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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปวริศา จรดล อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

2. นางวรนุช สายทอง ศึกษานิเทศก ์

 สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัจนัทบุรี 

3. นางบรรจง ผวิขาว ครูเชี0ยวชาญ                                                                       
โรงเรียนบา้นเขาแกว้วทิยา                 

4. อาจารยพ์ชัรินทร์ รุจิรานุกลู อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

5. อาจารยฬิ์ฏา สมบูรณ์ อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ 

ตามคู่มอืครูของนักเรียนชั%นมธัยมศึกษาปีที+ 3 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ 
ตามคู่มอืครูของนักเรียนชั%นมธัยมศึกษาปีที+ 3 

 
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
ชั�วโมง แผนการจดัการเรียนรู้ (ตามคู่มือครู) ชั�วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที+ 1  
กฎหมายสําคัญของประเทศไทย 

จํานวน 8 ชั+วโมง 

 หน่วยการเรียนรู้ที+ 1  
กฎหมายสําคัญของประเทศไทย 

จํานวน 8 ชั+วโมง 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  
เรื�อง กฎหมายอาญาที�ควรรู้    

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  
เรื�อง กฎหมายอาญาที�ควรรู้    

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  
เรื�อง กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  
เรื�อง กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3  
เรื�อง กฎหมายที�ประชาชนควรรู้ 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3  
เรื�อง กฎหมายที�ประชาชนควรรู้ 

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4  
เรื�อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4  
เรื�อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย 

2 

หน่วยการเรียนรู้ที+ 2  
ประเพณ ี วฒันธรรม  และ 
ภูมิปัญญาจํานวน 4 ชั+วโมง 

 หน่วยการเรียนรู้ที+ 2  
ประเพณ ี วฒันธรรม  และ 
ภูมิปัญญาจํานวน 4 ชั+วโมง 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  
เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทย 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  
เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทย 

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  
เรื�อง ภูมิปัญญาไทย 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  
เรื�อง ภูมิปัญญาไทย 

2 

หน่วยการเรียนรู้ที+ 3   
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย   

จํานวน 8 ชั+วโมง 

 หน่วยการเรียนรู้ที+ 3   
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย   

จํานวน 8 ชั+วโมง 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  
เรื�อง พลเมืองดี 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  
เรื�อง พลเมืองดี 

2 
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แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

ชั�วโมง แผนการจดัการเรียนรู้ (ตามคู่มือครู) ชั�วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที+ 3   
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย   

จํานวน 8 ชั+วโมง 

 หน่วยการเรียนรู้ที+ 3   
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย   

จํานวน 8 ชั+วโมง 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  
เรื�องการใชสิ้ทธิและหนา้ที� 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  
เรื�องการใชสิ้ทธิและหนา้ที� 

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3  
เรื�องการใชเ้สรีภาพอยา่งรับผดิชอบ 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3  
เรื�องการใชเ้สรีภาพอยา่งรับผดิชอบ 

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4  
เรื�องการเมืองการปกครอง 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4  
เรื�องการเมืองการปกครอง 

2 

รวม 20 รวม 20 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ชั=นมธัยมศึกษาปีที� 3 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1  กฎหมายสาํคญัของประเทศไทย   จาํนวน 8 ชั�วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  เรื�อง กฎหมายอาญาที�ควรรู้   จาํนวน 2 ชั�วโมง 
............................................................................................................................................................. 
 
สาระสําคัญ 
 กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที�เกี�ยวกบัความผิดต่าง ๆ และโทษที�จะไดรั้บเมื�อมีการกระทาํผิด 
ซึ� งจะส่งผลดีต่อความสงบสุข ความเป็นระเบียบของสังคม ดังนั= น บุคคลทุกคนจึงต้องศึกษา             
และทาํความเขา้ใจกฎหมายอาญาเกี�ยวกบัลกัษณะสําคญั ความรับผิดในทางอาญา โทษทางอาญา 
เพื�อจะไดป้ฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง ไม่กระทาํความผดิทางอาญา ซึ� งจะมีผลใหไ้ดรั้บโทษตามกฎหมาย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ส 2.1   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ที�ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที�ดีงาม
และธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก            
อยา่งสันติสุข 
 
ตัวชี%วดั 
 ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผดิระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะสําคญัของกฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา โทษทางอาญา และ
ความผดิเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นได ้  
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของบทลงโทษเด็กและเยาวชนกระทาํผดิในแต่ละช่วงอายไุด ้ 
 3. กาํหนดประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ที�กาํหนดใหไ้ด ้(นิยามปัญหา) 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ลกัษณะสาํคญัของกฎหมายอาญา   
 2. ความรับผดิในทางอาญา   
          3. โทษทางอาญา   
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           4. ความผดิเกี�ยวกบัทรัพยสิ์น   
           5. เด็กและเยาวชนกระทาํความผดิ 
 
กระบวนการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 

ขั%น กจิกรรม 

1. ขั%นกาํหนดปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ครูนาํเสนอสถานการณ์ดงัต่อไปนี= เพื�อนาํ
เขา้สู่บทเรียน “นายดาํแอบทราบมาวา่ในวนั
พรุ่งนี=นายแดง นายขาว และนายแสด ซึ� งร่วมกนั              
วางแผนจะมาปลน้ทรัพยที์�บา้นของตนเองในคืน 
เกิดเหตุจึงไดไ้ปหลบซ่อนอยูใ่นตูเ้สื=อผา้                
ส่วนนายแดง นายขาว และนายแสดไดแ้อบ            
เขา้มาในบา้นและเอาทรัพย ์ขณะที�กาํลงัจะออก
จากบา้นนายดาํนั=น นายม่วงไดข้บัรถจกัรยานยนต์
ผา่นมาเห็นจึงตะโกนวา่ “ขโมย ขโมย”                
นายแสดจึงใชปื้นยงินายม่วงแต่กระสุนพลาดไป 
หลงัจากนั=นนายดาํไดย้งิปืนขึ=นและพดูวา่                   
“ถา้ไม่วางทรัพยล์งจะยงิใหต้าย” ทั=งสามคนเกิด
ความกลวัจึงวางทรัพยแ์ลว้วิ�งหนีไป ดงันี=                
การกระทาํของทั=งสามคนเป็นความผดิฐานใด” 
(นิยามปัญหา) 

1. หากประเทศไทยไม่มีกฎหมายอาญา             
จะเป็นอยา่งไร 

2. กฎหมายอาญาบงัคบัใชไ้ดก้บัทุกคน               
หรือไม่อยา่งไร 

3. คดีอาญาสามารถยอมความไดห้รือไม่เพราะ
เหตุใด 
1.2 นกัเรียนแต่ละคนอภิปรายประเด็นทั=ง 3 ขอ้ 
เกี�ยวกบักฎหมายอาญาที�ควรรู้ตามความเห็น ของ
แต่ละคนจากความรู้เดิมของนกัเรียน 
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ขั%น กจิกรรม 
2. ขั%นทาํความเข้าใจปัญหา 2.1 ครูและนกัเรียนอภิปรายเกี�ยวกบักฎหมาย

อาญาที�ควรรู้เพื�อเป็นการทบทวนความรู้                     
ของนกัเรียน 
2.2 แบ่งกลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถ             
มีสมาชิกกลุ่มละ 5 คน โดยมีคนเก่ง ปานกลาง
และอ่อนอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ครูติดรายชื�อไวห้นา้
หอ้งใหน้กัเรียนดู 
2.3 ใหน้กัเรียนนาํ 3 ประเด็นมาวเิคราะห์วา่ 
ตอ้งการใชข้อ้มูลอะไรบา้งเพื�อแกปั้ญหา               
และหาคาํตอบ 
 2.4 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาจบัสลาก
เลือกปัญหาที�กลุ่มตนเองจะไปศึกษา                      
แลว้กลบัไปกลุ่มตนเอง 

3. ขั%นดําเนินการศึกษาค้นคว้า 3.1 นกัเรียนศึกษาเนื=อหาที�ตอ้งการในหนงัสือ
แบบเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ                 
วฒันธรรม ชั=น ม.3 และใบความรู้ที�ครูแจกให้
และศึกษาเพิ�มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื�น เช่น             
หอ้งสมุด หอ้งสังคมศึกษารวมทั=งจาก
อินเตอร์เน็ต 
3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มดาํเนินการศึกษาคน้ควา้
ตามประเด็นที�กลุ่มตนองไดรั้บมอบหมาย 
3.3 นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลและผลการดาํเนินการ
ศึกษาตน้ควา้ลงใบมอบหมายงาน  

4. ขั%นสังเคราะห์ความรู้ 4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการ
ศึกษามาแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัในกลุ่ม 
4.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดพิจารณาต่อไป
วา่ความรู้ที�ไดม้าสมบูรณ์และครบถว้นตาม
ประเด็นที�ตอ้งการศึกษาแลว้หรือยงั ถา้ขอ้มูล          
ยงัไม่เพียงพอก็ร่วมกนัอภิปรายและช่วยกนัศึกษา
คน้ควา้เพิ�มเติม 
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ขั%น กจิกรรม 
5. ขั%นสรุปและประเมินค่าของคําตอบ 5.1 นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัเสนอขอ้มูลที�

สังเคราะห์ไดร่้วมกนัอภิปรายวา่ขอ้มูลของแต่ละ
กลุ่มที�ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ครบถว้นถูกตอ้ง 
สมบูรณ์หรือไม่ โดยครูผูส้อนช่วยตรวจสอบและ
แนะนาํเพิ�มเติม 
5.2 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้
ในภาพรวมของปัญหาอีกครั= ง โดยครูผูส้อน             
ช่วยแนะนาํเพิ�มเติม 

6. ขั%นนําเสนอและประเมินผล 6.1 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัออกแบบการสรุป
ผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ของกลุ่มเพื�อนาํ
เสนอหนา้ชั=นเรียนในรูปแบบที�นกัเรียนถนดัหรือ
ตามรูปแบบกลุ่มสนใจ 
6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมา               
นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้หนา้ชั=นเรียน 

 
สื+อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพข่าวเกี�ยวกบัการกระทาํความผดิทางอาญา   
 2. ใบงาน เรื�อง กฎหมายอาญาที�ควรรู้   
 3. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื�นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.3   
 4. หนงัสืออ่านเพิ�มเติม เช่น หยุด  แสงอุทยั. (2555). กฎหมายอาญาภาคทั�วไป. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
 5. แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ http://www.siamlaw.com รวบรวมกฎหมายไทย http://www. 
geocities.com/nitisart รวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ของไทย   
 
การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดัและประเมินผล    
 1. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม    
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล  
 3. ประเมินความสามารถในการนิยามปัญหา    
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 เครื+องมือวดัและประเมินผล   
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชนิดมาตรส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั 
20 คะแนน 
 2. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั  
20 คะแนน               
 3. แบบประเมินความสามารถในการนิยามปัญหา  
 เกณฑ์การวดัและประเมินผล  
 1. สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 3. ประเมินความสามารถในการนิยามปัญหา ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ชั=นมธัยมศึกษาปีที� 3 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1 กฎหมายสาํคญัของประเทศไทย   จาํนวน 8 ชั�วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง กฎหมายแพง่และพาณิชย ์   จาํนวน 2 ชั�วโมง 
............................................................................................................................................................. 
 
สาระสําคัญ 
 กฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นกฎหมายที�มีความสัมพนัธ์ระหวา่งเอกชน จดัเป็นกฎหมาย
ที�เกี�ยวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัตั=งแต่เกิดจนตาย เนื=อของกฎหมายที�ควรรู้จะเป็นเรื�องเกี�ยวกบัการกูย้ืมเงิน 
ซื=อขาย เช่าทรัพย ์เช่าซื=อ ซึ� งถา้บุคคลไดมี้ความรู้เรื�องดงักล่าวก็ยอ่มจะดาํเนินกิจการต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและไม่ถูกผูอื้�นเอาเปรียบ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
         มาตรฐาน  ส 2.1   เข้าใจและปฏิบติัตนตามหน้าที�ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที�ดีงาม          
และธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก              
อยา่งสันติสุข 
 
ตัวชี%วดั 
         ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผดิระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายถึงกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์กี�ยวกบัการกูย้มืเงิน ซื=อขาย เช่าทรัพย ์และเช่าซื=อได ้ 
 2. รวบรวมขอ้มูลลกัษณะสําคญัของการกูย้ืม ซื=อขาย เช่าทรัพย ์และเช่าซื=อได ้(รวบรวม
ขอ้มูล) 
 3. สามารถแยกแยะขอ้มูลได้ว่าขอ้มูลใดเป็นเป็นความคิดเห็น ขอ้มูลใดเป็นขอ้เท็จจริง
จากสถานการณที�กาํหนดใหไ้ด ้(จดัระบบขอ้มูล) 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. การกูย้มืเงิน 
 2. ซื=อขาย 



 
 

108

 3. เช่าทรัพย ์
 4. เช่าซื=อ 
 
กระบวนการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 

ขั%น กจิกรรม 

1. ขั%นกาํหนดปัญหา 1.1 ครูนาํเสนอสถานการณ์ดงัต่อไปนี= เพื�อนาํ
เขา้สู่บทเรียน “นายช่วงเป็นเจา้ของรถยนต์
บรรทุกไดม้อบรถยนตบ์รรทุกดงักล่าวใหแ้ก่ 
นายม่วงบุตรชายไปครอบครองและใชส้อย               
วนัเกิดเหตุนายพว่งลูกจา้งของนายม่วงไดข้บัรถ
ยนตบ์รรทุกดงักล่าวเพื�อไปส่งของที�อาํเภอ                 
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา นายพว่งขบัรถดว้ย
ความเร็วสูงเนื�องจากเร่งรีบเพื�อที�จะไป              
ส่งของใหถึ้งอาํเภอปากช่องโดยเร็ว เพราะ              
นายพว่งนดักบันางสาวบ่วงแพน่สาวเอาไว้
ปรากฏวา่เวลาดงักล่าวมีชา้งป่าเดินขา้มถนนมา
โดยที�นายพว่งไม่ไดร้ะมดัระวงัทาํใหน้ายพว่ง
ตอ้งเหยยีบเบรกกะทนัหนั รถยนตบ์รรทุก                
จึงเสียหลกัพุง่ชนรถจกัรยานยนตข์องนายง่วง             
ที�ขบัสวนมาอีกฝั�งหนึ�ง ทาํใหน้ายง่วงไดรั้บ          
บาดเจบ็สาหสัและรถจกัรยานยนตเ์สียหายทั=งคนั 
ดงันี=  จงวนิิจฉยัวา่นายช่วง นายพว่ง และนายม่วง 
ตอ้งรับผดิทางละเมิดในความเสียหายที�เกิดขึ=น
กบันายง่วงหรือไม่อยา่งไร เพราะเหตุใด” 

1. การพิจารณาคดีความทางแพง่มีความ          
แตกต่างกบัคดีอาญาอยา่งไร 

2. การกรทาํความผดิทางแพง่มีการชดใชค้วาม
ผดิในลกัษณะใด 
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ขั%น กจิกรรม 

 3. นกัเรียนมีโอกาสกระทาํความผดิกฎหมาย
แพง่หรือไม่อยา่งไร จงอธิบาย 
1.2 นกัเรียนแต่ละคนอภิปรายประเด็นทั=ง 3 ขอ้ 
เกี�ยวกบักฎหมายแพง่และพาณิชยต์ามความเห็น
ของแต่ละคนจากความรู้เดิมของนกัเรียน 

2. ขั%นทาํความเข้าใจปัญหา 2.1 ครูและนกัเรียนอภิปรายเกี�ยวกบักฎหมาย
แพง่และพาณิชยเ์พื�อเป็นการทบทวนความรู้  
ของนกัเรียน 
2.2 แบ่งกลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถมี
สมาชิกกลุ่มละ 5 คน โดยมีคนเก่ง ปานกลางและ
อ่อนอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ครูติดรายชื�อไวห้นา้หอ้ง
ใหน้กัเรียนดู 
2.3 ใหน้กัเรียนนาํ 3 ประเด็นมาวเิคราะห์วา่ 
ตอ้งการใชข้อ้มูลอะไรบา้งเพื�อแกปั้ญหา                 
และหาคาํตอบ 
2.4 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาจบัสลาก
เลือกปัญหาที�กลุ่มตนเองจะไปศึกษา                           
แลว้กลบัไปกลุ่มตนเอง 

3. ขั%นดําเนินการศึกษาค้นคว้า 3.1 นกัเรียนรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัประเด็น
ปัญหาขอ้โตแ้ยง้ที�คลุมเครือ รวมทั=งการดึงขอ้มูล
หรือความรู้เดิมมาใช ้เมื�อพบกบัสถานการณ์                
ที�เป็นปัญหา (รวบรวมขอ้มูล) 
 3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มดาํเนินการศึกษาคน้ควา้
ตามประเด็นที�กลุ่มตนองไดรั้บมอบหมาย 
3.3 นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลและผลการดาํเนินการ
ศึกษาตน้ควา้ลงใบมอบหมายงาน  

4. ขั%นสังเคราะห์ความรู้ 4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มจดัระบบขอ้มูล                   
โดยแยกแยะขอ้มูลวา่ขอ้ใดคือขอ้มูลใดคิดเห็น 
ขอ้มูลใดคือขอ้เทจ็จริง (จดัระบบขอ้มูล) 
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ขั%น กจิกรรม 

 4.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดพิจารณาต่อไป
วา่ความรู้ที�ไดม้าสมบูรณ์และครบถว้นตาม
ประเด็นที�ตอ้งการศึกษาแลว้หรือยงั ถา้ขอ้มูล          
ยงัไม่เพียงพอก็ร่วมกนัอภิปรายและช่วยกนัศึกษา
คน้ควา้เพิ�มเติม 

5. ขั%นสรุปและประเมินค่าของคําตอบ 5.1 นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัเสนอขอ้มูลที�
สังเคราะห์ไดร่้วมกนัอภิปรายวา่ขอ้มูลของแต่ละ
กลุ่มที�ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ครบถว้นถูกตอ้ง 
สมบูรณ์หรือไม่ โดยครูผูส้อนช่วยตรวจสอบและ
แนะนาํเพิ�มเติม 
5.2 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้
ในภาพรวมของปัญหาอีกครั= ง โดยครูผูส้อน          
ช่วยแนะนาํเพิ�มเติม 

6. ขั%นนําเสนอและประเมินผล 6.1 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัออกแบบการสรุป
ผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ของกลุ่มเพื�อนาํ
เสนอหนา้ชั=นเรียนในรูปแบบที�นกัเรียนถนดัหรือ
ตามรูปแบบกลุ่มสนใจ 
6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมา          
นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้หนา้ชั=นเรียน 

 
สื+อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบงาน เรื�อง กฎหมายแพง่และพาณิชยที์�ควรรู้ 
 2. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื=นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.3 
          3. หนงัสืออ่านเพิ�มเติม เช่น ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์แกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ. 2535.  
 4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.siamlaw.com เว็บไซต์รวบรวมกฎหมายไทย 
http://www.thaijustice.com ใหข้อ้มูลข่าวสารทางกฎหมายอยา่งสะดวกรวดเร็ว 
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การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดัและประเมินผล    
 1. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม    
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล  
 3. ประเมินความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล 
 4. ประเมินความสามารถในการจดัระบบขอ้มูล 
 เครื+องมือวดัและประเมินผล   
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชนิดมาตรส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั 
20 คะแนน   
 2. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั  
20 คะแนน  
 3. แบบประเมินความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล 
 4. แบบประเมินความสามารถในการจดัระบบขอ้มูล 
 เกณฑ์การวดัและประเมินผล  
       1. สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 3. ประเมินความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 4. ประเมินความสามารถในการจดัระบบขอ้มูล ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ชั=นมธัยมศึกษาปีที� 3 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1 กฎหมายสาํคญัของประเทศไทย   จาํนวน 8 ชั�วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3 เรื�อง กฎหมายที�ประชาชนควรรู้    จาํนวน 2 ชั�วโมง 
............................................................................................................................................................. 
 
