
 
 
 
 

ค าชีแ้จง 
เครือ่งมอืวดัและประเมนิความสามารถและทกัษะ                                                 

ตามจดุเนน้การพฒันาคณุภาพผู้เรยีน 
“ทกัษะการคดิขั้นสงู” 

 
 
 
 
 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่๑ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
สงวนลิขสทิธิ ์              กนัยายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ลกัษณะเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล  
             ๑.๑  โครงสรา้งในการสรา้งเครื่องมือวดั และประเมินผลตามทกัษะการคิด 

ชัน้ ทักษะการคดิ 
เลือกตอบ

(ข้อ) 
เขยีนตอบ 

(ข้อ) 
รวม 
(ข้อ) 

คะแนน
เต็ม 

เวลา  
(นาที) 

ม.๑ 
ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะ
การประเมิน  ทักษะการสรุป 
ลงความคิดเห็น 

๘ ๗ ๑๕ ๒๐ ๖๐ 

 
 

๑.๒  โครงสร้างในการสร้างเครื่องมอืวดั และประเมนิผลตามพฤติกรรมบ่งชี้ 
ทักษะการคดิ  
 

ชัน้ ทักษะการคดิ พฤตกิรรมบง่ชี้ 
เลือก 
ตอบ
(ข้อ) 

เขยีน
ตอบ 
(ข้อ) 

รวม 
(ข้อ) 

ม.๑ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์   
 
 
 
 
 
 
ทักษะ 
การประเมิน  
  
 
ทักษะ 
การสรุป 
ลงความคิดเห็น 

๑.  สามารถก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๒. สามารถแยกแยะข้อมูลไดต้ามเกณฑ ์
๓. สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบ
ต่าง ๆ  และ  ความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละ
องค์ประกอบ 
๔.  สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ มาสรุป ตอบ
ค าถามตามวตัถุประสงค ์
 
๑. สามารถก าหนดระดับคณุภาพที่เหมาะสม 
๒. ระบุระดับคุณภาพของสิ่งนั้นไดอ้ย่างถูกต้อง 
 
๑. สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับขอ้มูลที่สรุปได้
เกินไปจากข้อมลูที่มีอยู ่
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 
๒ 
 
 
- 
 
 

- 
 

๑ 
๑ 
 
 
- 
 
 
- 
๒ 
 
 

๓ 

๑ 
 

๒ 
๒ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 
๔ 
 
 

๓ 

รวม ๘ ๗ ๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓ 
 

 
ตอนที ่๑ แบบวดัความสามารถและทกัษะการคดิวิเคราะห์  
สถานการณ์ที ่๑ ใชต้อบค าถาม ข้อ ๑-๒ 
พฤตกิรรมบง่ชี้  ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อ ๑. เฉลย  ข้อ  ๔  แหล่งที่มาของพลังงาน 
พฤตกิรรมบง่ชี้  แยกแยะข้อมูลได้ตามเกณฑ์ 
 ข้อ ๒. เฉลย  ข้อ  ๓ พลังงานหมุนเวียน 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ข้อ ๑ - ๒ ข้อละ ๑ คะแนน 
 
สถานการณ์ที ่๒ ใชต้อบค าถาม ข้อ ๓-๕ 
พฤตกิรรมบง่ชี้  สามารถทักษะบอกความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ 
 ข้อ ๓. เฉลย  ข้อ  ๔  คาร์โบไฮเดรต 
พฤตกิรรมบง่ชี ้น าเสนอผลการวิเคราะห์มาใช้ในการตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ 

   ข้อ  ๔. เฉลย  ข้อ  ๑  ไขมันต่ า   พลังงานสูง    
พฤตกิรรมบง่ชี้ น าเสนอผลการวิเคราะห์มาใช้ในการตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ 
 ข้อ ๕. เฉลย  ข้อ  ๔ สารอาหารที่ได้รับจากต้มย ากุ้ง 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ข้อ ๓ - ๕ ข้อละ ๑ คะแนน 
 
