
การเขยีนวัตถุประสงคการเขยีนวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมตามกรอบเชิงพฤติกรรมตามกรอบเชงพฤตกรรมตามกรอบ เชงพฤตกรรมตามกรอบ 

TQFTQF

13 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น
ณ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ดรดร สิรินธร สินจนิดาวงศสิรินธร สินจนิดาวงศดรดร..สรนธร สนจนดาวงศสรนธร สนจนดาวงศ
ผอผอ..ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน



ํ ั ํลําดับการนาํเสนอ

วัตถุประสงคการศึกษา

พฤติกรรมในการวัดและประเมนิผล

ผลลัพธการเรียนรูตามกรอบ TQF

วิธีสอน /เทคนิคการสอนวธสอน /เทคนคการสอน

WorkshopWorkshop



วัตถประสงคทางการศึกษาวัตถประสงคทางการศึกษาวตถุประสงคทางการศกษาวตถุประสงคทางการศกษา

Psychomotor Psychomotor 
DomainDomain

Affective Affective 
DomainDomain

Cognitive Cognitive 
DomainDomain



ดานพทธิพิสัย หรือดานความร ความคิดดานพุทธพสย หรอดานความรู ความคด 
(Cognitive Domain)

แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้

 ํ (K l d )• ความรู ความจา (Knowledge)

• ความเขาใจ (Comprehension)

• การประยุกต (Application)

• การวิเคราะห (Analysis)• การวเคราะห (Analysis)

• การสังเคราะห (Synthesis)

• การประเมนิ (Evaluation)



ดานจิตพิสัย หรือ ดานอารมณความรสึกดานจตพสย หรอ ดานอารมณความรูสก 
(Affective Domain)

แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้

• การรับรู (Receiving or Attending)

• การตอบสนอง (Responding)• การตอบสนอง (Responding)

• การสรางคานิยม (Valuing)( g)

• การจัดระบบ (Organization)

• การสรางคุณลักษณะ (Characterization)



ดานทักษะพิสัย หรือ ดานปฏิบัติการดานทกษะพสย หรอ ดานปฏบตการ 
(Psychomotor Domain)

แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้

• การเลียนแบบ (Imitation)

• การทําตามแบบ (Manipulation)การทาตามแบบ (Manipulation)

• การพัฒนาความละเอียดถูกตอง (Precision)

ฝ ฝ   ื่ ( i l i )• การฝกฝนอยางตอเนอืง (Articulation)

• การปฏิบัติอยางคลองแคลวเปนธรรมชาติ ฏ
(Naturalization)



จดมงหมายของการวัดและประเมินผลจุดมุงหมายของการวดและประเมนผล

Summative AssessmentSummative Assessment
ประเมินสรุปผล เพื่อตดัสนิผลประเมินสรุปผล เพื่อตดัสนิผล

การเรียนรูการเรียนรู

Formative Formative 
AssessmentAssessment

ประเมินระหวางเรียนประเมินระหวางเรียน
เพื่อพัฒนาผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน



New Version Old Version
New Bloom ในสวน Cognitive Domain ปรับปรงุโดย Lorin 
Anderson (ลกศิษยของ Bloom) จาก Bloom (1956)Anderson (ลูกศษยของ Bloom) จาก Bloom (1956)
เพื่อใหสอดคลองกับการศกึษาในศตวรรษที่ 21 

ที่มา http://www.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm



พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ((Cognitive  Domain)Cognitive  Domain)ฤ ุฤ ุ (( g )g )

ตัวอยางคําที่แสดงถึงพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยฤ ุ

1. รู-จํา:ใหนิยาม บรรยาย บอก ชี้บง บัญญตัิ  เลือก  จับคู  เรียกชื่อ

2. เขาใจ: บอกความแตกตาง  ขยายความ  ยกตัวอยาง ทํานาย สรุป

3. นําไปใช: ปฏิบัติการ สาธิต ใชเครื่องมือ แกปญหา ผลิต แสดง3. นาไปใช: ปฏบตการ  สาธต  ใชเครองมอ  แกปญหา  ผลต  แสดง

4.วิเคราะห: แยก  คัดเลือก  แบงยอย  หาองคประกอบ  หาหลักการ

5.สังเคราะห: จัดกลุมพวก  รวบรวมเปนกลุม  สราง  เขียนใหม  สรุป

6 ประเมินคา: เปรียบเทียบ ประเมิน วิจารณ ใหเหตผล โตแยง6.ประเมนคา: เปรยบเทยบ  ประเมน  วจารณ  ใหเหตุผล โตแยง



