คูมือ

การใชแบบฝกพัฒนาทักษะการแกปญหา
ตามแนวทางการประเมินของ

ศูนย PISA สพฐ.
สํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2562

คู่มือ

การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมินของ

ศูนย์ PISA สพฐ.
ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2562

คู่มือ

การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมินของ
จัดพิมพ์โดย
พิมพ์ครั้งที่ 1
จ�ำนวนพิมพ์
พิมพ์ที่

ศูนย์ PISA สพฐ.
ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2562
10,500 เล่ม
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-4567 โทรสาร 0-2579-5101
นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

คำ�นำ�
ตามที่ OECD จัดให้มีการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International
Student Assessment : PISA) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการจัดการศึกษาของประเทศ
สมาชิกและประเทศร่วมโครงการ โดย PISA ประเมินความสามารถในการใช้ความรูแ้ ละทักษะของนักเรียนทีม่ อี ายุ
15 ปี ครอบคลุม ใน 3 ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical
Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และท�ำการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง ส�ำหรับประเทศไทย
เข้าร่วม PISA ในลักษณะของประเทศร่วมโครงการตั้งแต่ PISA 2000 โดยเข้าร่วมการประเมินอย่างต่อเนื่องจนถึง
PISA 2018 ซึง่ จะมีขนึ้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยการประเมินครัง้ นีม้ โี รงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวนทั้งสิ้น 153 โรง
ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายของการสอบ PISA 2018 มีสื่อส�ำหรับทบทวนความรู้ และฝึกทักษะ
การเชื่อมโยงความรู้เพื่อการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดท�ำแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA
จ�ำนวน 2 เล่ม คือ แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA และคู่มือการใช้
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA เพื่อให้ครูผู้สอนมีสื่อที่สอดคล้องกับ
กรอบการประเมินของ PISA ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและสถานศึกษา  ในการใช้
แบบฝึกพัฒนาผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณคณะท�ำงานทีร่ ว่ มจัดท�ำแบบพัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หา
ตามแนวทางการประเมินของ PISA จนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
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การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
Programme for International Student Assessment

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment
หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (Organisation for Economic
Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของ
ประเทศมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพส�ำหรับการแข่งขันในอนาคต
PISA ใช้ความร่วมมือและความเชีย่ วชาญของนานาชาติในการวางกรอบโครงสร้างการประเมิน การสร้างเครือ่ งมือ
และการศึกษาวิจัย เพื่อประกันคุณภาพของการศึกษาวิจัยให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในระดับนานาชาติและ
ข้อมูลที่ได้สามารถชี้บอกถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ได้
จุดมุ่งหมายหลัก ๆ ของการประเมิน PISA คือ การพัฒนาตัวชี้วัดว่าระบบการศึกษาของประเทศ
ที่ร่วมโครงการสามารถให้การศึกษาเพื่อเตรียมเยาวชน อายุ 15 ปี ให้พร้อมที่จะมีบทบาทหรือมีส่วนสร้างสรรค์
และด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมได้มากน้อยเพียงใด การประเมิน PISA มีจุดหมายที่มองไปในอนาคต
มากกว่าการจ�ำกัดอยู่ที่การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรที่นักเรียนได้เรียนในปัจจุบัน และมุ่งความชัดเจน
ที่จะหาค�ำตอบว่านักเรียนสามารถน�ำสิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนไปใช้ในสถานการณ์ที่นักเรียนมีโอกาส
ที่จะต้องพบเจอในชีวิตจริงได้หรือไม่อย่างไร ดังนั้น PISA จึงให้ความส�ำคัญกับปัญหาของสถานการณ์จริงในโลก
(ค�ำว่า “โลก” ในที่นี้ หมายถึง สถานการณ์ของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมที่บุคคลนั้น ๆ อาศัยอยู่)
PISA ประเมินผลนักเรียนระดับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี กลุ่มตัวอย่างของ PISA คือ นักเรียน
กลุ่มอายุ 15 ปี โดยสากลถือว่าเป็นวัยจบการศึกษาภาคบังคับ PISA เน้นการประเมินความสามารถของนักเรียน
ในการใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง หรือที่เรียกว่า  “การรู้เรื่อง (Literacy)” 3 ด้าน ได้แก่
การรู ้ เรื่ อ งการอ่ า น (Reading Literacy) การรู ้ เรื่ อ งคณิ ต ศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ซึ่งการรู้เรื่องทั้งสามด้านนี้ ถือว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและเป็นสิ่งที่ประชากรจ�ำเป็นต้องมีเพื่อการพัฒนาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้มี
มาตรฐานด้านการประเมิน PISA จึงก�ำหนดความสามารถที่ใช้เป็นเป้าหมายในการประเมิน ดังแผนภาพ