สาระสําคัญ 
 กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ กติกา หรือมาตรฐานที�ใช้เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันของ
สมาชิกในสังคม เมื�อทุกคนปฏิบติัตามย่อมจะทาํให้เกิดความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อย             
ในสังคม และจะเป็นพื=นฐานสาํคญัต่อการพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ต่อไป ดงันั=น ประชาชนจึงตอ้ง
มีความรู้ความเขา้ใจกฎหมายสาํคญัของประเทศ เพื�อจะไดน้าํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
         มาตรฐาน  ส 2.2   เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมั�น ศรัทธาและธาํรง
รักษา ไวซึ้� งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 
ตัวชี%วดั 
 ม.3/1 อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที�ใชใ้นยคุปัจจุบนั 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย ลกัษณะ และประเภทของกฎหมายได ้ 
 2. สามารถนําข้อมูลที�มีอยู่เชื�อมโยงหาความสัมพนัธ์กับสถานการณ์ที�ก ําหนดให้ได ้            
(ตั=งสมมติฐาน) 
 3. สามารถแกปั้ญหาโดยพิจารณาทางเลือกที�ดีที�สุดจากขอ้มูลที�มีอยูไ่ด ้(สรุปอา้งอิง) 
 
สาระการเรียนรู้ 
           1. ความหมาย ความสาํคญัของกฎหมาย 
           2. ลกัษณะทั�วไปของกฎหมาย 
           3. ประเภทของกฎหมาย 
           4. กฎหมายที�สาํคญัของประเทศ 
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  4.1 กฎหมายเกี�ยวกบัการศึกษา  
  4.2 กฎหมายเกี�ยวกบัสิทธิเด็ก 
  4.3 กฎหมายเกี�ยวกบัภาษีอากร 
  4.4 กฎหมายเกี�ยวกบัการรับราชการทหาร 
  4.5 กฎหมายเกี�ยวกบัการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 
  4.6 กฎหมายเกี�ยวกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ 
  4.7 กฎหมายเกี�ยวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคและกฎหมายเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 
กระบวนการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 

ขั%น กจิกรรม 

 นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนชนิดเลือก
ตอบ 4 ตวัเลือก 10 ขอ้ 

1. ขั%นกาํหนดปัญหา 1.1 ครูนาํเสนอสถานการณ์ดงัต่อไปนี= เพื�อนาํเขา้
สู่บทเรียน “นายหนึ�งตอ้งการฆ่านายสาม จึงไป
หลอกนายสองวา่ปืนกระบอกนี=ไม่มีลูก (จริง ๆ 
มี) ใหล้องเอาไปแกลง้ยงิใส่นายสามลองดูวา่
นายสามจะตกใจรึป่าว นายสองหลงเชื�อที�              
นายหนึ�งพดูนายสองจึงทาํตามที�นายหนึ�งบอก 
ปรากฏวา่กระสุนลั�นออกมาถูกนายสามเสียชีวติ 
และกระสุนนั=นก็เลยไปถูกนายสี�ไดรั้บบาดเจบ็ 
ต่อมานายสองรู้วา่นายหนึ�งหลอกตนจึง                  
โกรธแคน้แลว้เอาปืนกระบอกนั=นทุบไปที�            
นายหนึ�งเพื�อเป็นการสั�งสอน 1 ที ปรากฏวา่
กระสุนลั�นออกมาตดัขั=วหวัใจนายหนึ�งตายคาที� 
แลว้กระสุนนั=นก็เลยไปถูกนายหา้ที�อยูใ่กล ้ๆ            
ไดรั้บบาดเจบ็สาหสั” 

1. จากกรณีดงักล่าว จดัวา่อยูใ่นกฎหมาย
ประเภทใด 
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ขั%น กจิกรรม 
 2. จากกรณีดงักล่าว มีผูก้ระทาํความผดิกี�คน

และเป็นความผดิในลกัษณะใด 
3. จากกรณีดงักล่าว หากผูเ้สียหายสามารถ

เรียกร้องค่าเสียหายไดท้างใดบา้งและผูก้ระทาํ
ความผดิตอ้งรับโทษอยา่งไร 
1.2 นกัเรียนแต่ละคนอภิปรายประเด็นทั=ง 3 ขอ้ 
เกี�ยวกบักฎหมายที�ประชาชนควรรู้ตามความ
เห็นของแต่ละคนจากความรู้เดิมของนกัเรียน 

2. ขั%นทาํความเข้าใจปัญหา 2.1 ครูและนกัเรียนอภิปรายเกี�ยวกบักฎหมาย                
ที�ประชาชนควรรู้เพื�อเป็นการทบทวนความรู้
ของนกัเรียน 
2.2 แบ่งกลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถ              
มีสมาชิกกลุ่มละ 5 คน โดยมีคนเก่ง ปานกลาง
และอ่อนอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ครูติดรายชื�อไว ้          
หนา้หอ้งใหน้กัเรียนดู 
2.3 ใหน้กัเรียนนาํ 3 ประเด็นมาวเิคราะห์วา่ 
ตอ้งการใชข้อ้มูลอะไรบา้งเพื�อแกปั้ญหาและ          
หาคาํตอบ 
2.4 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาจบัสลาก
เลือกปัญหาที�กลุ่มตนเองจะไปศึกษา แลว้กลบั
ไปกลุ่มตนเอง 

3. ขั%นดําเนินการศึกษาค้นคว้า 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 นกัเรียนศึกษาเนื=อหาที�ตอ้งการในหนงัสือ
แบบเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ                 
วฒันธรรม ชั=น ม.3 และใบความรู้ที�ครูแจกให้
และศึกษาเพิ�มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื�น เช่น            
หอ้งสมุด หอ้งสังคมศึกษารวมทั=งจาก
อินเตอร์เน็ต 
3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มดาํเนินการศึกษาคน้ควา้
ตามประเด็นที�กลุ่มตนองไดรั้บมอบหมาย 
3.3 นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลและผลการดาํเนินการ
ศึกษาตน้ควา้ลงใบมอบหมายงาน  
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ขั%น กจิกรรม 

4. ขั%นสังเคราะห์ความรู้ 4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มจดัระบบขอ้มูลโดย              
แยกแยะขอ้มูลวา่ขอ้ใดคือขอ้มูลใดคิดเห็น          
ขอ้มูลใดคือขอ้เทจ็จริง (จดัระบบขอ้มูล) 
4.2 นกัเรียนนาํขอ้มูลที�จดัระบบแลว้มาเชื�อมโยง
หาความสัมพนัธ์ เพื�อกาํหนดแนวทางการสรุป      
ที�น่าจะเป็นไปไดม้ากที�สุด หรือตดัสินใจ               
อยา่งสมเหตุสมผล(ตั=งสมมติฐาน) 

5. ขั%นสรุปและประเมินค่าของคําตอบ 5.1 นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัสรุปอา้งอิงโดยใช้
หลกัตรรกศาสตร์โดยพิจารณาทางเลือกที�             
สมเหตุสมผลที�สุดจากขอ้มูลและหลกัฐานที�มีอยู ่
เพื�อนาํไปสู่การสรุปที�สมเหตุสมผล              
(สรุปอา้งอิง) 
5.2 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้
ในภาพรวมของปัญหาอีกครั= ง โดยครูผูส้อน       
ช่วยแนะนาํเพิ�มเติม 

6. ขั%นนําเสนอและประเมินผล 6.1 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัออกแบบการ
สรุปผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ของกลุ่ม 
เพื�อนาํเสนอหนา้ชั=นเรียนในรูปแบบที�นกัเรียน
ถนดัหรือตามรูปแบบกลุ่มสนใจ 
6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมา         
นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้หนา้ชั=นเรียน 

 
สื+อและแหล่งการเรียนรู้ 
           1. ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์
           2. ใบงาน เรื�อง กฎหมายเกี�ยวกบัการศึกษา 
           3. ใบงาน เรื�อง กฎหมายเกี�ยวกบัสิทธิเด็ก 
           4. ใบงาน เรื�อง กฎหมายเกี�ยวกบัภาษีอากร 
           5. ใบงาน เรื�อง กฎหมายเกี�ยวกบัการรับราชการทหาร 
          6. ใบงาน เรื�อง กฎหมายเกี�ยวกบัการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 
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           7. ใบงาน เรื� อง กฎหมายเกี�ยวกบัการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
           8. ใบงาน เรื�อง กฎหมายเกี�ยวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคและกฎหมายเกี�ยวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 
           9. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื=นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.3 
 10. หนังสืออ่านเพิ�มเติม เช่น หยุด แสงอุทยั. (2545). ความรู้เบื=องตน้เกี�ยวกบักฎหมาย          
ทั�วไป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
           11. แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 
  http://www.siamlaw.com เวบ็ไซตร์วบรวมกฎหมายไทย 
  http://www.geocities.com/nitisart เวบ็ไซตร์วบรวมกฎหมายต่าง ๆ ของไทย 
 
การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดัและประเมินผล    
 1. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม    
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล  
 3. ประเมินความสามารถในการตั=งสมมติฐาน 
 4. ประเมินความสามารถในการตั=งสมมติฐานสรุปอา้งอิงโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์  
 เครื+องมือวดัและประเมินผล   
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชนิดมาตรส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั 
20 คะแนน    
 2. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั   
20 คะแนน  
 3. แบบประเมินความสามารถในการตั=งสมมติฐาน 
 4. แบบประเมินความสามารถในการสรุปอา้งอิงโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์  
 เกณฑ์การวดัและประเมินผล  
 1. สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 3. ประเมินความสามารถในการตั=งสมมติฐาน ผ่านเกณฑ์ รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 รวมเฉลี�ย
ร้อยละ 80 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ชั=นมธัยมศึกษาปีที� 3 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1 กฎหมายสาํคญัของประเทศไทย   จาํนวน 8 ชั�วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4 เรื�อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย    จาํนวน 2 ชั�วโมง 
............................................................................................................................................................. 
 
สาระสําคัญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดที�ใช้ในการปกครองประเทศ               
มีบทบัญญัติสําคญัเกี�ยวกับการใช้อาํนาจอธิปไตย ซึ� งเป็นอาํนาจสูงสุดให้เป็นไปตามครรลอง            
ของประชาธิปไตย ตลอดทั= งมีบทบัญญัติเกี�ยวกับหน้าที�ของคณะกรรมการในองค์กรต่าง ๆ                 
ที�เกี�ยวกบัการเลือกตั=งระดบัประเทศ ระดบัทอ้งถิ�น การปกครองส่วนทอ้งถิ�นและการตรวจสอบ           
การใชอ้าํนาจรัฐ เพื�อใหก้ารเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ส 2.2   เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมั�น ศรัทธาและ
ธาํรงรักษาไวซึ้� งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 
ตัวชี%วดั 
 ม.3/3 วเิคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเลือกตั=ง การมี
ส่วนร่วม และการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายสาระสําคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในบทบัญญัติเกี�ยวกับ               
คณะกรรมการ การเลือกตั=ง ศาล การปกครองส่วนทอ้งถิ�นและการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐได ้ 
 2. วิเคราะห์ความสําคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญได ้
 3. สามารถประเมินความสมเหตุสมผลในบทบาทการทาํงานของภาครัฐได้ (ประเมิน
สรุปอา้งอิง) 
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สาระการเรียนรู้ 
 1. คณะกรรมการการเลือกตั=ง   
           2. ศาล  
           3. การปกครองส่วนทอ้งถิ�น   
           4. การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 
 
กระบวนการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 

ขั%น กจิกรรม 

1. ขั%นกาํหนดปัญหา 1.1 ครูนาํเสนอสถานการณ์ดงัต่อไปนี= เพื�อนาํเขา้
สู่บทเรียน “เหตุการณ์ 14 ตุลา หรือวนัมหาวปิโยค 
เป็นเหตุการณ์การก่อการกาํเริบโดยประชาชน
ครั= งสาํคญัในประวติัศาสตร์การเมืองไทย            
เป็นเหตุการณ์ที�มีนกัศึกษาและประชาชนมากกวา่ 
5 แสนคนชุมนุมเพื�อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจาก รัฐ
บาลเผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร นาํไปสู่คาํ
สั�งของรัฐบาลใหใ้ชก้าํลงัทหารเขา้ปราบปราม 
ระหวา่งวนัที� 14 ถึง 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2516 จนมีผู ้
เสียชีวติกวา่ 77 ราย บาดเจบ็ 857 ราย และสูญ
หายอีกจาํนวนมาก นกัเรียนคิดวา่รัฐบาล       ทาํ
เกินกวา่เหตุหรือไม่ อยา่งไร” 

1. ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีจุดเด่น และจุดดอ้ยอยา่งไร 

2. นกัเรียนคิดวา่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเหมาะกบัประเทศไทยหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

3. หากประเทศไทยใชร้ะบอบการปกครอง
แบบเผด็จการ ประเทศไทยจะเป็นอยา่งไร              
ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น 
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ขั%น กจิกรรม 

 1.2 นกัเรียนแต่ละคนอภิปรายประเด็นทั=ง 3 ขอ้ 
เกี�ยวกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย             
ตามความเห็นของแต่ละคนจากความรู้เดิม            
ของนกัเรียน 

2. ขั%นทาํความเข้าใจปัญหา 2.1 ครูและนกัเรียนอภิปรายเกี�ยวกบัรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยเพื�อเป็นการทบทวนความ
รู้ของนกัเรียน 
2.2 แบ่งกลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถ             
มีสมาชิกกลุ่มละ 5 คน โดยมีคนเก่ง ปานกลาง
และอ่อนอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ครูติดรายชื�อไว ้หนา้
หอ้งใหน้กัเรียนดู 
2.3 ใหน้กัเรียนนาํ 3 ประเด็นมาวเิคราะห์วา่ 
ตอ้งการใชข้อ้มูลอะไรบา้งเพื�อแกปั้ญหาและ          
หาคาํตอบ 
2.4 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาจบัสลาก
เลือกปัญหาที�กลุ่มตนเองจะไปศึกษา แลว้กลบัไป
กลุ่มตนเอง 

3. ขั%นดําเนินการศึกษาค้นคว้า 3.1 นกัเรียนศึกษาเนื=อหาที�ตอ้งการในหนงัสือ
แบบเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ                  
วฒันธรรม ชั=น ม.3 และใบความรู้ที�ครูแจกให้
และศึกษาเพิ�มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื�น เช่น              
หอ้งสมุด หอ้งสังคมศึกษารวมทั=งจาก
อินเตอร์เน็ต 
3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มดาํเนินการศึกษาคน้ควา้
ตามประเด็นที�กลุ่มตนองไดรั้บมอบหมาย 
3.3 นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลและผลการดาํเนินการ
ศึกษาตน้ควา้ลงใบมอบหมายงาน  
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ขั%น กจิกรรม 

4. ขั%นสังเคราะห์ความรู้ 4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการ
ศึกษามาแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัในกลุ่ม 
4.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดพิจารณาต่อไป
วา่ความรู้ที�ไดม้าสมบูรณ์และครบถว้นตาม
ประเด็นที�ตอ้งการศึกษาแลว้หรือยงั ถา้ขอ้มูล          
ยงัไม่เพียงพอก็ร่วมกนัอภิปรายและช่วยกนัศึกษา
คน้ควา้เพิ�มเติม 

5. ขั%นสรุปและประเมินค่าของคําตอบ 5.1 นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัเสนอขอ้มูลที�
สังเคราะห์ไดร่้วมกนัอภิปรายวา่ขอ้มูลของแต่ละ
กลุ่มที�ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ครบถว้นถูกตอ้ง 
สมบูรณ์หรือไม่ โดยครูผูส้อนช่วยตรวจสอบและ
แนะนาํเพิ�มเติม 
5.2 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้
ในภาพรวมของปัญหาอีกครั= ง โดยครูผูส้อน  
ช่วยแนะนาํเพิ�มเติม 

6. ขั%นนําเสนอและประเมินผล 6.1 ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัประเมิน                 
ความสมเหตุสมผลของการสรุปอา้งอิง รวมทั=ง
พิจารณาวา่ ขอ้สรุปนั=นสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ไดห้รือไม่ (ประเมินสรุปอา้งอิง)  
6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมา          
นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้หนา้ชั=นเรียน 

 
สื+อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพเกี�ยวกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   
 2. ใบงาน เรื�อง รัฐธรรมนูญ   
 3. หนงัสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   
 4. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื=นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.3   
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 5. หนังสืออ่านเพิ�มเติม เช่น เลขาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญ,  สํานักงาน. รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย. 2540. อมร รักษาสัตย.์ (2541). รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชนพร้อมบทวิจารณ์. 
กรุงเทพฯ : บริษทัด่านสุทธาการพิมพ ์จาํกดั.   
 6. แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ http://www.concourt.or.th ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัศาลรัฐธรรมนูญ 
 
การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดัและประเมินผล    
 1. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม    
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล  
 3. ประเมินความสามารถในการประเมินสรุปอา้งอิง    
 เครื+องมือวดัและประเมินผล   
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชนิดมาตรส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั 
20 คะแนน   
 2. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล  ชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 4 ระดบั 
20 คะแนน  
 3. แบบประเมินความสามารถในการประเมินสรุปอา้งอิง  
 เกณฑ์การวดัและประเมินผล  
 1. สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 2. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 3. ประเมินความสามารถในการประเมินสรุปอา้งอิง ผา่นเกณฑ ์รวมเฉลี�ยร้อยละ 80 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ชั=นมธัยมศึกษาปีที� 3 
หน่วยการเรียนรู้ที� 2 ประเพณี  วฒันธรรม  และภูมิปัญญา   จาํนวน 4 ชั�วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทย  จาํนวน 2 ชั�วโมง 
............................................................................................................................................................. 
 
สาระสําคัญ 
          ประเทศไทยมีประเพณีและวฒันธรรมที�เก่าแก่อันเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์และ               
ปรุงแต่งระหว่างสภาพนิเวศ สิ� งแวดล้อม ประวติัศาสตร์ ศาสนาและลทัธิความเชื�อมาหลอมรวม 
เป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนั ประเพณีและวฒันธรรมของไทยจดัไดว้่าเป็นสิ�งที�มีคุณค่า เป็นส่วนหนึ� ง
ของวถีิการดาํเนินชีวติของชาวไทย ซึ� งอาจจะมีความเหมือนและความแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ส 2.1   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ที�ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที�ดีงาม
และธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก               
อยา่งสันติสุข 
 
ตัวชี%วดั 
 ม.3/3 อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลที�เหมาะสม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายที�มาของประเพณีและวฒันธรรมไทยได ้  
 2. วเิคราะห์ความสาํคญัและคุณค่าของประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ�นของไทยได ้
           3. ตระหนกัถึงการปฏิบติัตนตามประเพณีและวฒันธรรมไทย   
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ที�มาของประเพณีและวฒันธรรมไทย   
 2. ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ�น   
           3. ความเหมือนและความแตกต่างของประเพณีและวฒันธรรมในแต่ละภูมิภาค   
           4. ความเหมือนและความแตกต่างของประเพณีและวฒันธรรมไทยกบัประเทศเพื�อนบา้น  
           5. การอนุรักษ ์ส่งเสริม เผยแพร่ประเพณีและวฒันธรรมไทย 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ชั+วโมงที+ 1  
 1. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที� 3 เรื�องประเพณีและวฒันธรรมไทย 
 2. ครูแจง้งจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 3. นกัเรียนดูภาพเกี�ยวกบัประเพณีและวฒันธรรมไทยในภาคต่าง ๆ เช่น  
  � ประเพณีสงกรานต ์
  � พิธีบายศรีสู่ขวญั 
  � พิธีไหลเรือไฟ 
  � พิธีรับขวญัขา้ว 
  � ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นตน้ 
 4. ครูถามนกัเรียนเกี�ยวกบัภาพในหวัขอ้ดงักล่าวดว้ยคาํถามต่อไปนี=  
  � ภาพดงักล่าวเป็นประเพณีในภาคใด 
  � ประเพณีหรือพิธีกรรมที�กล่าวมา มีความสําคญัต่อวิถีชีวิตของประชาชนในภาคนั=น
อยา่งไร 
 5. ครูอธิบายใหน้กัเรียนทราบวา่ประเพณีและวฒันธรรมไทย มีความสาํคญัต่อการดาํเนิน
ชีวติของชาวไทย ซึ� งจะมีความเหมือนและความแตกต่างกนัไปในแต่ละภาค และอธิบายใหน้กัเรียน
เขา้ใจในหวัขอ้ต่อไปนี=  
  � ที�มาของประเพณีวฒันธรรมไทย 
 6. นกัเรียนดูวดิีทศัน์ หรือภาพชุดเกี�ยวกบัประเพณีและวฒันธรรมไทยในภาคต่าง ๆ และ
ร่วมกนัอภิปรายความเหมือน ความแตกต่างในประเพณีและวฒันธรรมไทยในแต่ละภาควา่มีคุณค่า
ต่อการดาํเนินชีวติของไทยอยา่งไร 
 7. นกัเรียนรวมกลุ่มกนั 5 กลุ่ม ตามความสมคัรใจ แต่ละกลุ่มคน้ควา้หาความรู้เกี�ยวกบั
ประเพณีและวฒันธรรมในแต่ละภาคดงันี=  
  กลุ่มที� 1 ประเพณีและวฒันธรรมภาคเหนือ 
  กลุ่มที� 2 ประเพณีและวฒันธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  กลุ่มที� 3 ประเพณีและวฒันธรรมภาคกลาง 
  กลุ่มที� 4 ประเพณีและวฒันธรรมภาคใต ้
 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาํใบงานตามหัวข้อที�ได้รับและช่วยกันวางแผนเสนอผลงาน                
ในรูปแบบที�หลากหลาย ไดแ้ก่ 
  � การแสดงบทบาทสมมติ 
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  � การแสดงละครประกอบเพลง 
  � การแสดงจินตลีลา 
  � การสนทนา หรือการบรรยาย 
  � การทายปัญหา หรือเกม 
  � การเล่าเรื�อง 
  � การวาดภาพประกอบการบรรยาย เป็นตน้ 
 ชั+วโมงที+ 2 
 1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงาน และเมื�อเสนอผลงานเสร็จแลว้ให้กลุ่มอื�นวิพากษ์
โดยใหข้อ้เสนอแนะ 
 2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์ความสาํคญัของประเพณีและวฒันธรรมในแต่ละภาค
ที�มีผลต่อการดาํเนินชีวติของคนไทย และความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย 
 3. ครูอธิบายเปรียบเทียบให้นักเรียนเขา้ใจถึงความเหมือนความแตกต่างของประเพณี
และวฒันธรรมไทยกบัประเทศเพื�อนบา้น 
 4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ประเพณี             
และวฒันธรรมไทย 
 5. นกัเรียนร่วมเสนอแนวทางว่านักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่
ประเพณีและวฒันธรรมไทยไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 
สื+อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพประเพณีและวฒันธรรมไทย   
 2. ใบงาน เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทยในภาคเหนือ   
 3. ใบงาน เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
 4. ใบงาน เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทยในภาคกลาง   
 5. ใบงาน เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทยในภาคใต ้  
 6. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื=นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.3   
 7. หนงัสืออ่านเพิ�มเติม เช่น เสาวคนธ์ สุดสวาสดิg . (2543). "วฒันธรรม" ในสังคมวิทยา. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์., เอกวิทย ์ณ ถลาง. (2540). ภูมิปัญญาชาวบา้นสี�ภูมิภาค : 
วถีิชีวติและกระบวนการเรียนรู้ชาวบา้น. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   
 8. แหล่งข้อมูลสารส นเท ศ http://www.sunsite.au.ca.th รวบ รวมเรื� องราวเกี� ยวกับ             
ความเป็นไทย เช่น วิ ถี ชีวิต งานหัตถกรรมและงานฝีมือของคนไทย เป็นต้น  http://www. 
thaifolk.com รวบรวมเรื�องราวเกี�ยวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีไทย     
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การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดัและประเมินผล    
 1. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม    
 2. ประเมินแผนผงัความคิดสร้างองคค์วามรู้    
 3. ตรวจแบบทดสอบ    
 เครื+องมือวดัและประเมินผล   
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดบั  
20 คะแนน        
 2. แบบประเมินแผนผงัความคิดสร้างองค์ความรู้ ชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 3 ระดบั 
15 คะแนน  
 3. แบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ 10 คะแนน 
 เกณฑ์การวดัและประเมินผล  
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมดารทาํงานกลุ่ม ผา่นเกณฑร์วมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 2. แบบประเมินผงัมโนทศัน์เกณฑร์วมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 3. แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร์วมเฉลี�ยร้อยละ 80 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ชั=นมธัยมศึกษาปีที� 3 
หน่วยการเรียนรู้ที� 2 ประเพณี  วฒันธรรม  และภูมิปัญญา   จาํนวน 4 ชั�วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง ภูมิปัญญาไทย  จาํนวน 2 ชั�วโมง 
............................................................................................................................................................. 
 
