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คำ�นำ�
ตามที่ OECD จัดให้มีการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International
Student Assessment : PISA) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการจัดการศึกษาของประเทศ
สมาชิกและประเทศร่วมโครงการ โดย PISA ประเมินความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ
15 ปี ครอบคลุมใน 3 ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical
Literacy) และการรูเ้ รือ่ งวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และทำ�การประเมิน 3 ปีตอ่ ครัง้ สำ�หรับประเทศไทย
เข้าร่วม PISA ในลักษณะของประเทศร่วมโครงการตัง้ แต่ PISA 2000 โดยเข้าร่วมการประเมินอย่างต่อเนือ่ งจนถึง
PISA 2018 ซึง่ จะมีขนึ้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยการประเมินครัง้ นีม้ โี รงเรียนสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกลุ่มเป้าหมายจำ�นวนทั้งสิ้น 153 โรง
ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายของการสอบ PISA 2018 มีสื่อสำ�หรับทบทวนความรู้ และ
ฝึกทักษะการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง ได้ จั ด ทำ � แบบฝึ ก ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาตามแนวทาง
การประเมินของ PISA จำ�นวน 2 เล่ม คือ แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน
ของ PISA และคูม่ อื การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หาตามแนวทางการประเมินของ PISA เพือ่ ให้ครูผสู้ อน
มีสื่อที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินของ PISA ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน
สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แบบฝึ ก พั ฒ นาทั ก ษะ
การแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและสถานศึกษาในการนำ�ไปใช้
พัฒนาผู้เรียน และขอขอบคุณคณะทำ�งานที่ร่วมจัดทำ�แบบพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน
ของ PISA จนสำ�เร็จลุล่วงด้วยดี

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค�ำชี้แจง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ครบรอบการประเมินของ PISA (Programme for International
Student Assessment) เพือ่ เป็นการพัฒนาผูเ้ รียนทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายของการสอบให้มสี อื่ ส�ำหรับทบทวนความรู้
และฝึกทักษะการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวัน ศูนย์ PISA สพฐ. จึงได้จัดท�ำแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ขึ้น
ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่องการอ่าน
แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และแบบฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

กรอบการจัดท�ำแบบฝึกทักษะ

การจัดท�ำแบบฝึกทักษะการแก้ปญ
ั หาตามแนวทางการประเมินของ PISA ครัง้ นี้ ก�ำหนดกรอบการจัดท�ำ
โดยอิงตามกรอบการประเมินของ PISA แต่ละด้าน ดังนี้
นิยามของแบบฝึกทักษะ : แบบฝึกที่จัดท�ำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียน
ที่น�ำไปสู่การแก้ปัญหาตามนิยามและกรอบโครงสร้างการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
กรอบการจัดท�ำแบบฝึก : อิงตามกรอบโครงสร้างการประเมินของ PISA แต่ละด้าน ดังนี้
u การรู้เรื่องการอ่าน
		
สถานการณ์หรือบริบท (Situation) เป็นสาระหรือข้อมูลแวดล้อมทีน่ �ำมาเป็นสือ่ เพือ่ ให้นกั เรียน
อ่าน 4 บริบท ได้แก่ ส่วนตัว สาธารณะ การงานอาชีพ และการอ่านเพื่อการศึกษา 
		
เนื้อเรื่อง (Text) เป็นรูปแบบของการน�ำเสนอทั้งในรูปของสื่อ ส�ำนวนภาษา และการน�ำเสนอ
		
ความสามารถด้านการอ่าน เป็นความสามารถของนักเรียนในการท�ำความเข้าใจต่อสิง่ ทีอ่ า่ น ได้แก่
การเข้าถึงและค้นคืนสาระ การบูรณาการและการตีความ และการสะท้อนและประเมิน
u การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
		
สถานการณ์หรือบริบท (Context) เป็นสาระหรือข้อมูลแวดล้อมทีป่ ญ
ั หานัน้ ตัง้ อยู่ 4 บริบท ได้แก่
ส่วนตัว สาธารณะ การงานอาชีพ และวิทยาศาสตร์
เนื้ อ หาคณิ ต ศาสตร์ (Content) เป็ น สาระความรู ้ ที่ นั ก เรี ย นต้ อ งน�ำมาใช้ เชื่ อ มโยง
เพื่อการแก้ปัญหา ได้แก่ สาระความรู้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ ปริภูมิและรูปทรง
ปริมาณ และความไม่แน่นอนและข้อมูล
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Process) เป็นกระบวนการที่ใช้อธิบายสิ่งที่แต่ละคนท�ำ
เพื่อเชื่อมโยงบริบทของปัญหากับคณิตศาสตร์แล้วน�ำไปสู่การแก้ปัญหา  ประกอบด้วย การคิดสถานการณ์ปัญหา
ในเชิงคณิตศาสตร์ การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปญ
ั หา และการตีความและประเมิน
ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
u การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
		
สถานการณ์และบริบทของวิท ยาศาสตร์ สถานการณ์ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระดับบุคคล ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เป็นความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิง
วิทยาศาสตร์ ประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และแปลความหมายข้อมูล
และใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจในข้อเท็จจริง แนวคิดหลัก และทฤษฎีส�ำคัญ ที่ท�ำให้เกิด
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ความรู้ด้านเนื้อหา ความรู้ด้านกระบวนการ และความรู้เกี่ยวกับ
การได้มาของความรู้
		
เจตคติตอ่ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความสนใจในวิทยาศาสตร์ การให้ความส�ำคัญกับวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
ที่น�ำมาสู่การสืบเสาะหาความรู้ และความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

การน�ำแบบฝึกไปใช้ส�ำหรับครูผู้สอน

แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ทั้งการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามกรอบการประเมินของ PISA ที่ไม่เน้นเพื่อการพิจารณาว่านักเรียนรู้
หรือจ�ำเนื้อหาที่เรียนไปแล้วได้หรือไม่ แต่เป็นแบบฝึกทักษะที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงความรู้ที่นักเรียนได้เรียน
ในห้องเรียนกับสถานการณ์ที่ก�ำหนดให้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีแนวทางการน�ำไปใช้ ดังนี้
u ใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเลือกใช้สถานการณ์ของ
แบบฝึกที่มีเนื้อหา/ความรู้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการพัฒนาในชั้นเรียนนั้น ๆ
u ใช้เป็นสือ
่ แบบฝึกเมือ่ จบบทเรียน การใช้แบบฝึกต้องมัน่ ใจว่านักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หา
ความรูท้ ปี่ รากฏในสถานการณ์ในระดับหนึง่ ซึง่ ครูผสู้ อนสามารถใช้แบบฝึกนีห้ ลังจากจบบทเรียนหรือจบกิจกรรม
การเรียนการสอนในสาระหนึ่งได้
u ใช้ เ ป็ น เอกสารประกอบการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ให้ กั บ ผู ้ เรี ย นในชั่ ว โมงของกิ จ กรรมเสริ ม ต่ า ง ๆ
เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
การใช้แบบฝึกพัฒนาผู้เรียนควรเลือกน�ำไปใช้ครั้งละ 1-2 สถานการณ์ โดยการพิจารณาจาก
ความสอดคล้องของสาระความรูท้ ปี่ รากฏในสถานการณ์ของแบบฝึกและสาระความรูท้ ตี่ อ้ งการพัฒนา/ประเมิน เช่น
แบบฝึกทักษะด้านการรู้เรื่องการอ่าน
แบบฝึ ก ทั ก ษะด้ า นการรู ้ ก ารอ่ า น เป็ น แบบฝึ ก ทั ก ษะที่ ไ ม่ ผู ก ติ ด สาระความรู ้ ใ นกลุ ่ ม สาระ
การเรี ย นรู ้ ใ ด ครู ผู ้ ส อนทุ ก กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ส ามารถน�ำไปใช้ เ ป็ น สื่ อ ประกอบการจั ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้
โดยพิ จ ารณาจากแบบฝึ ก ที่ มี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งกั บ สาระการเรี ย นรู ้ ที่ ต นเองสอน เช่ น สถานการณ์
เรื่อง นอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสามารถใช้ประกอบ
การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพหรือการพักผ่อนที่เหมาะสม เป็นต้น
แบบฝึกทักษะด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
สถานการณ์ เรื่อง การใช้ Internet ของคนไทย สามารถใช้เป็นสื่อเพื่อการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยในเรื่องของการอ่านข้อมูลเชิงสถิติ
สถานการณ์ เรือ่ ง ภูกระดึง สามารถใช้เป็นสือ่ เพือ่ การเชือ่ มโยงสาระการเรียนรูเ้ กีย่ วกับอัตราเร็วเฉลีย่
หรือการประมาณเกี่ยวกับเวลาเพื่อการเดินทาง
สถานการณ์ เรื่อง ก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบ สามารถใช้เป็นสื่อเพื่อการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องเลขยกก�ำลัง ทั้งการบวก ลบ คูณ หาร และการเขียนในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
แบบฝึกทักษะด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
สถานการณ์ เรื่ อ ง แผ่ น ดิ น ไหว สามารถใช้ เ ป็ น สื่ อ เพื่ อ การเชื่ อ มโยงสาระการเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก การเกิดภัยพิบัติ
สถานการณ์ เรื่อง อาหารขยะ สามารถใช้เป็นสื่อเพื่อการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือก
กินอาหารที่มีประโยชน์ หรือการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย เป็นต้น

สารบัญ
การรู้เรื่องการอ่าน

1
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ให้มีประสิทธิภาพ
ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน
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แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

การรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy)

ความสามารถด้านการอ่านเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการพัฒนาและต่อยอดความรู้ “การรูเ้ รือ่ งการอ่าน
(Reading Literacy)” เป็นความสามารถของนักเรียนในการทำ�ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน
แล้วนำ�ไปใช้ในการประเมิน การสะท้อน มีความรักและผูกพันกับสิ่งที่อ่านเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
และศักยภาพและการมีส่วนร่วมในสังคม
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA จัดทำ�ขึ้นเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน 3 ลักษณะ คือ อ่านเพื่อเข้าถึงและค้นคืนสาระ อ่านเพื่อบูรณาการ
และตีความ และอ่านเพือ่ ประเมินและสะท้อนสิง่ ทีอ่ ่าน โดยบทอ่านทีน่ �ำ มาเป็นเครือ่ งมือหรือสถานการณ์ส�ำ หรับ
พัฒนานักเรียนจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในการดำ�เนินชีวิต นักเรียนอาจได้พบเห็นหรือไม่ก็ได้ ตามกรอบที่
PISA ใช้ในการประเมิน ดังนี้
- กาฝากชีวิต
- ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน
- ทฤษฎีแมลงสาบ
- เด็กกับคอมพิวเตอร์

- JOB NEW ONLINE
- กำ�ลังแรงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนตัว

สาธารณะ

การงาน

การอ่านเพื่อ
การศึกษา

อาชีพ

การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

- 2 องศาฯ วิกฤติอุณหภูมิเปลี่ยนโลก
- แก๊งคอลเซ็นเตอร์
- สังคมนอกคอก
- การโฆษณาเกินจริง

- นอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
- ศัลยกรรมเรื่องธรรมดาของคนรุ่นใหม่
- โรคซึมเศร้า

แบบฝึกนี้มุ่งพัฒนาความสามารถด้านการอ่านให้เกิดขึ้นภายในตัวของนักเรียน เนื้อหาของแบบฝึก
จึงไม่ยึดติดกับเนื้อหาของบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียน ดังนั้น การใช้แบบฝึกนี้นักเรียนสามารถ
หาคำ�ตอบได้ด้วยการพยายามใช้ศักยภาพที่มีในตัวเองในการหาคำ�ตอบ คำ�ตอบของแบบฝึกบางข้อนักเรียน
อาจหาได้งา่ ยเพราะปรากฏอย่างชัดเจนในบทอ่าน บางข้อนักเรียนต้องใช้ความสามารถในการตีความ หรือแปลความ
ข้อความ ภาพ ข้อมูลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทอ่านเพื่อใช้ในการตอบคำ�ถาม หรือบางข้ออาจให้นักเรียน
ใช้ความรู้ที่ได้จากบทอ่านเชื่อมโยงกับความรู้หรือประสบการณ์ที่นักเรียนมีในการสรุปเป็นคำ�ตอบหรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอ่านอย่างสมเหตุสมผล ดังนั้น ในการพัฒนาศักยภาพการอ่านตามแบบฝึกนี้ นักเรียน
ควรอ่านสถานการณ์ที่กำ�หนดให้จบทุกครั้ง ก่อนหาคำ�ตอบของคำ�ถามแต่ละข้อ
สถานการณ์สำ�หรับพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านของนักเรียน จำ�นวน 13 สถานการณ์ ประกอบด้วย
2 องศาฯ วิกฤติอุณหภูมิเปลี่ยนโลก กาฝากชีวิต นอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน การโฆษณาเกินจริง
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โรคซึมเศร้า  JOB NEW ONLINE ศัลยกรรมเรื่องธรรมดาของคนรุ่นใหม่ สังคมนอกคอก
กำ�ลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เด็กกับคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีแมลงสาบ แต่ละสถานการณ์ใช้ในการ
ฝึกความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน 3 ด้าน คือ การอ่านเพือ่ เข้าถึงและค้นคืนสาระ การอ่านเพือ่ การบูรณาการและ
การตีความ และอ่านเพื่อการประเมินและสะท้อน ซึ่งเป็นสมรรถนะตามแนวทางการประเมินของ PISA
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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2 องศาฯ วิกฤติอุณหภูมิเปลี่ยนโลก
อย่างที่รู้กันว่าโลกร้อนขึ้นทุกวัน สาเหตุหลักอย่างหนึ่งมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ เป็นตัวเร่งให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 หรือ COP21 (Conference of Parties) ที่เป็นการเจรจา
ระหว่ า งผู ้ น�ำประเทศมากกว่ า  190
ประเทศทั่ว โลก รวมถึงประเทศไทย
ของเรา  มีผู้เข้าร่วมกว่า  50,000 คน
ทั้งจากภาคการเมือง นักวิทยาศาสตร์
และภาคประชาสังคม โดยมีการเจรจา
ตกลงเพื่ อ ให้ น านาประเทศเห็ น พ้ อ ง
ต้องกันในการก�ำหนดเป้าหมาย เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย
ผิ ว โลกไม่ ใ ห้ เ กิ น 2 องศาเซลเซี ย ส
ซึ่งถือเป็นจุดวิกฤตเมื่อเทียบกับอุณหภูมิ
จีน อเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น เยอรมนี ไทย
ในยุ ค ก่ อ นอุ ต สาหกรรมให้ ไ ด้ ภ ายใน
ปี 2030 หรืออีก 15 ปีข้างหน้า
ในส่วนของประเทศไทยเอง มีแผนที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ 20-25
ก่อนปี พ.ศ. 2573 โดยในแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า  2015 (PDP 2015) ของไทย ได้เดินหน้าลดก๊าซ
เรือนกระจกด้วยการน�ำเทคโนโลยีถา่ นหินสะอาดทีท่ นั สมัยมาใช้กบั โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศ ซึง่ หมายความว่า
มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยนั้นต้องเดินตาม PDP2015 ที่เราได้สัญญาไปแล้ว ซึ่งจากข้อมูล
เปรียบเทียบระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับประเทศต่าง ๆ ไทยปล่อยน้อยกว่า  จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย
ญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งเยอรมนีเสียอีก
การที่ NGOs บางกลุ่มออกมาต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยอ้างว่าเป็นต้นเหตุส�ำคัญของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการอ้างว่าประเทศไทยต้องยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ให้หมด แล้วเปลี่ยนมาเป็นโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนยิ่งไม่เป็นความจริง เพราะในการประชุม COP21
ไม่มีการพูดคุยในหัวข้อนี้เลย การคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้จึงเหมือนกับการตัดโอกาส
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ไม่ให้มคี วามมัน่ คงทางด้านพลังงาน และท�ำให้ตอ้ งเป็นฝ่ายพึง่ พาการน�ำเข้า
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนราคาแพงจากประเทศพัฒนา ที่เป็นฝ่ายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเสียเอง ซึ่งอาจจะอยู่
เบื้องหลังการสนับสนุนกลุ่ม NGOs ที่มาให้ข้อมูลผิด ๆ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินก็เป็นได้

ที่มา : https://www.zanzaap.com/2017/02/170214-001/
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

ตามแนวทางการประเมินของ

3

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ “2 องศาฯ วิกฤติอุณหภูมิเปลี่ยนโลก”
แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : 2 องศาฯ วิกฤติอุณหภูมิเปลี่ยนโลก

ค�ำถามที่ 1.1 :
“โลกร้อนขึ้น” กับ “ปริมาณก๊าซเรือนกระจก” มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
		

ค�ำถามที่ 1.2 :
ประเทศใดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด

ค�ำถามที่ 1.3 :
ประเทศจีนปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าประเทศไทยกี่ Kiloton (กิโลตัน) k.t
		

ค�ำถามที่ 1.4 :
เป้าหมายการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ 21 คืออะไร
		

ค�ำถามที่ 1.5 :
เหตุผลที่กลุ่ม NGOs บางกลุ่ม ใช้เป็นข้ออ้างในการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน คืออะไร
		

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ค�ำถามที่ 1.6 :
ในย่อหน้าที่ 3 มีกลุ่มคนที่ผู้เขียนกล่าวอ้างถึงกี่กลุ่ม อะไรบ้าง
		

ชุดค�ำถามที่ 2 : 2 องศาฯ วิกฤติอุณหภูมิเปลี่ยนโลก

ค�ำถามที่ 2.1 :
“2 องศาฯ วิกฤติอุณหภูมิเปลี่ยนโลก” หมายความว่าอย่างไร

		
คำ�ถามที่ 2.2 :
ผู้เขียนกับกลุ่ม NGOs มีความเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
		
ค�ำถามที่ 2.3 :
ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นใดต่อไปนี้
		 ก. ภาวะโลกร้อน
ข. ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อน
ค. ก๊าซเรือนกระจกกับการผลิตไฟฟ้า
ง. ข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้าถ่านหินกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ชุดค�ำถามที่ 3 : 2 องศาฯ วิกฤติอุณหภูมิเปลี่ยนโลก

ค�ำถามที่ 3.1 :
จงระบุข้อความที่เป็น “ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น” จากบทอ่านมาอย่างละ 3 ข้อความ
ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น
1. --------------------------------------------------- 1. --------------------------------------------------2. --------------------------------------------------- 2. --------------------------------------------------3. --------------------------------------------------- 3. ---------------------------------------------------

คำ�ถามที่ 3.2 :
นักเรียนคิดว่า “2 องศาฯ วิกฤติอุณหภูมิเปลี่ยนโลก” เหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม่ จงอธิบาย
		

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

ตามแนวทางการประเมินของ

5

กาฝากชีวิต
ที่บ้านผมมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ผมรักมาก แต่ต้นไม้ต้นนี้มักเจอกับศัตรูคุกคามอยู่บ่อยครั้ง ศัตรูที่ผมพูดนี้
ไม่ใช่หนอนหรือแมลงหรือโรค แต่มันคือ กาฝาก ผมต้องช่วยจัดการเอากาฝากออกบ่อยครั้ง กาฝากเปรียบได้กับ
วัชพืชในแปลงผักทีค่ อยแย่งอาหารพืชผักทีเ่ ราปลูกไว้ กาฝากเริม่ ต้น
จากชีวติ ในเมล็ดเล็ก ๆ จากพันธุไ์ ม้อนื่ มาเกาะติดต้นไม้ทเี่ ราปลูกไว้
จากพาหะต่าง ๆ เช่น นก กระรอก ฯลฯ จากชีวิตเล็ก ๆ มันค่อย ๆ
โตขึ้นจากน�้ำเลี้ยงต้นไม้ที่ปลูกไว้ ต่อมาไม่นานชีวิตเล็ก ๆ จะโตขึ้น
เรื่อย ๆ จนกลายเป็นเหมือนกิ่งหนึ่งในต้นนั้น ถ้ากาฝากมีมากและ
มีอยู่นาน ต้นไม้ต้นนั้นจะไม่เกิดผล ไม่โต และท�ำให้ต้นไม้ดังกล่าว
สูญเสียความงดงาม ผมต้องขอให้คนมาช่วยตัดกิ่งกาฝากออกจาก
ต้นบ่อย ๆ เมื่อกิ่งกาฝากถูกตัดออกไปต้นไม้ของผมดูสวยงามขึ้น
กิ่งก้านผลิใบผลิดอกออกผลดีขึ้น ชีวิตของคุณและผมคงไม่ผิดอะไรกับต้นไม้บ้านของผมนัก เราต้องเผชิญกับ
ศัตรูชวี ติ ทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นแทบจะไม่รตู้ วั แต่เมือ่ รูต้ วั ว่ามีกาฝากมันก็เกือบจะสายไป หรืออาจจะสายไปเสียแล้ว กาฝาก
ที่ผมพูดเป็นกาฝากชีวิต ที่มันเริ่มต้นก่อตัวจากความคิดไม่ดีที่ตัวเราประมาท คิดว่าไม่เป็นไร ก�ำจัดมันเมื่อใดก็ได้
และแล้วเราก็ลมื มันไป ขณะทีเ่ ราคิดว่าเราลืมไปแล้วนัน้ มันค่อย ๆ หยัง่ รากและเกิดแขนงในตัวเราจนมันเติบใหญ่
เราไม่อาจก�ำจัดมันให้ออกไปจากชีวิตเราได้ ความคิดไม่ดีอาจเป็นความอิจฉาริษยา  อาจเป็นรากขมขื่น
อาจเป็นความคิดโลภอยากได้ของ อยากมีหญิงอืน่ นอกเหนือภรรยาของตน จริงอยูค่ วามคิดดังกล่าวย่อมผุดขึน้ หรือ
ถูกกระตุน้ ให้เกิดความคิดขึน้ ได้กบั ทุกคน การทีค่ วามคิดผุดขึน้ หรือถูกกระตุน้ ให้เกิดขึน้ ในตัวของมันไม่ใช่เป็นความผิด
หรือความบาป มันไม่ใช่อนั ตรายถึงชีวติ แต่ถา้ เราบ่มความคิดหรืออยูก่ บั ความทรงจ�ำ ความคิดดังกล่าวจะค่อย ๆ
หยั่งรากและเติบโตกลายเป็นความรู้สึกที่รุนแรงแล้วแผลงฤทธิ์ออกมาในรูปของการกระท�ำ 
ขอให้เราจ�ำไว้เสมอว่า  นกบินข้ามศีรษะถือว่าเป็นเรื่องปกติและไม่อาจห้ามได้ แต่คุณสามารถไล่นก
โดยปฏิเสธไม่ให้มันท�ำรังบนศีรษะเรา ฉันใดก็ฉันนั้น ความคิดไม่ดี อาจผุดขึ้นหรือกระตุ้นให้เกิดขึ้น มันเป็นเรื่อง
ห้ามไม่ได้ แต่คุณและผมต้องห้ามมันไม่ให้มันมาหยั่งรากท�ำรังในชีวิตของเรา จงระวังความคิดที่เกิดขึ้น ถ้าเกิดขึ้น
ต้องรู้เท่าทันและดับความคิดนั้นเสีย ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองมีกาฝากแห่งความคิดที่ไม่ดีก�ำลังเติบโตขึ้นในชีวิต
เป็นเหตุให้คุณธรรมในชีวิตอับเฉาลง จงอย่ารีรอและมัวเสียดายจงตัดมันทิ้งเสีย ถ้าคุณปล่อยให้กาฝากมีชีวิต
คุณเองก็จะตาย

ที่มา : https://www.romyenchurch.org
https://www.wsb.ac.th/กาฝากชีวิต

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

6

ตามแนวทางการประเมินของ

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ “กาฝากชีวิต” แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : กาฝากชีวิต

คำ�ถามที่ 1.1 :
กาฝากของต้นไม้เกิดขึ้นได้อย่างไร
		

คำ�ถามที่ 1.2 :
จงบอก “กาฝากชีวิต” ที่ผู้เขียนกล่าวถึงมา 1 ตัวอย่าง
		

ชุดค�ำถามที่ 2 : กาฝากชีวิต

คำ�ถามที่ 2.1 :
“กาฝาก” หมายถึงอะไร
		

คำ�ถามที่ 2.2 :
ผู้เขียน มีจุดประสงค์อย่างไร
		

คำ�ถามที่ 2.3 :
“กา ฝากต้นไม้” กับ “กาฝากชีวิต” มีสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไร
สิ่งที่เหมือนกัน
1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

สิ่งที่ต่างกัน
1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 3 : กาฝากชีวิต

คำ�ถามที่ 3.1 :
จงยกตัวอย่าง “กาฝากชีวิต” ในชีวิตประจำ�วันของนักเรียนมา  1 อย่าง พร้อมทั้งอธิบายว่า
เป็นกาฝากชีวิตของนักเรียนอย่างไร