สถานการณ์ที ่๓ ใชต้อบค าถามข้อ ๖-๗ 
พฤตกิรรมบง่ชี้ สามารถแยกแยะข้อมูลได้ตามเกณฑ์ 
ข้อ  ๖.  
แนวทางการตอบค าถาม 

๑.  เรียนให้เต็มก าลังและให้ส าเร็จ 
๒.  ขวนขวายศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
๓.  ขยันเรียนด้วยความบากบั่นอดทน   
๔.  มีสัมมาคารวะ หรือ มีความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังครู 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตอบถูก    ๓   ข้อ ได้   ๓  คะแนน 
ตอบถูก    ๒   ข้อ ได้   ๒  คะแนน 
ตอบถูก    ๑   ข้อ ได้   ๑  คะแนน 
ไม่มีค าตอบที่ถูก  ได้   ๐  คะแนน 

พฤตกิรรมบง่ชี้  บอกความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งที่วิเคราะห์ 
ข้อ ๗.  
แนวทางการตอบค าถาม 

๑.  เรียนให้เต็มก าลังและให้ส าเร็จ เพราะจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่และสามารถน าไปใช้ใน
การเรียนรู้ได้ส าเร็จ 
           ๒.  ขวนขวายศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเพราะท าให้ได้ความรู้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

 



๔ 
 

 
๓.  ขยันเรียนด้วยความบากบั่น อดทนเพราะจะท าให้เข้าใจวิชาความรู้ได้อย่างลึกซึ้ง 
๔.  มีสัมมาคารวะหรือมีความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังครูเพราะครูย่อมเห็นความดีรักใคร่ยินดี

อบรมสั่งสอนอย่างเต็มใจ 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ตอบถูก    ๑   ข้อ ได้   ๑  คะแนน 
ไม่มีค าตอบที่ถูก  ได้   ๐  คะแนน 

 
ตอนที ่๒ แบบวดัทกัษะการประเมิน 
สถานการณ์ที ่๔ 
ใชต้อบค าถามข้อ  ๘-๑๐ 
พฤตกิรรมบง่ชี้  สามารถก าหนดระดับคุณภาพท่ีเหมาะสม 

ข้อ ๘.  เฉลย ข้อ ๓ ไม่เห็นด้วย  เพราะการเปียกฝนอาจจะไม่ท าให้เป็นโรคหวัดเสมอไป 
พฤตกิรรมบง่ชี้ ระบุระดับคุณภาพของสิ่งนั้นได้อย่างถูกต้อง 

ข้อ ๙.  เฉลย ข้อ ๒ เชื้อโรคที่มากับลมและฝนจะเข้าสู่ร่างกายมากจนภูมิคุ้มกันไม่อาจ
ต้านทานได้ 
พฤตกิรรมบง่ชี้ ระบุระดับคุณภาพของสิ่งนั้นได้อย่างถูกต้อง 

ข้อ ๑๐. เฉลย ข้อ ๔ เวียนศีรษะ  คัดจมูก  ไอจาม  คออักเสบ   
เกณฑ์การให้คะแนน  

ข้อ ๘-๑๐  
ตอบถูก    ๑   ข้อ ได้   ๑  คะแนน 
ไม่มีค าตอบที่ถูก  ได้   ๐  คะแนน 

 
สถานการณ์ที ่๕ 
ใชต้อบค าถามข้อ  ๑๑-๑๒ 
พฤตกิรรมบง่ชี้ ระบุระดับคุณภาพของสิ่งนั้นได้อย่างถูกต้อง 
ข้อ ๑๑.   
แนวทางในการตอบค าถาม 

๑.น้ าท่วม 
๒.ภัยแล้ง 
๓.แผ่นดินไหว 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตอบถูก    ๓   ข้อ ได้   ๓  คะแนน 
ตอบถูก    ๒   ข้อ ได้   ๒  คะแนน 
ตอบถูก    ๑   ข้อ ได้   ๑  คะแนน 
ไม่มีค าตอบที่ถูก  ได้   ๐  คะแนน 

 
 