สาระสําคัญ 
 ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที�เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของมนุษย ์โดยผ่านกระบวนการ
ศึกษา สังเกต คิด และวิเคราะห์จนเกิดปัญญาซึ� งเป็นองค์ความรู้ที�ประกอบกนัขึ=น ภูมิปัญญาไทย 
เป็นความรู้ที�มีอยู่ทั�วไปในสังคมและชุมชน จดัเป็นรากเหงา้วฒันธรรมของชาติซึ� งมีทั=งรูปธรรม 
และนามธรรม ดงันั=น ควรจะมีการสืบคน้เพื�อศึกษา ถ่ายทอดและพฒันาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุค            
ตามสมยัสืบไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ส 2.1   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ที�ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที�ดีงาม
และธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก            
อยา่งสันติสุข 
 
ตัวชี%วดั 
 ม.3/3 อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลที�เหมาะสม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายที�มาและลกัษณะของภูมิปัญญาไทยได ้   
 2. วเิคราะห์คุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย และเสนอแนวทางการนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติได ้
 3. ตระหนกัถึงคุณค่าและการสืบสานภูมิปัญญาไทย 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ที�มาและลกัษณะของภูมิปัญญาไทย   
 2. ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย   
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 3. ความเหมือนและความแตกต่างของภูมิปัญญาในแต่ละภูมิภาค   
 4. ภูมิปัญญาของสังคมอื�น 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ชั+วโมงที+ 1 - ชั+วโมงที+ 2 
 ใชเ้ทคนิคการสอนวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT เริ�มดว้ยครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. นักเรียนนึกถึงภูมิปัญญาไทยที�นักเรียนรู้จกัและชื�นชอบว่ามีอะไรบ้าง แล้วบนัทึก               
ลงบนกระดาษ 
 2. ครูอภิปรายร่วมกบันักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคาํถามว่าทาํไมนักเรียนจึงชื�นชอบ             
ภูมิปัญญา ไทยดงักล่าว แลว้ช่วยกนัเขียนแผนผงัความคิดเกี�ยวกบัชนิดของภูมิปัญญาไทยในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของประเทศไทยที�นกัเรียนรู้จกั 
 3. นกัเรียนดูภาพ วีดิทศัน์ หรือสไลดต์วัอยา่งภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ที�คนส่วนใหญ่
รู้จกั แล้วให้นักเรียนวาดภาพ แต่งคาํประพนัธ์ หรือบทเพลงที�แสดงถึงคุณค่าและความสําคัญ            
ของภูมิปัญญาไทย 
 4. นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัที�มาและลกัษณะของภูมิปัญญาไทย และให้
นกัเรียนรวมกลุ่มกนักลุ่มละ 5 - 7 คนตามความสมคัรใจ ช่วยกนัศึกษาหาความรู้เรื�อง ภูมิปัญญาไทย
ในภูมิภาคต่าง ๆ และภูมิปัญญาของสังคมอื�น โดยศึกษาจากหนงัสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัทาํใบงานที� 8.1 เรื�อง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาในสังคมอื�น 
ต่อจากนั=นครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยใบงาน 
 6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสร้างสรรคง์านของตนเองเกี�ยวกบัวิธีการนาํภูมิปัญญาไทย
มาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติ และเตรียมนาํเสนอผลงานในรูปแบบที�หลากหลาย เช่น 
  � การประดิษฐว์สัดุ 
  � การวาดภาพ ประกอบคาํบรรยาย 
  � การแต่งเพลง ประกอบคาํบรรยาย 
  � การแสดงจินตลีลา 
  � การจดัสมุดภาพ ประกอบคาํบรรยาย 
  � การแสดงละคร 
  � การแสดงสถานการณ์จาํลอง เป็นตน้ 
 7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งกนัดว้ยการผลดักนันาํเสนอผลงาน และ
ใหข้อ้เสนอแนะต่อกนั 
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 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงผลงานของตน แล้วจดัเป็นนิทรรศการเกี�ยวกับการนํา          
ภูมิปัญญาไทยไปใชใ้นการดาํเนินชีวติ 
 9. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและแนวทางการนาํไปประยุกต์
ปฏิบติัในการดาํเนินชีวติ 
 10. ครูให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที� 3 เรื�อง ประเพณีวฒันธรรม 
และภูมิปัญญา 
 
สื+อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพ วดิีทศัน์ หรือสไลดเ์กี�ยวกบัภูมิปัญญาไทย   
 2. ใบงาน  เรื�อง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาในสังคมอื�น   
 3. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื=นฐานสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ม.3   
 4. หนังสืออ่านเพิ�มเติม เช่น เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2540). ภูมิปัญญาชาวบ้านสี� ภูมิภาค :     
วถีิชีวติและกระบวนการเรียนรู้ชาวบา้น. นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   
 5. แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ http://www.sunsite.au.ca.th รวบรวมเรื�องราวเกี�ยวกบัวิถีชีวิต
แบบไทย งานหตัถกรรมและงานฝีมือต่างๆ 
 
การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดัและประเมินผล    
 1. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม    
 2.  ประเมินแผนผงัความคิดสร้างองคค์วามรู้    
 3. ตรวจแบบทดสอบ   
 เครื+องมือวดัและประเมินผล   
                1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดบั  
20 คะแนน        
                2. แบบประเมินแผนผงัความคิดสร้างองค์ความรู้ ชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 3 ระดบั 
15 คะแนน  
 3. แบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ 10 คะแนน 
 เกณฑ์การวดัและประเมินผล  
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมดารทาํงานกลุ่ม ผา่นเกณฑร์วมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 2. แบบประเมินผงัมโนทศัน์เกณฑร์วมเฉลี�ยร้อยละ 80 
 3. แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร์วมเฉลี�ยร้อยละ 80 
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แบบทดสอบวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
คําชี%แจง        
 1. ขอ้สอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มี 6 ดา้น คือ ความสามารถในการนิยามปัญหา 
ความสามารถในการการรวบรวมขอ้มูล ความสามารถในการการจดัระบบขอ้มูล ความสามารถ            
ในการในการตั= งสมมติฐาน ความสามารถในการในการสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์              
ความสามารถในการในการสรุปอา้งอิง 
 2. ขอ้สอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ข้อ เป็นเรื� องราว เหตุการณ์ สถานการณ์         
มาให้นกัเรียนอ่าน แลว้พิจารณาเลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุดเพียงขอ้เดียว กากบาทลงในกระดาษคาํตอบ
ที�แจกให้ เมื�อเสร็จแล้วให้ส่งทั= งกระดาษคาํตอบและกระดาษข้อสอบคืนแก่กรรมการคุมสอบ           
หา้มขีดเขียนขอ้ความใด ๆ ลงในกระดาษขอ้สอบ 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 1 - 2 
 

 
ดนัยตื�นขึ=นมาพบว่ามีสิ� งผิดปกติ คือของในห้องถูกรื= อคน้ ตรวจทรัพยสิ์นพบว่ามีของหาย 
เขาไดไ้ปแจง้กบัทางโรงแรม พอดีพบแม่บา้น จึงได้สอบถามแม่บา้น แม่บ้านบอกว่าไม่มี
อะไรผิดปกติ ทางฝ่ายผูจ้ดัการโรงแรมชี=แจงวา่เป็นการสร้างเรื�อง ผูที้�มาพกั 2 คนโกงค่าห้อง
โรงแรมนี= ไม่เคยมีชื�อเสียงในเรื�องการลกัขโมย ต่อมาตาํรวจมาตรวจที�เกิดเหตุตรวจลายมือ
แฝงและบอกวา่ผูร้้ายไม่ตํ�ากวา่ 2 คน 
 

 
1. จากสถานการณ์นกัเรียนคิดวา่คาํพดูใครน่าเชื�อถือมากที�สุด 
    ก. ตาํรวจ 
    ข. แม่บา้น 
    ค. นายดนยั 
    ง. ผูจ้ดัการโรงแรม 
 
2. บุคคลใดน่าเชื�อถือมากที�สุด เพราะเหตุใด 
    ก. แม่บา้น เพราะเป็นบุคคลแรกที�เริ�มทาํงานตอนเชา้ 
    ข. นายดนยัเพราะเป็นผูเ้สียหายในเหตุการณ์นี=  
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    ค. ตาํรวจเพราะตาํรวจมีความน่าเชื�อถือในการพิสูจน์หลกัฐาน 
    ง. ผูจ้ดัการโรงแรม เพราะเป็นบุคคลที�ตอ้งรับผดิชอบสถานที� 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 3 - 7 
 

 
“ปะการังเป็นสิ�งมีชีวิตประเภทสัตวแ์ละมีระบบนิเวศทางทะเลชนิดหนึ� งสามารถฟื= นตวัเอง
ได้เองตามธรรมชาติหากไม่ถูกรบกวน มนุษย์มีส่วนอย่างมากในการลดจาํนวนลงของ
ปะการัง ซึ� งพบว่าการทาํประมงอุตสาหกรรมท่องเที�ยวมีส่วนทาํให้ปะการังถูกทาํลายเป็น
บริเวณกวา้ง นอกจากนั=นยงัส่งผลกระทบต่อสัตวน์อ้ยที�อาศยัอยูบ่ริเวณแนวปะการังอีกดว้ย” 
 

 
3. ประเด็นสาํคญัของสถานการณ์นี= คืออะไร 
    ก. ปะการังมีจาํนวนนอ้ย 
    ข. ขาดการอนุรักษป์ะการัง 
    ค. สัตวน์ํ=าทะเลมีจาํนวนลดลง 
    ง. ผลกระทบจากการกระทาํของมนุษย ์
 
4. จากสถานการณ์ที�กาํหนดให ้ประเด็นใดคือขอ้คิดเห็น 
    ก. อุตสาหกรรมท่องเที�ยวมีส่วนทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตขึ=น 
    ข. อุตสาหกรรมท่องเที�ยวมีส่วนทาํใหป้ะการังถูกทาํลาย 
    ค. ปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเล 
    ง. ปะการังสามารถฟื= นตวัไดเ้องตามธรรมชาติ 
 
5. ธุรกิจใดต่อไปนี=  มีผลกระทบต่อปะการังในทอ้งทะเล 
    ก. ธุรกิจใหเ้ช่าเจท็สกีและธุรกิจสอนดาํนํ=า 
    ข. ธุรกิจเรือประมงจบัปลาและธุรกิจเดินเรือท่องเที�ยว 
    ค. ธุรกิจสินดาํนํ=าและธุรกิจเรือขา้มฝั�ง 
    ง. ธุรกิจรีสอร์ทชายทะเลและธุรกิจเรือประมง 
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6. สาเหตุที�แทจ้ริงของการที�ปะการังในทอ้งทะเลถูกทาํลายเกิดจากอะไร 
    ก. ภยัธรรมชาติ 
    ข. การทาํประมง 
    ค. มนุษย ์
    ง. อุตสาหกรรมท่องเที�ยว 
 
7. แนวทางแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ที�กาํหนดใหไ้ดส้รุปไวว้า่อยา่งไร 
    ก. ใหห้น่วยงานที�รับผดิชอบมาดูแลแกไ้ข 
    ข. จดักิจกรรมอบรมปลูกฝังใหป้ระชาชนมีการอนุรักษธ์รรมชาติ 
    ค. หา้มไม่ใหจ้บัปลาบริเวณแนวปะการัง 
    ง. จดัเจา้หนา้ที�ตาํรวจไปดูแลในเขตพื=นที� 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 8 - 9 
 

 

แฉห้างดังติดป้ายสินค้ามั+ว บอกซื%อ 3 จ่าย 2 เอาไปจ่ายจริง กลบัเป็นคนละราคา 
ชาวเน็ตถึงกบังง หา้งดงัติดป้ายลดราคาเสื=อ เหลือราคาหลกัสิบ แต่พอลูกคา้หยบิไปจ่ายเงิน          
ก็ตอ้งเงิบ เพราะป้ายลดราคาที�ติดไว ้กลายเป็นป้ายราคาถุงขยะ ไม่ตรงกบัสินคา้ที�เลือกซื=อ 
วนัที� 15 กนัยายน 2560 เพจเฟสบุก๊ Social Hunter ไดเ้ผยแพร่เรื�องราวของผูใ้ชเ้ฟสบุก๊       
รายหนึ�งที�ไดมี้การสังเกตเห็นสิ�งผดิปกติในหา้งคา้ปลีกชื�อดงัยา่นอรัญประเทศ ที�มีการ               
ติดป้ายเหลืองแสดงใหเ้ห็นถึงการลดราคา ซื=อ 1 แถม 1 หรือ ซื=อ 3 จ่ายแค่ 2  ทาํใหลู้กคา้         
สนใจเป็นอยา่งมาก แต่เมื�อลูกคา้นาํไปชาํระเงินกลบัไม่ตรงตามป้ายราคาที�ติดไว ้
 

 
8. ประเด็นสาํคญัของปัญหานี= คืออะไร 
 ก. การขายสินคา้เกินราคาความเป็นจริง 
 ข. ความสะเพร่าของพนกังานหา้งในการติดป้ายราคาสินคา้ 
 ค. ทางหา้งไม่แสดงความรับผดิชอบใด ๆ ต่อผูบ้ริโภค 
 ง. การติดป้ายสินคา้ไม่ตรงกบัสินคา้ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความสับสน 
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9. หากนักเรียนเป็นหนึ� งในผู ้เสียหาย ในการซื= อสินค้าราคาไม่ตรงกับป้าย ควรร้องเรียนต่อ               
หน่วยงานใด 

 ก. เจา้ของหา้งสรรพสินคา้ดงักล่าว 
 ข. สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือ สคบ. 
 ค. เจา้หนา้ที�ตาํรวจ 
 ง. ศาลยติุธรรม 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 10 - 11 
 

 
            ตาํรวจ สภ.อ. เมืองจนัทบุรีแจง้มีคนพบวตัถุตอ้งสงสัยวา่อาจเป็นระเบิดจึงรีบเดินทาง
ไปตรวจสอบ กล่องพสัดุ นาํสุนัขไปดมกลิ�นระเบิด แต่ตรวจสอบไมได ้เลยตอ้งใช้เครื�อง
เอกซเรยต์รวจสอบปรากฏวา่ภายในไม่มีระเบิด 
 

 
10. ขอ้ความใดไม่เกี�ยวขอ้งกบับทความ 
 ก. นาํสุนขัไปดมกลิ�น 
 ข. ตรวจสอบปรากฏวา่ภายในกล่องพสัดุไม่มีระเบิด 
 ค. ใชเ้ครื�องเอกซเรยต์รวจสอบวตัถุตอ้งสงสัย 
 ง. ตาํรวจ สภ.อ. เมืองจนัทบุรี พบวตัถุตอ้งสงสัย 
 
11. เมื�อนกัเรียนพบวตัถุตอ้งสงสัยนกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไร 
 ก. ไปบอกคุณครู 
 ข. ชกัชวนเพื�อน ๆ เปิดดู 
 ค. นาํกลบับา้นไปใหผู้ป้กครอง 
 ง. ไม่เขา้ใกลบ้ริเวณและรีบแจง้เจา้หนา้ที�ตาํรวจมาตรวจสอบ 
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นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 12 - 16 
 

 
            วลัทิพยลื์มเงินสด 3 ล้านบาท ในรถเข็นของหางสรรพสินค้าแห่งหนึ� งในจงัหวดั
หนองคาย พนกังานเก็บไดแ้ละส่งคืนเจา้ของ แต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ไปต่าง ๆ นานา ทาง
หา้งออกมายนืยนัวา่เป็นเรื�องจริง ไม่ใช่การจดัฉาก หรือการสร้างข่าว หรือการสร้างภาพพจน์
ของทางห้างแต่อย่างใด ฝ่ายเจา้ของเงินออกมาชี= แจงที�ชาวเน็ทสงสัยว่าทาํไมถึงต้องพก             
เงินสดเยอะขนาดนั=นและยนืยนัวา่เป็นเงินบริสุทธิg ไม่ไดม้าจากการทุจริตแต่อยา่งใด 
 

 
12. จากสถานการณ์ปัญหาคืออะไร 
 ก. วลัทิพยลื์มเงินไวใ้นหา้ง 
 ข. วลัทิพยร่์วมมือกบัหา้งสร้างเรื�อง 
 ค. ทางหา้งสร้างเรื�องขึ=นมา 
 ง. ทุกฝ่ายไม่เชื�อวา่จะเป็นเรื�องจริง 
 
13. นกัเรียนเชื�อถือบุคคลใดมากที�สุด 
 ก. วลัทิพย ์
 ข. นกัข่าว 
 ค. พนกังาน 
 ง. เจา้ของหา้ง 
 
14. บุคคลใดน่าเชื�อถือที�สุด เพราะเหตุใด 
 ก. วลัทิพยเ์พราะเป็นเจา้ของเงิน 
 ข. พนกังาน เพราะเป็นบุคคลที�พบเงิน 
 ค. เจา้ของหา้งเพราะเป็นเจา้ของสถานที� 
 ง. นกัข่าว เพราะนกัข่าวมีจรรยาบรรณในการทาํข่าว 
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15. เหตุผลใดที�ใหทุ้กฝ่ายไม่เชื�อการทาํงานของพนกังาน 
 ก. เงินไม่บริสุทธิg  
 ข. เงินสดมีจนวนมาก 
 ค. พนกังานเก็บแลว้คืนเจา้ของ 
 ง. พนกังานพบเงิน เงินมีครบตามจาํนวน 
 
16. ขอ้ความใดสนบัสนุนใหพ้นกังานเก็บเงินพร้อมกบัคืนเจา้ของ 
 ก. เป็นขอ้ตกลงของทางหา้ง 
 ข. พนกังานมีจิตสาํนึกที�ดี 
 ค. พนกังานตอ้งการคาํชมเชย 
 ง. พนกังานอยากใหห้า้งมีชื�อเสียง 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 17 - 21 
 

 
                    สาวใหญ่น้อยใจหลงัย้ายมาอยู่ด้วยกนั 2 เดือน แฟนด่าทอชอบกนิเหล้า 
                          ไล่ออกจากบ้านบ่อย เครียดประชดจุดไฟเผาบ้านวอดทั%งหลงั 
 
วนัที� 14 ก.ย. 2560 พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร  ผกก.สภ.เมืองพทัยา พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศรันยพงศ ์
ไหมทองกุลธร สวป.สภ.เมืองพทัยา พร้อมเจา้หน้าที�ตาํรวจ เจา้หน้าที�ดบัเพลิงเมืองพทัยา 
พร้อมรถนํ= า 5 คนั เจา้หน้าที�มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพทัยา ร่วมตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้
บา้นภายในซอย เทพประสิทธิg  5 ม.12  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในที�เกิดเหตุเป็น
บา้นไมช้ั=นเดียวเพลิงกาํลงัรุกไหมอ้ย่างแรงจนเกือบวอดทั=งหลงัและกาํลงัจากรุกรามไปยงั
บา้นอีกหลกัเจา้หน้าที�จึงระดมฉีดนํ= าสกดัจนสามารถควบคุมเพลิงไวไ้ด ้ก่อนเขา้ตรวจสอบ
และพบว่าสาเหตุที�เกิดเพลิงไหมม้าจาก นางราตรี อายุ  42 ปี คนจงัหวดัขอนแก่น ซึ� งถูกเจา้
หน้าที�ตาํรวจควบคุมตวัไวที้�อยู่ในอาการเมาสุราโดย นางราตรี ยอมรับว่าเป็นคนเผาจริง 
สาเหตุมาจากน้อยใจนายหน่อย อายุ 53 ปี ที�ชอบว่าทอเกี�ยวกบัการดื�มสุรา และชอบขบัไล่
ตนออกจากบา้นทั=ง ๆ ที�นายหน่อยไดช้วนตนมาอยู่ที�บา้นหลงัดงักล่าวไดป้ระมาณ 2 เดือน
หลงัจากที�รู้จกักนั ตอนเกิดเหตุตนเองไดกิ้นเหลา้และไดโ้ทรไปหานายหน่อย แต่นายหน่อย
ไม่ยอมรับสาย จึงเกิดอาการนอ้ยใจจึงตดัสินใจจุดไฟเผาบา้น โดยก่อนเผาไดบ้อกเพื�อนบา้น



 
 

135

ที�อยู่ติดกันก่อนจะจุดไฟเผา ด้านนายหน่อย ได้เปิดเผยว่า ตอนเกิดเหตุตนทํางานอยู ่               
ซึ� งตนเองบอกว่าอย่าโทมากาํลังทาํงาน และไม่ได้รับสายแต่ไม่คิดว่านาวราตรีจะจุดไฟ         
เผาบา้น แต่ที�อยู่ดว้ยกนัมาประมาณ 2 เดือน มกัจะบ่นนางราตรีเรื�องกินเหลา้จนเมามายเป็น
ประจาํ เบื=องตน้เจา้หนา้ที�ตาํรวจไดค้วบคุมตวันางราตรีส่งพนกังานสอบสวน สภ.เมืองพทัยา
ดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 

 
17. จากเหตุการณ์ดงักล่าว สาเหตุเพลิงไหม ้เกิดจากอะไร 
 ก. ดื�มสุราจนขาดสติไม่สามารถควบคุมตนเองได ้
 ข. นอ้ยใจภรรยาที�ไปภรรยาไปมีสามีใหม่ 
 ค. นอ้ยใจภรรยาที�วา่ทอเกี�ยวกบัการดื�มสุรา และชอบขบัไล่ตนออกจากบา้น 
 ง. ภรรยาต่อวา่สามีที�ไม่กลบับา้นร่วม 2 เดือน เกิดบลัดาลโทสะเผาบา้นตนเอง 
 
