
 
 
 
 

ค าชีแ้จง 
ความสามารถและทกัษะ                                                 

ตามจดุเนน้การพฒันาคณุภาพผู้เรยีน 
“ ทกัษะการคดิขัน้สงู” 

 
 
 
 
 
 

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 าให้เข้าใจวิชาความรู้ได้อย่างลึกซ้ึง 
๔.  มีสัมมาคารวะหรือมีความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังครูเพราะครูย่อมเห็นความดีรักใคร่ยินดี

อบรมสั่งสอนอย่างเต็มใจ 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ตอบถูก    ๑   ข้อ ได้   ๑  คะแนน 
ไม่มีค าตอบที่ถูก  ได้   ๐  คะแนน 

 
ตอนที ่๒ แบบวดัทกัษะการประเมนิ 
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 

พฤตกิรรมบง่ชี้ ระบุระดับคุณภาพของสิ่งนั้นได้อย่างถูกต้อง 
ข้อ ๑๒.  
แนวทางในการตอบค าถาม 

๑.น้ าท่วม 
 



๕ 
 

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   
 

 
ตัวอย่างการน าผลการประเมินเข้าระบบอย่างไรจากฐานข้อมูลสถานศึกษา 
๑. จ านวนนักเรียนทั้งหมดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใส่ในช่องเป้าหมายเท่ากับ ๔ (คน) 
๒. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน ? (สรุป) ใส่ในช่องผลลงคะแนนที่ได้เท่ากับ ๒ (คน) 
 

สรปุผลการประเมนิความสามารถและทักษะตามจุดเนน้การพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 
ด้านทักษะการคิดขั้นพืน้ฐานชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๑ 

              นักเรียนต้องได้ผลการประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไปทุกตอน คือ 
                           ตอนที ่๑ ความสามารถและทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

                           ตอนที ่๒ ทกัษะการประเมนิ 

                           ตอนที ่๓ ทกัษะการสรุปลงความเห็น 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ นักเรยีน ผลการประเมิน สรปุ 

ตอนที ่๑ ตอนที ่๒ ตอนที ่๓  

๑. เด็กหญิงมารยาท เรียบร้อย ด ี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ผ่าน 

๒. เด็กชายลักษณะ  ดีจริง ด ี ดี ด ี ผ่าน 

๓. เด็กหญิงมีจริง  ใช่นะ พอใช้ ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง ไม่ผา่น 

๔. เด็กชายว่าน แป้งปัน ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง ไม่ผา่น 

 



 

 

เครื่องมอืวดัและประเมนิผล 
ความสามารถและทกัษะ                                                             

ตามจดุเนน้การพฒันาคณุภาพผู้เรยีน 
“ ทกัษะการคดิขัน้สงู” 

 
 

 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่๑ 

 

 

 

 

 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

สงวนลิขสทิธิ ์         กันยายน ๒๕๕๕ 



๒ 

 

 

แบบวดัความสามารถและทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

การประเมนิและการสรุปลงความเห็น ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ค าช้ีแจง 
 
๑.  แบบวดัความสามารถและทกัษะการคิดวเิคราะห์ การประเมินและและการสรุปลงความเห็น        
    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ฉบบัน้ี มีทั้งหมด ๑๕ ขอ้ จ  านวน ๒๐ คะแนน แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ     
 ตอนที ่๑ แบบวดัความสามารถและทกัษะการคดิวเิคราะห์ จ  านวน ๗ ขอ้ รวมคะแนน              
๙ คะแนน โดย 

๑.๑ แบบเลือกตอบ จ านวน ๕ ขอ้ คือ ขอ้ ๑- ๕ ขอ้ละ ๑ คะแนน ใหน้กัเรียนเลือก 
ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแลว้ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ทบัหมายเลขค าตอบใหต้รงกบัตวัเลือกท่ี
ตอ้งการลงในกระดาษค าตอบ   

