
การสร้างข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสยั

ดดัแปลงจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน



การวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551



หลักสูตร

การเรียน
การสอน

การวัดและ
ประเมินผล



เป้าหมายการเรียนรู้ 
(Objective)
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หลักสูตร

ตัวชี้วัด1

ตัวชี้วัด2

ตัวชี้วัด3

ตัวชี้วัด4

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

มาตรฐาน1

มาตรฐาน2

มาตรฐาน3

สาระฯเพิ่มเติม
ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้..... (ฉบับปรับปรุง 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551



ลักษณะพฤติกรรมของมาตรฐานตัวชี้วัด
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หลักสูตร

ตัวชี้วัด1

ตัวชี้วัด2

ตัวชี้วัด3

ตัวชี้วัด4

มาตรฐาน1

มาตรฐาน2

มาตรฐาน3

ความรู้ (knowledge: K)

หรือพุทธพิิสัย (Cognitive Domain)

ทักษะกระบวนการ (process skill: P)

หรือทักษะพิสัย (Psychomotor D.)

คุณลักษณะ (Attribute: A)

หรือจิตพิสัย (Affective Domain)



พฤติกรรมการเรียนรู้

ทักษะพิสัย

เจตพิสัย

พุทธิพิสัย



พฤติกรรมด้านพทุธิพิสยั



ตัวอย่างพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย

 นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมด้าน
พุทธิพิสัยตามแนวคิดของ Blooms แบบบเก่าและแบบใหม่ได้

 นักเรียนสามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ของเรื่องได้
 นักเรียนสามารถหารเลขสองหลักแบบมีทศนิยมได้
 นักเรียนสามารถอธิบายกติกาการเล่นฟุตบอลได้
 นักเรียนสามารถสร้างประโยคจากค าที่ก าหนดให้



พฤติกรรมด้านเจตพิสยั



ตวัอย่างพฤติกรรมด้านเจตพิสยั

 นกัเรียนมีจิตอาสาในการปฏิบตัิงานเพ่ือสว่นรวม

 นกัเรียนมีแรงจงูใจในการอา่นหนงัสือ

 นกัเรียนมีความตัง้ใจเรียนวิชาภาษาไทย

 นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงาน

 นกัเรียนมีความมุง่มัน่ ทุม่เทในการเรียน



เจตพิสัย

 ความรับผิดชอบ
 ความมีวินัย
 ความซื่อสัตย์
 จิตส านึกสาธารณะ
 เข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อื่น
 มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น



พฤติกรรมด้านทกัษะพิสยั



ตวัอย่างพฤติกรรมด้านทกัษะพิสยั

• นักเรียนสามารถท าผ้าบาติกได้

• นักเรียนอนุบาลสามารถควบคุมการทรงตัวบนไม้แผ่นเดียวได้

• นักเรียนสามารถอ่านท านองเสนาะได้

• นักเรียนสามารถปฐมพยาบาลผู้ป่วยงูกัดได้อย่างถูกต้อง

• นักเรียนสามารถเล่นวอลเล่ย์บอลเป็นทีมได้



ตัวชี้วัด เปรียบเทียบและเรยีงล าดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง

ค าส าคัญ (key word) หรือ
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมา

สถานการณ์ หรือ บริบทเนื้อหา



มฐ. ท 1.1ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน

• อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้
ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน

• จับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน
• ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจาก

เรื่องทีอ่่าน
• ..............
• มีมารยาทในการอ่าน

Process & Skill

Knowledge

Attribute



ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A)

สัดส่วนของตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหลอื
(ศิลปะฯ & สุขศึกษาพลศกึษา & การงานอาชีพฯ)

ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A)

สัดส่วนของตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั



การจัดการเรียนรู้ 
(Learning)



การจัด
การเรียนรู้
ในแต่ละ

หน่วยการเรียนรู้

ลักษณะพฤติกรรม
ของมาตรฐานและตัวชี้วัด
- ความรู้
- ทักษะกระบวนการ
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

สอดคล้อง



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ความรู้
(Knowledge)

ทักษะกระบวนการ
(Process Skill)

คุณลักษณะ
(Attribute)

กิจกรรมบรรยาย สาธิต    
การศึกษาค้นคว้า ใบงาน

กิจกรรมฝึกประสบการณ์ที่
เน้นประสบการณ์จริง

กิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติ



มาตรฐานและตัวชี้วัดกับการออกแบบการเรียนรู้

มาตรฐานและตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรฯ

หน่วยที่ 1
K P A

หน่วยที่ 2
K P A

หน่วยที.่..
หน่วยที่ 3

K P A
จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

ท 1.1 ป.3 / 1รหัสตัวชีวั้ด

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

สาระ มาตรฐาน ระดับชัน้ ตัวชีว้ัด



มาตรฐานและตัวชีว้ัด
ตามหลักสูตรฯ

หน่วยที่ 1
K               P                 A

หน่วยที่...หน่วยที่ 3
A

จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 2

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ
พัฒนาจาก

ประสบการณ์จริง

Active Learning

มาตรฐานและตัวชี้วัดกับการออกแบบการเรียนรู้



สัดส่วนกิจกรรมการจัดการเรียนรูข้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่เหลอื
(ศิลปะฯ & สุขศึกษาพลศกึษา & การงานอาชีพฯ)

สัดส่วนกิจกรรมการจัดการเรยีนรู้ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้หลกั

การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติในสถานการณ์จริง

การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติในสถานการณ์จริง

ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A)

ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A)



24

การวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียน

(Classroom Assessment)

การประเมินเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
(Formative Assessment)

การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้
(Summative Assessment)



บทบาทของการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน

มาตรฐานและตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรฯ

การประเมินเพื่อปรับปรุง
และพัฒนา

(Formative 
Assessment)

การประเมินเพื่อตัดสินผล
การเรียน

(Summative Assessment)

หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่...หน่วยที่....

