
 
 
 
 

ค าชีแ้จง 
เครือ่งมอืวดัและประเมนิความสามารถและทกัษะ                                                 

ตามจดุเนน้การพฒันาคณุภาพผู้เรยีน 
“ทกัษะการคดิขั้นสงู” 

 
 
 
 
 
 

 
ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่๕ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
สงวนลิขสทิธิ ์               กนัยายน ๒๕๕๕ 
 
 
 



๒ 
 

 
ลกัษณะเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล  
             ๑.๑  โครงสรา้งในการสรา้งเครื่องมือวดั และประเมินผลตามทกัษะการคิด 

ชัน้ ทักษะการคดิ 
เลือกตอบ

(ข้อ) 
เขยีนตอบ 

(ข้อ) 
รวม 
(ข้อ) 

คะแนน
เต็ม 

เวลา  
(นาที) 

ม.๕ 
ทักษะการคิดแก้ปญัหา 
อย่างสร้างสรรค ์ ๕ ๘ ๑๓ ๒๕ ๕๐ 

 
             ๑.๒  โครงสร้างในการสรา้งเครื่องมือวดั และประเมินผลตามพฤติกรรมบ่งชี้ 
ทักษะการคดิ 
  

ชัน้ ทักษะการคดิ พฤตกิรรมบง่ชี้ 
เลือกตอบ

(ข้อ) 
เขยีนตอบ 

(ข้อ) 
รวม 
(ข้อ) 

ม.๕ ทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค ์

๑. สามารถระบุประเด็นที่คดิ 
๒. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเลอืก
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ใน 
การหาค าตอบ 
๓. สามารถแสวงหาทางเลือก/ 
ค าตอบท่ีมีความเหมาะสม 
๔. สามารถประเมินทางเลือกและ 
เลือกทางเลือก/ค าตอบท่ี 
เหมาะสมทีสุ่ด 
 

๑ 
๑ 
 
 

๒ 
 

๑ 

๒ 
๒ 
 
 

๑ 
 

๓ 

๓ 
๓ 
 
 

๓ 
 

๔ 

รวม ๕ ๘ ๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
ตอนที ่๑  แบบเลือกตอบ   
สถานการณ์ที ่ ๑ ตอบค าถามข้อ ๑ 
พฤตกิรรมบง่ชี้   สามารถแสวงหาทางเลือก/ค าตอบที่มีความเหมาะสม    

ข้อ ๑ เฉลย ข้อ ๒ เอาน้ าเทลงไปในหลุม เพราะ เนื่องจากลูกปิงปองมีน้ าหนักเบา เมื่อเทน้ า
ลงไปในหลุมจะท าให้ลูกปิงปองลอยขึ้นมาให้หยิบได้ 
เกณฑ์การให้คะแนน      
  ตอบข้อ  ๒  ได้ ๑ คะแนน ,   ตอบข้ออ่ืน ๆ ไม่ได้คะแนน 

 

สถานการณ์ที ่๒   ตอบค าถามข้อ ๒ - ๔ 
พฤตกิรรมบง่ชี้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการหาค าตอบ 

ข้อ ๒.  เฉลย ข้อ  ๔  ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 
เกณฑ์การให้คะแนน      
 ตอบข้อ ๔  ได้ ๑ คะแนน ,   ตอบข้ออ่ืน ๆ ไม่ได้คะแนน 

พฤตกิรรมบง่ชี้ สามารถแสวงหาทางเลือก/ค าตอบที่มีความเหมาะสม 
ข้อ ๓.  เฉลยข้อ  ๒.  ระมัดระวังตนเองในการดื่มกิน 

เกณฑ์การให้คะแนน      
ตอบข้อ ๒  ได้ ๑ คะแนน ,   ตอบข้ออ่ืน ๆ ไม่ได้คะแนน 

พฤตกิรรมบง่ชี ้ สามารถประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือก/ค าตอบที่เหมาะสมที่สุด 
ข้อ ๔. เฉลย ข้อ  ๑.  เลือกวิธีการที่สามารถท าได้ด้วยตนเองเพราะเมื่อทุกคนระมัดระวัง

ตัวเองก็คงจะไม่เกิดอุบัติเหตุ 
เกณฑ์การให้คะแนน      

ตอบข้อ ๑  ได้ ๑ คะแนน ,   ตอบข้ออ่ืน ๆ ไม่ได้คะแนน 

 
สถานการณ์ที ่๓  ตอบค าถามข้อ  ๕- ๗ 
พฤตกิรรมบง่ชี ้การบอกประเด็นปัญหาหรือประเด็นส าคัญของเรื่อง 
ข้อ ๕. เฉลย ข้อ ๓ การรู้จักเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 
เกณฑ์การให้คะแนน      