๑.๒ แบบเขียนตอบ จ านวน ๒ ขอ้ คือ ขอ้ ๖ –๗ ขอ้ โดยขอ้ ๖ ให ้๓ คะแนน 

และขอ้  ๗ ให ้๑ คะแนน ใหน้กัเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ  
            ตอนที ่๒ แบบวดัความสามารถและทกัษะการประเมนิ  จ  านวน ๕ ขอ้ รวมคะแนน ๘ คะแนน 
แบบเลือกตอบ จ านวน ๓ ขอ้ คือ ขอ้ ๘ – ๑๐ ขอ้ละ ๑ คะแนน ใหน้กัเรียนเลือก 
ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแลว้ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ทบัหมายเลขค าตอบใหต้รงกบัตวัเลือก  
ท่ีตอ้งการลงในกระดาษค าตอบ   

๒.๑ แบบเขียนตอบ จ านวน ๒  ขอ้ คือ ขอ้ ๑๑ – ๑๒ ขอ้ โดยขอ้ ๑๑ ให ้๓ คะแนน 

และขอ้  ๑๒ ให ้๒ คะแนน ใหน้กัเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
 ตอนที ่๓ แบบวดัความสามารถและทกัษะการลงความเห็น เป็นแบบเขียนตอบ จ านวน ๓  ขอ้ 
คือ ขอ้ ๑๓ – ๑๕  ขอ้ละ ๑ คะแนน   ใหน้กัเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ พร้อมอธิบายเหตุผล 
ประกอบ 
๒. นกัเรียนมีเวลาท าขอ้สอบ  ๖๐  นาที 

 
 

 



๓ 

 

 

ตอนที ่๑ แบบวดัความสามารถและทกัษะการคดิวเิคราะห์  
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์แลว้ใชข้อ้มูลในการตอบค าถาม 
สถานการณ์ที ่๑ 
     พลงังานท่ีใชท้ดแทนเช้ือเพลิงประเภทน ้ามนั ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานหลกัท่ีใชท้ัว่โลก แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดงัน้ี 
     พลงังานทางเลือก ( Alternative Energy) คือ พลงังานท่ีไดจ้ากแหล่งอ่ืน ท่ีไม่ใช่น ้ามนั เช่น ถ่านหิน  
ก๊าซธรรมชาติ หรือกมัมนัตรังสี โดยพลงังานเหล่าน้ีใชแ้ลว้จะหมดไป 
     พลงังานหมุนเวยีน ( Renewable Energy) คือ พลงังานท่ีไดจ้ากแหล่งท่ีสามารถผลิตหรือก่อก าเนิดพลงังานนั้น
ข้ึนมาเองได ้และยงัหมุนเวยีนน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก เช่น พลงังานน ้า พลงังานลม พลงังานคล่ืน  
     พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานจากก๊าซไฮโดรเจน เป็นตน้ 
 
จงใช้ข้อมูลต่อไปนีต้อบค าถามข้อที ่๑-๒ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ก าหนดเกณฑ์ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
๑.  จากขอ้มูลขา้งตน้คุณสมบติัใดเป็นเกณฑใ์นการแบ่งประเภทของพลงังานทดแทนออกเป็นพลงังานทางเลือก  
     และพลงังานหมุนเวยีน (๑ คะแนน)   

๑.  สถานะของพลงังาน  
๒.  ลกัษณะของพลงังาน  
๓.  การน าไปใชป้ระโยชน์ 
๔.  แหล่งท่ีมาของพลงังาน 

 
พฤติกรรมบ่งช้ี แยกแยะข้อมูลได้ตามเกณฑ์ 
๒. จากสถานการณ์ท่ี ๑ รูปภาพท่ีก าหนดใหต่้อไปน้ี จดัเป็นพลงังานทดแทนเช้ือเพลิงน ้ ามนัประเภทใด                 
(๑ คะแนน)   
      

๑.  พลงังานลม 
๒.  พลงังานทางเลือก 
๓.  พลงังานหมุนเวยีน 
๔.  พลงังานกงัหนัน ้า 
 
 

 
 
 



๔ 

 

 

สถานการณ์ที ่๒ 
อาหารไทยท่ีโด่งดงัไปทัว่โลกเป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างชาติ และยงัเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยดว้ย       