 
 



๕ 
 

พฤตกิรรมบง่ชี้ ระบุระดับคุณภาพของสิ่งนั้นได้อย่างถูกต้อง 
ข้อ ๑๒.  
แนวทางในการตอบค าถาม 

๑.น้ าท่วม 
 
๒.เพราะ ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของคนและสัตว์เป็นจ านวนมากและยัง

ส่งผลให้เกิดน้ าป่าไหลหลาก ดินถล่ม  
เกณฑ์การให้คะแนน  

ตอบถูก    ๓   ข้อ ได้   ๓  คะแนน 
ตอบถูก    ๒   ข้อ ได้   ๒  คะแนน 
ตอบถูก    ๑   ข้อ ได้   ๑  คะแนน 
ไม่มีค าตอบที่ถูก  ได้   ๐  คะแนน 

 
ตอนที ่๓  แบบวดัทกัษะการสรปุลงความคดิเหน็ 
สถานการณ์ที ่๖ 
ใชต้อบค าถามข้อ  ๑๓ – ๑๕ 
พฤตกิรรมบง่ชี้  สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่สรุปได้ได้เกินไปจากข้อมูลที่มีอยู่ 
ข้อ ๑๓.  
แนวทางในการตอบค าถาม 
          เด็กชายปังปังไม่สนใจเรียน  
พฤตกิรรมบง่ชี้ สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่สรุปได้ได้เกินไปจากข้อมูลที่มีอยู่ 
ข้อ ๑๔.   
แนวทางในการตอบค าถาม    
          ความกตัญญู 
พฤตกิรรมบง่ชี้ สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่สรุปได้ได้เกินไปจากข้อมูลที่มีอยู่ 
ข้อ ๑๕.   
แนวทางในการตอบค าถาม 
          หัวอกพ่อแม่  ความกตัญญูหรืออ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
เกณฑ์การให้คะแนน  
ข้อ ๑๓-๑๕  

ตอบถูก    ๑   ข้อ ได้   ๑  คะแนน 
ไม่มีค าตอบที่ถูก  ได้   ๐  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

การสรปุผลการประเมนิ 
 การสรุปผลการประเมินผู้เรียนรายบุคคล เกณฑ์การผ่านผู้เรียนได้ผลการประเมินในระดับ
พอใช้ขึ้นไป ให้ถือว่าผ่านจุดเน้นทักษะการคิด   
 เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป     หมายถึง ดีมาก 
 ร้อยละ ๗๐ – ๗๙  หมายถึง ดี 
 ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙  หมายถึง      พอใช้  (ผ่านจุดเน้นทักษะการคิด) 
 ร้อยละ  ๕๐ – ๕๙  หมายถึง      ผ่าน 
 ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  หมายถึง ไม่ผ่าน   
 
ตวัอยา่งการน าผลการประเมนิเขา้ระบบเวบ็ไซตฐ์านขอ้มลูสถานศึกษา 
๑. จ านวนนักเรียนทั้งหมดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใส่ในช่องเป้าหมายเท่ากับ ๔ (คน) 
๒. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน ? (สรุป) ใส่ในช่องผลลงคะแนนที่ได้เท่ากับ ๒ (คน) 
 



 

 

เครื่องมอืวดัและประเมนิผล 
ความสามารถและทกัษะ                                                             

ตามจดุเนน้การพฒันาคณุภาพผู้เรยีน 
“ทกัษะการคดิขั้นสงู” 

 
 

 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่๑ 

 

 

 

 

 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

สงวนลิขสทิธิ ์         กันยายน ๒๕๕๕ 



๒ 

 

 

แบบวดัความสามารถและทักษะการคดิวเิคราะห์ 
การประเมนิและการสรปุลงความเหน็ ชั้นมธัยมศกึษาปทีี่ ๑ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ค าชีแ้จง 
 
