน
3. หลกัสตูรเดิม/หลกัสตูรปรบัปรงุต้องมีความพร้อมเชิงคณุภาพ/เกณฑ ์สกอ. 
4. หลกัสตูรต้องไม่ซํSาซ้อนกบัหลกัสตูรอื�นในมหาวิทยาลยั/หรือมีการบรูณาการ
อย่างเหมาะสมกบัหลกัสตูรที�ใกล้เคียง 
  หลกัสตูรมีจดุเด่นที�ต ่างจากหลกัสตูรที�ใกล้เคียงของมหาวิทยาลยัอื�น

5. หลกัสตูรอยู่ในสาขาที�มหาวิทยาลยัมีความเชี�ยวชาญจริงหรือหลกัสตูรมี
จดุแขง็
6. ปริญญาโท: work integrated learning (WIL)/เชื�อมโยงกบัอตุสาหกรรม/
สงัคม
    นําโจทยวิ์จยัของหน่วยงาน/ผ ูป้ระกอบการมาเป็นวิทยานิพนธ ์ 
   ปริญญาเอก: สรา้งผ ูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะด้านที�ม ีความล ุ่มล ึก แก้ปัญหา
ซบัซ้อนได้ สามารถเป็นนักวิจยัและ/หรอืนวตักรในอนาคต 
                         ต้องมี social engagement 
                         มีความรว่มมือกบัหน่วยงาน-สถานประกอบการที�เกี�ยวข้อง
7. หลกัสตูรต้องจดัรายวิชาเป็น module อย่างน้อย 1 โมดลู
8. หลกัสตูรต้องจดัทาํโดยใช้หลกัการของ outcome-based education
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9. อาจารยผ์ ู้รบัผิดชอบหลกัสตูรซึ�งเป็นองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการร่างหรือปรบัปรงุหลกัสตูรต้องผ่านการอบรมเรื�อง 
outcome-based education หรือหวัข้ออื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้อง
10. หลกัสตูรที�สนับสนุนให้ดาํเนินการเป็นพิเศษ คือ
-หลกัสตูรนานาชาติ หลกัสตูรร่วมกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ-
ในประเทศ ผ ู้ประกอบการ องคก์รภาครฐั ฯลฯ โดยอาจเป็นแบบ joint 
degree หรือ double degree
-หลกัสตูรบูรณาการระหว่างส่วนงานในมหาวิทยาลยั หรือเป็น inter-
disciplinary graduate program

มีแนวทางนีS : เพราะต ั Sงแต่มกราคม

•สภามหาวิทยาลยั: หลกัสตูรปริญญาเอกเกือบไม่ผ่าน เพราะ
       ไม ่ตรงกบัความต้องการของสงัคม (ไม่ OBE)
       ไม ่แสดงถึง social engagement (ควรเป็นหลกัสตูรเพื�อสงัคม ไม่
ควรเป็นหลกัสตูรเพื�อวิชาการ)
•สภาวิทยาเขตหาดใหญ่: ไม ่ม ีหลกัสตูรโทหรือเอกผ่านการพิจารณา 
   (ต ั Sงแต่ต้นปีจนถึง 8 ก.ค. 62)
•ผล: รบันักศึกษาใหม่ไม ่ได้/ตกมาตรฐาน สกอ. (ที�ต้องปรบัปรงุทุก 5 ปี)
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ที�มาของแนวทาง 10 ข้อ
ข้อวิพากษ์: ประธานสภาวิทยาเขตหาดใหญ่-กรรมการสภามหาวิทยาลยั
• หลกัสตูรต้องมีจดุเด่นที�เด ่นจริง-และแตกต่างจากที�อ ื�น
• ไม่ต้องการหลกัสตูรเพื�อวิชาการ แต่ต้องการหลกัสตูรเพื�อสงัคม ผลงานิจยัทาํ

ให้ประชาชน-สงัคม-ผ ูป้ระกอบการ-หน่วยงาน-ชุมชน (สงัคม) ได้รบัประโยชน์
• โจทยวิ์จยัต้องมาจากสงัคม ปริญญาเอกต้องนําโจทยม์าจากผูป้ระกอบการ
• การจดัการเรียนต้องมีความรว่มมือใกล้ชิดกบัภาคทาํมาหากิน (สงัคม)
• ต้องเรียนร ูจ้ากสถานการณ์จริง
• หลกัสตูรต้องตอบสนองความต้องการของสงัคมนั �นคือต้องพฒันาด้วย OBE
• นโยบายของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
• แผนยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั

เหตผุลที�แท้จริงของการปรบัเปลี�ยน

•การก้าวสู่สงัคมผู้สงูอาย ุประชากรวยัเรียนลดลง—ต้องการการ
เรียนร ู้ตลอดชีวิต

• เทคโนโลยี (big data, internet of thing, cloud computing และ
high speed communication) การเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 
กระทบกบัธรุกิจและการดาํรงชีวิตของคน ลกัษณะงานรปูแบบ
ใหม่ ๆ  คือ creative economy, digital economy etc. 