คำ�ถามที่ 3.2 :
เอ : ฉันไม่เห็นด้วยที่ผู้เขียนจบบทความด้วยประโยค “ถ้าคุณปล่อยให้กาฝากมีชีวิตคุณเอง
ก็จะตาย” เพราะกาฝากชีวิตไม่ได้ท�ำให้คนตาย
		
บี : ผมเห็นว่าผู้เขียนจบบทความด้วยประโยคนี้ดีที่สุดแล้ว เพราะ..................
จงให้เหตุผลสนับสนุนค�ำตอบของบี
		

คำ�ถามที่ 3.3 :
พิมพ์ กับ พลอย คุยกันเรื่อง “การพนันบอล”
พิมพ์ : การแข่งขันฟุตบอลเป็นกาฝากชีวิต
พลอย : การแข่งขันฟุตบอลไม่เป็นกาฝากชีวิต
นักเรียนเห็นด้วยกับความคิดเห็นของ พลอย หรือ พิมพ์
จงให้เหตุผลสนับสนุนค�ำตอบของนักเรียน โดยอ้างอิงข้อความจากบทอ่าน
		

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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นอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
โดย : พรรณพร กะตะจิตต์ เมื่อ : วันศุกร์ 08 กันยายน 2560 HITS 1819
แผนภูมิจาก National Sleep Foundation แสดงให้เห็นถึงความต้องการการนอนที่เปลี่ยนแปลงไป
ตั้งแต่วัยเด็กกระทั่งวัยชรา 

ภาพระยะเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับการนอนในแต่ละช่วงวัย
ที่มา : National Sleep Foundation

แหล่งที่มา
Sleep tips. สืบค้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2560. จาก www.sciencelert.com/how-to-figure-out-how-much-sleep-you-really-nee
d?perpetual=yes&limitstart=1.
Sleep Apnea. สืบค้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2560. จาก www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/sleepapnea/
Chronotype. สืบค้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2560. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Chronotype.
Chronobiology. สืบค้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2560. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Chronobiology.
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ “นอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”
แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : นอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

คำ�ถามที่ 1.1 :
		 ระยะเวลาที่เหมาะสมสำ�หรับการนอนของคนในช่วงอายุ 6-13 ปี เป็นกี่ชั่วโมงต่อวัน
		
		
คำ�ถามที่ 1.2 :
		 ระยะเวลาในการนอนที่ถือว่ามากเกินไปสำ�หรับคนวัยเรียน (TEEN) คือกี่ชั่วโมงต่อวัน

ชุดค�ำถามที่ 2 : นอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
คำ�ถามที่ 2.1 :
		 สาระสำ�คัญของเนื้อเรื่องนี้ คืออะไร
		

คำ�ถามที่ 2.2 :
		 จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัยกับช่วงเวลาการนอนหลับที่เหมาะสม
		

ชุดค�ำถามที่ 3 : นอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

คำ�ถามที่ 3.1 :
		 นักเรียนนอนหลับวันละกี่ชั่วโมง ควรปรับพฤติกรรมการนอนของตนเองหรือไม่ เพราะเหตุใด

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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คำ�ถามที่ 3.2 :
		 “ในชีวิตประจำ�วัน คนในช่วงวัยต่าง ๆ ยังไม่สามารถใช้ระยะเวลาการนอนได้เหมาะตามข้อเสนอแนะ
ในแผนภูมิ เพราะสาเหตุที่แตกต่างกัน”
จงยกตัวอย่างคน 1 ช่วงวัย พร้อมระบุสาเหตุที่ท�ำให้ไม่สามารถมีระยะเวลาการนอนได้เหมาะสม
กับตนในช่วงวัยนั้น ๆ
		

คำ�ถามที่ 3.3 :
		 นักเรียนสามารถนำ�ความรู้จากแผนภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างไร

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน
เสียงลูกบิดประตูดังแกร็ก แกร็ก ร่างของหญิงสาววัยสิบหก ก�ำลังย่องเข้ามาภายในบ้าน แต่ไม่ทันที่
จะก้าวเท้าเดิน ทันใดนั้นแสงไฟในห้องรับแขกก็สว่างขึ้น เบื้องหน้ามีชายหญิงคู่หนึ่ง ก�ำลังยืนจังก้าอยู่ ชายผู้นั้น
พูดขึ้นว่า  “สิรี! ท�ำไมเดี๋ยวนี้ถึงกลับบ้านดึก ๆ ดื่น ๆ นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ว ท�ำไมหนูถึงเหลวไหลอย่างนี้?”
ทันทีที่เห็นหน้าลูก ชายซึ่งเป็นพ่อถามด้วยน�้ำเสียงโกรธ “ท�ำไมกลับดึกจังหล่ะลูก?” หญิงผู้เป็นแม่ถามบ้าง
“ก็หนูบอกพ่อกับแม่แล้วนี่ว่า ช่วงนี้หนูมีท�ำรายงานกับเพื่อนทุกวัน แต่ถ้าวันไหนไม่มี หนูก็อยากไปเที่ยวเล่นกับ
เพือ่ นบ้าง ท�ำไมพ่อกับแม่ถงึ ไม่เข้าใจหนูบา้ งเลย หนูอยากมีอสิ ระ กับพ่อแม่คนอืน่ ไม่เห็นจะมาวุน่ วายอย่างนีเ้ ลย”
สิรีพูด พร้อมวิ่งขึ้นห้องไป “สิรี! สิรี! เดี๋ยวนี้กล้าขึ้นเสียงกับพ่อแม่หรือ? มาคุยกันให้รู้เรื่องก่อน” พ่อจะตามขึ้นไป
แต่แม่รั้งแขนเอาไว้ “อย่าเพิ่งคุยตอนนี้เลยพ่อ บางทีลูกอาจจะท�ำรายงานดึกจริง ๆ ก็ได้ เข้าใจลูกมันหน่อย
เดี๋ยวแม่จะลองถามกลีบผกาเพื่อนลูกดู นี่ก็ดึกมากแล้ว พ่อไปนอนก่อนเถอะ” แม่พูดพร้อมสกัดอารมณ์ให้พ่อ
เย็นลง “พ่อนอนไม่หลับหรอก ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้นะแม่ เด็กมันจะยิ่งเสียคน” พ่อพูดแล้วเดินขึ้นห้องนอนไป
ด้วยความร้อนใจแม่เงยหน้ามองนาฬิกา  เข็มสั้นชี้ที่เลขสิบเข็มยาวชี้ไปที่เลขเก้า  แม่กดโทรศัพท์หากลีบผกา 
“ฮัลโหล กลีบผกาหรือลูก นี่แม่สิรีนะ” “สวัสดีค่ะคุณแม่ มีอะไรหรือคะ โทรมาซะดึกเลย” กลีบผกาพูด
ขณะในปากเต็มไปด้วยฟองยาสีฟัน
“แม่รู้สึกไม่สบายใจเลย ท�ำไมเดี๋ยวนี้ สิรี ถึงดื้อนัก ขึ้นเสียงกับพ่อแม่ ไม่เชื่อฟัง แถมยังเถียงค�ำ
ไม่ตกฟาก กลับบ้านดึก ๆ ดืน่ ๆ ทุกวัน สิรเี ขามีปญ
ั หาอะไรกับทีโ่ รงเรียนหรือเปล่า?” แม่ถามด้วยน�ำ้ เสียงกังวลใจ
กลีบผกาบ้วนฟองยาสีฟันลงอ่างน�้ำ กลั้วปากด้วยน�้ำเปล่า แล้วพูดว่า “ถ้าหนูบอกแม่ แม่อย่าไปบอกสิรีมันนะ”
“บอกมาเถอะลูก มีอะไรจะได้แก้ไขได้ทัน แม่นอนไม่หลับมาหลายวันแล้ว” แม่ยืนยันคล้ายค�ำสัญญา  “สิรี
มันก�ำลังติดผูช้ าย หมอดูทกั ว่ามันจะเจอเนือ้ คู่ หนูเตือนก็ไม่ฟงั ตอนนีส้ ริ เี หมือนคนตาบอด ผูช้ ายคนนัน้ ก็ไม่ได้ดอี ะไร
เป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่อู่แถวโรงเรียน ทุกเย็นก็จะพากันไปขับรถซิ่ง เห็นว่าช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อย ตอนนี้
มันไม่เชื่อใครหรอก มันเชื่อแต่หมอดู เดี๋ยวอาทิตย์หน้า มันจะชวนหนูไปหาหมอดูอีก” กลีบผกาบอก “หมอดูคนนั้น
ชื่ออะไร มีเบอร์โทรศัพท์ไหม?” แม่ถาม “อาจารย์ทอง อยู่ส�ำนักท้าววังหลัง” ประตูห้องนอนถูกเปิดขึ้น พ่อก�ำลัง
นอนหลับตาแต่ไม่หลับซะทีเดียว เหมือนคิดอะไรบางอย่างอยู่ แม่เดินเข้ามาใกล้แล้วพูดขึ้นว่า “พ่อ ลูกเราก�ำลัง
มีแฟน” “ห๊ะ! ไอ้นั่นมันเป็นใครหัวนอนปลายตีนมาจากไหน ลูกเราอยู่แค่ ม.5 ริจะมีแฟนแล้วหรือ? เดี๋ยวพ่อ
จะไปคุยกับลูกให้รู้เรื่อง อะไรส่งให้ไปเรียน ไม่ใช่ส่งให้ไปหาแฟน” พ่อโมโหขึ้นทันทีที่ได้ยิน
“ใจเย็น ๆ ซิพ่อ ตอนนี้พูดไป ลูกก็ไม่ฟังเราหรอก แต่แม่พอจะมีวิธี” “วิธีอะไร?” พ่อถาม แม่เล่าถึง
สิ่งที่ได้คุยกับกลีบผกาให้พ่อฟัง “ก็ได้ ถ้าไม่ส�ำเร็จ เห็นทีคราวนี้จะต้องใช้ไม้แข็งกับสิรีบ้างแล้ว อีลูกคนนี้นี่
ยิ่งโตยิ่งเหลวไหล”
อาจารย์ทอง มีชื่อจริงว่า  “นายประสาททอง ครองเมรี” อายุ 45 ปี พื้นเพเป็นคนราชบุรี แต่ก่อน
มีอาชีพเป็นหมอพื้นบ้าน ต่อมามีความสนใจเรื่องคาถาอาคม ไสยศาสตร์มนต์ด�ำ  จึงไปเรียนศึกษาเพิ่มเติมกับ
อาจารย์หลายท่าน มีเสียงร�่ำลือกันว่าสามารถล่วงรู้อนาคตและพูดคุยกับวิญญาณได้ ภายนอกที่ดูเคร่งขรึม
เหมือนคนมีของ จึงท�ำให้มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจ�ำนวนมาก
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ณ ส�ำนักท้าววังหลัง ทางเข้าเป็นประตูไม้สกั มีรปู ปัน้ ยมทูตเฝ้าหน้าประตูสองตน ข้างในมีขา้ วของเครือ่ งใช้
กระจัดกระจาย อบอวลด้วยกลิ่นควันธูปฟุ้งกระจายไปทั่ว “อ้าว คนต่อไป” เสียงลูกศิษย์คนหนึ่งร้องตะโกนขึ้น
สิรีและกลีบผกาค่อย ๆ คุกเข่านั่งหน้าอาจารย์ สิรีพูดขึ้นว่า  “อาจารย์ จ�ำหนูได้ไหม?” อาจารย์มองหน้าสิรี
แล้วพูดว่า... “เออ! ข้าจ�ำได้ วันนี้เอ็งมีอะไรก็ว่ามา เวลาข้ามีไม่มาก” “ผู้ชายคนที่อาจารย์บอกเป็นเนื้อคู่หนูอ่ะ
ท�ำไมเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปมากเหลือเกิน หลัง ๆ เริ่มตีตัวออกห่าง อาจารย์มีเครื่องรางอะไรช่วยให้เขากลับมาหา
หนูเหมือนเดิมหรือเปล่าคะ” สิรพี ดู ขึน้ ด้วยดวงตาอมความทุกข์ “เดีย๋ วข้าจะถอดจิต คุยกับมันดู มันชือ่ อะไรนะ”
อาจารย์ทองหลับตา ปากพึมพ�ำบริกรรมคาถา สักพักอาจารย์ลืมตาขึ้นมาแล้วพูดว่า  “มันไม่กลับมาแล้ว มันไป
ติดผู้หญิงอื่นแล้ว หมดเวลาของเอ็งกับมันแล้ว” “ห๊ะ! อาจารย์ว่าไงนะคะ อาจารย์ช่วยดูให้อีกครั้งได้ไหมคะ”
สิรีไม่เชื่อในค�ำพูดของอาจารย์ “ว่ะ! ถ้าเอ็งไม่เชื่อข้า  เอ็งก็ไม่ต้องมาถามข้า  ข้าบอกแล้วว่า  เอ็งกับมันหมดเวลา
กันแล้ว มันไม่กลับมาแล้ว ตอนนี้เอ็งจะไม่มีคู่จนกว่าจะอายุยี่สิบห้า  แล้วคนนั้นจะเป็นคู่ชีวิตของเอ็ง” อาจารย์
ทองตวาดกลับไป หลังจากวันนั้นมาสิรีก็ทุกข์ตรมในจิตใจ แต่เวลาผ่านไป สิรีเริ่มคิดได้และกลับมาเป็นสิรีคนเดิม
อีกครัง้ สองสัปดาห์ตอ่ มา มีโทรศัพท์มาทีส่ �ำนักอาจารย์ทอง ปลายสายพูด ...“ขอสายอาจารย์ทองค่ะ” “เออ ข้าเอง
นั่นใครพูด?” อาจารย์ถาม “เงินที่ตกลงกันไว้ ฉันโอนเข้าไปแล้วนะ ตอนนี้ลูกฉันกลับมาเป็นคนเดิมแล้ว”
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
Posted by ทีเคต้นกล้า หมวด : ไดอารี่
เรื่องโดย : ปริญ บุญภูพิพัฒน์ (ต้นกล้า) 15/07/57
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ “ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน” แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน

คำ�ถามที่ 1.1 :
เหตุการณ์ในย่อหน้าที่ 1 เกิดขึ้นเวลาใดของวัน

คำ�ถามที่ 1.2 :
เหตุการณ์ในย่อหน้าที่ 1 ก่อนกลับบ้านสิรีอยู่กับใคร

ชุดค�ำถามที่ 2 : ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน		

คำ�ถามที่ 2.1 :
สิรีมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีสาเหตุมาจากอะไร
1. ครอบครัวแตกแยก
2. ฐานะยากจน
3. หมอดูทายทัก
4. เพื่อนชักชวน
คำ�ถามที่ 2.2 :
แม่ของสิรีมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

คำ�ถามที่ 2.3 :
คนที่โทรหาหมอดูและบอกว่าโอนเงินให้แล้วเป็นใคร

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดคำ�ถามที่ 3 : ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน

คำ�ถามที่ 3.1 :
“พ่อกับแม่ของสิรี” ใครควรเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่า “เป็นผู้ใช้สติแก้ปัญหา”

คำ�ถามที่ 3.2 :
นี่เป็นบทสนทนาระหว่าง เอ และ บี ซึ่งทั้ง 2 คนได้อ่านเรื่อง “ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน”
เอ : เพื่อนของสิรีไม่ควรเล่าเรื่องของสิรีให้แม่ฟัง เขาน่าจะแนะน�ำให้สิรีเลิกกับแฟนดีกว่า
บี : เพื่อนของสิรีท�ำถูกแล้วถึงเพื่อนบอกสิรีก็คงไม่เชื่อเพราะสิรีเชื่อค�ำทายทักของหมอดูมากกว่า 
ดังนั้น____________________________จึงจะท�ำให้สิรีเปลี่ยนแปลงได้
จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมเหตุสมผล

ค�ำถามที่ 3.3 :

จากค�ำพูดของหมอดู “ว่า! ถ้าเองไม่เชือ่ ข้า เอ็งก็ไม่ตอ้ งมาถามข้า ข้าบอกแล้วว่าเอ็งกับมันหมดเวลา
กันแล้ว มันไม่กลับมาแล้ว ตอนนีเ้ อ็งจะไม่มคี จู่ นกว่าจะอายุยสี่ บิ ห้า แล้วคนนัน้ จะเป็นคูช่ วี ติ ของเอ็ง”
		
จงให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดหมอดูจึงทายทักว่าจะเจอเนื้อคู่เมื่ออายุยี่สิบห้า

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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การโฆษณาเกินจริง

หากไม่หยุดเชื่อหรือหยุดซื้อ จะได้รับผล 1. เป็นอันตรายถึงชีวิต 2. เสียเงินโดยใช่เหตุ
3. ทำ�ให้เกิดค่านิยมหรือความเข้าใจผิด เพราะผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น
เครื่องสำ�อางหรือยาบางชนิด มักจะลักลอบใส่ยาหรือสารอันตรายลงไปในผลิตภัณฑ์ ทำ�ให้
เกิดอันตรายต่อผิวหนัง เกิดเป็นมะเร็งในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่หลอกขาย
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่สามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
ที่มา : https://www.mnrh.go.th/th/info,php?act.view_journal
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ “การโฆษณาเกินจริง” แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : การโฆษณาเกินจริง

คำ�ถามที่ 1.1 :
		 การโฆษณานี้โฆษณาสินค้ากี่ประเภท อะไรบ้าง

คำ�ถามที่ 1.2 :
		 กลยุทธ์การโฆษณาใดที่ไม่ปรากฏในสถานการณ์นี้
1. โฆษณาผ่านนักจัดรายการ
2. โฆษณาซ�้ำ ๆ วันละหลาย ๆ รอบ
3. ใช้ศิลปินดาราเป็นแบบโฆษณา
4. ใช้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านโฆษณา
คำ�ถามที่ 1.3 :
การโฆษณานี้มีทั้งที่เกินจริงและผิดกฎหมาย ให้ระบุข้อความ
1. การโฆษณาที่เกินจริง :
		
2. การโฆษณาที่ท�ำผิดกฎหมาย :
		
คำ�ถามที่ 1.4 :
ระบุข้อความที่เป็นการเตือนให้ระวังในการเลือกบริโภคสินค้าอย่างน้อย 2 ข้อความ
		

ชุดค�ำถามที่ 2 : การโฆษณาเกินจริง

คำ�ถามที่ 2.1 :
จุดประสงค์ของการประชาสัมพันธ์นี้คืออะไร
		

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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คำ�ถามที่ 2.2 :
ป้ายประชาสัมพันธ์บอกข้อมูลอะไรบ้าง
		

คำ�ถามที่ 2.3 :
ผู้โฆษณา ได้โฆษณาเกินจริงผ่านข้อมูลประเภทใด
		

คำ�ถามที่ 2.4 :
ท�ำไมป้ายประชาสัมพันธ์นี้ จึงน�ำเสนอวิธีการโฆษณาที่ผู้โฆษณาใช้เป็นช่องทางการโฆษณา
อย่างหลากหลายวิธี
		
		
คำ�ถามที่ 2.5 :
ท�ำไมป้ายประชาสัมพันธ์นี้จึงเริ่มต้นด้วยค�ำถาม “รู้หรือไม่”
1) ต้องการค�ำตอบจากผู้อ่าน
2) ต้องการทดสอบเชาว์ปัญญาผู้อ่าน
3) ต้องการแสดงภูมิรู้ที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อน
4) ต้องการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสนใจใคร่รู้

ชุดค�ำถามที่ 3 : การโฆษณาเกินจริง

คำ�ถามที่ 3.1 :
ป้ายประชาสัมพันธ์มีข้อความเตือนว่า “เสียเงินฟรีและเสียโอกาสในการรักษา”
นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ อย่างไร
		

คำ�ถามที่ 3.2 :
ท�ำไมป้ายประชาสัมพันธ์นี้จึงกล่าวถึงธุรกิจยา ธุรกิจเครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
		

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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แก๊งคอลเซ็นเตอร์
ปัจจุบันมิจฉาชีพมีหลายรูปแบบ เข้ามาแฝงตัวในสังคม
โดยเฉพาะ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ที่มีการหลอกลวงเหยื่อผู้เสียหาย
ให้ ห ลงเชื่ อ ด้ ว ยกลโกงสารพั ด วิ ธี และมั ก ท�ำกั น เป็ น ขบวนการ
พร้อมกับมีการพัฒนาวิธีลวงเหยื่อให้ติดกับดักอย่างง่ายดาย ถึงขั้น
ต้องสูญเสียทรัพย์สนิ มูลค่ามหาศาลโดยไม่ทนั ตัง้ ตัว แม้ทผี่ า่ นมาจะมีขา่ ว
การจับกุมและเตือนภัยเกี่ยวกับ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ปรากฏให้
เห็นมากมาย แต่ยังคงมีประชาชนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อโอนเงินผ่าน
ตู้เอทีเอ็มให้กับแก๊งเหล่านี้ ถือเป็นภัยต่อสังคมที่ยังปราบไม่จบสิ้น
เพือ่ ให้ประชาชนรูเ้ ท่าทันก่อนตกเป็นเหยือ่ จึงขอหยิบยก
การระวังภัย “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ในตอน “แอบอ้างส�ำนักงาน
ปปง.” ที่น�ำหน่วยงานราชการมาเป็นเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับเหยื่อ อาศัยใช้จุดอ่อน เช่น ความโลภ ความกลัว และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์มาหลอกลวง
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ จะโทรศัพท์เข้ามาหาเหยื่อแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน ปปง. หรือ เลขาธิการ
ปปง. และแจ้งเหยื่อผู้เสียหายแต่ละรายว่า  มีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและจะต้องถูกด�ำเนินการยึดอายัด
ทรัพย์สินจึงต้องตรวจสอบเงินในบัญชี และต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือโอนผ่าน
เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติเท่านั้น พร้อมระบุว่าเมื่อถึงตู้เอทีเอ็ม ให้โทรศัพท์กลับมายังหมายเลขต้นทางที่โทร
เข้ามาในมือถือเพื่อท�ำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่บอก และเมื่อท�ำการตรวจสอบเรียบร้อยจะโอนเงินคืนกลับไปยัง
บัญชีในภายหลัง เมือ่ ผูเ้ สียหายหลงเชือ่ โอนเงินไปแล้วจะไม่สามารถติดต่อกลับไปยังมิจฉาชีพได้อกี เลย กว่าเหยือ่
จะรู้ตัวก็สูญเสียทรัพย์สินไปแล้ว จากพฤติกรรมและวิธีการหลอกลวงตามข้างต้นแล้ว เห็นได้ว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้
มีการวางแผนมาอย่างดีจนเหยื่อหลงเชื่อได้ง่าย ปราศจากสติยั้งคิด
ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในลักษณะดังกล่าวไปแล้วนั้น ห้ามท�ำลายสลิปการโอนเงินหรือห้ามฉีกเด็ดขาด
ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานและส่งส�ำนักงาน ปปง. โดยด่วน เพื่อจะได้ติดตามร่องรอยบัญชีการโอนเงิน หรือ
ท�ำการระงับการโอนเงินในบัญชีคืนให้กับผู้เสียหายได้ ซึ่งกลโกงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่รวบรวมข้อมูลมาจาก
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะโทรศัพท์หาเหยื่อและ
แจ้งว่าบัญชีเงินฝากถูกอายัด แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร โชคหล่นทับได้รางวัลใหญ่ หลอกเหยื่อว่าเป็น
เจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงิน และโอนเงินผิดให้โอนคืน
การป้องกันการตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ประชาชนควรตั้งสติ หากพบว่ามีความผิดปกติ
ก็ควรรีบวางสายโทรศัพท์ทนั ที หรือพบพิรธุ มีขอ้ สงสัยใด รีบติดต่อเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ในส่วนของส�ำนักงาน ปปง. ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2193600 หรือสายด่วน
ปปง. โทร. 1710 ในวันและเวลาราชการ
ที่มา : https://finance.rabbit.co.th/blog/call-center-tricks-and-thi
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

ตามแนวทางการประเมินของ

19

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : แก๊งคอลเซ็นเตอร์

คำ�ถามที่ 1.1 :
หน่วยงานราชการที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์กล่าวอ้างถึงมีอะไรบ้าง
		

คำ�ถามที่ 1.2 :
เพราะเหตุใดแก๊งคอลเซ็นเตอร์จงึ น�ำ “หน่วยงานราชการ” มาเป็นเครือ่ งมือในการหลอกลวงเหยือ่
		

คำ�ถามที่ 1.3 :
หลักฐานของเหยื่อที่สามารถน�ำไปใช้เพื่อติดตามร่องรอยการถูกหลอกได้ มีอะไรบ้าง

ชุดค�ำถามที่ 2 : แก๊งคอลเซ็นเตอร์

คำ�ถามที่ 2.1 :
วัตถุประสงค์ของการน�ำเสนอบทความนี้ คืออะไร
		

คำ�ถามที่ 2.2 :
จงสรุปขั้นตอนการท�ำงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในการหลอกลวงเหยื่อ
		