ตอบข้อ ๓  ได้ ๑ คะแนน ,   ตอบข้ออ่ืน ๆ ไม่ได้คะแนน 

 
ตอนที ่๒ แบบเขียนตอบ  
พฤตกิรรมบง่ชี้  สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และ เลือกข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการหาค าตอบ) 
ข้อ ๖.   
แนวทางการตอบ 

- เลือกดูสินค้าหลาย ๆ ยี่ห้อ ดูค าอธิบายคุณภาพและส่วนผสมที่ติดฉลากไว้แต่ละยี่ห้อ                   

          - ไม่เชื่อตามข้อความที่โฆษณาเกินความจริง 

- ซื้อสินค้ากับบริษัทผู้จ าหน่ายที่มีการรับประกันคุณภาพสินค้า  
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม  ๓ คะแนน ) 
- ค าตอบถูกต้อง             ๓  ประเด็น      ได้    ๓   คะแนน 

- ค าตอบถูกต้อง             ๒   ประเด็น      ได้    ๒   คะแนน 

- ค าตอบถูกต้อง             ๑   ประเด็น      ได ้   ๑   คะแนน 

- ค าตอบไม่ถูกต้อง          ไม่ได้คะแนน 
 
 

พฤตกิรรมบง่ชี้  สามารถประเมินทางเลือกและ เลือกทางเลือก/ค าตอบที่เหมาะสมที่สุด 

ข้อ ๗.   
แนวทางการตอบ 

- เลือกดูสินค้าหลาย ๆ ยี่ห้อ ดูค าอธิบายคุณภาพและส่วนผสมที่ติดฉลากไว้แต่ละ
ยี่ห้อ เพราะ จะท าให้เราเปรียบเทียบคุณภาพสินค้า และเหมาะสมกับราคา             

           - ไม่เชื่อตามข้อความท่ีโฆษณาเกินความจริง เพราะสินค้าบางอย่างอาจไม่มีคุณภาพ 
ตามท่ีบริษัทบอก  หากน าไปใช้อาจท าให้เกิดความเสียหายกับร่างกายและทรัพย์สินก็ได้ 

  - ซื้อสินค้ากับบริษัทผู้จ าหน่ายที่รับประกันคุณภาพสินค้า  เพราะ เมื่อน ากลับไปใช้
งาน หรือยังไม่ใช้ก็ตาม อาจเกิดการชุดรุด เสียหาย ก็สามารถน าไปให้บริษัทผู้จ าหน่ายตรวจสอบหรือ
เปลี่ยน  คืน  ได้ 
แนวทางการใหค้ะแนน           
             -  ค าตอบเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสม มีเหตุผลชัดเจน และมีความเป็นไปได้  
 ได้   ๒  คะแนน 

- ค าตอบเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสมแต่เหตุผลไม่ชัดเจนได้ ๑ คะแนน 
   - ค าตอบไม่ถูกต้อง   ไม่ได้คะแนน 

  
สถานการณ ์ที ่๔  ตอบค าถามข้อ ๘ - ๙ 
พฤตกิรรมบง่ชี้  การบอกประเด็นปัญหาหรือประเด็นส าคัญของเรื่อง 
ข้อ ๘.  
แนวทางการตอบ 
 นักเรียนบอกประเด็นของปัญหาที่ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในขั้นวิกฤต
รุนแรง  

- การตัดไม้ท าลายป่า                    

- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีแผน 
- การบุกรุกป่า       
- การเผาป่า  

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม  ๒ คะแนน ) 
-  ค าตอบถูกต้อง    ๓- ๔    ประเด็น     ได้    ๒  คะแนน 

-  ค าตอบถูกต้อง    ๑- ๒  ประเด็น      ได้    ๑   คะแนน 

-  ค าตอบไม่ถูกต้อง      ไม่ได้คะแนน                                                   
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

พฤตกิรรมบง่ชี้  สามารถแสวงหาทางเลือก/ค าตอบที่มีความเหมาะสม   
ข้อ ๙.  
แนวทางการตอบ 
 นักเรียนบอกแนวทาง  วิธีการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้  เช่น 
  ๑. ร่วมกันใช้ก๊าซธรรมชาติแทนถ่านหินและน้ ามันในกระบวนการผลิตและการขนส่ง
ต่างๆ เพ่ือลดปริมาณการปล่อยออกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง 
    ๒. ใช้พลังงานทดแทน เช่น จากแสงอาทิตย์   ลม   ชีวมวล 
   ๓. ปลูกป่าเพ่ิมเติม เพ่ือรักษาป่าที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไป  

๔. ฟ้ืนฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม  
   ๕. ศึกษาและปรับปรุงวิธีการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับชนิดของพืช 
   ๖. ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือน 
    ๗. เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการคมนาคม ซึ่งอาจท าได้โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ทดแทนเชื้อเพลิง หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ เป็นต้น 
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม  ๓ คะแนน ) 