คงหนีไม่พน้ตม้ย  ากุง้จานเด็ดของไทยเราอยา่งแน่นอน ดว้ยเอกลกัษณ์ในรสชาติเปร้ียว หวาน เคม็ และเผด็  
ท่ีกลมกล่อม และยงัมีกล่ินหอมของ พืชผกัสมุนไพรท่ีใส่ในตม้ย  า อาทิ ตะไคร้ ใบมะกรูด หวัหอมแดง รากผกัชี 
และพริก   กุง้ท่ีใชท้  าตม้ย  า ไม่วา่จะเป็นกุง้กา้มกราม หรือกุง้แม่น ้า กุง้แชบว๊ย กุง้กุลาด าใชไ้ดท้ั้งนั้น  
แลว้แต่ความนิยมของผูบ้ริโภค ตม้ย  ากุง้แบบดั้งเดิมจะเป็นตม้ย  ากุง้น ้าใส มีสีแดงจากมนักุง้  ถา้รับประทานตม้ย  า
กุง้น ้าใสกบัขา้วสวย ๑ จาน จะใหพ้ลงังานเพียงพอส าหรับเป็นอาหาร ๑ ม้ือ ดงันั้น ขา้วสวยกบัตม้ย  ากุง้น ้าใส 
จึงเป็นอาหารไขมนัต ่าได ้  ในปัจจุบนัมีการดดัแปลงตม้ย  ากุง้ออกไป โดยใส่น ้ากะทิหรือนมสดให ้เป็นน ้าขน้  
หรือมีการเติมน ้าพริกเผา ปรุงรสเพื่อเพิ่มความหวานและสีสันของน ้าตม้ย  าซ่ึงก็จะเพิ่มปริมาณไขมนัข้ึนไปอีก    

 
 
จากข้อความข้างต้น  จงตอบค าถามข้อที ่๓ - ๕  
พฤติกรรมบ่งช้ี  สามารถทกัษะบอกความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ และความสัมพนัธ์ของข้อมูลในแต่
ละองค์ประกอบ 
๓.  ตม้ย  ากุง้น ้าใสไม่มีองคป์ระกอบของสารอาหารในหมู่ใด  (๑ คะแนน) 

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

พฤติกรรมบ่งช้ี น าเสนอผลการวเิคราะห์มาใช้ในการตอบค าถามตามวตัถุประสงค์ 
๔.  จากสถานการณ์ท่ี ๒ ถา้รับประทานตม้ย  ากุง้ ๑ ถว้ยและขา้ว ๑ จาน จะใหคุ้ณค่าทางโภชนาการในขอ้ใด   
    (๑ คะแนน)  

๑.  ไขมนัต ่า   พลงังานสูง    
๒.  ไขมนัต ่า   พลงังานต ่า    
๓.  ไขมนัสูง   พลงังานต ่า    
๔.  ไขมนัสูง   พลงังานสูง    

 พฤติกรรมบ่งช้ี  น าเสนอผลการวเิคราะห์มาใช้ในการตอบค าถามตามวตัถุประสงค์ 
๕. จากสถานการณ์ท่ี ๒ ช่ือเร่ืองใดเหมาะสมและสมเหตุสมผลท่ีสุด  (๑ คะแนน) 
 ๑. กระบวนการท าตม้ย  ากุง้ 

๒. ส่วนประกอบของตม้ย  ากุง้ 
๓. ประโยชน์ของตม้ย  ากุง้ 
๔. สารอาหารท่ีไดรั้บจากตม้ย  ากุง้ 
 



๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จงใช้ข้อมูลข้างต้นตอบค าถามข้อ  ๖-๗ 
พฤติกรรมบ่งช้ี  สามารถแยกแยะข้อมูลได้ตามเกณฑ์ 
๖.  จากพระบรมราโชวาทขา้งตน้ หากนกัเรียนตอ้งการประสบความส าเร็จในการเรียน นกัเรียนตอ้งประพฤติตน
อยา่งไรบา้ง ตอบอยา่งนอ้ย ๓ ขอ้ (๓ คะแนน)       
 ๑)……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