18. การกระทาํดงักล่าวมีความผดิทางกฎหมายหรือไม่ อยา่งไร 
 ก. ไม่มีความผดิ เพราะเป็นบา้นของตนเอง 
 ข. ไม่มีความผดิ เพราะบา้นเป็นสินสมรส 
 ค. มีความผดิ เพราะการวางเพลิงถือเป็นความผดิทางอาญา 
 ง. มีความผดิ เพราะการวางเพลิงถือเป็นความผดิทางแพง่ตอ้งชดใชสิ้นไหมทดแทน 
 
19. จากข่าว ตน้เหตุของการวางเพลิงเกิดจากสามีหรือภรรยา เพราะเหตุใด 
 ก. ภรรยา เพราะใชถ้อ้ยคาํดูหมิ�นเหยยีดหยามผูเ้ป็นสามี 
 ข. สามี เพราะดื�มสุราจนขาดสติ 
 ค. สามีและภรรยา มีความผดิร่วมกนั เพราะต่างคนต่างใชอ้ารมณ์ในการกระทาํใหเ้กิดความเสียหาย 
 ง. ไม่มีขอ้ใดกล่าวถูก 
20. ใครไดรั้บผลกระทบในเหตุการณ์ดงักล่าวมากที�สุด 
 ก. คู่สามีภรรยา 
 ข. เพื�อนบา้นที�มีบา้นอยูใ่กลเ้คียง 
 ค. เจา้หนา้ที�ตาํรวจ 
 ง. พนกังานดบัเพลิง 
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21. แนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวที�จะไม่ใหเ้กิดขึ=นกบัครอบครัวอื�นๆควรทาํอยา่งไร 
 ก. นาํเสนอข่าวใหเ้รื�องนี= เป็นบทเรียนในการกระทาํที�ขาดสติ 
 ข. เชิญสามีภรรยามาออกรายการทีวเีพื�อใหเ้ป็นอุทาหรณ์ 
 ค. รณรงคไ์ม่ดื�มสุรา เพราะสุราทาํใหก้ระทาํการใดโดยขาดสติ 
 ง. จดักิจกรรมอบรม ครอบครัวที�เพิ�งสมรสในเรื�องของการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 22 - 23 
 

  
           นกัเรียน 2 คน ไปเยี�ยมเพื�อนที�ป่วยอยู่โรงพยาบาล ในขณะที�เดินอยู่ในโรงพยาบาล
เพื�อนคนหนึ� งรู้สึกหิวนํ= า จึงไปกดนํ= าเยน็ที�ตูท้าํนํ= าเยน็ของโรงพยาบาล ปรากฏว่านักเรียน           
คนนั=นร้องลั�นถูกไฟดูดเสียชีวิตคาที� ทางโรงพยาบาลนาํศพไปชนัสูตรโดยว่าไม่พบสาเหตุ
การเสียชีวติ 
 

 
22. เหตุการณ์ใดเกิดขึ=นเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
 ก. แผงจ่ายไฟชาํรุด 
    ข. นกัเรียนช๊อคหมดสติ 
    ค. แพทยร์ะบุการตายไม่ได ้
    ง. เด็กกดนํ=าเยน็จากตูท้าํนํ=าเยน็ 
 
23. “เพื�อนคนหนึ� งรู้สึกหิวนํ= า จึงไปกดนํ= าเย็นที�ตู ้ทาํนํ= าเย็นของโรงพยาบาล ปรากฏว่านักเรียน         

คนนั=นร้องลั�นถูกไฟ ดูด” จากขอ้ความดงักล่าวนกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไร 
    ก. เขา้ช่วยเหลือเพื�อนทนัที 
    ข. วิ�งไปบอก รปภ. ของโรงพยาบาล 
    ค. ตะโกนขอความช่วยเหลือ 
    ง. ถอดปลัrกเครื�องทาํนํ=าเยน็ 
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นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 24 - 27 
 

 
บอส บิว และไบร์ท เดินทางไกลในวชิาลูกเสือ บอสรู้สึกหิวนํ= า เขาพบผลไมช้นิดหนึ�ง บอส
พูดว่า “ตอนเรียนลูกเสือครูอน้เคยบอกว่ามีผลไมบ้างชนิดกินแทนนํ= าได”้ บิว “ถา้อย่างนั=น  
ผลไมนี้= กินแทนนํ=าได”้ ไบร์ท “เรายงัสรุปไม่ไดห้รอกวา่ผลไมนี้=สามารถกินได ้เราควรนาํไป
ถามครูอน้ก่อน” 

 

 
24. จากสถานการณ์ ปัญหาคืออะไร 
    ก. บอส บิว และไบร์ทหิวนํ=า 
    ข. บอส บิว และไบร์ทหลงป่า 
    ค. บอส บิว และไบร์ทพบผลไมช้นิดหนึ�ง 
    ง. บอส บิว และไบร์ทไม่แน่ใจวา่ผลไมกิ้นแทนนํ=าได ้
 
25. บุคคลใดน่าเชื�อถือมากที�สุด 
    ก. บิว 
    ข. ไบร์ท 
    ค. บิวและบอส 
    ง. บิวและไบร์ท 
 
26. ถา้นกัเรียนเชื�อคาํพดูของบุคคลใน (ขอ้ 24) ใหบ้อกเหตุผลประกอบ 
    ก. เพราะบิวเป็นผูก้ลา้ตดัสินใจ 
    ข. เพราะไบร์ทเป็นผูมี้หลกัการปฏิบติัที�ถูกตอ้ง 
    ค. เพราะบิวกบัไบร์ทมีความคิดสอดคลอ้งกนั 
    ง. เพราะบิวมีความเห็นคลอ้ยตามไบร์ทวา่ควรถามครูก่อน 
 
27. จากสถานการณ์นกัเรียนสรุปประเด็นสาํคญัไดอ้ยา่งไร 
    ก. ผลไมใ้นป่าสามารถรับประทานได ้
    ข. ผลไมทุ้กชนิดกินแทนนํ=าได ้
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    ค. ผลไมบ้างชนิดกินแทนนํ=าได ้
    ง. ผลไมที้�ส่วนใหญ่จะมีนํ=าเป็นส่วนประกอบ 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 28 - 30 
 

 

                   เอาจริง! การทางพเิศษฯ จัดการขั%นเด็ดขาด ล้อมรั%วขังรถเข็นหาบเร่ 
การทางพิเศษฯ จดัการขั=นเด็ดขาด ลอ้มรั= วขงัรถเข็นหาบเร่ไม่ให้เขา้ออก หลงัเตือนห้ามขาย
แลว้ไม่ฟัง (15 ก.ย.) เพจ กลุ่มคนไทย ไม่เอาหาบเร่ แผงลอย ไดโ้พสต์ภาพบริเวณปากซอย
สุขุมวิท 50 ซึ� งพบว่ามีรั= วเหล็กล้อมรถเข็นขายอาหารเอาไว ้ซึ� งเพจดงักล่าวระบุอีกว่า..."           
ในเมื�อดื=อด้านดีนัก เจ้าของที�พูดดีก็แล้ว ขู่ก็แล้ว ทาํทุกทางแล้ว แต่ผูค้ ้ายงัดื=อด้าน งั=นก็          
ไม่ต้องพูดกันอีก ล็อคเครื� องมือหากินปิดตายมันซะเลย 555 วนัก่อนเดินผ่านปากซอย               
สุขุมวิท 50ไปขึ=นรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช ผา่นตรงนี=  บอกเลยสะใจกบัสิ�งที�เห็นมากเดิมตรงนี=
ตอนเยน็ ๆ จะมีร้านอาหารมาเรียงรายขายกนัริมถนน 4 - 5 ร้าน ยา่งไก่กนัควนัโขมง ลา้งถว้ย
ลา้งจานกนัริมถนน แลว้เทเศษอาหารลงท่อนํ= าทิ=งขา้งทางจนท่อตนั นํ= าลา้งจานก็ขงับนทางเทา้
จนเน่าเหม็น มาวนันี= คงไม่ไดท้าํแบบนี= อีกแลว้เจา้ของพื=นที�คือ 'การทางพิเศษแห่งประเทศไทย' 
เจา้นี= หวงพื=นที�มากๆ ถ้าสมมุติพวกผูค้า้มาตดัรั= วที�ล้อมไวเ้พื�อเขา้ไปเอาของออกมา ได้ขึ=น  
โรงขึ=นศาลโดนฟ้องฐานบุกรุกแน่จริง ๆ เจา้ของพื=นที�ตรงนี= เคา้ก็ไม่อนุญาต พยายามจดัการ
มาหลายรอบ ทั= งทุบพื=นทิ=ง ปลูกต้นไม้ ล้อมรั= วเหล็ก แต่คนขายก็ยงัหน้าด้านบุกรุกรื= อ         
ทุกอย่างที�ขวางหน้าขายอยูเ่ป็นปี ล่าสุดโดนรั= วตาข่ายล้อมและเชื�อมแบบปิดตาย เขา้ไม่ได ้
เอาของออกก็ไม่ได ้ดูซิว่าจะทาํยงัไงต่อไป"โดยประเด็นดงักล่าวกลายเป็นที�วิพากษว์ิจารณ์
อย่างหนักในโลกออนไลน์ มีทั= งฝ่ายที� เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการจัดการดังกล่าว 
 

 
28. ปัญหาสาํคญัของเรื�องนี= คืออะไร 
    ก. การใชรั้= วปิดลอ้มรถเขน็ 
    ข. การบุกรุกพื=นที�ส่วนบุคคล 
    ค. พอ่คา้แม่คา้เทเศษอาหารลงท่อนํ=าทิ=งขา้งทางจนท่อตนั 
    ง. การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
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29. วธีิใดคือการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดีที�สุด 
    ก. จดัหาขยะใหพ้อ่คา้แม่คา้ทิ=งใหถู้กที� 
    ข. เรียกประชุมผูที้�ขายของบริเวณดงักล่าว 
    ค. เก็บภาษีผูที้�ขายของบริเวณดงักล่าวเพิ�มขึ=น 
    ง. ประกาศไม่ใหป้ระชาชนซื=อของบริเวณดงักล่าวเนื�องจากฝ่าฝืนกฎของการทางพิเศษฯ 
 
30. นกัเรียนคิดวา่ การทางพิเศษฯ ทาํเกินกวา่เหตุหรือไม่ เพราะเหตุใด 
    ก. เกินกวา่เหตุ เพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
    ข. สมควรแก่เหตุ เพราะเจา้หนา้ที�ตกัเตือนแลว้แต่ยงัฝ่าฝืน 
    ค. สมควรแก่เหตุ เพราะถา้ไม่ทาํเช่นนั=น ท่อระบายนํ= าบริเวณดงักล่าวจะอุดตนัทาํให้ประชาชน

เดือดร้อน 
    ง. ไม่มีเหตุผลใด สมเหตุสมผล 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 31 - 35 
 

 
นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั วบูดบัคาบนรถเมล ์ลือเหตุเพราะถูก

ทาํของใส่ จนตอ้งหาเครื�องรางของขลงัป้องกนัทั=งปลดัขิก ตะกรุด ผา้ยนัตต่์าง ๆ อาจารยเ์ผย
เหตุชาวบา้นไหลตายเป็นเพราะยาฆ่าแมลงที�ชาวบา้นใชใ้นการเกษตร แพทยล์งความเห็นวา่
หวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั ทาํใหเ้สียชีวติ 
 

 
31. จากบทความใจความสาํคญัคืออะไร 
   ก. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะโดนของ 
   ข. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะกินยาฆ่าแมลง 
   ค. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะไม่มีเครื�องรางของขลงั 
   ง. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั 
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32. บุคคลใดที�นกัเรียนคิดน่าเชื�อถือมากที�สุด 
   ก. ครู 
   ข. แพทย ์
   ค. ชาวบา้น 
   ง. พยาบาล 
 
33. บุคคลใดน่าเชื�อถือมากที�สุดเพราะเหตุใด 
   ก. อาจารย ์เพราะอาจารยเ์ป็นผูมี้ความรู้และใกลชิ้ดชาวบา้นมากที�สุด 
   ข. แพทยเ์พราะแพทยมี์ความรู้ในเรื�องของโรคต่าง ๆ 
   ค. ชาวบา้นเพราะเชื�อวา่การทาํคุณไสยมีจริง 
   ง. พยาบาล เพราะพยาบาลเป็นผูใ้หก้ารรักษาผูป่้วย 
 
34. จากสถานการณ์นกัเรียนสรุปประเด็นไดอ้ยา่งไร 
   ก. อาการหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนัสามารถเกิดขึ=นไดใ้นสถานที�อากาศไม่ถ่ายเท 
   ข. อาการหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนัป้องกนัไดโ้ดยการงดการใชย้าฆ่าแมลง 
   ค. การทาํคุณไสยพบในภาคอีสานเท่านั=น 
   ง. การทาํคุณไสยสามารถป้องกนัได ้
 
35. นักศึกษาหนุ่มปริญญาโทดบัคารถเมล์ แพทยล์งความเห็นว่าอาการหัวใจลม้เหลวเฉียบพลนั    

ไม่ไดเ้กิดจากการถูกคุณไสย ขอ้ใดเป็นขอ้ตกลงเบื=องตน้ที�แพทยร์ะบุไดถู้กตอ้ง 
   ก. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นผูช้าย 
   ข. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นเกษตรกร 
   ค. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นคนอีสาน 
   ง. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นคนจงัหวดัสกลนคร 
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นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 36 - 37 
 

 
ปตท. ทยอยปรับขึ%นราคา NGV 2 รอบ เริ+ม 16 ก.ย.นี%  
เพิ+ม 0.46 บาทต่อกโิลกรัม หวงับรรเทาภาระผู้ใช้รถ 

นายศกัดิg เฉลิม สิทธิวงศ ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต ์บริษทั 
ปตท. จาํกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที�ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
(กบง.) เมื�อวนัที� 5 กนัยายน 2560 ที�ผา่นมา มีมติเห็นชอบผลการศึกษาตน้ทุนราคาก๊าซเอน็จีวี
ของสถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานนครพิงค์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในส่วนของค่าดาํเนิน
การปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอ็นจีวี 0.46 บาทต่อกิโลกรัม เพื�อให้ราคาเอ็นจีวีสะทอ้นตน้ทุน                
ที�แท้จริงมากยิ�งขึ= น โดยมีผลตั=งแต่วนัที�  16 กันยายน 2560 นั= น ปตท. ยงัไม่ปรับราคาขึ= น                
ในคราวเดียว เพื�อบรรเทาภาระค่าเชื=อเพลิงให้กบัผูใ้ช้รถเอ็นจีวีทั=งในภาคขนส่งและผูใ้ช้รถ
ทั�วไป ทั=งนี=  ปตท. จะทยอยปรับเพิ�มตน้ทุนค่าดาํเนินการโดยแบ่งออกเป็น 2 ครั= ง คือในรอบ
เดือนกนัยายนและรอบเดือนตุลาคม 2560 ซึ� งในวนัที� 16 กนัยายน 2560 นี=  ราคาขายเอ็นจีวี
ในพื=นที�กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะปรับเพิ�มขึ=น 0.27 บาทต่อกิโลกรัม ทาํให้ราคาขายเอ็นจี
วอียูที่� 13.46 บาทต่อกิโลกรัม (เป็นราคารวมค่าเนื=อก๊าซธรรมชาติ และค่าดาํเนินการที�รวมค่า
ปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอ็นจีวีแลว้) ขณะที�รถโดยสารสาธารณะที�มีบตัรส่วนลดราคาเอ็นจีว ี
จะไม่ได้ผลกระทบใดๆ เนื�องจากยงัคงใช้สิทธิg เติมก๊าซฯ ในราคาเดิมที�  10.00 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยที�ผ่านมา ปตท. ไดใ้ห้การสนบัสนุนส่วนลดราคาขายเอ็นจีวี ตั=งแต่ปี 2555 จน
ถึ ง เดื อ น สิ ง ห า ค ม  2560 ส ะ ส ม เป็ น จํ า น ว น เงิ น ป ร ะ ม า ณ  10,721 ล้ า น บ า ท 
https://www.mthai.com/ 
 

 
36. จากข่าว ปตท. มีจุดประสงคก์ระทาํการดงักล่าวเพื�อสิ�งใด 
    ก. เพื�อบรรเทาปัญหาค่าใชจ่้ายของผูใ้ชร้ถ 
    ข. เพื�อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
    ค. เพื�อเก็งกาํไรราคาก๊าซ NGV 
    ง. เพื�อลดตน้ทุนการผลิตก๊าซ NGV 
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37. การขึ=นราคาของก๊าซ NGV ใครไดรั้บผลกระทบนอ้ยที�สุด 
    ก. ธุรกิจขนส่งมวลชล 
    ข. คนขบัรถแทก็ซี� 
   ค. พนกังานบริษทั 
 ง. ผูป้ระกอบการก๊าซ NGV 
 
นักเรียนอ่านคําบทความนี%แล้วตอบคําถามข้อ 38 - 40 
 

 
ข้าราชการสาวผวา โดนหนุ่มถํ%ามองแอบส่องห้องนํ%าทาํเนียบ 

หนุ่มโรคจิตปีนห้องนํ= าหญิงทาํเนียบรัฐบาล ก่อนหลบหนีไปได ้ขณะที� จนท.เร่งตรวจสอบ
ภาพวงจรปิดความเคลื�อนไหวที�ทาํเนียบรัฐบาล ขณะที�ผูสื้�อข่าว และขา้ราชการ เขา้ทาํภารกิจ
ส่วนตวัในห้องนํ= าซึ� งมีอยู่ 4 ห้องย่อย ปรากฏว่า ที�ห้องนํ= าห้องที� 4 มีชายวยัรุ่นผิวคลํ= า อายุ
ประมาณ 20 กวา่ ๆ แต่งกายดี แต่ไม่ติดบตัรแสดงตน โดยสวมเสื=อเชิร์ตขาวมีลาย กางเกงสีดาํ 
ปีนชักโครก และชะโงกหน้าข้ามมายงัห้องที�  3 ซึ� งข้าราชการได้เหลือบไปเห็นพอดี             
จึงตะโกนเสียงดงัพร้อมเปิดประตูออกมาชายคนดงักล่าวตกใจรีบออกมาเช่นกนั เมื�อถามว่า 
ทาํไมถึงทาํเช่นนี=  ชายคนดงักล่าวละลํ�าละลกั พร้อมอา้งวา่ ไม่เคยมาที�นี�และรีบวิ�งหนีออกไป
ทนัที ขา้ราชการและผูสื้�อข่าวจึงรีบวิ�งไปแจง้เจา้หนา้ที�ตาํรวจประจาํตึกบญัชาการ แต่ชายคน
ดงักล่าวก็หายไปอยา่งรวดเร็ว และเจา้หน้าที�พยายามติดตามตวั พร้อมตรวจสอบกลอ้งวงจร
ปิดเพื�อหาตวัชายคนดงักล่าว เนื�องจากถือวา่เหตุการณ์ดงักล่าวสร้างความไม่ปลอดภยัให้กบั
ขา้ราชการในพื=นที� เพราะทาํเนียบรัฐบาลเป็นสถานที�สําคญั แต่ยงัเกิดเหตุการณ์เช่นนี=  และมี
การรักษาความปลอดภยัขั=นสูงสุดแต่ยงัเกิดเหตุการณ์เช่นนี=ได ้https://www.mthai.com/ 
 

 
38. ปัญหาสาํคญัของเรื�องนี= คืออะไร 
    ก. ระบบรักษาความปลอดภยัของทาํเนียบรัฐบาลที�หละหลวม 
    ข. การนาํตวัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ 
    ค. สื�อต่าง ๆ ทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิเกิดความตอ้งการทางเพศ 
    ง. คนไทยขาดคุณธรรมจรรยา 
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39. ถา้นกัเรียนเป็นผูป้ระสบเหตุดงักล่าวสมควรกระทาํสิ�งใดเป็นลาํดบัแรก 
    ก. ตะโกนด่าวา่หนุ่มถํ=ามองทนัที 
    ข. ใชโ้ทรศพัทถ่์ายหนา้คนร้าย 
    ค. ตะโกนใหสุ้ดเสียงขอความช่วยเหลือ 
   ง. ใชอุ้ปกรณ์รอบตวัที�มีอยูข่วา้งใส่หนุ่มถํ=ามองใหไ้ดรั้บความบาดเจบ็ 
 
40. นกัเรียนมีวิธีป้องกนัตนเองอย่างไรจากถํ= ามอง เมื�อตอ้งเขา้ห้องนํ= าสาธารณะมี�ไม่ใช่บา้นของ   

ตนเอง 
    ก. ก่อนเขา้หอ้งนํ=าสาํรวจบริเวณความผดิปกติโดยรอบ เช่น  หอ้งขา้ง ๆ หรือกลอ้งที�ติดตามผนงั

หอ้งนํ=า 
    ข. ควรชวนเพื�อนอยา่งนอ้ย 1 คน ไปรอที�หนา้หอ้งนํ=า 
    ค. เตรียมโทรศพัทมื์อถือถ่ายรูปคนร้าย 
   ง. หลีกเลี�ยงการเขา้หอ้งนํ=าสาธารณะ 
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เฉลยแบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารญาณ 

 
ข้อ ตัวเลอืก ข้อ ตัวเลอืก 
1 ก 21 ค 
2 ค 22 ข 
3 ง 23 ก 
4 ข 24 ง 
5 ง 25 ง 
6 ค 26 ง 
7 ก 27 ค 
8 ง 28 ง 
9 ข 29 ข 

10 ก 30 ค 
11 ง 31 ง 
12 ค 32 ข 
13 ก 33 ข 
14 ก 34 ก 
15 ข 35 ก 
16 ข 36 ข 
17 ค 37 ง 
18 ค 38 ค 
19 ค 39 ค 
20 ก 40 ก 
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แบบวดัผลสัมฤทธิRทางการเรียน 
รายวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระการเรียนรู้ หน้าที+พลเมอืง  

และการดําเนินชีวติในสังคมของนักเรียนชั%นมธัยมศึกษาปีที+ 3 
 
1. การกระทําใดสอดคล้องกับการเป็นพลเมืองดี ในเรื� องการรักษาไวซึ้� งการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 
 ก. โกเ้ป็นสมาชิกชมรมรักชาติไทย 
    ข. เก๋ผลิตเครื�องใชจ้ากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
    ค. แดงผูมี้เงินไดไ้ปเสียภาษีอากรทุกปีตามกาํหนดเวลา 
   ง. กอ้นนาํเสนอชิ=นงาน แสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 
 
2. สมบติัชอบประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ เช่น นาํยางรถยนตม์าทาํเป็นกระถางตน้ไม ้การกระทาํ

ของสมบติัสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีอยา่งไร 
 ก. ใฝ่หาความรู้  
    ข. ปฏิบติัตามกฎหมาย 
    ค. สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  
    ง. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
 
3. ใครเคารพสิทธิของผูอื้�น 
    ก. มีนแอบฟังเพื�อนบา้นคุยกนั 
    ข. แตงเขา้แถวซื=ออาหารกลางวนั 
    ค. ออ้เปิดวทิยเุสียงดงัจนเพื�อนบา้นนอนไม่หลบั 
    ง. พลอยนาํกระเป๋าของเพื�อนไปทิ=งเพราะเก่าแลว้ 
 
4. ใครมีจิตสาธารณะ 
    ก. ตุย้ทาํการบา้นทุกวนั 
    ข. กอ้งซื=อของที�ร้านสะดวกซื=อ 
    ค. เอมไปเยี�ยมยายทุกครั= งที�วา่ง 
   ง. ฝนเห็นคนตดัไมท้าํลายป่าจึงไปแจง้ความ 
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5. ขอ้ใดเป็นวถีิประชาธิปไตย 
    ก. การมีความสันโดษ 
    ข. การเคารพซึ�งกนัและกนั 
    ค. การทาํงานต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
    ง. ถูกทุกขอ้ 
 
6. ผูที้�มีสถานภาพเป็นพลเมืองไทยจะมีหนา้ที�อยา่งไร 
    ก. รับราชการทหาร 
    ข. ลงสมคัรรับเลือกตั=ง 
    ค. รับการศึกษาจนจบระดบัอุดมศึกษา 
    ง. ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส 
 
7. ใครใชเ้สรีภาพไม่ถูกตอ้ง 
    ก. มานะร่วมชุมนุมปิดถนนประทว้งรัฐบาล 
    ข. อารียว์จิารณ์การทาํงานที�ผดิพลาดของรัฐบาล 
    ค. มานพลงคะแนนเลือกตั=งในช่องไม่ลงคะแนน 
    ง. พิมพิศยา้ยบา้นไปอยูใ่กลบ้า้นดาราที�ตนชื�นชอบ 
 
8. ใครมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย 
 ก. นยัชอบทาํงานกลุ่มร่วมกบัเพื�อน ๆ 
 ข. ฝนมกัจะใหผู้อื้�นทาํงานแทนตนเอง 
 ค. กอ้ยมกัตดัสินใจโดยใชค้วามรู้สึกของตนเอง 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
 
9. บทบาททางสังคมมีประโยชน์อยา่งไร 
 ก. เป็นองคป์ระกอบในการจดัระเบียบสังคม 
 ข. ทาํใหป้ระเทศพฒันาไปสู่สังคมอุตสาหกรรม  
 ค. ช่วยใหผู้ป้ฏิบติัตามมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ=น 
 ง. ช่วยใหส้มาชิกในสังคมมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
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10. หลกัการสาํคญัของระบอบประชาธิปไตยมีหลายประการยกเวน้ขอ้ใด   
    ก. อาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน   
    ข. มีกฎหมายเป็นบรรทดัฐานในการปกครอง   
    ค. ประชาชนใชอ้าํนาจการปกครองดว้ยตนเอง   
    ง. รัฐบาลตอ้งเคารพสิทธิและเสรีภาพขั=นมูลฐานของประชาชน 
 
11. ขอ้ใดเป็นการปูพื=นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยของรัชกาลที� 5 
    ก. การเลิกทาส 
    ข. การตั=งเมืองสมมุติดุสิตธานี 
    ค. การโปรดเกลา้ฯ ใหน้ายเรมอนส์ บี. สตีเวนส์ ร่างรัฐธรรมนูญ 
    ง. การพระราชทานสัมภาษณ์กบัหนงัสือพิมพต่์างประเทศวา่พระองคท์รงเตรียมการพระราชทาน

รัฐธรรมนูญแก่ประชาชน 
 
12. ผลที�เกิดขึ=นจากการปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที� 5 คืออะไร 
    ก. กระจายอาํนาจไปสู่ภูมิภาคมากขึ=น 
    ข. คนไทยมีความเหลื�อมลํ=ากนัมากขึ=น 
    ค. ประชาชนมีความตื�นตวัทางการเมืองเพิ�มขึ=น 
    ง. กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค 
 
13. ผลกระทบที�เกิดขึ=นจากการเปลี�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คืออะไร 
    ก. มีการกระจายอาํนาจการปกครอง 
    ข. มีการรวมอาํนาจการปกครองเขา้สู่ส่วนกลางมากขึ=น 
    ค. มีองคก์รตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐเกิดขึ=นหลายองคก์ร 
    ง. มีการจดัตั=งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองขึ=นมาทาํหนา้ที�ศึกษาแนวทางการปฏิรูปการเมือง

ไทย 
 
14. ขอ้ใดที�ไดชื้�อวา่เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน 
    ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 
    ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 
    ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
    ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
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15. การปกครองตนเองของประชาชนระบอบประชาธิปไตย เริ�มปรากฏขึ=นตั=งแต่เมื�อไร 
    ก. สมยักลาง                                                
    ข. สมยัโรมนั 
    ค. สมยักรีกโบราณ                                         
    ง. สมยัฟื= นฟูศิลปวทิยา 
 
16. สิ�งที�ทาํให ้รัฐ ชาติ ประเทศ มีความแตกต่างกนั คือขอ้ใด 
     ก. ดินแดน                                                        
     ข. อาณาเขต               
     ค. รัฐบาล                                                  
     ง. อาํนาจอธิปไตย 
 
17. ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ใครคือผูที้�มีอาํนาจสูงสุดของ

ประเทศ 
      ก. รัฐบาล                                                   
      ข. รัฐสภา 
      ค. ประชาชน                                              
      ง. พระมหากษตัริย ์
 
18. หลกัการใดบา้งสอดคลอ้งกบัการปกครองแบบประชาธิปไตย 
      ก. หลกัเอกภาพ                                            
      ข. หลกันิติธรรม 
      ค. หลกัเหตุผลแห่งรัฐ                                       
      ง. หลกัการกระจายอาํนาจ 
 
19. ขอ้ใดคือลกัษณะที�สาํคญัที�สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
      ก. พรรคการเมืองมีจาํนวนมากพรรค 
      ข. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเตม็ที� 
      ค. ประชาชนตอ้งเลือกตั=งผูแ้ทนราษฎรโดยตรง 
      ง. การยอมใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย 
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20. รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยตอ้งเคารพสิทธิและเสรีภาพขั=นพื=นฐานของประชาชนในเรื�องใด 
      ก. สิทธิเสมอกนัในดา้นการศึกษาเล่าเรียน 
      ข. สิทธิเสรีภาพในการใชท้รัพยากรในทอ้งถิ�นของตน 
      ค. เสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มอยา่งเปิดเผยโดยไม่จาํกดัเวลา 
      ง. สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิในชีวติ เสรีภาพในการพดู การเขียน การแสดงความคิดเห็น 
 
21. กฎหมายใดเป็นกฎหมายที�ว่าดว้ยระเบียบแห่งอาํนาจสูงสุดในรัฐ และความสัมพนัธ์ระหว่าง

อาํนาจนั=น ๆ ต่อกนัและกนั 
      ก. กฎหมายอาญา  
      ข. กฎหมายปกครอง 
      ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
      ง. พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 
 
22. แกว้กูย้ืมเงินกอ้นเป็นจาํนวนเงิน 4,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี มีหลกัฐานการกูย้ืมเงินเป็นหนงัสือ 

โดยกาํหนดดอกเบี�ยตามกฎหมาย เมื�อครบกาํหนดการชาํระกูย้มืเงิน แกว้จะตอ้งใหด้อกเบี�ยกอ้น
เป็นจาํนวนเงินเท่าไร 

       ก. 560 บาท  
       ข. 600 บาท 
       ค. 1,200 บาท  
       ง. 2,400 บาท 
 
23. สัญญาซื=อขายในขอ้ใดที�ตอ้งทาํเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที� 
       ก. รถยนต ์  
       ข. หอ้งแถว 
       ค. รถจกัรยานยนต ์  
       ง. นาฬิกาฝังเพชร 
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24.  เดือนเต็มทาํสัญญาเช่าห้องแถวของดาวกระจาย 1 ห้อง เป็นเวลา 6 ปี โดยทาํสัญญากันเอง             
มีเนตรดาวและสายนัตเ์ป็นพยาน เมื�อครบ 4 ปี ดาวกระจายบอกเลิกสัญญา เดือนเตม็จะฟ้องร้อง
บงัคบัคดีไดห้รือไม่ 

 ก. ได ้ เพราะยงัเช่าไม่ครบ 6 ปี 
 ข. ได ้ เพราะมีสัญญาและพยานครบ 2 คน 
 ค. ไม่ได ้ เพราะไม่ไดจ้ดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที� 
 ง. ไม่ได ้ เพราะดาวกระจายเป็นเจา้ของหอ้งแถว ยอ่มมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้
 
25. นายจักรเช่าซื= อรถจักรยานยนต์จากนายเจิม เป็นจํานวนเงิน 2 หมื�นบาท โดยมีข้อตกลง                 

ในสัญญาวา่จะชาํระเงิน 20 งวด ๆ ละ 1 พนับาท เมื�อนายจกัรชาํระเงินให้แก่นายเจิมไปแลว้ 16 
งวด แต่เขาไม่มีเงินชาํระงวดที� 17 และ 18 ติด ๆ กนั นายเจิมสามารถบอกเลิกสัญญาและยึดรถ
จกัรยานยนตพ์ร้อมริบเงินทั=ง 16 งวดไดห้รือไม่ 

 ก. ไม่ได ้ เพราะยงัไม่ครบกาํหนดสัญญาเช่าซื=อ 
 ข. ไม่ได ้ เพราะนายจกัรชาํระเงินค่าเช่าซื=อเกินครึ� งหนึ�งแลว้ 
 ค. ได ้ เพราะการเช่าซื=อกรรมสิทธิg ยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าซื=อจนกวา่จะมีการโอน 
 ง. ได ้ เพราะเป็นกรณีผดินดัการชาํระเงินค่าเช่าซื=อ ซึ� งไม่ใชเ้งินสองคราวติดกนั 
 
26. ขอ้ใดเรียงลาํดบัโทษทางอาญาจากหนกัไปเบาไดถู้กตอ้ง 
 ก. ประหารชีวติ  จาํคุก  กกัขงั  ปรับ  ริบทรัพยสิ์น 
 ข. ประหารชีวติ  กกัขงั  จาํคุก  ริบทรัพยสิ์น  ปรับ   
 ค. ประหารชีวติ  จาํคุก  กกัขงั  ริบทรัพยสิ์น  ปรับ   
 ง. ประหารชีวติ  กกัขงั  ริบทรัพยสิ์น  จาํคุก  ปรับ   
 
27. ต๋องแอบหยบิรองเทา้คู่ใหม่ของเพื�อนที�วางไวห้นา้หอ้งเรียนไป แลว้เอารองเทา้คู่เก่าของเขาไว ้
       แทนต๋องมีความผดิฐานใด 
       ก. ชิงทรัพย ์
       ข. ลกัทรัพย ์
       ค. วิ�งราวทรัพย ์  
       ง. กรรโชกทรัพย ์
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28. ขอ้ความใดถูกตอ้ง 
 ก. เด็กอายไุม่เกินเจด็ปี กระทาํความผดิ เด็กนั=นไม่ผดิ 
 ข. เด็กอายไุม่เกินเจด็ปี กระทาํความผดิ เด็กนั=นไม่ตอ้งรับโทษ 
 ค. เด็กอายกุวา่เจด็ปีแต่ไม่เกินสิบสี�ปี กระทาํความผดิ เด็กนั=นไม่ตอ้งรับโทษ 
 ง. เยาวชนอายกุวา่สิบสี�ปีแต่ไม่เกินสิบเจด็ปี กระทาํความผดิ เด็กนั=นตอ้งรับโทษกึ�งหนึ�ง 
 
29. ผูใ้ดกระทาํละเมิดต่อบุคคลอื�น ผูน้ั=นจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายแก่เขา เรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่อะไร 
       ก. ดอกเบี=ย 
       ข. เบี=ยเลี=ยง 
       ค. ค่าธรรมเนียม 
       ง. ค่าสินไหมทดแทน 
 
30. นิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายที�เกิดจากการแสดงเจตนาเสนอและสนองตอ้งกนัของบุคคล          

ตั=งแต่สองฝ่ายขึ=นไปมุ่งจะก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงหรือระงบันิติสัมพนัธ์ ขอ้ความนี= เป็นความ
หมายของอะไร 

      ก. สัญญา 
      ข. นิติกรรม 
      ค. กฎหมายแพง่ 
      ง. กฎหมายอาญา 
 
31. เพราะเหตุใดประเพณีและวฒันธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ ของไทยจึงแตกต่างกนั 
 ก. ประชากรไทยพดูภาษาถิ�นแตกต่างกนั 
 ข. ชาวไทยรับอารยธรรมมาจากหลายประเทศ 
 ค. มีชนหลายเผา่พนัธ์ุ สภาพนิเวศและสิ�งแวดลอ้มแตกต่างกนั 
 ง. อาณาเขตของประเทศไทยติดต่อกบัประเทศต่างๆ หลายประเทศ 
 
32. ประเพณีเลี=ยงขา้วแลงขนัโตก เป็นประเพณีของชาวไทยภาคใด 
 ก. ภาคใต ้  
       ข. ภาคเหนือ 
 ค. ภาคตะวนัตก  
       ง. ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ 
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33. ประเพณีในขอ้ใดแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติในภาคกลาง 
 ก. พิธีสืบชะตา  
       ข. พิธีบายศรีสู่ขวญั 
 ค. ประเพณีสารทเดือนสิบ  
       ง. ประเพณีการทาํขวญัขา้ว 
 
34. ขอ้ความใดสัมพนัธ์กนั 
 ก. งานบุญเบิกฟ้า - จงัหวดัสกลนคร  
       ข. ประเพณีงานชา้ง - จงัหวดันครพนม 
 ค. ประเพณีไหลเรือไฟ - จงัหวดัสุรินทร์ 
    ง. ประเพณีแข่งเรือ - จงัหวดัพิจิตร และพิษณุโลก 
 
35. ประเพณีไทยในขอ้ใดเกี�ยวกบัลทัธิ ความเชื�อและศาสนา 
 ก. ประเพณีสงกรานต ์
  ข. การเตน้กาํรําเคียว 
 ค. ประเพณีตกับาตรเทโว  
       ง. ประเพณีการทอผา้มดัหมี� 
 
36. ประเพณีใดที�มีเหมือนกนัทุกภาค 
 ก. ประเพณีกาํฟ้า  
       ข. ประเพณีขบัไล่พระราหู 
 ค. ประเพณีการทาํขวญัขา้ว  
       ง. ประเพณีงานบวชลูกแกว้ 
 
37. ขอ้ความเกี�ยวกบัอาหารในแต่ละภาค ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. แกงแค - ภาคใต ้  
       ข. แกงไตปลา - ภาคกลาง 
 ค. นํ=าพริกกะปิ - ภาคกลาง  
       ง. แกงไตปลา - ภาคเหนือ 
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38. ชาวลา้นนาไทยเชื�อวา่ "ส้มป่อย" มีความสาํคญัในเรื�องใดมากที�สุด 
 ก. ใชท้าํยาโบราณ  
       ข. ใชแ้กเ้สนียดจญัไร 
 ค. ใชเ้ป็นเครื�องประดบั  
       ง. ใชเ้ป็นเครื�องประกอบอาหาร 
 
39. การทาํพิธีเซ่นบวงสรวงของชาวอีสานเรียกวา่ "เลี=ยงผปีู่ ตา" เป็นความเชื�อที�ส่งผลดีในเรื�องใด 
       ก. ความสามคัคี  
       ข. การรักษาป่าไม ้
       ค. การรักษาเมือง  
       ง. การรักษาประเพณี 
 
40. ประเพณีใดที�เป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
       ก. พิธีต่ออาย ุ 
       ข. ฮีต12 คอง14 
       ค. พิธีบวงสรวงเทพผูรั้กษาเมือง  
       ง. พิธีกรรมตามหลกัโหราศาสตร์ 
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เฉลยแบบทดสอบ 
แบบวดัผลสัมฤทธิRทางการเรียน 

 
ข้อ ตัวเลอืก ข้อ ตัวเลอืก 
1 ค.                   21 ค. 
2 ค. 22 ข. 
3 ข. 23 ข. 
4 ง. 24 ค. 
5 ข. 25 ง. 
6 ค. 26 ก. 
7 ก. 27 ข. 
8 ก. 28 ข. 
9 ง. 29 ง. 

10 ค. 30 ก. 
11 ข. 31 ค. 
12 ก. 32 ข. 
13 ข. 33 ง. 
14 ค. 34 ง. 
15 ค. 35 ค. 
16 ค. 36 ค. 
17 ง. 37 ค. 
18 ง. 38 ก. 
19 ง. 39 ค. 
20 ง. 40 ข. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิคุณภาพเครื�องมอืวจัิยสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของเครื�องมอืวจัิย (IOC)  
สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาประเมนิ และให้คาํแนะนํา 

แบบสอบถามวดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 

การวจัิยเรื�อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน
เรื#อง พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
และการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที# 3 

ผู้วจัิย  นายธชัพล แคลว้คลาด 
คําชี0แจง เชิญท่านพิจารณาขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สําหรับการวิจยัแต่ละขอ้ว่า มีความเหมาะสม 

ไม่ขดัจริยธรรม และสอดคล้องกบั นิยามเชิงปฏิบติัการ วตัถุประสงค์ของตวัแปร             
ที#ศึกษาหรือไม่ ถา้พิจารณาแลว้เห็นวา่ สอดคลอ้งให้เขียน  � ที#ช่อง  +1 ,  ไม่แน่ใจ 
ที#ช่อง 0 ,  ไม่สอดคลอ้ง ที#ช่อง -1  และกรุณาใหค้าํแนะนาํ 

คําชี0แจง         
 1. ขอ้สอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มี 6 ดา้น คือ ความสามารถในการนิยามปัญหา 
ความสามารถในการการรวบรวมขอ้มูล ความสามารถในการการจดัระบบขอ้มูล ความสามารถ             
ในการในการตั/ งสมมติฐาน ความสามารถในการในการสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์               
ความสามารถในการในการสรุปอา้งอิง 
 2. ขอ้สอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ข้อ เป็นเรื# องราว เหตุการณ์ สถานการณ์            
มาให้นกัเรียนอ่าน แลว้พิจารณาเลือกคาํตอบที#ถูกตอ้งที#สุดเพียงขอ้เดียว กากบาทลงในกระดาษคาํตอบ
ที#แจกให้ เมื#อเสร็จแล้วให้ส่งทั/ งกระดาษคาํตอบและกระดาษข้อสอบคืนแก่กรรมการคุมสอบ             
หา้มขีดเขียนขอ้ความใด ๆ ลงในกระดาษขอ้สอบ 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 1 - 2 

“ดนยัตื#นขึ/นมาพบวา่มีสิ#งผดิปกติ คือของในหอ้งถูกรื/อคน้ 
ตรวจทรัพยสิ์นพบวา่มีของหาย เขาไดไ้ปแจง้กบัทาง 
โรงแรม พอดีพบแม่บา้น จึงไดส้อบถามแม่บา้น แม่บา้น
บอกวา่ไม่มีอะไรผดิปกติ ทางฝ่ายผูจ้ดัการโรงแรมชี/แจง
วา่เป็นการสร้างเรื#อง ผูที้#มาพกั 2 คนโกงค่าหอ้งโรงแรม
นี/ไม่เคยมีชื#อเสียงในเรื#องการลกัขโมย ต่อมาตาํรวจ            
มาตรวจที#เกิดเหตุตรวจลายมือแฝงและบอกวา่ผูร้้าย              
ไม่ตํ#ากวา่ 2 คน” 

    

1. จากสถานการณ์นกัเรียนคิดวา่คาํพดูใครน่าเชื#อถือ               
มากที#สุด 

ก. ตาํรวจ               ข. แม่บา้น 
ค. นายดนยั           ง. ผูจ้ดัการโรงแรม 

    

2. บุคคลใดน่าเชื#อถือมากที#สุด เพราะเหตุใด 
 ก. แม่บา้น เพราะเป็นบุคคลแรกที#เริ#มทาํงาน             

ตอนเชา้ 
ข. นายดนยัเพราะเป็นผูเ้สียหายในเหตุการณ์นี/  
ค. ตาํรวจเพราะตาํรวจมีความน่าเชื#อถือในการพิสูจน์

หลกัฐาน 
ง. ผูจ้ดัการโรงแรม เพราะเป็นบุคคลที#ตอ้ง                 

รับผดิชอบสถานที# 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 3 - 7     
3. “ปะการังเป็นสิ#งมีชีวติประเภทสัตวแ์ละมีระบบนิเวศ

ทางทะเลชนิดหนึ#งสามารถฟื/ นตวัเองไดเ้องตามธรรม
ชาติหากไม่ถูกรบกวน มนุษยมี์ส่วนอยา่งมากในการลด
จาํนวนลงของปะการัง ซึ# งพบวา่การทาํประมงอุตสาห
กรรมท่องเที#ยวมีส่วนทาํใหป้ะการังถูกทาํลายเป็น
บริเวณกวา้ง นอกจากนั/นยงัส่งผลกระทบต่อสัตวน์อ้ยที#
อาศยัอยูบ่ริเวณแนวปะการังอีกดว้ย” 

ก. ปะการังมีจาํนวนนอ้ย 
ข. ขาดการอนุรักษป์ะการัง 
ค. สัตวน์ํ/าทะเลมีจาํนวนลดลง 
ง. ผลกระทบจากการกระทาํของมนุษย ์

    

4. จากสถานการณ์ที#กาํหนดให ้ประเด็นใดคือขอ้คิดเห็น 
ก. อุตสาหกรรมท่องเที#ยวมีส่วนทาํใหเ้ศรษฐกิจ          