-  ค าตอบถูกต้อง             ๔   ประเด็นขึ้นไป    ได้    ๓   คะแนน 

-  ค าตอบถูกต้อง             ๒-๓   ประเด็น    ได้    ๒   คะแนน 

-  ค าตอบถูกต้อง             ๑   ประเด็น    ได้    ๑   คะแนน 

-  ค าตอบไม่ถูกต้อง        ไม่ได้คะแนน 

พฤตกิรรมบง่ชี้  สามารถประเมินทางเลือกและ เลือกทางเลือก/ค าตอบที่เหมาะสมที่สุด 

ข้อ ๑๐.  
แนวทางการตอบ 

- ใช้พลังงานทดแทน เช่น บ้านที่เลี้ยงสัตว์ การหมักมูลสัตว์ที่เก็บไว้ในถัง จะให้ 
แก๊สหุงต้ม ที่สามารถน ามาใช้ในครัวเรือนได้   
   - รณรงค์การปลูกต้นไม้ในโรงเรียน และ ชุมชน  เพ่ือรักษาป่า  ต้นน้ าล าธาร  ที่มีอยู่
ให้คงอยู่ และเพ่ิมข้ึนอีก  อีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนที่ก าลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
  - ศึกษาและปรับปรุงวิธีการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับชนิดของพืช โดยศึกษาการปลูกพืช 
จากพ่อ แม่ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเกษตรอ าเภอ เพื่อเป็นข้อมูลในการเพาะปลูกต่อไป  

   - ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประหยัด ปิดไฟ  และถอดปลั๊กไฟ ทุกครั้งหลังเลิกใช้งานแล้ว  จะท า
ให้เราประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และยังเสียค่าไฟฟ้าน้อยอีกด้วย 

 เกณฑก์ารให้คะแนน 

            -  ค าตอบเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสม มีเหตุผลชัดเจน และมีความเป็นไปได้  

ได้   ๒  คะแนน 

            -   ค าตอบเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสมแต่เหตุผลไม่ชัดเจนได้    ๑   คะแนน 

    -  ค าตอบไม่ถูกต้อง   ไม่ได้คะแนน 
 

สถานการณ์ที ่๕  ตอบค าถามข้อ ๑๑ – ๑๓ 
พฤตกิรรมบง่ชี้  สามารถประมวลข้อมูลทั้งด้านข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ 

ประเด็นที่คิด ทั้งทางกว้าง  ลึก และไกล  
 
 
 
 
 



๖ 
 

ข้อ ๑๑  
แนวทางในการตอบ 
 ค าตอบที่เปน็การประมวลขอ้เท็จจรงิ  

-    ในปี  ๒๕๔๑  เหมืองตะกั่วบริษัท ตะกั่วคอนเซนเทรทส์(ประเทศไทย) จ ากัด 
ปล่อยสารตะกั่วปนเปื้อนในล าน้ าคลิตี้  ท าให้ปริมาณตะกั่วในล าห้วยสูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้เกิด
ความสูญเสียและความตายปรากฎอย่างต่อเนื่องทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านได้เรียกร้อง
ค่าเสียหายกับบริษัทฯ และชนะคดีในศาลชั้นต้น โดยศาลสั่งให้บริษัทฯจ่าย ๔.๒๖ ล้านบาท  

-    บริษัทยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์สั่งให้จ่ายเพ่ิมเป็น 29.5 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นศาลฎีกา  
-  นอกจากนี้ในปี ๒๕๔๗ ชาวคลิตี้ล่างยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษต่อศาลปกครอง ใน

ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าต่อการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูล าห้วยคลิตี้ล่าง และ
เรียกร้องค่าเสียหายจากการเสียโอกาสในการไม่สามารถด ารงชีพได้ตามปกติ  

  -  ปี ๒๕๕๑ ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าจึง ให้ชดใช้เงินแก่ชาวบ้าน ๗๔๓,๒๒๖ บาท ปัจจุบันคดีอยู่ในขั้นการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด 
ค าตอบที่เปน็การประมวลความคิดเหน็   

