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แบบฝกท่ี 1 

การฝกปฏบิัตวิิจารณขอสอบ 
จุดประสงค เพื่อชวยใหผูเขาอบรมบอกขอบกพรองของขอสอบได 
คําชี้แจง  ใหทานศกึษาขอสอบแตละขอ  และบอกขอบกพรองที่คนพบ 
      1. ประเทศไทยแบงออกเปนกี่เขต          7. มีเงิน  5  บาท แมใหอีก  2  บาท ฉันมีเงินเทาไร 
           ก.     4  เขต  ข.     5  เขต                ก.    2    บาท         ข.    2.50   บาท 
           ค.    11  เขต  ง.     13  เขต  .             ค.    3     บาท              ง.     7    บาท 
     2. การพักผอนเพื่อสุขภาพที่ด ี                 จ.    10   บาท 
         ก.    เลนกีฬา           8.  Someone  who  designs  houses  is  an  
        ข.    นอนพัก         a.    designer 
        ค.    ชมภาพยนตร                      b.    builder 
        ง.    ทองเที่ยวสัญจร                      c.    architect 
     3. แมลงชนิดใด  ไม  เปนพาหนะของโรค       d.    plumber 
        ก.   ยุง  ข.   ผ้ึง           9.  ส่ิงใด  ไม  เขาพวก 
        ค.   แมลงวัน            ง.    แมลงหวี ่                     ก.    ชาง  ข.    มา 
    4. เชียงใหมมีความสําคัญอยางไร        ค.    วัว               ง.     ควาย 
        ก.     มีสถานที่ทองเที่ยวสวยงาม                     จ.     มะเขือ 
        ข.     เปนแหลงวัฒนธรรมไทย      10. กรมพระปรมานุชิต ชิโนรส ทานนิพนธ เร่ืองอะไร               
        ค.     เปนที่ตั้งตําหนักภพูิงคราชนิเวศน       ก.  ลิลิตตะเลงพาย 
        ง.      เปนศูนยกลางของเมืองทางภาคเหนือ                   ข.   สมุทรโฆษคําฉันท 
        จ.     สภาพภูมิอากาศเยน็สบายเหมือน             ค.   พระปฐมสมโพธิกถา 
                ตางประเทศ                       ง.    ถูกหมดทุกขอ 
     5. มนุษยตางกับสัตวอยางไร        11.  ปจจุบนัประเทศไทยมีพลเมืองเทาใด 
        ก.    มนษุยมีสัญชาติญาณ  สัตวไมม ี                     ก.     ต่ํากวา   50  ลานคน 
        ข.    มนุษยมีการสืบพนัธุ  สัตวไมมี                      ข.     ต่ํากวา   60  ลานคน 
        ค.    มนุษยมีความรูสึก  สัตวไมม ี                     ค.     สูงกวา   50  ลานคน 
        ง.     มนุษยมีกฎในการรวมกัน  สัตวไมมี                     ง.      สูงกวา   60  ลานคน 
   6. กลองที่สองดูของเล็กใหใหญขึ้นเรียกวาอะไร       12.  นักเรยีนควรถีบจกัรยานชิดทางใด 
       ก.    กลองจุลทรรศน                       ก.      ทางซาย                ข.      ทางขวา 
       ข.    กลองปริทัศน                      ค.       กลางถนน            ง.      ผิดทุกขอ 
       ค.    กลองโทรทัศน 
       ง.     กลองเทวทัศน 
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แบบฝกท่ี  2 
  

การฝกปฏบิัตกิารเขียนแผนผังขอสอบ (Test Blueprint) 
 

จุดประสงค เพื่อชวยใหผูเขาอบรมสามารถเขียนแผนผงัขอสอบได 
คําชี้แจง ใหทานนําเนื้อหาที่ทานสอนมา 1 หนวย แลววิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูและพฤติกรรมการเรียนรู

โดยสมมติใหเนื้อหาของหนวยที่นํามาศึกษาเต็ม 10  
 

  
  

พฤติกรรมการเรียนรู 
เนื้อหา / จุดประสงคการเรียนรู 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน 
รวม 

 
 

 
  

    

  
  

    
        

        

        

        

        

        

        

รวม       10 
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                                                             แบบฝกท่ี  3 

 
จุดประสงค เพื่อชวยใหผูเขาอบรมปฏิบัติการเขียนขอสอบใหมีคุณภาพได 
คําชี้แจง   ใหทานเขยีนขอสอบตามจุดประสงคการเรียนรู/พฤติกรรมการเรียนรู ที่กําหนดไว 
                                    ในแบบฝกที ่2 จํานวน 3 ขอ  
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พฤติกรรมตามจุดมุงหมายของการศึกษา 
 