สอบกลางภาค/ปีการศึกษา สอบปลายภาค/ปีการศึกษา



การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
(เพื่อออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ความรู้

(Knowledge)
ทักษะ

กระบวนการ
(Process Skill)

คุณลักษณะ
พึงประสงค์
(Attribute)

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
เรื่องที่อ่าน

/

จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน /

มีมารยาทในการอ่าน /

มฐ. ท 1.1ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  
และมีนิสัยรักการอ่าน

การประเมินความรู้
(การทดสอบ การสัมภาษณ์ การซักถาม)

การประเมินทักษะกระบวนการ
(การสอบภาคปฏิบัติ)

การประเมินคุณลักษณะ 
(การสังเกตพฤติกรรม)



สัดส่วนกิจกรรมการวัดและประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่เหลอื
(ศิลปะฯ & สุขศึกษาพลศกึษา & การงานอาชีพฯ)

สัดส่วนกิจกรรมการวัดและประเมินผลของกลุม่สาระการเรียนรู้หลกั

การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติในสถานการณ์จริง

การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติในสถานการณ์จริง

การทดสอบ การประเมินภาคปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม

การทดสอบ การประเมินภาคปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม

ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A)

ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A)



การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความรู้ 
(Knowledge: K)



อาจารย์ธนิยา  เยาด า

รูปแบบของ
ข้อสอบจ าแนก
ตามเนื้อหาของ

ข้อสอบ

แบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบปรนัย



ตัวชี้วัดที่เป็น Knowledge

เลือกตอบ

เขียนตอบ

แบบจ ากัดค าตอบหรือ
ตอบสั้น 

แบบขยายค าตอบหรือ
ตอบอย่างอิสระ

ค าตอบเดียว หลายค าตอบ เชิงซ้อน กลุ่มค าตอบสัมพันธ์

เลือกรูปแบบข้อสอบที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด

วิเคราะห์ระดับ
ของพฤติกรรม



รูปแบบของข้อสอบ
องค์ประกอบส าคัญของข้อสอบ

(รูปแบบเดียวกับข้อสอบ PISA)

• สถานการณ์ (ชีวิตประจ าวัน)
• โจทย์ข้อค าถาม (ถามเกี่ยวกับข้อมูลในสถานการณ์)
• ค าตอบ (ซ่อนอยู่ในสถานการณ์)



สถานการณ์หรือข้อสนเทศ ควรมีลักษณะดังนี้

• เหตุการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่ใกล้เคียงกับความจริง ความรู้ต่างๆ ที่มี
ผู้อื่นรวบรวมไว้

• ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ

• สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน สาระการเรียนรู้ในหลักสูตร

• เรื่องสมมติท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้ความคิดเห็น หรือแสดง
ความรู้สึก

ที่ส าคัญ ต้องมีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอ ในการวัดพฤติกรรมของผู้เรียน

ตามตัวชี้วัดต่างๆ
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• ตัวอย่าง สถานการณ์จ าลองทีใ่กล้เคยีงกับความจริง (ภาพ/แผนผัง)

หากห้องชดุนีมี้ราคาขายอยู่
ท่ี 250,000 บาทตอ่ตาราง
เมตร ห้องชดุดงัภาพจะมี
ราคาขายอยูเ่ทา่ใด
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• ตัวอย่าง ความจริง สถิติ ความรู้ต่างๆ ที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ (ตาราง)
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• ตัวอย่าง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือประเด็นที่สังคมให้ความ
สนใจ
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• ตัวอย่าง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือประเด็นที่สังคมให้ความ
สนใจ
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• ตัวอย่างเรื่องสมมติที่สามารถน ามาวิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้ความคิดเห็น 
หรือแสดงความรู้สึก



ค าถามหรือปัญหา ควรมีลักษณะดังนี้

• สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้และสถานการณ์ทีก่ าหนด

• สื่อสารได้ชัดเจน และใช้ภาษาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรยีน

• ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย แก้ปัญหาตัดสินใจ 
ประเมินค่า และสร้างค าตอบได้อย่างเหมาะสม

• เนื้อหาของค าถามมีความยุติธรรมส าหรับผูเ้รียนทกุคน
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สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 5
ตัวชี้วัด : จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก

1. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของพืชดอก
ก. เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ข. เป็นพืชใบเลี้ยงคู่
ค. สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศ
ง. สืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ

2. พืชในข้อใดจัดเป็นพืชดอก
ก. โกสน
ข. ฤาษีผสม
ค. เทียนทอง
ง. ข้าวตอกฤาษี



สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 (ต. 2.1 ป.6/2)
ตัวชี้วัด : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

1. A: ..................? 
B: It's sunny 
1. What is the weather like?
2. What is like the weather? 
3. Do you like the weather?
4. Does the weather like you?

2. The passage about “Birthday 
celebrations in Russia”

For his girlfriend’s birthday, what 
should a Russian boy do?

1. Say “happy birthday” to her 
beforehand.

2. Give her a bouquet with 8 red 
roses on her birthday.

3. Give her a purse with a 10-ruble 
banknote in it on her birthday.

4. Have a dinner party for her the 
night before her actual birthday.



ตัวชี้วัด เปรียบเทียบและเรยีงล าดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง

ค าถาม
𝟐𝟖

𝟏𝟗
- 0.34 มีค่าเท่ากับข้อใด

ก.   1.47
ข. 1.13
ค.   1.11

12



ตัวชี้วัด เปรียบเทียบและเรยีงล าดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง

ค าถาม ข้อใดเรียงล าดับค่าของจ านวนจากมากไปหาน้อย 

ก.   0.82,   
𝟑

𝟒
,    0.4  ,   

𝟏

𝟐

ข.     
𝟑

𝟒
,  0.69  ,   

𝟐

𝟑
,  0.32

ค.   0.60,   
𝟑

𝟒
,    0.79  ,   

𝟖

𝟗

12
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ครูสมศรีกลับมาจากไปเที่ยวต่างจังหวัดหลายวัน  เข้าไปในห้องนั่งเล่นพบว่า เก้าอี้มี
ฝุ่นจับเยอะ  โต๊ะมีแต่ฝุ่นผง พื้นห้องก็เต็มไปด้วยเศษดิน บนฝ้าเพดานก็มแีต่หยากไย่
เต็มไปหมด วันนี้เป็นวันหยุดครูสมศรีจึงอยากจะท าความสะอาดห้องนั่งเล่น

ตวช. บอกขั้นตอนในการท างานและปรบัปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน

1. สถานการณ์

2. ค าถาม
ครูสมศรีควรเรียงล าดับสิ่งที่จะต้องท าความสะอาดตามข้อใด

3. ค าตอบ
1) เก้าอี้  โต๊ะ  พื้นห้อง  ฝ้าเพดาน
2) โต๊ะ  พื้นห้อง  ม้านั่ง   ฝ้าเพดาน
3) พื้นห้อง ม้านั่ง  โต๊ะ  ฝ้าเพดาน
4) ฝ้าเพดาน โต๊ะ  เก้าอี้  พื้นห้อง  



