คาชีแ้ จง
เครือ่ งมือวัดและประเมินความสามารถและทักษะ
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
“ทักษะการคิดขั้นสูง”

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สงวนลิขสิทธิ์

กันยายน ๒๕๕๕

๒

ลักษณะเครือ่ งมือวัดและประเมินผล
๑.๑ โครงสร้างในการสร้างเครื่องมือวัด และประเมินผลตามทักษะการคิด
เลือกตอบ เขียนตอบ
รวม
คะแนน
ชัน้
ทักษะการคิด
(ข้อ)
(ข้อ)
(ข้อ)
เต็ม
ม.๒

ทักษะการสังเคราะห์
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

๘

๖

๑๔

เวลา
(นาที)

๒๐

๖๐

๑.๒ โครงสร้างในการสร้างเครื่องมือวัด และประเมินผลตามพฤติกรรมบ่งชี้
ทักษะการคิด

ชัน้

ทักษะการคิด
ทักษะ
การสังเคราะห์

ม.๒
ทักษะ
การประยุกต์
ใช้ความรู้

พฤติกรรมบ่งชี้

เลือก
ตอบ
(ข้อ)

เขียน รวม
ตอบ (ข้อ)
(ข้อ)

๑. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒. สามารถสร้างกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด
๓. สามารถสร้างสิ่งใหม่ได้ตามกรอบแนวคิด/
วัตถุประสงค์

๔
๑

๑
๒

๕
๓

๑

-

๑

๑. สามารถใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่

๒

๓

๕

๘

๖

๑๔

รวม

๓

แนวทางการตอบ
ตอนที่ ๑ แบบวัดความสามารถและทักษะการสังเคราะห์
สถานการณ์ที่ ๑
จงใช้ข้อมูลตามสถานการณ์ตอบคาถาม ข้อ ๑ – ๒
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๑. เฉลย ข้อ ๓ เทคโนโลยีสร้างความตื่นเต้น น่าสนใจและให้ความบันเทิง
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถสร้างกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
๒. เฉลย ข้อ ๑ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการศึกษาของวัยรุ่น
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ ๑ – ๒ ตอบถูก ได้ ๑ คะแนน
ไม่มีคาตอบที่ถูก
ได้ ๐ คะแนน
สถานการณ์ที่ ๒
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากข้อความข้างต้นจงตอบคาถาม ข้อ ๓ – ๔
๓. เฉลย ข้อ ๓ มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ รักในการบริการ เป็นนักสื่อสารที่ดี
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถสร้างสิ่งใหม่ได้ตามกรอบแนวคิด/วัตถุประสงค์
๔. เฉลย ข้อ ๒ เกร็ดความรู้ต่างๆ ของสถานที่ ที่จะเดินทางไป
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ๓ – ๔ ตอบถูก ได้ ๑ คะแนน
ไม่มีคาตอบที่ถูก
ได้ ๐ คะแนน
สถานการณ์ที่ ๓
จงใช้ข้อมูลจากบทความข้างต้นตอบคาถาม ข้อ ๕ – ๖
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๕. เฉลย ข้อ ๓ ปัญหาและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพตาของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๖.เฉลย ข้อ ๒ คืนความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเนื่องจากถูกรังสีที่แผ่ออกมาจากคอมพิวเตอร์
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ๕ – ๖ ตอบถูก ได้ ๑ คะแนน
ไม่มีคาตอบที่ถูก
ได้ ๐ คะแนน
สถานการณ์ที่ ๔
จงใช้ข้อมูลข้างต้นตอบคาถามข้อ ๗ – ๙
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๗.
แนวทางในการตอบคาถาม
๑. มีวิตามินซี สามารถรักษาโรคอื่น ๆ เช่น เลือดออกตามไรฟัน โรคลักปิดลักเปิด
๒. ใช้ในการเสริมความงาม เช่น บารุงผิว