•ความต้องการของนายจ้างเปลี�ยน คือ ต้องการทกัษะที�จาํเป็นใน
ศตวรรษที� 21--ต้องการคนที�ทาํงานได้
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การลดความนิยมในบณัฑิตศึกษา

‘The Future of Jobs’ Report by Word Economic 

Forum
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แนวทางการพิจารณาหลกัสตูรบณัฑิตศึกษา 10 ข้อ รายข้อ

ข้อ 1. หลกัสตูรสนับสนุนยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัอย่างชดัเจนใน
ประเดน็หนึ�งประเดน็ใด: planning.pn.psu.ac.th/plan_doc/ procedure/docs_procedure/200_1557216055.pdf
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ข้อ 2. หลกัสตูรมีความจาํเป็น/มีความสาํคญัเพราะเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมหรือสาธารณชนโดยมีข้อมลูความต้องการของตลาดชดัเจนว่า
-เป็นการผลิตบณัฑิตในสาขาที�ขาดแคลนเพื�อตอบสนองต่อสภาวะ
เศรษฐกิจ หรือ
-เป็นไปตามความต้องการของตลาด หรือ
-เป็นความจาํเป็นในการพฒันาบุคลากรเฉพาะด้าน หรือ
-เพื�อเป็นการพฒันาวิชาชีพ หรือมีเหตผุลจาํเป็นอื�นๆ

ประเมินจากคาํชีSแจง
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ข้อ 3. หลกัสตูรต้องมีความพร้อมตามเกณฑ ์สกอ. 
-หลกัสตูรที�เกิน 6 ปี: ไม ่ให้ปรบัปรงุ—ต้องงดรบันักศึกษา ยบุ/ควบรวม
-หลกัสตูรที� > 5 ปี: งดรบันักศึกษาใหม่จนกว่าจะปรบัปรงุเสรจ็
                               หากปรบัไม่เสรจ็ในปีที� 6--ไม ่ให้ปรบัปรงุยบุ/ควบรวม
-หลกัสตูรที�จะปรบัปรงุ (เช่น หลกัสตูรปี 2558) ต้องมีผลการประเมินตาม
เกณฑ ์สกอ. ในปีล่าสดุ ดงันีS
      ก) ผ่าน หรือ
      ข) ไม่ผ่าน แต่ปรบัแก้ไขจนได้ตามเกณฑแ์ล้ว
      ค) ไม่ผ่าน ปรบัแก้ไม ่ได้ แต่ม ีแผนทาํให้เชื�อว่าจะไม่เกิดปัญหาเดิม/
ปัญหาอื�น
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4. หลกัสตูรต้องไม่ซํSาซ้อน/คล้ายกบัหลกัสตูรอื�นในมหาวิทยาลยัหรือ
มีการบูรณาการอย่างเหมาะสมกบัหลกัสตูรที�ใกล้เคียง 
มีความโดดเด่นกว่าหลกัสตูรที�ใกล้เคียงของมหาวิทยาลยัอื�น
-ประเมินจากคาํชีSแจง เช่น
data sciences: เน้น business informatics
logistics: เน้น health products-vaccines/กญัชา
-ตวัอย่างการบูรณาการ: หลกัสตูรคล้าย แต่ร ่วมเรียนวิชาแกน 
(module ร ่วม)
-ลกัษณะเด่นควรปรากฏในมาตรฐานการเรียนร ู้ 5 ด้านด้วย