ของประเทศเจริญเติบโตขึ/น 
ข. อุตสาหกรรมท่องเที#ยวมีส่วนทาํใหป้ะการัง               

ถูกทาํลาย 
ค. ปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเล 
ง. ปะการังสามารถฟื/ นตวัไดเ้องตามธรรมชาติ 

    

5. ธุรกิจใดต่อไปนี/  มีผลกระทบต่อปะการังในทอ้งทะเล 
ก. ธุรกิจใหเ้ช่าเจท็สกีและธุรกิจสอนดาํนํ/า 
ข. ธุรกิจเรือประมงจบัปลาและธุรกิจเดินเรือ             

ท่องเที#ยว 
ค. ธุรกิจสินดาํนํ/าและธุรกิจเรือขา้มฝั#ง 
ง. ธุรกิจรีสอร์ทชายทะเลและธุรกิจเรือประมง 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
6. สาเหตุที#แทจ้ริงของการที#ปะการังในทอ้งทะเลถูกทาํลาย

เกิดจากอะไร 
ก. ภยัธรรมชาติ      ข. การทาํประมง 
ค. มนุษย ์                ง. อุตสาหกรรมท่องเที#ยว 

    

7. แนวทางแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ที#กาํหนดใหไ้ด้
สรุปไวว้า่อยา่งไร 

ก. ใหห้น่วยงานที#รับผดิชอบมาดูแลแกไ้ข 
 ข. จดักิจกรรมอบรมปลูกฝังใหป้ระชาชนมีการ

อนุรักษธ์รรมชาติ 
 ค. หา้มไม่ใหจ้บัปลาบริเวณแนวปะการัง 
 ง. จดัเจา้หนา้ที#ตาํรวจไปดูแลในเขตพื/นที# 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 8 - 9     
 “แฉหา้งดงัติดป้ายสินคา้มั#ว บอกซื/อ 3 จ่าย 2 เอาไปจ่ายจริง 

กลบัเป็นคนละราคาชาวเน็ตถึงกบังง หา้งดงัติดป้าย                
ลดราคาเสื/อ เหลือราคาหลกัสิบ แต่พอลูกคา้หยบิไป             
จ่ายเงินก็ตอ้งเงิบ เพราะป้ายลดราคาที#ติดไว ้กลายเป็น
ป้ายราคาถุงขยะ ไม่ตรงกบัสินคา้ที#เลือกซื/อ วนัที# 15 
กนัยายน 2561 เพจเฟสบุก๊ Social Hunter ไดเ้ผยแพร่
เรื#องราวของผูใ้ชเ้ฟสบุก๊รายหนึ#งที#ไดมี้การสังเกตเห็น 
สิ#งผดิปกติในหา้งคา้ปลีกชื#อดงัยา่นอรัญประเทศ ที#มีการ
ติดป้ายเหลืองแสดงใหเ้ห็นถึงการลดราคา ซื/อ 1 แถม 1 
หรือซื/อ 3 จ่ายแค่ 2  ทาํใหลู้กคา้สนใจเป็นอยา่งมาก          
แต่เมื#อลูกคา้นาํไปชาํระเงินกลบัไม่ตรงตามป้ายราคา            
ที#ติดไว”้ 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
8. ประเด็นสาํคญัของปัญหานี/ คืออะไร 

ก. การขายสินคา้เกินราคาความเป็นจริง 
ข. ความสะเพร่าของพนกังานหา้งในการติดป้าย

ราคาสินคา้ 
ค. ทางหา้งไม่แสดงความรับผดิชอบใด ๆ ต่อ                  

ผูบ้ริโภค 
ง. การติดป้ายสินคา้ไม่ตรงกบัสินคา้ทาํใหผู้บ้ริโภค

เกิดความสับสน 

    

9. หากนกัเรียนเป็นหนึ# งในผูเ้สียหาย ในการซื/อสินคา้ราคา
ไม่ตรงกบัป้าย ควรร้องเรียนต่อหน่วยงานใด 

ก. เจา้ของหา้งสรรพสินคา้ดงักล่าว 
ข. สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือ 

สคบ. 
ค. เจา้หนา้ที#ตาํรวจ 
ง. ศาลยติุธรรม 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 10 - 11 
“ตาํรวจ สภ.อ. เมืองจนัทบุรีแจง้มีคนพบวตัถุตอ้งสงสัย
วา่อาจเป็นระเบิดจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบ  
กล่องพสัดุ นาํสุนขัไปดมกลิ#นระเบิด แต่ตรวจสอบ             
ไม่ได ้เลยตอ้งใชเ้ครื#องเอกซเรยต์รวจสอบปรากฏวา่          
ภายในไม่มีระเบิด 

    

10. ขอ้ความใดไม่เกี#ยวขอ้งกบับทความ 
ก. นาํสุนขัไปดมกลิ#น 
ข. ตรวจสอบปรากฏวา่ภายในกล่องพสัดุไม่มีระเบิด 
ค. ใชเ้ครื#องเอกซเรยต์รวจสอบวตัถุตอ้งสงสัย 
ง. ตาํรวจ สภ.อ. เมืองจนัทบุรี พบวตัถุตอ้งสงสัย 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
11. เมื#อนกัเรียนพบวตัถุตอ้งสงสัยนกัเรียนควรปฏิบติั           

อยา่งไร 
ก. ไปบอกคุณครู 
 ข. ชกัชวนเพื#อน ๆ เปิดดู 
 ค. นาํกลบับา้นไปใหผู้ป้กครอง 
 ง. ไม่เขา้ใกลบ้ริเวณและรีบแจง้เจา้หน้าที#ตาํรวจมา

ตรวจสอบ 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 12 - 16 
วลัทิพยลื์มเงินสด 3 ลา้นบาท ในรถเขน็ของหา้ง               
สรรพสินคา้แห่งหนึ#งในจงัหวดัหนองคาย พนกังานเก็บ
ไดแ้ละส่งคืนเจา้ของ แต่มีเสียงวพิากษว์จิารณ์ ไปต่าง ๆ 
นานา ทางหา้งออกมายนืยนัวา่เป็นเรื#องจริง ไม่ใช่              
การจดัฉาก หรือการสร้างข่าว หรือการสร้างภาพพจน์
ของทางหา้งแต่อยา่งใด ฝ่ายเจา้ของเงินออกมาชี/แจง            
ที#ชาวเน็ทสงสัยวา่ทาํไมถึงตอ้งพกเงินสดเยอะขนาดนั/น
และยนืยนัวา่เป็นเงินบริสุทธิ! ไม่ไดม้าจากการทุจริต             
แต่อยา่งใด 

    

12. จากสถานการณ์ปัญหาคืออะไร 
ก. วลัทิพยลื์มเงินไวใ้นหา้ง 
ข. วลัทิพยร่์วมมือกบัหา้งสร้างเรื#อง 
ค. ทางหา้งสร้างเรื#องขึ/นมา 
ง. ทุกฝ่ายไม่เชื#อวา่จะเป็นเรื#องจริง 

    

13. นกัเรียนเชื#อถือบุคคลใดมากที#สุด 
ก. วลัทิพย ์                       ข. นกัข่าว 
ค. พนกังาน                      ง. เจา้ของหา้ง 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
14. บุคคลใดน่าเชื#อถือที#สุด เพราะเหตุใด 

ก. วลัทิพยเ์พราะเป็นเจา้ของเงิน 
ข. พนกังาน เพราะเป็นบุคคลที#พบเงิน 
ค. เจา้ของหา้งเพราะเป็นเจา้ของสถานที# 
ง. นกัข่าว เพราะนกัข่าวมีจรรยาบรรณในการทาํข่าว 

    

15. เหตุผลใดที#ใหทุ้กฝ่ายไม่เชื#อการทาํงานของพนกังาน 
ก. เงินไม่บริสุทธิ!  
ข. เงินสดมีจนวนมาก 
ค. พนกังานเก็บแลว้คืนเจา้ของ 
ง. พนกังานพบเงิน เงินมีครบตามจาํนวน 

    

16. ขอ้ความใดสนับสนุนให้พนักงานเก็บเงินพร้อมกบัคืน
เจา้ของ 

ก. เป็นขอ้ตกลงของทางหา้ง 
ข. พนกังานมีจิตสาํนึกที#ดี 
ค. พนกังานตอ้งการคาํชมเชย 
 ง. พนกังานอยากใหห้า้งมีชื#อเสียง 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 17 - 21 
สาวใหญ่นอ้ยใจหลงัยา้ยมาอยูด่ว้ยกนั 2 เดือน แฟน               
ด่าทอชอบกินเหลา้ ไล่ออกจากบา้นบ่อย เครียดประชด           
จุดไฟเผาบา้นวอดทั/งหลงัวนัที# 14 ก.ย. 2560 
พ.ต.อ.อภิชยั กรอบเพชร  ผกก.สภ.เมืองพทัยา             
พร้อมดว้ย พ.ต.ท.ศรันยพงศ ์ไหมทองกุลธร 
สวป.สภ.เมืองพทัยา พร้อมเจา้หนา้ที#ตาํรวจ เจา้หนา้ที# 
ดบัเพลิงเมืองพทัยา พร้อมรถนํ/า 5 คนั เจา้หนา้ที#มูลนิธิ
สวา่งบริบูรณ์เมืองพทัยา ร่วมตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้
บา้นภายในซอย เทพประสิทธิ!  5 ม.12 ต.หนองปรือ   
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
 อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี ในที#เกิดเหตุเป็นบา้นไมช้ั/นเดียว

เพลิงกาํลงัรุกไหมอ้ยา่งแรงจนเกือบวอดทั/งหลงัและ
กาํลงัจากรุกรามไปยงับา้นอีกหลกัเจา้หนา้ที#จึงระดม            
ฉีดนํ/าสกดัจนสามารถควบคุมเพลิงไวไ้ด ้ก่อนเขา้ตรวจ
สอบและพบวา่สาเหตุที#เกิดเพลิงไหมม้าจาก นางราตรี  
อาย ุ42 ปี คนจงัหวดัขอนแก่น ซึ# งถูกเจา้หนา้ที#ตาํรวจ
ควบคุมตวัไวที้#อยูใ่นอาการเมาสุรา โดยนางราตรี            
ยอมรับวา่เป็นคนเผาจริง สาเหตุมาจากนอ้ยใจนายหน่อย 
อาย ุ53 ปี ที#ชอบวา่ทอเกี#ยวกบัการดื#มสุรา และชอบ           
ขบัไล่ตนออกจากบา้นทั/ง ๆ ที#นายหน่อยไดช้วนตน            
มาอยูที่#บา้นหลงัดงักล่าวไดป้ระมาณ 2 เดือนหลงัจาก        
ที#รู้จกักนั ตอนเกิดเหตุตนเอง ไดกิ้นเหลา้และไดโ้ทรไป
หานายหน่อย แต่นายหน่อยไม่ยอมรับสาย จึงเกิดอาการ
นอ้ยใจจึงตดัสินใจจุดไฟเผาบา้น โดยก่อนเผาไดบ้อก
เพื#อนบา้นที#อยูติ่ดกนัก่อนจะจุดไฟเผา ดา้นนายหน่อย 
ไดเ้ปิดเผยวา่ ตอนเกิดเหตุตนทาํงานอยู ่ซึ# งตนเองบอกวา่
อยา่โทมากาํลงัทาํงาน และไม่ไดรั้บสายแต่ไม่คิดวา่    
นางราตรีจะจุดไฟเผาบา้น แต่ที#อยูด่ว้ยกนัมาประมาณ       
2 เดือน มกัจะบ่นนางราตรีเรื#องกินเหลา้จนเมามายเป็น
ประจาํ เบื/องตน้เจา้หนา้ที#ตาํรวจไดค้วบคุมตวันางราตรี
ส่งพนกังานสอบสวน สภ.เมืองพทัยาดาํเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 

    

17. จากเหตุการณ์ดงักล่าว สาเหตุเพลิงไหม ้เกิดจากอะไร 
ก. ดื#มสุราจนขาดสติไม่สามารถควบคุมตนเองได ้
ข. นอ้ยใจภรรยาที#ไปภรรยาไปมีสามีใหม่ 
ค. น้อยใจภรรยาที#ว่าทอเกี#ยวกับการดื#มสุรา และ

ชอบขบัไล่ตนออกจากบา้น 
ง. ภรรยาต่อวา่สามีที#ไม่กลบับา้นร่วม 2 เดือน            

เกิดบลัดาลโทสะเผาบา้นตนเอง 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
18. การกระทาํดงักล่าวมีความผดิทางกฎหมายหรือไม่    

อยา่งไร 
ก. ไม่มีความผดิ เพราะเป็นบา้นของตนเอง 
ข. ไม่มีความผดิ เพราะบา้นเป็นสินสมรส 
ค. มีความผดิ เพราะการวางเพลิงถือเป็นความผดิ 

ทางอาญา 
ง. มีความผดิ เพราะการวางเพลิงถือเป็นความผดิ 

ทางแพง่ตอ้งชดใชสิ้นไหมทดแทน 

    

19. จากข่าว ตน้เหตุของการวางเพลิงเกิดจากสามีหรือภรรยา 
เพราะเหตุใด 

ก. ภรรยา เพราะใชถ้อ้ยคาํดูหมิ#นเหยยีดหยาม            
ผูเ้ป็นสามี 

ข. สามี เพราะดื#มสุราจนขาดสติ 
ค. สามีและภรรยา มีความผดิร่วมกนั เพราะต่างคน

ต่างใชอ้ารมณ์ในการกระทาํใหเ้กิดความเสียหาย 
ง. ไม่มีขอ้ใดกล่าวถูก 

    

20. ใครไดรั้บผลกระทบในเหตุการณ์ดงักล่าวมากที#สุด 
ก. คู่สามีภรรยา 
ข. เพื#อนบา้นที#มีบา้นอยูใ่กลเ้คียง 
ค. เจา้หนา้ที#ตาํรวจ 
ง. พนกังานดบัเพลิง 

    

21. แนวทางการแก้ไขปัญหาดงักล่าวที#จะไม่ให้เกิดขึ/นกบั
ครอบครัวอื#น ๆ ควรทาํอยา่งไร 

ก. นาํเสนอข่าวใหเ้รื#องนี/ เป็นบทเรียนในการกระทาํ
ที#ขาดสติ 

 ข. เชิญสามีภรรยามาออกรายการทีวเีพื#อใหเ้ป็น
อุทาหรณ์ 

 ค. รณรงคไ์ม่ดื#มสุรา เพราะสุราทาํใหก้ระทาํการใด
โดยขาดสติ 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

 
ง. จดักิจกรรมอบรม ครอบครัวที#เพิ#งสมรสในเรื#อง

ของการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
    

 

นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 22 - 23 
“นกัเรียน 2 คน ไปเยี#ยมเพื#อนที#ป่วยอยูโ่รงพยาบาล               
ในขณะที#เดินอยูใ่นโรงพยาบาลเพื#อนคนหนึ#งรู้สึกหิวนํ/า 
จึงไปกดนํ/าเยน็ที#ตูท้าํนํ/าเยน็ของโรงพยาบาล ปรากฏวา่
นกัเรียนคนนั/นร้องลั#นถูกไฟดูดเสียชีวติคาที#                   
ทางโรงพยาบาลนาํศพไปชนัสูตรโดยวา่ไม่พบสาเหตุ
การเสียชีวติ” 

    

22 เหตุการณ์ใดเกิดขึ/นเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
ก. แผงจ่ายไฟชาํรุด 
ข. นกัเรียนช๊อคหมดสติ 
ค. แพทยร์ะบุการตายไม่ได ้
ง. เด็กกดนํ/าเยน็จากตูท้าํนํ/าเยน็ 

    

23. “เพื#อนคนหนึ# งรู้สึกหิวนํ/ า จึงไปกดนํ/ าเยน็ที#ตูท้าํนํ/ าเย็น
ของโรงพยาบาล ปรากฏวา่นกัเรียนคนนั/นร้องลั#นถูกไฟ 
ดูด” จากขอ้ความดงักล่าวนกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไร 

ก. เขา้ช่วยเหลือเพื#อนทนัที 
ข. วิ#งไปบอก รปภ. ของโรงพยาบาล 
ค. ตะโกนขอความช่วยเหลือ 
ง. ถอดปลั]กเครื#องทาํนํ/าเยน็ 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 24 - 27 
บอส บิว และไบร์ท เดินทางไกลในวิชาลูกเสือ บอสรู้สึก
หิวนํ/ า เขาพบผลไมช้นิดหนึ# ง บอสพูดว่า “ตอนเรียนลูก
เสือครูอน้เคยบอกวา่มีผลไมบ้างชนิดกินแทนนํ/ าได”้ บิว 
“ถ้าอย่างนั/นผลไมนี้/ กินแทนนํ/ าได้” ไบร์ท “เรายงัสรุป
ไม่ไดห้รอกว่าผลไมนี้/ สามารถกินได ้เราควรนาํไปถาม
ครูอน้ก่อน” 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
24. จากสถานการณ์ ปัญหาคืออะไร 

ก. บอส บิว และไบร์ทหิวนํ/า    
ข. บอส บิว และไบร์ทหลงป่า 
ค. บอส บิว และไบร์ทพบผลไมช้นิดหนึ#ง 
ง. บอส บิว และไบร์ทไม่แน่ใจวา่ผลไมกิ้นแทนนํ/า

ได ้

    

25. บุคคลใดน่าเชื#อถือมากที#สุด 
ก. บิว 
ข. ไบร์ท 
ค. บิวและบอส 
ง. บิวและไบร์ท 

    

26. ถา้นกัเรียนเชื#อคาํพดูของบุคคล ใหบ้อกเหตุผลประกอบ 
ก. เพราะบิวเป็นผูก้ลา้ตดัสินใจ 
ข. เพราะไบร์ทเป็นผูมี้หลกัการปฏิบติัที#ถูกตอ้ง 
ค. เพราะบิวกบัไบร์ทมีความคิดสอดคลอ้งกนั 
ง. เพราะบิวมีความเห็นคล้อยตามไบร์ทว่าควรถาม

ครูก่อน 

    

27. จากสถานการณ์นกัเรียนสรุปประเด็นสาํคญัไดอ้ยา่งไร 
ก. ผลไมใ้นป่าสามารถรับประทานได ้
ข. ผลไมทุ้กชนิดกินแทนนํ/าได ้
ค. ผลไมบ้างชนิดกินแทนนํ/าได ้
ง. ผลไมที้#ส่วนใหญ่จะมีนํ/าเป็นส่วนประกอบ 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 28 - 30 
เอาจริง! การทางพิเศษฯ จดัการขั/นเด็ดขาด ลอ้มรั/ วขงัรถ
เขน็หาบเร่การทางพิเศษฯ จดัการขั/นเด็ดขาด ลอ้มรั/ วขงั
รถเขน็หาบเร่ไม่ใหเ้ขา้ออก หลงัเตือนหา้มขายแลว้ไม่ฟัง 
(15 ก.ย.) เพจ กลุ่มคนไทย ไม่เอาหาบเร่ แผงลอย ได้
โพสตภ์าพบริเวณปากซอยสุขมุวทิ 50 ซึ# งพบวา่มีรั/ ว
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
เหล็กลอ้มรถเขน็ขายอาหารเอาไว ้ซึ# งเพจดงักล่าวระบุอีก
วา่..." ในเมื#อดื/อดา้นดีนกั เจา้ของที#พดูดีก็แลว้ ขู่ก็แลว้  
ทาํทุกทางแลว้ แต่ผูค้า้ยงัดื/อดา้น งั/นก็ไม่ตอ้งพดูกนัอีก 
ล็อคเครื#องมือหากินปิดตายมนัซะเลย 555 วนัก่อนเดิน
ผา่นปากซอยสุขมุวทิ 50 ไปขึ/นรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช 
ผา่นตรงนี/  บอกเลยสะใจกบัสิ#งที#เห็นมากเดิมตรงนี/         
ตอนเยน็ ๆ จะมีร้านอาหารมาเรียงรายขายกนัริมถนน    
4 - 5 ร้าน ยา่งไก่กนัควนัโขมง ลา้งถว้ยลา้งจานกนัริมถนน 
แลว้เทเศษอาหารลงท่อนํ/าทิ/งขา้งทางจนท่อตนั นํ/าลา้ง
จานก็ขงับนทางเทา้จนเน่าเหมน็ มาวนันี/คงไม่ไดท้าํ 
แบบนี/ อีกแลว้เจา้ของพื/นที#คือ 'การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย' เจา้นี/หวงพื/นที#มาก ๆ ถา้สมมุติพวกผูค้า้   
มาตดัรั/ วที#ลอ้มไวเ้พื#อเขา้ไปเอาของออกมา ไดขึ้/นโรงขึ/น
ศาลโดนฟ้องฐานบุกรุกแน่จริง ๆ เจา้ของพื/นที#ตรงนี/ เคา้
ก็ไม่อนุญาต พยายามจดัการมาหลายรอบ ทั/งทุบพื/นทิ/ง 
ปลูกตน้ไม ้ลอ้มรั/ วเหล็ก แต่คนขายก็ยงัหนา้ดา้นบุกรุก
รื/อทุกอยา่งที#ขวางหนา้ขายอยูเ่ป็นปี ล่าสุดโดนรั/ วตาข่าย
ลอ้มและเชื#อมแบบปิดตาย เขา้ไม่ได ้เอาของออกก็ไม่ได ้
ดูซิวา่จะทาํยงัไงต่อไป"โดยประเด็นดงักล่าวกลายเป็นที#
วพิากษว์จิารณ์อยา่งหนกัในโลกออนไลน์ มีทั/งฝ่ายที#เห็น
ดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัการจดัการดงักล่าว 

28. ปัญหาสาํคญัของเรื#องนี/ คืออะไร 
ก. การใชรั้/ วปิดลอ้มรถเขน็ 
ข. การบุกรุกพื/นที#ส่วนบุคคล 
 ค. พ่อคา้แม่คา้เทเศษอาหารลงท่อนํ/ าทิ/งขา้งทางจน

ท่อตนั 
 ง. การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
29. วธีิใดคือการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดีที#สุด 

ก. จดัหาขยะใหพ้อ่คา้แม่คา้ทิ/งใหถู้กที# 
ข. เรียกประชุมผูที้#ขายของบริเวณดงักล่าว 
ค. เก็บภาษีผูที้#ขายของบริเวณดงักล่าวเพิ#มขึ/น 
ง. ประกาศไม่ให้ประชาชนซื/อของบริเวณดงักล่าว

