
 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
การออกแบบการสร�างแบบทดสอบ (Test Blueprint)  รายข�อ 

 

รหัสวิชา...................................................รายวิชา..............................................ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี………… 
ภาคเรียนท่ี ...........  ป�การศึกษา  .................... 

ระดับพฤติกรรม  1.  ความรู�จํา  2.  เข�าใจ  3.  นําไปใช�  4.  วิเคราะห)  5.  สังเคราะห)  6.  ประเมินค-า 
รูปแบบข�อสอบ A แบบเลือกตอบที่มีคําตอบถูก 1 คําตอบ B แบบเลือกตอบที่มีคําตอบถูกมากกว-า 1 คําตอบ 
 C แบบเลือกคําตอบแต-ละหมวดทีส่ัมพันธ)กัน D แบบระบายคําตอบเป:นค-า/ตัวเลข 
ระดับความยากง/าย A ง-าย B ค-อนข�างง-าย C ปานกลาง D ค-อนข�างยาก E ยาก  

สาระ 
การเรียนรู� 

มาตรฐาน 
การเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
ท่ี 

ข�อสอบ 
ข�อท่ี 

ระดับ
พฤติกรรม 

รูปแบบ
ข�อสอบ 

ระดับความ
ยากง-าย 

หมายเหตุ 

   1     
   2     
   3     
   4     
   5     
   6     
   7     
   8     
   9     
   10     
   11     
   12     
   13     
   14     
   15     
   16     
   17     
   18     
   19     
   20     
สรุป 
ระดับพฤติกรรม  1 ความรู�จํา จํานวน..........  ข�อ 2. เข�าใจ จํานวน..........  ข�อ 
 3. นําไปใช� จํานวน..........  ข�อ 4. วิเคราะห) จํานวน..........  ข�อ 
 5. สังเคราะห) จํานวน..........  ข�อ 6. ประเมินค-า จํานวน..........  ข�อ 
รูปแบบข�อสอบ A  ปรนัยแบบเลือกตอบท่ีมีคําตอบถูก 1 คําตอบ จํานวน..........  ข�อ 
 B ปรนัยแบบเลือกตอบท่ีมีคําตอบถูกมากกว-า 1 คําตอบ จํานวน..........  ข�อ 
 C แบบเลือกคําตอบแต-ละหมวดท่ีสัมพันธ)กัน จํานวน..........  ข�อ 
 D แบบระบายคําตอบเป:นค-า/ตัวเลข จํานวน..........  ข�อ 

ลงชื่อ ................................................... 
(...................................................) 

ผู�ออกข�อสอบ 

ลงชื่อ ................................................... 
(................................................. ) 

หัวหน�ากลุ-มสาระการเรียนรู� 



 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
การออกแบบการสร�างแบบทดสอบ (Test Blueprint)  รายข�อ 

 

รหัสวิชา...................................................รายวิชา..............................................ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี………… 
ภาคเรียนท่ี ...........  ป�การศึกษา  .................... 

ระดับพฤติกรรม  1.  ความรู�จํา  2.  เข�าใจ  3.  นําไปใช�  4.  วิเคราะห)  5.  สังเคราะห)  6.  ประเมินค-า 
รูปแบบข�อสอบ A แบบเลือกตอบที่มีคําตอบถูก 1 คําตอบ B แบบเลือกตอบที่มีคําตอบถูกมากกว-า 1 คําตอบ 
 C แบบเลือกคําตอบแต-ละหมวดทีส่ัมพันธ)กัน D แบบระบายคําตอบเป:นค-า/ตัวเลข 
ระดับความยากง/าย A ง-าย B ค-อนข�างง-าย C ปานกลาง D ค-อนข�างยาก E ยาก  

สาระ 
การเรียนรู� 

มาตรฐาน 
การเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
ท่ี 

ข�อสอบ 
ข�อท่ี 

ระดับ
พฤติกรรม 

รูปแบบ
ข�อสอบ 

ระดับความ
ยากง-าย 

หมายเหตุ 
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   26     
   27     
   28     
   29     
   30     
   31     
   32     
   33     
   34     
   35     
   36     
   37     
   38     
   39     
   40     
สรุป 
ระดับพฤติกรรม  1 ความรู�จํา จํานวน..........  ข�อ 2. เข�าใจ จํานวน..........  ข�อ 
 3. นําไปใช� จํานวน..........  ข�อ 4. วิเคราะห) จํานวน..........  ข�อ 
 5. สังเคราะห) จํานวน..........  ข�อ 6. ประเมินค-า จํานวน..........  ข�อ 
รูปแบบข�อสอบ A  ปรนัยแบบเลือกตอบท่ีมีคําตอบถูก 1 คําตอบ จํานวน..........  ข�อ 
 B ปรนัยแบบเลือกตอบท่ีมีคําตอบถูกมากกว-า 1 คําตอบ จํานวน..........  ข�อ 
 C แบบเลือกคําตอบแต-ละหมวดท่ีสัมพันธ)กัน จํานวน..........  ข�อ 
 D แบบระบายคําตอบเป:นค-า/ตัวเลข จํานวน..........  ข�อ 

ลงชื่อ ................................................... 
(...................................................) 