5. หลกัสตูรอยู่ในสาขาที�มหาวิทยาลยัมีความเชี�ยวชาญจริงหรือหลกัสตูร
มีจดุแขง็ที�โดดเด่นในประเดน็หนึ�งประเดน็ใดต่อไปนีS
ผลผลิตจากหลกัสตูร 
ความเป็นนานาชาติ 
ความต้องการของผู้เร ียน 
การบริหารจดัการหลกัสตูร 
ความสามารถในการหาทุนวิจยัจากภายนอก และ
ความสามารถในการพึ�งพาตนเองของหลกัสตูรด้านการเงิน 
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ข้อ 6. หลกัสตูรใช้ active learning หรอืเน้นให้เกิดทกัษะการเรียนร ูต้ลอดชีวิต 
• ในระดบัปริญญาโท: 
       เร ียนร ูจ้ากการปฏิบตัิในสถานการณ์จริงหรอืสถานที�จริง 
       วิจยัจากปัญหาจริงในที�ทาํงาน (work integrated learning: WIL) หรอื       
      หลกัสตูรมีแผนทาํให้เกิดความเชื�อมโยงกบัอตุสาหกรรม/สถาน
ประกอบการ โดยนําโจทยวิ์จยัของหน่วยงาน/ผ ูป้ระกอบการมาเป็น
วิทยานิพนธ ์ 
• ในระดบัปริญญาเอก: สรา้งผ ูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะด้านที�ม ีความล ุ่มล ึก แก้ปัญหา

ซบัซ้อนได้ สามารถเป็นนักวิจยัและ/หรอืนวตักรในอนาคต โดยให้ฝึกโจทย์
วิจยัที�ยากซบัซ้อน 

       หลกัสตูรปริญญาเอกต้องมีลกัษณะของ social engagement ที�ชดัเจนและ
ควรมีความรว่มมือกบัหน่วยงาน-สถานประกอบการที�เกี�ยวข้อง
(สภาวิทยาเขตหาดใหญ่: การมีความรว่มมือกบัสถานศึกษาอื�น—ไม่เพียงพอ)



7/19/2019

13

University Engagement: หลกัการพืSนฐาน 4 ประการ ได้แก่ 
1) รว่มคิดรว่มทาํแบบหุ้นส่วน (partnership)
-โจทยวิ์จยัรว่มกาํหนดจากสงัคม (ภาคธรุกิจ เอกชน รฐั ชุมชน) 
-ไม ่ได้มาจากนักวิชาการ/วารสารนานาชาติ
-สงัคม/ชุมชนมีส่วนรว่มในการดาํเนินการ
2) เกิดประโยชน์รว่มกนัแก่ผ ูเ้กี�ยวข้องทุกฝ่าย (mutual benefit) 
-ไม ่ได้ทาํเพื�อธรุกิจ/สงัคมอย่างเดียว แต่มหาวิทยาลยัได้ประโยชน์ด้วย
3) มีการใช้ความร ูแ้ละเกิดการเรียนร ูร้ว่มกนั (scholarship) และ 
4) เกิดผลกระทบต่อสงัคมที�ประเมินได้ (social impact) 

ข้อ 7. หลกัสตูรต้องจดัรายวิชาเป็นกล ุ่มเรียกว่า โมดลู (module) ให้
ปรากฏในเล่มหลกัสตูรอย่างน้อย 1 โมดลูพร้อมรายละเอียดตามที�
กาํหนด (คาํอธิบายโมดลู คณุสมบติัผ ู้เร ียน)
• โมดลู คือ กล ุ่มรายวิชา ≥ 2 รายวิชาที�ม ีเนืSอหาสมัพนัธก์นัและมี

ความสมบูรณ์ของเนืSอหาในตวัเอง 
• เปิดสอนให้กบันักศึกษา/ผ ู้เร ียนที�ไม ่ใช่นักศึกษาด้วย



7/19/2019

14

ตวัอย่าง module: data sciences and innovation
module 3 actuarial analytics (การวิเคราะหเ์ชิงลึกด้านประกนัภยั) 
ประกอบด้วยวิชา
•587-430 ความร ู้เบืSองต้นเกี�ยวกบัการวิเคราะหเ์ชิงลึกด้านประกนัภยั 
•587-431 ข้อมูลและการวิเคราะหท์างด้านประกนัภยั 
•587-432 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงลึกสาํหรบัการจดัการความเสี�ยง
•587-433 ตวัแบบเชิงประยกุตด์้านประกนัภยั 
•587-434 โครงงานด้านเทคโนโลยีการประกนัภยั 

