
ผลการเรียนรูเ้ป็น 3 ดา้น

1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)

2. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)

3. จิตพิสัย (Affective Domain)
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1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านสมอง

เก่ียวกับสติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิด

เร่ืองราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่ง 6 ขั้น

1.1 ความรู ้ความจาํ    

1.2 ความเข้าใจ

1.3 การนาํไปใช้        

1.4 การวิเคราะห์

1.5 การสังเคราะห์

1.6 การประเมินค่า
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2. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) พฤติกรรมท่ีบ่งถึง

ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างล่องแคล่วชาํนาญ 

ซ่ึงแสดงออกมาได้โดยตรงตัวช้ีระดับของทักษะ คือ เวลา

และคุณภาพงานแบ่งเป็น 5 ขั้น

2.1 การรับรูเ้ลียนแบบ   

2.2 กระทาํเองตามแบบ

2.3 การหาความถูกตอ้ง  

2.4 การกระทาํอย่างต่อเน่ือง

2.5 การกระทาํได้อย่างเป็นธรรมชาติ
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3. จิตพิสัย (Affective Domain) พฤติกรรมด้านจิตใจ 

เช่น ค่านิยม ความรู ้สึก ความซาบซ้ึง ทัศนคติ ความ

เช่ือ ความสนใจและคุณธรรม แบ่ง 5 ขั้น

3.1 การรับรู ้(ยอมรับ ตั้งใจ)

3.2 การตอบสนอง (มีส่วนร่วม)

3.3 เห็นคุณค่า (สนับสนุน)

3.4 การจัดระบบ (ตระหนัก)

3.5 สรา้งนิสัย (คุณธรรมจริยธรรม)
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1. จุดประสงคท์ัว่ไป จุดประสงค์ท่ีเป็น

เป้าหมายสาํคัญท่ีมุ่งหวังใหเ้กิดข้ึนกับผูเ้รียนใน

การเรียนรูแ้ต่ละเรื่องหรือแต่ละหน่วยการเรียนรู ้

2. จดุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม จดุประสงคท่ี์

วิเคราะหอ์อกมาจากจดุประสงคท์ัว่ไป โดยกาํหนด

พฤตกิรรมยอ่ยท่ีคาดหวงัใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เพ่ือให้

บรรลจุดุประสงคท์ัว่ไป

การเขียนจดุประสงคก์ารสอน



จุดประสงค์ทัว่ไป จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม

รู้ บอก  จาํแนก ระบุ  เรียงลาํดบั จบัคู่

เขา้ใจ อธิบาย  ขยายความ ยกตวัอยา่ง  สรุปความ

นาํไปใช้
คาํนวณ ปรับปรุง แกปั้ญหา สาธิต  เขียนแผน  บอก

จุดบกพร่อง

วิเคราะห์ แยกแยะ เปรียบเทียบ บอกเหตุผล อธิบายความสัมพนัธ์

สงัเคราะห์
ยอ่  ดดัแปลง  เสนอแนะ  สร้าง ประดิษฐ์

วางหลกัการ  ออกแบบ

ประเมินค่า วิจารณ์ อภิปราย  ตดัสิน  วดัผล

ตวัอยา่งดา้นพทุธิพิสยั



จุดประสงค์ทัว่ไป จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม

ปฏิบัต.ิ.......โดยเลียนแบบ ดดั เหลก็เส้นรูปส่ีเหล่ียมตามผูส้อนได้

ปฏิบัต.ิ.........ดว้ยตนเอง วาด ภาพเหมือนได้

ปฏิบัต.ิ..........ไดถู้กตอ้ง วาง ขดลวดมอเตอร์ ลงในร่องสลอ็ตไดพ้อดี

ปฏิบัต.ิ.........ไดต่้อเน่ือง ตะไบเหลก็ฉากไดต่้อเน่ืองและมีขนาดถูกตอ้ง

ปฏิบัต.ิ.....เป็นธรรมชาติ บัดกรีขั้วต่อไฟฟ้าไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว

ตวัอยา่งดา้นทกัษะพิสยั

คาํกริยาอ่ืนๆ เช่น     ทดลอง  สาธิต   ผลติ   แก้ไข   สร้างต้นแบบ  ปรุง ประกอบ ฯลฯ 



จุดประสงค์ทัว่ไป จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม

รับรู้ (ยอมรับ) ตั้งใจ

ตอบสนอง (ส่วนร่วม) อาสา  ช่วยเหลือ

เห็นคุณค่า (ซาบซ้ึง) โตแ้ยง้  แสดงความคิดเห็น

จดัระบบ (ตระหนกั) จดัระเบียบ   วางมาตรการ

สร้างนิสยั 

(บุคลิกภาพ)

สะอาด  เรียบร้อย  ตรงเวลา  

รับผดิชอบ  มีความสมัพนัธ์ท่ีดี

ระหวา่งบุคคล  ทาํงานกลุ่มได้

ตวัอยา่งดา้นจิตพิสยั



ตวัอยา่งการเขียนจดุประสงคท์ัว่ไป

ประธาน + กริยารวมๆ + เร่ืองทีเ่รียนรู้(บทเรียน) + เกณฑ์กว้าง ๆ 

1.1 ผู้เรียน + คาํนวณ + กฎของโอห์ม + ได้ 

1.2  รู้ + เกีย่วกบัอาหารแคลอรีตํา่ 

2.2  ผู้เรียน + วเิคราะห์ + แผนธุรกจิ + ได้

3.1  ปฏิบัติ + งานเทคอนกรีต + ได้ 



พฤตกิรรม (กริยา) + เร่ืองย่อยทีเ่รียนรู้(หัวข้อย่อย) + เกณฑ์

1.1.1 บอก + กฎของโอห์ม + ได้ถูกต้อง 

1.1.2 คาํนวณ + กระแสไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์ม + ได้ถูกต้อง

2.2.1 อธิบาย + Business model Canvas + ได้

2.2.2 เขยีน + โครงร่าง Business model Canvas + ได้ถูกต้อง

ตวัอยา่งการเขียนจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม



2.1 ผู้เรียนเข้าใจ Business Model Canvas
2.2.1 อธิบาย Business model Canvas ได้

2.2.2 เขยีนโครงร่าง Business model Canvas ได้ถูกต้อง

ตวัอยา่งการเขียนจดุประสงคก์ารสอน

1.2  คาํนวณวงจรไฟฟ้าด้วยกฏของโอห์ม ได้ 
1.2.1 อธิบายกฎของโอห์มจากความสัมพนัธ์ของกระแสและ 

แรงดนัไฟฟ้าได้ 

1.2.2  คาํนวณกระแส และแรงดันไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์มได้ถูกต้อง

1.2.2 คาํนวณกาํลงั และพลงังานไฟฟ้าได้ถูกต้อง
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