๔
๓. ช่วยในการขับถ่าย แก้ท้องผูก
๔. ขายส้มและผลิตภัณฑ์จากส้มเพื่อก่อให้เกิดรายได้
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูก ๒ ข้อ
ได้ ๒ คะแนน
ตอบถูก ๑ ข้อ
ได้ ๑ คะแนน
ไม่มีคาตอบที่ถูก
ได้ ๐ คะแนน
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถสร้างกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ข้อ ๘.
แนวทางในการตอบคาถาม
เนื่องจาก มะกรูดและมะนาว มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของส้ม เช่น
๑.มีเปลือกหนาเหมือนหนังสัตว์
๒.ในเปลือกมีต่อมน้ามันเล็กๆ แทรกอยู่
๓.ส่วนเนื้อในของผลจะแยกเป็นกลีบ
๔.ในกลีบมีถุงที่บรรจุน้าผลไม้
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูก ๓ - ๔ ข้อ ได้ ๒ คะแนน
ตอบถูก ๑ – ๒ ข้อ ได้ ๑ คะแนน
ไม่มีคาตอบที่ถูก
ได้ ๐ คะแนน
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถสร้างกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ข้อ ๙.
แนวทางในการตอบคาถาม
สภาพภูมิอากาศร้อน เพราะ ส้มเป็นพืชที่ไม่ทนต่ออากาศหนาว
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ ๙
ตอบถูก
ได้ ๑ คะแนน
ไม่มีคาตอบที่ถูก
ได้ ๐ คะแนน

ตอนที่ ๒ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
สถานการณ์ที่ ๕
จากบทความข้างต้นให้นกั เรียนตอบคาถามข้อที่ ๑๐ – ๑๒
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่
๑๐. เฉลย ข้อ ๒ มีสารอืน่ ปนเปื้อน
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่
๑๑. เฉลย ข้อ ๔ เลือกซื้อขนมที่แสดงวันผลิต/หมดอายุ
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ ๑๐ - ๑๑ ตอบถูก ได้ ๑ คะแนน
ไม่มีคาตอบที่ถูก
ได้ ๐ คะแนน

๕
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่
ข้อ ๑๒.
แนวทางในการตอบคาถาม
๑. มีส่วนประกอบสาคัญของขนม
๒. มีแหล่งผลิตที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
๓. ดูความเรียบร้อยของบรรจุภัณฑ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูก ๒ ข้อ
ได้ ๒ คะแนน
ตอบถูก ๑ ข้อ
ได้ ๑ คะแนน
ไม่มีคาตอบที่ถูก
ได้ ๐ คะแนน
สถานการณ์ที่ ๖
จงใช้ข้อมูลข้างต้นตอบคาถามข้อ ๑๓ – ๑๔
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่
ข้อ ๑๓.
แนวทางในการตอบคาถาม
ปรากฏการณ์
๑)ขวดน้าที่แช่ในช่องทาน้าแข็งของตู้เย็นแตกหรือมีรอยร้าว
๒)ใช้น้าชงโอวัลติน
๓)การผสมสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
๔) การทานาเกลือ
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูก ๔ ข้อ
ได้ ๔ คะแนน
ตอบถูก ๓ ข้อ
ได้ ๓ คะแนน
ตอบถูก ๒ ข้อ
ได้ ๒ คะแนน
ตอบถูก ๑ ข้อ
ได้ ๑ คะแนน
ไม่มีคาตอบที่ถูก
ได้ ๐ คะแนน
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ สามารถใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่
ข้อ ๑๔.
แนวทางในการตอบคาถาม
คุณสมบัติพิเศษของน้า หรือ ความมหัศจรรย์ของน้า
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูก
ได้ ๑ คะแนน
ไม่มีคาตอบที่ถูก
ได้ ๐ คะแนน

คุณสมบัตขิ องน้า
ปริมาตรของน้าจะเพิ่มขึ้น
เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง
การละลาย
ตัวทาละลาย
การระเหยกลายเป็นไอ

๖
การสรุปผลการประเมิน
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
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ หมายถึง ไม่ผ่าน
ตัวอย่างการนาผลการประเมินเข้าระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลสถานศึกษา
๑. จานวนนักเรียนทั้งหมดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ใส่ในช่องเป้าหมายเท่ากับ ๔ (คน)
๒. จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน ? (สรุป) ใส่ในช่องผลลงคะแนนที่ได้เท่ากับ ๒ (คน)

เครื่องมือวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
“ทักษะการคิดขั้นสูง”

