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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ



 101

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นหลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้ 7 คน ไดแ้ก่ 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปวริศา   จรดล อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คมพล   สุวรรณกฏู อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รวรวยี ์  เฉลิมพงษ ์ อาจารยป์ระจาํคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
4.  ดร.พีระ  รัตนวจิิตร ผูอ้าํนวยการโรงเรียนระยองวทิยาคมปากนํ3า   
 สาํนกัเขตพื3นที6การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
5.  นายสาธิต   เจรีรัตน์ ครูเชี6ยวชาญ สถาบนัส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 และการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก 
6.  นายสัญชยั   รอบรู้ ครูเชี6ยวชาญสถาบนัส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 และการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก 
7.  นางสาวคนึงนิจ  แซ่อึ3ง   ครูชาํนาญการพิเศษสถาบนัส่งเสริมการศึกษานอก 
 ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก 
 
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการวดัผลประเมินผล 5 คน ไดแ้ก่ 
1.  ดร. ผดุงชยั  ภู่พฒัน์ อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์  
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้                            

เจา้คุณทหารลาดกระบงั              
2.  นายสาธิต   เจรีรัตน์ ครูเชี6ยวชาญสถาบนัส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก 
3.  นายสัญชยั   รอบรู้ ครูเชี6ยวชาญสถาบนัส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 และการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก 
4.  นางสาวคนึงนิจ  แซ่อึ3ง   ครูชาํนาญการพิเศษสถาบนัส่งเสริมการศึกษานอก 
 ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก 
5.  นายวรีะ  ศิริผล ปศุสัตวอ์าํเภอเขาชะเมา  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอความร่วมมือทําวจิัย 
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ภาคผนวก  ค 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์                       

สาระพฒันาสังคมและชุมชน 

สาระที% 2 หน้าที%พลเมอืง วฒันธรรม และการดําเนินชีวติในสังคม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที�  5 
 
สาระพฒันาสังคมและชุมชน มธัยมศึกษาตอนตน้ 
ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2551 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยั
ตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา 

สาระที  2 หนา้ที พลเมือง  วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม เวลาเรียน 16 ชั วโมง 
เรื อง กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค   เวลาเรียน 2  ชั วโมง 
(กฎหมายที
เกี
ยวกบัการเลือกตั�งและกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งกบัชีวติประจาํวนั)  
สอนเมื
อ วนัที
 30 พฤศจิกายน 2551  
............................................................................................................................................................. 
 
มาตรฐาน ส 2.2  
 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมั
น ศรัทธาและธํารงรักษาไว ้      
ซึ
 งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 
สาระสําคัญ    

การศึกษาและทาํความเข้าใจเกี ยวกบักฎหมายในชีวิตประจาํวนัช่วยให้สามารถใช้ชีวิต      
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งสงบสุข 
 
ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

รู้และเขา้ใจกฎหมายที เกี ยวขอ้งกบัตนเองและครอบครัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายหลกัการเลือกซื:อสินคา้ไดถู้กตอ้ง 
 2. บอกปัจจยัที มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคได ้
 
สาระการเรียนรู้ 
 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 1. พฤติกรรมการบริโภค 
 2. ความหมายของการบริโภค  
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 3. หลกัการบริโภคที ดี 

 4. ปัจจยัที มีผลต่อการเปลี ยนแปลงของผูบ้ริโภค  

 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู ้บริโภค พุทธศักราช 2522 แก้ไขเพิ มเติม ฉบับที  2          

พุทธศกัราช 2541  

 6. หน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 ก. ก่อนเผชิญสถานการณ์  

  1. ผูส้อนแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย ใบหนา้ยิ:มแยม้แจ่มใส 

  2. ผูส้อนสนทนาสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูเ้รียนประเด็นสนทนา เช่น 

   - เมื อเชา้ก่อนมา สถานศึกษา ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอเขาชะเมา อาบนํ:าใชส้บู่ยี หอ้อะไร ยาสีฟัน  ยี หอ้อะไร 

   - โทรศพัทที์ ใชอ้ยูย่ี หอ้อะไร  รองเทา้แบบไหน ยี หอ้อะไร 

   - ทาํไมถึงเลือกเอายี หอ้ดงักล่าว 

   - เคยมีไหมที ซื:อสินคา้แลว้หมดอาย ุ สินคา้ปลอม  สินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน 

   - มีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

 ข. ปฐมนิเทศ 

  แจ้งผลการเรียนรู้ที คาดหวงัและจุดประสงค์ของการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ     

เผชิญสถานการณ์ ทบทวนความเข้าใจในกระบวนการเผชิญสถานการณ์โดยใช้ขั:นตอนการจดั          

การเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์  4 ขั:นตอน 

 ค. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

  1. การฝึกทกัษะการรวบรวมข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ความรู้ และหลกัการ 

   1.1 ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  5  กลุ่มๆละ  5  คน ตามความสมคัรใจ แลว้คดัเลือก

ประธาน  รองประธาน โดยใชห้ลกัประชาธิปไตย 

   1.2 ผูส้อนมอบหมายงานโดยใหผู้เ้รียนในแต่ละกลุ่มนาํประสบการณ์ในการเลือก

ซื:อสินคา้ในชีวติประจาํวนั และปัญหาที พบในการซื:อสินคา้ 

   1.3 ส่งตวัแทนนาํเสนอเป็นแผนผงัความคิด หนา้ห้องเรียน  ผูส้อนชมเชยผูเ้รียน 

ที มีความสามคัคีในการทาํงานกลุ่ม 
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  2. การฝึกทกัษะการประเมินคุณค่าและประโยชน์ 

   2.1 ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มนําประเด็นข้อดีของการเลือกสินค้าและข้อเสียที ได้

ประสบมาในการเลือกซื: อสินค้า  มาเปรียบเทียมให้เห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนโดยสรุป              

เป็นผงัความคิดนาํเสนอหนา้หอ้งเรียน 

   2.2 ผูส้อนให้ผูเ้รียนเปลี ยนผูน้ําเสนอผลงานเป็นการแลกเปลี ยน การเป็นผูน้ํา         

และผูต้ามที ดี ผูส้อนชมเชยมารยาทในการนาํเสนอ 

  3. การฝึกการเลือกและตดัสินใจ 

   3.1 ให้ผูเ้รียนนาํเสนอแนวทางในการแกไ้ข เมื อประสบปัญหา ในการเลือกซื:อ

สินคา้ต่าง ๆ พร้อมทั:งนาํเสนอเหตุผลในการตดัสินใจ ดว้ยแผนผงัความคิด 

   3.2 ผูส้อนแจกใบงาน เรื อง กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคให้แต่ละคนไปศึกษา และ

นาํขอ้มูลเดิม ประสบการณ์เดิม ในการเลือกซื:อสินคา้ที ผา่นมา เพื อมาเปรียบเทียบกบัความรู้ที ไดรั้บ

วา่มีความเขา้ใจตรงกนัหรือไม่ สอดคลอ้งกบัหลกัการหรือไม่ เพื อจะไดน้าํไปใช้ในชีวิตประจาํวนั 

หรือดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งไม่ประมาท มีสติ ใชปั้ญญา 

   3.3 ผู ้สอนให้ค ําแนะนําและเน้นถึงการนําไปใช้ในชีวิตจริงก่อนตัดสินใจ                

ซื:อใหต้ั:งสติก่อนเสมอทุกครั: ง 

  4. การฝึกทกัษะการนาํไปปฏิบติั 

   4.1 ผูส้อนและผูเ้รียนสร้างแบบสํารวจคุณภาพของสินค้าอุปโภค และบริโภค      

โดยกาํหนดตวัอยา่งสินคา้ คือ บะหมี กึ งสาํเร็จรูป  ปลากระป๋อง  สบู่  ยาสีฟัน  และผงซกัฟอก 

   4.2 ผูส้อนแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 5 กลุ่มๆละ 5 คน แล้วผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม       

นาํแบบสาํรวจคุณภาพสินคา้อุปโภค และบริโภคที สร้างขึ:นไปดาํเนินการสาํรวจ 

   4.3 วเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปหนา้หอ้งเรียน 

   4.4 ให้ผูเ้รียนเขียนแนวทางการนาํเอาทางเลือกที ได้ไปใช้แก้ปัญหาและปัญหา

การบริโภคของผูเ้รียนและชุมชน 

 

สื�อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 

 1. ใบความรู้งาน 

 2. ใบงาน 

 3. ตวัอยา่งสินคา้ บะหมี สาํเร็จรูป ปลากระป๋อง สบู่  ยาสีฟัน และผงซกัฟอก 
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การวดัผลและประเมินผล 
 1. วธีิวดัผลและประเมินผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน 
   -  การแสดงความคิดเห็น 
   -  การทาํงานกลุ่ม 
   -  การตอบคาํถาม 
   -  การแสดงสถานการณ์จาํลอง 
  1.2 ตรวจใบงาน 
  1.3 สังเกตพฤติกรรมการทาํงานเป็นรายบุคคล 
 2. เครื องมือวดัผลและประเมินผล 
  2.1 ใบความรู้ 
  2.2 ใบงานที   1  หลกัในการเลือกซื:อสินคา้ 
  2.3 ใบงานที   2  ปัจจยัที มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
  2.4 ใบงานที   3  ผลกระทบในการเลือกซื:อสินคา้ที มีคุณภาพและสินคา้ที ไม่มีคุณภาพ 
  2.5 แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
  2.6 แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนเป็นรายกลุ่ม 
  2.7 แบบสาํรวจสินคา้อุปโภคและบริโภค 
 3. เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล 
  3.1 เกณฑก์ารประเมินจากการทาํใบงาน 1 - 3 ไดถู้กตอ้ง ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ขึ:นไป 
  3.2 เกณฑ์การประเมินจากแบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนเป็นรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนรายคน ผา่นเกณฑร้์อยละ  70  ขึ:นไป 
  3.3 เกณฑ์การประเมินจากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนเป็นรายกลุ่ม 
สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนรายกลุ่ม ผา่นเกณฑร้์อยละ  80  ขึ:นไป 
 
บันทกึผลการเรียนรู้ 
 1. ผลการสอน 
  ผูเ้รียนมีความสนใจและตั:งใจเรียนเป็นอยา่งดี สามารถบอกขอ้มูลที เป็นจริง สมเหตุ    
สมผลในสถานการณ์ที กาํหนดให้ได ้ สามารถพิจารณาแยกแยะขอ้มูลเพื อนาํมาแกปั้ญหาได ้ และ
สามารถบอกหลกัการที เป็นประโยชน์ นาํขอ้มูลที เป็นประโยชน์มาใช้ได้จริง  สรุปสถานการณ์   
และแนวทางเสนอแนะต่าง ๆ ได้ มีการทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างพร้อมเพรียงกัน ร่วมกัน     
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แสดงความคิดเห็น  แลกเปลี ยนความคิดเห็นซึ งกนัและกนั  และวางแผนการนาํเสนอผลงานร่วมกนั
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  ผูเ้รียนที เรียนอ่อนจะคิดไดช้า้กวา่ผูเ้รียนคนอื นๆ ในกลุ่มเดียวกนั  บางครั: งผูเ้รียน              

ที เรียนเก่งไม่อยากรอเพื อน 
 3. ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 
  ผูส้อนได้ชวนผูเ้รียนที เรียนเก่งสนทนาถึงการช่วยเหลือเพื อน ให้คอยแนะนาํเพื อน                  
ที เรียนอ่อนกว่าในลกัษณะเพื อนช่วยเพื อน อีกทั:งยงัเป็นการสร้างความรู้ที แม่นยาํให้กับตนเอง    
มากยิ งขึ:น ผูส้อนควรใชว้ิธีการสอนดว้ยการเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์บ่อยๆ เพื อฝึกฝน
ใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณมากขึ:น 
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ใบความรู้ 
 

พฤติกรรมการบริโภค 
 ในปัจจุบนัคนไทยมีค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคในลกัษณะที เรียกว่า การบริโภค 
แบบวตัถุนิยม คือ การบริโภคที ไม่คาํนึงคุณค่าหรือคุณภาพของสินคา้เป็นสําคญั แต่มีความนิยม                
ในรูปแบบ รูปทรง ความหรูหรา  และสีสันมากกว่า  ซึ งส่วนใหญ่เป็นสินค้า  ฟุ่มเฟือยทั:งสิ:น      
พฤติกรรมการบริโภคแบบวตัถุนิยมนี:  ไดฝั้งรากลึกลงในวิถีชีวิต  ของผูค้นในสังคมไทย เสมือน 
หนึ งเป็นปัจจัยที  5  ถ้าใครไม่ใช้ก็ถือว่าตกยุค ไม่ทันสมัย  ซึ งรูปแบบและรูปทรงของสินค้า              
ที ประดิษฐ์คิดค้นขึ: น  มาได้สร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดโดยสามารถแตะต้องสัมผสัได้ถึง       
ความมีตวัตน  มีสีสัน โฉบเฉี ยวดูทนัสมยั  บ่งบอกถึงรสนิยมที หรูหรา ชีวิตที ภูมิฐาน และสร้าง
ความภาคภูมิใจแก่ผูเ้ป็นเจา้ของไดอ้ย่างลงตวั จนไม่อาจปฏิเสธไดว้่า ไม่มีความตอ้งการจะบริโภค
สินคา้นั:น ทั:งกลุ่มคนที มีอาํนาจซื:อสูง กลุ่มที มีอาํนาจซื:อปานกลาง และกลุ่มที มีอาํนาจซื:อตํ า 

 

ความหมายของการบริโภค  

 คือ การใชป้ระโยชน์จากสินคา้และบริการ เพื อสนองความตอ้งการของตนเอง ซึ งผูใ้ช ้ 
สินคา้และบริการต่าง ๆ เรียกวา่ ผูบ้ริโภค ซึ งในการบริโภคอยา่งมีประสิทธินั:น คือ การบริโภค    

โดยคาํนึงถึงหลกัการบริโภคที ดี 
 

หลกัการบริโภคที�ดี 

 1. ความจาํเป็น ควรคาํนึงถึงสิ งที จาํเป็นตอ้งบริโภคหรือปัจจยั 4 ไม่ควรตดัสินใจเลือก
สินคา้และบริการ 
 2. ประโยชน์ของสินคา้และบริการ ควรคาํนึงถึงสินคา้และบริการนั:น ๆ วา่มีประโยชน์
หรือไม่ และควรบริโภค หากไม่ได ้
 3. การเปรียบเทียบราคากับคุณภาพของสินค้า ควรพิจารณาคุณภาพของสินค้าและ
บริการโดยเปรียบเทียบกบัสินคา้แบบเดียวกนัก่อนตดัสินใจเลือกและควรสํารวจสินคา้และบริการ
จากแหล่งต่าง ๆ 
 4. ความประหยดั ควรเลือกซื:อสินคา้และบริการที คุม้ค่า และไม่เกินฐานของตนเอง 
 5. ความปลอดภยั ควรเลือกสินคา้และบริการที มีความปลอดภยัโดยศึกษาขอ้มูลหรือ     
รายละเอียดของสินคา้และบริการนั:น ๆ ก่อนบริโภค 
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ปัจจัยที�มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงของผู้บริโภค  