ผลลัพธการเรียนรตามผลลัพธการเรียนรตาม TQFTQFผลลพธการเรยนรูตาม ผลลพธการเรยนรูตาม TQFTQF


ทักษะทางทักษะทาง

Knowledge 
Development

Intellectual 
Development

ความรูความรู
ทกษะทางทกษะทาง
ปญญาปญญา

คุณธรรม คุณธรรม 
ิิ

Development Development

ทักษะการทักษะการ
วิเคราะหเชิงวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การตัวเลข การ

ทักษะทักษะ
ความสัมพันธความสัมพันธ
ระหวางบุคคลระหวางบุคคล

จริยธรรม จริยธรรม 
Morality and 

Ethics

สื่อสาร และสื่อสาร และ
เทคโนโลยีเทคโนโลยี

และความและความ
รับผิดชอบรับผิดชอบ

Interpersonal
Mathematical 
analytical thinking,Interpersonal 

relationship and 
responsibility

analytical thinking, 
communication skills, 
and information 
technology skills



คํากริยาเชิงพฤติกรรมตามวัตถปุระสงคการเรียนรู
กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ
จุดหมายรายวิชา คํากิริยาที่ใชในวัตถปุระสงคของ

แผน

1. ความร (KD) เพื่อใหนักศึกษามีความร ความ บอก เลา อธิบาย บรรยาย ระบ1. ความรู (KD) เพอใหนกศกษามความรู ความ
เขาใจ เรื่องอะไร

บอก เลา อธบาย บรรยาย ระบุ 
ยกตัวอยาง ฯลฯ

2. ทักษะทางปญญา
(ID)

เพื่อใหนักศึกษามีทักษะอะไรบาง จําแนก จัดกลุม เปรียบเทียบ นําไปใช 
ประยุกต วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน ( ) ุ
ตัดสินใจ แกปญหา คิดเปนระบบ ฯลฯ

3. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร ละ

ทดลอง ทํากิจกรรม ประดิษฐ สราง 
ออกแบบ คํานวณ ผลิต พัฒนา ใช การสอสารและ

เทคโนโลยี (MCI) อุปกรณ ใชเครื่องมือ

ฟง พูด อาน เขยีน ดู ฯลฯ

4 ทักษะ ทํางานเปนกลม ทํางานเปนทีม แสดง4. ทกษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความ
รับผิดชอบ (IRR)

ทางานเปนกลุม ทางานเปนทม แสดง 
บทบาทหัวหนา เลขานุการ สมาชิก

ทํางานรวมกับผูอื่น มีปฎิสัมพันธ
รวมกับผอื่น โตแยงอยางมีเหตผล ลด( ) รวมกบผูอน โตแยงอยางมเหตุผล ลด
ความขัดแยง

5. คุณธรรม 
จริยธรรม

เพื่อใหนักศึกษาเปนผูมีคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค ของรายวิชา

ตระหนัก ยอมรับ สนับสนุน รับฟง 
แกไข ชื่นชม พอใจ ใฝร มงมั่น มีจิตจรยธรรม

(ME) 
อนพงประสงค ของรายวชา แกไข ชนชม พอใจ ใฝรู  มุงมน มจต

อาสา 



วิธีสอน/เทคนิคการสอนวธสอน/เทคนคการสอน

ผลการเรียนร วิธีการสอน/กิจกรรมการ การประเมินผลผลการเรยนรู วธการสอน/กจกรรมการ
เรียนการสอน

การประเมนผล      
การเรียนรู

1. ความรู
2 ั ป

• สาธิต
ี ึ

• แบบทดสอบ
ั  2. ทักษะทางปญญา • กรณีศกึษา 

• ภาคสนาม 
• สืบสอบ

• แบบสัมภาษณความรู
• แบบวัดกระบวนการ
แกปญหา

• โครงงาน
• เนนวิจัย
• วิธีทดลอง

• แบบประเมินการ
ทํางานกลุม
• แบบประเมินการ

• การใชแหลงเรียนรูเปนฐาน ปฏิบัติงาน 



วิธีสอน/เทคนิคการสอนวธสอน/เทคนคการสอน

ผลการเรียนร วิธีการสอน/กิจกรรมการ การประเมินผล การผลการเรยนรู วธการสอน/กจกรรมการ
เรียนการสอน