ครูสมศรีกลับมาจากไปเที่ยวต่างจังหวัดหลายวัน  เข้าไปในห้องนั่งเล่นพบว่า เก้าอี้มี
ฝุ่นจับเยอะ  โต๊ะมีแต่ฝุ่นผง พื้นห้องก็เต็มไปด้วยเศษดิน บนฝ้าเพดานก้อมีแต่
หยากไย่เต็มไปหมด วันนี้เป็นวันหยุดครูสมศรีจึงอยากจะท าความสะอาดห้องนั่งเล่น
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ตวช. อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรงุการท างานแต่ละขัน้ตอน

1. สถานการณ์

2. ค าถาม
ถ้าครูสมศรีเริ่มท าความสะอาดเก้าอี้ด้วยไม้ปัดขนไก่ ตามด้วยใช้
ผ้าเช็ดโต๊ะ และใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดพื้น สุดท้ายใช้ไม้
กวาดดอกหญ้าปัดหยากไย่บนเพดาน  นักเรียนคิดว่าการท าความ
สะอาดห้องนั่งเล่นของครูสมศรีถูกต้องหรือไม่อย่างไร 

3. ค าตอบ
ไม่ถูกต้อง 1)ครูสมศรีเรียงขั้นตอนการท าความสะอาดผิด ควรเริ่มจากท าความ
สะอาดฝ้าเพดาน ตามด้วยโต๊ะ  เก้าอี้ และพื้น 2)ใช้อุปกรณ์ผิด ควรใช้ไม้กวาดดอก
หญ้ากวาดพื้น และควรใช้ไม้กวาดหยากไย่ท าความสะอาดฝ้าเพดาน 



เป็นลักษณะ
ข้อสอบเลือกตอบ 
ที่มีค าตอบที่ถูกที่สุด
เพียงค าตอบเดียว

รูปแบบของข้อสอบ



รูปแบบข้อสอบเลือกตอบ

1. แบบค าตอบเดียว

(Multiple choice: MC)

2. แบบหลายค าตอบ 
(Multiple-selection 
/Multiple Response: 

MS)

3. แบบเชิงซ้อน
(complex multiple 

choice: CM)

4. แบบกลุ่มค าตอบ
สัมพันธ(์Responses 

related: RR)

เลือกตอบ



เป็นลักษณะ
ข้อสอบเลือกตอบ 
ที่มีค าตอบที่ถูกที่สุด
เพียงค าตอบเดียว

1. แบบค าตอบเดียว 
(multiple choice)



อึ่งอ่างตัวหนึ่งอาศัยอยู่ริมบึง มันนึกว่าตัวเองเก่งกว่าใคร ๆ วันหนึ่งอึ่งอ่าง
ขึ้นมานอนผึ่งแดดอยู่ริมบึง มันได้ยินเสียงผึ้งบินมา อึ่งอ่างอยากสู้กับผึ้งจึงดึง     
ใบบัวมาบังตัว พอผึ้งมากินน้ าที่ริมบึง มันก็แลบลิ้นจะท าร้ายผึ้ง ผึ้งรู้ว่าถูกอึ่งอ่าง
เล่นงาน จึงใช้เหล็กในต่อย อึ่งอ่างรู้สึกปวดลิ้นมาก มันส านึกผิดที่คิดท าร้ายผึ้ง   
ผึ้งจึงช่วยดึงเหล็กในออกให้ อึ่งอ่างซาบซึ้งและไม่อวดเก่งอีกเลย

00. ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน สามารถน าไปใช้ในเรื่องใด
1)  ถ้ามีภัยมาถึงตัวต้องยอมรับ   
2)  ถ้าจะสู้กับใครต้องมีความม่ันใจ
3)  ถ้าถูกท าร้ายต้องป้องกันตัวเอง
4)  ถ้าอยู่ร่วมกันอย่างสันติชีวิตจะมีสุข 

ค าตอบ ตัวเลือก 4

สถานการณ์ที่เป็นความเรียง



โจทย์ ข้อมูลจากกราฟ สนับสนุนข้อความใด
1. ในบางประเทศ คนแปรงฟันบ่อยครั้ง

กว่าประเทศอ่ืน
2. ยิ่งคนกินน้ าตาลมาก อัตราเกิดฟันผุก็ยิง่

มากขึ้น
3. เมื่อไม่กี่ปีมานี้ อัตราของการเกิดฟันผุ

เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ
4. เมื่อไม่กี่ปีมานี้ การบริโภคน้ าตาลเพิ่มขึ้น

ในหลายประเทศ

สถานการณ์ที่เป็นกราฟ



สถานการณ์และตัวเลือกท่ีเป็นแผนภูมิและรูปภาพ



2. แบบเลือกหลายค าตอบ 
(Multiple-selection)

เป็นลักษณะ
ข้อสอบเลือกตอบ ที่มี
ข้อค าถามเอื้อให้คิด
ค าตอบได้หลากหลาย
ค าตอบ มีค าตอบถูก
มากกว่า 1 ค าตอบ
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ข้อที่ 0. ปัจจัยใดบ้างที่ท าให้ภาพมีลักษณะเป็น 3 มิติ 
๑. น้ าหนักสี
๒. ประเภทของสี
๓. ระยะของภาพ
๔. แสงเงาในภาพ

การให้คะแนน ตอบถูก ได้ 1 คะแนน  
ตอบผิด ได้ -1 คะแนน
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ข้อที่ 0. วงดนตรีปี่พาทย์ใช้เครื่องดนตรีประเภทใดเป็นหลัก 
(ตอบ 2 ค าตอบ) 

๑. เครื่องดีด
๒. เครื่องสี
๓. เครื่องตี
๔. เครื่องเป่า

การให้คะแนน ตอบถูก 1 ค าตอบ ได้ 1 คะแนน  
ตอบถูก 2 ค าตอบ ได้ 2 คะแนน
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3. แบบเลือกตอบเชิงซ้อน 
(complex multiple choice)

เป็นลักษณะข้อสอบที่มีข้อค าถามย่อยรวมอยู่ใน
ข้อเดียวกัน โดยข้อค าถามแต่ละข้อจะถามข้อคิดเห็น
หรือข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปจากเรื่องที่อ่าน 
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ครูสมศักดิ์วัดส่วนสูงนักเรียนชายหญิง ได้ค่าเฉลี่ยส่วนสูงของ
นักเรียนหญิงเท่า 155 ซม. ค่าเฉลี่ยส่วนสูงนักเรียนชาย 165 ซม.  
ต่อมามีนักเรียนมาเข้าใหม่ 2 คน แล้วน ามาวัดส่วนสูงแล้ว พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยส่วนสูงนักเรียนหญิงและชายไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อสรุป ความเป็นไปได้

นักเรียนที่เข้ามาใหม่เป็นผู้ชายทั้งสองคน ได้  /ไม่ได้
นักเรียนชายที่เข้าใหม่ 2 คน มีส่วนสูง 160 และ 170 ซม. ได้  /ไม่ได้
นักเรียนหญิงที่เข้าใหม่ 2 คน มีส่วนสูง 155 ซม. ทั้งสองคน ได้  /ไม่ได้
นักเรียนที่เข้ามาใหม่เป็นผู้ชาย 1 คนสูง 165 ซม. และ                 
หญิง 1 คน สูง 160 ซม.