การรู้เรื่องการอ่าน
  

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
  

การเข้าถึงและค้นคืนสาระ
การบูรณาการและตีความ
การประเมินและสะท้อน

  
  
  

  

  

การคิดในเชิงคณิตศาสตร์

  

การใช้หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์   
แก้ปัญหา

  

การตีความและประเมินผลลัพธ์
ทางคณิตศาสตร์
  

และก�ำหนดกรอบการประเมินดังรายละเอียดต่อไปนี้

2

การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ

  

การอธิบายปรากฏการณ์
ในเชิงวิทยาศาสตร์
การประเมินและออกแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์
การแปลความหมายข้อมูล
และใช้ประจักษ์พยาน
ในเชิงวิทยาศาสตร์

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) หมายถึง ความสามารถในการท�ำความเข้าใจสิ่งที่อ่าน สามารถน�ำไปใช้
ในการประเมิน การสะท้อน และมีความรักและความผูกพันกับถ้อยความเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพ
และการมีส่วนร่วมในสังคม (PISA 2018)
PISA ก�ำหนดกรอบโครงสร้างการประเมินการรู้เรื่องการอ่านบนพื้นฐาน 3 ประการ ดังนี้
สถานการณ์

เนื้อเรื่อง

PISA ก�ำหนดสถานการณ์หรือบริบทเป็น
วัตถุประสงค์ด้านการอ่าน 4 บริบท ดังนี้
o  บริบทส่วนตัว
o  บริบทสาธารณะ
o  บริบทการงานอาชีพ
o  บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

PISA ให้ความส�ำคัญกับ 3 ลักษณะ
ของเนื้อเรื่อง ดังนี้
o  สื่อทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล
o รูปแบบของเนื้อเรื่อง
o ส�ำนวนภาษาของเนื้อเรื่อง

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)

ความสามารถด้านการอ่าน
PISA ให้ความส�ำคัญกับความสามารถ
ด้านการอ่าน 3 ลักษณะ (PISA 2015) ดังนี้
o การเข้าถึงและค้นคืนสาระ
o การบูรณาการและการตีความ
o การสะท้อนและประเมิน

หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิด ใช้ และตีความ

คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย รวมถึงการให้เหตุผลอย่างเป็นคณิตศาสตร์ ใช้แนวคิดและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบาย และท�ำนายปรากฏการณ์ต่าง ๆ (PISA 2012)
PISA ก�ำหนดกรอบโครงสร้างการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 3 ด้าน ดังตาราง
ความท้าทายในชีวิตจริง (บริบท)

ส่วนตัว การงานอาชีพ สังคม และวิทยาศาสตร์

เนื้อหาคณิตศาสตร์

การเปลีย่ นแปลงและความสัมพันธ์ ปริมาณ ปริภมู แิ ละรูปทรง และความไม่แน่นอนและข้อมูล

กระบวนการทางคณิตศาสตร์

การคิดสถานการณ์ปญ
ั หาในเชิงคณิตศาสตร์ การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
แก้ปัญหา และการตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์

และก�ำหนดความสามารถพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ทสี่ นับสนุนการแก้ปญ
ั หาด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
การสื่อสาร การท�ำให้เป็นคณิตศาสตร์ การแสดงแทน การให้เหตุผลและสร้างข้อโต้แย้ง การสร้างกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหา
การใช้สัญลักษณ์ ภาษาที่เป็นทางการภาษาเทคนิค และการด�ำเนินการ และการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

หมายถึง ความสามารถในการเชือ่ มโยงสิง่ ต่าง ๆ เข้ากับประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์ และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างไตร่ตรอง (PISA 2015)
PISA ก�ำหนดกรอบโครงสร้างการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 4 ด้าน ดังแผนภาพ
สถานการณ์วิทยาศาสตร์และบริบท
ประเด็นวิทยาศาสตร์
o สุขภาพและโรคภัย
o ทรัพยากรธรรมชาติ
o คุณภาพสิ่งแวดล้อม
o อันตราย
o ความก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในบริบท
o ส่วนตัว
o สังคม/ชาติ
o โลก

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์

ความรู้และเจตคติทางวิทยาศาสตร์

o การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
   วิทยาศาสตร์
o การประเมินและออกแบบกระบวนการ        
   สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
o การแปลความหมายข้อมูลและ
   ใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
o เนื้อหา o กระบวนการ o การได้มาของความรู้
เจตคติทางวิทยาศาสตร์
o ความสนใจในวิทยาศาสตร์
o ให้ความส�ำคัญกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์          
   ที่น�ำไปสู่การสืบเสาะหาความรู้
o ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมินของ PISA