จุดมุงหมายที่สําคัญของการศึกษา   ตองการใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค   
พฤติกรรมเหลานี้จําแนกออกเปน 3  ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย  ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ( Cognitive Domain ) เปนพฤติกรรมทางดานสมองในการคิด ( thinking ) 
การจําหรือการสรางสิ่งใหม  บลูมและคณะ ( Bloom , et al. 1955  :  201-204 ) ไดจําแนกพฤติกรรมดานนี้ 
ออกเปน 5 ระดับ คือ 
  1.1 ความรู  -  ความจํา ( Knowledge )  คือ ความสามารถในการจดจําเรื่องราว และระลึกไดถึง
ประสบการณทั้งหมดที่ไดรับรูมา 
พฤติกรรม  :  บอก  อาน  เขียน  บรรยาย  เรียกชื่อ  จับคู  ใหนิยาม  เลือก 
  1.2 ความเขาใจ  ( Comprehension ) คือ  ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยาย
ความเรื่องราว  และเหตุการณตาง ๆ  
พฤติกรรม  :  แปล  สรุป  ทํานาย  ตีความ  ขยายความ  เปลี่ยนรูป  บอกความแตกตาง 
  1.3 การนําไปใช (Application ) คือ ความสามารถในการนําประสบการณที่ไดรับมาแกปญหา
ใหมที่พบได 
พฤติกรรม  :  แกปญหา  ใช  ทดลอง  คํานวณ  สาธิต  ปฏิบัติการ 
  1.4 การวิเคราะห  ( Analysis )     คือ  ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว  ขอเท็จจริง หรือ
เหตุการณ และบอกความสําคัญ  ความสัมพันธและหลักการของเรื่องราวตาง ๆ ได 
พฤติกรรม  : จําแนก ใหเหตุผล จัดประเภทตามหลักการ คัดเลือก ช้ีใหเห็นความแตกตาง   หาความสัมพันธ 
  1.5 การสังเคราะห  ( Synthesis ) คือ      ความสามารถในการรวมสวนยอยเปนเรื่องราวใหม  
โดยใชส่ิงเดิมมาดัดแปลงใหมีประสิทธิภาพดีกวาเดิม (   ความสามารถในการคิดริเร่ิมสรางสรรค ) 
  1.6 การประเมินคา  ( Evaluation ) คือความสามารถในการตัดสิน  ตีราคา  โดยอาศัยเกณฑ       
( criterion ) หรือมาตรฐาน ( standard ) ที่วางไว 
พฤติกรรม  :  วิจารณ  ตัดสิน  เปรียบเทียบ  ใหเกณฑ  พิจารณา โตแยง  สรุปความ 
 

 2.   พฤติกรรมดานจิตพิสัย  ( Affective Domain )   เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความรูสึก ( feeling )  ตอ
ส่ิงตาง ๆ   แครทโวล  และ คณะ  ( Krathwohl , et al. 1954 : 89 ) จําแนกพฤติกรรมดานจิตพิสัย ออกเปน 5 
ระดับ คือ 
  2.1 การรับรู  ( Receiving )  เปนความรูสึกที่มีตอส่ิงที่ปรากฏใหเห็นตามธรรมชาติ และส่ิงเรา
ตาง ๆ 
พฤติกรรม  :  ถาม  เลือก  บรรยาย  ติดภาพ  ให  ยึด  ช้ีบง  บอก  ใหช่ือ  โตตอบ  คัดเลือก 
  2.2 การตอบสนอง  ( Responding )    เปนการแสดงอาการตอบตอส่ิงเราดวยความรูสึก
ยินยอม  เต็มใจ  และพอใจ 
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พฤติกรรม  :  ตอบ  ชวยเหลือ  ทําใหเหมือน ยอมตาม  ชวย  อภิปราย  บัญญัติ  แสดง  อาน รายงาน ตอบโต  
คัดเลือก  บอก  เขียน 
  2.3 การสรางคุณคา  ( Valuing )     เปนการแสดงออก ซ่ึงความรูสึกมีสวนรวมตอส่ิงตาง ๆ 
ตั้งแตการยอมรับ นิยมชมชอบ และเชื่อถือในสิ่งนั้น 
พฤติกรรม  :  สาธิต  บรรยาย  อภิปราย  ช้ีแจง  ติดภาพ  เชื้อเชิญ  ใหเหตุผล  อาน  เสนอ  รายงาน  คัดเลือก  
แบง  เขียน 
  2.4 การจัดระบบ ( Organization ) เปนการสรางความคิดรวบยอดของคุณคา การจัดระบบ
คุณคาโดยอาศัยความสัมพันธของสิ่งที่ยึดถือ 
พฤติกรรม  :  จัดแจง  รวม  เปรียบเทียบ  ทําใหสมบูรณ  ปองกัน   อธิบาย  อางถึง  ปรังปรุง  ส่ัง 
  2.5 การสรางลักษณะนิสัย ( Characterization )  เปนการจัดการคุณคาที่มีอยูแลวใหเปนระบบ 
แลวยึดถือเปนลักษณะนิสัยประจําตัวของบุคคล 
พฤติกรรม  :  แสดงทาทาง  จําแนก  เสนอ  ปรับปรุง  เสนอใช  ปฏิบัติ  แกไข  ตรวจสอบ 
 3.   พฤติกรรมดานทักษะพิสัย  ( Psychomotor Domain ) เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ( doing )      
โดยใชอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายอยางมีประสิทธิภาพ จําแนกพฤติกรรมดานนี้ออกเปน  5 ระดับ คือ 
 3.1 การเลียนแบบ ( Imitation ) เปนการเลือกหาตัวแบบที่นาสนใจ 
  3.2 การทําตามแบบ ( Manipulation )     เปนการลงมือกระทําตามแบบที่สนใจ 
  3.3 การหาความถูกตอง  ( Precision ) เปนการตัดสินใจเลือกทําตามแบบที่เห็นวา 
 ถูกตอง 
  3.4 การทําตามอยางตอเนื่อง ( Articulation ) เปนการกระทําสิ่งที่เห็นวาถูกตองไดอยางเปน
เร่ืองเปนราว 
  3.5 การทําแบบธรรมชาติ ( Naturalization )  เปนการทําจนเกิดทักษะสามารถปฏิบัติ 
ไดโดยอัตโนมัติ 
 

 


	ชุดฝึกปฏิบัติ 