- ชัยชนะของชาวบ้านชายขอบตัวเล็กๆที่กล้าต่อกรจนชนะทางคดีความ  
- คนส่วนใหญ่คิดว่าชาวคลิตี้รวยจากการชนะคดีความ  (ในสังคมเหลื่อมล้ าและบูชา
เงินมากกว่าความเป็นมนุษย์  “ตอนนี้พวกเขารวยแล้ว ได้เงินตั้งหลายล้านบาท” ) 
- แต่ในความเป็นจริง  ชาวคลิตี้ยังล าบากในการดูแลผู้ป่วย  (หัวอกแม่ที่เฝ้าดูแลลูกที่
ป่วยหนักจากมะเร็งจะรู้สึกอย่างไร , ชาวบ้านไม่ได้คาดหวังสูงถึงขนาดต้องหายจาก
โรค พวกเขาขอแค่เพียงโอกาสเดินทางมารักษาเพ่ือประทังชีวิตก็พอ…) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
- ค าตอบถูกต้องทั้ง  ๒   ประเด็นรวม  ๖ ข้อ   ได้    ๓   คะแนน 
- ค าตอบถูกต้องทั้ง  ๒   ประเด็นรวม  ๔-๕  ข้อ   ได้    ๒   คะแนน 
- ค าตอบถูกต้องทั้ง   ๒   ประเด็นรวม   ๑-๓  ข้อ      ได้    ๑   คะแนน 

- ค าตอบไม่ถูกต้อง       ไม่ได้คะแนน 
 

พฤตกิรรมบง่ชี้  สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และ เลือกข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการหาค าตอบ 

ข้อ ๑๒.  
แนวทางการตอบ 

  - ประชุมผู้น าชุมชน ชาวบ้าน ท าข้อตกลงร่วมกับโรงงานบริษัทตะกั่วคอนเซนเทรทส์
(ประเทศไทย) จ ากัด ให้หยุดปล่อยสารตะกั่วลงในล าน้ า 

  -  ฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้ เพราะล าห้วย เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของหมู่บ้านที่
ชาวบ้านใช้ประโยชน์มากมาย ในการด ารงชีวิต 

- ติดป้ายเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านงดใช้น้ าจากล าห้วยคลิตี้ชั่วคราว 

- ชักชวนให้ชาวบ้านตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจ า เพ่ือตรวจหาสารปนเปื้อน 

แนวทางการใหค้ะแนน 

- ค าตอบถูกต้อง     ๓   ประเด็น     ได้    ๓   คะแนน 

- ค าตอบถูกต้อง     ๒   ประเด็น     ได้    ๒   คะแนน 
 
 
 
 
 



๗ 
 

- ค าตอบถูกต้อง     ๑   ประเด็น     ได้    ๑   คะแนน 

- ค าตอบไม่ถูกต้อง             ไม่ได้คะแนน 

พฤตกิรรมบง่ชี้ สามารถประเมินข้อมูลที่ใช้ในการคิด 

ข้อ ๑๓.  
แนวทางในการตอบ 
แนวค าตอบนักเรียนสามารถตอบได้ทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสม  โดยแสดงเหตุผลสนับสนุนที่ชัดเจน
และเป็นจริง  เช่น 

-  เหมาะสม เพราะว่าการพิพากษาของศาลปกครองกลางต้องเป็นไปตามตัวบท
กฎหมาย 

-  ไม่เหมาะสม เพราะเงินไม่สามารถทดแทนความสูญเสียที่ชาวบ้านได้รับ 
เกณฑ์การให้คะแนน  
                     - ค าตอบแสดงเหตุผลที่สอดคล้องเหมาะสมได้ชัดเจน       ๒  คะแนน 
                     - ค าตอบแสดงเหตุผลได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร                   ๑  คะแนน                    
                     - ค าตอบไม่ถูกต้อง    ไม่ได้คะแนน       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

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 ๕ ใส่ในช่องเป้าหมายเท่ากับ ๔ (คน) 
๒. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน ? (สรุป) ใส่ในช่องผลลงคะแนนที่ได้เท่ากับ ๒ (คน) 
 



 

 

 

 

เครื่องมอืวดัและประเมนิผล 
ความสามารถและทกัษะ                                                             

ตามจดุเนน้การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 
“ทกัษะการคดิขั้นสงู” 

 
 

 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่๕ 

 

 

 

 

 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

สงวนลิขสทิธิ ์          กนัยายน ๒๕๕๕ 



๒ 

 

แบบวดัความสามารถและทักษะการแกป้ัญหาอยา่งสรา้งสรรค์    
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๕ 

.................................................................................................................... ......................................... 
ค าชีแ้จง 

๑.  แบบวัดความสามารถและทักษะการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ฉบับนี้     มีทั้งหมด ๑๓ ข้อ จ านวน ๒๕ คะแนน แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ  

    

 ตอนที่ ๑  แบบเลือกตอบ  จ านวน ๕ ข้อ คือ ข้อ ๑- ๕ ข้อละ ๑ คะแนน  รวมคะแนน  ๕ 
คะแนน  โดยให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวแล้วให้ท าเครื่องหมาย  ทับ
หมายเลขค าตอบ ให้ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษค าตอบ   
 

