
การออกแบบหลกัสตูร OBE

การเขยีนผลลพัธก์ารเรยีนรูต้ามแนวทาง 
OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)

Waiyawut Yoonisil

waiyawut@g.swu.ac.th



เนือ้หาสาระ

 พืน้ฐานหลักสตูรและการออกแบบหลักสตูรแบบเนน้ผลลัพธ ์
(Outcome-Based Education: OBE)

 การเขยีนผลลัพธก์ารเรยีนรู ้(ELOs) ดา้นความรู ้(Cognitive Domain)

 การเขยีนผลลัพธก์ารเรยีนรู ้(ELOs) ดา้นจติพสิยัและคณุธรรมจรยิธรรม
(Affective  Domain)

 การเขยีนผลลัพธก์ารเรยีนรู ้(ELOs) ดา้นทักษะ (Psychomotor  Domain)

 การแปลงผลลัพธก์ารเรยีนรูร้ะดับหลักสตูร (PLOs) ลงสูร่ะดบัรายวชิา (CLOs)



แนวคดิในการพฒันาหลกัสตูร

 แนวคดิกลุม่พฤตกิรรมนยิม (behaviorism)

 เนน้การศกึษา สงัเคราะห ์มองพฤตกิรรมในสว่นยอ่ยทีส่งัเกตเห็นไดช้ดัเจน

 เชือ่วา่ พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้มเีหตมุาจากสิง่เรา้ มนุษยส์ามารถหลอ่หลอม 
ควบคมุได ้รวมทัง้มนุษยต์อ้งการชีน้ า หรอืแนะแนว 

 เชือ่วา่ พฤตกิรรมของมนุษยส์ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 ลักษณะของหลักสตูรคาดหวังไวแ้ลว้วา่ใหผู้เ้รยีนมคีณุลักษณะเชน่ไร 

 มกีารก าหนดวัตถปุระสงคไ์วล้ว่งหนา้ และจัดสิง่แวดลอ้ม/ประสบการณ์
เพือ่ใหพ้ฤตกิรรมผูเ้รยีนเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนั



แนวคดิในการพฒันาหลกัสตูร

 แนวคดิกลุม่มนุษยนยิม (humanism) 

 เนน้การศกึษามนุษยใ์นฐานะบคุคล ใชก้ารสงัเกตมองพฤตกิรรมในภาพรวม 

 หลักสตูรไมใ่ชส่ ิง่ทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้ จัดหลักสตูรและการสอนเป็นไปตาม
ธรรมชาต ิปลอ่ยใหห้ลักสตูรมคีวามยดืหยุน่และผูเ้รยีนมเีสรภีาพการเลอืก 

 รปูแบบการจัดหลักสตูรจงึเนน้สาระวชิารวมกนั และก าหนดใหพ้ฤตกิรรมที่
เกดิขึน้เป็นผลมาจากการเลอืกสรรของผูเ้รยีน เปิดโอกาสคดิและตดัสนิใจ
โดยเสร ี

 แนวคดิกลุม่นีม้องเห็นวา่ สภาพปัจจบุนัของการจัดการศกึษาคลา้ยระบบ
เครือ่งจักร ทีม่สีตูรส าเร็จ



แนวคดิในการพฒันาหลกัสตูร

 แนวคดิกลุม่ปญัญานยิม  (Cognitivism) 

 เนน้การศกึษาภายในของระบบสมอง  ท าความเขา้ใจสิง่ทีส่รา้งขึน้มา
วนิจิฉัย  พสิจูนไ์ดต้ามหลักวทิยาศาสตร ์ 

 แนวคดิแบบผสม 

 เชือ่ในความหลากหลายของมนุษย ์และ มนุษยม์สีทิธเิลอืก 
(เคารพในความตา่ง)

 เอาความคดิของทัง้ 3 กลุม่มาผสมผสานเพือ่การออกแบบหลักสตูร
ใหม้คีวามเหมาะสม 
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OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)

“Clearly focusing and organizing everything in an educational 
system around what is essential for all students to be able to 
do successfully at the end of their learning experiences.

This means staring with a clear picture of what is important 
for students to be able to do, then the organizing the 
curriculum, instruction, and assessment to make sure this 
learning ultimately happens.”

