
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ประจ าเดือนกมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

รายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรม  PLC  
 1.  อาจารย์ ดร.อนงค์ สระบัว รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 2.  รศ. ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู  
 3.  ผศ. ดร.จรินทร์ งามแม้น อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 4.  ผศ. ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 5.  ผศ. ดร.วนิดา สาระติ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 6.  ผศ.ทรงเกียรติ อิงคามระธร อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 7.  ผศ.สมภัสสร บัวรอด อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 8.  อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ วรวงษ ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 9. อาจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 10. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 11. อาจารย์สันทัด สุทธิพงษ ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 12. อาจารย์สุนทรี วรรณเกษม อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 13. อาจารย์ลดาวัลย์ แสนสุด อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 14. อาจารย์มุกดารัศมิ์ ค าปา อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 15. อาจารย์สมถวิล คัมมกสิกิจ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 16. อาจารย์เอกชัย บุญมีพิพิธ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 17. อาจารย์ภุมรินทร์ ชวนชม อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 18. อาจารย์เมธาวี นิยมสุข อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 19. อาจารย์ ดร.ปุญญาพัฒน์   จันทร์เพชร อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลฯ 
 20. อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลฯ 
 21. อาจารย์สุธิดา ปรีชานนท์ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลฯ 
 22. อาจารย์จิระวัฒน์ หวังประกอบกุล อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 23. อาจารย์อินธิรา เกื้อเสนาะ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 24. อาจารย์กิตติภา หิมพานต์ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 25. อาจารย์ชญานี ชุนฟ้ง อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 26. อาจารย์วันทกานต์ ปิติชนกนันท์ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 27. อาจารย์พงศ์พันธ์ พันพงษ ์ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาพลศึกษา 
 28. อาจารย์วาสิฏฐี สายสุดใจ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาพลศึกษา 
 29. นางคณิตา กังใช่ง้วน นักวิชาการศึกษา 
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วัน  เวลา  และสถานที่ 
 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์  2564  เวลา  13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า  (417)  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