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 3 : แก๊งคอลเซ็นเตอร์

คำ�ถามที่ 3.1 :
		
ข้อความที่ 1 : แก๊งคอลเซ็นเตอร์อาศัยจุดอ่อน เช่น ความโลภ ความกลัว และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
มาหลอกลวง
				
		
ข้อความที่ 2 : การป้องกันการตกเป็นเหยื่อ ประชาชนควรตั้งสติ หากพบว่ามีความผิดปกติ
ควรรีบวางสายโทรศัพท์ทันที
ข้อความที่ 1 และ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
		

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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โรคซึมเศร้า
โรคซึมเศร้า (Major depressive disorder) เป็นโรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อยที่สุด ผู้ป่วยไม่ได้เป็นบ้า
และไม่ได้เป็นคนไม่ดี แต่เป็นคนที่มีอาการป่วยทางอารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งต้องการการรักษา  เพราะหากปล่อยไว้
ผูป้ ว่ ยอาจคิดสัน้ ฆ่าตัวตายได้ มีสถิตทิ รี่ ะบุวา 
่ ผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้าจบชีวติ ด้วยการฆ่าตัวตายส�ำเร็จมากกว่าคนทัว่ ไป
ถึง 20 เท่า 

หากพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีอาการ ข้อ 1 หรือ 2
ข้อใดข้อหนึ่ง ร่วมกับอาการในข้อ 3-9 อย่างน้อย 5 อาการ ติดต่อ
กันนาน 2 สัปดาห์ ให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคซึมเศร้า  หากพบเห็น
อย่าประมาท ควรพูดคุยกับเขา หรืออาจแนะน�ำให้เขาไปพบจิตแพทย์
ควรเปลี่ยนทัศนคติที่ว่า  ที่ไปพบจิตแพทย์ คือ คนเป็นบ้า  เพราะ
การมีอคติเช่นนี้ จะยิ่งท�ำให้ผู้ป่วยไม่กล้าไปพบแพทย์ ท�ำให้
ไม่ได้รบั การรักษาอย่างถูกต้องและสุดท้ายจบชีวติ ด้วยการฆ่าตัวตาย
การป้องกันโรคซึมเศร้า ท�ำได้โดยกินอาหารครบ 5 หมู่
ออกก�ำลังกายสัปดาห์ละอย่างน้อย 4 วันต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องกัน
30-40 นาที นอนหลับให้เพียงพอกับทีร่ า่ งกายต้องการ ให้ตนื่ ขึน้ มา
แล้วรู้สึกสดชื่น ไม่ง่วงหรือยังเพลียอยู่ ท�ำสมาธิ (Mindfulness)
เพื่อผ่อนคลายจิตใจ ช่วยให้สมองผ่อนคลาย ลดความเครียดได้
ฝึกคิดบวก ป้อนความคิดทางบวกให้กับตัวเองอยู่เสมอเพื่อสร้าง
ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง ขอรับค�ำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต
1323 โทรฟรี 24 ชั่วโมง หรือรีบพามาพบจิตแพทย์เพื่อขอรับ
บริการได้ที่โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ
ที่มา : https://www.dek-d.com/board/view/3780414
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ “โรคซึมเศร้า” แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : โรคซึมเศร้า

คำ�ถามที่ 1.1 :
คนไทยในวัยใด ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากที่สุด
		

คำ�ถามที่ 1.2 :
ผลการส�ำรวจปี 2551 ช่วงอายุเท่าใดที่เพศหญิงและชายมีความชุกของโรคซึมเศร้าเท่ากัน
		
		

คำ�ถามที่ 1.3 :
ให้บอกอาการของโรคซึมเศร้ามาอย่างน้อย 3 อาการ
		

ชุดค�ำถามที่ 2 : โรคซึมเศร้า
คำ�ถามที่ 2.1 :
			

จากภาวะบกพร่องทาง
สุขภาพของประเทศไทย

			
ให้นักเรียนอธิบายความหมายของแผนภาพในกรอบข้อความ
			

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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คำ�ถามที่ 2.2 :
ข้อสรุปใดไม่สอดคล้องกับแผนภาพ “ความชุกของโรคซึมเศร้าในคนไทย ปี 2551”
1. เพศหญิงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าชาย
2. เมื่ออายุมากขึ้นคนไทยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น
3. ทุกช่วงวัยเพศหญิงมีความชุกของโรคซึมเศร้ามากกว่าชาย
4. เพศหญิงช่วงอายุ 55-59 มีความชุกของโรคซึมเศร้ามากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ
คำ�ถามที่ 2.3 :
จงบอกจุดประสงค์ของผู้เขียนในการใส่แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วยตนเองในเนื้อเรื่อง
		

ชุดคำ�ถามที่ 3 : โรคซึมเศร้า
คำ�ถามที่ 3.1 :
จากเนื้อเรื่อง คนวัยท�ำงาน เป็นกลุ่มคนที่มีความชุกของโรคซึมเศร้ามากที่สุด
จงระบุปัจจัยหรือสาเหตุที่ท�ำให้คนกลุ่มนี้เป็นโรคซึมเศร้า
		

คำ�ถามที่ 3.2 :
จากผลการส�ำรวจความชุกของโรคซึมเศร้าในคนไทย ตามแผนภาพ เพศหญิงมีความชุกของ
โรคซึมเศร้ามากกว่าเพศชายทุกช่วงอายุ ยกเว้นอายุตงั้ แต่ 80 ปีขนึ้ ไป เพศชายและเพศหญิงมีความชุก
ของโรคซึมเศร้าเท่ากัน
นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุใดบ้างที่ท�ำให้เพศชายและเพศหญิงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีความชุกของโรคเท่ากัน
(ตอบมา 2 ข้อ)

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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คำ�ถามที่ 3.3 :
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (รวมทั้งวันนี้)
ไม่
เป็น
เป็น เป็นแทบ
นักเรียนมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน
เป็นเลย บางวัน บ่อย ๆ ทุกวัน
1. รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่สนใจท�ำอะไร (แม้ในสิ่งที่เคยชอบท�ำมาก ๆ)
0
1
2
3
2. รู้สึกเศร้าใจ ท้อแท้ใจ ไม่เป็นสุขใจ
0
1
2
3
3. นอนไม่หลับ หลับยาก หลับ ๆ ตื่น ๆ (หรือนอนมากกว่าปกติ)
0
1
2
3
4. เหนื่อยง่าย ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง
0
1
2
3
5. เบื่ออาหาร (หรือกินจุกว่าปกติ)
0
1
2
3
6. ต�ำหนิตนเองบ่อย ๆ คิดว่าตัวองเป็นภาระ
0
1
2
3
7. หลงลืมง่าย ไม่มีสมาธิ
0
1
2
3
8. เชื่องช้ากว่าปกติ (หรือกระสับกระส่ายกว่าปกติ)
0
1
2
3
9. คิดอยากตาย คิดท�ำร้ายตนเอง คิดว่าถ้าตายไปคงจะดี
0
1
2
3
รวม
1. ให้นักเรียนประเมินและสรุปผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินของนักเรียนสรุปได้อย่างไร
		

2. จากผลการประเมินตนเองในข้อ 1 นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร
		

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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JOB NEW ONLINE
JOB NEW ONLINE

บริษัทรับท�ำสื่อโฆษณาทาง Internet รับท�ำการตลาดให้กับบริษัทชั้นน�ำในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยการกระจายข้อมูลข่าวสารโฆษณาตามเว็บไซต์ ใช้แบนเนอร์เป็นสื่อโฆษณาทั้งในรูปแบบ
รูปภาพ ข้อความกระจายไปตามเว็บไซต์ต่าง ๆ และกระจายไปที่อีเมล์ของผู้ที่ใช้บริการของบริษัท คือ ลูกค้า 
เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า

คุณสมบัติในการสมัคร
-

อายุ 20 ปีขึ้นไป
ไม่จ�ำกัดเพศ ไม่จ�ำกัดวุฒิการศึกษา 
มีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตส่วนตัว ท�ำที่ร้านเน็ตได้หรือที่ท�ำงาน
สามารถมีเวลาว่างท�ำงาน วันละ 2-3 ชม.
ไม่จ�ำเป็นต้องมีประสบการณ์ เลือกเวลาท�ำงานได้
รายได้ ประมาณ 15,000-30,000 บาทต่อเดือน ไม่ fix ตายตัวขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ท�ำ

รายได้กับเวลาในการท�ำงาน

- 5,000-10,000 บาท ใช้เวลาท�ำทุกวัน 2-3 ชั่วโมง
- 10,000-20,000 บาท ใช้เวลาท�ำทุกวัน 3-5 ชั่วโมง
- 25,000 บาทขึ้นไป ใช้เวลาท�ำทุกวัน 5 ชั่วโมง

ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณกบ ติดต่อ 092 222 0202
Line : JOB NEW ONLINE

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ “JOB NEW ONLINE” แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : JOB NEW ONLINE

คำ�ถามที่ 1.1 :
บริษัทนี้ท�ำงานเกี่ยวกับอะไร

คำ�ถามที่ 1.2 :
ถ้าต้องสมัครงานบริษัทนี้จะติดต่อได้ทางใดบ้าง

คำ�ถามที่ 1.3 :
ส่วนใดของเนื้อเรื่องที่ท�ำให้ต้องการสมัครงานบริษัทนี้

ชุดค�ำถามที่ 2 : JOB NEW ONLINE

คำ�ถามที่ 2.1 :
จงตั้งชื่อต�ำแหน่งงานที่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานตามประกาศ

คำ�ถามที่ 2.2 :
อุปกรณ์ที่ส�ำคัญที่ต้องใช้ในการท�ำงานมีอะไรบ้าง จงระบุมาอย่างน้อย 2 อย่าง
1.
2.

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 3 : JOB NEW ONLINE

คำ�ถามที่ 3.1 :
A B C และ D ก�ำลังหางานท�ำโดยแต่ละคนมีคุณสมบัติดังตาราง

ชื่อ
A
B
C
D

อายุ เพศ คอม
18 ญ P
22
ช
×
25 ญ P
30 ญ P

ประสบการณ์
P
P
P
P

งานประจ�ำ
พนักงานขายหน้าร้าน
นักศึกษา
เจ้าของช่างเสริมสวย
รับราชการครู

วุฒิการศึกษา
ม.3
ป.ตรี
ปวช.
ป.โท

ใครไม่มีสิทธิ์ในการสมัครเข้าทำ�งานกับบริษัทแห่งนี้ เพราะเหตุใด

คำ�ถามที่ 3.2 :
จากข้อมูลผู้สมัครในข้อ 3.1 ถ้าต้องเลือกคนเข้าท�ำงานเพียง 1 คน นักเรียนจะตัดสินใจเลือกใคร
เพราะเหตุใด

คำ�ถามที่ 3.3 :
ถ้านักเรียนเป็นคนหนึ่งที่ก�ำลังต้องการหางานท�ำ  นักเรียนต้องการรู้ข้อมูลใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบ
		
การตัดสินใจว่าควรสมัครงานกับบริษัทนี้หรือไม่

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ศัลยกรรมเรื่องธรรมดาของคนรุ่นใหม่

ที่มา : www.pr-network.in.th  www.dek-d.com  www.bugaboo.tv

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ “ศัลยกรรมเรื่องธรรมดาของคนรุ่นใหม่”
แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : ศัลยกรรมเรื่องธรรมดาของคนรุ่นใหม่

คำ�ถามที่ 1.1 :
วัยรุ่นที่นิยมท�ำศัลยกรรม ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงใด
		

คำ�ถามที่ 1.2 :
วัยรุ่นส่วนใหญ่ตัดสินใจท�ำศัลยกรรมเพราะสาเหตุใด
		

ชุดค�ำถามที่ 2 : ศัลยกรรมเรื่องธรรมดาของคนรุ่นใหม่

คำ�ถามที่ 2.1 :
จุดมุ่งหมายของการน�ำเสนอสถานการณ์นี้ตรงกับข้อใด
1. อธิบายค่านิยมในการท�ำศัลยกรรม
2. อธิบายทัศนคติต่อการท�ำศัลยกรรม
3. อธิบายเหตุผลของการท�ำศัลยกรรม
4. อธิบายอันตรายจากการท�ำศัลยกรรม
คำ�ถามที่ 2.2 :
ข้อความว่า “การศึกษา = การท�ำศัลยกรรม คือ มุมมองของพ่อแม่รนุ่ ใหม่ทมี่ องว่าการท�ำศัลยกรรม
เปรียบเสมือนการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสที่ดีกว่าให้กับลูกหลานเช่นเดียวกับการใช้การศึกษา”
นักเรียนเข้าใจความหมายของข้อความนี้อย่างไร จงอธิบาย

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 3 : ศัลยกรรมเรื่องธรรมดาของคนรุ่นใหม่

คำ�ถามที่ 3.1 :
จงให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดข่าวประชาสัมพันธ์จงึ ใช้ชอื่ ว่า “ศัลยกรรมเรือ่ งธรรมดาของคนรุน่ ใหม่”

คำ�ถามที่ 3.2 :
ข้อความ “ทีน่ า่ เป็นห่วงคือกลุม่ วัยรุน่ ทีอ่ ยากสวย แต่มงี บประมาณจ�ำกัด จึงไม่มสี ทิ ธิเ์ ลือกมากนัก
น้อง ๆ กลุ่มนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะเจอผลข้างเคียงจากการท�ำศัลยกรรมได้มากกว่าคนทั่วไป”
จงยกตัวอย่าง “ความเสี่ยง” ที่อาจเกิดขึ้นได้
		

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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สังคมนอกคอก
“สังคมของเราเต็มไปนอกคอก และมีคอกหลายอย่างครอบคลุมพวกเราทุกคนอยู่ พอพูดแบบนี้
ทุกคนจะคิดถึงประเด็นการเมือง แต่ขอไม่ยกตัวอย่างการเมือง เพราะการเมืองเป็นตัวอย่างที่มองเห็นง่ายมาก
และพอถูกมองเห็นง่ายก็จะมีการตั้งค�ำถามและถกเถียงได้มาก ซึ่งสิ่งที่ถูกตั้งค�ำถามและถกเถียงมากมันสามารถ
ไปสู่ทางออกได้ แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่มองเห็นยากกว่าและไม่ค่อยถูกตั้งค�ำถาม เมื่อไม่ถูกตั้งค�ำถามก็จะไม่มี
การแก้ไข ยกตัวอย่างง่ายที่สุดอาจจะเป็นเรื่องความเป็นชาย ความเป็นหญิง มันเป็นคอกที่อยู่ในวัฒนธรรม
การกระท�ำของผู้ชายบางคนหรือแม้แต่การกระท�ำของผู้หญิงบางคนที่มากดผู้หญิงด้วยกันเองให้ต้อยต�่ำอยู่ใน
สื่อละคร หรือแม้แต่วรรณกรรมกระแสหลักก็ยังมีบางโมเมนต์ที่เหยียด หรือแม้แต่บางทีตัวเราเองยังเผลอไผล
ไปพูดแซวผู้หญิง ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นการเหยียด หรือคอกที่ล้อมกรอบอยู่ว่าถ้าเธออยากจะเป็นเมียและแม่ที่ดี
ต้องเป็นแบบนี้ แล้วมันมองเห็นได้ยากท�ำให้แก้ไขยากขึ้น”
บทสัมภาษณ์ ของ ลี้-จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุทร กวีซีไรต์ ปี 2560

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ “สังคมนอกคอก” แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : สังคมนอกคอก

คำ�ถามที่ 1.1 :
ผู้เขียนน�ำเสนอ “คอก” ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายคือคอกด้านใด
		

คำ�ถามที่ 1.2 :
การแสดงความคิดเห็น การโต้แย้งต่อ “คอก” ก่อให้เกิดผลดีในเรื่องใด
		

ชุดค�ำถามที่ 2 : สังคมนอกคอก

คำ�ถามที่ 2.1 :
จงอธิบายค�ำว่า “คอก” ในความหมายของผู้เขียนตามความเข้าใจของนักเรียน
		

คำ�ถามที่ 2.2 :
“สังคมนอกคอก” หมายความว่าอย่างไร จงอธิบาย
		

คำ�ถามที่ 2.3 :
ผู้เขียนต้องการสื่อสารข้อมูลถึงผู้อ่านเกี่ยวกับอะไร
		

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

ตามแนวทางการประเมินของ

33

ชุดค�ำถามที่ 3 : สังคมนอกคอก

คำ�ถามที่ 3.1 :
ข้อความว่า “นักเรียนเป็นคอก ๆ หนึ่งในสังคม”
ให้นักเรียนอธิบายคอกของนักเรียนตามความเข้าใจ
		

คำ�ถามที่ 3.2 :
ให้นักเรียนบอกลักษณะของ “นักเรียนนอกคอก” มา 1 อย่าง
		

คำ�ถามที่ 3.3 :
ให้นักเรียนระบุค�ำหนึ่งค�ำที่มีลักษณะเป็น “คอก” ในสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู่ พร้อมทั้งอธิบายว่า
ท�ำไมค�ำนั้นจึงเป็นคอกส�ำหรับนักเรียน
		

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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กำ�ลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา : http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Infographic/Attachments/27/17.THAILAND4.0.jpg

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ “ก�ำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : ก�ำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำ�ถามที่ 1.1 :
ปี 2559 ผู้จบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาใดไปประกอบอาชีพอื่นมากที่สุด
1. สาขาสุขภาพ
2. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
3. สาขาการผลิตและกระบวนการผลิต
4. สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
คำ�ถามที่ 1.2 :
คนที่จบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ท�ำงานอื่น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร
		

ชุดค�ำถามที่ 2 : ก�ำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำ�ถามที่ 2.1 :
จงอธิบายลักษณะส�ำคัญของแรงงานยุค Thailand 4.0
		

คำ�ถามที่ 2.2 :
จากกราฟก�ำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2557 - ปี 2559 แนวโน้มผู้ที่จบด้าน
วิทยาศาสตร์และท�ำงานด้านวิทยาศาสตร์ และจบด้านวิทยาศาสตร์แต่ท�ำงานอื่น มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร จงอธิบาย

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 3 : ก�ำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำ�ถามที่ 3.1 :
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับตลาดแรงงานคืออะไร เพราะเหตุใด

คำ�ถามที่ 3.2 :
นักเรียนคิดว่าคนที่ไม่ได้จบด้านวิทยาศาสตร์แต่ท�ำงานด้านวิทยาศาสตร์ จะเป็นอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 หรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ
เหตุผลประกอบ

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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เด็กกับคอมพิวเตอร์
ดิฉันเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งที่สนับสนุนให้ลูกได้ฝึกคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เล็ก ๆ เพราะมองอนาคตว่า
คอมพิวเตอร์จะมีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งก็เป็นจริงซะด้วย ในปัจจุบันแทบจะทุกบ้านที่มี
คอมพิวเตอร์ใช้ โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็ก ๆ เพราะปัจจุบันอาจารย์มักจะให้การบ้านเด็ก อาจเป็นรายงานต่าง ๆ
ต้องหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพือ่ ประกอบรายงาน ซึง่ เราก็ทราบว่าการสือ่ สารในปัจจุบนั ไร้พรมแดน แค่ปลายนิว้
สัมผัส อะไรจะง่ายขนาดนั้น ทุกอย่างที่มีคุณอนันต์ ก็มีโทษมหันต์เช่นกัน เด็กบางคนสนใจเรื่องเกมออนไลน์
ในอินเทอร์เน็ต จนถึงขนาดติดเกมซึ่งจะเกิดโทษท�ำให้การเรียนแย่ลง และซึมซับพฤติกรรมจากเกม เช่น มีพฤติกรรม
รุนแรง ก้าวร้าว ดังนั้น ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ควรจะดูแล และสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่ลดความสัมพันธ์กับ
กลุม่ เพือ่ นลง แต่จะติดกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์แทนเกมออนไลน์ บางเกมมีผลต่อสุขภาพจิตของเด็ก เพราะเมือ่ เล่นบ่อย
เด็กจะรู้สึกชอบเอาชนะ และเคยชินกับการแข่งขัน ซึ่งในชีวิตจริงไม่เป็นเช่นนั้น จะต้องมีแพ้มีชนะจนเด็กกลาย
เป็นคนก้าวร้าวไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่มีความรับผิดชอบ การที่เด็กหมกมุ่นในเกม ท�ำให้ไม่รู้จักชีวิตจริง
เลือกจะอยู่ในโลกจินตนาการมากกว่า
ดั ง นั้ น ผู ้ ป กครองต้ อ งคอยให้ ค วามสนใจในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ข องเด็ ก หาทางออกโดย
เลือกใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเมื่อจ�ำเป็น เด็กอาจจะหาข้อมูลหรืออ่านหนังสือออนไลน์ โดยแบ่งเวลา
การใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ ท�ำงาน เมือ่ ท�ำงานเสร็จอยากจะพักผ่อนด้วยการเล่นเกม ก็ควรก�ำหนดเวลาการเล่นไม่ใช่ให้เกม
มาก�ำหนดให้เราเล่น หรือก�ำหนดไม่ให้เราเลิกเล่น ถึงเวลาที่ผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่และแนะน�ำสิ่งที่ถูกที่ควร
ให้เด็ก ๆ หรือหากิจกรรมอื่น ๆ ที่ดึงเด็กออกจากเกมคอมพิวเตอร์ โดยครอบครัวพาออกไปดูหนัง ทานอาหาร
นอกบ้านบ้าง ก็จะเป็นการสร้างความสุข ความผูกพันของครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

ปัฐมาภรณ์ พิงคสิทธิ์
https://www.jvkk.go.th/jvkkjirst/stary/general/65.htm.
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ “เด็กกับคอมพิวเตอร์” แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : เด็กกับคอมพิวเตอร์

คำ�ถามที่ 1.1 :
จงระบุลักษณะของเด็กที่มีแนวโน้มที่จะติดเกมออนไลน์มา 1 ข้อ
		

ชุดค�ำถามที่ 2 : เด็กกับคอมพิวเตอร์

คำ�ถามที่ 2.1 :
สาระส�ำคัญของย่อหน้าที่ 1 คือข้อใด
1. การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�ำวัน
2. ประโยชน์และโทษของการใช้คอมพิวเตอร์
3. การใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่มเกมออนไลน์
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของการใช้คอมพิวเตอร์
ค�ำถามที่ 2.2 :
จุดประสงค์ของผู้เขียนในย่อที่ 2 คืออะไร
		