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สงวนลิขสิทธิ์

กันยายน ๒๕๕๕

๒

แบบวัดความสามารถและทักษะ
การคิดสั งเคราะห์ และการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
-------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
๑. แบบวัดความสามารถและทักษะการคิดสังเคราะห์และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู ้
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ฉบับนี้ มีท้ งั หมด ๑๔ ข้อ จานวน ๒๐ คะแนน แบ่งออกเป็ น ๒ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ แบบวัดความสามารถและทักษะการคิดสั งเคราะห์ จานวน ๙ ข้อ
รวมคะแนน ๑๑ คะแนน โดย
๑.๑ แบบเลือกตอบ จานวน ๖ ข้อ คือ ข้อ ๑- ๖ ข้อละ ๑ คะแนน ให้นกั เรี ยนเลือก
คาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวแล้วให้ทาเครื่ องหมาย  ทับหมายเลขคาตอบให้ตรงกับตัวเลือกที่
ต้องการลงในกระดาษคาตอบ
๑.๒ แบบเขียนตอบ จานวน ๓ ข้อ คือ ข้อ ๗ – ๙ ข้อ โดยข้อ ๗ และ ๘ ข้อละ ๒
คะแนนส่ วนข้อ ๙ให้ ๑ คะแนน ให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบลงในกระดาษคาตอบ พร้อมอธิบายเหตุผล
ประกอบ
ตอนที่ ๒ แบบวัดความสามารถและทักษะการประยุกต์ ใช้ ความรู้ จานวน ๕ ข้อ รวม
คะแนน ๙ คะแนน โดย
๒.๑แบบเลือกตอบ จานวน ๒ ข้อ คือ ข้อ ๑- ๒ ข้อละ ๑ คะแนน ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบ
ที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวแล้วให้ทาเครื่ องหมาย  ทับหมายเลขคาตอบให้ตรงกับตัวเลือกที่ตอ้ งการ
ลงในกระดาษคาตอบ
๒.๒ แบบเขียนตอบ จานวน ๓ ข้อ คือ ข้อ ๑๒ – ๑๔ ข้อ โดยข้อ ๑๒ให้ ๒ คะแนน
ข้อ ๑๓ ให้ ๔ คะแนน ส่ วนข้อ ๑๔ ให้ ๑ คะแนน ให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบลงในกระดาษคาตอบ
พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
๒. นักเรี ยนมีเวลาทาข้อสอบ ๖๐ นาที