พฤติกรรมบ่งช้ี  บอกความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงทีว่ิเคราะห์ 
๗.  จากค าตอบขอ้ท่ี ๙ ถา้นกัเรียนตอ้งการประสบความส าเร็จทางการเรียนและมีผลการเรียนดีข้ึน  
       นกัเรียนควรปฏิบติัตามขอ้ใดมากท่ีสุดพร้อมใหเ้หตุผลประกอบ (๑ คะแนน)    
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ที ่๓ 
      “... หนา้ท่ีส าคญัของนกัเรียนอยูท่ี่เรียนให้เตม็ก าลงัและใหส้ าเร็จ การจะเรียนใหไ้ดอ้ยา่งนั้นจะท าอยา่งไร     
ก็ตอ้งเขา้ใจวา่  เราจะตอ้งมีวิชาส าหรับสร้างตวัใหมี้ความสุขความเจริญต่อไปขา้งหนา้  ถา้ยงัไม่ขวนขวาย
ศึกษาเสีย แต่ตน้จะไม่มีโอกาส จะท าใหชี้วติอบัเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตวั  เม่ือเขา้ใจ
แลว้อยา่งน้ี จะไดรั้กเรียน  ขยนัเรียนดว้ยความบากบัน่อดทน  เพราะรู้ซ้ึงถึงประโยชน์และคุณค่าของวชิา
ความรู้  การท่ีจะเรียนใหไ้ดดี้  ใหรู้้วชิาแจ่มแจง้ลึกซ้ึงไดน้ั้น นอกจากจะอยูท่ี่ความตั้งใจและความหมัน่เพียร
แลว้ ยงัอยูท่ี่ความมีสัมมาคารวะ ความฉลาดท่ีจะท าตวัใหเ้ป็นท่ีเมตตาเอน็ดูของครูดว้ย  ถา้ท าตวัดีมีความ
อ่อนนอ้มเคารพเช่ือฟังครู เอาใจใส่ช่วยเหลือครูในกิจกรรมต่าง ๆ แมเ้ล็กนอ้ยก็ไม่น่ิงดูดายหรือเฉยเมย      
ครูยอ่มมองเห็นความดีในภายในใจของตวั  จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้งศิษยจ์ะยนิดีสั่งสอนอบรมความรู้
ความดีทุกอยา่งใหโ้ดยเตม็ใจและจริงใจใหเ้ล่าเรียนส าเร็จผลไดเ้ตม็เป่ียมจึงขอใหจ้ าไวแ้ละพยายามปฏิบติัให้
ไดทุ้กคน...” 
             พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวงัไกลกังวลในโอกาสเข้าเฝ้าฯ           
รับพระราชทานรางวลั วนัท่ี  ๗  มิถุนายน ๒๕๒๑ 
 



๖ 

 

 

    ตอนที ่๒ แบบวดัทกัษะการประเมิน 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์แลว้ใชข้อ้มูลในการตอบค าถาม 
 
สถานการณ์ที ่๔ 

 หวดั เป็นโรคท่ีเกิดจากการท่ีร่างกายของเราเปียกฝน โดยเฉพาะท่ีศีรษะ จะท าใหอุ้ณหภูมิ 
ท่ีเยือ่บุจมูกลดต ่าลง ประมาณ ๑-๒ องศาเซลเซียส ซ่ึงอุณหภูมิระดบัน้ีเหมาะส าหรับการแบ่งตวัของเช้ือไวรัส 
ท่ีตกคา้งอยูใ่นช่องจมูก  ประกอบกบัก่อนฝนตกมกัจะมีลมแรง ลมจะพดัใหไ้วรัสในสภาพแวดลอ้มฟุ้งกระจาย 
ไปทัว่ หากเราอยูใ่นบริเวณนั้น ก็มีโอกาสท่ีจะรับเช้ือไวรัสท่ีมากบัลมฝน ท าใหมี้ไวรัสจ านวนมากบริเวณ          
เยือ่บุจมูกเม่ือเช้ือโรคมีปริมาณมาก ภูมิตา้นทานของร่างกายไม่อาจตา้นทานได ้จึงเกิดการอกัเสบของเยือ่บุจมูก  
ท  าใหเ้กิดอาการคดัจมูก ร่างกายจะผลิตน ้ามูกข้ึนมาเพื่อพยายามป้องกนัไม่ใหเ้ช้ือโรคเขา้สู่ร่างกาย  หากเช้ือโรค
บุกไปไดถึ้งล าคอ ก็จะท าใหเ้กิดอาการไอ เจบ็คอ คออกัเสบได ้ 
 