ได้  /ไม่ได้
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4. แบบกลุ่มค าตอบสัมพันธ์
(Responses related)

เป็นลักษณะข้อสอบเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ  ที่มีเงื่อนไขให้
คิดที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน โดยค าตอบในข้อที่แรก จะต้อง
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการตอบข้อค าถามต่อไป   

4.1 โจทย์สัมพันธ์

4.2 ค าตอบสัมพันธ์
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4.1 แบบโจทย์สัมพันธ)์

การให้คะแนน ตอบถูกทั้ง 2 ข้อ ถึงจะได้คะแนน
ตอบถูกข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้คะแนน

โจทย์ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง ด้านยาวมีความยาวเป็นสองเท่าของด้านกว้าง โดยพื้นที่
ของสี่เหลี่ยมมีค่าเท่า 32 ตารางเซนติเมตร  อยากทราบว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้มี่ด้านกว้างยาว
เท่าไร จงเลือกสมการที่ใช้หาค าตอบ และค าตอบจากกลุ่มตัวเลือกที่ก าหนดให้

สมการ ค าตอบ

ก. X + 2X = 32 a.      4  ซม.

ข. X x 2X = 32 b.   7.8   ซม.

ค. X + 32 = 2X c.     16 ซม.

ง. 2X + 32 = X d. 18  ซม.
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4.2 แบบค าตอบสัมพันธ์

สูตรค านวณหาพื้นที่ รูปเรขาคณิต
1. กว้าง x ยาว
2. ½ x ฐาน x สูง
3. ด้าน x ด้าน
4. ½ x ผลบวกของด้านคู่ขนาน x สูง

a. สามเหลี่ยมมุมฉาก
b. สี่เหลี่ยมจัตุรัส
c. สี่เหลี่ยมคางหมู
d. สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ข้อสอบ  จงจับคู่สูตรในการค านวณหาพื้นที่กับรปูเรขาคณติต่อไปนี้ 
(จับคู่ 5 คู่)

การให้คะแนน ตอบถูก 2 คู่ ได้ 1 คะแนน  
ตอบถูก 3 คู่ ได้ 2 คะแนน
ตอบถูก 4 คู่ ได้ 3 คะแนน



รูปแบบข้อสอบแบบเขียนตอบในชั้นเรียน

1. แบบจ ากัดค าตอบหรือตอบสั้น 
(Restricted Response or Shot Essay Item) 

4. แบบกลุ่มค าตอบ
สัมพันธ์(2. แบบขยายค าตอบหรือตอบอย่างอิสระ

(Unrestricted Response or extended Response)

เขียนตอบ



ข้อสอบเลือกตอบ

ข้อสอบเขียนตอบ

BLOOM (ปรับปรุงใหม่)

การจ า

การเข้าใจ

การน าไปใช้
การวิเคราะห์

การประเมินค่า

การ
สร้างสรรค์



ข้อสอบอัตนัยแบบจ ากัดค าตอบ

• เป็นข้อสอบที่มีขอบเขตของค าตอบ ขอบเขตของเนื้อหา รูปแบบการตอบ 
กล่าวคือ มีค าตอบที่เฉพาะเจาะจงอยู่แล้ว



ตัวชี้วัดท่ี 2 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสาร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
จงพิจารณาว่าข้อสอบต่อไปนี้ สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก าหนดหรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย

โดยให้เหตุผลประกอบ หากพิจารณาว่าไม่สอดคล้อง ให้ออกข้อสอบที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
นั้นมาด้วย พร้อมทั้งระบุขั้นของพฤติกรรมทางสมองตามแนวคิดของ Bloom
ข้อสอบ

1. ข้อใดระบุตัวท าละลายและตัวละลายได้ถูกต้อง

ข้อ สารละลาย ตัวท าละลาย ตัวละลาย
1. น้ าส้มสายชู เอทานอล กรดแอซิติก
2. น้ าเกลือ เกลือแกง น้ า
3. น้ าเชื่อม น้ า น้ าตาลทราย
4. แอลกอฮอล์ล้างแผล น้ า แอลกอฮอล์

ตัวอย่างข้อสอบ



ตารางโครงสร้างแบบทดสอบปลายภาค วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวข้อเนื้อหา ความ
จ า

Rem

ความ
เข้าใจ

Und

น าไปใช้

App

การ
วิเคราะห์

Ana

ประเมิน
ค่า

Eva

สร้าง

สรรค์

Syn

รวม น้ าหนัก
ความส า

คัญ

1. พัฒนาการของการวัดและประเมินผล
การศึกษา

1 1 2 6

2. การวัดและประเมินผลการศึกษาใน
กระบวนการเรียนรู้

1 2 3 5

3. จุดมุ่งหมายของการศึกษาและจุดประสงค์
การเรียนรู้

1 1 2 4 3

4. การวางแผนการวัดและประเมินผล
รายวิชา

3 1 4 3

5. เครื่องมือและเทคนิคทีใ่ช้ในการวัดและ
ประเมินผลรายวิชา

1 2 2 2 7 2

6. การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านพุทธิพิสัย

2 3 3 2 10 1

รวม 1 4 7 7 6 5 30

น้ าหนักความส าคัญ 6 5 1 1 3 4



ข้อสอบอัตนัยแบบขยายค าตอบ

• เป็นข้อสอบที่ผู้ตอบมีอิสระในการตอบเต็มที่ โดยที่ผู้ตอบจะต้องน าความรู้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ต่างๆ มาใช้ในการตอบ และน าเสนอด้วยถ้อยค า
ของตนเอง ลักษณะของค าถามจะเป็นการให้อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์ สรุปกฎเกณฑ์ เสนอแนวคิด เป็นต้น

ตัวอย่างข้อสอบ

1. จงวิเคราะห์ผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะได้รับ จากการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน

2. จงอภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย



ตัวอย่าง 2

กระดาษขนาด 8 x 12 นิ้ว ต้องการท าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไม่มีฝา โดยตัดมุมทั้ง 4 
ออกให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ที่มีด้านเป็นจ านวนเต็มของนิ้ว ควรจะตัดออกด้านละกี่
นิ้ว โดยให้กล่องมีปริมาตรมากที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนน
4 - ค าตอบถูก แสดงเหตุผลถูกต้อง แนวคิดชัดเจน
3 - ค าตอบถูก เหตุผลถูกต้อง อาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
2 - เหตุผลหรือการค านวณผิดพลาด แต่มีแนวทางที่จะน าไปสู่ค าตอบ
1 - แสดงวิธีคิดเล็กน้อยแต่ยังไม่ได้ค าตอบ
0 - ไม่ตอบหรือตอบไม่ถูกเลย



เป็นลักษณะ
ข้อสอบเลือกตอบ 
ที่มีค าตอบที่ถูกที่สุด
เพียงค าตอบเดียว

ระดับพฤติกรรมทางสติปัญญาตาม
แนวคิดของ BLOOM



ระดับพฤติกรรมทางสติปัญญาของบลูม(ปรับปรุงใหม)่
Bloom Taxonomy’s Revised

ปรับปรุงใหม่

การจ า

การเข้าใจ

การน าไปใช้
การวิเคราะห์

การประเมินค่า

การ
สร้างสรรค์

ดั้งเดิม

รู้จ า

เข้าใจ

น าไปใช้
วิเคราะห์

สังเคราะห์

ประเมินค่า



การจ า (Remembering)
ผู้เรียนสามารถจ า บอกซ้ าได้และบอกความรู้

ที่ไดเ้รียนรู้มาแล้วได้

พฤตกิรรมบ่งชี ้ เนือ้หา/สิ่งที่ถามถงึ

• บอก
• เล่า
• ชี ้
• ระบุ
• จ าแนก
• ท่อง

• รวบรวม
• ประมวล
• จัดล าดับ
• ให้ความหมาย
• ให้ค านิยาม
• เลือก

• ศัพท์
• เกณฑ์
• กระบวนการ
• รายละเอียด
• ระเบียบ
• ความสัมพันธ์

• วิธีการ
• หมวดหมู่
• ระบบ
• แบบแผน
• บุคคล
• สาเหตุ

• สถานการณ์
• ทฤษฎี
• สถานที่
• สัญลักษณ์
• กฎ

• หลักการ
• โครงสร้าง
• องค์ประกอบ
• เวลา
• คุณลักษณะ



การเข้าใจ (Understanding)
ผู้เรียนอธิบายความหมายของสารสนเทศ 

โดยการแปลความ ตีความหมาย และขยายความ
จากสารสนเทศที่มี

พฤตกิรรมบ่งชี ้ เนือ้หา/สิ่งที่ถามถงึ

• อธิบาย
• เปรียบเทยีบ
• แปลความหมาย
• ตีความหมาย
• สรุปย่อ
• บอกใจความส าคัญ

• ขยายความ
• ลงความเหน็
• แสดงความคิดเหน็
• คาดการณ์/คาดคะเน
• ท านาย
• กะประมาณ

• ศัพท์
• วิธีการ
• ความหมาย
• กระบวนการ
• ค านิยาม
• ทฤษฎีหลักการ
• สิ่งที่เป็นนามธรรม

• แบบแผน/โครงสร้าง
• ผลที่จะเกดิขึน้
• ความสัมพันธ์
• ผลกระทบ
• เหตุการณ์/สถานการณ์
• เร่ืองราวที่ผ่านมา



การประยุกต์ใช้ (Applying)

72

นักเรียนใช้ความรู้และประสบการณ์จากที่เคยเรียนมากอ่น
ไปใช้ในการลงมือปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาการจัดการ 

การค านวณ การคาดคะเนเหตุการณ์

พฤตกิรรมบ่งชี ้ เนือ้หา/สิ่งที่ถามถงึ

• ประยุกต์/ปรับปรุง
• เลือก
• ท า
• แสดง
• ผลิต

• แก้ปัญหา
• จัดแสดง
• ปฏบิัติ
• สาธิต
• ฝึกหดั

• กฎ
• หลักการ
• ทฤษฎี
• ปรากฏการณ์
• สิ่งที่เป็นนามธรรม

• วิธีการ
• กระบวนการ
• ปัญหา
• ข้อสรุป
• ข้อเทจ็จริง



การวิเคราะห์ (Analysing)

73

ผู้เรียนย่อยความรู้หรือข้อมูลสารสนเทศออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ข้อมูลสารสนเทศนั้นอย่างลึกซึ้ง

พฤตกิรรมบ่งชี ้ เนือ้หา/สิ่งที่ถามถงึ

• จ าแนก/แยกแยะ
• หาเหตุและผล
• หาความสัมพันธ์
• หาข้อสรุป
• หาหลักการ

• หาข้ออ้างอิง
• หาหลักฐาน
• ตรวจสอบ
• จัดกลุ่ม
• ระบุหรือชีชั้ด

• ข้อมูล ข้อความ เร่ืองราว เหตุการณ์
• เหตุและผล องค์ประกอบ ความคิดเหน็
• สมมตฐิาน ข้อยุต ิความมุ่งหมาย
• รูปแบบ ระบบโครงสร้าง 
• วิธีการ กระบวนการ



การประเมินค่า (evaluating)

74

ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ อภิปรายตัดสินใจ วิพากษ์วิจารณ์ 
คัดเลือก หรือประเมินค่าอย่างสมเหตุสมผลและน่าเช่ือถือ

พฤตกิรรมบ่งชี ้ เนือ้หา/สิ่งที่ถามถงึ

• วิพากษ์วิจารณ์ ตัดสิน ประเมินค่า
• ตีค่า สรุป
• เปรียบเทยีบ จัดอันดับ
• ก าหนดเกณฑ์ ก าหนดมาตรฐาน
• ตัดสินใจ แสดงความคิดเหน็
• ให้เหตุผล บอกหลักฐาน

• ข้อมูล ข้อเทจ็จริง การกระท า ความคิดเหน็
• ความถูกต้อง ความแม่นย า
• มาตรฐาน เกณฑ์ หลักการ ทฤษฎี
• คุณภาพ ประสิทธิภาพ
• ความเช่ือม่ัน ความคาดเคลื่อน อคติ
• วิธีการ ประโยชน์ ค่านิยม



การสร้างสรรค์ (Creating)

75

ผู้เรียนสามารถออกแบบ (Design) วางแผน ผลิต ประดิษฐ์ 
พยากรณ์ ท านาย สร้างสูตร จินตนาการสิ่งใหม่ๆ 