๓

แบบวัดความสามารถและทักษะ
การคิดสั งเคราะห์ และการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
ตอนที่ ๑ แบบวัดความสามารถและทักษะการสั งเคราะห์
สถานการณ์ ที่ ๑
ปั จจุบนั โลกของเราได้ให้ความสาคัญทางด้านการศึกษามากยิง่ ขึ้น มีการส่ งเสริ มการศึกษาด้วยวิธีการ
ต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสาคัญในการเรี ยนการสอนยุคปั จจุบนั จึงทาให้เกิดการ
แข่งขันมากยิง่ ขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับในอดีต วัยรุ่ นก็เป็ นกลุ่มบุคคลที่ให้ความสาคัญกับการศึกษา เนื่องจากเป็ น
วัยแห่งการเรี ยนรู ้ มีความอยากรู ้อยากลอง ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวติ ประจาวันของวัยรุ่ น
อาทิ Facebook Twitter MSN รวมไปถึงเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ความบันเทิงในรู ปแบบต่างๆ ทาให้การศึกษาของ
วัยรุ่ นเป็ นการศึกษาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่เปิ ดกว้างมากกว่าบทเรี ยนในตารา สิ่ งต่างๆบนโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใด
ที่จะสมบูรณ์แบบและดีทุกด้าน เทคโนโลยีก็เช่นกันหากไม่รู้จกั ใช้ให้เกิดประโยชน์ยอ่ มส่ งผลร้ายต่อผูบ้ ริ โภค
วัยรุ่ นหลายต่อหลายคนตกเป็ นทาสของเทคโนโลยี บ้างติดเกม บ้างติด Facebook ติดโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น
จึงทาให้วยั รุ่ นเหล่านั้นขาดการแสวงหาความรู ้เพื่อการศึกษา ผลการเรี ยนตกต่า บางคนติดเกมจนก้าวร้าวมีอารมณ์
รุ นแรงเพราะการเลียนแบบตัวละครในเกม สิ่ งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็ นเพียงผลกระทบส่ วนหนึ่งจากการใช้
เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสม ยังมีผลกระทบอีกมากมายที่เกิดจากเทคโนโลยี หากเราใช้เทคโนโลยีอย่างพอดี
ไม่มากจนเกินไป ตั้งตนอยูบ่ นทางสายกลาง จึงจะทาให้เราและเทคโนโลยีกา้ วไปข้างหน้าพร้อมกัน
พฤติกรรมตัวบ่ งชี้ สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้ อง
จงใช้ ข้อมูลตามสถานการณ์ ตอบคาถาม ข้ อ ๑ - ๒
๑. จากสถานการณ์ดงั กล่าว เพราะเหตุใดวัยรุ่ นจึงตกเป็ นทาสของเทคโนโลยี
๑. การศึกษาในปั จจุบนั ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีมาก
๒. การเข้าถึงเทคโนโลยีเป็ นไปได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ ว
๓. เทคโนโลยีสร้างความตื่นเต้น น่าสนใจและให้ความบันเทิง
๔. เทคโนโลยีสามารถตอบสนองความอยากรู้อยากลองของวัยรุ่ น
พฤติกรรมตัวบ่ งชี้ สามารถสร้ างกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ ทกี่ าหนด
๒. จากสถานการณ์ดงั กล่าวมีสาระสาคัญตรงกับข้อใด
๑. ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการศึกษาของวัยรุ่ น
๒. เทคโนโลยีเป็ นส่ วนหนึ่งในชี วติ ประจาวันของวัยรุ่ น
๓. Facebook Twitter MSN เป็ นกิจกรรมยามว่างของวัยรุ่ น
๔. พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่ นเกิดจากเลียนแบบจากเทคโนโลยี

๔

สถานการณ์ ที่ ๒
“ ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพนี้ทาหน้าที่ในการให้ความรู ้แก่นกั ท่องเที่ยวด้วยการอธิบาย และบรรยายถึงสภาพ
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่น่าสนใจ ของสถานที่ต่าง ๆ ให้นกั ท่องเที่ยว
ได้ทราบ โดยต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป วางแผนกาหนดเส้นทาง จัดทาตาราง
การเดินทาง ให้เหมาะสมกับฤดูกาลและระยะเวลาในการเดินทาง ต้องพยายามให้บริ การที่สร้างความพอใจ
และประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยวทุกคนอย่างทัว่ ถึงและต้องมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ”
พฤติกรรมตัวบ่ งชี้ สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากข้ อความข้ างต้ นจงตอบคาถาม ข้ อ ๓ – ๔
๓. จากสถานการณ์ขา้ งต้น ผูท้ ี่ประกอบอาชีพดังกล่าวควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
๑. รักการท่องเที่ยว มีความเป็ นผูน้ า เป็ นนักสื่ อสารที่ดี
๒. มีความรู ้เกี่ยวกับสถานที่ รักการท่องเที่ยว มีความเป็ นผูน้ า
๓. มีความรู ้เกี่ยวกับสถานที่ รักในการบริ การ เป็ นนักสื่ อสารที่ดี
๔. มีความเป็ นผูน้ าที่ดี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รักการท่องเที่ยว
พฤติกรรมตัวบ่ งชี้ สามารถสร้ างสิ่ งใหม่ ได้ ตามกรอบแนวคิด/วัตถุประสงค์
๔. สิ่ งสาคัญที่ผปู ้ ระกอบอาชีพต้องศึกษาเพิ่มเติมนอกจากการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของสถานที่ คือข้อใด
๑. การวางแผนการเดินทาง
๒. เกร็ ดความรู้ต่างๆ ของสถานที่ ที่จะเดินทางไป
๓. การให้บริ การที่ตอ้ งสร้างความพอใจ และประทับใจ
๔. สภาพการเดินทาง ฤดูกาล อากาศ และระยะเวลาที่จะเดินทาง
สถานการณ์ ที่ ๓
“ ผูท้ ี่นงั่ ทางานอยูก่ บั คอมพิวเตอร์ ท้ งั วัน มักจะเกิดปั ญหากับสุ ขภาพหลายอย่าง ทั้งสายตา ปวดคอ
ปวดหลัง หากนัง่ จ้องจอคอมพิวเตอร์ นานกว่า ๓ ช.ม. ติดต่อกัน จะทาให้กล้ามเนื้ อตาอ่อนล้า สายตาจะพร่ า
อาจปวดกระบอกตา แสบตา ตาแดง น้ าตาไหล ดังนั้นควรพักสายตาบ้าง ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ ติดต่อกันนาน
เกิน ๑-๒ ช.ม. ควรพักสายตาสัก ๑๕ นาที หรื ออาจใช้ผา้ ชุ บน้ าเย็นหมาดๆ ปิ ดตาไว้ ๒-๓นาที จะช่วย ได้มาก ”