๑.  แบบวัดความสามารถและทักษะการคิดวิเคราะห์ การประเมินและและการสรุปลงความเห็น        
    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ฉบับนี้ มีท้ังหมด ๑๕ ข้อ จ านวน ๒๐ คะแนน แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ     
 ตอนที ่๑ แบบวดัความสามารถและทกัษะการคดิวิเคราะห์ จ านวน ๗ ข้อ รวมคะแนน              
๙ คะแนน โดย 

๑.๑ แบบเลือกตอบ จ านวน ๕ ข้อ คือ ข้อ ๑- ๕ ข้อละ ๑ คะแนน ให้นักเรียนเลือก 
ค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วให้ท าเครื่องหมาย  ทับหมายเลขค าตอบให้ตรงกับตัวเลือกท่ี
ต้องการลงในกระดาษค าตอบ   

๑.๒ แบบเขียนตอบ จ านวน ๒ ข้อ คือ ข้อ ๖ –๗ ข้อ โดยข้อ ๖ ให้ ๓ คะแนน 

และข้อ  ๗ ให้ ๑ คะแนน ให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ พร้อมอธบิายเหตุผลประกอบ  
            ตอนที่ ๒ แบบวดัความสามารถและทกัษะการประเมนิ  จ านวน ๕ ข้อ รวมคะแนน ๘ 
คะแนน แบบเลือกตอบ จ านวน ๓ ข้อ คือ ข้อ ๘ – ๑๐ ข้อละ ๑ คะแนน ให้นักเรียนเลือก 
ค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วให้ท าเครื่องหมาย  ทับหมายเลขค าตอบให้ตรงกับตัวเลือก  ท่ี
ต้องการลงในกระดาษค าตอบ   

๒.๑ แบบเขียนตอบ จ านวน ๒  ข้อ คือ ข้อ ๑๑ – ๑๒ ข้อ โดยข้อ ๑๑ ให ้๓ คะแนน 

และข้อ  ๑๒ ให้ ๒ คะแนน ให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
 ตอนที ่๓ แบบวดัความสามารถและทกัษะการลงความเหน็ เป็นแบบเขียนตอบ จ านวน ๓  ข้อ 
คือ ข้อ ๑๓ – ๑๕  ข้อละ ๑ คะแนน   ให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ พร้อมอธิบายเหตุผล 
ประกอบ 
๒. นักเรียนมีเวลาท าข้อสอบ  ๖๐  นาที 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 

ตอนที ่๑ แบบวดัความสามารถและทกัษะการคดิวิเคราะห์  
ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วใช้ข้อมูลในการตอบค าถาม 
 
สถานการณ์ที ่๑ 
     พลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทน้ ามัน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ทั่วโลก แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
     พลังงานทางเลือก ( Alternative Energy) คือ พลังงานที่ได้จากแหล่งอ่ืน ที่ไม่ใช่น้ ามัน เช่น ถ่านหิน  
ก๊าซธรรมชาติ หรือกัมมันตรังสี โดยพลังงานเหล่านี้ใช้แล้วจะหมดไป 
     พลังงานหมุนเวียน ( Renewable Energy) คือ พลังงานที่ได้จากแหล่งที่สามารถผลิตหรือก่อก าเนิดพลังงานนั้น
ขึ้นมาเองได้ และยังหมุนเวียนน ากลับมาใช้ได้อีก เช่น พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานคลื่น  
     พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากก๊าซไฮโดรเจน เป็นต้น 
 
 
จงใชข้้อมลูตอ่ไปนี้ตอบค าถามข้อที ่๑-๒ 
พฤตกิรรมบง่ชี ้ก าหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์ขอ้มลู 
๑.  จากข้อมูลข้างต้นคุณสมบัติใดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของพลังงานทดแทนออกเป็นพลังงานทางเลือก  
     และพลังงานหมุนเวียน (๑ คะแนน)   

๑.  สถานะของพลังงาน  
๒.  ลักษณะของพลังงาน  
๓.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
๔.  แหล่งที่มาของพลังงาน 

 
พฤตกิรรมบง่ชี ้แยกแยะข้อมลูไดต้ามเกณฑ์ 
๒. จากสถานการณ์ที่ ๑ รูปภาพที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ จัดเป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงน้ ามันประเภทใด                 
(๑ คะแนน)   
      