โดยใช้ประสบการณ์เดิมเป็นฐานคิด

พฤตกิรรมบ่งชี ้ เนือ้หา/สิ่งที่ถามถงึ

• เขียนบรรยาย อธิบาย เล่า บอก เรียบเรียง
• สร้าง จัด ประดษิฐ์ แต่ง ดัดแปลง
• ปรับปรุง แก้ไข ท าใหม่ ออกแบบ ปฏบิัติ
• คิดริเร่ิม ตัง้สมมตฐิาน
• ตัง้จุดมุ่งหมาย ท านาย
• แจกแจงรายละเอียด จัดหมวดหมู่สถานการณ์ /วิธีแก้ปัญหา

• ความคิด การศึกษาค้นคว้า
• แผนงาน
• สมมตฐิาน จุดมุ่งหมาย
• ทฤษฎี  หลักการ โครงสร้าง
• รูปแบบ แบบแผน
• ส่วนประกอบ ความสัมพันธ์
• แผนภาพ แผนภูมิ ผังกราฟิก



พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ

1.1 ความรู้ในเนื้อเรื่อง 1.11 ความรู้เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม

1.12 ความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริง

1.2 ความรู้ใน     
วิธีด าเนินการ

1.21 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน

1.22 ความรู้เกี่ยวกับล าดับขั้นและแนวโน้ม

1.23 ความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภท

1.24 ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์

1.25 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ                                      

1.3 ความรู้รวบยอดใน  
เนื้อเรื่อง

1.31 ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยาย

1.32 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง

1. ความรู้
ความจ า



2. ความเข้าใจ

2.1 การแปลความ

2.2 การตีความ

2.3 การขยายความ
3. การน าไปใช้

4. การวิเคราะห์

4.1 วิเคราะห์ความส าคัญ

4.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์

4.3 วิเคราะห์หลักการ



6. การสร้างสรรค์

5.1 สังเคราะห์ข้อความ

5.2 สังเคราะห์ความสัมพันธ์

5. การประเมินค่า

6.1 ประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายใน

6.2 ประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก



1. ความรู้ความจ า (Remembering)

2. ความเข้าใจ (Understanding)

3. การน าไปใช้ (Applying) 

4. การวิเคราะห์ (Analysing)

5. การประเมินค่า (Evaluating) 

6. การสร้างสรรค์ (Creating) ความสามารถในการ
ระลึกเรื่องราว
ประสบการณ์หรือสิ่งที่
เคยเรียนมาแล้วได้  
ค าถามที่วัดความจ า 
เป็นการสอบวัดเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่ผู้ตอบเคย
เรียนรู้ เคยมีประสบการณ์
หรือเคยรู้เห็นมาก่อน



1.11 ความรู้เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม ข้อค าถามนี้จะเน้นการถามชื่อ ค า
แปล ความหมายของศัพท์หรือนิยามต่างๆ ที่ผู้ตอบได้เรียนรู้มาแล้ว  ค าถาม
ลักษณะนี้เป็นค าถามที่วัดความรู้พื้นๆ เท่านั้น

1.1 ความรู้ในเนื้อเรื่อง

0. วิหค แปลว่าอะไร (ถามศัพท์)
ก. นก
ข. หนู
ค. เสือ
ง. แมว 

ตัวอย่าง

00. การอาราธนาศีล หมายถึงอะไร (ถามนิยาม)
ก. การให้ศีล
ข. การขอศีล
ค. การรับศีล
ง. การจ าศีล



1.12  ความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริง  ตัวค าถามจะเน้นถามข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับตัวบุคคล  เวลา  เหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ การค้นคว้า  
ทดลอง  กฎ  และสูตร  หรือกฎเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับกันแล้ว

0. จ านวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 100
มีกี่จ านวน 

ก. 22 จ านวน
ข. 23 จ านวน
ค. 24 จ านวน
ง. 25 จ านวน

ตัวอย่าง

00. ทวีปใดมีพ้ืนที่มากที่สุด
ก. ยุโรป
ข. เอเชีย
ค. แอฟริกา
ง. ออสเตรเลีย



1.21 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ตัวค าถามจะเน้นถามสิ่งที่นิยมท ากัน
ในทางวิชาการจนเป็นนิสัยหรือประเพณี  หรือเป็นสิ่งที่ได้ตกลงกันวางแบบแผนเอาไว้
แล้ว  เช่น  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  หรือมาตรฐานทางสังคมของสังคมใดสังคมหนึ่ง 

1.20  ความรู้ในวิธีด าเนินการ

0. การไว้ทุกข์ของคนไทยใช้เสื้อผ้าสีอะไร
ก. สีด า
ข. สีขาว
ค. สีม่วง
ง. สีเขียว

ตัวอย่าง

00. การแจ้งบัตรประชาชนหาย ต้องแจ้งที่ใด   
ก. อ าเภอ
ข. เทศบาล
ค. ผู้ใหญ่บ้าน
ง. สถานตี ารวจ



1.22 ความรู้เกี่ยวกับล าดับขั้นและแนวโน้ม ตัวค าถามจะเน้นถามล าดับ
ขั้นจากการด าเนินการ  และแนวโน้มของเรื่องราวและเหตุการณ์  ลักษณะ
ค าถามเป็นการถามแนวของการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นไปในทางใด  มีล าดับเป็น
เช่นไร อะไรเกิดก่อนหรือเกิดหลัง

0. เมล็ดพืชจะงอกส่วนใดออกมาก่อน 
ก. ใบ
ข. ราก
ค. ยอด
ง. ล าต้น

ตัวอย่าง



1.23 ความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภท ตัวค าถามจะเน้นถามให้บอก
วิธีการจัดรายการเรื่องราว  หรือเหตุการณ์  ออกเป็นประเภท  หมวดหมู่  ให้
ถูกต้องตามหลักวิชา  เป็นค าถามที่วัดว่า  ผู้ตอบสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ 
ออกเป็นชนิด  ประเภท  ได้หรือไม่  หรือสิ่งต่างๆ นั้น  อันไหนอยู่ในกลุ่มชนิด  
ประเภท  เดียวกัน

ตัวอย่าง

00. ข้อใดไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน 
ก. แรด
ข. กระซู่
ค. โคไพร
ง. ควายป่า