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA
วัตถุประสงค์ของการจัดท�ำแบบฝึก
การจัดท�ำแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. พัฒนาสือ่ ส�ำหรับทบทวนความรูแ้ ละฝึกทักษะการเชือ่ มโยงความรูเ้ พือ่ การแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ทั้งด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA ให้มีทักษะและความสามารถสอดคล้อง
กับการประเมิน PISA และมีความคุ้นเคยกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

นิยามของแบบฝึกพัฒนาทักษะ
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA หมายถึง แบบฝึกที่จัดท�ำขึ้น
เพือ่ พัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนทีน่ ำ� ไปสูค่ วามสามารถการแก้ปญ
ั หาตามนิยามและกรอบโครงสร้าง
การประเมินการรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

กรอบการจัดทำ�แบบฝึก

อิงตามกรอบโครงสร้างการประเมินของ PISA แต่ละด้าน ดังนี้

การรูเ้ รือ
่ งการอ่าน : แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาตามแนวทางการประเมินของ PISA

ด้านการรู้เรื่องการอ่าน กำ�หนดกรอบในการจัดทำ�แบบฝึก ดังนี้
บริบท : ส่วนตัว สาธารณะ อาชีพ เพื่อการศึกษา
เป้าหมายการพัฒนา/ฝึก : ทักษะ/วิธีการคิดแก้ปัญหา/พฤติกรรมที่สะท้อนถึงกลยุทธ์ที่น�ำไปสู่
ความสามารถด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินของ PISA 3 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงและค้นคืนสาระ
การบูรณาการและการตีความ และการสะท้อนและประเมิน
โครงสร้างของแบบฝึก : แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน มีโครงสร้างของแบบฝึก ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
สถานการณ์ ป ระกอบแบบฝึ ก : เรื่ อ งราว เหตุ ก ารณ์ ที่ น� ำ เสนอให้ อ ่ า นครอบคลุ ม ตาม
กรอบโครงสร้างการประเมินด้านการรู้เรื่องการอ่าน
ชุดค�ำถาม : ข้อค�ำถามเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนไปสู่ความสามารถด้านการอ่านตาม
แนวทางการประเมินของ PISA ด้านการเข้าถึงและค้นคืนสาระ การบูรณาการและการตีความ และการสะท้อน
และประเมิน

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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ตัวอย่าง แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่องการอ่าน
“โรคซึมเศร้า” เป็นสถานการณ์ประกอบแบบฝึกพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่านที่มีลักษณะตามกรอบโครงสร้างการประเมิน
ของ PISA ด้านการรู้เรื่องการอ่าน ดังนี้
บริบท : สังคม
เนื้อเรื่อง :
สื่อ : สิ่งพิมพ์
    
รูปแบบ : รูปแบบผสม (ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง)
ส�ำนวนภาษา : อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคซึมเศร้า
  

สถานการณ์ “โรคซึมเศร้า” ประกอบด้วยชุดค�ำถามเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน ดังนี้

ชุดคำ�ถามที่ 1
ค�ำถามที่ 1.1
ค�ำถามที่ 1.2
ค�ำถามที่ 1.3

คนไทยในวัยใดป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากที่สุด
ผลการส�ำรวจปี 2551 ช่วงอายุเท่าใดที่เพศหญิงที่มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่า
เพศชายมากที่สุด
ให้บอกอาการของโรคซึมเศร้ามาอย่างน้อย 3 อาการ

ชุดค�ำถามที่ 1 พัฒนาความสามารถการอ่านด้าน “การเข้าถึงและค้นคืนสาระ” ซึ่งสามารถอ่าน
และหาค�ำตอบได้จากเนื้อเรื่องที่อ่าน
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คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ

ชุดคำ�ถามที่ 2
ค�ำถามที่ 2.1
   

ให้นักเรียนอธิบายความหมายของแผนภาพในกรอบข้อความ

   
ค�ำถามที่ 2.2
ค�ำถามที่ 2.2

ข้อสรุปใดไม่สอดคล้องกับแผนภาพ “ความชุกของโรคซึมเศร้าในคนไทย ปี 2551”
จงบอกจุดประสงค์ของผู้เขียนในการใส่แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วยตนเองในเนื้อเรื่อง

ชุดค�ำถามที่ 2 พัฒนาความสามารถการอ่านด้าน “การบูรณาการและการตีความ” ต้องอาศัย                   
การอ่านเพื่อสร้างความเข้าใจให้รู้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการน�ำเสนอเนื้อหาแต่ละส่วนในเนื้อเรื่อง
เพื่อตอบค�ำถาม