 1. ราคาสินคา้ เป็นค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภคหรือผูซื้:อที มีต่อสินคา้นั:น ๆ เมื อราคาสินคา้และ
บริการเพิ มสูงขึ:น ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ที จะซื อสินคา้และบริการนอ้ยลง 
 2. รายไดข้องผูบ้ริโภค เป็นงบประมาณหรือกาํลงัซื:อของผูบ้ริโภค ถา้ผูบ้ริโภคมีรายได้
เพิ มขึ:น จะทาํใหมี้การรับจ่ายใชส้อยไดค้ล่องตวัมากขึ:น 
 3. จาํนวนประชากร มีประชากรหรือจาํนวนผูซื้:อมีจาํนวนที ขยายตวัเพิ มสูงขึ:น 
 4. ราคาสินคา้ชนิดอื นที เกี ยวขอ้ง เช่น ความตอ้งการบริโภคเนื:อไก่กบัเนื:อหมู ซึ งอาจ
ขึ:นอยูก่บัราคาเนื:อไก่ แต่ในขณะเดียวกนัก็อาจขึ:นอยูก่บัราคาเนื:อหมูดว้ย 
 5. รสนิยมของผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัทางจิตวิทยาที มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื:อของ  
ผูบ้ริโภค แมว้า่ราคาสูงแต่เป็นสินคา้ที ผูบ้ริโภคชื นชอบ เขาก็จะพยายามซื:อสินคา้นั:น ใหไ้ด ้
 6. ฤดูกาล สินคา้และบริการบางอยา่งมกัขายดีในบางฤดูกาล เช่น เสื:อกนัหนาว ร่มกนัฝน 
ชุดวา่ยนํ:า และสินคา้บางอยา่ง(สินคา้เกษตร)การซื:อสินคา้ในช่วงฤดูกาลของสินคา้นั:นจะทาํให้ราคา
สินคา้ถูกลง 
 

พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พุทธศักราช 2522 แก้ไขเพิ�มเติม ฉบับที� 2  พุทธศักราช 2541  

 ได้บญัญติัสิทธิของผูบ้ริโภคที จะได้รับความคุม้ครองตามกฎหมาย เกี ยวกบัสิทธิที จะ                      
มีอิสระในการเลือกซื:อสินคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ สิทธิที จะเลือกซื:อสินคา้หรือบริการโดยความสมคัรใจ
ของผู ้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจ อันไม่ เ ป็นธรรม หน่วยงานคุ้มครองผู ้บ ริโภค                   
คือ หน่วยงานที ท ําหน้าที ปกป้อง รักษาสิทธิประโยชน์และคุ้มครองผู ้บริโภค  สํานักงาน             
คณะกรรมการการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.)  เป็นหน่วยงานสังกดัสํานกันายกรัฐมนตรี ทาํหน้าที                      
รับเรื องราวร้องทุกข์จากผูบ้ริโภคที ไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย อนัเนื องมาจากการกระทาํ
ของผูป้ระกอบการ และสาํนกังานคณะกรรมการการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) 

 
หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค  

คือ หน่วยงานที ทาํหน้าที ปกป้อง รักษาสิทธิประโยชน์  และคุม้ครองผูบ้ริโภค  มีหลาย
หน่วยงานที รับผดิชอบแตกต่างกนัออกไปที สาํคญั มีดงันี:  
 1. สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) เป็นหน่วยงานสังกดัสํานกังาน
นายกรัฐมนตรี  ทาํหน้าที รับเรื องราวร้องทุกข์จากผูบ้ริโภคที ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย                 
อนัเนื องมาจากการกระทาํของผูป้ระกอบการ 
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 2. สาํนกังานคระกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
ทาํหนา้ที กาํกบัดูแลเรื องอาหาร ยา เครื องสาํอาง และวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
 3. สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานสังกดักระทรวง   
อุตสาหกรรม ทาํหนา้ที กาํกบัควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ต่าง ๆ 
 4. กรมการคา้ภายใน เป็นหน่วยงานสังกดักระทรวงพาณิชย ์ทาํหนา้ที กาํกบัดูแลควบคุม 
การกาํหนดราคาสินคา้และป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ 
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ใบงานที� 1 

 
เรื อง................................................................................................................กลุ่มที .......................... 
ชื อ........................................เลขที ........ระดบั....................ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบล........................ 
 
คําชี5แจง  ผูเ้รียนอ่านคาํถามแลว้ตอบคาํถามตามความเขา้ใจของผูเ้รียน 
 

หลกัในการเลือกซื:อสินคา้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ใบงานที� 2 
 

เรื อง................................................................................................................กลุ่มที .......................... 
ชื อ........................................เลขที ........ระดบั....................ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบล........................ 
 
คําชี5แจง  ผูเ้รียนอ่านคาํถามแลว้ตอบคาํถามตามความเขา้ใจของผูเ้รียน 
 

ปัจจยัที มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ใบงานที� 3 
 

เรื อง................................................................................................................กลุ่มที .......................... 
ชื อ........................................เลขที ........ระดบั....................ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบล........................ 
 
คําชี5แจง  ผูเ้รียนอ่านคาํถามแลว้ตอบคาํถามตามความเขา้ใจของผูเ้รียน 
 

ผลกระทบในการเลือกซื:อสินคา้ที ไม่มีคุณภาพ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
สาระพฒันาสังคมและชุมชน       ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้……………………………………....... 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบล........
ภาคเรียนที …………………ปีการศึกษา…………..…………………………………...…………… 
สาระที …………………………….…………เรื อง…………………………………….…………… 
 

คําชี5แจง  ผูส้อนประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน และลงคะแนนให้ตรงพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 

ที  ชื อ - ชื อสกุล 

รายการ 

รวม 

สรุปผล 

สา
มา

รถ
บอ

กข
อ้ม

ูลที
 เป็

นจ
ริง

สม
เห

ตุฯ
 

สา
มา

รถ
 แย

กแ
ยะ

ขอ้
มูล

แล
ะเลื

อก
ใช

ฯ้ 

สา
มา

รถ
บอ

กห
ลกั

กา
รที

 เป็
นป

ระ
โย

ชน์
ฯ 

สา
มา

รถ
สรุ

ปผ
ลที

 เป็
นป

ระ
โย

ชน์
จา

กฯ
 

เส
นอ

แน
วท

าง
กา

รน
าํข

อ้ม
ูลม

า
พิจ

าร
ณา

 

 
 
 

ผา่น 

 
 
 

ไม่ผา่น 

  3 3 3 3 3 15   
          
          
          
          

 

การประเมิน  ผูผ้า่นการประเมิน  ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ 70 ขึ:นไป 
   ผูผ้า่นการประเมิน  ตอ้งไดค้ะแนนตั:งแต่ 11 คะแนนขึ:นไป 
            
 ลงชื อ…………………………...ผูป้ระเมิน 
             (นายจิระ  วอ่งไววิริยะ) 
                    ……....../……..….…./……....… 
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รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Rubrics) 
สาระพฒันาสังคมและชุมชน  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

บอกปัญหาจาก
เหตุการณ์ที กาํหนดให้ 

บอกปัญหาไดถู้กตอ้ง
ดีมาก 

บอกปัญหาไดถู้กตอ้ง
พอใช ้

บอกปัญหาได ้          
ไม่ถูกตอ้ง 

พิจารณา แยกแยะ 
สาเหตุของปัญหาจาก
เหตุการณ์ที กาํหนดให้ 

พิจารณา แยกแยะ 
สาเหตุของปัญหาได้
ถูกตอ้ง ตรงประเด็น  
ดีมาก 

พิจารณา แยกแยะ 
สาเหตุของปัญหาได้
ถูกตอ้ง ตรงประเด็น  
พอใช ้

พิจารณา แยกแยะ 
สาเหตุของปัญหาได้
ไม่ถูกตอ้ง  

บอกความสัมพนัธ์  
ขององคป์ระกอบ   
ของหลกัธรรม 

บอกความสัมพนัธ์  
ขององคป์ระกอบ  
ของหลกัธรรม  
ไดถู้กตอ้งดีมาก 

บอกความสัมพนัธ์ 
ขององคป์ระกอบ   
ของหลกัธรรม  
ไดถู้กตอ้งพอใช ้

บอกความสัมพนัธ์ 
ขององคป์ระกอบ  
ของหลกัธรรม  
ไดไ้ม่ถูกตอ้ง 

สรุปคาํตอบตาม     
วตัถุประสงคที์ ตั:งไว ้

สรุปคาํตอบตาม    
วตัถุประสงคที์ ตั:งไว ้
ดีมาก 

สรุปคาํตอบตาม    
วตัถุประสงคที์ ตั:งไว ้
พอใช ้

สรุปคาํตอบไม่ตรง
ตามตามวตัถุประสงค์
ที ตั:งไว ้

เสนอแนวทางการนาํ
ผลการวเิคราะห์ไปใช้
ประโยชน์ 

เสนอแนวทางการนาํ
ผลการวเิคราะห์ไปใช้
ประโยชน์ดี 

เสนอแนวทางการนาํ
ผลการวเิคราะห์ไปใช้
ประโยชน์ไดพ้อใช ้

เสนอแนวทางการนาํ
ผลการวเิคราะห์ไปใช้
ประโยชน์ไม่ได ้
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเป็นกลุ่ม 
 
สาระพฒันาสังคมและชุมชน       ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้……………………………………....... 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบล........
ภาคเรียนที ………................ปีการศึกษา…………............................................................................. 
สาระที .............................................................เรื อง…………............................................................. 
 
 

กลุ่มที ………………..ชื อกลุ่ม………………………………………………………………………. 
สมาชิกกลุ่ม 
 1.  ……………………………….……….  2.  ………………………………………… 
 3.  …………………………...…….……..  4.  …………………...……….…………… 
คําชี5แจง   ผูส้อนประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนในการทาํงานกลุ่มร่วมกนั  โดยทาํเครื องหมาย /     

ลงในช่องที ตรงกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน 

ที  รายการ / พฤติกรรม 
ระดบัคะแนน 

หมายเหตุ 
3 2 1 

1 การอภิปราย     
2 การระดมความคิด     
3 การแสดงความคิดเห็น     
4 การนาํเสนอผลงาน (ใบงาน)     
5 กระบวนการกลุ่ม     

 
รวมคะแนน    

สรุปผลการประเมิน      ผา่น                    ไม่ผา่น 
 

เกณฑ์การประเมิน ผูผ้า่นการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ:นไป 
       ผูผ้า่นการประเมินตอ้งไดค้ะแนนตั:งแต่ 12 คะแนนขึ:นไป 
            
 ลงชื อ…………………………...ผูป้ระเมิน 
            (นายจิระ  วอ่งไววิริยะ) 
                     ……...../…………./………. 
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รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมนิการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Rubrics) 
สาระพฒันาสังคมและชุมชน  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

1. การอภิปราย สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมอภิปรายไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ตรงประเด็นดี
มาก และมีความมั นใจ
ในการอภิปราย 

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมอภิปรายไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ตรงประเด็น
พอใช ้และมีความมั นใจ
ในการอภิปราย 

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมอภิปรายได ้       
ไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรง
ประเด็น 

2. การระดมความคิด สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ดว้ยเหตุผล 

สมาชิกไม่มีส่วนร่วม 
1 คนขึ:นไป 

สมาชิกไม่มีส่วนร่วม 
2 คนขึ:นไป 

3. การนาํเสนอผลงาน ผลงานครบถว้น
บริบูรณ์และถูกตอ้ง 
สัมพนัธ์กนั สมาชิก    
มีส่วนร่วมทุกคน 

ผลงานครบถว้น
บริบูรณ์และถูกตอ้ง 
สัมพนัธ์กนั สมาชิกมี
ส่วนร่วม 2 คน ขึ:นไป 

ผลงานครบถว้น
บริบูรณ์และถูกตอ้ง 
สัมพนัธ์กนั สมาชิก   
มีส่วนร่วมคนเดียว 

4. กระบวนการกลุ่ม สมาชิกทุกคนมีบทบาท 
และช่วยเหลือซึ งกนั
และกนัดี 

สมาชิกในกลุ่ม 1 คน
ขึ:นไปไม่มีบทบาท  
ไม่ช่วยเหลือ            
ซึ งกนัและกนั 

สมาชิกในกลุ่ม 2 คน
ขึ:นไปไม่มีบทบาท  
ไม่ช่วยเหลือ             
ซึ งกนัและกนั 
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แบบสํารวจสินค้าอปุโภคและบริโภค 

กลุ่มที  1  บะหมี กึ งสาํเร็จรูป 

ที  ชื อยี หอ้ ราคา ปริมาณ ประโยชน์/
คุณค่า       

สารอาหาร 

ความสมบูรณ์
ของ 

บรรจุภณัฑ์ 

วนั เดือน ปี
ที ผลิต/

แหล่งผลิต 
ที น่าเชื อถือ/

มี อย. 

ความนิยม 
ของตลาด 

หมายเหตุ 
ระดบั    

คุณภาพ
สินคา้ 

         
         
         
         
         

 
เรื อง....................................................................................................................................................
กลุ่มที ...............................ระดบั..............................ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบล.................................. 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
 

คําชี5แจง   
 ผูเ้รียนสรุปการเลือกซื:อสินคา้โดยช่วยกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็น และให้เหตุผลว่า
เพราะเหตุใด  จึงตดัสินใจเลือกซื:อสินคา้ยี หอ้นี:แลว้สมาชิกกลุ่มเขียนสรุปส่งครูผูส้อน 
 
ระดับคุณภาพสินค้า 
 ระดบัพอใช ้  เท่ากบั 1 
 ระดบัดี   เท่ากบั 2 
 ระดบัดีมาก  เท่ากบั 3 
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แบบสํารวจสินค้าอปุโภคและบริโภค 

กลุ่มที  2  ปลากระป๋อง 

ที  ชื อยี หอ้ ราคา ปริมาณ ประโยชน์/
คุณค่า 

สารอาหาร 

ความสมบูรณ์
ของ 

บรรจุภณัฑ์ 

วนั เดือน ปี
ที ผลิต/

แหล่งผลิต 
ที น่าเชื อถือ 

/มี อย. 

ความนิยม 
ของตลาด 

หมายเหตุ 
ระดบั 

คุณภาพ
สินคา้ 

         
         
         
         
         

 
เรื อง....................................................................................................................................................
กลุ่มที ...............................ระดบั..............................ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบล.................................. 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
 
คําชี5แจง   
 ผูเ้รียนสรุปการเลือกซื:อสินคา้โดยช่วยกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็น และให้เหตุผลว่า
เพราะเหตุใด  จึงตดัสินใจเลือกซื:อสินคา้ยี หอ้นี:  แลว้สมาชิกกลุ่มเขียนสรุปส่งครูผูส้อน 
 
ระดับคุณภาพสินค้า 
 ระดบัพอใช ้  เท่ากบั 1 
 ระดบัดี   เท่ากบั 2 
 ระดบัดีมาก  เท่ากบั 3 
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แบบสํารวจสินค้าอปุโภคและบริโภค 

กลุ่มที  3  สบู ่
 

ที  ชื อ
ยี หอ้ 

ราคา ปริมาณ มีส่วนผสม
จาก

ธรรมชาติ/
ส่วนประก

อบที ใช ้

ประโยชน์ 
มากกวา่ 1 
อยา่ง  เช่น 
ทาํความ
สะอาด

ร่างกายและ 
ลา้งหนา้ได ้

กลิ น ความ
สมบูรณ์

ของ 
บรรจุ
ภณัฑ ์

วนั เดือน 
ปีที ผลิต 

แหล่งผลิต 
ที 

น่าเชื อถือ/ 
มี อย. 

