
ผลลัพธ์การเรียนรู้





Clarity of focus (having specific outcomes).

Design down, deliver up (when planning curriculum, 
educators start with the outcomes and work backwards; 
when planning instruction, teachers teach what students 
need to learn to demonstrate the outcomes).

High expectations (OBE departs from traditional education 
in its assumption that all students can learn well).

Expanded opportunities (students must be permitted to 
demonstrate their learning in different ways, and they must 
have numerous opportunities to demonstrate the outcomes).

FOUR BASIC PRINCIPLES OF OBE
(KILLEN, 2000 & SPADY, 1994)



Outcome-based education traditional education

Focus on “LEARNING”

Begin with “learning outcome”

Individual teaching and learning

Assessment is a key

Learning outcome is fixed, 
time variable

Teacher as facilitator

Curriculum as a “process”

Focus on “TEACHING”
Begin with “teaching objectives”

“One-size fit all”

Assessment is secondary

Time is fixed, learning 
outcomes variable

Teacher as lecturer

Curriculum as a “product”



Class lectures

Buzz group

Question-answer / probing approach

Reviews (books, journals, movie)
Experiments (lab / field)
Brainstorming

Case studies

HOW TO LEARN?



Knowledge
(Cognitive domain)

คิดริเริ่ม
ประเมินค่า
วิเคราะห์
ประยุกต์
เข้าใจ
รู้จ า

Attitude
(Affective domain)

ก ำหนดคณุลกัษณะ

จดัระบบค่ำนิยม

เห็นคุณค่ำ

ตอบสนอง

รบัรู ้

Skill
(Psychomotor domain)

ปฏบิตัิดว้ยความช านาญ

ปฏบิตัิไดเ้อง

ปฏบิตัิโดยอาศยัผูช้ี้แนะ

เตรยีมพรอ้ม

รบัรู ้







องค์ความรู้ในเชิงหลักการที่เป็นระบบ 
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนประสบการณ์
ที่ถูกเรียบเรียงขึ้นอย่างเหมาะสม มีขั้นตอน และ
การจัดล าดับก่อนหลัง

เนื้อหาสาระ



กจิกรรมทีผู้่สอนจัดขึน้ในรูปแบบต่างๆ 
โดยยดึหลกั การมส่ีวนร่วมของผู้เรียน
และ การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคดิ

กิจกรรมการเรียนรู้



design Process

(not content)



How to teach by 
what material

What to teach





Performance

Not only know… 
but be able to do

OUTCOME BASED
EDUCATION

Competence



University

SPLOSPLOSPLO

Graduate 
Attribute

PLO
Program
(หลักสูตร)

SPLO

C1LO1 C2LO2 C3LO3 C4LO4

Hierarchy of Learning Outcome

Program
(หลักสูตร)

Sub-program
(ชุดวชิา)

Course
(รายวชิา)

IDKU

วท.บ.
(ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ)

21 ชุดวชิา

ประสบการณ์
วิชาชีพ/ปฏบิัติ



รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เดือนที่ 1
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Triangle of
Effective Learning

Objective and 
Learning Outcomes

Assessment MethodTeaching/Learning 
Approaches