เนื#องจากฝ่าฝืนกฎของการทางพิเศษฯ 

    

30. นกัเรียนคิดวา่ การทางพิเศษฯ ทาํเกินกวา่เหตุหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

ก. เกินกวา่เหตุ เพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ข. สมควรแก่เหตุ เพราะเจา้หนา้ที#ตกัเตือนแลว้แต่ยงั

ฝ่าฝืน 
ค. สมควรแก่เหตุ เพราะถา้ไม่ทาํเช่นนั/น ท่อระบาย

นํ/ าบริเวณดงักล่าวจะอุดตนัทาํให้ประชาชนเดือด
ร้อน 

 ง. ไม่มีเหตุผลใด สมเหตุสมผล 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 31 - 35 
นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั               
วบูดบัคาบนรถเมล ์ลือเหตุเพราะถูกทาํของใส่ จนตอ้ง
หาเครื#องรางของขลงัป้องกนัทั/งปลดัขิก ตะกรุด ผา้ยนัต์
ต่าง ๆ อาจารยเ์ผยเหตุชาวบา้นไหลตายเป็นเพราะยา    
ฆ่าแมลงที#ชาวบา้นใชใ้นการเกษตร แพทยล์งความเห็นวา่
หวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั ทาํใหเ้สียชีวติ 

    

31. จากบทความใจความสาํคญัคืออะไร 
ก. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะโดนของ 
ข. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะกินยา          

ฆ่าแมลง 
ค. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะไม่มี

เครื#องรางของขลงั 
ง. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเสียชีวติเพราะหวัใจลม้

เหลวเฉียบพลนั 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
เหลวเฉียบพลนั 

32. บุคคลใดที#นกัเรียนคิดน่าเชื#อถือนอ้ยที#สุด 
ก. ครู 
ข. แพทย ์
ค. ชาวบา้น 
ง. พยาบาล 

    

33. บุคคลใดน่าเชื#อถือมากที#สุดเพราะเหตุใด 
ก. อาจารย ์เพราะอาจารยเ์ป็นผูมี้ความรู้และใกลชิ้ด

ชาวบา้นมากที#สุด 
ข. แพทยเ์พราะแพทยมี์ความรู้ในเรื#องของโรคต่าง ๆ 
ค. ชาวบา้นเพราะเชื#อวา่การทาํคุณไสยมีจริง 
ง. พยาบาล เพราะพยาบาลเป็นผูใ้หก้ารรักษาผูป่้วย 

    

34. จากสถานการณ์นกัเรียนสรุปประเด็นไดอ้ยา่งไร 
ก. อาการหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนัสามารถเกิดขึ/นได้

ในสถานที#อากาศไม่ถ่ายเท 
ข. อาการหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนัป้องกนัไดโ้ดยการ

งดการใชย้าฆ่าแมลง 
ค. การทาํคุณไสยพบในภาคอีสานเท่านั/น 
ง. การทาํคุณไสยสามารถป้องกนัได ้

    

35. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทดบัคารถเมล ์แพทยล์งความ
เห็นวา่อาการหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนัไม่ไดเ้กิดจากการ
ถูกคุณไสย ขอ้ใดเป็นขอ้ตกลงเบื/องตน้ที#แพทยร์ะบุได้
ถูกตอ้ง 

ก. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นผูช้าย 
ข. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นเกษตรกร 
ค. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นคนอีสาน 
ง. นกัศึกษาหนุ่มปริญญาโทเป็นคนจงัหวดัสกลนคร 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 
+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 36 - 37 
ปตท. ทยอยปรับขึ/นราคา NGV 2 รอบ เริ#ม 16 ก.ย.นี/  
เพิ#ม 0.46 บาทต่อกิโลกรัม หวงับรรเทาภาระผูใ้ชร้ถ  
นายศกัดิ! เฉลิม สิทธิวงศ ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์บริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) เปิดเผยวา่ จากที#ประชุมคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลงังาน (กบง.) เมื#อวนัที# 5 กนัยายน 2560               
ที#ผา่นมา มีมติเห็นชอบผลการศึกษาตน้ทุนราคา                    
ก๊าซเอน็จีว ีของสถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพิงค ์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในส่วนของค่าดาํเนินการปรับปรุง
คุณภาพก๊าซเอน็จีว ี0.46 บาทต่อกิโลกรัม เพื#อใหร้าคา
เอน็จีวสีะทอ้นตน้ทุนที#แทจ้ริงมากยิ#งขึ/น โดยมีผลตั/งแต่
วนัที# 16 กนัยายน 2560 นั/น ปตท. ยงัไม่ปรับราคาขึ/น        
ในคราวเดียว เพื#อบรรเทาภาระค่าเชื/อเพลิงใหก้บัผูใ้ช ้        
รถเอน็จีวที ั/งในภาคขนส่งและผูใ้ชร้ถทั#วไป ทั/งนี/  ปตท. 
จะทยอยปรับเพิ#มตน้ทุนค่าดาํเนินการโดยแบ่งออกเป็น 
2 ครั/ ง คือในรอบเดือนกนัยายนและรอบเดือนตุลาคม 
2560 ซึ# งในวนัที# 16 กนัยายน 2560 นี/  ราคาขายเอน็จีว ี
ในพื/นที#กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะปรับเพิ#มขึ/น 0.27 
บาทต่อกิโลกรัม ทาํใหร้าคาขายเอน็จีวอียูที่# 13.46 บาท
ต่อกิโลกรัม (เป็นราคารวมค่าเนื/อก๊าซธรรมชาติ และค่า
ดาํเนินการที#รวมค่าปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอน็จีวแีลว้) 
ขณะที#รถโดยสารสาธารณะที#มีบตัรส่วนลดราคาเอน็จีว ี
จะไม่ไดผ้ลกระทบใดๆ เนื#องจากยงัคงใชสิ้ทธิ! เติมก๊าซฯ 
ในราคาเดิมที# 10.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยที#ผา่นมา 
ปตท. ไดใ้หก้ารสนบัสนุนส่วนลดราคาขายเอน็จีว ีตั/งแต่
ปี 2555 จนถึงเดือนสิงหาคม 2560 สะสมเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 10,721 ลา้นบาท 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
36. จากข่าว ปตท. มีจุดประสงคก์ระทาํการดงักล่าว                    

เพื#อสิ#งใด 
ก. เพื#อบรรเทาปัญหาค่าใชจ่้ายของผูใ้ชร้ถ 
ข. เพื#อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ค. เพื#อเก็งกาํไรราคาก๊าซ NGV 
ง. เพื#อลดตน้ทุนการผลิตก๊าซ NGV 

    

37. การขึ/นราคาของก๊าซ NGV ใครไดรั้บผลกระทบ                 
นอ้ยที#สุด 

ก. ธุรกิจขนส่งมวลชล 
ข. คนขบัรถแทก็ซี# 
ค. พนกังานบริษทั 
ง. ผูป้ระกอบการก๊าซ NGV 

    

 นักเรียนอ่านคําบทความนี0แล้วตอบคําถามข้อ 38 - 40 
ขา้ราชการสาวผวา โดนหนุ่มถํ/ามองแอบส่องหอ้งนํ/า
ทาํเนียบ หนุ่มโรคจิตปีนหอ้งนํ/าหญิงทาํเนียบรัฐบาล 
ก่อนหลบหนีไปได ้ขณะที# จนท.เร่งตรวจสอบภาพวงจร
ปิดความเคลื#อนไหวที#ทาํเนียบรัฐบาล ขณะที#ผูสื้#อข่าว 
และขา้ราชการ เขา้ทาํภารกิจส่วนตวัในหอ้งนํ/าซึ# งมีอยู ่           
4 หอ้งยอ่ย ปรากฏวา่ ที#หอ้งนํ/าหอ้งที# 4 มีชายวยัรุ่น            
ผวิคลํ/า อายปุระมาณ 20 กวา่ ๆ แต่งกายดี แต่ไม่ติดบตัร
แสดงตน โดยสวมเสื/อเชิร์ตขาวมีลาย กางเกงสีดาํ ปีน 
ชกัโครก และชะโงกหนา้ขา้มมายงัหอ้งที# 3 ซึ# งขา้ราชการ
ไดเ้หลือบไปเห็นพอดี จึงตะโกนเสียงดงัพร้อมเปิดประตู
ออกมาชายคนดงักล่าวตกใจรีบออกมาเช่นกนั เมื#อถามวา่ 
ทาํไมถึงทาํเช่นนี/  ชายคนดงักล่าวละลํ#าละลกั พร้อม      
อา้งวา่ ไม่เคยมาที#นี#และรีบวิ#งหนีออกไปทนัที ขา้ราชการ
และผูสื้#อข่าวจึงรีบวิ#งไปแจง้เจา้หนา้ที#ตาํรวจประจาํตึก
บญัชาการ แต่ชายคนดงักล่าวก็หายไปอยา่งรวดเร็ว และ
เจา้หนา้ที#พยายามติดตามตวั พร้อมตรวจสอบกลอ้งวงจร 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ขอ้ ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
 ปิดเพื#อหาตวัชายคนดงักล่าว เนื#องจากถือว่าเหตุการณ์ 

ดงักล่าวสร้างความไม่ปลอดภยัใหก้บัขา้ราชการในพื/นที# 
เพราะทําเนียบรัฐบาลเป็นสถานที#สําคัญ แต่ยงัเกิด          
เหตุการณ์เช่นนี/  และมีการรักษาความปลอดภยัขั/นสูงสุด
แต่ยงัเกิดเหตุการณ์เช่นนี/ได ้

    

38 ปัญหาสาํคญัของเรื#องนี/ คืออะไร 
ก. ระบบรักษาความปลอดภยัของทาํเนียบรัฐบาล            

ที#หละหลวม 
ข. การนาํตวัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ 
ค. สื#อต่าง ๆ ทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิเกิดความ

ตอ้งการทางเพศ 
ง. คนไทยขาดคุณธรรมจรรยา 

    

39. ถ้านักเรียนเป็นผู ้ประสบเหตุดังกล่าวสมควรกระทํา             
สิ#งใดเป็นลาํดบัแรก 

ก. ตะโกนด่าวา่หนุ่มถํ/ามองทนัที 
ข. ใชโ้ทรศพัทถ่์ายหนา้คนร้าย 
ค. ตะโกนใหสุ้ดเสียงขอความช่วยเหลือ 
ง. ใช้อุปกรณ์รอบตวัที#มีอยู่ขวา้งใส่หนุ่มถํ/ ามองให้

ไดรั้บความบาดเจบ็ 

    

40. นกัเรียนมีวิธีป้องกนัตนเองอย่างไรจากถํ/ ามอง เมื#อตอ้ง
เขา้หอ้งนํ/าสาธารณะมี#ไม่ใช่บา้นของตนเอง 

ก. ก่อนเขา้หอ้งนํ/าสาํรวจบริเวณความผดิปกติ            
โดยรอบ เช่น หอ้งขา้ง ๆ หรือกลอ้งที#ติดตามผนงั
หอ้งนํ/า 

ข. ควรชวนเพื#อนอยา่งนอ้ย 1 คน ไปรอที#หนา้           
หอ้งนํ/า 

ค. เตรียมโทรศพัทมื์อถือถ่ายรูปคนร้าย 
ง. หลีกเลี#ยงการเขา้หอ้งนํ/าสาธารณะ 
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ขอ้เสนอแนะเพิ#มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

                                                   
                                              ลงชื#อ...............................................ผูป้ระเมิน 

                                       (……………………………….) 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของเครื�องมอืวจัิย (IOC)  
สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาประเมนิ และให้คาํแนะนํา 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน 
 

การวจัิยเรื�อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน
เรื#องพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
และการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที# 3 

ผู้วจัิย  นายธชัพล แคลว้คลาด 
คําชี0แจง  เชิญท่านพิจารณาขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สําหรับการวิจยัแต่ละขอ้ว่า มีความเหมาะสม 

ไม่ขดัจริยธรรม และสอดคล้องกบั นิยามเชิงปฏิบติัการ วตัถุประสงค์ของตวัแปร                
ที#ศึกษาหรือไม่ ถา้พิจารณาแลว้เห็นว่า สอดคลอ้งให้เขียน  � ที#ช่อง  +1 , ไม่แน่ใจ 
ที#ช่อง 0 , ไม่สอดคลอ้ง ที#ช่อง -1 และกรุณาใหค้าํแนะนาํ 

 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 

ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 
+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

1. การกระทาํใดสอดคลอ้งกบัการเป็นพลเมืองดี ในเรื#อง
การรักษาไวซึ้# งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ก. โกเ้ป็นสมาชิกชมรมรักชาติไทย 
ข. เก๋ผลิตเครื#องใชจ้ากภูมิปัญญาทอ้งถิ#น 
ค. แดงผูมี้เงินไดไ้ปเสียภาษีอากรทุกปีตามกาํหนด

เวลา 
ง. กอ้นนาํเสนอชิ/นงาน แสดงความเป็นเอกลกัษณ์

ของประเทศ 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
2 สมบติัชอบประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ เช่น นาํยาง            

รถยนตม์าทาํเป็นกระถางตน้ไม ้การกระทาํของสมบติั 
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีอยา่งไร 

ก. ใฝ่หาความรู้         
ข. ปฏิบติัตามกฎหมาย     
ค. สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ#น   
ง. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

    

3. ใครเคารพสิทธิของผูอื้#น 
ก. มีนแอบฟังเพื#อนบา้นคุยกนั 
ข. แตงเขา้แถวซื/ออาหารกลางวนั 
ค. ออ้เปิดวทิยเุสียงดงัจนเพื#อนบา้นนอนไม่หลบั 
ง. พลอยนาํกระเป๋าของเพื#อนไปทิ/งเพราะเก่าแลว้ 

    

4. ใครมีจิตสาธารณะ 
ก. ตุย้ทาํการบา้นทุกวนั 
ข. กอ้งซื/อของที#ร้านสะดวกซื/อ 
ค. เอมไปเยี#ยมยายทุกครั/ งที#วา่ง 
ง. ฝนเห็นคนตดัไมท้าํลายป่าจึงไปแจง้ความ 

    

5. ขอ้ใดเป็นวถีิประชาธิปไตย 
ก. การมีความสันโดษ 
ข. การเคารพซึ#งกนัและกนั 
ค. การทาํงานต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
ง. ถูกทุกขอ้ 

    

6. ผูที้#มีสถานภาพเป็นพลเมืองไทยจะมีหนา้ที#อยา่งไร 
ก. รับราชการทหาร 
ข. ลงสมคัรรับเลือกตั/ง 
ค. รับการศึกษาจนจบระดบัอุดมศึกษา 
ง. ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
7. ใครใชเ้สรีภาพไม่ถูกตอ้ง 

ก. มานะร่วมชุมนุมปิดถนนประทว้งรัฐบาล 
ข. อารียว์จิารณ์การทาํงานที#ผดิพลาดของรัฐบาล 
ค. มานพลงคะแนนเลือกตั/งในช่องไม่ลงคะแนน 
ง. พิมพิศยา้ยบา้นไปอยูใ่กลบ้า้นดาราที#ตนชื#นชอบ 

    

8. ใครมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย 
ก. นยัชอบทาํงานกลุ่มร่วมกบัเพื#อน ๆ 
ข. ฝนมกัจะใหผู้อื้#นทาํงานแทนตนเอง 
ค. กอ้ยมกัตดัสินใจโดยใชค้วามรู้สึกของตนเอง 
ง. ถูกทุกขอ้ 

    

9. บทบาททางสังคมมีประโยชน์อยา่งไร 
   ก. เป็นองคป์ระกอบในการจดัระเบียบสังคม 
   ข. ทาํใหป้ระเทศพฒันาไปสู่สังคมอุตสาหกรรม  
   ค. ช่วยใหผู้ป้ฏิบติัตามมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ/น 
   ง. ช่วยให้สมาชิกในสังคมมีความเสมอภาคเท่าเทียม 

กนั 

    

10. หลกัการสาํคญัของระบอบประชาธิปไตยมีหลาย
ประการยกเวน้ขอ้ใด 

ก. อาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน   
ข. มีกฎหมายเป็นบรรทดัฐานในการปกครอง   
ค. ประชาชนใชอ้าํนาจการปกครองดว้ยตนเอง   
ง. รัฐบาลต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพขั/นมูลฐาน

ของประชาชน 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
11. ขอ้ใดเป็นการปูพื/นฐานการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยของรัชกาลที# 5 
ก. การเลิกทาส        
ข. การตั/งเมืองสมมุติดุสิตธานี 
ค. การโปรดเกลา้ฯ ใหน้ายเรมอนส์ บี.                      

ร่างรัฐธรรมนูญ 
ง. การพระราชทานสัมภาษณ์กบัหนงัสือพิมพ ์                 

ต่างประเทศวา่พระองคท์รงเตรียมการพระราชทาน             
รัฐธรรมนูญแก่ประชาชน 

    

12. ผลที#เกิดขึ/นจากการปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที# 5 
คืออะไร 

ก. กระจายอาํนาจไปสู่ภูมิภาคมากขึ/น 
ข. คนไทยมีความเหลื#อมลํ/ากนัมากขึ/น 
ค. ประชาชนมีความตื#นตวัทางการเมืองเพิ#มขึ/น 
ง. กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค 

    

13. ผลกระทบที#เกิดขึ/นจากการเปลี#ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 คืออะไร 

ก. มีการกระจายอาํนาจการปกครอง 
ข. มีการรวมอาํนาจการปกครองเขา้สู่ส่วนกลาง

มากขึ/น 
ค. มีองคก์รตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐเกิดขึ/นหลาย

องคก์ร 
ง. มีการจดัตั/งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองขึ/นมา

ทาํหนา้ที#ศึกษาแนวทางการปฏิรูปการเมืองไทย 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
14. ขอ้ใดที#ไดชื้#อวา่เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน 

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2492 

ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2534 

ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 

ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 

    

15. การปกครองตนเองของประชาชนระบอบประชาธิปไตย
เริ#มปรากฏขึ/นตั/งแต่เมื#อไร 

ก. สมยักลาง                                                
ข. สมยัโรมนั 
ค. สมยักรีกโบราณ                                         
ง. สมยัฟื/ นฟูศิลปวทิยา 

    

16. สิ#งที#ทาํให ้รัฐ ชาติ ประเทศ มีความแตกต่างกนั            
คือขอ้ใด 

ก. ดินแดน                                                        
ข. อาณาเขต               
ค. รัฐบาล                                                  
ง. อาํนาจอธิปไตย 

    

17. ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข  ใครคือผูที้#มีอาํนาจสูงสุดของประเทศ 

ก. รัฐบาล                                                   
ข. รัฐสภา 
ค. ประชาชน                                              
ง. พระมหากษตัริย ์
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
18. หลกัการใดบา้งสอดคลอ้งกบัการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย 
ก. หลกัเอกภาพ                                            
ข. หลกันิติธรรม 
ค. หลกัเหตุผลแห่งรัฐ                                       
ง. หลกัการกระจายอาํนาจ 

    

19. ขอ้ใดคือลกัษณะที#สําคญัที#สุดของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ก. พรรคการเมืองมีจาํนวนมากพรรค 
ข. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเตม็ที# 
ค. ประชาชนตอ้งเลือกตั/งผูแ้ทนราษฎรโดยตรง 
ง. การยอมใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจ

อธิปไตย 

    

20. รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิและ
เสรีภาพขั/นพื/นฐานของประชาชนในเรื#องใด 

ก. สิทธิเสมอกนัในดา้นการศึกษาเล่าเรียน 
ข. สิทธิเสรีภาพในการใชท้รัพยากรในทอ้งถิ#น         

ของตน 
ค. เสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มอย่าง 

เปิดเผยโดยไม่จาํกดัเวลา 
ง. สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิในชีวติ เสรีภาพในการพดู 

การเขียน การแสดงความคิดเห็น 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
21. กฎหมายใดเป็นกฎหมายที#วา่ดว้ยระเบียบแห่งอาํนาจ

สูงสุดในรัฐ และความสัมพนัธ์ระหวา่งอาํนาจนั/น ๆ  
ต่อกนัและกนั 

ก. กฎหมายอาญา     
ข. กฎหมายปกครอง   
ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ง. พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 

    

22. แกว้กูย้มืเงินกอ้นเป็นจาํนวนเงิน 4,000 บาท เป็นเวลา  
2 ปี มีหลกัฐานการกูย้มืเงินเป็นหนงัสือ โดยกาํหนด
ดอกเบี/ยตามกฎหมาย เมื#อครบกาํหนดการชาํระกูย้มืเงิน 
แกว้จะตอ้งใหด้อกเบี/ยกอ้นเป็นจาํนวนเงินเท่าไร 

ก. 560 บาท             ข. 600 บาท   
ค. 1,200 บาท          ง. 2,400 บาท 

    

23. สัญญาซื/อขายในขอ้ใดที#ตอ้งทาํเป็นหนงัสือและจด
ทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที# 

ก. รถยนต ์                 ข. หอ้งแถว   
ค. รถจกัรยานยนต ์   ง. นาฬิกาฝังเพชร 

    

24. เดือนเตม็ทาํสัญญาเช่าหอ้งแถวของดาวกระจาย 1 หอ้ง 
เป็นเวลา 6 ปี โดยทาํสัญญากนัเอง มีเนตรดาวและ                 
สายนัตเ์ป็นพยาน เมื#อครบ 4 ปี ดาวกระจายบอกเลิก
สัญญา เดือนเตม็จะฟ้องร้องบงัคบัคดีไดห้รือไม่ 

ก. ได ้ เพราะยงัเช่าไม่ครบ 6 ปี   
ข. ได ้ เพราะมีสัญญาและพยานครบ 2 คน   
ค. ไม่ได ้ เพราะไม่ไดจ้ดทะเบียนต่อพนกังาน 

เจา้หนา้ที#   
ง. ไม่ได ้ เพราะดาวกระจายเป็นเจา้ของหอ้งแถว 

ยอ่มมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
25. นายจกัรเช่าซื/อรถจกัรยานยนตจ์ากนายเจิม เป็นจาํนวน