1.24  ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์  ตัวค าถามจะเน้นถามความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสินพิจารณาหรือตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ว่ามีอะไรบ้าง มีกี่อย่าง ค าถามประเภทนี้ จะ
ถามว่าผู้ตอบรู้จักตัวเกณฑ์ที่จะน าไปใช้ตัดสินพิจารณาตรวจสอบหรือไม่  แต่ไม่ถึงกับถาม
การน าเกณฑ์ไปใช้  ค าถามการน าเกณฑ์ไปใช้จะวัดความสามารถทางสมองสูงกว่า
ความจ า 

0.บัตรสนเทห์ต่างจากจดหมายธรรมดาอย่างไร
ก. ไม่ลงนามผู้ส่ง
ข. ไม่บอกชื่อผู้รับ
ค. ไม่แจ้งต าบลที่อยู่
ง. มีเนื้อความติเตียนผู้อื่น
จ. ไม่กล่าวตามความเป็นจริง

ตัวอย่าง



1.25 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ตัวค าถามจะเน้นถามถึงวิธีปฏิบัติการงาน
ต่างๆ  ตามกฎ สูตร หรือหลักการที่จะได้ถึงผลลัพธ์ 

ตัวอย่าง

00. ข้อใดเป็นการก าจัดขยะทีผ่ิดวิธี
ก. ฝังในหลุม
ข. เผาให้ไหม้
ค. ปิดให้มิดชิด
ง. กองไว้เป็นที่
จ. กลบด้วยปูนขาว



1. ความรู้ความจ า (Remembering)

2. ความเข้าใจ (Understanding)

3. การน าไปใช้ (Applying) 

4. การวิเคราะห์ (Analysing)

5. การประเมินค่า (Evaluating) 

6. การสร้างสรรค์ (Creating) ความสามารถในการแปล
ความ ตีความ และขยาย
ความจากสื่อความหมาย
ต่างๆ ได้ หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือ พฤติกรรม
ด้านความเข้าใจเป็น
ความสามารถของสมอง
ในการดัดแปลงแก้ไขสิ่ง
ยากมากให้เป็นสิ่งง่าย 
หรือดัดแปลงแก้ไข สิ่งที่
ซับซ้อนให้เป็นสิ่งธรรมดา 



ความสามารถในการถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่ง  มาเป็นอีกภาษาหนึ่งอย่างได้ความ 
เช่น การแปลภาษาคนชนชาติต่างๆ การแปลสัญลักษณ์ การแปลลักษณะอาการ การแปล
เนื้อความ แปลบทประพันธ์  ค าพังเพย  และสุภาษิต  เป็นต้น  การแปลภาษาต่างประเทศ
เป็นภาษาไทยแบบตรงไปตรงมา ไม่ถือว่าเป็นการแปลความ  แต่เป็นการแปลค าศัพท์  ซึ่ง
เป็นความรู้ - ความจ า

2.1 การแปลความ

ความสามารถ ในการขยาย
ความคิดให้ลึกกว้างออกไปจากข้อเท็จจริง
อย่างมี เหตุผล โดยอาศัยข้อมูล  และ
แนวโน้มต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยในการ
ขยายความคิดนั้น

2.3 การขยายความ

ความสามารถในการจับความส าคัญของ
เรื่อง หรือการเอาเรื่องราวเดิมมาคิดในแง่ใหม่ 
เป็นการสรุปผลที่เกิดจากหลายๆ การแปลความ
ที่สัมพันธ์กัน เพื่อให้ได้ความหมายใหม่อีกอย่าง
หนึ่ง ถ้าแปลความผิดจะตีความผิดไปด้วย

2.2 การตีความ



ข้อมูลการผลติและขายรถยนต์ ของบริษทั ก.ยนตกจิ

89

0

1

2

3

4

5

2552 2553 2554 2555

ผลิต

ขาย

ล้านคัน

• ในปี 2553 ผลิตรถยนต์จ านวนกี่คัน (แปล)
• ในปีใดที่มีการขายรถได้น้อยที่สุด (แปล)
• จากกราฟข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้อง (ตี)

ก) จ านวนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข) จ านวนการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ค) ปี2553 ได้ก าไรน้อยที่สุด

• ในปี 2556 ควรมีการผลิตรถยนต์จ านวนเท่าไร (ขยาย)
• ในปี 2556 ผลก าไรในการผลิตรถยนต์จะเป็นอย่างไร (ขยาย)



2.2 การตีความ 

"Did you see that?" Joe said to his friend Bill.
"You're a great shooter!"
Bill caught the basketball and bounced it before throwing it again. The ball 
flew into the net. "Bill, you never miss!" Joe said admiringly.
"Unless I'm in a real game," Bill complained.
"Then I miss all the time."
Joe knew that Bill was right. Bill performed much better when he was having 
fun with Joe in the school yard than he did when he was playing for the 
school team in front of a large crowd.
"Maybe you just need to practice more," Joe suggested. 
"But I practice all the time with you!" Bill objected.

ตัวอย่าง



2.2 การตีความ 

Why does Bill play well when Joe is watching him?
A. He is comfortable with Joe.
B. Joe tells him how to play better.
C. He does not know that Joe is there.
D. He wants to prove to Joe that he is a good player.

ตัวอย่าง



ภาษาไทย ม.3/2552
“ถึงบางเดื่อโอ้มะเดื่อเหลอืประหลาด 

บังเกิดชาติแมลงหวี่มีในไส้ เหมือนคน
พาลหวานนอกย่อมขมใน” 

อุปมาอุปไมยเหมือนมะเด่ือเหลือระอา

3. ค าประพันธ์นี้ตรงกับส านวนใด
ก. ปากหวานก้นเปรี้ยว
ข. ปากปราศรัย น้ าใจเชือดคอ
ค. ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง
ง. มือถือสากปากถือศีล

ภาษาไทย ม.6/2552
29. “ฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าไปทะเลาะกับคน

เลว ๆ อย่างนั้น มีแต่ผลเสีย เหมือนเธอ....”