จงใช้ข้อมูลข้างต้นตอบค าถามข้อ  ๘-๑๐ 
พฤติกรรมบ่งช้ี สามารถก าหนดระดับคุณภาพทีเ่หมาะสม 
๘.  “สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกดิโรคหวดัคือร่างกายเปียกฝน” นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัขอ้ความน้ี      
(๑ คะแนน)     
 ๑.   เห็นดว้ย  เพราะเรามกัเป็นหวดัเม่ือร่างกายเปียกฝน 
 ๒.   เห็นดว้ย  เพราะเม่ือร่างกายเปียกฝนท าใหเ้ราเป็นโรคหวดัไดง่้าย 
 ๓.  ไม่เห็นดว้ย  เพราะการเปียกฝนอาจจะไม่ท าใหเ้ป็นโรคหวดัเสมอไป 
 ๔.  ไม่เห็นดว้ย  เพราะโรคหวดัอาจเกิดจากการไดรั้บเช้ือไวรัสจ านวนมากท่ีมากบัอากาศ 
 
พฤติกรรมบ่งช้ี ระบุระดับคุณภาพของส่ิงน้ันได้อย่างถูกต้อง 
๙. ส่ิงท่ีผูเ้ขียนใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือขอ้ใด  (๑ คะแนน) 

๑.  หวดัเป็นโรคท่ีเกิดจากร่างกายไดรั้บเช้ือโรคหลงัจากฝนตกเปียกศีรษะ 
 ๒.  เช้ือโรคท่ีมากบัลมและฝนจะเขา้สู่ร่างกายมากจนภูมิคุม้กนัไม่อาจตา้นทานได ้  
 ๓.  กลไกในการสร้างภูมิคุม้กนัต่าง ๆ จะท างานเม่ือเช้ือไวรัสโรคหวดัเขา้สู่ร่างกาย 
 ๔.  เช้ือโรคท่ีมากบัลมฝนและลมพดัขณะฝนตกจะท าใหภู้มิตา้นทานของร่างกายลดลง   
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี  ระบุระดับคุณภาพของส่ิงน้ันได้อย่างถูกต้อง 
๑๐.  จากสถานการณ์ขา้งตน้อาการของการเป็นไขห้วดัมีระดบัความรุนแรงจากนอ้ยไปหามากในขอ้ใด  
(๑ คะแนน) 

๑.  ไอจาม คดัจมูก  เวยีนศีรษะ  คออกัเสบ 
 ๒.  เวยีนศีรษะ  ไอจาม  คดัจมูก  คออกัเสบ 

๓.  ไอจาม  เวยีนศีรษะ  คดัจมูก  คออกัเสบ 
 ๔.  เวยีนศีรษะ  คดัจมูก  ไอจาม  คออกัเสบ   
 
สถานการณ์ที ่๕ 
  ในปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาภยัธรรมชาติมากมายและเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง อาทิเช่น  พื้นท่ีส่วนใหญ่
ของประเทศเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง มีน ้าป่าไหลหลาก ท าใหเ้กิดน ้าท่วมซ่ึงเกิดความเสียหายแก่ชีวติ บา้นเรือน 
และทรัพยสิ์นเป็นจ านวนมาก  ในขณะเดียวกนัการเกิดภยัแลง้เน่ืองจากการขาดแคลนน ้ าท าใหพ้ื้นท่ีเกษตรกรรม 
ท่ีปลูกพืช ผกั ผลไม ้แหง้ตาย สัตวไ์ม่มีน ้าด่ืมส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร นอกจากน้ีบางพื้นท่ีก็เกิด 
แผน่ดินไหว ส่งผลกระทบต่อชีวติและทรัพยสิ์นไดเ้ช่นกนั 
 
จงใช้ข้อมูลข้างต้นตอบค าถามข้อ  ๑๑ – ๑๒ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ระบุระดับคุณภาพของส่ิงน้ันได้อย่างถูกต้อง 
๑๑. จงเรียงล าดบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติในประเทศไทย จากมากไปหานอ้ย     
      (๓ คะแนน)   

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

พฤติกรรมบ่งช้ี ระบุระดับคุณภาพของส่ิงน้ันได้อย่างถูกต้อง 

๑๒. สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ เหตุการณ์ใดท่ีส่งผลกระทบ สร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของประชาชนมาก
ท่ีสุดเพราะเหตุใด (๒ คะแนน)     

๑)  สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบ สร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นประชาชนมากท่ีสุดคือ 
    ................................................................................................................................................................ 
๒)  เหตุผล
..................................................................................................................................................................... 