๑.  พลังงานลม 
๒.  พลังงานทางเลือก 
๓.  พลังงานหมุนเวียน 
๔.  พลังงานกังหันน้ า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

สถานการณ์ที ่๒ 
อาหารไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ และยังเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยด้วยคงหนีไม่

พ้นต้มย ากุ้งจานเด็ดของไทยเราอย่างแน่นอน ด้วยเอกลักษณ์ในรสชาติเปรี้ยว หวาน เค็ม และเผ็ด ที่กลมกล่อม และ
ยังมีกลิ่นหอมของ พืชผักสมุนไพรที่ใส่ในต้มย า อาทิ ตะไคร้ ใบมะกรูด หัวหอมแดง  รากผักชี และพริก   กุ้งที่ใช้ท า
ต้มย า ไม่ว่าจะเป็นกุ้งก้ามกราม หรือกุ้งแม่น้ า กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาด าใช้ได้ท้ังนั้น แล้วแต่ความนิยมของผู้บริโภค ต้มย า
กุ้งแบบดั้งเดิมจะเป็นต้มย ากุ้งน้ าใส มีสีแดงจากมันกุ้ง  ถ้ารับประทานต้มย ากุ้งน้ าใสกับข้าวสวย ๑ จาน จะให้
พลังงานเพียงพอส าหรับเป็นอาหาร ๑ มื้อ ดังนั้น ข้าวสวยกับต้มย ากุ้งน้ าใสจึงเป็นอาหารไขมันต่ าได้ ในปัจจุบันมี
การดัดแปลงต้มย ากุ้งออกไป โดยใส่น้ ากะทิหรือนมสดให้ เป็นน้ าข้น หรือมีการเติมน้ าพริกเผา ปรุงรสเพ่ือเพ่ิมความ
หวานและสีสันของน้ าต้มย าซึ่งก็จะเพ่ิมปริมาณไขมันขึ้นไปอีก    

 
 
 
จากข้อความขา้งตน้  จงตอบค าถามขอ้ที ่๓ - ๕  
พฤตกิรรมบง่ชี ้ สามารถทักษะบอกความสัมพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบตา่ง ๆ และความสมัพนัธ์ของข้อมลูในแตล่ะ
องคป์ระกอบ 
๓.  ต้มย ากุ้งน้ าใสไม่มีองค์ประกอบของสารอาหารในหมู่ใด  (๑ คะแนน) 

๑.  ไขมัน 
๒.  โปรตีน 
๓.  เกลือแร่ 
๔.  คาร์โบไฮเดรต 

พฤตกิรรมบง่ชี ้น าเสนอผลการวเิคราะหม์าใชใ้นการตอบค าถามตามวตัถปุระสงค์ 
๔.  จากสถานการณ์ที่ ๒ ถ้ารับประทานต้มย ากุ้ง ๑ ถ้วยและข้าว ๑ จาน จะให้คุณค่าทางโภชนาการในข้อใด   
    (๑ คะแนน)  

๑.  ไขมันต่ า   พลังงานสูง    
๒.  ไขมันต่ า   พลังงานต่ า    
๓.  ไขมันสูง   พลังงานต่ า    
๔.  ไขมันสูง   พลังงานสูง    

 พฤติกรรมบง่ชี ้ น าเสนอผลการวเิคราะหม์าใชใ้นการตอบค าถามตามวตัถปุระสงค์ 
๕. จากสถานการณ์ที่ ๒ ชื่อเรื่องใดเหมาะสมและสมเหตุสมผลที่สุด  (๑ คะแนน) 
 ๑. กระบวนการท าต้มย ากุ้ง 