ชุดค�ำถามที่ 3 : เด็กกับคอมพิวเตอร์

คำ�ถามที่ 3.1 :
ผู้เขียนกล่าวว่า  “ดิฉันเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งที่สนับสนุนให้ลูกได้ฝึกคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เล็ก ๆ
เพราะมองอนาคตว่าคอมพิวเตอร์จะมีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันมากขึ้นเรื่อย ๆ”
ข้อความดังกล่าวมีทงั้ ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของผูเ้ ขียน ให้นกั เรียนระบุขอ้ ความทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น และนักเรียนเห็นด้วยกับความเห็นของผู้เขียนหรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย
ข้อเท็จจริง :
ข้อคิดเห็น :
ความเห็นของนักเรียน :
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ทฤษฎีแมลงสาบ (Cockroach Theory)
ณ ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ขณะที่นั่งจิบกาแฟอย่างสงบ อยู่ ๆ ก็มีแมลงสาบจากไหนไม่รู้บินเข้ามาเกาะ
ผู้หญิงโต๊ะข้าง ๆ แบบไม่ทันตั้งตัว ผู้หญิงคนนี้กรีดร้อง กระโดดโลดเต้น โหวกเหวก โวยวาย สะบัดไม้ สะบัดมือ
หวังให้แมลงสาบบินออกไป ในตอนนั้นท่าทางที่เธอแสดงออกมา  ท�ำให้เพื่อน ๆ ที่นั่งด้วยกันรู้สึกตกใจและ
หัวเสียเป็นอย่างมาก หลังจากเธอใช้ความพยายามสักครู่หนึ่งแมลงสาบก็บินออกไป แต่เดี๋ยวนะ!!! มันไม่ได้
ไปไหนไกลเลย มันแค่เปลี่ยนเป้าหมายไปเกาะผู้หญิงข้าง ๆ แทน
ทันทีที่แมลงสาบเริ่มเกาะอีกคนปุ๊บ เหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนเดิมเปะ ผู้หญิงคนใหม่ร้องโหวกเหวก
โวยวาย กระโดดโลดเต้น พยายามท�ำทุกวิถีทางสลัดแมลงสาบให้หลุดออกไปเหมือนคนก่อน เด็กเสิร์ฟเห็นเข้า 
ก็ตกใจรีบวิง่ ตรงดิง่ มาทีโ่ ต๊ะลูกค้าทันที เหมือนแมลงสาบจะรูว้ า่ เหยือ่ รายใหม่ก�ำลังมาแล้วมันเลยบินออกจากตัว
ผูห้ ญิงคนที่สองแล้วมาเกาะทีเ่ ด็กเสิรฟ์ คนนั้นแทน เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึน้ แทนทีเ่ ด็กเสิร์ฟจะสะบัดแมลงสาบ
ตัวนั้นทิ้งในทันทีเขากลับยืนมองนิ่ง ๆ เฉกเช่นเพื่อนที่คุ้นเคยกัน สังเกตพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของแมลงสาบ
บนเสื้อเขา  เมื่อเด็กเสิร์ฟมั่นใจในทิศทางการเคลื่อนที่ของแมลงสาบแล้วเด็กเสิร์ฟจึงค่อยเอามือคว้าแมลงสาบ
อย่างรวดเร็วพร้อมกับน�ำออกไปโยนทิง้ นอกร้านในทันที สิง่ ที่ CEO Google คนนีต้ งั้ ค�ำถาม คือ “แมลงสาบ” คือ
ต้นเหตุของความโกลาหลครัง้ นีร้ ปึ า่ ว? ถ้าใช่...แล้วท�ำไมเด็กเสิรฟ์ คนนีถ้ งึ ยืนนิง่ ๆ พร้อมกับรับมือกับเจ้าแมลงสาบ
ตัวนี้ได้อย่างสบาย ๆ ในขณะที่หญิงสาวสองคนนั้นถึงกระโดดโลดเต้น วิ่งไปมาเพื่อให้แมลงสาบบินออกไป
จริง ๆ แล้วปัญหามันอาจไม่ใช่อยู่ที่ “แมลงสาบ” แต่มันอยู่ที่ความสามารถในการรับมือกับปัญหา
ที่เข้ามารบกวนมากกว่า  Sundar Pichai เลยเริ่มตระหนักว่าที่ผ่านมาสิ่งต่าง ๆ ที่ท�ำให้ตัวเขาหัวเสียไม่ว่าจะ
เสียงบ่นจากเจ้านาย พ่อแม่ ลูกค้า หรือคนใกล้ตัวหรือความเครียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเขา จริง ๆ แล้วมันอาจจะไม่ใช่
ปัญหาเลยก็เป็นได้ อารมณ์หรือความรู้สึกต่าง ๆ เหล่านั้นเกิดจากเราเอง เรานี้แหละ ที่ไม่สามารถรับมือกับ
สิง่ ต่าง ๆ เหล่านัน้ ได้ เพราะจริง ๆ แล้วเราคือคนทีเ่ ลือกเองว่าจะรูส้ กึ ยังไงกับสิง่ รบกวนเหล่านัน้ มันไม่ใช่เพราะรถติด
แล้วท�ำให้เราหัวเสียแต่มนั คือปฏิกริ ยิ าของเราทีใ่ ช้ในการรับมือกับปัญหาต่างหาก บางทีถา้ ไม่มสี ติ เราอาจหงุดหงิด
อารมณ์ร้อนมากยิ่งขึ้น พอรถยิ่งติดเรายิ่งรีบ สุดท้ายบานปลายน�ำไปสู่อุบัติเหตุรถชนหรือในกรณีของแมลงสาบ
ยิ่งพยายามปัดออกจากเสื้อ สุดท้ายมันอาจบินมาเกาะหน้า หรือบินเข้าปาก ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าคุณพยายามวิ่งหนี
คุณอาจสะดุดล้มเป็นแผลใหญ่โตก็ได้
ดังนั้น จงจ�ำไว้ว่า  ยิ่งวิธีการรับมือที่ไม่ถูกต้อง ยิ่งท�ำให้ปัญหายุ่งเหยิงใหญ่โต สิ่งส�ำคัญ คือ ไม่ใช่แค่
React หรือแค่ตอบสนองปัญหาด้วยสัญชาตญาณ แต่มันต้องเป็นการ Respond หรือรับมือด้วยกระบวนการคิด
ที่ถูกต้อง ผ่านการใช้สมองไตร่ตรอง เพื่อควบคุมต้นตอของปัญหา ไม่ให้มันบานปลายเกินแก้ไข คนที่มีความสุข
ไม่ใช่เพราะทุก ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมีแต่เรื่องที่ถูกต้องตามแผนที่วางไว้หรอกนะ แต่ที่เขามีความสุขเพราะ
สติและทัศนคติทดี่ ที มี่ ตี อ่ ปัญหาต่าง ๆ ในชีวติ มากกว่า คุณเลือกเอาเองละกันว่าอยากรับมือกับปัญหาแบบ React
หรือ Respond
ที่มา : https://oknation.notiontv./blog/weleverta/2018/01/24/entry-5
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ “ทฤษฎีแมลงสาบ” แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : ทฤษฎีแมลงสาบ (Cockroach Theory)
คำ�ถามที่ 1.1 :
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใด
		

คำ�ถามที่ 1.2 :
พฤติกรรมแบบ React กับ Respond แตกต่างอย่างไร
		

ชุดค�ำถามที่ 2 : ทฤษฎีแมลงสาบ (Cockroach Theory)
คำ�ถามที่ 2.1 :
ผู้เขียนเปรียบเทียบแมลงสาบกับสิ่งใด จงอธิบาย
		

คำ�ถามที่ 2.2 :
ผู้เขียนเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้หญิง 2 คน และเด็กเสิร์ฟกับอะไร จงอธิบาย
		

คำ�ถามที่ 2.3 :
จงเขียนวงกลมล้อมรอบบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบ Respond
		
ผู้หญิงคนที่ 1
ผู้หญิงคนที่ 2
เด็กเสิร์ฟ
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ชุดค�ำถามที่ 3 : ทฤษฎีแมลงสาบ (Cockroach Theory)

คำ�ถามที่ 3.1 :
เหตุการณ์ในชีวิตของนักเรียนบางอย่างมีลักษณะเหมือน “แมลงสาบ”
จงยกตัวอย่างและอธิบายว่าท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น
		

ค�ำถามที่ 3.2 :
จงระบุสิ่งที่ท�ำให้ได้แต่ละคนแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามากระทบแตกต่างกันมา  1 อย่าง
พร้อมทั้งอธิบาย
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แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy)

แบบฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ จัดท�ำขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการน�ำความรู้คณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนรู้
ในห้ อ งเรี ย นไปใช้ แ ก้ ป ั ญ หาในสถานการณ์ ข องโลกที่ นั ก เรี ย นอาจพบเจอหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ โดยมี ส ถานการณ์
ในโลกของความจริงมาให้นักเรียนฝึก ตามบริบทที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 4 ด้าน คือ ส่วนตัว สังคม อาชีพ
และวิ ท ยาศาสตร์ จ�ำนวน 16 สถานการณ์ ได้ แ ก่ Internet กั บ คนไทย ภู ก ระดึ ง แพ็ ก เกจมื อ ถื อ
Kerry Express ผลส่งออกไทยปี’60 การประเมินราคาบ้าน ตลาด ก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบ จ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วรายปี ค่าบริการสระว่ายนำ �้ โรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ โดมตากแห้ง IT SHOP แรงงานสูงอายุ โทรศัพท์
และวงล้อรางวัล จ�ำแนกตามบริบท ดังนี้
ส่วนตัว
แพ็กเกจมือถือ
การประเมินราคาบ้าน
ค่าบริการสระว่ายน�้ำ 
โทรศัพท์
วงล้อรางวัล
IT SHOP
อาชีพ
Kerry Express
ตลาด
โรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ
โดมตากแห้ง

บริบท

สังคม
Internet กับคนไทย
ภูกระดึง
ผลส่งออกไทยปี’60
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวรายปี
แรงงานสูงอายุ
วิทยาศาสคร์
ก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบ

แต่ละสถานการณ์นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน
เพื่อหาแนวทางการใช้ความรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับ ปริมาณ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ ปริภูมิ
และรู ป ทรง และความไม่ แ น่ น อนและข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ นั้ น ๆ ในการแก้ ป ั ญ หา  โดย
แต่ ล ะสถานการณ์ จ ะประกอบไปด้ ว ยชุ ด ค�ำถามที่ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถของนั ก เรี ย นด้ า น
การใช้คณิตศาสตร์ใน 3 ลักษณะ คือ การคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงของคณิตศาสตร์ การใช้ความรู้
หลักการและกระบวนการของคณิตศาสตร์ในการแก้ปญ
ั หา และการตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
ในลักษณะของการถามน�ำ เพื่อน�ำไปสู่ค�ำถามที่ต้องใช้สมรรถนะของ PISA ในการหาค�ำตอบ

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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Internet กับคนไทย

ทีม่ า : https://www.nuttaputch.com/เหลียวมองสถิตนิ า่ สนใจกับพฤติกรรมออนไลน์ของไทยใน-thailand-internet-user-profile-2017/

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษา/ท�ำความเข้าใจสถานการณ์ แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : Internet กับคนไทย

ผลการส�ำรวจ พบว่า  คนไทย Gen Y ใช้อินเทอร์เน็ตในวันหยุดโดยเฉลี่ย 7 ชั่วโมง 36 นาทีต่อวัน
และวันท�ำงานโดยเฉลี่ย 7 ชั่วโมง 12 นาทีต่อวัน
จงสรุปว่าข้อความต่อไปนี้ “เท็จ” “จริง” หรือ “สรุปไม่ได้” โดยเขียนค�ำตอบลงในช่องข้อสรุป
ข้อ
ข้อความ
1. สามารถบอกได้อย่างมั่นใจว่าใน 1 วัน มีคนไทย Gen Y อย่างน้อย 1 คน
ใช้อินเทอร์เน็ตในวันท�ำงาน 7 ชั่วโมง 36 นาทีพอดี
2. อาจมีบางวันที่คนไทย Gen Y ใช้อินเทอร์เน็ตในวันหยุด 7 ชั่วโมง 36 นาที
3. โดยภาพรวมคนไทย Gen Y ใช้อินเทอร์เน็ตในวันหยุดมากกว่าวันท�ำงาน
4. คนไทย Gen Y ทุกคน ใช้อินเทอร์เน็ตในวันท�ำงานน้อยกว่าวันหยุด

ข้อสรุป

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 2 : Internet กับคนไทย

ถ้าในการส�ำรวจครั้งนี้มีคนไทย Gen X จ�ำนวน 70 คน
ให้นักเรียนใช้ข้อมูลตอบค�ำถามข้อ 2.1-2.3 โดยการเขียนอธิบาย/หรือเติมค�ำให้สมบูรณ์
2.1 จงอธิบายวิธีหาเวลาใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันในช่วงวันท�ำงานของคนไทย Gen X
			
2.2 จงเติมค�ำในช่องว่าง
- การส�ำรวจครั้งนี้มีคนไทย Gen X จ�ำนวน________คน
- คนไทย Gen X ใช้อินเทอร์เน็ตในการท�ำงาน_______ชม./วัน
- เขียนสมการเพื่อหาเวลารวมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย Gen X ได้เป็น
			
2.3 คนไทย Gen X ใช้อินเทอร์เน็ตในวันท�ำงานรวมกันกี่ชั่วโมง จงแสดงวิธีท�ำ
			

ชุดค�ำถามที่ 3 : Internet กับคนไทย

การวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้อนิ เทอร์เน็ตครัง้ นี้ พบว่า มีการบันทึกข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามผิด 1 คน
โดยบันทึกข้อมูลของคน Gen Z เป็นคน Gen Y ซึง่ มีการใช้อนิ เทอร์เน็ตในวันท�ำงาน 4 ชัว่ โมง/วัน และในวันหยุด
6 ชั่วโมง/วัน
ให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่ก�ำหนดแล้วลงข้อสรุปว่า “จริง” “เท็จ” หรือ “สรุปไม่ได้” เมื่อข้อมูล
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว โดยเขียนค�ำตอบลงในช่องข้อสรุป
ข้อความ
เวลาใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันของคนไทยในวันท�ำงานลดลง
เวลาใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันของคนไทย Gen Z ในวันท�ำงานเท่าเดิม
เวลาใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมต่อวันของคนไทย Gen Z ในวันท�ำงานเพิ่มขึ้น
จ�ำนวนคนไทย Gen Z เพิ่มขึ้น และจ�ำนวนคนไทย Gen Y ลดลง

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ข้อสรุป

ภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
ปี 2560 ระบบฐานข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจในการบริหารจัดการ
อุทยานแห่งชาติ บันทึกข้อมูลจ�ำนวนนักท่องเที่ยวรายเดือนได้
ดังกราฟด้านล่าง

จำ�นวนนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปี 2560
(หน่วยเป็นคน)

37,642

15,981
6,506

8,633
1,211 1,514 829 863 1,221 1,210

8,981

792

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

(เดือนกุมภาพันธ์ มี 28 วัน)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษา/ท�ำความเข้าใจสถานการณ์ แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : ภูกระดึง

จากข้อมูลจำ�นวนนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปี 2560
ให้นักเรียนใช้ข้อมูลตอบค�ำถามที่ 1.1-1.2 โดยเขียนค�ำตอบลงใน
1.1 ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวขึ้นภูกระดึงทั้งสิ้นกี่คน

1.2 ปี 2560 มีคนพิชิตยอดภูกระดึงวันละประมาณกี่คน (ให้ตอบเป็นจ�ำนวนเต็ม)
			

ชุดค�ำถามที่ 2 : ภูกระดึง

ข้อความต่อไปนีส้ ามารถสรุปได้จากกราฟข้อมูลจำ�นวนนักท่องเทีย่ วอุทยานแห่งชาติภกู ระดึง ปี 2560
ใช่หรือไม่
ให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบคำ�ว่า “ใช่” “ไม่ใช่” หรือ “สรุปไม่ได้”

ข้อ
ข้อความ
2.1 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมเป็น 1 ใน 8 ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ในเดือนตุลาคม
2.2 เดือนธันวาคม มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูกระดึงวันละ 1,214 คนพอดี
2.3 ใน 1 ปีที่ผ่านมา อาจมีบางวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูกระดึงเลย

ชุดค�ำถามที่ 3 : ภูกระดึง

ค�ำตอบ
ใช่/ไม่ใช่/สรุปไม่ได้
ใช่/ไม่ใช่/สรุปไม่ได้
ใช่/ไม่ใช่/สรุปไม่ได้

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นได้ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ของทุกวัน
ระยะทางเดินขึ้นเขาจากศูนย์บริการศรีฐานถึงศูนย์บริการหลังแป ประมาณ 5.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
4-5 ชั่วโมง และระยะทางจากศูนย์บริการหลังแปถึงศูนย์บริการวังกวาง ประมาณ 3.5 กิโลเมตร

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ให้นักเรียนใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ตอบค�ำถามที่ 3.1-3.4
- เดิ น ทางจากศู น ย์ บ ริ ก ารศรี ฐ านถึ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารวั ง กวางด้ ว ยอั ต ราเร็ ว เฉลี่ ย 2 กิ โ ลเมตร
ต่อชั่วโมง
- เดินทางจากศูนย์บริการหลังแปถึงศูนย์บริการวังกวางครึ่งชั่วโมง
- เดินทางกลับโดยใช้อัตราเร็วจากศูนย์บริการวังกวางถึงศูนย์บริการหลังแปด้วยอัตราเร็วเท่าเดิม
แต่เดินจากศูนย์บริการหลังแปถึงศูนย์บริการศรีฐานด้วยอัตราเร็วเป็นสองเท่าของขาขึ้น
3.1 ใช้เวลาเดินทางจากศูนย์บริการศรีฐานถึงศูนย์บริการวังกวางกี่ชั่วโมง กี่นาที จงแสดงวิธีคิด
			

3.2 เดินทางจากศูนย์บริการศรีฐานถึงศูนย์บริการหลังแปด้วยอัตราเร็วกีก่ โิ ลเมตรต่อชัว่ โมง จงแสดง
วิธีคิด
			

3.3 ถ้าลงจากภูกระดึงเวลา  15.00 น. จะถึงศูนย์บริการศรีฐานก่อนเวลา  18.30 น. หรือไม่
จงแสดงเหตุผลประกอบ
			

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 4 : ภูกระดึง

ถ้านักท่องเที่ยวใช้แอปพิเคชั่นนับก้าวในการขึ้นภูกระดึงแสดงจ�ำนวนก้าว ดังกราฟ
จ�ำนวนก้าว (1,000 ก้าว)
10

7
6

6

10

3

4

0

3.0

5.5

9.0

ระยะทาง (กิโลเมตร)

ให้นักเรียนใช้ข้อมูลจากกราฟตอบค�ำถามที่ 4.1-4.2
4.1 แอปพลิเคชัน่ นับจ�ำนวนก้าวของนักท่องเทีย่ วในการเดินขึน้ ภูกระดึงได้ทงั้ หมดกีก่ า้ ว จงแสดงวิธคี ดิ
			

4.2 ระยะทางเฉลี่ยต่อก้าวของนักท่องเที่ยว โดยประมาณกี่เซนติเมตร จงแสดงวิธีคิด
			

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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แพ็กเกจมือถือ
บริษัท A B และ C มีโปรโมชั่นส�ำหรับให้ลูกค้าเลือกใช้บริการตามความเหมาะสม ดังตารางด้านล่าง
ให้นักเรียนใช้ข้อมูลเพื่อตอบค�ำถามชุดที่ 1-3
บริษัท
A

B

C

ค�ำชี้แจง

ราคา
499
599
799
499
599
699
899
499
599
699
899

อินเทอร์เน็ต
7 GB
10 GB
15 GB
10 GB
16 GB
20 GB
30 GB
4 GB
6 GB
8 GB
15 GB

โทรฟรี
200
250
350
200
300
300
400
200
250
300
400

ให้นักเรียนศึกษา/ท�ำความเข้าใจสถานการณ์ แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : แพ็กเกจมือถือ

เอ บี และซี ต้องการใช้แพ็กเกจของมือถือดังตารางด้านล่าง ให้นักเรียนพิจารณาว่า  เอ บี และซี
ควรเลือกใช้บริการของบริษัทและแพ็กเกจใด
ให้นักเรียนเขียนชื่อ “บริษัท” และ “แพ็กเกจ” ลงในตาราง
ค�ำถาม
1. เอ ใช้อินเทอร์เน็ตต่อเดือนไม่น้อยกว่า 15 GB
2. ซี ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 13 GB และโทรประมาณ 250 นาทีต่อเดือน
3. ซี ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 15 GB แต่โทร 350-400 นาทีต่อเดือน

บริษัท

แพ็กเกจ

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 2 : แพ็กเกจมือถือ

บริษัทที่ให้บริการคิดค่าโทรเกินแพ็กเกจ ดังนี้
บริษัท A คิดค่าโทรเกินนาทีละ 1.00 บาท
บริษัท B คิดค่าโทรเกินนาทีละ 1.50 บาท
บริษัท C คิดค่าโทรเกินนาทีละ 1.25 บาท
แต่ละบริษัทคิดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
กานดาใช้บริการของบริษัท A แพ็กเกจ 499 บาท/เดือน โดยใช้ในการโทรเดือนละประมาณ 300 นาที

ให้นักเรียนใช้ข้อมูลตอบค�ำถามข้อ 2.1-2.2
2.1 ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนละประมาณกี่บาท (ตอบเป็นจ�ำนวนเต็ม)

2.2 ถ้าต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจการใช้ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ ควรเปลี่ยนไปใช้ของบริษัทใด และ
แพ็กเก็จใด ให้แสดงเหตุผลประกอบการตอบ

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

52

ตามแนวทางการประเมินของ

Kerry Express
Kerry Express อัตราค่าบริการส่งพัสดุของ Kerry Express ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง น�้ำหนัก
และขนาดของกล่องพัสดุ ดังแสดงในตารางข้างล่าง
Package
ประเภทพัสดุ
S
(Max 5 kg, L + W + H ≤ 60 cm)
S+
(Max 5 kg, L + W + H ≤ 75 cm)
M
(Max 10 kg, L + W + H ≤ 90 cm)
M+
(Max15 kg, L + W + H ≤ 105 cm)
L
(Max 15 kg, L + W + H ≤ 120 cm)
XL
(Max 20 kg, L + W + H ≤ 150 cm)
Over size
(Max 25 kg, L + W + H ≤ 500 cm)

BANGKOK NEXT DAY* UPCOUNTRY NEXT DAY
ส่งกรุงเทพฯ วันถัดไป
ส่งต่างจังหวัดวันถัดไป
65 บาท

80 บาท

85 บาท

100 บาท

100 บาท

115 บาท

140 บาท

155 บาท

185 บาท

205 บาท

290 บาท

330 บาท

380 บาท

420 บาท

• บริการเสริม : ร้านไปรับพัสดุถึงที่ คิดเพิ่มกล่องละ 15 บาท
• ค่าสินค้าเก็บเงินปลายทาง คิดเพิ่มจากราคาสินค้า ร้อยละ 3
• วิธีการค�ำนวณขนาดกล่องพัสดุ เพื่อดูว่า ขนาดกล่องพัสดุนั้นเท่ากับไซส์ไหน ท�ำได้ง่ายโดยวัดขนาดความกว้าง
ความยาว และความสูง แล้วน�ำทั้ง 3 ด้านมาบวกกัน
หมายเหตุ L = ความกว้าง, W = น�้ำหนัก, H = ความสูง
* กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
ที่มา : https://pantip.com/topic/35448277

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษา/ท�ำความเข้าใจสถานการณ์ แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : Kerry Express

ข้อมูลสินค้า
- น�้ำหนัก 14 กิโลกรัม
- ราคา 500 บาท
- ขนาดกล่อง (L+ W + H) 109 เซนติเมตร
ข้อมูลการส่ง
- ฟรีค่าส่ง
- Kerry Express มาบริการรับพัสดุที่บ้าน
- ร้านค้าส่งสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่นนทบุรีและนครราชสีมาคนละ 1 กล่อง

ให้นักเรียนใช้ข้อมูลที่ก�ำหนดและอัตราค่าบริการส่งพัสดุของ Kerry Express เป็นข้อมูล
ในการตอบค�ำถามข้อ 1.1-1.3
1.1 เติมข้อมูลลงในตารางให้สอดคล้องกับข้อมูลการส่งสินค้าที่ก�ำหนด
ค่าบริการ
ประเภทพัสดุ

บริการ
รับพัสดุที่บ้าน

			
1.2 ร้านค้าต้องจ่ายค่าบริการทั้งสิ้นกี่บาท
		

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ค่าส่งสินค้า
นนทบุรี

นครราชสีมา

ชุดค�ำถามที่ 2 : Kerry Express

Kerry Express บันทึกข้อมูลการให้บริการลูกค้าที่ร้านสินค้าออนไลน์ ดังตารางด้านล่าง
สินค้าชิ้นที่ 1
(3 kg/75 cm)
1
1
1

การส่งสินค้า
กรุงเทพมหานคร
ตรัง
นครปฐม

สินค้าชิ้นที่ 2
สินค้าชิ้นที่ 3
(10 kg/105 cm) (7 kg/100 cm)
1
1
1
1
รวมเงิน

ค่าบริการ
185
330
215
585

เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการคิดค่าบริการไม่ถูกต้อง
2.1 ให้นักเรียนบันทึกค่าส่งสินค้าของร้านค้าออนไลน์ลงในตารางให้ถูกต้อง
สินค้าชิ้นที่ 1
(3 kg/75 cm)

การส่งสินค้า

สินค้าชิ้นที่ 2
สินค้าชิ้นที่ 3
(10 kg/105 cm) (7 kg/100 cm)

ค่าบริการ

กรุงเทพมหานคร
ตรัง
นครปฐม
รวมเงิน
2.2 Kerry Express คิดค่าบริการผิดอย่างไร

ชุดค�ำถามที่ 3 : Kerry Express

คุณแม่อาศัยอยู่ กทม. สั่งซื้อสินค้า 3 รายการ จากร้านค้าออนไลน์ต่างร้านกัน แต่ละรายการมีข้อมูล
สินค้า ดังตารางด้านล่าง
ร้านที่
1
2
3

ราคาสินค้า
(บาท)
440
2,550
990

น�้ำหนัก
(กก.)
10
8
5

ขนาดสินค้า (ซม.)
(ก+ย+ส)
90
90
70

โดย
- ถ้าราคาสินค้า 1,500 บาทขึ้นไป ฟรีค่าส่ง
- ร้านค้าออนไลน์นำ�สินค้าไปส่งที่ Kerry Express
- เก็บเงินปลายทาง
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ให้นักเรียนใช้ข้อมูลตอบค�ำถามข้อที่ 3.1-3.2
3.1 คุณแม่มคี า่ ใช้จา่ ยในการซือ้ สินค้าในรายการใดบ้าง และเป็นเงินเท่าใดของแต่ละร้าน ให้เติมข้อมูล
ในตารางให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ร้านที่