ความ
นิยม 
ของ

ตลาด 

หมาย
เหตุ 

           
           
           
           
           

เรื อง....................................................................................................................................................
กลุ่มที ...............................ระดบั..............................ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบล.................................. 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
คําชี5แจง   
 ผูเ้รียนสรุปการเลือกซื:อสินคา้โดยช่วยกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็น และให้เหตุผลว่า
เพราะเหตุใด  จึงตดัสินใจเลือกซื:อสินคา้ยี หอ้นี:แลว้สมาชิกกลุ่มเขียนสรุปส่งครูผูส้อน 
 
ระดับคุณภาพสินค้า 
 ระดบัพอใช ้  เท่ากบั 1 
 ระดบัดี   เท่ากบั 2 
 ระดบัดีมาก  เท่ากบั 3 
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แบบสํารวจสินค้าอปุโภคและบริโภค 

กลุ่มที  4  ยาสีฟัน 
 

ที  ชื อ
ยี หอ้ 

ราคา ปริมาณ มีส่วนผสม
จาก     

ธรรมชาติ/
ส่วนประกอ

บที ใช ้

ประโยชน์ 
มากกวา่ 1 
อยา่ง  เช่น 
ทาํความ
สะอาด 

ร่างกายและ 
ลา้งหนา้ได ้

กลิ น ความ
สมบูรณ์

ของ 
บรรจุ
ภณัฑ ์

วนั เดือน 
ปีที ผลิต 

แหล่งผลิต 
ที 

น่าเชื อถือ/ 
มี อย. 

ความ
นิยม 
ของ

ตลาด 

หมาย
เหตุ 

           
           
           
           
           

เรื อง....................................................................................................................................................
กลุ่มที ...............................ระดบั..............................ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบล.................................. 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
คําชี5แจง   
 ผูเ้รียนสรุปการเลือกซื:อสินคา้โดยช่วยกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็น และให้เหตุผลว่า
เพราะเหตุใด  จึงตดัสินใจเลือกซื:อสินคา้ยี หอ้นี:แลว้สมาชิกกลุ่มเขียนสรุปส่งครูผูส้อน 
 
ระดับคุณภาพสินค้า 
 ระดบัพอใช ้  เท่ากบั 1 
 ระดบัดี   เท่ากบั 2 
 ระดบัดีมาก  เท่ากบั 3 
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แบบสํารวจสินค้าอปุโภคและบริโภค 

กลุ่มที  5  ผงซกัฟอก 
 

ที  ชื อ
ยี หอ้ 

ราคา ปริมาณ มีส่วนผสม
จาก     

ธรรมชาติ/
ส่วนประก
อบ   ที ใช ้

ประโยชน์ 
มากกวา่ 1 
อยา่ง  เช่น 
ทาํความ
สะอาด

ร่างกายและ 
ลา้งหนา้ได ้

กลิ น ความ
สมบูรณ์

ของ 
บรรจุ
ภณัฑ ์

วนั เดือน 
ปีที ผลิต 

แหล่งผลิต 
ที 

น่าเชื อถือ/ 
มี อย. 

ความ
นิยม 
ของ

ตลาด 

หมาย
เหตุ 

           
           
           
           
           

เรื อง....................................................................................................................................................
กลุ่มที ...............................ระดบั..............................ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบล.................................. 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
ชื อ........................................เลขที ...................................................................................................... 
คําชี5แจง   
 ผูเ้รียนสรุปการเลือกซื:อสินคา้โดยช่วยกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็น และใหเ้หตุผลวา่
เพราะเหตุใด  จึงตดัสินใจเลือกซื:อสินคา้ยี ห้อนี:แลว้สมาชิกกลุ่มเขียนสรุปส่งครูผูส้อน 
 
ระดับคุณภาพสินค้า 
 ระดบัพอใช ้  เท่ากบั 1 
 ระดบัดี   เท่ากบั 2 
 ระดบัดีมาก  เท่ากบั 3   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

แบบวดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
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แบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

คําชี"แจง 

 1. แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทั�งฉบบัมี ขอ้สอบ  40  ขอ้                       
(40 คะแนน)  ใชเ้วลา  45  นาที 
 2. แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นแบบ  4  ตวัเลือก 
 3. ให้ผูเ้รียนอ่านสถานการณ์ให้เขา้ใจแลว้จึงทาํแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมี

วจิารณญาณโดยใชก้ารเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์โดย x  ลงในช่องที7ตรงกบัตวัเลือกขอ้

ที7ถูกตอ้งที7สุดเพียงขอ้เดียว  ดงัตวัอยา่ง 
 
ตัวอย่าง 
 

จบัอีกแก๊งขนแรงงานพม่าแฉที7ระนองมี“เจ๊”เป็นขาใหญ่จ่ายค่าความสะดวกนบัแสน     
จบัไดอี้ก  1  ขบวนการขนแรงงานพม่าดบั  54  ศพ  สารภาพเป็นคนประสานงานไดค่้า       
นายหนา้กวา่หมื7นบาท รับร่วมนั7งรถไปดว้ยแต่แยกหลบหนี ออกหมายจบัเพิ7มอีก  4  คน 

 
 จากข่าวนี�ผูเ้รียนคิดวา่ผูก้ระทาํผดิ ทาํผดิกฎหมายอะไร 

ก. กฎหมายจราจร 
ข. กฎหมายการคา้ 
ค. กฎหมายแพง่และพาณิชย ์
ง. กฎหมายแรงงาน 

     
ขอ้ ก ข ค ง 
1    x 
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 อ่านสถานการณ์ที%กาํหนดแล้วตอบคําถาม  ข้อ 1 - 5 

เลอืกตั"งระยองหลายเขตพลกิอดีต ส.จ.บ้านค่ายพ่ายหน้าใหม่ 

ผูสื้7อข่าวรายงานผลการเลือกตั�งสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั(ส.อบจ.)ระยอง วนัที7 18 
พฤษภาคม 2551 ที7ผ่านมาปรากฏว่าอดีต ส.อบจ. หลายเขต พ่ายแพก้ารเลือกตั�งให้ผูส้มคัร      
หนา้ใหม่ อาทิ นายสมศกัดิE    สุขสวสัดิE  ส.อบจ.หนา้ใหม่ ชนะ นายไพโรจน์  แกว้ประดบั อดีต ส.
อบจ.บา้นค่ายหลายสมยั  และนายโชดก  วิริยะพงษ ์ ซึ7 งเคยพ่ายแพก้ารเลือกตั�งทุกครั� ง เอาชนะ     
นายฐิติพงศ์  ศรีประศาสน์ อดีด ส.อบจ.หลายสมยัได ้รวมทั�งนายสุรินทร์  เปาอินทร์  ผูส้มคัร  
เขต 2  อ.บา้นฉาง เพียงรายเดียว ไดค้ะแนนผา่นเกณฑ ์

รายงานข่าวแจง้วา่ ในวนัเลือกตั�งนายบุญมี  สุนทรถนอม อาย ุ 30  ปี  บา้นเลขที7 27/1  หมู่ที7 4 
ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย เขา้แจง้ความ สภ.บา้นค่าย  วา่มีการแจกเงิน  300  บาท เพื7อใหเ้ลือก 
ผูส้มคัร ส.อบจ.รายหนึ7ง ตาํรวจจึงลงบนัทึกประจาํวนัพร้อมจะติดตามตวัผูก้ระทาํผิดมาดาํเนินคดี
ต่อไป 

 (มติชน 20  พ.ค. 2551) 
 
1. สาเหตุที7ทาํให้การเลือกตั�งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง (ส.อบจ.) มีการเปลี7ยนแปลง

ตวัผูที้7ไดเ้ป็น ส.อบจ.บา้นค่ายคนใหม่ เป็นเพราะเหตุใด                                                 
 ก.  มีการซื�อเสียง 
 ข.  มีการแจกของ 
 ค.  มีนโยบายการทาํงานสู่สาธารณชน     
 ง.  ขยนัหาเสียงและมีความมุ่งมั7นทาํงาน 
2.  ปัจจยัสาํคญัที7ทาํใหน้กัการเมือง อยากเขา้ไปพฒันาการปกครองส่วนทอ้งถิ7น คืออะไร 
 ก.  งบประมาณสู่ทอ้งถิ7น    
 ข.  การพฒันาทอ้งถิ7นใหเ้จริญ 
 ค.  ระบบการปกครองของไทย  
 ง.  ระบบการเลือกตั�งนายก อบต. 
3.  อะไรเป็นจุดประสงคที์7ทาํใหเ้กิดการแข่งขนั  ในทางการเมือง   
 ก.  ตอ้งการความกา้วหนา้  
 ข.  เป็นตาํแหน่งที7ทา้ทายการทาํงาน 
 ค.  เป็นเกียรติประวติัของครอบครัว 
 ง.  ตอ้งการเป็นตวัแทนเขา้ไปบริหารสังคม 
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4.  ปัจจุบนัการปกครองส่วนทอ้งถิ7น มีกี7รูปแบบ 
 ก.  4  รูปแบบ  คือ  สุขาภิบาล  เทศบาล  อบต.  อบจ.     
 ข.  5  รูปแบบ  คือ  สุขาภิบาล  เทศบาล อบต.  อบจ.  เมืองพทัยา    
 ค.  6  รูปแบบ  คือ  สุขาภิบาล  เทศบาล อบต.  อบจ.  เมืองพทัยา  กรุงเทพมหานคร 
 ง.  7  รูปแบบ  คือ  สุขาภิบาล  เทศบาล  อบต.  อบจ.  เมืองพทัยา  กรุงเทพมหานคร                 

การปกครองรูปแบบอื7น ๆ 
5.  ท่านคิดอยา่งไรจากสถานการณ์ตวัอยา่งกรณีผูส้มคัรกระทาํความผดิคดีการซื�อเสียงไม่ค่อยได ้
 ก. หลกัฐานและพยานไม่มี 
 ข.  ใหเ้งินสินบนแก่เจา้หนา้ที7 
 ค.  เป็นหนา้ที7ของ กกต.เท่านั�น  
 ง.  รู้สึกวา่เฉย ๆ เพราะเป็นเรื7องธรรมดา 

 

 อ่านสถานการณ์ที%กาํหนดแล้วตอบคําถาม  ข้อ  6 - 10 

ลวงเซลล์สาวหวงัฆ่าปิดปากสงสัย “เจ้าคณะอาํเภอ” สั%งเก็บ 
4  คนร้ายลวงเซลลส์าวขายเครื7องดูดฝุ่ นหวงัฆ่าปิดปาก หลอกมาบา้นจบักดใชมี้ดแทง-สาก

หินทุบหวัน่วม นาํร่างใส่ทา้ยรถเก๋งหวงัเอาไปทิ�ง เหยื7อใจเด็ดกระโดดลงพื�น เจอถอยหลงัทบั-ยงิ
ซํ� า กลิ�งหนีสุดชีวติ โชคดีคนพบแจง้ ตาํรวจช่วยรอดหวดุหวดิ ล่าสุดอาการสาหสั 
                                                                                                     (มติชน  20  พฤษภาคม 2551) 

 
6.  ท่านทราบหรือไม่วา่คนร้ายลวงเซลลส์าวไปฆ่าหวงัปิดปากเป็นการทาํผดิกฎหมายมีโทษอยา่งไร 
 ก.  ปรับ 500 บาท  
 ข.  ทั�งจาํและปรับ 
 ค.  จาํคุกตลอดชีวิต   
 ง.  ปรับและทาํสัญญารอลงอาญา 
7.  เหตุใดจึงตอ้งลวงเซลลส์าวไปฆ่า 
 ก.  ความกลวั    
 ข.  ความโกรธ 
 ค.  ความหึงหวง   
 ง.  ขดัผลประโยชน์กนั 
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8.  สาเหตุที7ทาํให้ผูที้7บวชเป็นพระมีพฤติกรรมส่อไปในทางที7ไม่ดีต่อพระพุทธศาสนามากขึ� น        
ในสังคมไทยปัจจุบนั 

 ก.  ยงัไม่ตดัทางโลก  
 ข.  มีพฤติกรรมทางเพศ   
 ค.  ไม่รู้พระธรรมวนิยัของสงฆไ์ดดี้ 
 ง.  มีปัจจยัมากระตุน้ใหท้าํผิดพระธรรมวนิยั 
9.  จากเหตุการณ์ที7เกิดขึ�นแสดงวา่เซลลส์าวเป็นคนที7มีลกัษณะอยา่งไร 
 ก.  เป็นสตรีที7มีจิตใจกลา้หาญ   
 ข.  ควบคุมสติไดดี้ขณะเจอเหตุการณ์ 
 ค.  สัญชาตญาณมนุษยแ์ละสัตวเ์มื7อเกิดภยัตอ้งหนีเอาตวัรอด   
 ง.  เป็นคนเชื7อคนง่ายอาจไม่มีการตรึกตรองก่อนจึงถูกหลอกลวง 
10.  จากเหตุการณ์ดงักล่าวเราไดข้อ้คิดอะไรบา้ง 
 ก.  ตอ้งคิดก่อนทาํ 
 ข.  ไก่เห็นตีนงู  งูเห็นนมไก่  
 ค.  อยา่ไวใ้จทาง อยา่วางใจคน จะจนใจเอง   
 ง.  การกระทาํใดโดยไม่ย ั�งคิดอาจเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดเลวร้ายหรือภยัมาสู่ตนได ้
 
 อ่านสถานการณ์ที%กาํหนดแล้วตอบคําถาม  ข้อ 11 - 13 

ปดส. บุกรวบแม่เล้าลวงหญงิส่งไปนอก 
เมื7อวนัที7 18  พฤษภาคม  2551  พ.ต.อ.สุวิชญพ์ล  อิ7มใจรัชต ์ รองผบก.ปดส. พ.ต.อ.ปัญญา  