๒. ส่วนประกอบของต้มย ากุ้ง 
๓. ประโยชน์ของต้มย ากุ้ง 
๔. สารอาหารที่ได้รับจากต้มย ากุ้ง 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จงใชข้้อมลูขา้งตน้ตอบค าถามข้อ  ๖-๗ 
พฤตกิรรมบง่ชี ้ สามารถแยกแยะข้อมลูไดต้ามเกณฑ์ 
๖.  จากพระบรมราโชวาทข้างต้น หากนักเรียนต้องการประสบความส าเร็จในการเรียน นักเรียนต้องประพฤติตน
อย่างไรบ้าง ตอบอย่างน้อย ๓ ข้อ (๓ คะแนน)       
 ๑)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒)………………………………………………………………………………………………………………...........................................
๓)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
พฤตกิรรมบง่ชี ้ บอกความสมัพันธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ ของสิง่ทีว่เิคราะห์ 
๗.  จากค าตอบข้อที่ ๙ ถ้านักเรียนต้องการประสบความส าเร็จทางการเรียนและมีผลการเรียนดีขึ้น  
       นักเรียนควรปฏิบัติตามข้อใดมากที่สุดพร้อมให้เหตุผลประกอบ (๑ คะแนน)    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ที ่๓ 
      “... หน้าที่ส าคัญของนักเรียนอยู่ที่เรียนให้เต็มก าลังและให้ส าเร็จ การจะเรียนให้ได้อย่างนั้นจะท าอย่างไร     
ก็ต้องเข้าใจว่า  เราจะต้องมีวิชาส าหรับสร้างตัวให้มีความสุขความเจริญต่อไปข้างหน้า  ถ้ายังไม่ขวนขวายศึกษา
เสีย แต่ต้นจะไม่มีโอกาส จะท าให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว  เมื่อเข้าใจแล้วอย่างนี้ 
จะได้รักเรียน  ขยันเรียนด้วยความบากบั่นอดทน  เพราะรู้ซึ้งถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้  การที่จะ
เรียนให้ได้ดี  ให้รู้วิชาแจ่มแจ้งลึกซึ้งได้นั้น นอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความหมั่นเพียรแล้ว ยังอยู่ที่ความมี
สัมมาคารวะ ความฉลาดที่จะท าตัวให้เป็นที่เมตตาเอ็นดูของครูด้วย  ถ้าท าตัวดีมีความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟัง
คร ูเอาใจใส่ช่วยเหลือครูในกิจกรรมต่าง ๆ แม้เล็กน้อยก็ไม่นิ่งดูดายหรือเฉยเมย      
ครูย่อมมองเห็นความดีในภายในใจของตัว  จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกท้ังศิษย์จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ความ
ดีทุกอย่างให้โดยเต็มใจและจริงใจให้เล่าเรียนส าเร็จผลได้เต็มเปี่ยมจึงขอให้จ าไว้และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกคน
...” 
             พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวลในโอกาสเข้าเฝ้าฯ           
รับพระราชทานรางวัล วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๑ 
 



๖ 

 

 

ตอนที ่๒ แบบวดัทกัษะการประเมิน 
ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วใช้ข้อมูลในการตอบค าถาม 
 
สถานการณ์ที ่๔ 

 หวดั เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายของเราเปียกฝน โดยเฉพาะที่ศีรษะ จะท าให้อุณหภูมิ 
ที่เยื่อบุจมูกลดต่ าลง ประมาณ ๑-๒ องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิระดับนี้เหมาะส าหรับการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส 
ที่ตกค้างอยู่ในช่องจมูก  ประกอบกับก่อนฝนตกมักจะมีลมแรง ลมจะพัดให้ไวรัสในสภาพแวดล้อมฟุ้งกระจาย ไปทั่ว 
หากเราอยู่ในบริเวณนั้น ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อไวรัสที่มากับลมฝน ท าให้มีไวรัสจ านวนมากบริเวณ          เยื่อบุจมูก
เมื่อเชื้อโรคมีปริมาณมาก ภูมิต้านทานของร่างกายไม่อาจต้านทานได้ จึงเกิดการอักเสบของเยื่อบุจมูก  ท าให้เกิด
อาการคัดจมูก ร่างกายจะผลิตน้ ามูกขึ้นมาเพ่ือพยายามป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย  หากเชื้อโรคบุกไปได้ถึง
ล าคอ ก็จะท าให้เกิดอาการไอ เจ็บคอ คออักเสบได้  
 