ค่าสินค้า

ค่าไปรับพัสดุ
ที่บ้าน

ค่าบริการของ
Kerry Experss

ค่าเก็บเงิน
ปลายทาง

1
2
3
3.2 แม่ต้องจ่ายเงินทั้งสิ้นกี่บาท
		

ชุดค�ำถามที่ 4 : Kerry Express

ลูกค้าอาศัยอยู่จังหวัดเชียงใหม่สั่งสินค้า
ราคา 1,500 บาท
น�้ำหนัก 10 กิโลกรัม
ขนาดกล่อง (L+ W + H) 100 เซนติเมตร
Kerry Express มาบริการรับพัสดุที่บ้าน
และเก็บเงินปลายทาง
*สั่งสินค้ามูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ฟรีค่าส่ง
ลูกค้าต้องจ่ายเงินค่าอะไรบ้าง และต้องจ่ายทั้งสิ้นกี่บาท

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ผลส่งออกไทยปี’60

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษา/ท�ำความเข้าใจสถานการณ์ แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : ผลส่งออกไทยปี’60

ให้ใช้ข้อมูลจากภาพรวมการส่งออกเดือนธันวาคม 2560 ตอบค�ำถามข้อ 1.1-1.4
1.1 ปี 2560 มูลค่าการส่งออกมากกว่าปี 2559 กี่ล้านเหรียญสหรัฐ
			

1.2 ปี 2560 มูลค่าการน�ำเข้ามากกว่าปี 2559 กี่ล้านเหรียญสหรัฐ
			

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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1.3 อธิบายวิธีการหาข้อมูลต่อไปนี้
			 การส่งออกปี 2560 :
			

			 การน�ำเข้าปี 2560 :
			

1.4 ก�ำหนดให้
A แทน การน�ำเข้าสินค้าปี 2561
B แทน มูลค่าการน�ำเข้าสินค้าปี 2561
C แทน มูลค่าการน�ำเข้าสินค้าปี 2560
จงเขียนความสัมพันธ์ของ A B และ C ในรูปของประโยคสัญลักษณ์คณิตศาสตร์
		

ชุดค�ำถามที่ 2 : ผลส่งออกไทยปี’60

กระทรวงพาณิชย์คาดว่า  เดือนมกราคม ปี’61 ประเทศไทยจะมีการส่งออกขยายตัวจากปี 60
ร้อยละ 6 โดยมีมูลค่าการน�ำเข้า 234,550 ล้านเหรียญสหรัฐ
ให้นักเรียนเติมข้อมูลภาพรวมการส่งออก เดือนมกราคม ปี’61 ด้านล่างนี้ให้สมบูรณ์
หน่วย
มูลค่า
การส่งออก
มูลค่า
การน�ำเข้า
ดุลการค้า

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ปี’59
215,387.5
(+5.0%)
194,198.0
(-4.17%)
21,198.5

ปี’60
236,694.2
(+9.9%)
222,763.5
(+14.71%)
13,930.7

มกราคม ปี’61
(+6%)
234,550

ชุดค�ำถามที่ 3 : ผลส่งออกไทยปี’60

จากแผนภาพ ภาพรวมการส่งออก เดือนธันวาคม 2560
จงพิจารณาว่า “ภาพรวมการส่งออกปี 2558” สามารถหาได้จากแผนภาพภาพรวมการส่งออก
เดือนธันวาคม 2560 หรือไม่ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบค�ำตอบ

ชุดค�ำถามที่ 4 : ผลส่งออกไทยปี’60

จากแผนภาพ ภาพรวมการส่งออก เดือนธันวาคม 2560
ให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ สรุปได้จากแผนภาพใช่หรือไม่ โดยเขียนค�ำว่า “ใช่” “ไม่ใช่”
หรือ “สรุปไม่ได้” ลงในช่องข้อสรุป

ข้อความ
1. ปี 2558 มูลค่าการส่งออกน้อยกว่าปี 2559
2. ปี 2558 มูลค่าการน�ำเข้ามากกว่าปี 2559
3. ปี 2558 มีการส่งออกมากกว่าปี 2559
4. ปี 2558 มีการน�ำเข้าน้อยกว่าปี 2559
5. ปี 2558 ดุลการค้าขาดดุล

ข้อสรุป

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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การประเมินราคาบ้าน
นี่เป็นแบบแปลนของบ้าน ซึ่งแดนต้องการซื้อเป็นของขวัญแม่
a

b

c

d

h
e
f

มาตราส่วน 1 ซม. แทน 1 เมตร

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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g

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษา/ท�ำความเข้าใจสถานการณ์ แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : การประเมินราคาบ้าน

การประมาณพื้นที่ของบ้านทั้งหมด (รวมระเบียงและผนัง) สามารถหาได้ด้วยการวัดขนาดแต่ละห้อง
ค�ำนวณพื้นที่ แล้วน�ำมาบวกกัน ก็จะได้พื้นที่ของบ้านทั้งหมด
อย่างไรก็ตามเราสามารถประมาณพื้นที่ของบ้านทั้งหมดได้ ด้วยการวัดความยาวของด้านเพียง 6 ด้าน
เท่านั้น
ให้นักเรียนใช้แบบแปลนของบ้านด้านบนตอบคำ�ถามข้อ 1.1-1.2
1.1 จงระบุด้าน 6 ด้านที่สามารถหาพื้นที่บ้านทั้งหมดได้ จ�ำนวน 3 ชุด
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
1.2 จงแสดงวิธีการค�ำนวณหาพื้นที่บ้านทั้งหมด โดยใช้ความยาวทั้ง 6 ด้านในข้อ 1.1 (1 ชุด)
			

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 2 : การประเมินราคาบ้าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาบ้าน ประเมินโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้

ราคาค่าวัสดุและ 14,000 บาท/
ค่าก่อสร้าง
ตารางเมตร
ราคาต่อ ม.2
ค่าที่ดิน
2,500 บาท/
ตารางเมตร
ระยะเวลาเดินทาง
มากกว่า 
สู่ตัวเมือง
30 นาที
+0 บาท
มากกว่า 
เกณฑ์การ ระยะทางไปถึง
ที่ท�ำงาน
40 กม.
เพิ่มมูลค่า
+0 บาท
ที่จอดรถ
ไม่มี
+0 บาท

ตั้งแต่
15-30 นาที
+15,000 บาท
ตั้งแต่
15-40 กม.
+5,000 บาท
มี
+30,000 บาท

น้อยกว่า 
15 นาที
+25,000 บาท
ตั้งแต่
10-15 กม.
+20,000 บาท

น้อยกว่า 
10 กม.
+30,000 บาท

ถ้าราคาที่ผู้เชี่ยวชาญประมาณสูงกว่าราคาขายที่ประกาศไว้ ราคานั้นถือว่า “ดีมาก” ส�ำหรับผู้ซื้อ
ถ้าบ้านหลังนี้

ปลูกบนที่ดินขนาด 150 ตารางเมตร
มีพื้นที่ใช้สอยตามข้อ 1.2
ใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปตัวเมืองประมาณ 10-15 นาที
บ้านอยู่ห่างจากที่ท�ำงาน 12 กม. และมีที่จอดรถ
หมู่บ้านประกาศขายบ้านหลังนี้ในราคา 1,500,000 บาท

ให้นกั เรียนใช้เกณฑ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินราคาบ้านทีห่ มูบ่ า้ นประกาศขาย โดยตอบค�ำถามข้อ 2.1-2.2
2.1 ราคาประเมินของบ้านหลังนี้เป็นเงินกี่บาท

2.2 กรรมการหมูบ่ า้ นกล่าวว่า “บ้านหลังนีร้ าคาดีมากส�ำหรับคนซือ้ ” นักเรียนเห็นด้วยกับค�ำกล่าวนี้
หรือไม่ ให้เหตุผลประกอบการตอบ

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ตลาด
แบบแปลนของตลาดมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ดังรูป ส่วนที่แรเงาเป็นทางเดินส�ำหรับลูกค้า
ทางเดินรอบตลาด
								
โซน A
									
									
โซน B
								
									
									
โซน C
								
									
โซน D
									
								
โซน E
									
1.5 ซม.
ทางเดินรอบตลาด
								
หมายเหตุ รูป
ขนาด 1 × 1.5 ซม.
มาตราส่วน 1 ซม. : 2 เมตร

ค�ำชี้แจง

1 ซม.

ให้นักเรียนศึกษา/ท�ำความเข้าใจสถานการณ์ แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : ตลาด

ให้นักเรียนใช้แบบแปลนของตลาดด้านบนตอบคำ�ถามข้อ 1.1-1.2
1.1 แบบแปลนตลาดเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใด เพราะเหตุใด
			
1.2 ตลาดมีพื้นที่เท่าไร ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค�ำตอบ
			
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 2 : ตลาด

เจ้าของตลาดก�ำหนดอัตราค่าเช่าแผงแตกต่างกัน ดังนี้
ก. แผง
ราคาแผงละ 12,000 บาทต่อเดือน
ข. แผง
ราคาแผงละ 10,000 บาทต่อเดือน
เดือนมกราคม 2561 มีผู้ค้าเช่าแผงเต็มพื้นที่และจ่ายค่าเช่าทุกราย
ให้ใช้ข้อมูลที่ก�ำหนดให้ตอบค�ำถามข้อ 2.1-2.3
2.1 เดือนมกราคม 2561 เจ้าของตลาดจะมีรายได้จากการเช่าแผง
			

2.2 เดือนมกราคม 2561 เจ้าของตลาดจะมีรายได้จากการเช่าแผง
			

กี่บาท

กี่บาท

2.3 เดือนมกราคม 2561 เจ้าของตลาดเก็บค่าเช่าแผงได้ทั้งสิ้นกี่บาท
			

ชุดค�ำถามที่ 3 : ตลาด
ทางเดินรอบตลาด
						
โซน A
									
									
โซน B
														
							
แม่ค้าเช่าพื้นที่เพื่อขายก๋วยเตี๋ยว ดังแผนภาพด้านบน เจ้าของตลาดไม่คิดค่าเช่าส่วนของทางเดิน
พื้นที่สีฟ้า เป็นบริเวณที่ใช้ปรุงก๋วยเตี๋ยว และพื้นที่ที่เหลือเป็นส่วนที่ใช้บริการลูกค้า 
แต่ละวันใช้เงินลงทุน 2,000 บาท
แม่ค้าก�ำหนดราคาก๋วยเตี๋ยวในอัตราชามละ 50 บาท
บริการน�้ำฟรี
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ให้ใช้ข้อมูลที่ก�ำหนดให้ตอบค�ำถามข้อ 3.1-3.5
3.1 แม่ค้ามีพื้นที่ท�ำร้านก๋วยเตี๋ยวกี่ตารางเมตร
			

3.2 แม่ค้าต้องจ่ายค่าเช่าแผงเดือนละกี่บาท
		

3.3 ใช้เงินลงทุนเดือนละกี่บาท
			

3.4 ค่าใช้จ่ายต่อเดือนกี่บาท
			

3.5 ต้องขายให้ได้อย่างน้อยวันละกี่ชามจึงจะไม่ขาดทุน
		

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 4 : ตลาด

ร้านก๋วยเตีย๋ วต้องการวางชุดทีน่ งั่ ส�ำหรับบริการลูกค้าและมีชดุ ทีน่ งั่ ส�ำหรับให้บริการลูกค้า 2 แบบ คือ
แบบ A และแบบ B ดังรูป
1.4 เมตร
1.4 เมตร

2 เมตร
1.2 เมตร

แบบ A
แบบ B
แต่ละชุดต้องวางห่างกันอย่างน้อย 0.20 เมตร และไม่ล�้ำออกมาบริเวณทางเดิน
ให้ใช้ข้อมูลที่ก�ำหนดให้ตอบค�ำถามข้อ 4.1-4.3
4.1 ถ้าเลือกชุดที่นั่ง A เพียงอย่างเดียว จะวางได้มากที่สุดกี่ชุด
			

4.2 ถ้าเลือกชุดที่นั่ง B เพียงอย่างเดียว จะวางได้มากที่สุดกี่ชุด
			

4.3 ควรเลือกใช้ชุดที่นั่งแบบไหน เพราะเหตุใด
			

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบ

ที่มา : www.whereisthailand.info/2013/06/proved-reserves-of-oil-natural-gas/

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

ตามแนวทางการประเมินของ

67

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษา/ท�ำความเข้าใจสถานการณ์ แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : ก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบ

จากแผนภาพ ก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบ
1.1 จงเขียนอัตราการผลิตและอัตราการบริโภคก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบในหน่วยลูกบาศก์ฟุต
โดยเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกก�ำลัง

ประเทศ

อัตราการผลิต
(ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน)
รัสเซีย
0.0587
สหรัฐอเมริกา
0.0630
ซาอุดิอาระเบีย
0.0096
สาธารณรัฐประชาชนจีน
0.0099
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
0.0073
มาเลเซีย
0.0060
ไทย
0.0036

อัตราการผลิต
(ลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน)

อัตราการบริโภค อัตราการบริโภค
(ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต (ลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน)
ต่อวัน)
0.0411
0.0668
0.0096
0.0127
0.0037
0.0028
0.0045

1.2 ประเทศใดมีอัตราการบริโภคมากกว่าอัตราการผลิตต่อวันมากที่สุด และมากกว่ากี่ลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 2 : ก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบ
ก�ำหนดให้

100 ลูกบาศก์ฟุต = 3,000 กิโลกรัม

จงแสดงวิธีหาค�ำตอบข้อ 2.1-2.3
2.1 ประเทศไทยมีอัตราการผลิตและการบริโภคก๊าซธรรมชาติกี่กิโลกรัมต่อวัน
อัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติต่อวัน
		

อัตราการบริโภคก๊าซธรรมชาติต่อวัน
		

2.2 ประเทศไทยมีอัตราการผลิตและการบริโภคก๊าซธรรมชาติแต่ละวันต่างกันกี่กิโลกรัม
(ให้ตอบในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์)
		
			
2.3 แต่ละวันประเทศไทยมีอัตราการบริโภคก๊าซธรรมชาติต่อวันสูงกว่าอัตราการผลิตกี่เปอร์เซ็น
			

ชุดค�ำถามที่ 3 : ก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบ

“ถ้าประเทศไทยลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติวันละ 25%
ใน 1 ปี อัตราการใช้ก๊าซธรรมชาติจะลดลง ประมาณ 0.4105 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต”
ค�ำกล่าวข้างต้นถูกต้องหรือไม่ จงให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการตอบ
(1 ปี = 365 วัน)

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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จ�ำนวนนักท่องเที่ยวรายปี
กราฟแสดงจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างปี 2545-2558 จ�ำแนกเป็นกลุ่ม
ประเทศจีน Asean และยุโรป

Asean
ยุโรป
		ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษา/ท�ำความเข้าใจสถานการณ์ แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : จ�ำนวนนักท่องเที่ยวรายปี

จากกราฟด้านบน จงตอบคำ�ถามข้อ 1.1-1.3
1.1 ปี 2552-2558 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จงอธิบาย
			

1.2 เพราะเหตุใด ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติจึงเลือกใช้วิธีการน�ำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น
			

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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1.3 ช่วง ปี 2545-2552 และปี 2552-2558 จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วในกลุม่ ประเทศจีนมีการเปลีย่ นแปลง
แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
			

ชุดค�ำถามที่ 2 : จ�ำนวนนักท่องเที่ยวรายปี

ปี 2561 กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา คาดการณ์วา่ จะมีจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจากทัง้ 3 กลุม่ ประเทศ
เพิ่มจากปี 2558 ร้อยละ 50 ในจ�ำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศจีน ร้อยละ 50 กลุ่มประเทศ Asean
ร้อยละ 30 และกลุ่มประเทศยุโรป ร้อยละ 20
ให้นักเรียนใช้ข้อมูลที่ก�ำหนดให้ แสดงวิธีหาค�ำตอบของค�ำถามข้อ 2.1-2.4
2.1 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ปี 2561 จาก 3 กลุ่มประเทศมีประมาณกี่คน
(ตอบหน่วยเป็นคน)
			 จงแสดงวิธีท�ำ
			

2.2 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศจีนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ปี 2561 ประมาณกี่คน
(ตอบหน่วยเป็นคน)
		 จงแสดงวิธีท�ำ
			

2.3 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ Asean ที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ปี 2561 ประมาณกี่คน
			(ตอบหน่วยเป็นคน)
		 จงแสดงวิธีท�ำ
			

2.4 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรปที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ปี 2561 ประมาณกี่คน
			(ตอบหน่วยเป็นคน)
		 จงแสดงวิธีท�ำ
			

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

ตามแนวทางการประเมินของ

71

2.5 จงน�ำเสนอข้อมูลแสดงจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจาก 3 กลุ่มประเทศที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ปี 2561 โดยใช้รูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ค่าบริการสระว่ายน�้ำ

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษา/ท�ำความเข้าใจสถานการณ์ แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : ค่าบริการสระว่ายน�้ำ

นนท์เป็นนักศึกษา  อายุ 23 ปี สมัครเป็นสมาชิกสระว่ายน�้ำแบบรายปี โดยวางแผนไปใช้บริการ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 18.00-20.30 น. นนท์ต้องไปว่ายน�้ำอย่างน้อยกี่สัปดาห์จึงจะคุ้มค่า
ให้นักเรียนตอบค�ำถามข้อ 1.1-1.3
1.1 “ความคุ้มค่า” จะเกิดขึ้นเมื่อใด
			

1.2 เขียนความสัมพันธ์ที่แสดงว่าเกิดความคุ้มค่าได้อย่างไร
			

1.3 ใน 1 ปี นนท์ต้องไปว่ายน�้ำอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะคุ้มค่า
			

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 2 : ค่าบริการสระว่ายน�้ำ

นักเรียนชั้น ป.6 วางแผนการว่ายน�้ำในช่วงปิดเทอม (1 มี.ค. 61-15 พ.ค. 61) ดังนี้
- วันจันทร์ เวลา 13.00-15.30 น.
- วันเสาร์ เวลา 18.00-20.30 น.
โดยไปว่ายทุกครั้งไม่ขาด

ให้ใช้ข้อมูลที่กำ�หนดให้หาคำ�ตอบข้อ 2.1-2.3
2.1 จ�ำนวนครั้งในการไปว่ายน�้ำวันจันทร์และวันเสาร์ของนักเรียนชั้น ป.6 (ไปว่ายทุกครั้ง)
วัน

จ�ำนวนครั้ง

จันทร์
เสาร์
2.2 ตารางด้านล่าง แสดงค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสระว่ายน�้ำแบบเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก
ให้นักเรียนเติมข้อมูลลงในตารางให้สมบูรณ์
ประเภท
เป็นสมาชิก
ไม่เป็นสมาชิก
		

ค่าสมาชิก

ค่าใช้จ่ายตามช่วงเวลา (บาท)
จ�ำนวนเงินรวม
13.00-15.30 น. 18.00-20.30 น.

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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2.3 นักเรียนชั้น ป.6 ควรเลือกสมัครเป็นสมาชิกของสระว่ายน�้ำแห่งนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด
			

ชุดค�ำถามที่ 3 : ค่าบริการสระว่ายน�้ำ

A และ B เป็นประชาชนทั่วไปทั้ง 2 คน ไปว่ายน�้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตามวันเวลาและค่าใช้จ่าย
ดังตารางด้านล่าง
ประชาชนทั่วไป
A
B

ช่วงเวลาที่ไปใช้บริการ
วันจันทร์ เวลา 18.00-20.30 น.
วันอังคาร เวลา 18.00-20.30 น.
วันจันทร์ เวลา 18.00-20.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 18.00-20.30 น.

ค่าใช้จ่าย
(บาท)
1,040
720

ให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความ 3.1-3.3 สามารถสรุปได้จากข้อมูลที่ก�ำหนดให้ใช่หรือไม่
โดยเขียนวงกลมล้อมรอบค�ำว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
ข้อความ
3.1 A เป็นสมาชิกสระว่ายน�้ำ 
3.2 จ�ำนวนครั้งในการใช้บริการสระว่ายน�้ำของ A มากกว่า B
3.3 เมือ่ เวลาผ่านไป 11 สัปดาห์ ค่าใช้บริการของ A กับ B เท่ากัน

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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สรุปได้ใช่หรือไม่
ใช่/ไม่ใช่
ใช่/ไม่ใช่
ใช่/ไม่ใช่

โรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ
แบบแปลนของโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษมีลักษณะ ดังรูป
โดยสัดส่วนพื้นที่หลังคาบนต่อหลังคาล่างเป็น 1 : 2
หลังคาบน
หลังคาล่าง

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษา/ท�ำความเข้าใจสถานการณ์ แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : โรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ

จากภาพด้านบน
ให้นักเรียนวาดภาพที่มองเห็นในต�ำแหน่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

ด้านบน

ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านหลัง

			
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 2 : โรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ

แผนผังด้านในของโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ แสดงดังรูป
0.5 ซม.

1.5 ซม.
2 ซม.
ทางเดิน

กำ�หนดมาตราส่วน 1 ซม. : 2 เมตร
ให้ใช้ข้อมูลจากแผนภาพหาค�ำตอบข้อ 2.1-2.3 โดยแสดงวิธีท�ำ
2.1 พื้นที่ภายในโรงเรือนทั้งหมดกี่ตารางเมตร
		

2.2 พื้นที่ปลูกผักเป็นกี่ตารางเมตร
			

2.3 พื้นที่ทางเดินภายในโรงเรือนกี่ตารางเมตร
		

2.4 ให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ สามารถสรุปได้จากข้อมูลข้อ 2.1-2.3 หรือไม่
£ ใช่ £ ไม่ใช่
1) อัตราส่วนของพื้นที่ส�ำหรับปลูกผักกับทางเดิน
2) อัตราส่วนของพื้นที่ใช้ปลูกผักกับพื้นที่ทั้งหมด
£ ใช่ £ ไม่ใช่
3) อัตราส่วนของพื้นที่ทางเดินต่อพื้นที่ทั้งหมด
£ ใช่ £ ไม่ใช่
4) อัตราส่วนผลผลิตต่อแปลงทั้งหมด
£ ใช่ £ ไม่ใช่
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 3 : โรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ

แบบแปลน 2 แบบ ดังรูป แสดงขนาดของโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษด้านหน้าและด้านข้าง
หน่วยเป็นเมตร
0.6 เมตร
3 เมตร
2.40 เมตร

3 เมตร 1 เมตร

0.5 เมตร

10 เมตร

ให้นักเรียนพิจารณาภาพด้านบนแล้วตอบคำ�ถามข้อ 3.1-3.2 โดยแสดงวิธีทำ�
3.1 จงหาความกว้างของหลังคาบน

3.2 จงหาความกว้างของหลังคาล่าง

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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โดมตากแห้ง
โดมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกมี 3 ขนาด ดังนี้
ขนาดเล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 8.2 เมตร สูง 3.45 เมตร
ขนาดกลาง กว้าง 8 เมตร ยาว 12.4 เมตร สูง 3.45 เมตร
ขนาดใหญ่ กว้าง 8 เมตร ยาว 20.8 เมตร สูง 3.45 เมตร

ที่มา : โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
www.sodardrgerdede.com

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษา/ท�ำความเข้าใจสถานการณ์ แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : โดมตากแห้ง

จากข้อมูลโดมตากแห้งด้านบน
จงหาพื้นที่ใช้งานของโดมแต่ละขนาด โดยเขียนคำ�ตอบลงในช่องพื้นที่ใช้งาน

โดม
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

ความกว้าง (ม.)
6
8
8

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ความยาว (ม.)
8.2
12.4
20.8

ความสูง (ม.)
3.45
3.45
3.45

พื้นที่ใช้งาน (ตร.ม.)