๕

พฤติกรรมตัวบ่ งชี้ สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้ อง
จงใช้ ข้อมูลจากบทความข้ างต้ นตอบคาถาม ข้ อ ๕ - ๖
๕. จากบทความข้างต้นผูเ้ ขียนต้องการสื่ อถึงเรื่ องใดมากที่สุด
๑. ปั ญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์
๒. การปฏิบตั ิตนในการใช้คอมพิวเตอร์ ระยะเวลานาน
๓. ปั ญหาและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุ ขภาพตาของผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์
๔. ปัญหาด้านสุ ขภาพและข้อควรปฏิบตั ิขณะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์
พฤติกรรมตัวบ่ งชี้ สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
๖. การใช้ผา้ ชุบน้ าเย็นหมาดๆ ปิ ดตาไว้ จะช่วยลดปั ญหาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ นานๆ ได้อย่างไร
๑. ลดอาการแสบตาเนื่องจากจ้องจอคอมพิวเตอร์ นาน
๒. คืนความชุ่มชื้นให้กบั ดวงตาเนื่ องจากถูกรังสี ที่แผ่ออกมาจากคอมพิวเตอร์
๓. คายความร้อนที่เกิดจากการรับพลังงานหรื อรังสี ที่แผ่ออกมาจากเครื่ องคอมพิวเตอร์
๔. ช่วยล้างตาเพื่อลดอาการบวมหรื อปวดกระบอกตาเนื่องจากจ้องจอคอมพิวเตอร์นาน
สถานการณ์ ที่ ๔
“ส้ ม” เป็ นผลไม้ที่คนไทยคุน้ เคยดี เวลาเป็ นหวัดเราจะเรี ยกหาส้มเขียวหวาน น้ าส้มคั้นจัดเป็ นเครื่ องดื่ม
ประจาตัวนางเอก ระยะสิ บกว่าปี ที่ผา่ นมา มีส้มแปลก ๆ วางตลาดเพิม่ ขึ้นมากมายหลายชนิด เช่น ส้มโชกุน
ส้มสายน้ าผึ้ง ส้มซันคิส ส้มสี ทอง เป็ นต้น พืชจาพวกส้มมีมากมาย หลายพันธุ์ท้ งั ที่เป็ นส้มหัวจุก ส้มเขียวหวาน
ส้มโอ เลมอน เรามักรู ้โดยอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งมีใครบอกว่า ผลไม้ชนิดนี้น่าจะเป็ นส้ม หรื อญาติของส้ม เพราะมัน
มักมีเอกลักษณ์ที่เห็นเด่นชัดหลายประการคือ มีเปลือกหนาเหมือนหนังสัตว์ ในเปลือกมีต่อมน้ ามันเล็กๆ แทรกอยู่
หากบีบไม่ระวัง กระเด็นเข้าตา บีบใส่ มด มดวิง่ หนี ส่ วนเนื้อในของผลจะแยกเป็ นกลีบ ในกลีบมีถุงที่บรรจุ
น้ าผลไม้รสเปรี้ ยวอันทรงคุณค่า ส้มเป็ นพืชไม่ทนอากาศหนาว พันธุ์ที่ทนหนาวได้มกั เป็ นส้มเปรี้ ยว
รสไม่กลมกล่อม เมื่อศึกษาย้อนไป เราพบว่า ประวัติของส้มมีอยูค่ ู่มนุษย์มายาวนานเกือบห้าพันปี เชื่อว่า
ส้มมีถิ่นกาเนิดอยูแ่ ถบบ้านเราและบริ เวณประเทศจีน ต่อมาแพร่ ขยายไปทางอินเดีย อาหรับ แอฟริ กา
เมดิเตอเรเนียน
พฤติกรรมตัวบ่ งชี้ สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้ อง
จงใช้ ข้อมูลข้ างต้ นตอบคาถามข้ อ ๗ – ๙
๗. จากข้อความข้างต้นให้นกั เรี ยนวิเคราะห์วา่ นอกเหนื อจากประโยชน์ที่ปรากฏอยูใ่ นสถานการณ์แล้ว
ส้มยังมีประโยชน์อย่างไรอีกบ้าง ให้นกั เรี ยนตอบอย่างน้อย ๒ ข้อ (๒ คะแนน)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