ปิ7 นสุข ผกก.ฝป.7 บก.ปดส. และพ.ต.ท.มนสั  ทองสีม่วง  พนกังานสอบสวน บก.ปดส. ร่วมกบั
ฝ่ายสืบสวน สภ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั จบักุมนางจิรภา  ธนวรวิบูล  อายุ 59 ปี ตามหมายจบั     
ศาลอาญา ขอ้หาร่วมกนัคา้หญิงหรือเด็กปลอมแปลงเอกสาร เนื7องจาก พ.ต.อ.ปัญญา สืบทราบวา่ 
นางจิรภาเดินทางไปข่มขู่ผูเ้สียหาย ที7เคยถูกผูต้อ้งหาร่วมขบวนการกบันางพิไลพร  เสถียรธนากร 
และนาย วรพจน์  พิทยธนากุล  ถูกจบัก่อนหน้าล่อลวงพาไปคา้ประเวณีที7ประเทศเพื7อนบา้น   
โดยก่อนหนา้นางจิรภาใชชื้7อเจจู๊ หรือบุปผา สอบสวนใหก้ารปฏิเสธ                                                                 
                                                                                                         (มติชน 19  พฤษภาคม  2551) 
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11.  อะไรคือสาเหตุของการถูกล่อลวงไปคา้ประเวณี  
 ก.  มีระดบัการศึกษาตํ7า    
 ข.  การประกอบอาชีพหลกัไม่มี 
 ค.  การถูกบงัคบัขู่เขน็ใหป้ระกอบอาชีพ 
 ง.  มีปัจจยัเหนี7ยวนาํใหต้ดัสินใจไปทางนั�น 
12.  การกระทาํความผดิขอ้หาร่วมกนัคา้หญิงถือวา่ผูก้ระทาํผดิขาดจิตสาํนึกต่อสิ7งใด 
 ก.  ต่อสิทธิสตรี      
 ข.  ต่อครอบครัวและเครือญาติ 
 ค.  ต่อการผดิกฎหมายบา้นเมืองของไทย 
 ง.  ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย 
13.  เหตุการณ์ขา้งบนหวัข่าวจะไม่เกิดขึ�นหากผูก้ระทาํผิดยดึมั7นในเรื7องใด 
 ก.  หลกัพุทธศาสนาประจาํชาติ  
 ข.  ยดึมั7นในเรื7องคุณธรรมประจาํใจ 
 ค.  การคิดอยา่งมีเหตุผล เช่น คิดเอาใจเขา มาใส่ใจเรา     
 ง.  ตั�งมั7นในการปฏิบติัสิ7งที7ดีไม่ผดิต่อระเบียบกฎหมาย 
 

 อ่านสถานการณ์ที%กาํหนดแล้วตอบคําถาม  ข้อ 14 - 17 

กกอ.ยนัแจ้งสอบติดแล้วพ่อ ม.6 ไม่ติดใจฆ่าตัวตาย 

เลขาธิการ กกอ.แสดงความเสียใจกบัครอบครัวนกัเรียน ม.6 ยิงตวัตาย ยนัเจา้หนา้ที7 สกอ.                     
โทรแจง้เจา้ตวั-พอ่แลว้ พร้อมแฟ็กซ์กาํหนดการวนัสอบสัมภาษณ์ให ้

 (มติชน  16  พฤษภาคม  2551) 
 
14.  ปัญหาสาํคญัของที7เป็นสาเหตุของเรื7องนี� คืออะไร 
 ก.  ความหลง   
 ข.  ความโกรธ 
 ค.  ความเครียด   
 ง.  ความผดิหวงั 
 
 
 



 139

15.  จากสถานการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหาใด 
 ก.  ขาดทกัษะในการคิดวจิารณญาณ  
 ข.  ขาดที7ใหก้ารปรึกษาแนะนาํทางออกที7ถูกวธีิ       
 ค.  ขาดการเรียนรู้ทกัษะการแกไ้ขปัญหาที7เกิดขึ�น 
 ง.  ขาดการดูแลเอาใจใส่ของผูมี้หนา้ที7รับผดิชอบงานนั�น 
16.  สิ7งที7ทาํใหผู้ส้อบไดคิ้ดสั�นฆ่าตวัตายเพราะผูต้ายขาดสิ7งใด 
 ก.  ขาดสติ  
 ข.  ขาดกาํลงัใจ                                                                 
 ค.  ขาดผูใ้หค้าํปรึกษาโดยเฉพาะเพื7อนร่วมงาน   
 ง.  ขาดการไดรั้บและการเขา้สู่ระบบขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็ว 
17.  ถา้ผูเ้รียนประสบปัญหาเช่นนี�ท่านควรปฏิบติัตนอยา่งไรไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์เช่นนั�น 
 ก.  ปรึกษาคนในครอบครัวและเพื7อนสนิท   
 ข.  ปล่อยไปตามเหตุการณ์ คิดเริ7มตน้ทาํใหม่ 
 ค.  ขอคาํปรึกษาจากครูหรือแผนกแนะแนวของโรงเรียน  
 ง.  พยายามคิดทบทวนและนาํปัญหาไปพบกบัผูใ้หค้วามช่วยเหลือในการบอกเล่าเหตุการณ์ 

       
 อ่านสถานการณ์ที%กาํหนดแล้วตอบคําถาม  ข้อ 18 - 21 

สาวเครียดชีวติแร้นแค้นผสมยาพษิให้แม่-ลูกดื%ม 
อนาถสาวชาวเขาฐานะยากจนทาํงานหาเช้ากินคํ7าตอ้งอดมื�อกินมื�อ แทบไม่มีขา้วสารกรอก

หมอ้  แถมตอ้งเลี�ยงดูแม่และลูกอีก 4  ชีวิต  ตดัสินใจซื�อยาฆ่าแมลงผสมแลคตาซอยให้แม่และลูก
กินชกัดิ�นกระแด่วตายอนาถเกลื7อนบา้น 
                                                                                                    (ไทยรัฐ  16  พฤษภาคม  2551) 

 
18.  สาเหตุสาํคญัที7ทาํใหส้าวชาวเขาตดัสินใจฆ่าตวัตาย คืออะไร 
 ก.  ความเครียด      
 ข.  ความอึดอดั 
 ค.  แบกรับภาระหลายชีวติ 
 ง.  ความไม่มั7นคงทางเศรษฐกิจ 
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19.  สิ7งนี�จะไม่เกิดขึ�นหากสาวชาวเขายดึมั7นในเรื7องใด 
 ก.  การทาํจิตภาวนานึกถึงบาปบุญคุณโทษ       
 ข.  ยดึมั7นในเรื7องพุทธศาสนา เช่น การไปวดัพบพระ    
 ค.  การต่อสู้ชีวิตของมนุษยมี์ทางออกมากมาย 
 ง.  การหาที7พึ7งจากหน่วยงานราชการ/เอกชนที7ใหค้วามช่วยเหลือ 
 20.  ถา้ผูเ้รียนเจอปัญหาดงักล่าวผูเ้รียนคิดวา่จะตดัสินใจอยา่งไร 
 ก.  ปล่อยชีวติไปตามสบาย   
 ข.  ทบทวนความคิดและหาทางแกไ้ข            
 ค.  หาที7ปรึกษาเพื7อขอคาํแนะนาํในทางที7ถูก 
 ง.  หาที7พึ7งทางจิตใจ เพื7อทาํใหค้วามคิดไม่ฟุ้งซ่าน 
21.  ขอ้ใดเป็นการแกปั้ญหาที7ย ั7งยนืเกี7ยวกบัการฆ่าตวัตาย 
 ก.  มีความมานะอดทน   
 ข.  มีการฝึกคิดอยา่งมีสติและมีระบบมีเหตุผล 
 ค.  ใหค้วามสาํคญัต่อตนเองและการเอื�อเฟื� อต่อบุคคลอื7น    
 ง.  ฝึกคิดเกี7ยวกบัการบริหารเวลา เพื7อใชใ้นชีวติประจาํวนั   

       
 อ่านสถานการณ์ที%กาํหนดแล้วตอบคําถาม  ข้อ 22 - 25 

โจรแสบแอบฉกปี% พระอภัยหยามหน้าตํารวจ 
แงะนิ�วรูปปั� นหกัชาวบา้นสาปแช่งทาํป่วนทั�งจงัหวดัชาวระยองสุดเศร้า มือดีลอบขโมยปี7   

รูปปั� นพระอภยัมณีหนา้อนุสาวรียสุ์นทรภู่ 
                                                                                                    (ไทยรัฐ  20  พฤษภาคม  2551) 

 
22.  ตน้เหตุที7ทาํใหมี้การลกัขโมยปี7 พระอภยัมณี คืออะไร 
 ก.  การสร้างสถานการณ์ป่วนเมือง  
 ข.  คิดวา่ของโบราณถา้นาํไปขายคงจะไดร้าคา 
 ค.  การเห็นตวัอยา่งสื7อทีวเีกี7ยวกบัการขโมยของศิลปโบราณ  
 ง.  ไม่มีระบบการป้องกนัรักษาโดยเฉพาะผูดู้แลรักษาความปลอดภยั 
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23.  จากการกระทาํของโจรถือวา่โจรขาดสิ7งใดมากที7สุด 
 ก.  ขาดคุณธรรมจรรโลงโลก   
 ข.  ขาดการย ํ�าคิดย ํ�าทาํก่อนปฏิบติัการ 
 ค.  ขาดการอนุรักษห์วงแหนศิลปโบราณของไทย    
 ง.  ขาดความเขา้ใจวา่ถา้ปฏิบติัแลว้จะเกิด ผลกระทบอยา่งไร 
24.  ข่าวนี� ใหข้อ้คิดอะไรกบัผูเ้รียน 
 ก.  ความร่วมมือของชาวบา้นเป็นหลกั 
 ข.  เหมือนกบัสาํนวนสุภาษิตไทยที7วา่ววัหายแลว้จึงลอ้มคอก 
 ค.  ตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อโบราณสถาน และสถานที7ทุกแห่งที7เป็นเอกลกัษณ์   
 ง.  ตระหนกัถึงระบบป้องกนัความปลอดภยั รักษาโบราณสถานสาํคญัของจงัหวดัไว ้
25.  การกระทาํดงักล่าวผดิกฎหมายอะไร 
 ก.  กฎหมายแพง่  
 ค.  กฎหมายพาณิชย ์    
 ง.  กฎหมายนิรโทษสกรรม 
       
 อ่านสถานการณ์ที%กาํหนดแล้วตอบคําถาม  ข้อ 26 - 30 

                                                                     เวบ็ไซต์ใบ้หวย                                                                       

เรียน มรว.กระทรวงไอซีที ผอ.สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล และผบ.ตร. (ผ่านคุณอ๊อดเทอร์
โบ) ดว้ยปรากฏวา่มีเวบ็ไซตมุ์่งเนน้ในเรื7องของหวยและการบอกเลขหวยกาํลงัเป็นแหล่งรวมตวั
กนัของกลุ่มมิจฉาชีพ ที7แฝงตวัหลอก ลวงประชาชน โดยอา้งวา่ไดเ้ลขมาจากสนง.สลากกินแบ่ง
รัฐบาลเรียกร้องให้ผูห้ลงเชื7อจ่ายเงินรายละ  300  บาทบา้ง 500  บาทบา้งเป็นค่าสมาชิกเพื7อรับ
เลขที7อา้งวา่ไดม้าจากกองสลากฯ ดงักล่าวมีผูค้นจาํนวนมากหลงเชื7อสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทองไป  
มากมายโดยมาทราบภายหลงัวา่ไม่มีเลขเด็ดจากกองสลากฯตามที7กลุ่มมิจฉาชีพนี�อา้งแต่อยา่งใด                               

พฤติกรรมต่างกรรมต่างวาระของกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี� กาํลงัขยายตวัขึ�นเรื7อย ๆ นอกจาก      
จะสร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลที7หลงเชื7อยอมจ่ายเงินให้กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี� แล้ว ยงัทาํให้
ประชาชนเกิดความสับสนเกิดความไม่เชื7อมั7นในองคก์รของรัฐหากปล่อยไวจ้ะทาํให้เกิดปัญหา
ขยายวงกวา้งในความไม่เชื7อถือกบัหน่วยงานราชการได ้              

(ไทยรัฐ  12  พฤษภาคม  2551) 
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26.  สาเหตุของการหลงเชื7อเรื7องการใบห้วยทางเวบ็ไซตคื์ออะไร                                                                       
 ก.  แหล่งที7มาน่าเชื7อถือ                                                 
 ข.  ความตอ้งการเลขเด็ด 
 ค.  ความตอ้งการเรื7องโชคราง   
 ง.  ความตอ้งการที7จะรวยทางลดั 
27.  จากเหตุการณ์ดงักล่าวเราควรใหส้ังคมไทยเป็นอยา่งไรจึงจะไม่เกิดความโลภจนถูกหลอกลวง 
 ก.  สังคมเดี7ยว 
 ข.  สังคมรัฐนิยม 
 ค.  สังคมแห่งความพอเพียงบนความพอดี 
 ง.  สังคมครอบงาํ มอบเมาประชาชนเรื7องโชคลาภ    
28.  ทาํอยา่งไรใหค้นในสังคมเชื7อในสิ7งที7ควรเชื7อ ทาํในสิ7งที7ควรทาํ 
 ก.  ทาํใหเ้ป็นคนรักประเทศชาติ 
 ข.  ทาํตามสิทธิและหนา้ที7ของคนไทย 
 ค.  ทาํใหเ้ป็นคนรู้จกัคิดอยา่งมีเหตุและผล 
 ง.  ทาํใหเ้ป็นธรรมชาติไม่ขดัต่อระเบียบกฎหมายของบา้นเมือง  
29.  ผูเ้รียนคิดวา่ควรใชก้ฎหมายอะไรมาใชบ้งัคบัเอาผิดกบัคดีนี� จึงจะเหมาะสมที7สุด 
 ก.  กฎหมายอาญา   
 ข.  กฎหมายปกครอง  
 ค.  กฎหมายแพง่และพาณิชย ์   
 ง.  กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
30.  รัฐบาลควรมีมาตรการในการแกปั้ญหานี�อยา่งไร 
 ก.  ประกาศผา่นสื7อใหป้ระชาชนไดท้ั7วกนั 
 ข.  ใชก้ฎหมายกบัผูก้ระทาํความผดิกรณีนี�อยา่งเฉียบขาด 
 ค.  ตั�งคณะกรรมการเพื7อตรวจสอบทางสื7อเวบ็ไซตใ์บห้วย  
 ง.  ประสานหน่วยงานที7เกี7ยวขอ้งในการตรวจสอบแหล่งสงสัยที7กระทาํความผดิ 
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 อ่านสถานการณ์ที%กาํหนดแล้วตอบคําถาม  ข้อ  31 - 35 

นายแพทย์ฆ่าตัวพสิดารซดยาพษิ ไฟช็อตหนีมะเร็ง 

เป็นที7สมองทุกขท์รมานฉวยจงัหวะลูกเมียไม่อยูป่ลิดชีพดบัอนาถคาบา้น นายแพทยร์ะดบั 8 
รพ.ศูนยข์อนแก่นฆ่าตวัตายพิสดารสาเหตุเกิดจากป่วยเป็นมะเร็งที7สมอง 

 (ไทยรัฐ  17  พฤษภาคม  2551) 
 