 ตอนที่ ๒ แบบเขียนตอบ จ านวน ๘ ข้อ คือ ข้อ ๖ – ๑๓โดยข้อ ๖ , ๘, ๑๑ และ ๑๒ ให้ข้อ
ละ  ๓ คะแนน  และข้อ  ๗ , ๘, ๑๐ และ ๑๓ ให้ข้อละ ๒ คะแนน รวมคะแนน ๒๐ คะแนน โดยให้
นักเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ พร้อมเหตุผลประกอบที่ชัดเจน  

๒. นักเรียนมีเวลาท าข้อสอบ  ๕๐ นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

สถานการณ์ที ่๑ 
ลูกปิงปองลูกหนึ่งหล่นลงไปในหลุม ที่กว้างกว่าลูกปิงปองเล็กน้อย และลึกเกินกว่าที่มือของเด็ก

และมือของคุณพ่อคุณแม่จะเอ้ือมถึง เด็กร้องไห้อยากได้ลูกปิงปอง พ่อแม่ปลอบอย่างไรก็ไม่หยุด 
พ่อ แม่ จึงพยายามจะเอาลูกปิงปองขึ้นจากหลุมให้ได้ 
 

ตอนที ่๑  แบบเลอืกตอบ   

สถานการณ์ที ่ ๑  ตอบค าถามข้อ ๑ 
พฤตกิรรมบง่ชี้  สามารถแสวงหาทางเลือก/ค าตอบทีม่ีความเหมาะสม    
ข้อ๑. จากสถานการณ์ดังกล่าว พ่อ แม่ จะท าอย่างไรจึงจะน าลกูปิงปองขึ้นมาจากหลุมได้เหมาะสมที่สุด  
 ๑.  ขุดหลุมให้กว้างออกแล้วหยิบขึ้นมา 
 ๒.  เอาน้ าเทลงไปในหลุม 
 ๓.  ใช้เชือกผูกเป็นเงื่อนแล้วหยุ่นลงไป 

๔. ใช้ไม้เขี่ยขึ้นมา 
 

 

สถานการณ์ที ่๒ 
 ในระหว่างวันหยุดสงกรานต์ทุกปี  สถิติการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยสูงมากทั้งที่รัฐบาลทุก
สมัย    ถือเป็นนโยบายส าคัญท่ีจะรณรงค์ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ  มีการตั้งเป้าหมายว่าแต่ละปีจะลด
จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ  ลดจ านวนผู้เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละเท่าไร  แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  และการดื่มสุรา  
อุบัติเหตุดังกล่าวท าให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก  มีผู้ประเมินว่าเราสูญเสียทรัพย์สิน
ในช่วงสงกรานต์มากกว่า  ๓๐๐ ล้านบาท  เป็นค่าเสียหายของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ  ค่า
ซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่เสียหาย  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  การท าศพ  รวมทั้งความสูญเสีย
ทางจิตใจของญาติพ่ีน้องผู้เสียชีวิต   มีผู้เสนอว่าควรให้งดใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะ  และควรงด
จ าหน่ายสุราในช่วงวันหยุดสงกรานต์  แต่ก็ไม่สามารถท าได้เพราะขัดกับความคิดของคนส่วนใหญ่ที่
มักจะเฉลิมฉลองเทศกาลด้วยการท่องเที่ยวและดื่มกิน   

 

จากสถานการณ์ที ่๒   ตอบค าถามข้อ ๒ – ๔ 
พฤตกิรรมบง่ชี ้สามารถวเิคราะหข์้อมลูและเลอืกขอ้มลูทีจ่ะน ามาใชใ้นการหาค าตอบ 
ข้อ ๒.  ความสูญเสียทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุข้อใดมีผลกระทบต่อสังคมมากที่สุด 

๑.  ค่าเสียหายของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ 
๒.  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ 
๓.  ค่าใช้จ่ายในการท าศพ 
๔.  ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 



๔ 

 

พฤตกิรรมบง่ชี้  สามารถแสวงหาทางเลือก/ค าตอบทีม่ีความเหมาะสม 
ข้อ๓.  นักเรียนคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันหยุดสงกรานต์ควรท าอย่างไร 
 ๑.  รณรงค์ลดอุบัติเหตุผ่านสื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย 
  ๒.  ระมัดระวังตนเองในการเดินทาง การดื่มกิน 

๓.  เพ่ิมต ารวจจราจรและการตั้งด่านควบคุมการจราจรทุกเส้นทาง 
๔. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ 
พฤตกิรรมบง่ชี้  สามารถประเมินทางเลือกและเลือกทางเลอืก/ค าตอบทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

ข้อ ๔. จากค าตอบข้อ ๓.  นักเรียนมีเหตุผลในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร  
๑.  เลือกวิธีการที่สามารถท าได้ด้วยตนเองเพราะเมื่อทุกคนระมัดระวังตัวเองก็คงจะไม่เกิด 