(Spady, 1994)
Essential (สิง่ทีจ่ าเป็น ) ➔ a clear picture 



OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)

“OBE is the development of clearly defined and published learning 
outcomes that must be achieved before the end of a course; 
the design of the curriculum, learning strategies and learning 
opportunities to ensure the achievement of the learning 
outcomes; an assessment process matched to the learning 
outcomes and the assessment of individual students to ensure 
that they achieve the outcomes; and the provision of remediation 
and enrichment for students as appropriate.”

(Harden, 2002)



หลกัการส าคญัของ
กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF)

 กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(Thai Qualifications 
Framework for Higher Education. TQF:HEd) เป็นเครือ่งมอืในการน า
เอานโยบายการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการจัดการศกึษาตามทีก่ าหนด
ใน พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาตฯิ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัมาตรฐานการอดุมศกึษา
และการประกนัคณุภาพการศกึษาลงสูก่ารปฏบิตั ิ

 เนน้การสรา้งผลลัพธก์ารเรยีนรู ้(Learning Outcome) ซึง่เป็นมาตรฐาน
ขัน้ต า่เชงิคณุภาพเพือ่ประกนัคณุภาพบณัฑติ

 มุง่ประมวลกฎเกณฑแ์ละประกาศตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งหลักสตูรและการ
จัดการเรยีนการสอนเขา้ไวด้ว้ยกนัและเชือ่มโยงใหเ้ป็นเรือ่งเดยีวกนั



หลกัการส าคญัของ
กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF)

 เป็นเครือ่งมอืการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพในการสรา้งความเขา้ใจและ
ความมั่นใจในกลุม่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง/มสีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) 
เชน่ นักศกึษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ ชมุชน สงัคมและสถาบนัอืน่ ๆ
ทัง้ในและตา่งประเทศเกีย่วกบัคณุลักษณะของบณัฑติทีค่าดวา่จะพงึมี

 มุง่ใหค้ณุวฒุหิรอืปรญิญาของสถาบนัใด ๆ ของประเทศไทยเป็นทีย่อมรับและ
เทยีบเคยีงกนัไดใ้นสถาบนัอดุมศกึษาทีด่ทีัง้ในและตา่งประเทศ โดยเปิด
โอกาสใหส้ถาบนัอดุมศกึษาสามารถจัดหลักสตูรตลอดจนกระบวนการเรยีน
การสอนไดอ้ยา่งหลากหลายโดยมั่นใจถงึคณุภาพของบณัฑติซึง่จะมี
มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีมุ่ง่หวัง สามารถประกอบอาชพีไดอ้ยา่งมี
ความสขุและภาคภมูใิจเป็นทีพ่งึพอใจของนายจา้ง

 สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ



การก าหนดความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี
(Determining Stakeholders’ Needs)

 University Needs

 Faculty Needs

 Department Needs

 Society Needs

 Government/ Ministries/ Needs

 Accreditation Bodies Needs

 Employers Needs

 Professional Bodies Needs

 Students Needs

 Alumni Needs

 Future Needs & 
Life Long Learning Skills



หลกัการพืน้ฐานของการวเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดเ้สยี

ลกูคา้

คูแ่ขง่
คูค่วามรว่มมอื

พนัธมติร
ผูส้นบัสนุน

ตวัเรา

มาก

มากนอ้ย

นอ้ย



องคป์ระกอบ
ของหลกัสตูร

01จดุมุง่หมายของหลกัสตูร
(Curriculum Aims)

02

03

04

เนือ้หาและประสบการณ์
(Content Experiences)

การน าหลกัสตูรไปใช้

(Curriculum Inplementation)

การประเมนิผล
(Evaluation)



01

02 03

Bloom แบง่การเรยีนรูอ้อกเป็น 3 ดา้น

พทุธพิสิยั 
(Cognitive Domain)

Benjamin Bloom 
(1913 – 1999)จติพสิยั 

(Affective Domain) ทกัษะพสิยั 
(Psychomotor Domain)



มาตรฐานข ัน้ต า่ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF)

 ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม (Ethics and Morals)

 ดา้นความรู ้(Knowledge)

 ดา้นทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)

 ดา้นทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ 
(Interpersonal Skills and Responsibility)

 ดา้นทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Numerical, Communication and Information Technology Skills) 



ผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงั 
EXPECTED (INTENDED) LEARNING OUTCOMES (ELOS)

ELOs or Expected Learning Outcomes are what 
a learner is expected to know, understand, and 
be able to do after the completion of a learning 
process. 