31.  อะไรเป็นชนวนเหตุใหน้ายแพทยฆ่์าตวัตาย 
 ก.  ความเครียดจนหาทางออกไม่ได ้
 ข.  ทนพิษหรืออาการของโรคนี�ไม่ไหว 
 ค.  คิดวา่คนในครอบครัวรังเกียจกลวัติดโรคนี�      
 ง.  คิดวา่เป็นโรคนี�แลว้ไม่มีทางรักษาใหห้ายขาด 
32.  ผูเ้รียนคิดวา่ควรบรรจุหลกัสูตรเสริมการเรียนการสอนเรื7องใดมากที7สุด 
 ก.  เรื7องการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
 ข.  เรื7องการรักษาสุขภาพและสร้างสุขนิสัยที7ดีป้องกนัการเกิดโรค    
 ค.  เรื7องใหค้วามสนใจดูแลและกาํลงัใจใกลชิ้ดเป็นกรณีพิเศษ 
 ง.  เรื7องการคิดหาวธีิการหรือหนทางในการจะรักษาโรคร้ายใหดี้ที7สุด  
33.  ตามกฎหมายการแจง้ตายตอ้งดาํเนินการภายในเวลาเท่าไร 
 ก.  6  ชั7วโมง     
 ข.  12  ชั7วโมง 
 ค.  18  ชั7วโมง    
 ง.  24  ชั7วโมง 
34.  จากข่าวดงักล่าวเราควรมีวธีิการป้องกนัมิใหค้นฆ่าตวัตายเพิ7มขึ�นไดอ้ยา่งไร 
 ก.  สอนใหรั้กตวัเอง 
 ข.  สอนใหมี้ความอดทน  
 ค.  สอนใหคิ้ดเห็นคุณค่าของตน 
 ง.  สอนใหใ้ชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจจะปฏิบติัการใด 
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35. ผูเ้รียนคิดวา่การนาํข่าวแบบนี�มาลงจะทาํใหค้นเห็นรูปแบบการฆ่าตวัตายมากขึ�นไหม 
 ก.  ไม่เพราะคนรู้จกัคิด 
 ข.  ใช่เพราะเห็นเป็นแบบอยา่ง  
 ค.  ใช่เพราะเขา้ใจความรู้สึกคลา้ยกนั 
 ง.  ไม่เพราะคนเห็นบ่อยเกิดความกลวั 
       

 อ่านสถานการณ์ที%กาํหนดแล้วตอบคําถาม  ข้อ 36 - 40 

เพิ%มโทษ 

นายชาญชยั  พิจิตรภกัดีกุล  อดีตขา้ราชการ ซี 8  กรมทางหลวง ประธานบริษทัแอดวานซ์ 
สไปรูลิน่าฯ  ไปฟังคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีอนาจารแอร์โฮสเตสการบินไทยโดยศาลให ้     
เพิ7มโทษคุมประพฤติตอ้งรายงานตวัทุก 3  เดือน เป็นเวลา 1  ปี และทาํงานบริการสังคม  20  ชั7วโมง  

                                                                                                      (ไทยรัฐ  14  พฤษภาคม  2551)                                                                                                              

 
36.  ท่านคิดวา่เหตุการณ์เรื7องนี� น่าจะเป็นคดีเกี7ยวกบัอะไร                                         
 ก.  ข่มขืน                                                                             
 ข.  การทาํอนาจาร       
 ค.  พฤติกรรมชูส้าว 
 ง.  ลวนลามทางเพศ 
37.  เหตุการณ์นี� เกิดขึ�นที7ไหน 
 ก.  หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาเขา้-สายการบินไทย   
 ข.  หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก-สายการบินไทย 
 ค.  บนเครื7องบิน-สายการบินไทย  
 ง.  ในสนามบินสายการบินไทย 
38.  ท่านคิดวา่ผูก้ระทาํความผดิคดีนี� น่าจะเกิดจากการขาดความคิดเกี7ยวกบั 
 ก.  ศีลธรรมและจรรยา 
 ข.  การเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง  
 ค.  ความรับผดิชอบต่อหนา้ที7และตาํแหน่งงาน 
 ง.  การยอมรับคาํพิพากษาตดัสินกาํหนดบทลงโทษ 
 



 145

39.  การพิจารณาตดัสินคดีดงักล่าวถือวา่ศาลตดัสินเหมาะสมหรือไม่ 
 ก.  ไม่เหมาะสมเพราะควรเพิ7มโทษ 
 ข.  เหมาะสมเพราะเป็นประโยชน์ต่อสังคมบา้นเมือง  
 ค.  เหมาะสมเพราะจะเป็นบรรทดัฐานเหมือนกนัไม่เลือกปฏิบติั  
 ง.  ไม่เหมาะสมเพราะมีตาํแหน่งหนา้ที7การงานในระดบัสูงควรทาํใหเ้ป็นตวัอยา่งที7ดี 
40.  จากคดีดงักล่าวผูเ้รียนเห็นวา่ควรให้รัฐบาลเขา้มาแกไ้ขคุณธรรม จริยธรรมขา้ราชการหรือไม่ 
 ก.  ควร  เพราะ จะไดช่้วยดูแล  
 ข.  ควร เพราะ ใหป้ฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที7ดี 
 ค.  ไม่ควร เพราะ ตอ้งปฏิบติัตนประจาํทุกวนั 
 ง.  ไม่ควร  เพราะ เป็นการแทรกแซงหนา้ที7   
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เฉลยแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
      

 
 ขอ้ที� 1       ก              ขอ้ที� 21     ข 
 ขอ้ที� 2       ข             ขอ้ที� 22     ง 
 ขอ้ที� 3       ง      ขอ้ที� 23     ง 
 ขอ้ที� 4       ค      ขอ้ที� 24     ข 
 ขอ้ที� 5       ก           ขอ้ที� 25     ก 
 ขอ้ที� 6       ข             ขอ้ที� 26     ง 
 ขอ้ที� 7       ง              ขอ้ที� 27     ค 
 ขอ้ที� 8       ง             ขอ้ที� 28     ค 
 ขอ้ที� 9       ข                ขอ้ที� 29     ง 
 ขอ้ที� 10      ง             ขอ้ที� 30     ข 
 ขอ้ที� 11      ง        ขอ้ที� 31     ก 
 ขอ้ที� 12      ค       ขอ้ที� 32      ก 
 ขอ้ที� 13      ง            ขอ้ที� 33      ง 
 ขอ้ที� 14      ค          ขอ้ที� 34      ค 
 ขอ้ที� 15      ก   ขอ้ที� 35      ก 
         ขอ้ที� 16      ก  ขอ้ที� 36      ข 
 ขอ้ที� 17      ง   ขอ้ที� 37      ค 
 ขอ้ที� 18      ก    ขอ้ที� 38      ก 
 ขอ้ที� 19      ข    ขอ้ที� 39      ค 
 ขอ้ที� 20      ข    ขอ้ที� 40      ข 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  

แบบประเมนิแผนการจัดการเรียนรู้ สาระพฒันาสังคมและชุมชน  

สาระที� 2 หน้าที�พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวติในสังคม 
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แบบประเมนิแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
คําชี�แจง แผนการจดัการเรียนรู้ สาระพฒันาสังคมและชุมชน สาระที� 2 หน้าที�พลเมือง วฒันธรรม

และการดาํเนินชีวติในสังคม  ของนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดจ้ดัทาํขึ,นเพื�อเป็น
เครื�องมือสาํหรับผูส้อน 

 ขอความกรุณาใหท้่านไดศึ้กษารายละเอียดทีละแผนแลว้ประเมินความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 
โดยแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข ให้ทาํเครื�องหมาย ( / ) ลงในช่อง
ของรายการประเมินแต่ละขอ้ 

องคป์ระกอบดา้น/รายการตรวจสอบ 
ดีมาก 

4 
ดี 
3 

พอใช ้
2 

ปรับปรุง 
1 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
     3.1 ระบุพฤติกรรมที�สามารถวดัไดป้ระเมินได ้
     3.2 ระบุพฤติกรรมที�สอดคลอ้งตรงกบัดา้นของ 
            พฤติกรรมการเรียนรู้ที�กาํหนดในผลการเรียนรู้ 
2. สาระการเรียนรู้ 
    2.1 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
    2.2 สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 
3. กจิกรรมการเรียนรู้ 
    3.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
    3.2 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสามารถและ 
           วยัของผูเ้รียน 
    3.3 เหมาะสมกบัเวลา วสัดุอุปกรณ์ 
    3.4 น่าสนใจ จูงใจใหก้ระตือรือร้นที�จะเรียนรู้และเขา้ใจ 
    3.5 เป็นกิจกรรมที�เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ 
    3.6 เป็นกิจกรรมที�มีแสดงผลการประเมินทุกครั, ง 
4.  การประเมิน 

    4.1 เครื�องมือสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมที�กาํหนดไวใ้น
มาตรฐานการเรียนรู้ 

    4.2 เครื�องมือสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของสาระพฒันาสังคม
และชุมชน 
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องคป์ระกอบดา้น/รายการตรวจสอบ 
ดีมาก 

4 
ดี 
3 

พอใช ้
2 

ปรับปรุง 
1 

    4.3 เครื�องมือสอดคลอ้งกบัขั,นตอนและกิจกรรมการเรียนรู้    
          ของผูเ้รียน 
 

    

 
                  ขอ้เสนอแนะ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  
                                                                                        ลงชื�อ............................................................ 
                                                                                                    (.................................................) 
                                                                                                                    ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ของแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

 

คําชี0แจง  โปรดพิจารณาวา่ขอ้สอบแต่ละขอ้ต่อไปนี"  วดัผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที/ระบุไว ้           
  หรือไม่  แลว้เขียนผลการพิจารณาของท่านโดยกา /  ลงในช่อง “ คะแนนการพิจารณา”            
  ตามความคิดเห็นของท่าน  ดงัต่อไปนี"  

         กา / ในช่อง + 1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั"นวดัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที/ระบุไวจ้ริง 
         กา / ในช่อง  0    ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั"นวดัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที/ระบุไว ้
         กา / ในช่อง -1   ถา้แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั"นไม่ไดว้ดัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที/ระบุไว ้
 

เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
1. การปฏิบติัตน
ตามบญัญติั     
ของรัฐธรรมนูญ 
- รัฐสภา 
- การเลือกตั"ง 
 -ผลกระทบของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัร
ไทยที/มีผลต่อการ
ดาํเนินชีวติของ
ประชาชน 

1. สามารถนาํ
หลกัการปฏิบติั
ตนตามบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญ
และผลของการ
นาํมาใชใ้นการ
ดาํเนินชีวติ 
ประจาํวนัได ้
2. สามารถ
ติดตามวิเคราะห์ 
ความเคลื/อนไหว
ของสถานการณ์        
ทางการเมือง       
การปกครองที/
เกิดขึ"นในสังคม
และตดัสินใจ 

เลอืกตั0งระยองหลายเขต

พลกิอดีต ส.จ.  บ้านค่าย

พ่ายหน้าใหม่ 

    ผูสื้/อข่าวรายงานผล  
การเลือกตั"งสมาชิก      
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(ส.อบจ.) ระยอง วนัที/ 18 
พฤษภาคม 2551 ที/ผา่นมา
ปรากฏวา่อดีต ส.อบจ. 
หลายเขต พา่ยแพก้าร    
เลือกตั"งให้ผูส้มคัรหนา้ใหม่ 
อาทิ นายสมศกัดิH    สุขสวสัดิH   
ส.อบจ. หนา้ใหม่ ชนะนาย
ไพโรจน์  แกว้ประดบั 
อดีต ส.อบจ.บา้นค่ายหลาย
สมยั และนายโชดก       
วริิยะพงษ ์ ซึ/ งเคยพา่ยแพ ้ 
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เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 

 

เลือกปฏิบติัสิ/งที/

เป็นประโยชน์               

ต่อตนเอง ชุมชน 

สังคมไดอ้ยา่ง 

เหมาะสม 

การเลือกตั"งทุกครั" ง เอาชนะ

นายฐิติพงศ ์ ศรีประศาสน์ 

อดีต  ส.อบจ.หลายสมยัได ้

รวมทั"งนายสุรินทร์        

เปาอินทร์  ผูส้มคัร  เขต 2  

อ.บา้นฉาง เพียงรายเดียว    

ไดค้ะแนนผา่นเกณฑ ์ 

    รายงานข่าวแจง้วา่      

ในวนัเลือกตั"งนายบุญมี  

สุนทรถนอม อาย ุ 30  ปี  

บา้นเลขที/ 27/1  หมู่ที/ 4  ต.

หนองละลอก         อ.บา้น

ค่าย เขา้แจง้ความ สภ.บา้น

ค่าย  วา่มีการแจก       เงิน 

300 บาท เพื/อใหเ้ลือก

ผูส้มคัร ส.อบจ. รายหนึ/ง

ตาํรวจ  จึงลงบนัทึก 

ประจาํวนัพร้อมจะติดตาม

ตวัผูก้ระทาํผดิมาดาํเนินคดี

ต่อไป  (มติชน 20 พฤษภาคม 

2551) 

อ่านสถานการณ์ที�กาํหนด

แล้วตอบคําถาม  ข้อ  1 - 5 
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เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
  1. สาเหตุที/ทาํใหก้าร

เลือกตั"งสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัระยอง
(ส.อบจ.) มีการ
เปลี/ยนแปลงตวัผูที้/ไดเ้ป็น 
ส.อบจ.บา้นค่ายคนใหม่ 
เป็นเพราะเหตุใด                    

 ก. มีการซื"อเสียง 
     ข. มีการแจกของ 
     ค. มีนโยบายการทาํงาน
สู่สาธารณชน     
     ง. ขยนัหาเสียงและมี
ความมุ่งมั/นทาํงาน 

วเิคราะห์    

  2. ปัจจยัสาํคญัที/ทาํให ้   
นกัการเมือง อยากเขา้ไป
พฒันาการปกครอง     
ส่วนทอ้งถิ/น คืออะไร 

ก. งบประมาณสู่ทอ้งถิ/น  
ข. การพฒันาทอ้งถิ/นให้

เจริญ 
ค. ระบบการปกครอง

ของไทย  
ง. ระบบการเลือกตั"ง

นายก อบต. 

วเิคราะห์    
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เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบัความ
คิดเห็น 

+1 0 -1 

  

3. อะไรเป็นจุดประสงค ์    
ที/ทาํใหเ้กิดการแข่งขนั   
ในทางการเมือง   
    ก. ตอ้งการความกา้วหนา้  
    ข. เป็นตาํแหน่งที/ทา้ทาย
การทาํงาน 
     ค. เป็นเกียรติประวติั
ของครอบครัว 
     ง. ตอ้งการเป็นตวัแทน
เขา้ไปบริหารสังคม 

วเิคราะห์    

  4. ปัจจุบนัการปกครอง
ส่วนทอ้งถิ/น มีกี/รูปแบบ 
    ก. 4  รูปแบบ คือ 
สุขาภิบาล เทศบาล อบต.                          
อบจ.     
    ข. 5  รูปแบบ คือ 
สุขาภิบาล เทศบาล อบต.                          
อบจ. เมืองพทัยา    
    ค. 6  รูปแบบ คือ 
สุขาภิบาล เทศบาล อบต.                          