               อุบัติเหตุ 
๒.  เลือกวิธีการป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุโดยการให้ความรู้เพ่ือที่ทุกคนจะได้ดูแลตนเองได้ 

               ถูกต้อง 
๓. เลือกวิธีการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเพราะเมื่อคนส่วนใหญ่ได้รับทราบวิธีการก็จะระวังไม่ให้ 

              เกิดอุบัติเหตุ 
๔. เลือกวิธีการดูแลผู้เดินทางทุกเส้นทางเพราะจะได้มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้เดินทาง 

              อย่างทั่วถึง 
สถานการณ์ที ่๓ 

 
 

 

 
แจ๋ว  : เวลาฉันซื้อน้ าผลไม้ที่บรรจุในขวดหรือเป็นกล่อง ฉันจะเลือกดูหลาย ๆ ยี่ห้อ ดูค าอธิบาย 

คุณภาพและส่วนผสมของน้ าผลไมท้ี่ติดฉลากไว้แตล่ะยี่ห้อ แล้วจึงตัดสินใจซื้อ 
ก้อย   : แม่บ้านอย่างพวกเราจะต้องรู้จักบริโภคสินค้าต่าง ๆ ขณะนีม้ีตัวแทนบริษัทต่าง ๆ มา      
             โฆษณาขายสินค้า เช่น ผงซักฟอก ซึ่งหลายบริษัทมีการลดราคาถูกมาก บางบริษัทมีการ 

แจกของแถมด้วย 
พร   : ฉันคิดว่าพวกเราต้องรู้จักเลือกสินค้า ไม่เชื่อตามข้อความที่โฆษณาเกินความจริงแต่ปรากฏ 

ว่าสินค้าคณุภาพไม่ดตีามที่บรรยายสรรพคุณไว้ในแผ่นโฆษณา เพราะฉันเคยใช้สินค้าครีม 
บ ารุงผิวที่โฆษณาว่ามคีุณภาพดี ไม่มีการแพ้ ไม่มผีลข้างเคยีง แต่พอฉันใช้แล้วหน้าบวม  
เพราะแพ้สารที่ผสมในเครื่องส าอาง ฉันจึงไปเรียกค่าเสียหายจากบรษิัทนั้น 

แจ๋ว   : ฉันเคยซื้อโทรทัศน์ บริษัทผู้จ าหน่ายเขารับประกันคณุภาพ ๒ ปี บริษัทผูผ้ลติไมเ่อาเปรยีบ 
ผู้บริโภค ฉันเลือกดูก่อนตัดสินใจซือ้โดยดรูายละเอียดจากทางอินเทอร์เน็ต 



๕ 

 

จากสถานการณ์ที่ ๓  ตอบค าถามขอ้  ๕- ๗  
พฤตกิรรมบง่ชี ้การบอกประเดน็ปญัหาหรือประเดน็ส าคญัของเรื่อง 
ข้อ๕. จากสถานการณ์ดังกล่าว ประเด็นส าคัญของการสนทนาคืออะไร  
 ๑.  สินค้าไม่มีคุณภาพ 
 ๒.  การโฆษณาสินค้าเกินความจริง 
 ๓.  การรู้จักเลือกซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค 
 ๔.  การเลือกซ้ือสินค้ายี่ห้อต่างๆ 
 
ตอนที ่๒ แบบเขียนตอบ  
พฤตกิรรมบง่ชี ้สามารถวเิคราะหข์้อมลู และ เลอืกข้อมลูทีจ่ะน ามาใชใ้นการหาค าตอบ 
๖.  จากปัญหาที่พบในการสนทนา เราควรเลือกซื้อสินค้าอย่างไร เพ่ือให้ได้สินค้ามีคุณภาพดี 
     (ตอบมาอย่างน้อย  ๓  ข้อ)  
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พฤตกิรรมบง่ชี้  สามารถประเมินทางเลือกและ เลือกทางเลอืก/ค าตอบทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
๗.  การเลือกซื้อสินค้าตามประเด็นในข้อ ๕ ถ้าเป็นนักเรียนควรเลือกซ้ือสินค้าในลักษณะใด 
     เพราะอะไร เลือกมา ๑ วธิีการ  
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 สถานการณ ์ที ่๔ 

      
  
ปัญหาของประเทศชาติทางด้านเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในวิกฤตขั้น

รุนแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนชาวไทยถ้วนหน้า  จากที่เรามองเห็นวัฏ
จักรในรอบปีหนึ่งๆ ซึ่งได้เกิดขึ้นมานานพอสมควรคือ ฝนแล้ง น้ าท่วม ทางราชการ 
ต้องให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ทั้งแจกข้าวของ อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม 
เมื่อประชาชนเผชิญกับอุทกภัยที่รุนแรงและรวดเร็ว 
  สาเหตุส าคัญบางคนก็กล่าวว่า เนื่องจากภาวะ เอลนิโน่ที่ท าให้เกิดความแห้งแล้ง 
อย่างรุนแรง แต่จริงๆ แล้วผลกระทบเหล่านี้เกิดจากคนไทยเองเป็นตนเหตุให้เกิดความแห้งแล้ง 
อย่างรุนแรง สิ่งแรกก็คือ การตัดไม้ท าลายป่า  การบุกรุกป่า เผาป่า ท าลายป่ากันมาก เมื่อป่าไม้ 

ถูกท าลายเป็นสาเหตุให้ที่ดินท ากินถูกฝนชะล้างทลายไปด้วย  ปัญหาน้ าท่วมฉับพลันทันที 
น้ าป่าไหลหลากอย่างรุนแรงที่เกิดข้ึนปีแล้วปีเหล่า กรณีภาวะน้ าท่วมที่เกิดฉับพลันทันทีท าให้เกิด
ความเสียหายกับทรัพย์สินและบ้านช่องอย่างมากมายนอกจากนี้คนไทยใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีแผนการอย่างไม่ปรานีปราสัย ไม่ให้ธรรมชาติฟ้ืนตัวขึ้นมาได้เลย 
  ทั้งหมดเป็นปัญหาของการจัดการของประเทศชาติ ปัญหานี้ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันท าช่วยกัน
แก้ไข ช่วยกันพัฒนา  
 
  
 
จากสถานการณ ์ที ่๔  ตอบค าถามข้อ ๘ -๙ 
พฤตกิรรมบง่ชี้ การบอกประเดน็ปญัหาหรือประเดน็ส าคญัของเรื่อง 
ข้อ ๘. นักเรียนคิดว่าประเด็นของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในขั้นวิกฤตรุนแรง 
เกิดจากอะไรบ้าง (ตอบมาอย่างน้อย  ๔  ข้อ)  
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................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
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.................................................................................. .................................................................. ............ 
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พฤตกิรรมบง่ชี้ สามารถแสวงหาทางเลอืก/ค าตอบทีม่ีความเหมาะสม   

ข้อ ๙.จากประเด็นปัญหาในข้อ ๘นักเรียนมีแนวทางในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ ได้อย่างไร (ระบุค าตอบอย่างน้อย ๔  ข้อ)  
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พฤตกิรรมบง่ชี ้สามารถประเมินทางเลือกและ เลือกทางเลอืก/ค าตอบทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
ข้อ๑๐. จากแนวทางในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในข้อ ๙  ถ้าเป็น
นักเรียนจะเลือกวิธีการใด เพ่ือช่วยเหลือประเทศชาติ เพราะเหตุใด เลือกมา ๑ วิธีการ  
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สถานการณ์ที ่๕ 
 

        
                    
                หมู่บ้านคลิตี้ อยู่ในแถบทุ่งป่านเรศวรอันกว้างใหญ่  มีล าห้วยคลิตี้เป็นเส้นเลือดใหญ่ของ
หมู่บ้านในการจับสัตว์น้ า เด็ดผัก เก็บสมุนไพร เด็กๆว่ายน้ า วัวควายกินน้ าอยู่ริมตลิ่ง ภาพแห่งรอยยิ้มและวิถี
ชีวิตเร่ิมหายไป วัวควายเร่ิมตาย  คนเร่ิมปวดท้อง ปวดกระดูก ลูกพิการ ปัญญาอ่อน ความสูญเสียและความ
ตายปรากฎอย่างต่อเนื่องทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เม่ือเหมืองตะกั่วบริษัท ตะกั่วคอนเซนเทรทส์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เร่ิมปล่อยสารตะกั่วปนเปื้อนในล าน้ า เป็นผลให้ปริมาณตะกั่วในล าห้วยสูงถึง ๐.๓๙๕ มิลลิกรัม/
ลิตร (ค่ามาตรฐาน = ๐.๐๕ มิลลิกรัม/ลิตร)  ในปี ๒๕๔๑ และระดับตะกั่วปนเปื้อนในเลือดของเด็กบ้านคลิตี้
ล่างสูงถึง ๑๒.๕๖-๔๘.๘ ไมโครกรัม/เดซิลิตร (ค่ามาตรฐาน=๑๐ ไมโครกรัม/เดซิลิตร) ในปี ๒๕๔๓  ปัญหา
นี้จึงน าไปสู่กระบวนการทางกฎหมาย  ในปี ๒๕๔๖  ชาวบ้าน ๘ คนได้เรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทฯ และ
ปรากฏว่าชาวบ้านชนะคดีในศาลชั้นต้น โดยศาลสั่งให้บริษัทฯจ่าย ๔.๒๖ ล้านบาท ต่อมาบริษัทยื่นอุทธรณ์ 
และศาลอุทธรณ์สั่งให้จ่ายเพิ่มเป็น ๒๙.๕ ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นศาลฎีกา ต่อมาในปี ๒๕๕๐ ชาวบ้าน
อีก ๑๕๑ คนได้ฟ้องร้องบริษัทในฐานเดียวกัน ศาลสั่งจ่าย ๓๖ ล้านบาท   นอกจากนี้ในปี ๒๕๔๗ ชาวคลิตี้
ล่างยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษต่อศาลปกครอง ในฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าต่อการ 
แก้ไขปัญหาฟื้นฟูล าห้วยคลิตี้ล่าง และเรียกร้องค่าเสียหายจากการเสียโอกาสในการไม่สามารถด ารงชีพได้
ตามปกติ จนในปี ๒๕๕๑ ศาลปกครองกลางพิพากษาว่ากรมควบคุมมลพิษปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าจริง ให้
ชดใช้เงินแก่ชาวบ้าน ๗๔๓,๒๒๖ บาท ปัจจุบันคดีอยู่ในขั้นการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