๖

พฤติกรรมตัวบ่ งชี้ สามารถสร้ างกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ ทกี่ าหนด
๘. เพราะอะไรจึงจัดไว้วา่ มะกรู ด มะนาว เป็ นผลไม้ประเภท “ส้ม” จงให้เหตุผลอย่างน้อย ๒ ข้อ (๒ คะแนน)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
พฤติกรรมตัวบ่ งชี้ สามารถสร้ างกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ ทกี่ าหนด
๙. ถ้าต้องการปลูกส้มให้มีความสมบูรณ์ รสชาติหวานกลมกล่อม นักเรี ยนควรจะเลือกปลูกในสภาพภูมิอากาศ
แบบใด (๑ คะแนน)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ตอนที่ ๒ ทักษะการประยุกต์ ใช้ ความรู้
สถานการณ์ ที่ ๕
ตามตลาดแถบชายแดนไทยมักมีขนมบรรจุถุงสี สันสดใส หลากสไตล์ให้เลือกซื้ อ ซึ่งมีอนั ตราย
อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะขนมและผลไม้อบแห้งนับพันๆ ชนิด ตอนนี้ อย.กาลังจับตามองเป็ นพิเศษคือผลไม้
อบแห้งที่นาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะมีการสุ่ มตรวจแล้วพบว่ามีการใช้สารต้องห้ามคือสารแซกทารี น
ซึ่ งเป็ นสารให้ความหวานแทนน้ าตาล สารเมลามีนและสารกันบูดในปริ มาณเกินกว่า อย.กาหนด ซึ่งหาก
รับประทานมากไปอาจจะเป็ นอันตรายต่อชีวิต
ปั จจุบนั การปลอมแปลงขนมมีอยู่ ๓ ลักษณะคือ ๑. ขนมคุณภาพต่าที่ไม่มีการแสดงฉลากเป็ นภาษาไทย
และไม่มีการรับรองมาตรฐานจาก อย. ๒. ผูป้ ระกอบการจงใจผลิตขนมเลียนแบบ โดยไม่มีการยืนยันผูผ้ ลิต
ตราสัญลักษณ์ อย. ๓. ขนมที่หมดอายุ ผลิตไม่ได้มาตรฐาน นามาบรรจุในบรรจุภณั ฑ์ใหม่และวางขาย ในราคา
ถูก
พฤติกรรมตัวบ่ งชี้ สามารถใช้ ความรู้ ในสถานการณ์ ใหม่
จากบทความข้ างต้ นให้ นักเรียนตอบคาถามข้ อที่ ๑๐ – ๑๒
๑๐. จากบทความในสถานการณ์ ถ้านักเรี ยนจะเลือกซื้ อขนมตามตลาดทัว่ ไปของประเทศไทย สิ่ งที่นกั เรี ยนควร
ระมัดระวังในการเลือกซื้ อขนมมากที่สุดคือข้อใด (๑ คะแนน)
๑. ขนมปลอม
๒. มีสารอื่นปนเปื้ อน
๓. โฆษณาเกินความจริ ง
๔. ขนมหมดอายุหรื อไม่ได้มาตรฐาน

