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กรอบ TQF 5 ด้าน

Modern  PowerPoint  Presentation

Your Text Here

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มคอ.1

กฎกระทรวง 
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

มคอ.2 ของหลักสูตร
ใกล้เคียง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

การออกแบบหลักสูตรแบบเดิม



ท่ีมา : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ



การออกแบบหลักสูตรแบบ OBE
ออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บรรลุผลเมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษา

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ



ระดับของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง

You can simply impress 

your audience and add a 

unique zing and appeal 

to your Presentations. 

Easy to change colors, 

photos and Text.   
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ขั้นตอนเบื้องต้นการท าหลักสูตร OBE

การวิเคราะห์ 
Stakeholders
- ระบุ Stakeholders ท่ีส าคัญ

ของหลักสูตร
- ออกแบบวิธีการ/เครื่องมือการ

รวบรวมความคิดเห็น

วิเคราะห์ความต้องการ 
Stakeholders
. สรุปความต้องการของ 
Stakeholders มาก าหนด PLOs

ก าหนด PLOs 
ของหลักสูตร

ออกแบบรายวิชาจาก 
PLOs

. เขียน PLOs ท่ีสามารถวัดและ
ประเมินผลได้ 
- Bloom's Taxonomy  (KSA)

. น า PLOs มาออกแบบรายวิชา 
และจัดเรียงล าดับรายวิชา



ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห์ Stakeholders

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) หมายถึง บุคคล/ กลุ่มบุคคล กลุ่มของสถาบันที่มีอิทธิพลและ
ผลกระทบต่อหลักสูตร และบุคคลกลุ่มหรือสถาบันใด ๆ ที่มีความสนใจในหลักสูตร  ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มี
ส่วนร่วม/ในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตร ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีอิทธิพล*และผลกระทบ*ต่อหลักสูตร 
และเป็นบุคคลหรือกลุ่มสถาบันที่อาจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

*อิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงหลักสูตร โดยวิเคราะห์บทบาทของระดับความร่วมมือ และมีความเสี่ยง
ถ้าไม่มีความร่วมมือ
*ผลกระทบ โดยวิเคราะห์หลักสูตรได้รับผลกระทบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบจาก
การปรับปรุงหลักสูตร





ภายใน/

ภายนอก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับอิทธิพล ระดับผลกระทบ

High Power Low Power High Impact Low Impact

ภา
ยน

อก

ศิษย์เก่า ✓ ✓

ผู้ใช้บัณฑิต ✓ ✓

นักวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ ✓ ✓

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ✓ ✓

แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ✓ ✓

ภา
ยใ

น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา
✓ ✓

คุณลักษณะของบัณฑิตชองคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
✓ ✓

เกณฑ์ 1.1 AUN-QA

ตัวอย่างการจัดล าดับความส าคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการ เคร่ืองมือ

ผู้ใช้บัณฑิต

(ผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่

จากสถานประกอบการที่บัณฑิตเข้าท างาน และที่รับ

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ จ านวน 31 คน)

- ก า ร ท า แ บ บ ส า ร ว จ

ความคิดเห็น 

- การสัมภาษณ์ 

แบบสอบถามส าหรับผู้ใช้บัณฑิต ประกอบด้วยค าถาม 

3 ตอน โดย

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ มีลักษณะ

เป็นค าถามปลายปิดในรูปแบบการตรวจรายการ ตอนที่ 

3 ความต้องการและความคาดหวังต่อหลักสูตรในด้าน

ความรู้ (K) ด้านจิตพิสัยและคุณธรรม (A) ด้านทักษะ 

(S) ระบบการเรียนการสอน และหลักสูตรระยะสั้น 

เป็นข้อค าถามในลักษณะปลายเปิด   

ข้อค าถามต้องครอบคลุม
ประเด็น KSA

ตัวอย่างวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมความคิดเห็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์ความต้องการ Stakeholders

น าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาสรุปความต้องการ และก าหนด PLOs

Stakeholders of the 

Program

Needs/Requirements Sum of Needs Corresponding PLOs

การเขียน PLOs 
ค ากริยาที่สะท้อนพฤติกรรม  + กรรม + ส่วนขยาย

เช่น  บอกและอธิบายเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้



ขั้นตอนที่ 3 – 4   ก าหนด PLOs ของหลักสูตร และออกแบบรายวิชา
ท าตาราง PLOs กับ Bloom's Taxonomy  (KSA) และออกแบบรายวิชา

bloom's taxonomy 
3 domains



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

ความรู้
(Knowledge)

ทักษะเฉพาะ
(Specific Skills)

ทักษะท่ัวไป
(Generic Skills)

ทัศนคติ คุณธรรม
(Attitude)

รายวิชา/โมดูล

PLOs 4 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้
โปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ได้

•K25ภาษาทางคอมพิวเตอร์
•K26 โปรแกรมทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
•K27การเข้าใจรูปแบบข้อมูล
น าเข้า
•K28การใช้ฟังก์ชันเพื่อการ
วิเคราะห์ให้ตอบโจทย์
•K29การน าเข้าข้อมูลจาก
ปฏิบัติการภาคสนาม
•K30สร้างแบบจ าลอง
•K31ออกแบบแผนท่ี
•K32สร้างแผนท่ี 2 มิติ และ 3
มิติ

•S12การใช้ภาษาทาง
คอมพิวเตอร์ เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของท้องถิ่น
•S13การสร้างข้อมูลภูมิ
สารสนเทศจากงานภาคสนามได้
ถูกต้อง
•S14การใช้ ArcGIS และ QGIS 
ได้เป็นอย่างดี
•S15สามารถใช้ AutoCAD 
เพื่อวางแผนและท าแผนท่ีได้
อย่างถูกต้อง
•S16เข้าใจระบบการท างาน
ของโปแกรมคอมพิวเตอร์
•S17ประยุกต์ความรู้ทางด้าน
ภูมิสารสนเทศ

•G13สามารถสืบค้นวิธี
ปฏิบัติการท่ีใช้ระบบสารสนเทศ
ได้
•G14หลักการคิดอย่างเป็น
ระบบ
•G15ปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไข
ท่ีก าหนดได้

•A12ปฏิบัติงานให้ทันเวลา
•A13แลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับผู้อื่น
•A14ถามผู้รู้

• วิชาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

• วิชาหลักการวิเคราะห์
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

• วิชาการเขียนโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์

ตัวอย่างตาราง PLOs กับ Bloom's Taxonomy  (KSA) และออกแบบรายวิชา



การก าหนด CLOs ของรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1. ระบุองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้
2. อธิบายหลักการท างานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้
3. อธิบายข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้
4. สามารถออกแบบแผนที่จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้
ทันเวลาท่ีก าหนด

PLOs 4 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้

Backward 
Design