ข่าวการชนะคดีถูกเผยแพร่ไปสูส่ื่อต่างๆอย่างครึกโครม เพราะคดีนี้คือชัยชนะของชาวบา้นชายขอบ
ตัวเล็กๆที่กล้าต่อกรจนชนะทางคดีความ เสมือนเปิดพื้นที่ให้พวกเขา “มีตัวตน” ในสังคมเหลื่อมล้ าและบูชา
เงินมากกว่าความเป็นมนุษย์  “ตอนนี้พวกเขารวยแล้ว ได้เงินตัง้หลายลา้นบาท” สิ่งนี้คือมโนทศัน์ที่คนใน
สังคมมองพวกเขา หากทว่าในความเป็นจริงมิใช่เช่นนั้น พวกเขายังไม่เคยได้รับเงินแม้แตบ่าทเดียว เนื่องจาก
คดียังไม่ถึงที่สดุ ขณะเดียวกันการเยียวยาจากภาครัฐก็ล่าชา้และไม่ชัดเจน ชาวบา้นมากมายก าลังรอบริษัทผู้
ก่อมลพิษหรือภาครัฐจะหยิบยื่นความช่วยเหลือมาสู่พวกเขา แต่ความหวังนั้นกไ็ม่ชัดเจนเสียที คนเจ็บเริ่ม
ตายเพราะไม่มีเงินรักษาชีวิตรอไม่ได้ ความเจ็บป่วยก็รอไม่ได้ หัวอกแม่ที่เฝ้าดูแลลูกที่ป่วยหนักจากมะเร็งจะ
รู้สึกอย่างไร ชาวบา้นไม่ได้คาดหวังสูงถึงขนาดต้องหายจากโรค พวกเขาขอแค่เพียงโอกาสเดินทางมารักษา
เพื่อประทังชีวิตก็พอ… 
 
จากสถานการณ์ที ่๕  ตอบค าถามข้อ ๑๑ – ๑๓ 
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พฤติกรรมบ่งชี้ สามารถประมวลข้อมูลทั้งด้านข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ   ประเด็น 
ที่คิด ทั้งทางกว้าง  ลึก และไกล  
ข้อ๑๑. จากสถานการณ์ที่ ๕  ให้นักเรียนประมวลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านคลิตี้และความคิดเห็น
ที่คนอื่นๆ มีต่อชาวบ้าน  (ตอบมาอย่างละ  ๓  ข้อ)  
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พฤตกิรรมบง่ชี ้สามารถวเิคราะหข์้อมลู และ เลอืกข้อมลูทีจ่ะน ามาใชใ้นการหาค าตอบ 
ข้อ๑๒. จากปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านคลิตี้  นักเรียนจะเลือกแนวทางในการคลี่คลายปัญหานี้ 
ด้วยวิธีใดบ้าง  (ตอบมาอย่างน้อย  ๓  ข้อ)  
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พฤตกิรรมบง่ชี้ สามารถประเมินข้อมลูทีใ่ชใ้นการคดิ 
ข้อ๑๓. จากข้อความ “ ศาลปกครองกลางพิพากษาว่ากรมควบคุมมลพิษปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า
จริง ให้ชดใช้เงินแก่ชาวบ้าน ๗๔๓,๒๒๖ บาท ” เป็นการตัดสินที่เหมาะสมกับความเสียหายและความ
สูญเสียของชาวคลิตี้หรือไม่  เพราะเหตุใด 
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............................................................................................................................. ...................................
................................................................................... .................................................................... ........ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ............... 
 


	คำชี้แจงม.๕.pdf
	แบบวัดม.๕.pdf