เหตผุล:
1. โมดลูเปิดโอกาสให้ผ ูท้ี�ไม ่ใช่นักศึกษาในทุกช่วงวยัเข้ามาเรียนได้/
ผ ูป้ระกอบการอาจส่งบคุคลากรมาเรียน: life long learning
2. เพิ�มจาํนวนนักศึกษาแบบ non-degree 
3. เพิ�มจาํนวนนักศึกษาแบบ degree ผา่น personalized program สะสม
หน่วยกิตได้ 
และในอนาคตอาจมีปริญญารองรบัตามส่วนผสมของโมดลูที�เร ียน+
วิทยานิพนธ ์
4. สนับสนุน PSU system: การเรียนการสอนรว่ม-การใช้ทรพัยากรรว่ม--
นักศึกษาหลกัสตูรต่างๆ  อาจใช้ module พืSนฐานรว่มกนั: ตวัอย่างหลกัสตูร 
data sciences 
5. หลกัสตูรที�ยื�นขอปรบัปรงุควรพิจารณาใช้ประโยชน์จาก module ของ
หลกัสตูรอื�น ๆ  เพื�อให้เกิดข้อ 4
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8. หลกัสตูรต้องจดัทาํโดยใช้หลกัการของ outcome-based 
education

ข้อ 9. อาจารยผ์ ู้รบัผิดชอบหลกัสตูรซึ�งเป็นองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการร่างหรือปรบัปรงุหลกัสตูรต้องผ่านการอบรมเรื�อง 
outcome-based education หรือหวัข้ออื�น ๆ  ในเรื�องการออกแบบ
หลกัสตูร (เช่น การเรียนระบบ module, AUN-QA เป็นต้น)
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ข้อ 10. หลกัสตูรที�สนับสนุนให้ดาํเนินการเป็นพิเศษ คือ
•หลกัสตูรนานาชาติ หลกัสตูรร่วมกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ-

ในประเทศ ผ ู้ประกอบการ องคก์รภาครฐั ฯลฯ โดยอาจเป็นแบบ 
joint degree หรือ double degree

•หลกัสตูรบูรณาการระหว่างส่วนงานหรือระหว่างหลกัสตูรใน
มหาวิทยาลยั ซึ�งค ู่ความร่วมมือรบัผิดชอบร่วมกนัในการบริหาร
หลกัสตูรและการประกนัคณุภาพ ทั SงนีSอาจเป็นหลกัสตูรที�กาํกบั
ดแูลโดยส่วนงานหรือโดยบณัฑิตวิทยาลยัในลกัษณะของ inter-
disciplinary graduate program 

การปรบัปรงุหลกัสตูรตาม
outcome-based education
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การปรบัปรงุหลกัสตูรตามหลกั OBE 

backward curriculum design
1) กาํหนด stakeholders ที�สาํคญัเกบ็ข้อมูลความต้องการเรื�อง 
competencies ของบณัฑิต
2) จากข้อ 1learning outcomes (อาจเรียก PLO, ELO, มาตรฐาน
การเรียนร ู้ 5 ด้าน)
3) Learning outcomes knowledge-skill-attitudes (KAS) ย่อย ๆ  
ประกอบ KAS เป็นรายวิชา

1) กาํหนด stakeholders ที�สาํคญัเกบ็ข้อมูลความต้องการ
เร ื�อง competencies ของบณัฑิต
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การกาํหนด stakeholders: เล ือกที�สาํคญั

35
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

stakeholders analysis
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Impact on Stakeholders
Stakeholders’ Needs & Engagement

36
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- high power stakeholders--องคก์ร/กล ุ่มบุคคลซึ�งความเหน็มีอิทธิพล
สงูต่อหลกัสตูรในการกาํหนด PLO เช่น มหาวิทยาลยั สกอ. ฯลฯ
(regulatory power-information power etc.)
- high impact stakeholders-- องคก์ร/กล ุ่มบุคคลซึ�งได้รบัผลกระทบที�
สงูจากหลกัสตูรที�จดัทาํขึSน เช่น ผ ู้เร ียน ผ ู้สอน 

stakeholders analysis

Impact on Stakeholders
Stakeholders’ Needs & Engagement

38

P
o

w
e

r
o

f 
S

ta
k
e

h
o

ld
e

rs

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)
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ข ั Sนตอนวิเคราะหค์วามต้องการของ stakeholders

1. กาํหนด  stakeholders ที�ชดัเจน--เล ือกกล ุ่มที�ม ีความสาํคญั
2. จดักล ุ่ม stakeholders ตามระดบัอิทธิพล (power) ต่อการ

ปรบัปรงุหลกัสตูร และระดบัผลกระทบ (impact) จากการ
ปรบัปรงุหลกัสตูรต่อ stakeholders

3. เล ือกเกบ็ข้อมูลเกี�ยวกบัสมรรถนะที�ต้องการจากกลุ่ม high 
power และ/หรอื high impact แต่อาจเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มอื�น ๆ  
เพื�อประกอบ

4. เล ือกเครื�องม ือที�สอดคล้องเพื�อให้ได้ needs (line สมัภาษณ์
ทางโทรศพัท-์ซึ�งหน้า  แบบสอบถาม ดเูอกสาร ฯลฯ)

ตวัอย่างคาํถามสมัภาษณ์

1. ท่านต้องการผ ู้ที�ม ีความสามารถและคณุลกัษณะ
อย่างไรเพื�อทาํงานในตาํแหน่ง (นักบญัชี)
2. ในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าความสามารถและคณุลกัษณะของบณัฑิต
ต้องเปลี�ยนไปจากปัจจบุนัอย่างไร?