ก. เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง

ข. เอาทองไปรู่กระเบื้อง

ค. เอาเนื้อหมูไปปะเนื้อช้าง

ง. เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ



ตวัอยา่งขอ้สอบ PISA & TIMSS 



ตวัอยา่งขอ้สอบ PISA & TIMSS 



ตวัอยา่งขอ้สอบ PISA & TIMSS 

จากภาพ จงเรียงล าดบัการดบัของเทยีนไขในแต่ละโถ



1. ความรู้ความจ า (Remembering)

2. ความเข้าใจ (Understanding)

3. การน าไปใช้ (Applying) 

4. การวิเคราะห์ (Analysing)

5. การประเมินค่า (Evaluating) 

6. การสร้างสรรค์ (Creating) ความสามารถในการ
น าเอาความรู้ความจ าที่
เคยเรียนมา และความ
เข้าใจในเรื่องราวนั้นๆ 
มาใช้แก้ปัญหาที่แปลก  
แตกต่างไปจากที่เคย
เรียนรู้มาก่อน  ถ้าเป็น
การแก้ปัญหาที่เคย
เรียนรู้มาก่อนจะถือว่า
เป็นแค่การจ าไปใช้
เท่านั้น 



ตวัอยา่งขอ้สอบ PISA & TIMSS 



นี่เป็นแบบแปลนห้องชุดที่จักรต้องการซื้อจากตัวแทนจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์

หากห้องชุดนี้มีราคาขายอยู่ท่ี 250,000 บาทต่อตารางเมตร ห้องชุดดัง
ภาพจะมีราคาขายอยู่เท่าใด



1. ความรู้ความจ า (Remembering)

2. ความเข้าใจ (Understanding)

3. การน าไปใช้ (Applying) 

4. การวิเคราะห์ (Analysing)

5. การประเมินค่า (Evaluating) 

6. การสร้างสรรค์ (Creating) 

ความสามารถในการ
แยกแยะส่วนย่อยๆ ของ                
เหตุการณ์ เรื่องราวหรือ
เนื้อหาต่างๆ ที่ซ่อนเร้น



ตัวอย่าง

สมมตวิ่าเป็นกลางวันที่สั้นที่สุดในเมลเบอร์น รูปใด
เขียนเส้นแกนโลก ซีกโลกเหนือ ซีกโลกใต้ และเส้น
ศูนยส์ูตรได้ถูกต้อง

1.

2.

3.

4.



1. ความรู้ความจ า (Remembering)

2. ความเข้าใจ (Understanding)

3. การน าไปใช้ (Applying) 

4. การวิเคราะห์ (Analysing)

5. การประเมินค่า (Evaluating) 

6. การสร้างสรรค์ (Creating) 
ความสามารถในการ
พิจารณาตัดสิน หรือตี
ค่า เรื่องราว ความคิด 
เหตุการณ์ต่างๆ โดยการ
สรุปเป็นคุณค่าว่า ดี -
เลว เหมาะสม - ไม่
เหมาะสม อย่างมี
หลักเกณฑ์



5. ประเมินค่า

ข้อสอบข้างต้น สอดคล้องกับตัวชี้วัด “ต. 2.1 ป.6/2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วัน
ส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา”  หรือไม่ เพราะเหตุใด
1. สอดคล้อง เพราะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
2. สอดคล้อง เพราะเป็นการถามตอบเกียวกับข้อมูลสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล
3. สอดคล้อง เพราะสภาพอากาศของแต่ละประเทศในช่วงเวลาเดียวกันมีความ
แตกต่างกัน
4. ไม่สอดคล้อง เพราะเป็นการถามความรู้เรื่องไวยกรณ์
5. ไม่สอดคล้อง เพราะข้อมูลที่ B ตอบไม่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่าง

A: ..................? 
B: It's sunny 
1. What is the weather like? 
2. What is like the weather? 
3. Do you like the weather? 

4. Does the weather like you?



1. ความรู้ความจ า (Remembering)

2. ความเข้าใจ (Understanding)

3. การน าไปใช้ (Applying) 

4. การวิเคราะห์ (Analysing)

5. การประเมินค่า (Evaluating) 

6. การสร้างสรรค์ (Creating) 
ความสามารถในการ
รวมสิ่งต่างๆ  ตั้งแต่สอง
สิ่งขึ้นไปเข้าด้วยกัน  
เพื่อให้กลายเป็นสิ่ง
ส าเร็จรูปชิ้นใหม่ที่มี
คุณลักษณะบางอย่าง
แปลกไปจากเดิม การ
สังเคราะห์เป็น
ความสามารถด้าน
ความคิดสร้างสรรค์หรือ
ความคิดริเริ่มสิ่งแปลก
ใหม่



6. การสร้างสรรค์

ตัวอย่าง

จากข้อ a. กราฟในข้อใดท่ีแสดงถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งความเร็วลมและ
ก าลงัไฟฟา้ออกมาภายใต้ภาวะดงักลา่วได้ดีท่ีสดุ



ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสาร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
จงพิจารณาว่าข้อสอบต่อไปนี้ สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก าหนดหรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย

โดยให้เหตุผลประกอบ หากพิจารณาว่าไม่สอดคล้อง ให้ออกข้อสอบที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
นั้นมาด้วย พร้อมท้ังระบุขั้นของพฤติกรรมทางสมองตามแนวคิดของ Bloom
ข้อสอบ

1. ข้อใดระบุตัวท าละลายและตัวละลายได้ถูกต้อง

ข้อ สารละลาย ตัวท าละลาย ตัวละลาย
1. น้ าส้มสายชู เอทานอล กรดแอซิติก
2. น้ าเกลือ เกลือแกง น้ า
3. น้ าเชื่อม น้ า น้ าตาลทราย
4. แอลกอฮอล์ล้างแผล น้ า แอลกอฮอล์

6. การสร้างสรรค์



เป็นลักษณะ
ข้อสอบเลือกตอบ 
ที่มีค าตอบที่ถูกที่สุด
เพียงค าตอบเดียว

ผังข้อสอบ

Test Blueprint



มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด
K

P Aจ า เข้า

ใจ

ประยุกต์

ใช้

วิ

เคราะห์

ประ

เมิน

สร้าง

สรรค์

ท 1.1/.. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบท
ร้อยกรองได้ถูกต้อง

/

ท1.1/.. จับใจความส าคัญ สรุปความและ
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

/

ท1.1/.. วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง 
ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

/

ท1.1/.. อ่านหนังสือ บทความ หรือค า
ประพันธ์อย่างหลากหลายและประเมินคุณค่า
หรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านเพ่ือน าไปใช้
แก้ปัญหาชีวิต

/ /

ท1.1/.. มีมารยาทในการอ่าน /

เลือกตอบ

เขียนตอบ



มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด
K น้ าหนัก

ความส าคัญ

รายตัวชี้วัด

น้ าหนัก
ความส าคัญ

รวมRE UN AP ANA EVA CRE
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่าน

ท1.1/.. จับใจความส าคัญ สรุปความ
และรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 6 30

70
ท1.1/.. ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 4 20

ท1.1/.. ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ
และค าที่มีความหมายในบริบทต่างๆ... 4 20

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเขียน
ท4.1/..วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค า
ในประโยค 3 15

30
ท4.1/.. สร้างค าในภาษาไทย 2 1 15

ต้องการข้อสอบ 20 ข้อ