ชุดค�ำถามที่ 2 : โดมตากแห้ง
โดมแต่ละขนาด สามารถอบผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
ขนาดเล็ก
  อบผลิตภัณฑ์ได้ ประมาณ
ขนาดกลาง
  อบผลิตภัณฑ์ได้ ประมาณ
ขนาดใหญ่
  อบผลิตภัณฑ์ได้ ประมาณ
ดังรูป

300 กิโลกรัม
600 กิโลกรัม
800 กิโลกรัม

แดนออกแบบแผนผังการสร้างโดมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกได้ 3 แบบ
แบบ A

แบบ B

แบบ  C

ให้ a เป็นปริมาณผลิตภัณฑ์ที่อบได้ในแต่ละครั้งของแบบ A
b เป็นปริมาณผลิตภัณฑ์ที่อบได้ในแต่ละครั้งของแบบ B
c เป็นปริมาณผลิตภัณฑ์ที่อบได้ในแต่ละครั้งของแบบ C

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อสรุปที่ 1-4 ถูกต้องหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมายถูก ( ) หรือ (O )
ลงในช่องค�ำตอบ
ข้อความ

ค�ำตอบ

1. b < a
2. c > b
3. a < b < c
4. a < c < b

ชุดค�ำถามที่ 3 : โดมตากแห้ง

โดมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกมีโครงสร้างและขนาดต่าง ๆ ดังรูป

โครงสร้างและส่วนประกอบระบบอบแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
ให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความที่ 4.1-4.3 แล้วสรุปว่าใช่หรือไม่ใช่
โดยเขียนวงกลมล้อมรอบค�ำว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
ข้อความ
4.1  ความยาวโครงหลังคารูปพาราโบลาของโดมขนาดใหญ่ยาวกว่าโดมขนาดกลาง
4.2 แผ่นโพลีคาร์บอเนตที่ใช้มุงหลังคาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
4.3 ขนาดของแผ่นโพลีคาร์บอเนตทีใ่ ช้มงุ หลังคาของโดมขึน้ อยูก่ บั ความสูงของโดม

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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สรุป
ใช่/ไม่ใช่
ใช่/ไม่ใช่
ใช่/ไม่ใช่

IT Shop
บริษัทเอส โมบาย ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ในขั้นตอนสุดท้ายของ
การผลิตแต่ละวัน สินค้าเหล่านี้จะถูกทดสอบและหากสินค้าช�ำรุดจะถูกคัดออกแล้วส่งไปซ่อม
ตารางแสดงจ�ำนวนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดทีผ่ ลิตโดยเฉลีย่ ต่อวัน และร้อยละของสินค้าทีช่ �ำรุด
โดยเฉลี่ยต่อวัน
ชนิดสินค้า
สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต

ค�ำชี้แจง

จ�ำนวนสินค้าที่ผลิตโดยเฉลี่ยต่อวัน
7,200
4,800

ร้อยละของสินค้าที่ช�ำรุดโดยเฉลี่ยต่อวัน
4%
5%

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจข้อมูล/สถานการณ์ที่ก�ำหนดและตอบค�ำถาม

ชุดค�ำถามที่ 1 : IT Shop

ข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับการผลิตในแต่ละวันของบริษัทเอส โมบาย
จงพิจารณาข้อความเหล่านี้ว่าใช่หรือไม่ แล้วเขียนค�ำว่า  “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ลงในช่องข้อสรุป

ข้อความ
1.1 สองในสามของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตในแต่ละวันเป็นแท็บเล็ต
1.2 ในการผลิตแท็บเล็ตทุก ๆ 100 เครื่อง จะมีแท็บเล็ตช�ำรุด 5 เครื่องพอดี
1.3 ถ้าสุ่มเลือกสมาร์ทโฟนที่ผลิตในแต่ละวันไปทดสอบ ความน่าจะเป็นที่สมาร์ทโฟน      
ที่สุ่มได้จะต้องน�ำไปซ่อมเป็น 0.04

ข้อสรุป

ชุดค�ำถามที่ 2 : IT Shop

ผู้ทดสอบคนหนึ่งได้กล่าวอ้างดังต่อไปนี้
“โดยเฉลีย่ จ�ำนวนสมาร์ทโฟนทีส่ ง่ ซ่อมต่อวันมีนอ้ ยกว่าจ�ำนวนแท็บเล็ตทีส่ ง่ ซ่อมต่อวัน” ค�ำกล่าวอ้าง
ของผู้ทดสอบถูกต้องหรือไม่
จงใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เพื่อสนับสนุนค�ำตอบของนักเรียน
ตอบ
			
เหตุผล

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 3 : IT Shop

บริษัทสยาม โฟน ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วยเช่นกัน
ในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตในแต่ละวัน   สินค้าเหล่านี้จะถูกทดสอบและหากชำ�รุดจะถูกคัดออก
แล้วส่งไปซ่อม
ตารางแสดงจำ�นวนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดทีผ่ ลิตโดยเฉลีย่ ต่อวัน และร้อยละของสินค้าทีช่ �ำ รุด
โดยเฉลี่ยต่อวัน
ชนิดสินค้า
สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต

จ�ำนวนสินค้าที่ผลิตโดยเฉลี่ยต่อวัน
9,400
2,600

ร้อยละของสินค้าที่ช�ำรุดโดยเฉลี่ยต่อวัน
3%
6%

ให้ใช้ขอ้ มูลการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั เอส โมบาย และสยาม โฟน ตอบค�ำถามข้อ 3.1-3.4
3.1 จงเติมตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
สินค้า

บริษัท

เอส โมบาย
สยาม โฟน
จ�ำนวนสินค้าที่ผลิต จ�ำนวนสินค้าที่ช�ำรุด จ�ำนวนสินค้าที่ผลิต จ�ำนวนสินค้าที่ช�ำรุด
โดยเฉลี่ยต่อวัน
โดยเฉลีย่ ต่อวัน
โดยเฉลี่ยต่อวัน
โดยเฉลี่ยต่อวัน

สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต
รวม
3.2 บริษัทเอส โมบาย มีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องส่งซ่อมจ�ำนวนโดยเฉลี่ยกี่เครื่องต่อวัน
			

3.3 บริษัทสยาม โฟน มีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องส่งซ่อมจ�ำนวนโดยเฉลี่ยกี่เครื่องต่อวัน  
			

3.4 สมชายสรุปว่า “สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทตี่ อ้ งส่งซ่อมโดยเฉลีย่ ต่อวันของทัง้ 2 บริษทั มีจ�ำนวนเท่ากัน”
ให้นักเรียนอธิบายว่า ข้อสรุปของสมชายถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เพราะเหตุใด
		
ตอบ
			 เหตุผล

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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แรงงานสูงอายุ

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-99316

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจข้อมูล/สถานการณ์ที่ก�ำหนดและตอบค�ำถาม

ชุดค�ำถามที่ 1 : แรงงานสูงอายุ

จากแผนภาพด้านบนให้ตอบคำ�ถามข้อ 1.1-1.2
ข้อความต่อนีส้ ามารถสรุปได้จากกราฟใช่หรือไม่ ให้เขียนค�ำว่า “ใช่” “ไม่ใช่” หรือ “สรุปไม่ได้” ลงในช่องค�ำตอบ

ข้อความ
1.1 ประเทศสเปนมีสัดส่วนแรงงานผู้สูงอายุอยู่ในภาคแรงงานน้อยที่สุด
1.2 แรงงานผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่นและประเทศนิวซีแลนด์มีจ�ำนวนใกล้เคียงกัน
1.3 ข้อมูลข้างต้นเรียงล�ำดับตามจ�ำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาคแรงงาน

ค�ำตอบ

ชุดค�ำถามที่ 2 : แรงงานสูงอายุ

นักประชากรศาสตร์พิจารณาข้อมูลแต่ละประเทศที่มีแรงงานผู้สูงอายุและสรุปว่า 
“ประเทศญี่ปุ่นมีจ�ำนวนผู้สูงอายุอยู่ในภาคแรงงานน้อยกว่าประเทศเกาหลีใต้”
ซึ่งเป็นข้อความที่สรุปไม่ถูกต้อง จงอธิบายว่า เพราะเหตุใดจึงไม่ถูกต้อง
			

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 3 : แรงงานสูงอายุ

กราฟต่อไปนี้แสดงประชากรของประเทศฝรั่งเศส ปี 2016

ประชากรประเทศฝรั่งเศส ปี 2016 ประมาณ 67 ล้านคน
ประชากรผู้สูงอายุ

ประชากรอื่น ๆ
28%

72%

จงแสดงวิธีหาคำ�ตอบข้อ 3.1-3.2
3.1 จ�ำนวนผู้สูงอายุของประเทศฝรั่งเศสมีประมาณกี่คน
			

3.2 จ�ำนวนผู้สูงอายุของประเทศฝรั่งเศสที่ถูกจ้างงานมีประมาณกี่คน
			

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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โทรศัพท์
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนยี่ห้อหนึ่ง มีพื้นที่เก็บข้อมูล ดังภาพ
ข้อมูลหน่วยความจำ�
ข้อมูล
ขนาด

ตัวเครื่อง
โปรแกรมใช้งาน
โปรแกรมเล่นเกม
SD Card
รูปภาพ
อื่น ๆ

ค�ำชี้แจง

3.35   GB
5.10   GB
3.00   GB
1.45   GB

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจข้อมูล/สถานการณ์ที่ก�ำหนดและตอบค�ำถาม

ชุดค�ำถามที่ 1 : โทรศัพท์

ในตัวเครื่องมีหน่วยความจ�ำ 16 GB (1 GB = 1,000 MB)
จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้
1.1 หน่วยความจ�ำในตัวเครื่องมีพื้นที่ว่างส�ำหรับเก็บข้อมูลเพิ่มอีกเท่าไร
			

1.2 SD card มีหน่วยความจ�ำเหลือร้อยละ 44.38 จงหาพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดของ SD card
			

1.3 ถ้าต้องการเก็บไฟล์ภาพยนตร์ จ�ำนวน 3 เรื่อง ลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยแต่ละเรื่องมีขนาด
พื้นที่จัดเก็บ แสดงดังตาราง
เรื่องที่
1
2
3

ขนาด
2.25 GB
2.80 GB
2.00 GB
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ควรเลือกเก็บลงในหน่วยความจ�ำใดจึงจะมีพนื้ ทีเ่ พียงพอ จงแสดงวิธกี ารค�ำนวณเพือ่ สนับสนุนค�ำตอบ

1.4 จงเขียนแผนภาพวงกลมแสดงสถานะหน่วยความจ�ำของตัวเครื่องหลังจากลงไฟล์ภาพยนตร์
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วงล้อรางวัล
แบบหมุน 1 แบ่งสัดส่วนไม่เท่ากัน

50

80

50

10
40

40
10

แบบหมุน 2 แบ่งสัดส่วนเท่ากัน

100

80

80

100

50

50

80

วงล้อรางวัลมี 2 แบบ ดังภาพด้านบน
ทั้ง 2 แบบ เมื่อหมุนแล้วมีโอกาสที่ลูกศรจะชี้ส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่หยุดบนเส้นแบ่งพื้นที่
กติกาการเล่น
1. ผู้เล่นจ่ายเงิน 50 บาทในการเล่น 1 ครั้ง ซึ่งจะสามารถหมุนได้ 2 รอบ โดยต้องเลือกวงล้อ
แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. เมื่อลูกศรหยุดในต�ำแหน่งใด จะได้รับรางวัลเป็นเงินเท่ากับจ�ำนวนที่ปรากฏ

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจข้อมูล/สถานการณ์ที่ก�ำหนดและตอบค�ำถาม

ชุดค�ำถามที่ 1 : วงล้อรางวัล

1.1 นักเรียนพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ จริง/เท็จ/สรุปไม่ได้ โดยเขียนค�ำตอบลงในช่องค�ำตอบ

ข้อความ
1. หมุนวงล้อแบบที่หนึ่ง 1 ครั้ง มีโอกาสได้เงินรางวัลอย่างน้อย 20 บาท แน่นอน
2. หมุนวงล้อแบบที่สอง 1 ครั้ง มีโอกาสได้ก�ำไรจากการเล่นมากกว่าขาดทุน
3. หมุนวงล้อทั้งแบบที่ 1 และ 2 ในการเล่นหนึ่งครั้ง มีโอกาสได้ก�ำไรมากกว่าขาดทุน
				

ค�ำตอบ
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ชุดค�ำถามที่ 2 : วงล้อรางวัล

“โอกาสที่จะได้รางวัลจากการหมุนวงล้อแบบที่ 1 และ 2 ต่อการเล่น 1 ครั้งเท่ากัน”
นักเรียนเห็นด้วยกับข้อสรุปนี้หรือไม่ จงแสดงวิธีคิดประกอบค�ำตอบ

ชุดค�ำถามที่ 3 : วงล้อรางวัล

สมชายกล่าวว่า “เพื่อให้ได้รางวัล 120 จากการเล่น 1 ครั้ง เขาสามารถเล่นได้ 3 วิธีต่อไปนี้”
วิธีที่ 1 เลือกหมุนวงล้อแบบที่หนึ่งทั้ง 2 รอบของการเล่น
วิธีที่ 2 เลือกหมุนวงล้อแบบที่สองทั้ง 2 รอบของการเล่น
วิธีที่ 3 เลือกหมุนวงล้อแบบที่หนึ่ง 1 รอบ และแบบที่สอง 1 รอบของการเล่น
นักเรียนเห็นด้วยกับค�ำกล่าวของสมชายหรือไม่ จงให้เหตุผลประกอบ
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แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์์
(Scientific Literacy)

แบบฝึกทักษะการแก้ปญ
ั หาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรูเ้ รือ่ งวิทยาศาสตร์ มุง่ พัฒนา
ให้นักเรียนได้เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนตั้งแต่ระดับส่วนตัว สังคม/ชาติ และระดับโลก เข้ากับ
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์ และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เพือ่ ให้นกั เรียนได้ใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยการอธิบายปรากฏการณ์ ประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ หรือสื่อสารพูดคุยประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
สถานการณ์ของแบบฝึกครอบคลุมตามกรอบโครงสร้างการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง
ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหา กระบวนการและการได้มาของความรู้ สมรรถนะด้านการอธิบายปรากฏการณ์
เชิงวิทยาศาสตร์ การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ และการแปลความหมาย
ข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ สถานการณ์ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 13 สถานการณ์ ได้แก่ อาหารขยะ สารอาหารจากแมลง วิกฤติขยะ
ในทะเลไทย แผ่นดินไหว กินไข่เพิม่ คอเลสเตอรอลจริงหรือ เห็ดระโงก ฝุน่ มลพิษ พีเอ็ม 2.5 ดาวเคราะห์ เต่าทะเล
การนอนเพื่อสุขภาพ อันตรายน�้ำมันทอดซ�้ำ  ไฮโดรพอนิกส์ (Hydroponics) และสารกันบูดในเส้นก๋วยเตี๋ยว
โดยสถานการณ์ประกอบแบบฝึกมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ดังตาราง
สถานการณ์/บริบท
สุขภาพและโรคภัย

ระดับบุคคล

ระดับท้องถิ่น

อาหารขยะ
m การนอนเพื่อสุขภาพ
m

ทรัพยากรธรรมชาติ
m เห็ดระโงก
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
m วิกฤติขยะในทะเลไทย
		 m ฝุ่นมลพิษ พีเอ็ม 2.5
อันตราย
m อันตรายน�้ำมันทอดซ�้ำ
		 m สารกันบูด
ในเส้นก๋วยเตี๋ยว
m ไฮโดรพอนิกส์
ความก้าวหน้า
ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

ระดับโลก
กินไข่เพิ่ม
คอเลสเตอรอลจริงหรือ
m สารอาหารจากแมลง
m แผ่นดินไหว
m เต่าทะเล
m

m

ดาวเคราะห์

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ถูกนำ�เสนอในรูปของสถานการณ์ ดังแผนภาพ
นักเรียนควรอ่ านและทำ�ความเข้าใจกับสถานการณ์ที่แบบฝึกนำ�เสนอ แล้วพิจารณาว่าเนื้อหา
ของสถานการณ์นั้นมีความเกี่ยวข้องหรือสามารถเชื่อมโยงเข้ากับวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียน
เรื่องอะไร และใช้ความรู้นั้นในสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์อย่างสมเหตุสมผล
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อาหารขยะ
อาหารขยะ เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยหรือ
ถูกแปรรูปจนหมดคุณค่าทางอาหาร หรือถูกปลอมปนด้วยสิ่งเจือปน
ต่ า ง ๆ หากรั บ ประทานอาหารประเภทนี้ เ ป็ น ประจ�ำจะส่ ง ผลให้ มี
ความเสีย่ งคือท�ำให้รา่ งกายได้รบั พลังงานเกินความต้องการ ซึง่ เป็นปัจจัยเสีย่ ง
ให้เกิดโรคต่าง ๆ
เมื่อพิจารณาความต้องการสารอาหารและพลังงานในเด็กแต่ละช่วงวัย สามารถสรุปได้ดังตารางด้านล่าง
ตารางความต้องการพลังงานในการท�ำกิจกรรมของเด็กในแต่ละช่วงวัยต่อวัน
ช่วงอายุ
ความต้องการ
พลังงาน (กิโลแคลอรี)
โปรตีน (กรัม)
Ca (กรัม)
Fe (กรัม)
A (ไมโครกรัม)
C (มิลลิกรัม)

9-12 ปี
ชาย
1,600
40
1,000
11.8
600
45

13-15 ปี
หญิง
1,600
41
1,000
19.1
600
45

ชาย
2,000
58
1,000
14.0
600
75

หญิง
1,600
55
1,000
28.2
600
75

ที่มา : http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/freebook_01.pdf (วันที่สืบค้น 2 เมษายน 2561)
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจสถานการณ์ และใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : อาหารขยะ

อาหาร 3 ชนิด ติดฉลากแสดงปริมาณสารอาหารที่จะได้รับจากการรับประทาน ดังนี้

อาหาร A : 1 หน่วยบริโภค
พลังงาน 1,480 กิโลแคลอรี
โปรตีน 24 กรัม
ธาตุเหล็ก 8 มิลลิกรัม
วิตามินเอ 512 ไมโครกรัม
โซเดียม 432 มิลลิกรัม

อาหาร B : 2 หน่วยบริโภค
พลังงาน 1,050 กิโลแคลอรี
โปรตีน 23 กรัม
ธาตุเหล็ก 9 มิลลิกรัม
วิตามินเอ 768 ไมโครกรัม
โซเดียม 859 มิลลิกรัม

อาหาร C : 3 หน่วยบริโภค
พลังงาน 4,200 กิโลแคลอรี
โปรตีน 75 กรัม
ธาตุเหล็ก 24 มิลลิกรัม
วิตามินเอ 1,050 ไมโครกรัม
โซเดียม 1,200 มิลลิกรัม

หมายเหตุ 1 หน่วยบริโภค หมายถึง 1 บรรจุภัณฑ์
อาหารชนิดใดที่เหมาะแก่การบริโภคส�ำหรับนักเรียนมากที่สุด เพราะเหตุใด

ชุดค�ำถามที่ 2 : อาหารขยะ

“นักเรียนชายอายุ 15 ปี ที่มีน�้ำหนักแตกต่างกัน ต้องการพลังงานในแต่ละวันแตกต่างกันหรือไม่”
เพื่อออกแบบการทดลองหาค�ำตอบของค�ำถามข้างต้น ให้นักเรียนตอบค�ำถามข้อ 2.1-2.3
2.1 จงเขียนเครื่องหมายถูก () ลงใน หน้าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง
			 อายุของนักเรียนชาย
			 น�้ำหนักของนักเรียนชายแต่ละคน
			 ปริมาณอาหารที่ต้องการในแต่ละมื้อ
			 ประเภทของอาหารที่ให้รับประทาน
			 ระยะเวลาที่ต้องการอาหารในแต่ละมื้อ
			 ความสูงของนักเรียนชายแต่ละคน
			 กิจกรรมในแต่ละวัน
2.2 จงระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม (จากข้อ 2.1)
ตัวแปรต้น ได้แก่
			
ตัวแปรตาม ได้แก่
			
ตัวแปรควบคุม ได้แก่
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2.3 จงเขียนสมมติฐานเพื่อหาค�ำตอบของค�ำถามข้างต้น
			

ชุดค�ำถามที่ 3 : อาหารขยะ
ด้านล่าง

ความต้องการพลังงานในแต่ละวันของชายและหญิงจ�ำแนกตามน�้ำหนักและส่วนสูง ปรากฏดังตาราง
เพศ
ชาย

หญิง

อายุ (ปี)
10-12
12-14
14-18
10-12
10-14
14-16
16-18
18-22
18-22

น�้ำหนัก
(กิโลกรัม)
35
43
59
67
35
44
52
54
58

ส่วนสูง
พลังงาน
(เซนติเมตร) (กิโลแคลอรี)
140
2,500
150
2,700
170
3,000
175
2,800
142
2,250
155
2,300
157
2,400
160
2,300
160
2,000

ให้ใช้ข้อมูลจากตารางตอบคำ�ถามข้อ 3.1-3.2
3.1 ปัจจัยที่ทำ�ให้เพศชายอายุ 10-12 ปี ต้องการพลังงานในปริมาณต่างกัน มีอะไรบ้างและอย่างไร
ระบุปัจจัย

อธิบายความแตกต่างของพลังงานที่ต้องการ
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3.2 เอสรุปว่า  “ปัจจัยที่ท�ำให้ความต้องการพลังงานของชายและหญิงอายุ 10-14 ปี แตกต่างกัน
คือความสูง”
บีกล่าวว่า “ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก ที่ท�ำให้ความต้องการพลังงานของชายและหญิงอายุ 10-14 ปี
แตกต่างกัน”
จงระบุ ปัจจัยอื่นที่บีกล่าวถึงมา  2 ข้อ พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและ
ความต้องการพลังงานที่นักเรียนกล่าวอ้างถึง

ระบุปัจจัย

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและความต้องการพลังงาน

สารอาหารจากแมลง
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่าในปี 2593 ประชากรโลก
จะเพิม่ ขึน้ เป็น 9 พันล้านคน และจะต้องเพิม่ การผลิตอาหารเกือบเท่าตัวเพือ่ ตอบสนองกับความต้องการ ด้านอาหาร
ของประชากรโลกในอีก 30 ปีขา้ งหน้า วิกฤติการขาดแคลนอาหารในอนาคต จึงเกิดความพยายามทีจ่ ะหาอาหาร
มาทดแทน โดยพบว่า  แมลงเป็นสัตว์ที่มีจ�ำนวนมากและสามารถผลิตโปรตีนที่ย่อยสลายได้ในปริมาณมาก
รวมถึงสารอาหารอื่นได้มากถึง 100 เท่า เมื่อเทียบกับโปรตีนที่ได้จากเนื้อวัว
ดังนั้น การพัฒนาอาหารที่ท�ำจากแมลงจึงเป็นทางเลือกใหม่ ส�ำหรับเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ในอนาคต
พลังงานทั้งหมดและโปรตีนต่อน�้ำหนัก 100 กรัมของแมลงกินได้ ปรากฏดังตารางด้านล่าง
ที่มา : http://fic.nfc.or.th/foodsectordatabankNews-detail.php?smid=1538

ชื่อแมลง

แมงกินูน
จิ้งหรีด
แมงดานา
ตั๊กแตนเล็ก
แมลงตับเต่า

ค�ำชี้แจง

โปรตีน (กรัม)
14
13
20
21
22

พลังงานทั้งหมด (กิโลแคลอรี)
78
122
162
153
149

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจสถานการณ์ และใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : สารอาหารจากแมลง

แมลงตับเต่ามีโปรตีนมากกว่าแมลงดานา แต่แมลงดานาให้พลังงานสูงกว่าแมลงตับเต่า 
นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด จงอธิบาย
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ชุดค�ำถามที่ 2 : สารอาหารจากแมลง

ค�ำถามต่อไปนี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช่หรือไม่
จงเลือกว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในแต่ละค�ำถาม พร้อมให้เหตุผลประกอบ

ค�ำถาม
ใช่/ไม่ใช่
เนื้อหมู ไข่ ถั่วเหลือง และแมลงมีโปรตีนอยู่ ใช่/ไม่ใช่
ปริมาณต่างกันหรือไม่
พลังงานที่ร่างกายได้รับมาจากสารอาหาร
ใช่/ไม่ใช่
ประเภทโปรตีนเพียงอย่างเดียวหรือไม่

เหตุผลประกอบ

ชุดค�ำถามที่ 3 : สารอาหารจากแมลง

ถ้านักเรียนต้องการตรวจสอบสารอาหารทั้งหมดที่มีอยู่ในแมลงหนอนรถด่วน
นักเรียนจะมีวิธีการส�ำรวจตรวจสอบสารอาหารต่อไปนี้อย่างไร
ชนิดของสารอาหาร

1. โปรตีน
2. ไขมัน
3. คาร์โบไฮเดรต

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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วิธีการส�ำรวจตรวจสอบ

ค�ำถามที่ 4 : สารอาหารจากแมลง

ข้อมูลทางโภชนาการของแมลงชนิดต่าง ๆ ต่อน�้ำหนัก 100 กรัม แสดงตารางด้านล่าง

ชื่อแมลง
จิ้งโกร่ง
จิ้งหรีด
ดักแด้ไหม
ตั๊กแตนปาทังก้า
ตัวอ่อนของต่อ
แมงกินูน

พลังงานทั้งหมด
(กิโลแคลอรี)
188
133
162
167
140
98

ความชื้น
(กรัม)
67
73
70
66
73
76

โปรตีน
(กรัม)
17.5
18.6
14.7
27.6
14.8
18.1

ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต
(กรัม)
(กรัม)
12.0
2.4
6.0
1.0
8.3
4.7
4.7
1.2
6.8
4.8
1.8
2.2

ที่มา : วารสารโภชนาการ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548 หน้าที่ 5

การควบคุมน�้ำหนัก ให้เลือกแมลงจากตารางข้างต้นเพื่อน�ำมาท�ำเป็นอาหารแปรรูป ส�ำหรับคนที่
ต้องการควบคุมน�้ำหนัก
นักเรียนจะเลือกแมลงชนิดใด จงให้เหตุผลประกอบ
ชนิดแมลง