การปร เมนผล       การ
เรียนรู

3. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข

• การใชสถิติวิเคราะห /
การวิเคราะหเนื้อหา

• แบบประเมิน
กระบวนการสังเคราะหเชงตวเลข การวเคราะหเนอหา กระบวนการสงเคราะห
และผลการวิเคราะห

4. ทักษะการสื่อสาร • การอาน • แบบประเมินการ
• การนําเสนอหนาชั้น 
เขียนสรุป เขียนแผนผัง 
เขียนรายงาน เขียน

นําเสนอดวยวาจา
• แบบประเมินการเขียน
รายงานเขยนรายงาน เขยน

บันทึก
รายงาน

5. ทักษะการใช
โ โ ี

• การสืบคนขอมลู และ
ป ิ

• แบบประเมิน
ื เทคโนโลยี สารสนเทศ ประเมิน และ

นําไปใช
กระบวนการสืบคน
• แบบประเมินรายงาน
การสืบคน 



วิธีสอน/เทคนิคการสอนวธสอน/เทคนคการสอน

ผลการเรียนร วิธีการสอน/กิจกรรม การประเมินผลผลการเรยนรู วธการสอน/กจกรรม
การเรียนการสอน

การประเมนผล       
การเรียนรู

6. คณุธรรม-จริยธรรม • การทํางานกลุม
่

• แบบสังเกต
• การเปนอยางที่ดี
• การสังเกตตัวแบบที่ดี
• การสอนตาม

• แบบวัดพฤตกิรรม
• แบบประเมิน
• แบบสัมภาษณ

สถานการณ • แบบประเมินตนเอง



วิธีสอน/เทคนิคการสอนวธสอน/เทคนคการสอน

ผลการเรียนร วิธีการสอน/กิจกรรม การประเมินผลผลการเรยนรู วธการสอน/กจกรรม
การเรียนการสอน

การประเมนผล       
การเรียนรู

6. ทักษะความสัมพันธ • การทํางานกลุม • แบบสังเกตพฤติกรรม
ระหวางบุคคล • การทํางานแบบรวมมือ

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู
• การสะทอนความคิด 

• แบบประเมินปฎิสัมพนัธ 
โดยตนเอง เพือ่นและครู



WorkshopWorkshop 
การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 



กิจกรรมกลมกจกรรมกลุม 

• แบงกลุมๆละ 3-5 ทาน
• เลือกเรื่องทีจ่ะสอน• เลอกเรองทจะสอน 
• ระดมความคิดเพื่อเขียนวัตถุประสงคตามกรอบ

ิ 5 มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ดาน



ใหเขียนตามหัวขอที่กาํหนดใหเขียนตามหัวขอที่กาํหนดใหเขยนตามหวขอทกาหนดใหเขยนตามหวขอทกาหนด

•• เรื่องเรื่อง•• เรองเรอง........................................

•• เนื้อหาเนื้อหา//สาระสาระ•• เนอหาเนอหา//สาระสาระ

•• วัตถประสงคเชิงพฤติกรรมวัตถประสงคเชิงพฤติกรรม//•• วตถุประสงคเชงพฤตกรรมวตถุประสงคเชงพฤตกรรม//

วัตถประสงคการเรียนรวัตถประสงคการเรียนร 55 ดาน ตามดาน ตาม TQFTQFวตถุปร สงคการเรยนรู วตถุปร สงคการเรยนรู 5 5 ดาน ตาม ดาน ตาม TQFTQF

•• เทคนิคการสอนเทคนิคการสอน

•• การประเมินผลการประเมินผล



การเขียนวัตถประสงคการเรียนรการเขยนวตถุประสงคการเรยนรู
กรอบมาตรฐานคณวฒิ วัตถประสงคการเรียนรกรอบมาตรฐานคุณวุฒ วตถุประสงคการเรยนรู

1. ความรู (KD)

2. ทักษะทางปญญา (ID)

3. ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข3. ทกษะการวเคราะหเชงตวเลข 
    การสื่อสารและเทคโนโลยี (MCI)

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
ั ิ (IRR)    และความรับผิดชอบ (IRR)

5. คณุธรรม จริยธรรม (ME) 



ขอบคุณมากคะ ขอบคุณมากคะ ุุ