 
 
จงใชข้้อมลูขา้งตน้ตอบค าถามข้อ  ๘-๑๐ 
พฤตกิรรมบง่ชี ้สามารถก าหนดระดับคุณภาพทีเ่หมาะสม 
๘.  “สาเหตสุ าคญัทีท่ าใหเ้กดิโรคหวดัคือรา่งกายเปยีกฝน” นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้      
(๑ คะแนน)     
 ๑.   เห็นด้วย  เพราะเรามักเป็นหวัดเมื่อร่างกายเปียกฝน 
 ๒.   เห็นด้วย  เพราะเม่ือร่างกายเปียกฝนท าให้เราเป็นโรคหวัดได้ง่าย 
 ๓.  ไม่เห็นด้วย  เพราะการเปียกฝนอาจจะไม่ท าให้เป็นโรคหวัดเสมอไป 
 ๔.  ไม่เห็นด้วย  เพราะโรคหวัดอาจเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสจ านวนมากทีม่ากับอากาศ 
 
พฤตกิรรมบง่ชี ้ระบรุะดบัคณุภาพของสิ่งนัน้ได้อยา่งถูกต้อง 
๙. สิ่งที่ผู้เขียนให้ความส าคัญมากที่สุดคือข้อใด  (๑ คะแนน) 

๑.  หวัดเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายได้รับเชื้อโรคหลังจากฝนตกเปียกศีรษะ 
 ๒.  เชื้อโรคที่มากับลมและฝนจะเข้าสู่ร่างกายมากจนภูมิคุ้มกันไม่อาจต้านทานได้   
 ๓.  กลไกในการสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ จะท างานเมื่อเชื้อไวรัสโรคหวัดเข้าสู่ร่างกาย 
 ๔.  เชื้อโรคที่มากับลมฝนและลมพัดขณะฝนตกจะท าให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

 
พฤตกิรรมบง่ชี ้ ระบรุะดบัคณุภาพของสิง่นั้นได้อย่างถูกตอ้ง 
๑๐.  จากสถานการณ์ข้างต้นอาการของการเป็นไข้หวัดมีระดับความรุนแรงจากน้อยไปหามากในข้อใด  
(๑ คะแนน) 

๑.  ไอจาม คัดจมูก  เวียนศีรษะ  คออักเสบ 
 ๒.  เวียนศีรษะ  ไอจาม  คัดจมูก  คออักเสบ 

๓.  ไอจาม  เวียนศีรษะ  คัดจมูก  คออักเสบ 
 ๔.  เวียนศีรษะ  คัดจมูก  ไอจาม  คออักเสบ   
 
สถานการณ์ที ่๕ 
  ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาภัยธรรมชาติมากมายและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อาทิเช่น  พื้นที่ส่วนใหญ่
ของประเทศเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง มีน้ าป่าไหลหลาก ท าให้เกิดน้ าท่วมซึ่งเกิดความเสียหายแก่ชีวิต บ้านเรือน 
และทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก  ในขณะเดียวกันการเกิดภัยแล้งเนื่องจากการขาดแคลนน้ าท าให้พื้นที่เกษตรกรรม 
ที่ปลูกพืช ผัก ผลไม้ แห้งตาย สัตว์ไม่มีน้ าดื่มส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้บางพ้ืนที่ก็เกิด 
แผ่นดินไหว ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกัน 
 
 
 
จงใชข้้อมลูขา้งตน้ตอบค าถามข้อ  ๑๑ – ๑๒ 
พฤตกิรรมบง่ชี ้ระบรุะดบัคณุภาพของสิ่งนัน้ได้อยา่งถูกต้อง 
๑๑. จงเรียงล าดับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในประเทศไทย จากมากไปหาน้อย     
      (๓ คะแนน)   

๑)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒)………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
๓)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