 เริ่มกิจกรรม  PLC เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ   โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงเกียรติ  อิงคามระธร  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภัสสร  บัวรอด  
 รองคณบดีกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม  และแนะน าทีมงาน PLC การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงเกียรติ  อิงคามระธร  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภัสสร  บัวรอด  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผศ. ทรงเกียรติ  อิงคามระธร เป็นผู้ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ  ไดก้ล่าวถึง 
การสร้างแบบทดสอบ  โดยอนุกรมวิธานของบลูมเป็นงานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการศึกษาของอเมริกา  จากสร้างการ
เรียนรู้ตั้งแต่ห้องเรียนอนุบาลไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งในแบบเดิม บลูมได้ท าขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1956  และต่อมาได้
ปรับปรุงเป็นของแอนเดอร์สันและครา ธ โรวล ในปี ค.ศ.2001 
 อนุกรมวิธานของบลูม  เริ่มจากการออกแบบ  สร้างหรือพัฒนา  แล้วก าหนดขึ้น  พร้อมทั้งตรวจสอบ ประเมิน
เหตุผลของจุดยืนหรือตัดสินใจ  วิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงระหว่างความคิด  ใช้ข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ เข้าใจ
แนวคิดพ้ืนฐาน  โดยการจดจ า ประเด็นมีดังต่อไปนี ้
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 1. ค าถามระดับเข้าใจ จะมุ่งเน้นแบบ 1.1) ถามแปลความ 1.2) ถามแบบตีความ และ 1.3) ถามแบบขยาย
ความ 
 2. ค าถามประเภทการน าไปใช้  จะมุ่งเน้นแบบ  2.1) ถามความสอดคล้อง เช่น หลักวิชากับตัวอย่างของจริง  
2.2)  ถามให้แก้ปัญหา เช่น ถามให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แก้ปัญหาตามหลักวิชา  2.3)  ถามเหตุผลของการปฏิบัติ  
เช่น ถามให้ตรวจสอบแก้ไข  วินิจฉัย  คัดเลือก  ส่วนค าถามแบบการประยุกต์ใช้  โดยการใช้ความรู้และประสบการณ์
จากทีเ่คยเรียนมาก่อนไปใช้ในการลงมือปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาการจัดการ การค านวณ  การคาดคะเนเหตุการณ์ 
 3. ค าถามประเภทการวิเคราะห์  จะมุ่งเน้นแบบ  3.1) วิเคราะห์ความส าคัญ เช่น ถามแบบวิเคราะห์สิ่ง
ส าคัญของเรื่องพร้อมเหตุผล  หรือถามให้จัดล าดับความส าคัญ  3.2)  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เช่น จ าแนกแยกแยะ
ความเหมือน ความต่าง  และจัดหมวดหมู่/จัดกลุ่ม/จัดประเภท  3.3) วิเคราะห์หลักการ  เช่น วิเคราะห์โครงสร้าง 
วิเคราะห์หลักการเพ่ือน าไปสู่การสร้างข้อสรุป 
 4.  ค าถามการสังเคราะห์/สร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถออกแบบ วางแผน  ผลิต ประดิษฐ์ พยากรณ์ ท านาย 
สร้างสูตร จินตนาการสิ่งใหม่ๆ โดยใช้ประสบการณ์เดิมเป็นฐานคิด ซึ่งค าถามประเภทเขียนตอบ (essay test) หรือที่
นิยมเรียกกันว่า ค าถามประเภทอัตนัย  มีความเหมาะสมในการวัดในระดับการสังเคราะห์ ซึ่งจะวัดได้สมบูรณ์มากกว่า  
เช่น  4.1)  สร้างสรรค์ข้อความ เป็นการถามเพ่ือให้แต่งบทประพันธ์ เรื่องราวต่างๆ อภิปราย วิจารณ์ แสดงความ
คิดเห็น  4.2) สร้างสรรค์แผนงาน  เป็นการถามแนวทางด าเนินการโครงการ แผนปฏิบัติ การเตรียมการเพ่ีอเป้าหมาย 
เป็นค าถามที่มีการยกสถานการณ์แล้วให้เสนอแผนงานแก้ปัญหา หรือเขียนแผนการท างานตามสถานการณ์ หรือเสนอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามสถานการณ์  4.3) สร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงาน  เป็นการถามให้น ารายละเอียดมา
ตั้งสมมติฐานใหม่/ข้อสรุปหรือข้อยุติที่แตกต่างจากเดิม/วาดภาพ สรุปแทนเรื่องราวหรือท าสิ่งประดิษฐ์ (กรณีปฏิบัติ) 
 5.  ค าถามประเภทการประเมินค่า  โดยวัดความสามารถในการตีค่าหรือตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ ตาม
เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  เช่น 5.1) ถามให้ประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายใน ความถูกต้อง เที่ยงตรงของเรื่อง  
ความเป็นเอกพันธ์ของเรื่อง  ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล  ความเหมาะสมของวิธีการและการปฏิบัติ  ความ
สมเหตุสมผลของผลลัพธ์ผลสรุป 5.2) ถามให้ประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายนอกจากการเปรียบเทียบ  (Benchmarking)  
ประเมินกับมาตรฐาน (Standard)  ซึ่งการเขียนค าถามเพ่ือใช้วัดระดับการประเมินควรบอกว่าให้ประเมินอะไร  โดยสิ่ง
ที่จะถูกประเมินจะต้องมีหลักการหรือมีเหตุผลเบื้องหลังในการตรวจสอบได้  และควรก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการ
ประเมิน  เกณฑ์ในการตัดสินอาจมาจากเรื่องที่เรียน  (เกณฑ์ภายใน) หรือเกณฑ์อ่ืน  (เกณฑ์ภายนอก) 
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 ผศ.สมภัสสร  บัวรอด  ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการสร้างข้อสอบจากนิทานเรื่อง สุนัขกับเงา ตามแนวคิด
ของบลูม  และขอให้คณาจารย์ร่วมกันสร้างแบบทดสอบจากนิทานดังกล่าวข้างต้น  โดยมีประเด็นหลัก 5 หัวข้อ ดังนี้ 1) 
ความเข้าใจ  2)  น าไปใช้ ประยุกต์ใช้  3) วิเคราะห์  4) สังเคราะห์/สร้างสรรค์  และ 5) ประเมิน  แล้วเขียนลงใน
กระดาษที่แจกให้คนละ 3 แผ่น  เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้น ามาวางไว้บนโต๊ะที่จัดเตรียมไว้ให้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อสรุปเปรียบเทียบประเด็นข้อค าถามการสร้างข้อสอบตามแนวคิดของบลูม จากนิทานเรื่องสุนัขกับเงา  ที่ทุก
คนเขียนแล้วน าไปวางให้ตรงกับหัวข้อที่ก าหนดไว้  ค าถามประเด็นสังเคราะห์/สร้างสรรค์จะเป็นค าถามที่น้อยที่สุด  
ส่วนค าถามคิดขั้นสูงจะอยู่ที่การวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่  ความเข้าใจ  ตัวละครอะไรที่ส าคัญที่สุด 
 ผศ.ทรงเกียรติ  อิงคามระธร  ให้ข้อคิดเห็นว่า  ความเข้าใจ ตัวละครอะไรที่ส าคัญที่สุด  ค าถามคือ การก าหนด
ขอบเขต  ถ้ากว้างเกินไปผู้คิดจะคิดได้หลายมุม  
 อ.ดร.อนงค์  สระบัว  ให้ข้อคิดเห็นว่า  ความเข้าใจ ให้นักเรียนอธิบายชิ้นเนื้อของสุนัขมองเห็นว่าดีกว่าของ
ตนเอง  คือ ชิ้นเนื้อของตัวเองใหญ่  ต้องอ้างถึงลักษณะของชิ้นเนื้อ 
 ผศ.ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ์  ให้ข้อคิดเห็นว่า  ตัวละครอะไรที่ส าคัญที่สุด  ซึ่งการตีโจทย์อย่างเดียวไม่ได้  ต้อง
ออกเป็นแบบปรนัย  และให้มีตัวเลือก  และมีลักษณะสอดคล้องกับทฤษฎีอะไรหรือเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด 
 อ.พงศ์พันธ์  พันธ์พงษ์  ให้ข้อคิดเห็นว่า  แปลจากเนื้อเรื่องให้เป็นสุภาษิตให้ตรงตามนิทานเรื่องนั้นๆ (สามารถ
ปรับได้หลายข้อ)    
 อ.มุกดารัศมิ์  ค าปา  ให้ข้อคิดเห็นว่า  สุภาษิตใดมีความสัมพันธ์กับสุภาษิตของเรา ข้อสอบต้องถูกทั้ง 4 
มากกว่า 1 ต้องถูกหมด ดังนี้  1)  แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร (ไม่ถูก)  2) โลภมากลาภหาย  3) ก าขี้ดีกว่าต าตด  4) จับ
ปลา 2 มือ และ 5) เลือกมากมักได้แร่ 
 อ.ดร.วิวัฒน์  วรวงษ์  ให้ข้อคิดเห็นว่า  จากนิทานเรื่องสุนัขกับเงาได้แง่คิดปลายเปิดเยอะไป  ยากกว่าสร้างตัว
stem  มีหลักการอะไร ถ้าเป็นหลักการวิเคราะห์การสุ่มจากนิทานเรื่องนี้ เปรียบเทียบได้กับสุภาษิต ค าพังเพยข้อใด  
อยากจะถามว่าวิเคราะห์ได้หรือไม่ ประเด็นที่ 1 ไม่ต้องใช้ภาพประกอบได้หรือไม่ 
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 วิทยากรสรุป และสอบถามเรื่องสุนัขกับเงา  ดังนี้ 
 สุนัขทิ้งเนื้อลงนามเพราะเหตุ ระหว่าง 1)  โง่ 2) ฉลาด และ 3) โลภมาก 4) สายตาไม่ดี  ซึ่งเป็นการประเมินค่า
หรือไม ่ 
 ถ้าอาศัยหลักในพระพุธศาสนา  พฤติกรรมสุนัขตัวนี้ตรงกับสุภาษิตในหัวข้อใด  จงอธิบาย  ซึ่ง ผู้เข้าร่วม PLC 
ได้ให้ข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
 อาจารย์สุนทร วรรณเกษม  ให้ข้อคิดเห็นว่า  มองการกระท าของสุนัข เมื่อเทียบกับเกณฑ์ภายนอกจะดีหรือไม่ 
 อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ วรวงษ์ ให้ข้อคิดเห็นว่า สุนัขไม่ได้โง่ แต่ชอบของสดยังดิ้นได้ ขยับจิตวิทยามาเป็นประเมินค่า 
 
