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ท บ ท ว น 
•การนำความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(ELO)

•การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ตามหลัก SMART และ Attitude (A), Skill 
(S), Knowledge (K) 
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Stakeholders 
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การนําความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
ออกแบบผลลัพธก์ารเรยีนรู ้

Needs & 
Requirements 

from 
Stakeholders  

of the program
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ผลลัพธก์ารเรยีนรู ้(learning outcome)

เกณฑ์บ่งชี้ ‘คุณลักษณะการเรยีนรู’้และ
‘ผลของการเรยีนรู’้ท้ังท่ีเกิดขึ้นจาก
’กระบวนการเรยีนรู’้ ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรท่ีกำหนดไว้ ในแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาและ/หรือประสบการณ์ท่ี
เกิดขึ้นจากฝึกปฏิบัติและ/หรือจากการทำงาน 
ประกอบด้วย ‘3 มิติ’
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ผลลัพธก์ารเรยีนรู ้(learning outcome)

ความรู้ (knowledge)
ความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน/ทำงาน 
โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและ/หรือข้อเท็จจริงเป็นหลัก
(theoretical and/or factual)
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ผลลัพธก์ารเรยีนรู ้(learning outcome)

ทักษะ (skills)
ความสามารถปฏิบัติงานซ่ึงบุคคลน้ันควรทำได้เม่ือได้รับ
มอบหมาย โดยสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหา
การทำงาน ด้วยทักษะด้านกระบวนการคิด (cognitive 
skills) ที่เก่ียวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะการหย่ังรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ (logical, intuitive, and creative 
thinking) หรือทักษะการปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติที่มีความ
คล่องแคล่วและความชำนาญในการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิ
แต่ละระดับ
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ผลลัพธก์ารเรยีนรู ้(learning outcome)

ความสามารถในการประยุกต์ใชแ้ละ
ความรบัผิดชอบ (application and 
responsibility)
ความสามารถของบุคคลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ 
การใช้ความรู้ ทักษะทางสังคม ในการทำงาน/ศึกษาอบรม เพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพของบุคคล ซ่ึงประกอบไปด้วยความสามารถใน
การสื่อสาร ภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ (responsibility) และ
ความเป็นอิสระ (autonomy) ในการดำเนินการต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง เช่น ความสามารถในการตัดสินใจและความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อื่น
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Learning Outcome (LO)
•LO is a measurable, observable, and specific statement that 
clearly indicates what a student should know and be able to 
do as a result of learning. 

•Well-written LO involve the following parts:

Action verb Subject content Quantify phase

คำกริยาที่สะท้อนพฤติกรรม สาระสำคัญ ส่วนขยาย*
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ELOs ของ
หลักสูตรมี
รายละเอยีด
อย่างไรบ้าง ?



การเขียนผลลัพธก์ารเรยีนรูต้ามหลัก SMART
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Source: 
https://www.learningscientis
ts.org/blog/2017/10/4-114
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How many learning outcomes?
• There are no hard rules to the number of learning 

outcomes, though normally 4-10 is about right per program and course. 

• AQF coursework learning outcome descriptors are between 4-10 per level 
with:
• Bachelors at 8, 

• Graduate Certificate at 9, 

• Masters at 10. 

• Coursework programs, specialisations and courses within these programs can 
apply to ABPC for the inclusion of more than 10, up to a maximum of 12 learning 
outcomes.

17Source: https://www.teaching.unsw.edu.au/learning-outcomes



ELOs ของหลักสูตรเหมาะสมมากน้อยเพียงใด?
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Is your learing outcome efficient?
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Curriculum 
design 
using 

‘Backward 
Technique’
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Backwards design
• Developed by Wiggins & McTighe (2005) the “backwards design” educational 

model starts with the identification of desired learning goals, objectives and 

outcomes. 

•A curriculum is then developed to meet those specific goals, objectives, and 

outcomes.
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Mission/Vision 
TU
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5 steps in a curriculum design based on OBE 

1. Clear definding the Expected Learning Outcomes.

2. Backward Curriculum design to align with ELOs.

3. Construct Programe Structure and Content that the sequence 
and integration are achieved.

4. Construct appropriate Course Syllabus that the alignment of CLOs 
with ELOs and constructive alignment od each course are achieved

5. Review Constructive Alignment to ensure the ELOs can be 
achieved.

25Source: Wonge-ek and Panvisavas (2020)



Constructive Alignment
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Backward Design Process 

27Source: Wonge-ek and Panvisavas (2020)



Backward from each ELO
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ELO/
competence Knowledge Specific 

skill
Generic 

skill Attitude

ELO 1

K1
K2
K3

SS1 GS1
GS2

A1

K2
K4

SS2 GS1 A1

K1
K2
K5

SS3 GS1
GS3

A2

ELO 2 K1
K2
K3

SS3 GS1
GS2

A1

Source: Wonge-ek and Panvisavas (2020)



ตัวอย่าง
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ELO รายละเอียด SSLO GLO Knowledge
Skill

Attitude
Specific generic

1 อธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางภูมิศาสตร์และหลักการ

เบ้ืองต้นของภูมิสารสนเทศได้ 

ü K1, K2, K3 SS1, SS2 GS1, GS3

2 เชื่อมโยงความรู้และให้เหตุผลเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศที่เหมาะสมตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์

ü K1, K2, K3 SS1, SS2, 

SS3

GS1, GS2, 

GS3

3 ประยุกต์ความรู้ทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาเชิงพื้นที่และการ

ปฏิบัติการภาคสนาม

ü K1, K2, K3, K4 SS1, SS2, 

SS3, SS4

GS1, GS2, 

GS3, GS4

4 วิเคราะห์เพื่อแก้ ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างย่ังยืนโดยใช้

ความรู้ทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ü K1, K2, K3, K4 SS1, SS2, 

SS3, SS4

GS1, GS2, 

GS3, GS4, 

GS5

5 ค้นคว้า นำเสนอ สื่อสารความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิ

สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ü ü K1, K3 SS1 GS6 A1, A2, A3

6 มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น

อย่างดี 

ü GS6 A1, A2, A3, 

A4, A5



ตัวอย่าง
Knowledge Specific Skill Generic Skill Attitude

• ภูมิศาสตร์กายภาพ
• ธรณีวิทยา
• ภูมิอากาศ

• ภูมิศาสตร์มนุษย์
• ประชากร
• การตั้งถิ่นฐาน
• เศรษฐกิจ

• ปฏิสัมพันธเ์ชิงพื้นที่
• ภูมิสารสนเทศ

• แผนที่
• RS

• GIS

• GNSS

• การคิดเชิงพื้นที่

• การใช้เครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์
• การเก็บข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์

• การแปลข้อมูลเชิงพื้นที่

• การทำแผนที่

• การสืบค้นข้อมูล

• การคิดเป็นระบบ

• การสื่อสาร
• การสรุปความ

• ตรงต่อเวลา

• มีความขยันและอดทน

• ทำงานเป็นทีม
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ELO 1 อธบิายแนวคิดและทฤษฎีทางภูมิศาสตรแ์ละ
หลักการเบ้ืองต้นของภูมิสารสนเทศได้ 
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