อบจ. เมืองพทัยา 
กรุงเทพมหานคร 

ง. 7  รูปแบบ คือ 
สุขาภิบาล เทศบาล อบต.                          
 อบจ. เมืองพทัยา 
กรุงเทพมหานคร          
การปกครองรูปแบบอื/น ๆ  

รู้-จาํ    
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เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
  5. ท่านคิดอยา่งไรจาก

สถานการณ์ตวัอยา่งกรณี  
ผูส้มคัรกระทาํความผดิคดี
การซื"อเสียงไม่ค่อยได ้
    ก. หลกัฐานและพยาน
ไม่มี 
    ข. ใหเ้งินสินบนแก่     
เจา้หนา้ที/ 
    ค. เป็นหนา้ที/ของ กกต.
เท่านั"น  
    ง. รู้สึกวา่เฉย ๆ เพราะ
เป็นเรื/องธรรมดา 

วเิคราะห์    



 155

กฎหมายที/
เกี/ยวขอ้งกบัชีวติ 
ประจาํวนั เช่น                    
- กฎหมายแพง่ 
- กฎหมาย
พาณิชย ์                
- กฎหมายอาญา                   
- กฎหมาย
ทะเบียนราษฎร์                     
- กฎหมาย
ครอบครัวมรดก             
- กฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภค 
- พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ 
- กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

1. นาํความรู้ที/ได้
จากกฎหมายที/
เกี/ยวขอ้งกบั
ชีวติประจาํวนัมา
ใชป้ระโยชน์ใน
การดาํเนินชีวติได ้
2. สามารถปฏิบติั
ตนตามหนา้ที/
ของการเป็น     
พลเมืองดี ตาม
บรรทดัฐานและ
วฒันธรรม เช่น 
การเขา้ร่วม
กิจกรรมที/
สร้างสรรคข์อง
สังคม 

ลวงเซลล์สาวหวงัฆ่า      
ปิดปากสงสัย “เจ้าคณะ
อาํเภอ” สั�งเกบ็ 
    4  คนร้ายลวงเซลลส์าว
ขายเครื/องดูดฝุ่ นหวงัฆ่า 
ปิดปาก หลอกมาบา้นจบักด
ใชมี้ดแทง-สากหินทุบ    
หวัน่วม นาํร่างใส่ทา้ยรถเก๋ง
หวงัเอาไปทิ"ง เหยื/อใจเด็ด
กระโดดลงพื"น เจอถอย
หลงัทบั-ยงิซํ" า กลิ"งหนี    
สุดชีวติ โชคดีคนพบแจง้ 
ตาํรวจช่วยรอดหวดุหวิด 
ล่าสุดอาการสาหสั (มติชน  
20  พฤษภาคม  2551) 

    

เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
  อ่านสถานการณ์ที�กาํหนด

แล้วตอบคําถาม  ข้อ  6-10 
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  6. ท่านทราบหรือไม่วา่
คนร้ายลวงเซลลส์าวไปฆ่า
หวงัปิดปากเป็นการทาํผดิ
กฎหมายมีโทษอยา่งไร 
    ก. ปรับ 500 บาท  
    ข. ทั"งจาํและปรับ 
    ค. จาํคุกตลอดชีวติ   
    ง. ปรับและทาํสัญญารอ
ลงอาญา 

รู้ - จาํ    

  7. เหตุใดจึงตอ้งลวงเซลล์
สาวไปฆ่า 
    ก. ความกลวั    
    ข. ความโกรธ 
    ค. ความหึงหวง   
    ง. ขดัผลประโยชน์กนั 

วเิคราะห์    

  8. สาเหตุที/ทาํใหผู้ที้/บวช
เป็นพระมีพฤติกรรมส่อไป
ในทางที/ไม่ดีต่อ
พระพุทธศาสนามากขึ"นใน
สังคมไทยปัจจุบนั 
    ก. ยงัไม่ตดัทางโลก  
   ข. มีพฤติกรรมทางเพศ   
    ค. ไม่รู้พระธรรมวนิยั
ของสงฆไ์ดดี้ 
    ง. มีปัจจยัมากระตุน้ให้
ทาํผดิพระธรรมวนิยั 

วเิคราะห์    

เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
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  9. จากเหตุการณ์ที/เกิดขึ"น
แสดงวา่เซลลส์าวเป็นคนที/
มีลกัษณะอยา่งไร 
    ก. เป็นสตรีที/มีจิตใจ 
กลา้หาญ   
   ข. ควบคุมสติไดดี้    
ขณะเจอเหตุการณ์ 
    ค. สัญชาตญาณมนุษย์
และสัตวเ์มื/อเกิดภยัตอ้งหนี
เอาตวัรอด   
    ง. เป็นคนเชื/อคนง่ายอาจ
ไม่มีการตรึกตรองก่อน    
จึงถูกหลอกลวง 

ความ 
เขา้ใจ 

   

  10. จากเหตุการณ์ดงักล่าว
เราไดข้อ้คิดอะไรบา้ง 
    ก. ตอ้งคิดก่อนทาํ 
    ข. ไก่เห็นตีนงู  งูเห็น 
นมไก่  
    ค. อยา่ไวใ้จทาง อยา่ 
วางใจคน จะจนใจเอง     
    ง. การกระทาํใดโดย   
ไม่ย ั"งคิดอาจเกิดเหตุการณ์
ผดิพลาดเลวร้ายหรือภยั  
มาสู่ตนได ้

นาํไปใช ้    

 
 
 

เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
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กฎหมายที/
เกี/ยวขอ้งกบัชีวติ 
ประจาํวนั เช่น                       
- กฎหมายแพง่ 
- กฎหมาย
พาณิชย ์                
- กฎหมายอาญา                   
- กฎหมาย
ทะเบียนราษฎร์              
- กฎหมาย
ครอบครัวมรดก             
- กฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภค 
- พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ 
- กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

1. นาํความรู้ที/ได้
จากกฎหมายที/
เกี/ยวขอ้งกบั
ชีวติประจาํวนัมา
ใชป้ระโยชน์ใน
การดาํเนินชีวติได ้
2. สามารถปฏิบติั
ตนตามหนา้ที/
ของการเป็น      
พลเมืองดี        
ตามบรรทดัฐาน
และวฒันธรรม 
เช่น การเขา้ร่วม
กิจกรรมที/
สร้างสรรคข์อง
สังคม 

ปดส.บุกรวบแม่เล้าลวง
หญงิส่งไปนอก 

    เมื/อวนัที/ 18  พฤษภาคม  
2551  พ.ต.อ. สุวชิญพ์ล  
อิ/มใจรัชต ์ รองผบก.ปดส. 
พ.ต.อ.ปัญญา  ปิ/ นสุข 
ผกก.ฝป.7 บก.ปดส. และ
พ.ต.ท.มนสั  ทองสีม่วง  
พนกังานสอบสวน บก.
ปดส. ร่วมกบัฝ่าย     
สืบสวน สภ.กงไกรลาศ จ.
สุโขทยั จบักุมนางจิรภา  
ธนวรวบิูล  อาย ุ59 ปี    
ตามหมายจบัศาลอาญา   
ขอ้หาร่วมกนัคา้หญิงหรือ
เด็กปลอมแปลงเอกสาร 
เนื/องจาก พ.ต.อ.ปัญญา 
สืบทราบวา่นางจิรภา
เดินทางไปข่มขู่ผูเ้สียหาย 
ที/เคยถูกผูต้อ้งหาร่วม
ขบวนการกบันางพิไลพร        
เสถียรธนากร และนาย 
วรพจน์  พิทยธนากุล     
ถูกจบัก่อนหนา้ล่อลวงพา
ไปคา้ประเวณีที/ประเทศ
เพื/อนบา้น โดยก่อนหนา้
นางจิรภาใชชื้/อเจจู๊ หรือ
บุปผา สอบสวนให้ 
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  การปฏิเสธ (มติชน 19  

พฤษภาคม  2551) 
อ่านสถานการณ์ที�กาํหนด

แล้วตอบคําถาม ข้อ 11 - 13 

    

  11. อะไรคือสาเหตุ       
ของการถูกล่อลวงไป      
คา้ประเวณี  
    ก. มีระดบัการศึกษาตํ/า   
    ข. การประกอบอาชีพ
หลกัไม่มี 
    ค. การถูกบงัคบัขู่เขน็ให้
ประกอบอาชีพ 
    ง. มีปัจจยัเหนี/ยวนาํให้
ตดัสินใจไปทางนั"น 

วเิคราะห์    

  12. การกระทาํความผดิ   
ขอ้หาร่วมกนัคา้หญิงถือวา่
ผูก้ระทาํผดิขาดจิตสาํนึก
ต่อสิ/งใด 
    ก. ต่อสิทธิสตรี      
    ข. ต่อครอบครัวและ
เครือญาติ 
    ค. ต่อการผดิกฎหมาย
บา้นเมืองของไทย 
    ง. ต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมไทย 

ความ 
เขา้ใจ 
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  13. เหตุการณ์ขา้งบน      
หวัข่าว จะไม่เกิดขึ"น     
หากผูก้ระทาํผดิยดึมั/น    
ในเรื/องใด 
    ก. หลกัพุทธศาสนา
ประจาํชาติ  
    ข. ยดึมั/นในเรื/อง       
คุณธรรมประจาํใจ 
    ค. การคิดอยา่งมีเหตุผล 
เช่น คิดเอาใจเขา มาใส่ใจ
เรา     
    ง. ตั"งมั/นในการปฏิบติั
สิ/งที/ดีไม่ผดิต่อระเบียบ
กฎหมาย 

รู้ - จาํ    

กฎหมายที/     
เกี/ยวขอ้งกบัชีวติ 
ประจาํวนั เช่น                       
- กฎหมายแพง่ 
- กฎหมาย
พาณิชย ์                
- กฎหมายอาญา                   
- กฎหมาย
ทะเบียนราษฎร์   
- กฎหมาย
ครอบครัวมรดก             
- กฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภค           

1. นาํความรู้ที/ได้
จากกฎหมายที/
เกี/ยวขอ้งกบั
ชีวติประจาํวนัมา
ใชป้ระโยชน์ใน
การดาํเนินชีวติได ้
2. เห็น
ความสาํคญั                          
ในการปฏิบติัตน
ตามวฒันธรรม
ประเพณี        
ของกลุ่มคนที�มี
ความหลากหลาย 

กกอ.ยนัแจ้งสอบติดแล้ว

พ่อ ม.6 ไม่ติดใจฆ่าตัวตาย 

  เลขาธิการ กกอ.แสดง
ความเสียใจกบัครอบครัว
นกัเรียน ม.6 ยงิตวัตาย   
ยนัเจา้หนา้ที/ สกอ.โทรแจง้
เจา้ตวั-พอ่แลว้ พร้อม
แฟ็กซ์กาํหนดการวนัสอบ
สัมภาษณ์ให ้(มติชน  16  
พฤษภาคม  2551) 
อ่านสถานการณ์ที�กาํหนด

แล้วตอบคําถาม     

ข้อ 14 - 17 
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- พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ 
- กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

และยอมรับ       
ในคุณค่าของ   
กนัและกนั 

14. ปัญหาสาํคญัของที/เป็น
สาเหตุของเรื/องนี" คืออะไร 
    ก. ความหลง   
    ข. ความโกรธ 
    ค. ความเครียด   
    ง. ความผดิหวงั 

ความ    
เขา้ใจ 

   

  15. จากสถานการณ์         
ดงักล่าว ประเทศไทย  
กาํลงัประสบปัญหาใด 
    ก. ขาดทกัษะในการคิด
วจิารณญาณ  
    ข. ขาดที/ใหก้ารปรึกษา
แนะนาํทางออกที/ถูกวธีิ      
    ค. ขาดการเรียนรู้ทกัษะ
การแกไ้ขปัญหที/เกิดขึ"น 
    ง. ขาดการดูแลเอาใจใส่
ของผูมี้หนา้ที/รับผดิชอบ
งานนั"น 

วเิคราะห์    

  16. สิ/งที/ทาํใหผู้ส้อบ       
ได ้คิดสั"นฆ่าตวัตายเพราะ
ผูต้ายขาดสิ/งใด 
    ก. ขาดสติ  
    ข. ขาดกาํลงัใจ                                                                
     ค. ขาดผูใ้หค้าํปรึกษา
โดยเฉพาะเพื/อนร่วมงาน   
     ง. ขาดการไดรั้บและ
การเขา้สู่ระบบขอ้มูล     
ข่าวสารไดร้วดเร็ว 

ความ 
เขา้ใจ 

   

 

เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 



 162

  17. ถา้ผูเ้รียนประสบ
ปัญหาเช่นนี"ท่านควร
ปฏิบติัตนอยา่งไรไม่ให้
เกิดเหตุการณ์เช่นนั"น 
    ก. ปรึกษาคนใน
ครอบครัวและเพื/อนสนิท   
    ข. ปล่อยไปตาม
เหตุการณ์ คิดเริ/มตน้ทาํ
ใหม่ 
    ค. ขอคาํปรึกษาจากครู
หรือแผนกแนะแนวของ
โรงเรียน  
    ง. พยายามคิดทบทวน
และนาํปัญหาไปพบกบั    
ผูใ้หค้วามช่วยเหลือในการ
บอกเล่าเหตุการณ์ 

นาํไปใช ้    

กฎหมายที/     
เกี/ยวขอ้งกบัชีวติ 
ประจาํวนั เช่น                       
- กฎหมายแพง่ 
- กฎหมาย
พาณิชย ์                
- กฎหมายอาญา                   
- กฎหมาย
ทะเบียนราษฎร์              

1. นาํความรู้ที/ได้
จากกฎหมายที/
เกี/ยวขอ้งกบั
ชีวติประจาํวนัมา
ใชป้ระโยชน์ใน
การดาํเนินชีวติได ้
 

สาวเครียดชีวติแร้นแค้น
ผสมยาพษิให้แม่-ลูกดื�ม 
    อนาถสาวชาวเขาฐานะ
ยากจนทาํงานหาเชา้กินคํ/า
ตอ้งอดมื"อกินมื"อ  แทบไม่
มีขา้วสารกรอกหมอ้  แถม
ตอ้งเลี"ยงดูแม่และลูกอีก 4  
ชีวติ  ตดัสินใจซื"อยาฆ่า
แมลงผสมแลคตาซอยให้
แม่และลูกกิน ชกัดิ"น
กระแด่วตายอนาถ              
เกลื/อนบา้น  (ไทยรัฐ 16 
พฤษภาคม 2551) 
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- กฎหมาย

ครอบครัวมรดก           

- กฎหมาย

คุม้ครองผูบ้ริโภค 

- พ.ร.บ.การศึกษา

แห่งชาติ 

- กฎหมาย

ทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 

2. สามารถปฏิบติั

ตนตามหนา้ที/

ของการเป็น

พลเมืองดี ตาม

บรรทดัฐานและ

วฒันธรรม เช่น 

การเขา้ร่วม

กิจกรรมที/

สร้างสรรคข์อง

สังคม 

อ่านสถานการณ์ที�กาํหนด

แล้วตอบคําถาม ข้อ 18 - 21 

18. สาเหตุสาํคญัที/ทาํให้

สาวชาวเขาตดัสินใจ       

ฆ่าตวัตาย คืออะไร 

    ก. ความเครียด      

    ข. ความอึดอดั 

    ค. แบกรับภาระ      

หลายชีวติ 

    ง. ความไม่มั/นคง      

ทางเศรษฐกิจ 

วเิคราะห์    

  19. สิ/งนี"จะไม่เกิดขึ"น    

หากสาวชาวเขายดึมั/น     

ในเรื/องใด 

    ก. การทาํจิตภาวนา     

นึกถึงบาปบุญคุณโทษ       

    ข. ยดึมั/นในเรื/องพุทธ

ศาสนา เช่น การไปวดั    

พบพระ    

     ค. การต่อสู้ชีวติของ

มนุษยมี์ทางออกมากมาย 

     ง. การหาที/พึ/งจาก

หน่วยงานราชการ/เอกชน

ที/ใหค้วามช่วยเหลือ 

ความ 

เขา้ใจ 
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  20. ถา้ผูเ้รียนเจอปัญหา    