 Product (ELOs) defines process. (Learning Process)



ผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงั 
EXPECTED (INTENDED) LEARNING OUTCOMES (ELOS)

 Focus on the results or products of learning.

 ELOs must be formulated first in curriculum design, and 
they must be “clear”.

 Backward curriculum design: design down 
(from the performances expected of graduates) 
and deliver up.



CATEGORY OF LEARNING OUTCOMES

 Specific outcomes that relate to the subject discipline and the knowledge 
and/or skills particular to it.

 Generic outcomes (sometimes called transferable skills) that relate to any and 
all disciplines e.g. written, oral, problem-solving, information technology, and 
team working skills, etc.

 Fundamental skills: e.g., literacy and numeracy appropriate to the level 
and qualification type

 People skills: e.g., working with others and communication skills

 Thinking skills: e.g., learning to learn, decision making and problem solving

 Personal skills: e.g., self-direction and acting with integrity 



BACKWARDS DESIGN

“To begin with the end in mind means to start with a clear 
understanding 
of your destination. It means to know where you’re 
going so that you better understand where you are now 
so that the steps you take are always in the right 
direction.”

Stephen R. Covey



BACKWARDS DESIGN IN EDUCATION



BACKWARDS DESIGN IN EDUCATION



BACKWARDS

DESIGN

IN

EDUCATION



Guidelines for Writing Learning Outcomes 
(Kennedy, Hyland & Ryan, 2007)

 Upon completion of the program, the student will be able 
to:

 Action Verb (Bloom’s Taxonomy) + Object(s) of the verb + 
Modification (Context)

 Example:

 Describe + how and why + laws change and the 
consequences of such changes on society
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Guidelines for Writing Learning Outcomes 
(Kennedy, Hyland & Ryan, 2007)

 Use only one verb per learning outcome.

 Avoid complicated sentence. If necessary, use more than 
one sentence to ensure clarity.

 LOs must be observable, measurable, and capable of being 
assessed.

 Bear in mind the timescale within which the LOs are to be 
achieved. Ask if it is realistic to achieve the LOs with the 
time and resources available. 

 Before finalize the LOs, ask important stakeholders and the 
alumni if the LOs make sense to them!



Writing Learning Outcomes with "SMART"

 Specific: accurately states what the successful student is 
expected to achieve

 Measurable: able to accurately assess whether or not the 
outcome has been achieve

 Achievable: within the range of abilities of the student

 Relevant: relatable to the key aims of the program

 Timely: achievable within the duration of the study period



การเขยีนผลลพัธก์ารเรยีนรู ้(ELOS) 
ดา้นความรู ้(COGNITIVE DOMAIN)



พทุธพิสิยั ใน BLOOM’S TAXONOMY

 New Bloom ในสว่น Cognitive Domain ปรับปรงุโดย Lorin Anderson (ลกูศษิยข์อง Bloom) จาก 
Bloom (1956) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการศกึษาในศตวรรษที ่21

New Version Old Version



พทุธพิสิยั 
ตามแนวคดิของกลุม่ Neuroscience 



พทุธพิสิยั (COGNITIVE DOMAIN)

1. ความรู ้
(Knowledge)/

ความจ า 
(Remembering)

ความรูเ้ฉพาะอยา่ง/
ความรูใ้นเนือ้เรือ่ง

ความรูเ้กีย่วกบั
วธิดี าเนนิการ

ความรูเ้กีย่วกบั
หลกัการและขอ้สรปุ

ค าศพัท/์ค านยิาม

ขอ้เท็จจรงิ/กฏ
ระเบยีบแบบแผน

ล าดบัขัน้และแนวโนม้

การจ าแนกประเภท/กลุม่

เกณฑ์

วธิดี าเนนิงาน

หลกัวชิา

ทฤษฎ/ีโครงสรา้ง

ระบไุด้
(Recognizing)

การจ า/หวนคดิ
(Recalling)