พฤตกิรรมบง่ชี ้ระบรุะดบัคณุภาพของสิ่งนัน้ได้อยา่งถูกต้อง 
๑๒. สถานการณ์ที่ก าหนดให้ เหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนมากที่สุด
เพราะเหตุใด (๒ คะแนน)     

๑)  สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินประชาชนมากที่สุดคือ 
................................................................................................................................................... ................... 
๒)  เหตุผล
...................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 

ตอนที ่3 แบบวดัทักษะการสรปุลงความคดิเหน็ 
ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วใช้ข้อมูลในการตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จงใชข้้อมลูขา้งตน้ตอบค าถามข้อ  ๑๓ – ๑๕ 
พฤตกิรรมบง่ชี ้ สามารถให้ความเหน็เกีย่วกบัข้อมลูทีส่รปุได้ไดเ้กนิไปจากข้อมลูที่มอียู่ 
๑๓.  จากสถานการณท์ี่ก าหนดให้ นักเรียนคิดว่าสาเหตุที่ท าให้เด็กชายปังปังถูกครูบ่นเป็นประจ า  (๑ คะแนน)   
........................................................... ............................................................................................ ............................  
พฤตกิรรมบง่ชี ้ สามารถให้ความเหน็เกีย่วกบัข้อมลูทีส่รปุได้ไดเ้กนิไปจากข้อมลูที่มอียู่ 
๑๔.  คุณธรรมด้านใดที่ควรปลูกฝังให้เกิดกับเด็กชายปังปังมากที่สุด  (๑ คะแนน)   
............................................................................................................................. .....................................................  
พฤตกิรรมบง่ชี ้ สามารถให้ความเหน็เกีย่วกบัข้อมูลทีส่รปุได้ไดเ้กนิไปจากข้อมลูที่มอียู่ 
๑๕.  ให้นักเรียนตั้งชื่อบทความข้างต้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้ (๑ คะแนน) 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 

สถานการณ์ที ่๖  
มีครอบครัวหนึ่งพ่อพิการทางสายตา แม่เดินไม่ได้เนื่องจากเป็นโรคโปลิโอ ทั้งสองมีลูกชายอยู่คนหนึ่ง

ชื่อเด็กชายปังปัง ซึ่งเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีนิสัยชอบเอาแต่ใจตนเอง ไม่ค่อยเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ
แม่  ขี้เกียจและไม่ชอบเรียนหนังสือ ทั้ง ๆ ที่พ่อแม่ของเด็กชายปังปังได้เลี้ยงดูส่งเสียลูกเรียนเต็มทีเ่พ่ือหวังว่า
ลูกจะเรียนจบในชั้นสูง ๆ มีรายได้เพียงพอที่เลี้ยงตนเองและพ่อแม่ในยามที่แก่ชรา เมื่อเด็กชายปังปังไป
โรงเรียน มักจะถูกเพ่ือน ๆ ล้อเรื่องพ่อแม่ของเขาเสมอ ท าให้เขารู้สึกไม่พอใจที่เกิดเป็นลูกของพ่อกับแม่ ไม่
อยากไปโรงเรียนและไม่สนใจเรียน จึงสอบตกหลายวิชา จนคุณครูบ่นเป็นประจ า   

กลางดึกคืนหนึ่งเด็กชายปังปังประสบอุบัติเหตุ เพ่ือน ๆ น าเด็กชายปังปังส่งโรงพยาบาล ระหว่างทาง
เด็กชายปังปังเสียเลือดไปมากและต้องการเลือดในการผ่าตัดเป็นจ านวนมาก แต่เลือดที่โรงพยาบาลมี ไม่
เพียงพอเมื่อพ่อและแม่ของเขาทราบก็รีบมาโรงพยาบาลเพ่ือให้เลือดกับลูกชาย จนในที่สุดเด็กชายปังปังกร็อด
ชีวิตแต่ต้องเสียขาทั้ง ๒ ข้างไปกลายเป็นคนพิการ ไม่สามารถเดินได้  
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