 บทสรุปของวันนี้    
 เป็นการประเมินเกณฑ์ภายนอกสู่ภายใน  เพราะยังมีการประเมินค่าจากการตัดสินภายใน  การที่สุนัขเห็นชิ้น
เนื้อใหญ่กว่า  เมื่อย้อนกลับไปถามว่า ใครโง่กว่าสุนัข  เปรียบการสร้างแบบทดสอบ ถ้าออกข้อสอบคนเดียว  หรือถ้า
ร่วมกันออกจะดีขึ้น  ถ้าคิดว่าจะเกิดระดับไหน  ตัวนักศึกษาจะได้หลายมุม  เราควรจะออกร่วมกัน 
 ก่อนจะปิดการด าเนินกิจกรรม PLC ในครั้งนี้  รองคณบดีฝ่ายวิชาการขอให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอ
เรื่องที่จะร่วมด าเนินกิจกรรม PLC ระดับคณะในครั้งต่อไป เกี่ยวกับเรื่องใด  พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณาจารย์ คณะ
วิทยากรในครั้งนี้      
  
ปิดประชุมเวลา  15.40 น. 
 
 
     นางคณิตา  กังใช่ง้วน   ผู้บันทึกและพิมพ์สรุปรายงานการประชุม 
     อ.ดร.อนงค์ สระบัว   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
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ภาพถ่ายกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ประจ าเดือนกมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
 
 
 
 