3. บณัฑิตต้องมีความสามารถและคณุลกัษณะอย่างไร จึงจะทาํงานได้ดี?
บณัฑิตในปัจจบุนัขาดทกัษะ/ความสามารถอย่างไร?
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2) จาก need ข้อ 1learning outcomes (อาจเรียก PLO, ELO, 
มาตรฐานการเรียนร ู้ 5 ด้าน)

Needs ที�พบLearning outcomes

-action verb + object+ qualifying phases (how well)
เช่น 1) สามารถค้นหาปัญหาและปัจจยัที�ส่งผลต่อปัญหาการค ุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยใช้วิธีการที�เหมาะสมเพื�อรวบรวมหลกัฐานทั Sงเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพ
2) สามารถพฒันามาตรการเพื�อแก้ปัญหาโดยอิงหลกัฐานที�ม ีอยู่ ทาํ
ให้ชาวไทยมีความพอประมาณในการบริโภค มีเหตผุลในการเลือก
บริโภคด้วยความร ู้ทกัษะที�เพียงพอ และมีภมูิค ุ้มกนัในการพึ�งตนเอง 
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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

Revised Bloom’s Taxonomy (Cognitive): action verbs
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1. มีวิธีการได้มาที�ชดัเจน: stakeholders ชดั/วิธีการเกบ็เหมาะสม
2. ต้องวัดประเมินได้ พยายามใช้ action verb  เหมาะกับระดับของหลักสูตร
3. ต้องมีท ั�ง Generic และ Specific outcomes

4. ตอบสนองความต้องการของทุก Stakeholder ที#สาํคัญ
5. แสดงถงึ uniqueness และสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต
6. PLO แต่ละข ้อไม่ควรซ ํ�าซ ้อนกันโดยไม่จาํเป็น (ยกเว้นแต่มีเหตุผลสาํคัญ)
7. PLO แต่ละข ้อต้องประกอบด้วยประเดน็หร ือสมรรถนะหลักประการ
เดยีวหร ือท ี#ใกล้เคยีงกัน

การสรปุ need  PLO: ลกัษณะของ PLOs ที�ดี
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การวิเคราะหค์วามสอดคล้องของ PLO กบั

• วิสยัทศัน์และพนัธกิจของสถาบนั
•คณุลกัษณะที�พึงประสงคข์องบณัฑิตในระดบับณัฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
•ความครอบคลมุของ PLO ที�ม ีท ั Sงชนิดทั �วไปหรือชนิดเฉพาะสาขา
•ความต้องการของผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียที�สาํคญั 

3) Learning outcomes knowledge-skill-attitudes (KAS) ย่อย ๆ  
ประกอบ KAS เป็นรายวิชา
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PLOs Knowledge Attitude Skill

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 ……………………

การจดักล ุ่ม knowledge/ attitude/ skill 
เพื�อกาํหนดเนืSอหาสาระ
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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

2

6 7 10

13

K

1A

6

1S 2 5

8

Course 1

1 3

8 4

5 7
Course 2

4 9

11 3

3 10

Course 3

5 12

14
2

7 4

6 9
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Follow-up workshop

ข้อเสนอในการเริ�มปรบัปรงุหลกัสตูร
-แต่งต ั Sงคณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูร
-stakeholder analysis (เล ือก high power–high impact)
-เกบ็ข้อม ูลจาก stakeholders—เน้นสมัภาษณ์ พยายามเลี�ยงแบบสอบถาม
-แปลง needPLO
Follow-up workshop
1) การนําเสนอผล stakeholder analysis, วิธีการได้มาซึ�ง need, need ที�พบ 
และ PLO (2 เดือนจากวนันีS )
2) การนําเสนอผลการวิเคราะหค์วามสอดคล้องของ PLO-ประเดน็ต่าง ๆ
3) การนําเสนอการสรา้งรายวิชา