เงิน 2 หมื#นบาท โดยมีขอ้ตกลงในสัญญาวา่จะชาํระเงิน 
20 งวด ๆ ละ 1 พนับาท เมื#อนายจกัรชาํระเงินใหแ้ก่   
นายเจิมไปแลว้ 16 งวด แต่เขาไม่มีเงินชาํระงวดที# 17 
และ 18 ติด ๆ กนั นายเจิมสามารถบอกเลิกสัญญาและ
ยดึรถจกัรยานยนตพ์ร้อมริบเงิน ทั/ง 16 งวดไดห้รือไม่ 

ก. ไม่ได ้ เพราะยงัไม่ครบกาํหนดสัญญาเช่าซื/อ   
ข. ไม่ได ้ เพราะนายจกัรชาํระเงินค่าเช่าซื/อเกิน 

ครึ# งหนึ#งแลว้   
ค. ได ้ เพราะการเช่าซื/อกรรมสิทธิ! ยงัเป็นของผูใ้ห้

เช่าซื/อจนกวา่จะมีการโอน   
ง. ได ้ เพราะเป็นกรณีผดินดัการชาํระเงินค่าเช่าซื/อ 

ซึ# งไม่ใชเ้งินสองคราวติดกนั 

    

26. ขอ้ใดเรียงลาํดบัโทษทางอาญาจากหนกัไปเบาได ้             
ถูกตอ้ง 

ก. ประหารชีวติ  จาํคุก  กกัขงั  ปรับ  ริบทรัพยสิ์น  
ข. ประหารชีวิต  กกัขงั  จาํคุก  ริบทรัพยสิ์น  ปรับ   
ค. ประหารชีวิต  จาํคุก  กกัขงั  ริบทรัพยสิ์น  ปรับ   
ง. ประหารชีวติ  กกัขงั  ริบทรัพยสิ์น  จาํคุก  ปรับ   

    

27. ต๋องแอบหยบิรองเทา้คู่ใหม่ของเพื#อนที#วางไวห้นา้           
หอ้งเรียนไป แลว้เอารองเทา้คู่เก่าของเขาไวแ้ทน ต๋องมี
ความผดิฐานใด 

 ก. ชิงทรัพย ์        ข. ลกัทรัพย ์  
 ค. วิ#งราวทรัพย ์  ง. กรรโชกทรัพย ์
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
28. ขอ้ความใดถูกตอ้ง 

ก. เด็กอายไุม่เกินเจด็ปี กระทาํความผดิ เด็กนั/น           
ไม่ผดิ 

ข. เด็กอายไุม่เกินเจด็ปี กระทาํความผดิ เด็กนั/น       
ไม่ตอ้งรับโทษ  

ค. เด็กอายกุวา่เจด็ปีแต่ไม่เกินสิบสี#ปี กระทาํความ
ผดิ เด็กนั/นไม่ตอ้งรับโทษ   

ง. เยาวชนอายกุวา่สิบสี#ปีแต่ไม่เกินสิบเจด็ปี กระทาํ 
ความผดิ เด็กนั/นตอ้งรับโทษกึ#งหนึ#ง 

    

29 ผูใ้ดกระทาํละเมิดต่อบุคคลอื#น ผูน้ั/นจะตอ้งชดใช ้             
ค่าเสียหายแก่เขา เรียกอีกอยา่งหนึ#งวา่อะไร 

ก. ดอกเบี/ย               
ข. เบี/ยเลี/ยง 
ค. ค่าธรรมเนียม         
ง. ค่าสินไหมทดแทน 

    

30.  นิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายที#เกิดจากการแสดง
เจตนาเสนอและสนองตอ้งกนัของบุคคลตั/งแต่สองฝ่าย
ขึ/นไปมุ่งจะก่อใหเ้กิดการเปลี#ยนแปลงหรือระงบันิติ
สัมพนัธ์ ขอ้ความนี/ เป็นความหมายของอะไร  

ก. สัญญา 
ข. นิติกรรม 
ค. กฎหมายแพง่ 
ง. กฎหมายอาญา 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
31. เพราะเหตุใดประเพณีและวฒันธรรมไทยในภูมิภาค

ต่าง ๆ ของไทยจึงแตกต่างกนั 
ก. ประชากรไทยพดูภาษาถิ#นแตกต่างกนั   
ข. ชาวไทยรับอารยธรรมมาจากหลายประเทศ   
ค. มีชนหลายเผา่พนัธ์ุ สภาพนิเวศและสิ#งแวดลอ้ม     

แตกต่างกนั  
ง. อาณาเขตของประเทศไทยติดต่อกบัประเทศ        

ต่าง ๆ หลายประเทศ 

    

32. ประเพณีเลี/ยงขา้วแลงขนัโตก เป็นประเพณี                         
ของชาวไทยภาคใด 

ก. ภาคใต ้                    ข. ภาคเหนือ   
ค. ภาคตะวนัตก ง. ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ 

    

33. ประเพณีในขอ้ใดแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย์
กบัธรรมชาติในภาคกลาง 

ก. พิธีสืบชะตา    
ข. พิธีบายศรีสู่ขวญั   
ค. ประเพณีสารทเดือนสิบ  
ง. ประเพณีการทาํขวญัขา้ว 

    

34. ขอ้ความใดสัมพนัธ์กนั 
ก. งานบุญเบิกฟ้า - จงัหวดัสกลนคร  
ข. ประเพณีงานชา้ง - จงัหวดันครพนม   
ค. ประเพณีไหลเรือไฟ – จงัหวดัสุรินทร์ 
ง. ประเพณีแข่งเรือ - จงัหวดัพิจิตร และพิษณุโลก 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
35. ประเพณีไทยในขอ้ใดเกี#ยวกบัลทัธิ ความเชื#อ                    

และศาสนา 
ก. ประเพณีสงกรานต ์        
ข. การเตน้กาํรําเคียว   
ค. ประเพณีตกับาตรเทโว   
ง. ประเพณีการทอผา้มดัหมี# 

    

36. ประเพณีใดที#มีเหมือนกนัทุกภาค 
ก. ประเพณีกาํฟ้า  
ข. ประเพณีขบัไล่พระราหู  
ค. ประเพณีการทาํขวญัขา้ว  
ง. ประเพณีงานบวชลูกแกว้ 

    

37. ขอ้ความเกี#ยวกบัอาหารในแต่ละภาค ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. แกงแค - ภาคใต ้  
ข. แกงไตปลา - ภาคกลาง   
ค. นํ/าพริกกะปิ - ภาคกลาง  
ง. แกงไตปลา - ภาคเหนือ 

    

38 ชาวลา้นนาไทยเชื#อวา่ "ส้มป่อย" มีความสาํคญั            
ในเรื#องใดมากที#สุด 

ก. ใชท้าํยาโบราณ           
ข. ใชแ้กเ้สนียดจญัไร   
ค. ใชเ้ป็นเครื#องประดบั  
ง. ใชเ้ป็นเครื#องประกอบอาหาร 

    

39. การทาํพิธีเซ่นบวงสรวงของชาวอีสานเรียกวา่ "เลี/ยงผ ี
ปู่ ตา" เป็นความเชื#อที#ส่งผลดีในเรื#องใด   

ก. ความสามคัคี  
ข. การรักษาป่าไม ้
ค. การรักษาเมือง     
ง. การรักษาประเพณี 
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ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้ 
ขอ้คาํถาม/ขอ้สอบ สาํหรับการวจิยั 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
40. ประเพณีใดที#เป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล 
ก. พิธีต่ออาย ุ 
ข. ฮีต12 คอง14 
ค. พิธีบวงสรวงเทพผูรั้กษาเมือง  
ง. พิธีกรรมตามหลกัโหราศาสตร์ 

    

 
ขอ้เสนอแนะเพิ#มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

                                                   
                                              ลงชื#อ...............................................ผูป้ระเมิน 

                                       (……………………………….) 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การวเิคราะห์หาคุณภาพเครื�องมอืวจัิย 
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ตาราง 8  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(PBL) ของผูท้รงคุณวฒิุ   

 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  
(คนที+) รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 
X  

เกณฑก์าร
ประเมิน 

1. สาระสําคัญ            

 1.1 สอดคลอ้งกบัสาระ    
การเรียนรู้ มาตรฐาน   
การเรียนรู้ ตวัชี6วดั 
ในหลกัสูตรแกนกลาง 5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 1.2 มีเนื6อหาครบถว้น
และสอดคลอ้งกบั                
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 5 5 5 4.80 มากที+สุด 

 1.3 เนื6อหาเหมาะสมกบั 
นกัเรียน ชดัเจนอ่าน      
เขา้ใจง่าย มีรูปแบบ
เหมาะสม 4 4 5 5 5 4.60 มากที+สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้        
 2.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย                         5 4 4 4 5 4.40 มาก 
 2.2 จุดประสงค ์                

การเรียนรู้สอดคลอ้ง 
และครอบคลุมตวัชี6วดั 5 5 4 5 4 4.60 มากที+สุด 

 2.3 จุดประสงค ์                   
การเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
สาระการเรียนรู้ 4 5 5 4 4 4.40 มาก 

 2.4 จุดประสงค ์                 
การเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 5 4 5 5 5 4.80 มากที+สุด 
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ตาราง 8  (ต่อ)   
 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  
(คนที+) รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 
X  

เกณฑก์าร
ประเมิน 

 2.5 จุดประสงค ์                   
การเรียนรู้สามารถวดัผล              
และประเมินผลได ้ 5 4 4 5 5 4.60 มากที+สุด 

3. สาระการเรียนรู้        
 3.1 สอดคลอ้งกบัสาระ

การเรียนรู้มาตรฐาน              
การเรียนรู้ตวัชี6วดั                  
ในหลกัสูตรแกนกลาง 5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 3.2 มีเนื6อหาครบถว้น      
และสอดคลอ้งกบั                
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 3.3 เหมาะสมกบันกัเรียน
ในระดบัชั6นมธัยมศึกษา
ปีที+ 3              5 5 5 5 4 4.80 มากที+สุด 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้        
 4.1 สอดคลอ้งกบั                

จุดประสงคก์ารเรียนรู้
และสาระสาํคญั                       5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 4.2 จดักิจกรรมโดยเนน้
นกัเรียนเป็นสาํคญั       5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 4.3 ส่งเสริมการพฒันา
ความสามารถคิด              
อยา่งมีวจิารณญาณ 4 5 5 5 5 4.80 มากที+สุด 

 4.4 ส่งเสริมใหน้กัเรียน
ทาํงานร่วมกนั 5 4 5 4 5 4.60 มากที+สุด 
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ตาราง 8  (ต่อ)   
 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  
(คนที+) รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 
X  

เกณฑก์าร
ประเมิน 

5. ด้านสื�อการเรียนรู้        
 5.1 สื+อการเรียนรู้                

เหมาะสมกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้            5 5 4 5 4 4.60 มากที+สุด 

 5.2 สื+อการเรียนรู้                  
มีความหลากหลาย           3 4 4 4 5 4.00 มาก 

 5.3 สื+อการเรียนรู้           
เหมาะสมกบักิจกรรม 
การเรียนรู้ 4 4 4 4 5 4.20 มาก 

 5.4 สื+อการเรียนรู้              
มีเนื6อหา ภาษา                  
ที+เหมาะสมกบันกัเรียน                   4 4 4 5 5 4.40 มาก 

6. ด้านการวดัและประเมินผล        
 6.1 สอดคลอ้งกบัจุด         

ประสงคก์ารเรียนรู้             5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 
 6.2 การวดัและประเมิน

ผลเหมาะสมกบั                 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้
และเนื6อหา                         5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 6.3 เกณฑก์ารประเมิน
เหมาะสมกบักิจกรรม 
การเรียนรู้                           5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 ค่าเฉลี+ยรวม 4.71 มากที+สุด 
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เกณฑก์ารประเมิน 
              4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมมากที+สุด 
              3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมมาก 
              2.51 - 3.50  หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมปานกลาง 
              1.50 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ย 
              1.00  - 1.50  หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ยที+สุด 
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ตาราง 9  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  
(คนที+) รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 
X  

เกณฑก์าร
ประเมิน 

1. สาระสําคัญ        

 1.1 สอดคลอ้งกบั               
สาระการเรียนรู้               
มาตรฐานการเรียนรู้             
ตวัชี6วดัในหลกัสูตร          
แกนกลาง       5 4 4 5 4 4.40 มาก 

 1.2 มีเนื6อหาครบถว้น 
และสอดคลอ้งกบั          
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 5 5 5 4.80 มากที+สุด 

 1.3 เนื6อหาเหมาะสมกบั
นกัเรียน ชดัเจนอ่าน          
เขา้ใจง่าย มีรูปแบบ
เหมาะสม        5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้        
 2.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 4 4 4 4.20 มาก 
 2.2 จุดประสงค ์             

การเรียนรู้สอดคลอ้ง         
และครอบคลุมตวัชี6วดั                    4 5 5 5 4 4.60 มากที+สุด 

 2.3 จุดประสงค ์         
การเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
สาระการเรียนรู้                  4 5 5 5 4 4.60 มากที+สุด 

 2.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้ 5 5 5 4 4 4.60 มากที+สุด 



 
 

192

ตาราง 9  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  
(คนที+) รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 
X  

เกณฑก์าร
ประเมิน 

 2.5 จุดประสงค ์                 
การเรียนรู้สามารถวดัผล 
และประเมินผลได ้ 4 5 5 5 4 4.60 มากที+สุด 

3.สาระการเรียนรู้        
 3.1 สอดคลอ้งกบั             

สาระการเรียนรู้              
มาตรฐานการเรียนรู้            
ตวัชี6วดั ในหลกัสูตร 
แกนกลาง                         4 5 5 5 5 4.80 มากที+สุด 

 3.2 มีเนื6อหาครบถว้น 
และสอดคลอ้งกบั               
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 3.3 เหมาะสมกบันกัเรียน
ในระดบัชั6นมธัยมศึกษา
ปีที+ 3             5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้        
 4.1 สอดคลอ้งกบั                 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้
และสาระสาํคญั                       4 5 5 5 5 4.80 มากที+สุด 

 4.2 จดักิจกรรม                  
โดยเนน้นกัเรียน           
เป็นสาํคญั      4 4 5 5 5 4.60 มากที+สุด 

 4.3 ส่งเสริมการพฒันา
ความสามารถคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ                   4 5 5 5 4 4.60 มากที+สุด 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  
(คนที+) รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 
X  

เกณฑก์าร
ประเมิน 

 4.4 ส่งเสริมใหน้กัเรียน
ทาํงานร่วมกนั                   4 4 5 4 4 4.20 มาก 

5. ด้านสื�อการเรียนรู้        
 5.1 สื+อการเรียนรู้            

เหมาะสมกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้          4 4 5 5 4 4.40 มากที+สุด 

 5.2 สื+อการเรียนรู้             
มีความหลากหลาย         4 4 3 4 4 3.80 มาก 

 5.3 สื+อการเรียนรู้            
เหมาะสมกบักิจกรรม 
การเรียนรู้        4 4 4 4 4 4.00 มาก 

 5.4 สื+อการเรียนรู้                    
มีเนื6อหา ภาษา ที+เหมาะสม
กบันกัเรียน                   4 5 4 5 4 4.40 มากที+สุด 

6. ด้านการวดัและประเมินผล        
 6.1 สอดคลอ้งกบั                   

จุดประสงคก์ารเรียนรู้            5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 
 6.2 การวดัและประเมินผล

เหมาะสมกบั จุดประสงค์
การเรียนรู้และเนื6อหา                       5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

 6.3 เกณฑก์ารประเมิน
เหมาะสมกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 มากที+สุด 

ค่าเฉลี+ยรวม 4.62 มากที+สุด 
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เกณฑก์ารประเมิน 
4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมมากที+สุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมปานกลาง 
1.50 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ย 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ยที+สุด 
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ตาราง 10  แสดงการวิเคราะห์เพื+อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถ             
ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (IOC) 

 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ (คนที�) 
ขอ้ 

1 2 3 4 5 
∑R IOC แปลผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 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 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ (คนที�) 
ขอ้ 

1 2 3 4 5 
∑R IOC แปลผล 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

27 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

31 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

37 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

40 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11  แสดงการวิเคราะห์เพื+อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิL ในการเรียน 
(IOC) 

 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ (คนที�) 
ขอ้ 

1 2 3 4 5 
∑R IOC แปลผล 

1 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

21 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

23 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ (คนที�) 
ขอ้ 

1 2 3 4 5 
∑R IOC แปลผล 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

27 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

29 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

38 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 12  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (r) และค่าความเชื+อมั+นของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารญาณ เรื+องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวา่งการจดั
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั6นมธัยมศึกษา 
ปีที+ 3 

 

ขอ้ที+ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r) แปลผลคุณภาพของขอ้สอบ 
1 0.47 0.36 เหมาะสม 
2 0.34 0.49 เหมาะสม 
3 0.38 0.36 เหมาะสม 
4 0.31 0.39 เหมาะสม 

5 0.38 0.41 เหมาะสม 

6 0.50 0.35 เหมาะสม 

7 0.38 0.56 เหมาะสม 

8 0.47 0.42 เหมาะสม 

9 0.47 0.37 เหมาะสม 

10 0.31 0.45 เหมาะสม 

11 0.53 0.40 เหมาะสม 

12 0.44 0.36                                          เหมาะสม 

13 0.41                                        0.57                                                     เหมาะสม 

14 0.31 0.45 เหมาะสม 

15 0.31 0.44 เหมาะสม 

16 0.38 0.59                                                     เหมาะสม 

17 0.25                                        0.47 เหมาะสม 

18 0.56 0.51                                                     เหมาะสม 

19 0.31                                        0.47                                                     เหมาะสม 

20 0.55                                        0.48                                                     เหมาะสม 

21 0.49                                        0.43                                                     เหมาะสม 

22 0.38                        0.45 เหมาะสม 

23 0.50 0.45 เหมาะสม 

24 0.56 0.47 เหมาะสม 
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

ขอ้ที+ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r) แปลผลคุณภาพของขอ้สอบ 
25 0.48 0.43 เหมาะสม 

26 0.51 0.42 เหมาะสม 

27 0.41                                       0.44                                                      เหมาะสม 

28 0.65 0.45 เหมาะสม 
29 0.34 0.42 เหมาะสม 

30 0.52 0.42                                                      เหมาะสม 

31 0.38 0.41                                                      เหมาะสม 

32 0.62                                       0.48                                                      เหมาะสม 

33 0.55 0.52                                                      เหมาะสม 

34 0.41                                       0.41                                                      เหมาะสม 

35 0.38                                       0.57                                                      เหมาะสม 

36 0.34                                       0.49                                       เหมาะสม 

37 0.50                                       0.43                                                      เหมาะสม 

38 0.44                                       0.43                                                      เหมาะสม 

39 0.41                                       0.44                                                      เหมาะสม 

40 0.37                                       0.36                                                      เหมาะสม 

 
หมายเหตุ ระดบัความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง 0.25 - 0.56 
 ระดบัค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง 0.35 - 0.59 
 
 ค่าความเชื+อมั+นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณ เรื+ อง               
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้
ตามคู่มือครูของนักเรียนชั6 นมัธยมศึกษาปีที+  3 โดยวิธี CIRC มีค่าเท่ากับ 0.86 (โดยใช้สูตรของ 

Kuder - Richardson (KR - 20) 
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ตาราง 13  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (r) และค่าความเชื+อมั+นของแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิL ทางการเรียน เรื+องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั6นมธัยมศึกษาปีที+ 3 

 

ขอ้ที+ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r) แปลผลคุณภาพของขอ้สอบ 
1 0.25 0.39 เหมาะสม 

2 0.48 0.41 เหมาะสม 

3 0.38 0.47 เหมาะสม 

4 0.62 0.48 เหมาะสม 

5 0.55 0.46 เหมาะสม 

6 0.41                                         0.42                                                    เหมาะสม 

7 0.48                                         0.52                                                    เหมาะสม 

8 0.59                                         0.44                                                    เหมาะสม 

9 0.28                                         0.45                                                    เหมาะสม 

10 0.62 0.40 เหมาะสม 

11 0.45 0.48                                                    เหมาะสม 

12 0.59                                         0.44                                                    เหมาะสม 

13 0.66                                         0.43                          เหมาะสม 

14 0.48                                         0.49                                                    เหมาะสม 

15 0.45                                         0.41                                                    เหมาะสม 

16 0.63                                         0.43                                                    เหมาะสม 

17 0.44                                         0.45                                                    เหมาะสม 

18 0.41                                         0.44                                                    เหมาะสม 

19 0.52                                         0.39                                                    เหมาะสม 

20 0.69                                   0.45                                                    เหมาะสม 

21 0.55                                         0.49                                                    เหมาะสม 

22 0.39                                         0.38                                                    เหมาะสม 

23 0.49                                         0.47                                                    เหมาะสม 

24 0.35 0.43 เหมาะสม 

25 0.44 0.51 เหมาะสม 
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ตาราง 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ที+ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r) แปลผลคุณภาพของขอ้สอบ 
26 0.46                                         0.45                                                    เหมาะสม 

27 0.45                                         0.49                                                    เหมาะสม 

28 0.44                                         0.45                                                    เหมาะสม 

29 0.51                                         0.48                                                    เหมาะสม 

30 0.42                                         0.49                                                    เหมาะสม 

31 0.52                                         0.53                                                    เหมาะสม 

32 0.50                                     0.47                                                    เหมาะสม 

33 0.34                                         0.42                                                    เหมาะสม 

34 0.69                                         0.46                                                    เหมาะสม 

35 0.48                                         0.47                                                    เหมาะสม 

36 0.52 0.49                                                    เหมาะสม 

37 0.35                                         0.44                                                    เหมาะสม 

38 0.52                                         0.41                                                    เหมาะสม 

39 0.42                                         0.40                                                    เหมาะสม 

40 0.45                                         0.48                                                    เหมาะสม 

 
หมายเหตุ ระดบัความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง 0.28 - 0.69 
 ระดบัค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง 0.38 - 0.52 
 
 ค่าความเชื+อมั+นของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิL ทางการเรียน เรื+ องพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู
ของนักเรียนชั6 นมัธยมศึกษาปีที+  3 โดยวิธี  CIRC มีค่าเท่ ากับ 0.88 (โดยใช้สูตรของ Kuder - 
Richardson (KR - 20) 
 