ผู�ออกข�อสอบ 

ลงชื่อ ................................................... 
(................................................. ) 

หัวหน�ากลุ-มสาระการเรียนรู� 
 



 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
การออกแบบการสร�างแบบทดสอบ (Test Blueprint)  รายข�อ 

 

รหัสวิชา...................................................รายวิชา..............................................ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี………… 
ภาคเรียนท่ี ...........  ป�การศึกษา  .................... 

ระดับพฤติกรรม  1.  ความรู�จํา  2.  เข�าใจ  3.  นําไปใช�  4.  วิเคราะห)  5.  สังเคราะห)  6.  ประเมินค-า 
รูปแบบข�อสอบ A แบบเลือกตอบที่มีคําตอบถูก 1 คําตอบ B แบบเลือกตอบที่มีคําตอบถูกมากกว-า 1 คําตอบ 
 C แบบเลือกคําตอบแต-ละหมวดทีส่ัมพันธ)กัน D แบบระบายคําตอบเป:นค-า/ตัวเลข 
ระดับความยากง/าย A ง-าย B ค-อนข�างง-าย C ปานกลาง D ค-อนข�างยาก E ยาก  

สาระ 
การเรียนรู� 

มาตรฐาน 
การเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
ท่ี 

ข�อสอบ 
ข�อท่ี 

ระดับ
พฤติกรรม 

รูปแบบ
ข�อสอบ 

ระดับความ
ยากง-าย 

หมายเหตุ 

   41     
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   51     
   52     
   53     
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   59     
   60     
สรุป 
ระดับพฤติกรรม  1 ความรู�จํา จํานวน..........  ข�อ 2. เข�าใจ จํานวน..........  ข�อ 
 3. นําไปใช� จํานวน..........  ข�อ 4. วิเคราะห) จํานวน..........  ข�อ 
 5. สังเคราะห) จํานวน..........  ข�อ 6. ประเมินค-า จํานวน..........  ข�อ 
รูปแบบข�อสอบ A  ปรนัยแบบเลือกตอบท่ีมีคําตอบถูก 1 คําตอบ จํานวน..........  ข�อ 
 B ปรนัยแบบเลือกตอบท่ีมีคําตอบถูกมากกว-า 1 คําตอบ จํานวน..........  ข�อ 
 C แบบเลือกคําตอบแต-ละหมวดท่ีสัมพันธ)กัน จํานวน..........  ข�อ 
 D แบบระบายคําตอบเป:นค-า/ตัวเลข จํานวน..........  ข�อ 

ลงชื่อ ................................................... 
(...................................................) 

ผู�ออกข�อสอบ 

ลงชื่อ ................................................... 
(................................................. ) 

หัวหน�ากลุ-มสาระการเรียนรู� 



 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
การออกแบบการสร�างแบบทดสอบ (Test Blueprint)  รายข�อ 

 

รหัสวิชา...................................................รายวิชา..............................................ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี………… 
ภาคเรียนท่ี ...........  ป�การศึกษา  .................... 

ระดับพฤติกรรม  1.  ความรู�จํา  2.  เข�าใจ  3.  นําไปใช�  4.  วิเคราะห)  5.  สังเคราะห)  6.  ประเมินค-า 
รูปแบบข�อสอบ A แบบเลือกตอบที่มีคําตอบถูก 1 คําตอบ B แบบเลือกตอบที่มีคําตอบถูกมากกว-า 1 คําตอบ 
 C แบบเลือกคําตอบแต-ละหมวดทีส่ัมพันธ)กัน D แบบระบายคําตอบเป:นค-า/ตัวเลข 
ระดับความยากง/าย A ง-าย B ค-อนข�างง-าย C ปานกลาง D ค-อนข�างยาก E ยาก  

สาระ 
การเรียนรู� 

มาตรฐาน 
การเรียนรู� 

ตัวชี้วัด 
ท่ี 

ข�อสอบ 
ข�อท่ี 

ระดับ
พฤติกรรม 

รูปแบบ
ข�อสอบ 

ระดับความ
ยากง-าย 

หมายเหตุ 

   61     
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   75     
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   80     
สรุป 
ระดับพฤติกรรม  1 ความรู�จํา จํานวน..........  ข�อ 2. เข�าใจ จํานวน..........  ข�อ 
 3. นําไปใช� จํานวน..........  ข�อ 4. วิเคราะห) จํานวน..........  ข�อ 
 5. สังเคราะห) จํานวน..........  ข�อ 6. ประเมินค-า จํานวน..........  ข�อ 
รูปแบบข�อสอบ A  ปรนัยแบบเลือกตอบท่ีมีคําตอบถูก 1 คําตอบ จํานวน..........  ข�อ 
 B ปรนัยแบบเลือกตอบท่ีมีคําตอบถูกมากกว-า 1 คําตอบ จํานวน..........  ข�อ 
 C แบบเลือกคําตอบแต-ละหมวดท่ีสัมพันธ)กัน จํานวน..........  ข�อ 
 D แบบระบายคําตอบเป:นค-า/ตัวเลข จํานวน..........  ข�อ 

ลงชื่อ ................................................... 
(...................................................) 

ผู�ออกข�อสอบ 

ลงชื่อ ................................................... 
(................................................. ) 

หัวหน�ากลุ-มสาระการเรียนรู� 
 