พทุธพิสิยั (COGNITIVE DOMAIN)

2. ความเขา้ใจ 
(Comprehension
/Understanding)

การตคีวาม(Interpreting)

การยกตวัอยา่ง (Exemplifying)

การจ าแนกประเภท (Classifying)

การสรปุ (Summarizing)

การอนุมาน (Inferring)

การเปรยีบเทยีบ (Comparing)

การอธบิาย (Explaining)



พทุธพิสิยั (COGNITIVE DOMAIN)

3. การน าไปใช ้
(Application/

Applying)

ปฏบิตั ิ(Executing) ด าเนนิการ 
(Implementing)

ใชก้บัภาระงานทีคุ่น้เคยคอื การน าเอา
ความรูต้า่งๆ ไปใชป้ฏบิตั ิเชน่ปฏบิตังิาน

ในหอ้ง Lab

ใชก้บัภาระงานใหม่
รวมถงึการตดัสนิใจเลอืก



พทุธพิสิยั (COGNITIVE DOMAIN)

4. การวเิคราะห ์
(Analysis/
Analyzing)

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
(Analysis of Element)

การวเิคราะหค์วามสมัพันธ์
(Analysis of Relationship)

การวเิคราะหห์ลกัการ 
(Analysis of 

Organizational Principles)

บอกความแตกตา่ง 
(Differentiating)

สรา้ง จัดระบบ จัดตัง้ 
รวบรวม (Organizing) 

วเิคราะหส์าเหต ุ
(Attributing)



พทุธพิสิยั (COGNITIVE DOMAIN)

5. การประเมนิคา่ 
(Evaluating)

การประเมนิคา่ตามเกณฑ์
ภายใน

การประเมนิคา่ตามเกณฑ์
ภายนอก

การตรวจสอบ 
(Checking)

การวพิากษ์วจิารณ์ 
(Critiquing)



พทุธพิสิยั (COGNITIVE DOMAIN)

6. การสงัเคราะห ์
(Syntheses)/
การสรา้งสรรค ์

(Creating)

ตัง้แตก่ารน าสิง่ทีม่อียูแ่ลว้มา
ประดษิฐใ์หม ่(Devising)จนถงึ
ผลงานทีส่รา้งสรรคใ์หม่

การสงัเคราะห์
เพือ่สือ่ความหมาย

การสงัเคราะหแ์ผนงาน

การสงัเคราะหค์วามสมัพันธ์
ของสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม 
(สรา้งหลกัการใหม)่

การระดมสมอง/สรา้ง
(Generation)

การวางแผน
(Planning)

การผลติ
(Producing)



การเขยีนผลลพัธก์ารเรยีนรู ้(ELOS) 
ดา้นจติพสิยัและคณุธรรมจรยิธรรม (AFFECTIVE DOMAIN)



จติพสิยั (Affective Domain)
Ktrathwohl (1964) จดัล าดบัไว ้5 ข ัน้

จดัระบบ นสิยัการตอบสนองการรบั 

การรบั 
(Receiving)

การรูต้ัว 
การเต็มใจรับ 
การเลอืกรับ

คา่นยิม

การตอบสนอง 
(Responding)

ยนิยอม
เต็มใจ
พอใจ

การเกดิคา่นยิม
(Value)

การยอมรับ 
พอใจ
ยดึมั่น

การจดัระบบคา่นยิม
(Organization) 

การสรา้งความคดิรวบยอด 
การจัดระบบคา่นยิม

การสรา้งลกัษณะนสิยั
(Characterization)

อปุนสิยั
นสิยัทีแ่ทจ้รงิ/สนัดาน



จติพสิยั (Affective Domain)
Ktrathwohl (1964)

 1.0 การรับรู ้หรอื การเอาใจใส ่(Receiving or Attending)

 การรูต้วัหรอืการรับรู ้(Awareness): 

 การเต็มใจรับ (Willingness to Receive): 

 การควบคมุ หรอืเลอืกรับตามความเอาใจใส ่(Controlled on Selected 
Attention): 

 2.0 การตอบสนอง (Responding) 

 ยนิยอมตอบสนอง (Acquiescence in Respond): 

 เต็มใจตอบสนอง (Willingness to Respond): 