ดงักล่าวผูเ้รียนคิดวา่จะ   
ตดัสินใจอยา่งไร 
    ก. ปล่อยชีวติไปตาม
สบาย   
    ข. ทบทวนความคิดและ
หาทางแกไ้ข            
    ค. หาที/ปรึกษาเพื/อขอ  
คาํแนะนาํในทางที/ถูก 
    ง. หาที/พึ/งทางจิตใจ เพื/อ
ทาํใหค้วามคิดไม่ฟุ้งซ่าน 

นาํไปใช ้
 

   

  21. ขอ้ใดเป็นการ
แกปั้ญหาที/ย ั/งยนืเกี/ยวกบั   
การฆ่าตวัตาย 
    ก. มีความมานะอดทน   
    ข. มีการฝึกคิดอยา่งมีสติ
และมีระบบ  มีเหตุผล 
    ค. ใหค้วามสาํคญัต่อ
ตนเองและการเอื"อเฟื" อต่อ
บุคคลอื/น    
    ง. ฝึกคิดเกี/ยวกบัการ
บริหารเวลา เพื/อใชใ้น
ชีวติประจาํวนั  

ความ 
เขา้ใจ 
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กฎหมายที/
เกี/ยวขอ้งกบัชีวติ 
ประจาํวนั เช่น                       
- กฎหมายแพง่ 
- กฎหมาย
พาณิชย ์                
- กฎหมายอาญา                   
- กฎหมาย
ทะเบียนราษฎร์              
- กฎหมาย
ครอบครัวมรดก             
- กฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภค 
- พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ 
- กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

1. นาํความรู้ที/ได้
จากกฎหมายที/
เกี/ยวขอ้งกบั
ชีวติประจาํวนัมา
ใชป้ระโยชน์ใน
การดาํเนินชีวติได ้
2. สามารถปฏิบติั
ตนตามหนา้ที/
ของการเป็น
พลเมืองดี ตาม
บรรทดัฐานและ
วฒันธรรม เช่น 
การเขา้ร่วม
กิจกรรมที/
สร้างสรรคข์อง
สังคม 

โจรแสบแอบฉกปี� พระอภัย

หยามหน้าตํารวจ 

    แงะนิ"วรูปปั" นหกั
ชาวบา้นสาปแช่งทาํป่วน
ทั"งจงัหวดัชาวระยอง  สุด
เศร้า มือดีลอบขโมยปี/ รูป
ปั" นพระอภยัมณี  หนา้
อนุสาวรียสุ์นทรภู่ 
(ไทยรัฐ  20  พฤษภาคม  
2551) 
อ่านสถานการณ์ที�กาํหนด
แล้วตอบคําถาม ข้อ 22-25 

    

22. ตน้เหตุที/ทาํใหมี้การ
ลกัขโมยปี/ พระอภยัมณี คือ
อะไร 
    ก. การสร้างสถานการณ์
ป่วนเมือง  
    ข. คิดวา่ของโบราณถา้
นาํไปขายคงจะไดร้าคา 
    ค. การเห็นตวัอยา่งสื/อ  
ทีวเีกี/ยวกบัการขโมยของ
ศิลปโบราณ  
    ง. ไม่มีระบบการป้องกนั
รักษาโดยเฉพาะผูดู้แล
รักษาความปลอดภยั 

วเิคราะห์    
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  23. จากการกระทาํของโจร

ถือวา่โจรขาดสิ/งใด       
มากที/สุด 
    ก. ขาดคุณธรรมจรรโลง
โลก   
    ข. ขาดการย ํ"าคิดย ํ"าทาํ
ก่อนปฏิบติัการ 
    ค. ขาดการอนุรักษห์วง
แหนศิลปโบราณของไทย   
    ง. ขาดความเขา้ใจวา่    
ถา้ปฏิบติัแลว้จะเกิด        
ผลกระทบอยา่งไร 

ความ 
เขา้ใจ 

   

  24. ข่าวนี" ใหข้อ้คิดอะไร
กบัผูเ้รียน 
    ก. ความร่วมมือของ 
ชาวบา้นเป็นหลกั 
    ข. เหมือนกบัสาํนวน
สุภาษิตไทยที/วา่ววัหาย
แลว้จึงลอ้มคอก 
    ค. ตอ้งใหค้วามสาํคญั
ต่อโบราณสถาน และ
สถานที/ทุกแห่งที/เป็น    
เอกลกัษณ์   
    ง. ตระหนกัถึงระบบ
ป้องกนัความปลอดภยั 
รักษาโบราณสถานสาํคญั
ของจงัหวดัไว ้

นาํไปใช ้    
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  25. การกระทาํดงักล่าวผดิ

กฎหมายอะไร 
    ข. กฎหมายแพง่  
    ข. กฎหมายอาญา 
    ค. กฎหมายพาณิชย ์    
    ง. กฎหมาย                 
นิรโทษสกรรม 

รู้-จาํ    

กฎหมายที/
เกี/ยวขอ้งกบัชีวติ 
ประจาํวนั เช่น                       
- กฎหมายแพง่ 
- กฎหมาย
พาณิชย ์                
- กฎหมายอาญา                   
- กฎหมาย
ทะเบียนราษฎร์             
- กฎหมาย
ครอบครัวมรดก             
- กฎหมาย
คุม้ครอง 
ผูบ้ริโภค 
- พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ 
- กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

1. นาํความรู้ที/ได้
จากกฎหมายที/
เกี/ยวขอ้งกบั
ชีวติประจาํวนัมา
ใชป้ระโยชน์ใน
การดาํเนินชีวติได ้
2. เห็น
ความสาํคญั                          
ในการปฏิบติัตน
ตามวฒันธรรม
ประเพณี ของ
กลุ่มคนที/มีความ
หลากหลายและ
ยอมรับในคุณค่า
ของกนั              
และกนั 

         เวบ็ไซต์ใบ้หวย   

    เรียน มรว.กระทรวง
ไอซีที ผอ.สนง.สลากกิน
แบ่งรัฐบาล และผบ.ตร. 
(ผา่นคุณออ๊ดเทอร์โบ) 
ดว้ยปรากฏวา่มีเวบ็ไซต์
มุ่งเนน้ในเรื�องของหวย
และการบอกเลขหวยกาํลงั
เป็นแหล่งรวมตวักนัของ
กลุ่มมิจฉาชีพ ที�แฝงตวั
หลอก ลวงประชาชน โดย
อา้งวา่ไดเ้ลขมาจากสนง.
สลากกินแบ่งรัฐบาล
เรียกร้องใหผู้ห้ลงเชื�อ
จ่ายเงินรายละ  300  บาท
บา้ง 500  บาทบา้งเป็นค่า
สมาชิกเพื�อรับเลขที�อา้งวา่
ไดม้าจากกองสลากฯ
ดงักล่าวมีผูค้นจาํนวนมาก
หลงเชื�อสูญเสีย  

    

 



 168

เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
  ทรัพยสิ์นเงินทองไป

มากมายโดยมาทราบ
ภายหลงั วา่ไม่มีเลขเด็ด
จากกองสลากฯ ตามที�กลุ่ม
มิจฉาชีพนี,อา้งแต่อยา่งใด                            
ยงัทาํใหป้ระชาชนเกิด
ความสับสนเกิดความไม่
เชื/อมั/นในองคก์รของรัฐ 
หากปล่อยไวจ้ะทาํใหเ้กิด
ปัญหาขยายวงกวา้งใน
ความไม่เชื/อถือกบั
หน่วยงานราชการได ้ 
(ไทยรัฐ  12  พฤษภาคม  
2551)                 
    พฤติกรรมต่างกรรมต่าง
วาระของกลุ่มมิจฉาชีพ
กลุ่มนี"กาํลงัขยายตวัขึ"น
เรื/อย ๆ นอกจากจะสร้าง
ความเดือดร้อนแก่บุคคลที/
หลงเชื/อยอมจ่ายเงินให้
กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี"แลว้ 

    

  อ่านสถานการณ์ที�กาํหนด
แล้วตอบคําถาม ข้อ 26-30                                                                 

    

  26. สาเหตุของการหลงเชื/อ
เรื/องการใบห้วยทาง
เวบ็ไซตคื์ออะไร                                                                      
    ก. แหล่งที/มาน่าเชื/อถือ                                                
    ข. ความตอ้งการเลขเด็ด 

วเิคราะห์    
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เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
  ค. ความตอ้งการเรื/อง

โชคราง   
    ง. ความตอ้งการที/จะ
รวยทางลดั 

    

  27. จากเหตุการณ์ดงักล่าว
เราควรใหส้ังคมไทย    
เป็นอยา่งไรจึงจะไม่เกิด
ความโลภจนถูกหลอกลวง 
    ก. สังคมเดี/ยว 
    ข. สังคมรัฐนิยม 
    ค. สังคมแห่งความ     
พอเพียงบนความพอดี 

ง. สังคมครอบงาํ มอมเมา
ประชาชนเรื/องโชคลาภ  

ความ 
เขา้ใจ 

   

  28. ทาํอยา่งไรใหค้น       
ในสังคมเชื/อในสิ/งที/     
ควรเชื/อ ทาํในสิ/งที/ควรทาํ 
    ก. ทาํใหเ้ป็นคนรัก
ประเทศชาติ 
    ข. ทาํตามสิทธิและ  
หนา้ที/ของคนไทย 
    ค. ทาํใหเ้ป็นคนรู้จกัคิด
อยา่งมีเหตุและผล 
    ง. ทาํใหเ้ป็นธรรมชาติ
ไม่ขดัต่อระเบียบกฎหมาย
ของบา้นเมือง 

นาํไปใช ้    
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เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
  29. ผูเ้รียนคิดวา่ควรใช้

กฎหมายอะไรมาใชบ้งัคบั
เอาผดิกบัคดีนี"  จึงจะ   
เหมาะสมที/สุด 
    ก. กฎหมายอาญา   
    ข. กฎหมายปกครอง  
    ค. กฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์  
    ง. กฎหมายคุม้ครอง     
ผูบ้ริโภค 

รู้-จาํ    

  30. รัฐบาลควรมีมาตรการ
ในการแกปั้ญหานี"อยา่งไร 
    ก. ประกาศผา่นสื/อให้
ประชาชนไดท้ั/วกนั 
    ข. ใชก้ฎหมายกบั         
ผูก้ระทาํความผดิกรณีนี"
อยา่งเฉียบขาด 
     ค. ตั"งคณะกรรมการ
เพื/อตรวจสอบทางสื/อ
เวบ็ไซตใ์บห้วย  
     ง. ประสานหน่วยงานที/
เกี/ยวขอ้งในการตรวจสอบ
แหล่งสงสัยที/กระทาํ   
ความผดิ 

ความ      
เขา้ใจ 
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เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
กฎหมายที/
เกี/ยวขอ้งกบัชีวติ 
ประจาํวนั เช่น                       
- กฎหมายแพง่ 
- กฎหมาย
พาณิชย ์                
- กฎหมายอาญา                   
- กฎหมาย
ทะเบียนราษฎร์              
- กฎหมาย
ครอบครัวมรดก             
- กฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภค 
- พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ 
- กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

1. นาํความรู้ที/ได้
จากกฎหมายที/
เกี/ยวขอ้งกบั
ชีวติประจาํวนัมา
ใชป้ระโยชน์ใน
การดาํเนินชีวติได ้
2. สามารถปฏิบติั
ตนตามหนา้ที/
ของการเป็น
พลเมืองดี ตาม
บรรทดัฐานและ
วฒันธรรม เช่น 
การเขา้ร่วม
กิจกรรมที/
สร้างสรรคข์อง
สังคม 

นายแพทย์ฆ่าตัวพสิดาร

ซดยาพษิ ไฟช็อต  หนี

มะเร็ง 
    เป็นที/สมองทุกขท์รมาน
ฉวยจงัหวะลูกเมียไม่อยู่
ปลิดชีพดบัอนาถคาบา้น 
นายแพทยร์ะดบั 8 รพ.
ศูนยข์อนแก่นฆ่าตวัตาย
พิสดารสาเหตุเกิดจากป่วย
เป็นมะเร็งที/สมอง 
(ไทยรัฐ 17  พฤษภาคม  
2551) 

    

อ่านสถานการณ์ที�กาํหนด

แล้วตอบคําถาม ข้อ  31-35 

    

 31. อะไรเป็นชนวนเหตุให้
นายแพทยฆ่์าตวัตาย 
    ก. ความเครียดจนหา
ทางออกไม่ได ้
    ข. ทนพิษหรืออาการ
ของโรคนี"ไม่ไหว 
     ค. คิดวา่คนใน
ครอบครัวรังเกียจกลวัติด
โรคนี"      
    ง. คิดวา่เป็นโรคนี"แลว้
ไม่มีทางรักษาใหห้ายขาด 

วเิคราะห์    
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เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
  32. ผูเ้รียนคิดวา่ควรบรรจุ

หลกัสูตรเสริมการเรียน
การสอนเรื/องใดมากที/สุด 
    ก. เรื/องการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ  
    ข. เรื/องการรักษา
สุขภาพและสร้างสุขนิสัยที/
ดีป้องกนัการเกิดโรค    
    ค. เรื/องใหค้วามสนใจ
ดูแลและกาํลงัใจใกลชิ้ด
เป็นกรณีพิเศษ 
    ง. เรื/องการคิดหาวธีิการ
หรือหนทางในการจะ
รักษาโรคร้ายใหดี้ที/สุด 

วเิคราะห์    

  33. ตามกฎหมายการแจง้
ตายตอ้งดาํเนินการภายใน
เวลาเท่าไร 
    ก. 6  ชั/วโมง     
    ข. 12  ชั/วโมง 
    ค. 18  ชั/วโมง    
    ง.  24  ชั/วโมง 

รู้-จาํ    
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  34. จากข่าวดงักล่าวเรา
ควรมีวธีิการป้องกนัมิให้
คนฆ่าตวัตายเพิ/มขึ"นได้
อยา่งไร 
    ก. สอนใหรั้กตวัเอง 
    ข. สอนใหมี้ความอดทน  

นาํไปใช ้    

เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
      ค. สอนใหคิ้ดเห็นคุณค่า

ของตน 
    ง. สอนใหใ้ชเ้หตุผล
ประกอบการตดัสินใจจะ
ปฏิบติัการใด 

    

