
1. บอกวนัที� เดือน และปี ของวนันี� (ใช้การนึกจากที�จําไดห้้ามดจูากแหล่งอื�น) วันที� _______ เดือน _________ ปี_______

2. บอกชื�อสิ�งของจากรูปตอ่ไปนี� (อาจสะกดผิดได้  )

ทําต่อที�หน้าถัดไป

แบบทดสอบการทำางานของสมอง

กรุณาทำาแบบทดสอบโดยห้ามมีคนช่วย 
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ชื�อ-นามสกุล _________________________________________________ วนั เดอืน ปี เกิด  _____/_____/_______

ปีการศึกษาสูงสุด   ____________________ เพศ ชาย _______ หญิง  ________

ฉันเป็นชนชาต ิ เอเชีย ________ ผิวสี ________ ลาตนิอเมรกิา ________ ผิวขาว ________ อื�นๆ _______   

ท่านมี�ญหาเกี�ยวกับความจําหรอืความคดิหรอืไม่?  มี _____ บางครั �ง ______ ไม่มีี _______

ท่านมีญาตทิี�ม�ีญหาเกี�ยวกับความจําหรอืความคดิหรอืไม่? มี _____ ไม่มี ______

ท่านมี�ญหาการทรงตวัหรอืไม่?   มี _______ ไม่มี _______

หากมี�ญหาการทรงตวั ท่านทราบสาเหตหุรอืไม่? ทราบ (โปรดระบุ) ______________ ไม่ทราบ ______

ท่านเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองที�มีอาการรนุแรงหรอืไม่?  เคย ______ ไม่เคย ______ 

ท่านเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองที�มีอาการไม่รนุแรงหรอืไม่?  เคย ______ ไม่เคย ______ 

ตอนนี�ท่านรูสึ้กซึมเศรา้หรอืหดหู่หรอืไม่?   มี ______ มี ในบางครั �ง ______ ไม่มี ________

ท่านรูสึ้กวา่บุคลิกภาพของท่านเปลี�ยนไปหรอืไม่?  ใช่ (โปรดระบุ) _______________________ ไม่ ใช่ ______

ท่านรูสึ้กวา่กิจวตัรประจําวนัลําบากกวา่ปกตเินื�องจาก�ญหาดา้นความคดิหรอืไม่?  ใช่ ____ ไม่ ใช่ ___
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ตอบคําถามต่อไปนี�

3. นาฬิกากับไม้บรรทัดเหมือนกันอย่างไร? ให้เขียนอธิบายวา่ทั �งสองสิ�งเป็นอะไรเหมือนกัน?

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

4. เงิน 60 บาท ถ้าแลกเป็นเหรยีญ 5 จะไดก้ี�เหรยีญ?   __________________________

5. หากมีเงินอยู่ 200 บาท ซื �อของไป 134 บาท 50 สตางค ์จะไดเ้งินทอนเท่าไร?

_________________________________________________________________________________

6. ข้อนี�เป็นแบบทดสอบความจํา ให้จําคําสั�งของโจทย์ข้อนี� ไวแ้ล้วทําตามหลังจากทําแบบทดสอบนี�เสรจ็

ให้เขียนคาํวา่ "ฉันทําครบแล้ว" ในช่องวา่งบรรทัดล่างสุดของหน้าสุดท้ายในแบบทดสอบนี�

7. วาดภาพให้เหมือนภาพตัวอย่างดังแสดง

8.แบบทดสอบการวาดภาพ

วาดหน้า�ดนาฬิกาขนาดใหญ่และใส่ตวัเลขลงบนหน้า�ดให้ครบ 

ใส่เข็มนาฬิกาโดยให้เข็มบอกเวลาที� 11 โมง 5 นาที 

เขียนระบุเข็มยาวดว้ยตวั "ย" และเข็มสั �นดว้ยตวั "ส"
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9. เขียนชื�อสัตว์ ทั�งหมด 12 ชนดิ ( อาจสะกดผิดได้)

ดูตัวอย่างแบบทดสอบด้านล่าง (เป็นตัวอย่างที�ทําให้ดู) แล้วให้ ไปทําแบบทดสอบในข้อ 10 
ลากเส้นจากวงกลมหนึ�งไปอีกวงกลมหนึ�ง โดยเร ิ�มจากเลข 1 และลากเส้นจากตวัเลขสลับกับตวัอักษรไปเรื �อยๆ (1 ไป ก ไป 2 ไป ข ไป 3 ไป ค)