๗

พฤติกรรมตัวบ่ งชี้ สามารถใช้ ความรู้ ในสถานการณ์ ใหม่
๑๑. จากบทความข้างต้น การเลือกซื้ อขนมตามข้อใดน่าจะปลอดภัยมากที่สุด (๑ คะแนน)
๑. เลือกซื้ อขนมที่ไม่มีสีสันสดใส
๒. เลือกซื้ อขนมจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ
๓. เลือกซื้ อขนมที่ระบุแหล่งผลิตชัดเจน
๔. เลือกซื้ อขนมที่แสดงวันผลิต/หมดอายุ
พฤติกรรมตัวบ่ งชี้ สามารถใช้ ความรู้ ในสถานการณ์ ใหม่
๑๒. นอกการดูฉลากรับรองมาตรฐานของ อย. การแสดงวันผลิต วันหมดอายุ และสี สนั สดใส ของขนม
ตามสถานการณ์ขา้ งต้น นักเรี ยนจะมีวธิ ี การเลือกซื้ อขนมที่ปลอดภัยได้อย่างไร จงตอบอย่างน้อย ๒ ข้อ
(๒ คะแนน)
๑)…………………………………………………………………………………………………………..
๒)………………………………………………………………………………………………………….
.
สถานการณ์ ที่ ๖
“ เราอาจจะเห็นเรื่ องของน้ าเป็ นของธรรมดาที่พบเห็นได้ทวั่ ไปและไม่ตระหนักถึงความสาคัญของน้ า
แต่น้ ามีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากสารอื่น ๆ มากมาย อาทิเช่น น้ าสามารถปรากฏอยูใ่ นธรรมชาติพร้อมกัน
ได้ท้ งั ๓ สถานะ ทั้งของแข็ง ของเหลวและไอน้ า ในขณะที่สารอื่น ๆ มักจะพบเพียงสถานะใดสถานะหนึ่งเท่านั้น
น้ าสามารถ ดูดซับพลังงานความร้อนไว้ได้มากและถ่ายเทพลังงานความร้อนได้เร็ วด้วย โดยที่อุณหภูมิเปลี่ยน
ไปเพียงเล็กน้อย สังเกตได้จากเวลาเดินชายหาด ทรายที่โดนแดดส่ องอาจร้อนจนแทบเดินเหยียบไปไม่ได้
แต่ในทะเล น้ ายังเย็นสบายอยู่ ทั้งที่ได้รับพลังงานจากแสงแดดพอๆ กัน น้ าจะมีปริ มาตรเพิ่มขึ้นเมื่อกลายเป็ น
ของแข็งน้ ามีแรงตึงผิวสู งมาก ผิวหน้าของน้ ามีแรงยึดเหนี่ ยวซึ่ งกันและกันสู ง ทาให้วตั ถุแทรกตัวผ่านผิวน้ า
ได้ยาก กว่าของเหลวอื่น น้ าเป็ นตัวทาละลายได้สารพัด สารเคมีส่วนใหญ่ละลายได้ในน้ า ละลายได้มากบ้าง
น้อยบ้างต่างกันไป สารเคมีหลายชนิดมีโอกาสรวมตัวกัน เกิดปฏิกิริยากลายเป็ นสารที่มีองค์ประกอบซับซ้อน
ขึ้นได้ ”

๘

พฤติกรรมตัวบ่ งชี้ สามารถใช้ ความรู้ ในสถานการณ์ ใหม่
จงใช้ ข้อมูลข้ างต้ นตอบคาถามข้ อ ๑๓ – ๑๔
๑๓. จากปรากฏการณ์ต่อไปนี้ เราสามารถนาความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ าข้อใดมาอธิ บาย (๔ คะแนน)
ปรากฏการณ์
คุณสมบัติของนา้
๑) ขวดน้ าที่แช่ในช่องทาน้ าแข็งของตูเ้ ย็นแตกหรื อมีรอยร้าว
๒) ใช้น้ าชงโอวัลติน
๓) การผสมสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
๔) การทานาเกลือ
พฤติกรรมตัวบ่ งชี้ สามารถใช้ ความรู้ ในสถานการณ์ ใหม่
๑๔. นักเรี ยนจะตั้งชื่อบทความนี้วา่ อย่างไร (๑ คะแนน)
...................................................................................................................................................................................