  35. ผูเ้รียนคิดวา่การนาํข่าว
แบบนี"มาลงจะทาํใหค้น
เห็นรูปแบบการฆ่าตวัตาย
มากขึ"นไหม 
    ก. ไม่เพราะคนรู้จกัคิด 
    ข. ใช่เพราะเห็นเป็น
แบบอยา่ง  
    ค. ใช่เพราะเขา้ใจ    
ความรู้สึกคลา้ยกนั 
    ง. ไม่เพราะคนเห็นบ่อย
เกิดความกลวั 

วเิคราะห์    
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กฎหมายที/
เกี/ยวขอ้งกบัชีวติ 
ประจาํวนั เช่น                          
- กฎหมายแพง่ 
- กฎหมาย
พาณิชย ์                
- กฎหมายอาญา   
- กฎหมาย
ทะเบียนราษฎร์                     
- กฎหมาย
ครอบครัวมรดก                                  

1. นาํความรู้ที/ได้
จากกฎหมายที/
เกี/ยวขอ้งกบั
ชีวติประจาํวนัมา
ใชป้ระโยชน์ใน
การดาํเนินชีวติได ้
 
 

เพิ�มโทษ 

นายชาญชยั  พิจิตรภกัดีกุล  
อดีตขา้ราชการ ซี 8  กรม
ทางหลวง ประธานบริษทั
แอดวานซ์สไปรูลิน่าฯ ไป
ฟังคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์
คดีอนาจารแอร์โฮสเตส
การบินไทยโดยศาลใหเ้พิ/ม
โทษคุมประพฤติตอ้ง     
รายงานตวัทุก 3  เดือน 
เป็นเวลา 1  ปี  

    

เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
- กฎหมาย

คุม้ครองผูบ้ริโภค 

- พ.ร.บ.การศึกษา

แห่งชาติ 

- กฎหมาย

ทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 

2. เห็น

ความสาํคญั                          

ในการปฏิบติัตน

ตามวฒันธรรม

ประเพณี ของ

กลุ่มคนที/มีความ

หลากหลายและ

ยอมรับในคุณค่า

ของกนั              

และกนั 

และทาํงานบริการสังคม  

20  ชั/วโมง (ไทยรัฐ  14  

พฤษภาคม  2551)   

อ่านสถานการณ์ที�กาํหนด

แล้วตอบคําถาม ข้อ 36 - 40                        

    

36. ท่านคิดวา่เหตุการณ์

เรื/องนี" น่าจะเป็นคดี      

เกี/ยวกบัอะไร                                        

    ก. ข่มขืน                                                

    ข. การทาํอนาจาร     

    ค. พฤติกรรมชูส้าว 

    ง. ลวนลามทางเพศ 

ความ    

เขา้ใจ 
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  37. เหตุการณ์นี" เกิดขึ"น     

ที/ไหน 

    ก. หอ้งพกัผูโ้ดยสาร    

ขาเขา้-สายการบินไทย   

   ข. หอ้งพกัผูโ้ดยสาร    

ขาออก-สายการบินไทย 

    ค. บนเครื/องบิน-      

สายการบินไทย  

    ง.  ในสนามบิน         

สายการบินไทย 

รู้-จาํ    

 
 
 
 

เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
  38. ท่านคิดวา่ผูก้ระทาํ

ความผดิคดีนี" น่าจะเกิดจาก
การขาดความคิดเกี/ยวกบั 
    ก. ศีลธรรมและจรรยา 
    ข. การเคารพต่อ
กฎหมายบา้นเมือง   
    ค. ความรับผดิชอบต่อ
หนา้ที/และตาํแหน่งงาน 
    ง. การยอมรับคาํ
พิพากษาตดัสินกาํหนด  
บทลงโทษ  

ความ   
เขา้ใจ 
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  39. การพิจารณาตดัสินคดี
ดงักล่าวถือวา่ศาลตดัสิน
เหมาะสมหรือไม่ 
    ก. ไม่เหมาะสม เพราะ
ควรเพิ/มโทษ 
    ข. เหมาะสม เพราะ    
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
บา้นเมือง  
    ค. เหมาะสม เพราะจะ
เป็นบรรทดัฐานเหมือนกนั
ไม่เลือกปฏิบติั  
    ง. ไม่เหมาะสม เพราะ   
มีตาํแหน่งหนา้ที/การงาน   
ในระดบัสูงควรทาํให้เป็น  
ตวัอยา่งที/ดี 

วเิคราะห์    

 

เนื"อหา 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ขอ้สอบ 
ระดบั 
การวดั 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
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  40. จากคดีดงักล่าวผูเ้รียน
เห็นวา่ควรให้รัฐบาลเขา้มา
แกไ้ขคุณธรรม จริยธรรม
ขา้ราชการหรือไม่ 
    ก. ควร เพราะจะไดช่้วย
ดูแล  
    ข. ควร เพราะใหป้ฏิบติั
ตนเป็นแบบอยา่งที/ดี 
    ค. ไม่ควร เพราะตอ้ง
ปฏิบติัตนประจาํทุกวนั 
    ง. ไม่ควร เพราะเป็นการ
แทรกแซงหนา้ที/   

นาํไปใช ้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เฉลยแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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 ขอ้ที� 1       ก              ขอ้ที� 21     ข 
 ขอ้ที� 2       ข             ขอ้ที� 22     ง 
 ขอ้ที� 3       ง      ขอ้ที� 23     ง 
 ขอ้ที� 4       ค      ขอ้ที� 24     ข 
 ขอ้ที� 5       ก           ขอ้ที� 25     ก 
 ขอ้ที� 6       ข             ขอ้ที� 26     ง 
 ขอ้ที� 7       ง              ขอ้ที� 27     ค 
 ขอ้ที� 8       ง             ขอ้ที� 28     ค 
 ขอ้ที� 9       ข                ขอ้ที� 29     ง 
 ขอ้ที� 10      ง             ขอ้ที� 30     ข 
 ขอ้ที� 11      ง        ขอ้ที� 31     ก 
 ขอ้ที� 12      ค       ขอ้ที� 32      ก 
 ขอ้ที� 13      ง            ขอ้ที� 33      ง 
 ขอ้ที� 14      ค          ขอ้ที� 34      ค 
 ขอ้ที� 15      ก   ขอ้ที� 35      ก 
         ขอ้ที� 16      ก  ขอ้ที� 36      ข 
 ขอ้ที� 17      ง   ขอ้ที� 37      ค 
 ขอ้ที� 18      ก    ขอ้ที� 38      ก 
 ขอ้ที� 19      ข    ขอ้ที� 39      ค 
 ขอ้ที� 20      ข    ขอ้ที� 40      ข 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

ตารางเปรียบเทยีบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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ตาราง 7  แสดงคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน เพื�อหาผลต่าง (D) และผลต่าง2 (D2) 

 

 

คนที� 
กลุ่มตวัอยา่ง 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง (D) ผลต่าง2 (D2) 

         1 20 34 14 196 

2 22 33 11 121 

3 18 32 14 196 

4 16 32 16 256 

5 19 32 13 169 

6 21 34 13 169 

7 22 38 16 256 

8 23 32 9 81 

9 18 34 16 256 

10 19 33 14 196 

11 20 32 12 144 

12 12 35 23 529 

13 19 32 13 169 

14 17 33 16 256 

15 20 33 13 169 

16 26 32 6 36 

17 18 35 17 289 

18 16 32 16 256 

19 14 36 22 484 

20 15 33 18 324 

21 16 36 20 400 

22 19 35 16 256 

23 20 32 12 144 

24 21 39 18 324 

25 22 32 10 100 
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ตาราง 7  (ต่อ) 

 

 

คนที� 
กลุ่มตวัอยา่ง 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง (D) ผลต่าง2 (D2) 

∑X 473 841 368 5776 

X  18.92 33.64  14.72 231.04 

S.D 4.10 1.97   

% 47.30 84.10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
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ตาราง  8   แสดงค่าความสอดคลอ้งของแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
 

 

ขอ้ที� 
ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุ ผลรวมของ 

คะแนน  (ΣR) 
IOC  = 

N

R∑
                    แปลผล 

1       2  3       4      5 

1 1       1 0        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2 1       1 1        1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 1       1 1        1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 0       1 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 1       0 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 1       1 0        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

7 1       1 1        1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 1       1 0        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

9 1       1 1        1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

10 1       0 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

11 1       1 0        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

12 0       1 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

13 1       1 0        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

14 0       1 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

15 1       1 1        1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

16 1       1 1        1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17 1       0 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

18 0       1 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

19 1       0 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

20 1       1 1        1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

21 1       1 1        1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

22 1       0 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

23 1       0 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

24 1       1 1        1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25 1       1 0        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง  8  (ต่อ)  
  

ขอ้ที� 
ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุ ผลรวมของ 

คะแนน  (ΣR) 
IOC  = 

N

R∑
                    แปลผล 

1       2 3       4 5 

26 1       1 0        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

27 1       1 1        1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

28 1       0 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

29 1       1 1        1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

30 1       1 1        0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

31 1       0 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

32 1       1 1        1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

33 1       0 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

34 1       1 1        1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

35 0       1 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

36 1       1 1        0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

37 1       1 1        1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

38 1       0 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

39 0       1 1        1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

40 1       1 1        1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้



ตาราง 9 แสดงผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของผูท้รงคุณวุฒิ 
 

องคป์ระกอบดา้น/รายการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

∑X  X  S.D. 
1 2 3 4 5 6 7  

1. มาตรฐานการเรียนรู้            

1.1 ระบุพฤติกรรมที�สามารถวดัไดป้ระเมิน
ได ้ 3 4 4 3 4 4 3  25 3.57 0.35 

1.2 ระบุพฤติกรรมที�สอดคลอ้งตรงกบัดา้น
ของพฤติกรรมการเรียนรู้ที�กาํหนดใน
ผลการเรียนรู้ 3 3 4 4 3 4 4  25 3.57 0.35 

2. สาระการเรียนรู้            

2.1 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 3 4 4 4 3 4 3  25 3.57 0.35 

2.2 สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 4 4 4 3 4 3 3  25 3.57 0.35 

3. กจิกรรมการเรียนรู้            

3.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และ
สาระการเรียนรู้ 3 3 4 4 4 3 4  25 3.57 0.35 

3.2 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ความสามารถและวยัของผูเ้รียน 3 4 4 4 3 4 3  25 3.57 0.35 

3.3 เหมาะสมกบัเวลา วสัดุอุปกรณ์ 4 3 4 4 4 3 4  26 3.71 0.35 1
8

3
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบดา้น/รายการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

∑X  X  S.D. 
1 2 3 4 5 6 7  

3.4 น่าสนใจ จูงใจใหก้ระตือรือร้นที�จะ
เรียนรู้และเขา้ใจ 4 3 4 3 4 4 4  26 3.71 0.35 

3.5 เป็นกิจกรรมที�เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
ของการเรียนรู้ 4 4 3 4 4 3 4  26 3.71 0.35 

3.6 เป็นกิจกรรมที�มีแสดงผลการประเมิน
ทุกครั; ง 4 4 3 4 4 3 4  26 3.71 0.35 

4.  การประเมิน            

4.1 เครื�องมือสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมที�
กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้ 3 4 3 4 4 4 4  26 3.71 0.35 

4.2 เครื�องมือสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของ
สาระพฒันาสังคมและชุมชน 4 4 4 3 3 4 4  26 3.71 0.35 

4.3 เครื�องมือสอดคลอ้งกบัขั;นตอนและ   
กิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 3 3 4 4 4 4 4  27 3.85 0.35 

เฉลี�ย 3.46 3.61 3.75 3.69 3.61 3.69 3.69  333 3.65 0.35 

 

1
8

4
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ค่าความยากง่าย  ค่าอาํนาจจําแนก  และค่าความเชื�อมั�น   
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ตาราง  10  แสดงค่าความยากง่าย  ค่าอาํนาจจาํแนก  และค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัความสามารถ        

ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

 

ขอ้ที� 

 

R 

 

N 

 

P  =
N

R
 

 

RU 

 

RL 

 

r  = 
N

RR
LU

−
   

 

 

แปลผล 

1 20 25 0.80 12 8 0.20 ใชไ้ด ้

2 18 25 0.72 12 6 0.30 ใชไ้ด ้

3 23 25 0.92 16 7 0.45 ใชไ้ด ้

4 17 25 0.68 12 5 0.35 ใชไ้ด ้

5 20 25 0.80 14 6 0.40 ใชไ้ด ้

6 22 25 0.88 15 7 0.40 ใชไ้ด ้

7 17 25 0.68 12 5 0.35 ใชไ้ด ้

8 16 25 0.64 11 5 0.30 ใชไ้ด ้

9 19 25 0.76 12 7 0.25 ใชไ้ด ้

10 21 25 0.84 14 7 0.35 ใชไ้ด ้

11 20 25 0.80 15 5 0.50 ใชไ้ด ้

12 17 25 0.68 13 4 0.45 ใชไ้ด ้

13 16 25 0.64 12 4 0.40 ใชไ้ด ้

14 19 25 0.76 13 6 0.35 ใชไ้ด ้

15 18 25 0.72 12 6 0.30 ใชไ้ด ้

16 16 25 0.64 12 4 0.40 ใชไ้ด ้

17 23 25 0.92 15 8 0.35 ใชไ้ด ้

18 21 25 0.84 15 6 0.45 ใชไ้ด ้

19 20 25 0.80 13 7 0.30 ใชไ้ด ้

20 17 25 0.68 14 3 0.55 ใชไ้ด ้

21 16 25 0.64 10 6 0.20 ใชไ้ด ้

22 18 25 0.72 11 7 0.20 ใชไ้ด ้

23 20 25 0.80 12 8 0.20 ใชไ้ด ้
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ตาราง  10  (ต่อ) 

  

ขอ้ที� 
 

R 

 

N 

 

P  =
N

R
 

 

RU 

 

RL 

 

r  = 
N

RR
LU

−
   

 

แปลผล 

24 16 25 0.64 11 5 0.30 ใชไ้ด ้

25 16 25 0.64 12 4 0.40 ใชไ้ด ้

26 19 25 0.76 12 7 0.25 ใชไ้ด ้

27 20 25 0.80 12 8 0.20 ใชไ้ด ้

28 18 25 0.72 11 7 0.20 ใชไ้ด ้

29 18 25 0.72 11 7 0.20 ใชไ้ด ้

30 17 25 0.68 12 5 0.35 ใชไ้ด ้

31 20 25 0.80 12 8 0.20 ใชไ้ด ้

32 18 25 0.72 12 6 0.30 ใชไ้ด ้

33 17 25 0.68 12 5 0.35 ใชไ้ด ้

34 22 25 0.88 14 8 0.30 ใชไ้ด ้

35 16 25 0.64 12 4 0.40 ใชไ้ด ้

36 19 25 0.76 12 7 0.25 ใชไ้ด ้

37 21 25 0.84 16 5 0.55 ใชไ้ด ้

38 20 25 0.80 12 8 0.20 ใชไ้ด ้

39 18 25 0.72 12 6 0.30 ใชไ้ด ้

40 18 25 0.72 12 6 0.30 ใชไ้ด ้

 

 ค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เท่ากบั 0.82 

 

 

 

 

 