เหตุผลประกอบ
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วิกฤติขยะในทะเลไทย
ประเทศไทยมีขยะทิง้ ในทะเลจัดอยูใ่ นล�ำดับที่ 6 ของโลก รองจาก จีน อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม
และศรีลังกา  ตามล�ำดับ โดยมีขยะพลาสติกและโฟมมากที่สุด เพราะการย่อยสลายใช้เวลานานกว่า  450 ปี
ปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวทั้งบนบกและในทะเล ปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ทะเล
จะส่งผลกระทบต่อปริมาณขยะที่สะสมอยู่ในทะเลให้มีจ�ำนวนมากยิ่งขึ้น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เผย 10 อันดับขยะที่พบในท้องทะเลไทยมากที่สุด
ในปี 2558 ได้แก่ อันดับที่ 1 ถุงพลาสติก 15,850 ชิ้น อันดับที่ 2 หลอด/ที่คนเครื่องดื่ม 5,252 ชิ้น อันดับที่ 3
ฝา/จุก 4,419 ชิ้น อันดับ 4 เชือก 3,752 ชิ้น อันดับที่ 5 บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่ 3,122 ชิ้น อันดับที่ 6 ถ้วยโฟม/
กล่องโฟม 2,873 ชิ้น อันดับที่ 7 ขวดเครื่องดื่มแก้ว 2,065 ชิ้น อันดับที่ 8 ขวดเครื่องดื่มพลาสติก 2,043 ชิ้น
อันดับที่ 9 อื่น ๆ 1,673 ชิ้น และอันดับที่ 10 ถ้วย จาน ช้อน ส้อม มีด 1,334 ชิ้น
ที่มา : https://mgronline.com/greeninnoration/detail/961000002153

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจสถานการณ์ และใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : วิกฤติขยะในทะเลไทย

จงบอกสาเหตุที่ท�ำให้พบขยะประเภทถุงพลาสติกมากเป็นอันดับที่ 1 มา 1 ข้อ

ชุดค�ำถามที่ 2 : วิกฤติขยะในทะเลไทย
“ถุงพลาสติก หลอด/ที่คนเครื่องดื่ม ฝา/จุก เชือก บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่ ถ้วยโฟม/กล่องโฟม
ขวดเครื่องดื่มแก้ว ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม มีด”
นักเรียนสามารถคัดแยกขยะข้างต้นได้กี่กลุ่ม มีเกณฑ์อย่างไร แต่ละกลุ่มมีอะไรบ้าง
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ชุดค�ำถามที่ 3 : วิกฤติขยะในทะเลไทย

3.1 นักวิทยาศาสตร์มักใช้การประมาณจ�ำนวนขยะจากผลการส�ำรวจบางบริเวณ
โดยเก็บข้อมูลเฉพาะบริเวณ A B C และ D แล้วน�ำมาอนุมานในพื้นที่ทั้งหมด
จงอธิบายว่าการเก็บข้อมูลดังภาพด้านล่าง มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
1m
1m A B

C

D

						
														
3.2 นักวิทยาศาสตร์ เก็บข้อมูลเพื่อประมาณจ�ำนวนขยะในพื้นที่ ดังภาพ
1m
1m
B

A
C
D

และนับจ�ำนวนขยะจากบริเวณ A B C และ D ได้ผลดังตาราง
พื้นที่
A
B
C
D

จ�ำนวนขยะ (ชิ้น)
10
5
0
5

(1) จ�ำนวนขยะต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรเป็นเท่าใด
(2)  จ�ำนวนขยะในพื้นที่ที่ส�ำรวจ โดยประมาณกี่ชิ้น
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ชุดค�ำถามที่ 4 : วิกฤติขยะในทะเลไทย

ข้อมูลเบื้องต้น ปริมาณขยะโดยประมาณที่พบในทะเลไทย แสดงดังแผนภาพด้านล่าง

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  

ให้นักเรียนสรุปข้อมูลเกี่ยวกับขยะ “ถุงพลาสติก” มา 2 ข้อ
(1)

  

(2)

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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แผ่นดินไหว

ระดับความสั่นสะเทือน (แมกนิจูด)

แผ่ น ดิ น ไหวเป็ น ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่ เ กิ ด จากการสั่ น สะเทื อ นของพื้ น ดิ น อั น เนื่ อ งมาจาก
การปลดปล่อยพลังงานเพือ่ ปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ซึง่ ปัจจุบนั นักวิทยาศาสตร์ยงั ไม่สามารถท�ำนายเวลา
สถานที่ และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ผลกระทบจากแผ่นดินไหวก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจ�ำนวนมาก
ตัวอย่างพื้นที่หนึ่ง เกิดแผ่นดินไหวในช่วงระยะเวลาหนึ่งต่อเนื่องกัน 6 ครั้ง วัดระดับความสั่นสะเทือน
ได้ 4.0, 5.2, 6.1, 5.0, 4.1, 3.5 แมกนิจูด ตามล�ำดับ ดังกราฟ
กราฟแสดงการเกิดแผ่นดินไหว

8
6
4

4.0

5.2

6.1

5.0

4.1

3.5

2
0

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ระดับความสั่นสะเทือน (แมกนิจูด)

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจสถานการณ์ และใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : แผ่นดินไหว

นักเรียนสามารถอธิบายระดับความสั่นสะเทือนได้อย่างไร  

ชุดค�ำถามที่ 2 : แผ่นดินไหว

ให้ระบุว่าครั้งใดของการเกิดแผ่นดินไหวที่เรียกว่า ฟอร์ช็อค เมนช็อค และอาฟเตอร์ช็อค

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 3 : แผ่นดินไหว

การวิเคราะห์ต�ำแหน่งจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (Epicenter) นั้น จะต้องอาศัยเครื่องวัด
ความไหวสะเทือนหลายชุด ดังรูป
ภาพแบบจ�ำลอง
จุด A

คลื่นพื้นผิว

สถานี ก

พื้นผิว

คลื่น P คลื่น S
จุดเกิดแผ่นดินไหว

คลื่นพื้นผิว

สถานี ข

จุด A
จุดเกิดแผ่นดินไหว
ที่มา : http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/earthquake/seismic-waves

จุด A เป็นจุดที่เกิดแผ่นดินไหว สถานี ก และ ข มีหน้าที่ตรวจวัดความไหวสะเทือน  
สถานีใดตรวจวัดความไหวสะเทือนได้กอ่ นและมีขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหวแตกต่างกันอย่างไร

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

104

ตามแนวทางการประเมินของ

กินไข่เพิ่มคอเลสเตอรอลจริงหรือ
ดร.นิโคไล เอ็น เอนิชคอฟ ท�ำการทดลองในกระต่าย พบว่า  กระต่ายที่กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
จะมีปริมาณคอเลสเตอรอลเพิม่ ขึน้ ในมนุษย์ปริมาณของคอเลสเตอรอลจะส่งผลต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ
และหลอดเลือด
นอกจากนีใ้ นเด็กทีม่ โี ปรตีนในเลือดปกติอยูแ่ ล้ว เมือ่ รับประทานไข่เสริมไปอีกก็จะยิง่ ท�ำให้ระดับโปรตีน
ในเลือดสูงขึ้นไปอีก ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากในวัยเด็กต้องการสารอาหารที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเจริญเติบโต
ขณะทีก่ ารรับประทานไข่ไก่ท�ำให้เด็กส่วนใหญ่มรี ะดับคอเลสเตอรอลในเลือดข้นมากกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร
เช่น อาหารทะเล ไอศกรีม ฟาสต์ฟดู้ นอกจากนีไ้ ข่แดงซึง่ เป็นอาหารทีม่ คี อเลสเตอรอลสูง จึงท�ำให้เกิดข้อสงสัยว่า
คนทั่วไปควรกินไข่แดงหรือไม่ กินได้มากน้อยแค่ไหน
ที่มา : www.siamrath.co.th (9 มีนาคม 2561) ปรับจาก : ไข่แดงกินมาก ๆ ไม่ดีจริงหรือ

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจสถานการณ์ และใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : กินไข่เพิ่มคอเลสเตอรอลจริงหรือ

ปริมาณคอเลสเตอรอลส่งผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างไร

ชุดค�ำถามที่ 2 : กินไข่เพิ่มคอเลสเตอรอลจริงหรือ

นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาภาวะโปรตีนและไขมันในกลุ่มเด็กประถมกว่า 400 คน ในเขตชนบท
โดยมีวิธีการดังนี้
1. ให้เด็กทั้งหมดได้รับประทานไข่เป็นอาหารเสริมจากอาหารกลางวันปกติที่โรงเรียนจัดให้
2. ทดลองเปรียบเทียบระหว่างการให้รับประทานไข่ 3 ฟอง และรับประทานไข่ 10 ฟองต่อสัปดาห์
ผลการศึกษา พบว่า การรับประทานไข่ 3 ฟองต่อสัปดาห์ ก็เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาการขาดโปรตีน
ในเลือดได้เกือบ 100% ระดับโปรตีนในเลือดสูงขึ้นและระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง ดังตาราง
ปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด
มากกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ร้อยละของนักเรียน
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
24
7
76
93
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หมายเหตุ ในคนปกติต้องมีค่าปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ให้นกั เรียนพิจารณาการออกแบบการทดลองของนักวิทยาศาสตร์แล้วให้ขอ้ เสนอแนะข้อควรปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อให้การทดลองสมบูรณ์น่าเชื่อถือมากขึ้น

ชุดค�ำถามที่ 3 : กินไข่เพิ่มคอเลสเตอรอลจริงหรือ

ดร.แอนเซล คีร์ พบว่า  LDL-C (คอเลสเตอรอลตัวไม่ดี) มีส่วนท�ำให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ
ส่วนที่มีประโยชน์ คือ HDL-C (คอเลสเตอรอลตัวที่ดี)
นักวิจัยจึงแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 รับประทานอาหารปกติ ส่วนกลุ่มที่ 2 รับประทาน
อาหารปกติและรับประทานไข่เพิ่มสัปดาห์ละ 1-2 ฟอง เป็นเวลา  12 สัปดาห์ และสร้างตารางบันทึก
ผลการทดลองเพื่อเก็บข้อมูล ดังนี้

ระยะเวลา
(สัปดาห์)
1
2
…
12

ค่าเฉลี่ยปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด (มิลลิกรัม/เดซิลิตร)
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
ค่าเฉลี่ยปริมาณ
ค่าเฉลี่ยปริมาณ
ค่าเฉลี่ยปริมาณ
ค่าเฉลี่ยปริมาณ
LDL-C
HDL-C
LDL-C
HDL-C
A
B
20
18
C
D
18
18
…
…
…
…
E
F
10
20

ให้นักเรียนใช้ข้อมูลจากตารางตอบค�ำถามข้อ 3.1-3.4
3.1 ตัวแปรต้นของข้อมูลข้างต้น คืออะไร

3.2 ตัวแปรตามของข้อมูลข้างต้น คืออะไร

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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3.3 สมมติฐานของการทดลอง เขียนได้อย่างไร

3.4 ค่าเฉลี่ยปริมาณ LDL-C และ HDL-C ของกลุ่มที่ 2 เป็นอย่างไร

3.5 สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคอเลสเตอรอลกับการรับประทานไข่ได้อย่างไร
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เห็ดระโงก
เห็ดระโงก เป็นราไมคอร์ไรซา (mycorrhizas) ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ไม้วงศ์ยางในลักษณะการอยูร่ ว่ มกัน
เอือ้ อ�ำนวยประโยชน์ซงึ่ กันและกันกับเซลล์ของรากพืช โดยทีต่ า่ งฝ่ายก็ได้รบั ประโยชน์ (mutualistic symbiosis)
ราจะช่วยดูดน�้ำและธาตุอาหารจากดิน โดยเฉพาะฟอสฟอรัส (P) ให้แก่พืช ส่วนราก็ได้สารอาหารจากพืช
ทีข่ บั ออกมาทางรากส�ำหรับใช้ในการเจริญเติบโต เช่น น�ำ้ ตาล โปรตีน และวิตามินต่าง ๆ นอกจากนีร้ าไมคอร์ไรซา
ยังช่วยป้องกันรากพืชจากการเข้าท�ำลายของเชื้อก่อโรค พืชต้นกล้าที่มีราไมคอร์ไรซาจึงมีการอยู่รอดมากกว่า
พืชที่ไม่มีราไมคอร์ไรซาเพราะสามารถทนแล้ง และธาตุอาหารต�่ำได้ดีกว่าต้นกล้าที่ไม่มีราไมคอร์ไรซา  และ
เมื่อความชื้นและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เหมาะสม ราไมคอร์ไรซาจะเจริญและพัฒนาเป็นดอกเห็ดให้เห็นได้
ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่อผลผลิตของเห็ดระโงกทั้งในและนอกฤดูกาล ณ แปลงสาธิตโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงปี 2557-2558 พบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเกิดเห็ดระโงก ได้แก่ ปริมาณแสง ความชืน้ บริเวณ
ผิวดิน อุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ รวมถึงความหนาแน่นของอินทรียวัตถุเหนือพื้นดิน ผลการศึกษา พบว่า
เห็ดระโงกเป็นเห็ดที่ให้ผลผลิตสูงสุดในแปลง โดยสามารถพบเห็ดระโงกถึง 3 ชนิด คือ เห็ดระโงกแดง
เห็ดระโงกเหลือง และเห็ดระโงกขาว นอกจากนี้ในแปลงสาธิตดังกล่าว ยังพบเห็ดกินได้ชนิดอื่น ๆ เช่น เห็ดถ่าน
เห็ดหาด เห็ดครก เห็ดโคน และเห็ดตะไคล ซึง่ การออกดอกของเห็ดระโงกนัน้ มีความสอดคล้องกับปริมาณน�ำ้ ฝน
ในช่วงต้นฤดูเป็นอย่างมาก โดยพบว่าในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม จะพบปริมาณเห็ดระโงกเป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้การให้น�้ำนอกฤดูก็มีส่วนท�ำให้เกิดเห็ดระโงกได้เช่นกัน ซึ่งความรู้ที่ได้จากการศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยแวดล้อมต่อผลผลิตเห็ดระโงกในครั้งนี้จะน�ำไปสู่การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการออกดอก
ของเห็ดระโงกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งด้านอาหารและรายได้
* ที่มา : Vincent E. C. Ooi and Fang Liu 2000. Immunomodulation and anti-cancer activity of polysaccharide-protein
complexes. Current Medicinal Chemistry 7 : 715-729.
: https://www.nstda.or.th/th/nstda-r-and-d/5112
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจสถานการณ์ และใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : เห็ดระโงก

1.1 ความสัมพันธ์ของเห็ดระโงกกับไม้วงศ์ยาง เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบใด
1. พึ่งพากัน
2. เป็นกลาง
3. อาศัยเกื้อกูลกัน
4. มีประโยชน์ร่วมกัน
1.2 ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ ต่อไปนี้ มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับเห็ดระโงกและไม้วงศ์ยางใช่หรือไม่
จงให้เหตุผลประกอบ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
กาฝากกับต้นมะม่วง
กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่
แบคทีเรียในปมรากพืชตระกูลถั่ว
ไลเคน (รากับสาหร่ายสีเขียว)

ใช่/ไม่ใช่
ใช่/ไม่ใช่
ใช่/ไม่ใช่
ใช่/ไม่ใช่
ใช่/ไม่ใช่

ชุดค�ำถามที่ 2 : เห็ดระโงก

        

นักวิจัยต้องการรู้ว่า “ต้นกล้าของไม้วงศ์ยางที่ปลูกพร้อมเห็ดระโงกกับต้นกล้าของไม้วงศ์ยางที่ไม่มี
เห็ดระโงก มีการเจริญเติบโตต่างกันหรือไม่”
2.1 จงเขียนสมมติฐานของการทดลองข้างต้น
สมมติฐาน :

         2.2 จงระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุมที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
        
ตัวแปรต้น :
			
       
ตัวแปรตาม :
			
ตัวแปรควบคุม :
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2.3 การทดลองของใครต่อไปนี้ สามารถตรวจสอบสมมติฐานตามข้อ 2.1 ได้
A : ปลูกต้นกล้าของไม้วงศ์ยางต้น 2 ต้น ในที่ที่มีปัจจัยในการเจริญเติบโตเหมือนกันแต่ต้นที่ 1
  ปลูกพร้อมเห็ดระโงก ต้นที่ 2 ไม่มีเห็ดระโงก
            
B : ปลูกต้นกล้าของไม้วงศ์ยางต้น 2 ต้น ในทีท่ มี่ ปี จั จัยในการเจริญเติบโตต่างกันแต่มเี ห็ดระโงก
อยู่เหมือนกัน
2.4 A  : เพาะเห็ดระโงกโดยเก็บดอกแก่มาขยี้และผสมกับน�้ำเปล่าน�ำไปรดบริเวณโคนต้นยาง
  B  : เพาะเห็ดระโงกโดยเก็บดอกแก่มาขยี้แล้วน�ำไปโปรยบริเวณโคนต้นยาง
ทั้ง A และ B มีการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเห็ดระโงกให้เหมือนกัน
การทดลองใดจะมีเห็ดระโงกเกิดขึ้นมากกว่า เพราะเหตุใด
		

ชุดค�ำถามที่ 3 : เห็ดระโงก

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเกิดเห็ดระโงกกับต้นไม้วงศ์ยางในฤดูกาล เป็นดังนี้
สภาพแวดล้อม
ลักษณะเนื้อดิน
ความชื้นของดิน
ปริมาณอินทรียวัตถุ
ความชื้นของอากาศ
อุณหภูมิของอากาศ

ค่าความเหมาะสม
ดินทราย
13.05-14.35%
0.17-1.02%
60-70%
30 องศาเซลเซียส

ถ้าต้องการจะผลิตเห็ดระโงกนอกฤดูกาล จะมีวิธีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้อย่างไร  
และมีวิธีการด�ำเนินการอย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ
ฤดูกาล
ฤดูร้อน
ฤดูหนาว
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วิธีด�ำเนินการ

เหตุผลประกอบ

ฝุ่นมลพิษ พีเอ็ม 2.5

ที่มา : Institete for Health and Education มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สนับสนุนโดยธนาคารโลก
: รายงานพลังงานของประเทศไทย 2549. กระทรวงพลังงาน, รายงานโครงการติดตามและประเมินสถานการณ์การเผาในที่โล่ง
ในพื้ น ที่ ก ารเกษตรของประเทศไทย 2548, กรมควบคุ ม มลพิ ษ , รายงานระบบฐานข้ อ มู ล แหล่ ง ด�ำเนิ น มลพิ ษ ทางอากาศ
และเสียงในประเทศไทย 2537, กรมควบคุมมลพิษ

“พีเอ็ม 2.5” คือ ฝุ่นมลพิษขนาดเล็กจิ๋ว ที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เล็กกว่าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเส้นผมถึง 25 เท่า และด้วยเหตุนมี้ นั จึงสามารถเล็ดลอดผ่านการดักจับของขนจมูกผ่านเข้าสูร่ ะบบ
ทางเดินหายใจ ถุงลมในปอด และผ่านเข้าสูก่ ระแสเลือด กระจายไปสูอ่ วัยวะต่าง ๆ ทัว่ ร่างกาย ซึง่ เมือ่ สะสมนาน ๆ
เข้าเสีย่ งต่อการเป็นโรคเรือ้ รัง เพิม่ โอกาสในการเกิดโรคต่าง ๆ ตัง้ แต่ภมู แิ พ้ไปจนถึงโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง มะเร็งปอด
หัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ
โดยในปี 2560 ระดับมลพิษในอากาศทีบ่ นั ทึกโดยสถานีตรวจสอบ 19 แห่ง ใน 14 พืน้ ทีท่ วั่ ประเทศไทย
ยังคงมีค่ามลพิษเกินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
“มาตรฐานการปล่อยมลพิษที่สูงเกิน นั่นหมายความว่าเวลาที่วัดพีเอ็ม 2.5 จะวัดตามมาตรฐาน
ซึ่งองค์การอนามัยโลกถือว่าเป็นระดับที่ปลอดภัย คือ 10 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร แต่ประเทศไทยก�ำหนดที่
25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร”
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจสถานการณ์ และใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : “ฝุ่นมลพิษ พีเอ็ม 2.5”

1.1 มลพิษ พีเอ็ม 2.5 ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างไร จงอธิบาย
    
มนุษย์ :
    

สัตว์   :

    

พืช    :
1.2 พีเอ็ม 2.5 ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐาน จะส่งผลต่อระบบหายใจอย่างไร

1.3 หน้ากากอนามัย เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันตนเอง จากปัญหามลภาวะทางอากาศ
ให้นักเรียนอธิบายหลักการท�ำงานของหน้ากากอนามัย ในการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ

1.4 “กรุงเทพมหานคร มีฝุ่นหนาแน่น ปริมาณพีเอ็ม 2.5 ตรวจวัดได้ 69-94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น”  
ให้นักเรียนออกแบบอุปกรณ์จ�ำลองในการป้องกันมลพิษ “พีเอ็ม 2.5”
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ชุดค�ำถามที่ 2 : “ฝุ่นมลพิษ พีเอ็ม 2.5”

ภาพวิกฤติ ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ 14 จังหวัด

ที่มา : Institete for Health and Education มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สนับสนุนโดยธนาคารโลก
: รายงานพลังงานของประเทศไทย 2549. กระทรวงพลังงาน, รายงานโครงการติดตามและประเมินสถานการณ์การเผาในที่โล่ง
ในพื้ น ที่ ก ารเกษตรของประเทศไทย 2548, กรมควบคุ ม มลพิ ษ , รายงานระบบฐานข้ อ มู ล แหล่ ง ด�ำเนิ น มลพิ ษ ทางอากาศ
และเสียงในประเทศไทย 2537, กรมควบคุมมลพิษ

จากภาพให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้
2.1 จังหวัดใดมีภาวะ “ฝุ่นมลพิษ พีเอ็ม 2.5” รุนแรงมากที่สุด
2.2 จงระบุและอธิบายวิธีลดภาวะ “ฝุ่นมลพิษ พีเอ็ม 2.5” ที่สอดคล้องกับสภาพของจังหวัดในข้อ 2.1 (1 วิธี)
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ดาวเคราะห์
เฟิร์ส เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกิดความสงสัย ต้องการท�ำการทดลองเพื่อพิสจู น์
ว่าระยะทางทีห่ า่ งจากดวงอาทิตย์มผี ลต่ออุณหภูมขิ องดาวเคราะห์หรือไม่ โดยเทียบเคียงจากสิง่ ทีห่ าได้งา่ ย
และไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างของบรรยากาศระหว่างดาวเคราะห์ต่าง ๆ จึงออกแบบและท�ำการทดลอง
ดังนี้
1. จัดชุดการทดลองดังภาพโดยให้หลอดไฟเป็นแหล่งก�ำเนิดความร้อน และวัตถุ A, B และ C
แทนดาวเคราะห์ จัดวางตามรูปแบบและระยะ ดังภาพ
หลอดไฟ

วัตถุ A

วัตถุ B

วัตถุ C

50 cm
50 cm
50 cm
2. วัดอุณหภูมิบริเวณผิวของวัตถุ A B และ C ด้านที่โดนแสง ทุก ๆ 10 นาที จนครบ 2 ชั่วโมง

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

สังเกตและบันทึกผลการทดลอง แสดงดังภาพด้านล่าง
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

A
B
C

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
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เวลา (นาที)

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจสถานการณ์ และใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : ดาวอังคาร
     

1.1 เฟิร์ส สรุปว่า “ระยะทางที่ห่างจากแหล่งความร้อนมีผลต่ออุณหภูมิบนผิวของวัตถุ”
ข้อมูลใดที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวอย่างไร

1.2 เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิของ B และ C เปลี่ยนแปลงอย่างไร นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด

ชุดค�ำถามที่ 2 : ดาวอังคาร

ต้นข้าวเพื่อนของเฟิร์สไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปที่ว่า 
“ระยะทางที่ห่างจากแหล่งความร้อนมีผลต่ออุณหภูมิบนผิวของวัตถุ”
2.1 นักเรียนจะให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนแนวคิดของต้นข้าวว่าอย่างไร

2.2 นักเรียนจะแนะน�ำเฟิร์สให้ปรับปรุงการออกแบบการทดลองอย่างไร เพื่อให้ผลการทดลอง
มีความน่าเชื่อถือขึ้น
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เต่าทะเล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม องค์การระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCM) เปิดเผยว่า  เวลานี้
เกิดปรากฏการณ์ทนี่ า่ เป็นห่วงทีส่ ดุ โดยระบุวา่ ปรากฏการณ์โลกร้อนได้ท�ำให้ประชากรเต่าตนุในเกรท แบริเออ รีฟ
(Great Barrier Reef) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปะการังอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกที่ประเทศออสเตรเลียเปลี่ยนเพศสภาพ
จากเต่าตัวผู้เป็นเต่าตัวเมียเกือบทั้งหมด หรือราว 99%
จากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ พบว่า  ที่อุณหภูมิขณะฟักไข่แตกต่างกันสัดส่วนการฟักออกเป็น
เต่าตัวผู้กับเป็นเต่าตัวเมีย ปรากฏดังกราฟด้านล่าง
ปรับจาก : ปรากฏการณ์น่าเป็นห่วงโลกร้อนท�ำเต่าตนุเกิดใหม่เป็นเพศเมีย 99%
www.khoasod.co.th (17 มกราคม 2561)
		