10. ทําตามคําสั�งต่อไปนี� : ลากเส้นจากวงกลมหนึ�งไปอีกวงกลมหนึ�ง โดยเริ�มจากเลข 1 และลากเส้นจากตวัเลขสลับตวัอักษรไป
      เรื�อยๆตามลําดบั จนจบทีตวั ฉ (1 ไป ก ไป 2 ไป ข แล้วไปตอ่เรื�อยๆจนจบ)
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ดูตัวอย่างแบบทดสอบด้านล่าง (เป็นตัวอย่างที�ทําให้ดู) แล้วไปทําแบบทดสอบในข้อ 11

เริ�มตน้จากที�มีสามเหลี�ยม 1 รปูและสี�เหลี�ยม 1 รปู

ขยับเส้นตรง 2 เส้น (ทาํสัญลักษณ์กากบาท X)

ทาํให้มีสี�เหลี�ยม 2 รปูและไม่มีรปูสามเหลี�ยม

แตล่ะเส้นตอ้งเป็นส่วนหนึ�งของดา้นสี�เหลี�ยม (ไม่มีเส้นที�เหลือเป็นส่วนเกิน)

ขยับเส้นตรง 2 เส้น สามเหลี�ยม 1 รปู, สี�เหลี�ยม 1 รปู 
ตัวอย่าง ตัวอย่าง

วางไวท้ี �นี�  (ที�ลูกศร)

ทําให้มีสี�เหลี�ยม 2 รปู (คาํตอบ) 

ตัวอย่าง

11. แก้ โจทย์ตามคําสั�งด้านล่าง

เริ�มตน้จากที�มีสามเหลี�ยม 2 รปูและสี�เหลี�ยม 2 รปู

ขยับเส้นตรง 4 เส้น (ทาํสัญลักษณ์กากบาท X)

ทาํให้มีสี�เหลี�ยม 4 รปูและไม่มีรปูสามเหลี�ยม

แตล่ะเส้นตอ้งเป็นส่วนหนึ�งของดา้นสี�เหลี�ยม (ไม่มีเส้นที�เหลือเป็นส่วนเกิน)

สี�เหลี�ยม 2 รปู สามเหลี�ยม 2 รปู ขยับเส้นตรง 4 เส้น 

ทำาสัญลักษณ์กากบาท X 

เขียนคําตอบตรงนี� 

สี�เหลี�ยม 4 รปู 

12. คุณทําเสรจ็แล้วหรอืไม่?  ________________________________

หยุด
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ลิขสิทธิ� © 2007 มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต 
สงวนลิขสิทธิ�ทั �งหมด
Douglas W. Scharre, Scharre.1@osu.edu, (614) 293-4969 

เอกสารนี�ไม่สามารถใช้แทนคาํแนะนํา การวนิิจฉัยโรค หรอืการรกัษาโดยแพทย์ ได ้เนื�องจากการวนิิจฉัยและรกัษาโรคผู้ป่วยจําเป็นตอ้งใช้
ข้อมูลหลายอย่างในการพิจารณา เช่น ประวตัคิวามเจ็บป่วย ประวตัคิรอบครวั การตรวจรา่งกาย รวมถึงการใช้วจิารณญาณของแพทย์และการประมวล
ผลตรวจทั �งหมด แบบทดสอบในเอกสารนี�ไม่สามารถนํามาใช้ประเมินการทํางานของสมองไดท้ั�วไปทุกคน การเลือกแบบทดสอบเพื �อประเมินและการ
เลือกการรกัษาแตล่ะบุคคลขึ �นกับดลุยพินิจของแพทย์ผู้ดแูลเป็นหลัก

แบบทดสอบนี�ไม่ไดม้ีเพื �อใช้วดัความสามารถเพื�อทดสอบความเหมาะสมตา่งๆ และไม่สามารถนําผลมาใช้รบัรองความสามารถของบุคคลใน
การพิจารณาใดๆได ้มหาวทิยาลัยโอไฮโอสเตตไม่ไดม้ีส่วนรว่มในการให้การสนับสนุน การปรบัเปลี�ยนให้ดขีึ �น หรอืเปลี�ยนแปลงใดๆ และทาง
มหาวทิยาลัยไม่ไดร้บัประกันเกี�ยวกับความแม่นยํา ความครบถ้วน ความผิดพลาดในเนื�อหาของแบบทดสอบนี�

ทางมหาวทิยาลัยโอไฮโอสเตตจะไม่สามารถถูกพิจารณาให้มีความผิดทางกฏหมายจากการนําแบบทดสอบดงักล่าวไปใช้ ในกรณีตา่งๆ และ
ทางมหาวทิยาลัยจะไม่มีส่วนเกี�ยวข้องใดๆในการนําผลลัพธ์ของแบบทดสอบไปใช้อ้างอิงเพื �อการตดัสินใจหรอืกระทําการใดๆทั �งสิ �น
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