 พอใจตอบสนอง (Satisfaction in Response):



จติพสิยั (Affective Domain)
Ktrathwohl (1964)

 3.0 การเห็นคณุคา่/การเกดิคา่นยิม (Valuing)

 รับรูค้ณุคา่ (Acceptance of A Value): 

 ชืน่ชอบคณุคา่ (Preference for Value): 

 การยดึถอืหรอืยดึมั่นในคณุคา่ (Commitment): 



การเขยีนผลลพัธก์ารเรยีนรู ้(ELOS) 
ดา้นทกัษะ (PSYCHOMOTOR DOMAIN)



ทกัษะพสิยั (Psychomotor Domain)
Simpson (1972)  แบง่ออกเป็น 7 ระดบั

 การรับรู ้(Perception) 

 การเตรยีมความพรอ้ม (Set) 

 การตอบสนองตามค าแนะน า (Guided Response) 

 การสรา้งกลไก (Mechanism) 

 การตอบสนองสิง่ทีซ่บัซอ้น (Complex over response) 

 การดัดแปลงใหเ้หมาะสม (Adaptation) 

 การรเิริม่ (origination)



ทกัษะพสิยั (Psychomotor Domain)
Dave 1975 แบง่ออกเป็น 5 ระดบั

ขัน้การเลยีนแบบ (Imitation)

ขัน้การปรับ/การฝึก (Manipulation)

ขัน้ความแมน่ย า (Precision)

ขัน้ความชดัเจน (Articulation)

ขัน้กระท าไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาต ิ(Naturalization)



The SOLO Taxonomy
(Structure of Observed Learning Outcomes)

4. Relational

2. Uni-Structural

5. Extended Abstract

3. Multi-Structural

1. Pre-Structural



The SOLO Taxonomy

From: Tamaki College/ East Auckland, NZ



ประเภทของเนือ้หาวชิา

01 02

0304

(Smith, Stanley and Shores, 1950) 

เนือ้หาวชิาทีต่อ้งการความเชีย่วชาญพเิศษ
หรอืเทคนคิเฉพาะเพือ่การประกอบอาชพี

เนือ้หาวชิาเฉพาะ 
(specialized subject matter)

เนือ้หาวชิาทีเ่กีย่วกับ กฎกตกิาตา่งๆ 
คา่นยิมหรอืมาตรฐานทีส่งัคมยดึถอือยู่

เนือ้หาวชิาเชงิคา่นยิม 
(normative subject matter)

เนือ้หาวชิาทีผู่เ้รยีนในสังคมตอ้งเรยีน 
เพือ่มชีวีติอยูร่ว่มกนัได ้

เนือ้หาวชิาท ัว่ไป 
(General Subject Matter)

เนือ้หาวชิาทีเ่ป็น ขอ้เท็จจรงิและหลักการ 
(facts and principles) 

เชน่ วชิาวทิยาศาสตร ์วชิาคณติศาสตร์

เนือ้หาวชิาเชงิพรรณนา 
(descriptive subject matter)



รปูแบบการจดัล าดบัเนือ้หาวชิา

 1) การจดัตามล าดบัจากเนือ้หาทีง่า่ยไปสูเ่นือ้หาทีย่าก 
(the simple-to-complex approach) 

 2) การจดัตามความจ าเป็นทีต่อ้งเรยีนกอ่นหลงั 
(the prerequisite learning approach) 

 3) การจดัตามล าดบัของกาลเวลา (the chronological approach) 

 4) การจดัตามหวัขอ้หรอืเรือ่ง (thematic approach) 

 5) การจดัตามล าดบัจากสว่นยอ่ยไปสูส่ว่นรวม 
(the part-to-whole approach) 

 6) การจดัตามล าดบัจากสว่นรวมไปสูส่ว่นยอ่ย  
(the whole-to-part approach) 



Taxonomy 
of Educational
ความส าคญัในการออกแบบ 
Learning Outcomes



ระบ ุLearning Outcome01
แยกองคป์ระกอบ 
(K-S-A)02

รวมองคป์ระกอบ
เป็นรายวชิา/โมดลู03

ล าดบัโครงสรา้ง
หลกัสตูร04

Steps 
การออกแบบ

หลกัสตูร



ขอบคณุ