(ร้อยละ)
เพศเมีย

เพศผู้

(อุณหภูมิ)
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจสถานการณ์ และใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : เต่าทะเล

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิขณะฟักไข่กับการเกิดเพศของลูกเต่าทะเลเป็นอย่างไร

ชุดค�ำถามที่ 2 : เต่าทะเล

มีรายงานว่า  กรมสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติของรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย
ได้พยายามทดสอบหามาตรการต่าง ๆ ในบริเวณชายหาดทีเ่ ป็นทีว่ างไข่ของเต่าทะเล เช่น การท�ำทีบ่ งั แดด
หรือแม้แต่ฝนเทียม
กรมสิง่ แวดล้อมและคุม้ ครองมรดกทางธรรมชาติ ท�ำเช่นนัน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ใดและผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ :

ชุดค�ำถามที่ 3 : เต่าทะเล

การผสมพันธุ์จะเกิดขึ้นทุก ๆ สองปี หลังจากการผสมพันธุ์ตัวเมียจะรอจนน�้ำขึ้นและจะคลานกลับไปยัง
ชายหาดทีม่ นั เกิด ขุดหลุมและวางไข่ ประมาณ 100-200 ฟอง และจะกลบไว้ดว้ ยทรายเสร็จแล้วก็จากไป
ประมาณสองเดือนลูกเต่าก็จะฟักตัวออกมาก่อนที่จะว่ายกลับลงสู่ทะเล

ที่เกาะตรังกานู ประเทศมาเลเซีย พบว่า เต่าตนุที่เกาะตรังกานูไม่มีตัวผู้เลย
3.1 จงอธิบายลักษณะอุณหภูมิของทรายที่เกาะตรังกานู ประเทศมาเลเซีย
			

3.2 นักเรียนคิดว่า แนวโน้มประชากรเต่าตะนุทเี่ กาะตรังกานู ประเทศมาเลเซีย เปลีย่ นแปลงอย่างไร
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การนอนเพื่อสุขภาพ
ระยะเวลาและคุณภาพของการนอนหลับทีเ่ ราต้องการเปลีย่ นแปลงไปตามอายุ อย่างไรก็ตามอายุมใิ ช่
เพียงปัจจัยเดียวทีเ่ ป็นตัวตัดสิน แต่ละคนมีความต้องการการนอนหลับทีแ่ ตกต่างกัน บางคนต้องการมาก และบางคน
ต้องการน้อยกว่า  ความต้องการของคนโดยเฉลี่ยระยะเวลาการนอนหลับอาจมีความส�ำคัญน้อยกว่าคุณภาพ
ของการนอนหลับ ความต้องการในการนอนหลับแต่ละวันก็อาจเปลี่ยนไปวันต่อวัน ขึ้นกับสถานการณ์ที่เผชิญ
อย่างไรก็ตามตราบใดที่ยังรู้สึกสดชื่นและตื่นตัวในวันรุ่งขึ้นนั่นบ่งบอกว่าได้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้ว
ซึง่ การนอนหลับยังมีความเกีย่ วข้องกับระบบอืน่ ๆ ของร่างกาย ตลอดจน
โรคบางโรคด้วย เนื่องจากตอนนอนสมองได้พักผ่อน กล้ามเนื้อ
ได้คลายตัว หัวใจสงบขึ้น ความดันลด ดังนั้นการนอนก็เหมือน
เข้าอู่ซ่อมร่างกายที่สึกหรอไปจากงานหนักทั้งวัน ยิ่งได้นอนเร็ว
ก็เท่ากับได้ตักตวงก�ำไรส�ำคัญที่จะท�ำให้คุณมีสุขภาพดี คนที่
นอนเร็วจะไม่เสีย่ งกับการเจ็บป่วยได้งา่ ย อีกทัง้ ยังช่วยให้ไม่เกิด
การเสีย่ งโรคอ้วนลงพุง เพราะการนอนเร็วช่วยสกัดอาการหิวดึก
และกินดุที่จะตามมา  ตลอดจนมีกลไกดับหิวด้วยการสร้างเคมี
ดับหิวขึ้นมา ท�ำให้การนอนเร็วช่วยคุมน�้ำหนักตัวได้ดีกว่า เพราะกระตุ้นเตาเผาในร่างกายให้ท�ำงานได้ดี ช่วยให้
ไม่อว้ นง่าย ไม่สร้างเคมี เก็บไขมันมาก นอกจากนีม้ กี ารศึกษาของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั (APA) ชีว้ า่ คนทีน่ อนน้อย
(ราว 4 ชั่วโมงต่อคืน) ติดกันมีผลต่อความจ�ำ  สมาธิ และอุบัติเหตุมาก ด้วยกลไกขณะนอนช่วยจัดระเบียบ
สมอง (Consolidation) คล้ายอีเมลที่แยกเมลขยะออกไป สังเกตว่าเวลาอดนอนจะมีอาการมึน ความจ�ำมัว
ลืมง่าย หรือไม่ก็ลิ้นพันกัน เพราะคิดอีกอย่างแต่กลับพูดอีกอย่าง ดังนั้น การได้นอนเต็มอิ่มมีส่วนช่วยให้สมอง
ได้เติมพลังชาร์จแบตพร้อมรับความจ�ำใหม่ ๆ ได้ดีขึ้น
ที่มา : www.actra.co.th (บทความเกี่ยวกับสุขภาพ)
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ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจสถานการณ์ และใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : การนอนเพื่อสุขภาพ

การนอนหลับส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายอย่างไร จงอธิบาย

ชุดค�ำถามที่ 2 : การนอนเพื่อสุขภาพ

การส�ำรวจตรวจสอบเพื่อหาค�ำตอบว่า “จ�ำนวนชั่วโมงการนอนหลับ มีผลต่อน�้ำหนักตัวอย่างไร”
สามารถออกแบบการทดลองต่อไปนี้ได้อย่างไร
2.1 จงระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ในการส�ำรวจตรวจสอบเพื่อหาค�ำตอบ
			ตัวแปรต้น :
			
       
ตัวแปรตาม :
			
ตัวแปรควบคุม :
			
2.2 จ�ำเป็นต้องเก็บข้อมูลต่อไปนี้จ�ำเป็นหรือไม่ เพราะอะไร
ข้อมูล
เพศ

ผลการพิจารณา
จ�ำเป็น/ไม่จ�ำเป็น

น�้ำหนักตัว

จ�ำเป็น/ไม่จ�ำเป็น

จ�ำนวนมื้ออาหาร

จ�ำเป็น/ไม่จ�ำเป็น

จ�ำนวนชั่วโมงการนอนหลับ

จ�ำเป็น/ไม่จ�ำเป็น

จ�ำนวนสมาชิกในห้องเรียน

จ�ำเป็น/ไม่จ�ำเป็น

เหตุผลประกอบ
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อันตรายน�้ำมันทอดซ�้ำ
นำ�้ มันเปรียบเสมือนตัวน�ำความร้อน เมือ่ น�ำ้ มันได้รบั อุณหภูมสิ งู เป็นเวลานาน หรือใช้ประกอบอาหาร
ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง ความชื้นของอาหารและออกซิเจนจากอากาศจะเร่งการเสื่อมสภาพของน�้ำมัน ซึ่งมีผลท�ำให้
สี กลิ่น และรสชาติเปลี่ยนไป จุดเกิดควันลดลงและความหนืดมากขึ้น
การเสื่อมสภาพนี้ ก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือ สารกลุ่มโพลาร์ (Polar compound)
และกลุ ่ ม โพลี ไซคลิ ก อะโรมาติ ก ไฮโดรคาร์ บ อน (PAHS) สารโพลาร์ เ ป็ น สารที่ เ กิ ด ขึ้ น ในน�้ ำ มั น ที่ ผ ่ า น
การทอดซำ�้ หลายครัง้ จนเสือ่ มสภาพ โดยสารโพลาร์จะเพิม่ สูงขึน้ เมือ่ มีการใช้นำ�้ มันทอดซ�ำ้ หลายครัง้ ทีส่ ามารถสะสม
ในร่างกายและส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของเซลล์ ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง หากรับประทานอาหารทีใ่ ช้นำ�้ มัน
ทอดซ�้ำ  ก่อให้เกิดมะเร็งตับ และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจอีกด้วย
ไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริโภคเท่านั้นที่จะได้รับอันตราย แต่ผู้ประกอบอาหารก็ได้รับอันตรายเช่นเดียวกัน โดยหาก
ผู้ประกอบอาหารสูดดมไอระเหยจากน�้ำมันทอดอาหารซ�้ำเป็นระยะเวลานาน เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด
ที่มา : http:///www.orgornoi.com/kb/ผลิตภัณฑ์อาหาร 171

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจสถานการณ์ และใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : อันตรายน�้ำมันทอดซ�้ำ

เพราะเหตุใดการกินอาหารที่ใช้น�้ำมันทอดซ�้ำจึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ชุดค�ำถามที่ 2 : อันตรายน�้ำมันทอดซ�้ำ

จากการส�ำรวจและเก็บตัวอย่างน�ำ้ มันทีใ่ ช้ทอดอาหารในท้องตลาด พบว่า มีการใช้นำ�้ มันในการทอดอาหาร
มากกว่า  1 ครั้ง และทดสอบหาปริมาณของสารโพลาร์ในน�้ำมัน พบว่า  มีสารโพลาร์เกินมาตรฐาน คือ
มีมากกว่า ร้อยละ 25 โดยน�้ำหนัก
จากข้อมูลผลการทดลอง ให้นักเรียนอภิปรายผลการทดลองและแสดงเหตุผลโดยใช้ข้อมูลประจักษ์พยาน
ทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 3 : อันตรายน�้ำมันทอดซ�้ำ

ถ้าพบว่าปาท่องโก๋ที่ซื้อมาทาน มีกลิ่นเหม็นหืน แสดงว่าเกิดจากการใช้น�้ำมันทอดซ�้ำใช่หรือไม่
จงให้เหตุผลประกอบ

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ไฮโดรพอนิกส์ (Hydroponics)
ไฮโดรพอนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชในน�้ำที่มี
ธาตุอาหารพืชละลายอยู่ หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช
โดยใช้ ร ากสั ม ผั ส กั บ สารละลายโดยตรง ทดแทนการปลูกพืชในดิน
นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้
เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ ใช้เวลาในการปลูกน้อยกว่าพืชในดิน
และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่าง ๆ ในดิน
ที่มา : http://www.scimath.org/article-science/item/2172-hydroponics-house

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจสถานการณ์ และใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : ไฮโดรพอนิกส์ (Hydroponics)

จากการสำ�รวจ พบว่า ผักทีป่ ลูกทุกชนิดมีการตกค้างของสารไนเตรต ทัง้ นีก้ ารตกค้างของสารไนเตรต
เกินมาตรฐานจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามปริมาณการสะสมของไนเตรตในพืชนั้นขึ้นกับ
ชนิดของพืช อายุพืช เวลาที่เก็บเกี่ยว ความเข้มแสง ฤดูกาลปลูกและชนิดของปุ๋ยไนโตรเจนที่ให้กับพืช
จากรายงานของต่างประเทศ พบว่า ในฤดูหนาวค่าของปริมาณไนเตรตทีย่ อมรับได้จะสูงกว่าในฤดูรอ้ น
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากความเข้มแสงเป็นปัจจัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อการสะสมของไนเตรต กล่าวคือ ในสภาพทีม่ คี วามเข้มแสงน้อย
พืชจะมีการสะสมไนเตรตสูงกว่า  ส่วนในสภาพที่มีความเข้มแสงมากพืชจะมีการสะสมสารไนเตรตน้อยกว่า
ซึ่งปัจจัยข้อนี้เป็นข้อได้เปรียบสำ�หรับพืชผักที่ปลูกในประเทศไทย หรือประเทศเขตร้อน เพราะว่าบ้านเรา
มีความเข้มแสงสูงกว่าประเทศทางแถบยุโรป
1.1 สารไนเตรตที่พบในผักไฮโดรพอนิกส์ สามารถเข้าสู่พืชได้อย่างไร
		

1.2 พืช B เป็นพืชล้มลุกทีส่ ามารถปลูกได้ 2 ครัง้ ต่อปี (ปลูกลงดินแบบปกติ) คือ ช่วงฤดูรอ้ นและฤดูหนาว
ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้เพื่อบำ�รุงพืชในการเพาะปลูกทั้ง 2 ครั้ง ควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
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1.3 หากนำ�พืช A และ B มาปลูกด้วยระบบไฮโดรพอนิกส์ในสภาพปิดภายในโรงเรือนโดยใช้แสง
จากหลอดไฟเท่านั้น เมื่อตรวจปริมาณสารไนเตรตตกค้าง ปรากฏว่า พืช A มีมากกว่า B
ให้นักเรียนระบุปัจจัยที่ทำ�ให้พืช A มีสารไนเตรตตกค้างมากกว่า B
			

ชุดค�ำถามที่ 2 : ไฮโดรพอนิกส์ (Hydroponics)

ถ้าต้องการสำ�รวจตรวจสอบว่าปริมาณไนเตรตตกค้างของพืชชนิดต่าง ๆ แตกต่างกันหรือไม่
การทดลองต่ อ ไปนี้ สามารถตอบคำ � ถามข้ า งต้ น ได้ ห รื อ ไม่ โดยเขี ย นวงกลมล้ อ มรอบคำ � ตอบ
ในช่องผลการพิจารณา

การทดลอง
การสำ�รวจตรวจสอบหาชนิดของผักที่ขาดในตลาด
การสำ�รวจตรวจสอบหาปริมาณไนเตรตในผักแต่ละชนิดที่ขาดในตลาด
การสำ�รวจแหล่งที่มาของผักที่ขาดในตลาด

ผลการพิจารณา
ได้/ไม่ได้
ได้/ไม่ได้
ได้/ไม่ได้

ชุดค�ำถามที่ 3 : ไฮโดรพอนิกส์ (Hydroponics)

สำ�รวจตรวจสอบว่าปริมาณไนเตรตของพืช A บริเวณ ราก ลำ�ต้น และก้านใบ ปรากฏผลดังตาราง
การทดลองครั้งที่
1
2
3

ปริมาณไนเตรต (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
ราก
ล�ำต้น
ก้านใบ
1,300
1,200
800
1,200
1,700
700
1,400
1,200
800

หมายเหตุ ปริมาณไนเตรตในพืชควรมีค่าไม่เกิน 2,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
นักเรียนคนนี้สรุปว่า “พืช A ที่มีปริมาณไนเตรตตกค้างในบริเวณลำ�ต้นมากที่สุด”
3.1 นักเรียนเห็นด้วยกับข้อสรุปนี้หรือไม่
		
3.2 ให้นักเรียนแสดงเหตุผลหรือกระบวนการเพื่อสนับสนุนคำ�ตอบของนักเรียน
		

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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สารกันบูดในเส้นก๋วยเตี๋ยว

ผลวิจัยชี้ เส้นเล็ก-เส้นหมี่ มีสารกันบูดเพียบ
จากการส�ำรวจเส้นก๋วยเตีย๋ วในพืน้ ทีท่ ที่ �ำการส�ำรวจ
พบว่า  มีการเติมสารกันบูด เช่น กรดเบนโซอิก
เกินกว่ามาตรฐาน ขณะที่พวกนิยมบะหมี่เหลืองวุ้นเส้น ปลอดภัยไร้กังวล

ที่มา : https://www.partiharn.com/contents/9376
สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2562

ค�ำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านท�ำความเข้าใจสถานการณ์ และใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ตอบค�ำถามต่อไปนี้

ชุดค�ำถามที่ 1 : สารกันบูดในเส้นก๋วยเตี๋ยว

กรดเบนโซอิกในสารกันบูด ช่วยถนอมอาหารได้อย่างไร

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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ชุดค�ำถามที่ 2 : สารกันบูดในเส้นก๋วยเตี๋ยว
ดังตาราง

ข้ อมู ล การส�ำรวจของศูนย์วิจัยวิท ยาศาสตร์การแพทย์ในเส้นก๋ว ยเตี๋ยวแต่ล ะชนิด ปรากฏผล

ปริมาณ
ชนิดของเส้น
วัตถุดิบหลัก สารกันบูด
ในการผลิตเส้น (มิลลิกรัม
ก๋วยเตี๋ยว
ต่อกิโลกรัม)
1. ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก แป้งข้าวเจ้า 17,250
2. เส้นหมี่
แป้งข้าวเจ้า 7,825
3. ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ แป้งข้าวเจ้า 4,230
4. บะหมี่เหลือง
แป้งสาลี
ไม่พบ
5. วุ้นเส้น
แป้งมัน
ไม่พบ
ส�ำปะหลัง

ความชื้น
(%)
11-13
10
62-64
10
15.7

สาร
เคลือบ
ไม่มี
ไม่มี
น�้ำมันพืช
แป้งสาลี
ไม่มี

พลังงาน ความหนา อายุ
(kcal/ ของเส้น การเก็บ
100 กรัม) (cm)
รักษา
180
150
220
280
80

0.2-0.4
0.1
*1.5-2.5
**0.15-0.2
0.15

1 ปี
1 ปี
1-2 วัน
1 เดือน
1 ปี

หมายเหตุ ปริมาณสารกันบูดควรมีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
*http://puechkaset.com
**http://www.ku.ac.th/e-magazine/august47/agri/noodle.html

ให้ใช้ข้อมูลตอบค�ำถามข้อ 2.1-2.3
2.1 วัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวมีความสัมพันธ์กับปริมาณสารกันบูดอย่างไร
			

2.2 ข้อสรุปต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ ให้นักเรียนเขียน “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ลงในช่องค�ำตอบ
ข้อสรุป
พบสารกันบูดในเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบในการผลิตแต่ไม่พบ
ในเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้แป้งสาลีและแป้งมันส�ำปะหลัง
เส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีความชื้นสูงจะพบสารกันบูดมากกว่า
ปริมาณสารกันบูดในเส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเก็บรักษา

ค�ำตอบ

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
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2.3 เพราะเหตุใดก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กจึงมีสารกันบูดมากที่สุด
		

ชุดค�ำถามที่ 3 : สารกันบูดในเส้นก๋วยเตี๋ยว

ถ้าต้องการศึกษา “ความหนาของเส้นก๋วยเตี๋ยวมีผลต่อระยะเวลาในการเก็บรักษาหรือไม่”
ให้ระบุว่าตัวแปรต่อไปนี้ เป็นตัวแปรชนิดใด โดยเชียนเครื่องหมาย “P” ลงในช่องตัวแปร
ตัวแปร

ชนิดของเส้นก๋วยเตี๋ยว
ความชื้น
วัตถุดิบหลักในการผลิตเส้น
ความหนาของเส้น
เวลาในการเก็บรักษา
อุณหภูมิ

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

126

ตามแนวทางการประเมินของ

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น

ตัวแปร
ควบคุม

คณะทำ�งาน
ที่ปรึกษา
1. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นางสุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ดร.ณัฐา เพชรธนู
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ PISA สพฐ.
2. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ PISA สพฐ.
เจ้าหน้าที่ศูนย์ PISA สพฐ. ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
1. นางสาวสุดารัตน์ เวชพันธ์ นักวิชาการศึกษา
2. นางสาวพิณพิโส เสียงดัง
นักวิชาการศึกษา
3. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก นักวิชาการศึกษา
4. นางสาววาทินี ศรีวิชัย
นักวิชาการศึกษา
คณะท�ำงานแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA : การรู้เรื่องการอ่าน
1. นางพรรณภา พูลบัว
ข้าราชการบ�ำนาญ
2. นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์
ข้าราชการบ�ำนาญ
3. นางเปรมจิต ชมชื่น
ข้าราชการบ�ำนาญ
4. นางจรีรัตน์ ปานพรมมินทร์ ข้าราชการบ�ำนาญ
5. นางประไพศรี พุ่มชูศักดิ์
ข้าราชการบ�ำนาญ
6. นางวิไล วัชรพิชัย
ข้าราชการบ�ำนาญ
7. นายชัยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
ข้าราชการบ�ำนาญ
8. นายญาณวุฒิ ทองอยู่
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
9. นางกฤษณา เสมหิรัญ
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
10. นายภานุพงศ์ แสงดี
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
11. นางสาวสุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
12. นางพรณิชา บาร์เบอร์
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
13. นางรัญญาภัทร์ อัยรา
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
14. นางสาวปุญยาพร ปฐมพัฒนา ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
15. นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
16. นางสุรัมภา เพชรกองกุล
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
17. นางสาวรัชนีกร วรรณสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
18. นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
19. นางศุภศิตา รสโหมด
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
20. นางจารุรัตน์ ราชชมภู
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
21. นายสุทธิ สุวรรณปาล
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
22. นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
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23. นางนิตยา กนิษฐ์
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
24. นางพยอม รัตนาภรณ์
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
25. นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
26. นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
27. นางเพ็ญจา เสมอเหมือน
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
28. นางนิลยา ทองศรี
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
29. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
30. นางภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสม ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
31. นางนิติพร ศรีโนนยาง
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
32. นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
33. นางรัดดา วิทยากร
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
34. นางบุญรัมภา ภูมิลา
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
35. นายมงคล จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
36. นางสาวรัตนาภรณ์ ค�ำมูล ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
37. นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
38. นางอัจฉรา ฉายวิวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
39. นางสาวพิชพันณ์กุล พันสด ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
40. นายนิคม กองเพชร
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
41. นางวนิดา ปาณีนิจ
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
42. นางนวลฉวี มนตรีปฐม
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
43. นายทองพูล ศิริโท
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
44. นางสุพัชร์ชญา วิสูญ
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
45. นางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
46. นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
47. นางเสาวคนธ์ ประมูลจักรโก ครู โรงเรียนทับกุงประชานุกุล ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดมศึกษา เขต 2
คณะท�ำงานแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA : การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
1. นางพรรณภา พูลบัว
ข้าราชการบ�ำนาญ
2. นายกระจาย คงสง
ข้าราชการบ�ำนาญ
3. นายเอกชัย จันทา
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชบูรณ์
4. นางรัญญาภัทร์ อัยรา
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
5. นายญาณวุฒิ ทองอยู่
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
6. นางสาวพิริยา เอกวิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
7. นางผการัตน์ พึ่งพานิช
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
8. นายอวยชัย สุขณะล�้ำ
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
9. นางพัชรี ศรีษะภูมิ
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
10. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
11. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
12. นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์
นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง
นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม
นางสาวศศิธร นาคดิลก
นางกชพร ตุณสุวรรณ
นายกีรติ ชาดาเม็ก
นางประพิณพักตร์ ธุระนนท์
นางวนิดา ปาณีนิจ
นายพิพัฒน์ ภู่ภีโญ

ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านคุยบ้านโอ่ง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก�ำแพงเพชร เขต 1
22. นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตา 
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�ำปาง เขต 2
23. นายภัทรพล แก้วเสนา
ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
24. นางสาววไลรัตน์ ใจน้อม
ครู โรงเรียนหนองจอกพิทยาณุสรณ์ ส�ำนักงานเขตหนองจอก
คณะท�ำงานแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA : การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
1. นางพรรณภา พูลบัว
ข้าราชการบ�ำนาญ
2. นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ ข้าราชการบ�ำนาญ
3. นางเปรมจิต ชมชื่น
ข้าราชการบ�ำนาญ
4. นางจรีรัตน์ ปานพรมมินทร์
ข้าราชการบ�ำนาญ
5. นายกระจาย คงสง
ข้าราชการบ�ำนาญ
6. นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
7. นางสาวราตรี สงวนรัมย์
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
8. นายชูศักดิ์ ชื่นเย็น
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
9. นายธีรภัทร์ ยศท้าว
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
10. นางสาวจุฑามาศ ทรายแก้ว
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
11. นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
12. นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
13. นางสาววัชรากร ตระการไทย
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
14. นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
15. นายศิริพงศ์ บุญประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
16. นางสาวยุพาพร หรเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
17. นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
18. นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
19. นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
20. นางวาสนา ตาลทอง
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
21. นางสดศรี สุทธการ
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
22. นายส�ำราญ วังนุราช
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
23. นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
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24. นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี
25. นางสาวบุญโรม ดอมไธสง
26. นางสุพัตรา ไชยเชษฐ์
27. นางนวลฉวี มนตรีปฐม
28. นางผ่องศรี ถมยา
29. นางณัฐกานต์ ปีแหล่
30. นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง
31. นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย
32. นายสุรินทร์ ทวยหมื่น
คณะบรรณาธิการกิจ
1. ดร.ณัฐา เพชรธนู
2. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง
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ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บ�ำรุงปทุมธานี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บ�ำรุงปทุมธานี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ PISA สพฐ.
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ PISA สพฐ.
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