 
 
 



๘ 

 

 

ตอนที ่3 แบบวดัทกัษะการสรุปลงความคิดเห็น 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์แลว้ใชข้อ้มูลในการตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จงใช้ข้อมูลข้างต้นตอบค าถามข้อ  ๑๓ – ๑๕ 
พฤติกรรมบ่งช้ี  สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกบัข้อมูลทีส่รุปได้ได้เกนิไปจากข้อมูลทีม่ีอยู่ 
๑๓.  จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้นกัเรียนคิดวา่สาเหตุท่ีท าใหเ้ด็กชายปังปังถูกครูบ่นเป็นประจ า  (๑ คะแนน)   
...................................................................................................................................................................................  
พฤติกรรมบ่งช้ี  สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกบัข้อมูลทีส่รุปได้ได้เกนิไปจากข้อมูลทีม่ีอยู่ 
๑๔.  คุณธรรมดา้นใดท่ีควรปลูกฝังใหเ้กิดกบัเด็กชายปังปังมากท่ีสุด  (๑ คะแนน)   
..................................................................................................................................................................................  
พฤติกรรมบ่งช้ี  สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกบัข้อมูลทีส่รุปได้ได้เกนิไปจากข้อมูลทีม่ีอยู่ 
๑๕.  ใหน้กัเรียนตั้งช่ือบทความขา้งตน้ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ (๑ คะแนน) 
.................................................................................................................................................................................. 
 

สถานการณ์ที ่๖  
มีครอบครัวหน่ึงพอ่พิการทางสายตา แม่เดินไม่ไดเ้น่ืองจากเป็นโรคโปลิโอ ทั้งสองมีลูกชายอยูค่น

หน่ึงช่ือเด็กชายปังปัง ซ่ึงเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ มีนิสัยชอบเอาแต่ใจตนเอง ไม่ค่อยเช่ือฟังค าสั่งสอน
ของพอ่แม ่ ข้ีเกียจและไม่ชอบเรียนหนงัสือ ทั้ง ๆ ท่ีพอ่แม่ของเด็กชายปังปังไดเ้ล้ียงดูส่งเสียลูกเรียนเตม็ท่ี
เพื่อหวงัวา่ลูกจะเรียนจบในชั้นสูง ๆ มีรายไดเ้พียงพอท่ีเล้ียงตนเองและพอ่แม่ในยามท่ีแก่ชรา เม่ือเด็กชาย
ปังปังไปโรงเรียน มกัจะถูกเพื่อน ๆ ลอ้เร่ืองพ่อแม่ของเขาเสมอ ท าใหเ้ขารู้สึกไม่พอใจท่ีเกิดเป็นลูกของพอ่
กบัแม่ ไม่อยากไปโรงเรียนและไม่สนใจเรียน จึงสอบตกหลายวชิา จนคุณครูบ่นเป็นประจ า   

กลางดึกคืนหน่ึงเด็กชายปังปังประสบอุบติัเหตุ เพื่อน ๆ น าเด็กชายปังปังส่งโรงพยาบาล ระหวา่ง
ทางเด็กชายปังปังเสียเลือดไปมากและตอ้งการเลือดในการผา่ตดัเป็นจ านวนมาก แต่เลือดท่ีโรงพยาบาลมี 
ไม่เพียงพอเม่ือพ่อและแม่ของเขาทราบก็รีบมาโรงพยาบาลเพื่อใหเ้ลือดกบัลูกชาย จนในท่ีสุดเด็กชายปังปัง
ก็รอดชีวิตแต่ตอ้งเสียขาทั้ง ๒ ขา้งไปกลายเป็นคนพิการ ไม่สามารถเดินได ้ 
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