ชุดคำ�ถามที่ 3
ค�ำถามที่ 3.1
ค�ำถามที่ 3.2

          

นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด คนวัยท�ำงาน จึงเป็นกลุ่มคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากที่สุด
จากผลการส�ำรวจ ความชุกของโรคซึมเศร้าในคนไทย ตามแผนภาพ เพศหญิงมีความชุก
ของโรคซึมเศร้ามากกว่าเพศชายทุกช่วงอายุ ยกเว้นอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป เพศชายและ
เพศหญิงมีความชุกของโรคซึมเศร้าเท่ากัน
นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุใดบ้างที่ท�ำให้เพศชายและเพศหญิงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีความชุกของ
โรคเท่ากัน (ตอบมา 2 ข้อ)

ค�ำถามที่ 3.3  
           
1. ให้นักเรียนประเมินและสรุปผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินของนักเรียนเป็นอย่างไร
2. จากผลการประเมินตนเองในข้อ 1 นักเรียน
จะปฏิบัติตนอย่างไร
ชุดค�ำถามที่ 3 พัฒนาความสามารถการอ่านด้าน “การประเมินและสะท้อน” ต้องอาศัยการอ่าน
เพื่อสร้างความเข้าใจให้รู้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการน�ำเสนอเนื้อหาแต่ละส่วนในเนื้อเรื่อง และแสดง
ความเห็นของนักเรียนโดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์ของนักเรียนประกอบในการสร้างค�ำตอบ

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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การรูเ้ รือ
่ งคณิตศาสตร์ : แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาตามแนวทางการประเมินของ

PISA ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ก�ำหนดกรอบในการจัดท�ำแบบฝึก ดังนี้
บริบท ได้แก่ ส่วนตัว สังคม การงานอาชีพ และวิทยาศาสตร์
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ได้แก่ สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินของ PISA ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ ปริมาณ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ปริภูมิและรูปทรง และความไม่แน่นอนและข้อมูล
เป้าหมายการพัฒนา/ฝึก ได้แก่
o ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดังนี้
การสื่อสาร (Communication)
การท�ำให้เป็นคณิตศาสตร์ (Mathematising)
การแสดงแทน (Representing)
การให้เหตุผลและการสร้างข้อโต้แย้ง (Reasoning and Arguing)
การสร้างกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหา (Devising strategies for Problem Solving)
การใช้สญ
ั ลักษณ์ ภาษาคณิตศาสตร์ หรือภาษาเทคนิค และการด�ำเนินการ (Using symbalic,
formal and technical language and operations)
การใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ (Using Mathematical tools)
o กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่
การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหา
การตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
โครงสร้างของแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ มีโครงสร้างของแบบฝึกประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
o สถานการณ์ ป ระกอบแบบฝึ ก หมายถึ ง เรื่ อ งราว เหตุ ก ารณ์ หรื อ สถานการณ์ ต ่ า ง ๆ
ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งมีคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องอยู่ในการแก้ปัญหา
o ชุดค�ำถาม : ข้อค�ำถาม/สถานการณ์จ�ำลองปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน ให้นักเรียนได้เชื่อมโยง
คณิ ต ศาสตร์ ไ ปใช้ ด ้ วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 กระบวนการ คือ การคิดสถานการณ์ของปัญหา
ในเชิงคณิตศาสตร์ การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปญ
ั หา และการตีความและประเมินผลลัพธ์
ทางคณิตศาสตร์
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คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ

ตัวอย่าง แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
“จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วรายปี ” เรี ย กว่ า 
สถานการณ์ประกอบแบบฝึก น�ำเสนอข้อมูล
นักท่องเทีย่ ว 3 ชาติทเี่ ข้ามาเทีย่ วในประเทศไทย
ระหว่ า งปี 2545 - 2558 คื อ จี น เอเชี ย
และยุโรป น�ำเสนอข้อมูลในรูปของกราฟเส้น
ดังนั้น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่สามารถสร้าง
ค� ำ ถามได้ จ ากสถานการณ์ คื อ “การอ่ า น
กราฟเส้น” (ความไม่แน่นอนและข้อมูล)

สถานการณ์ “จ�ำนวนนักท่องเที่ยวรายปี” ประกอบด้วยชุดค�ำถามเพื่อพัฒนากระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ จ�ำนวน 2 ชุดค�ำถาม ดังนี้

ชุดคำ�ถามที่ 1
1.1 ปี 2552 - 2558 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จงอธิบาย
1.2 เพราะเหตุใด ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติจึงเลือกใช้วิธีการน�ำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น
1.3 ช่วงปี 2545 - 2552 และปี 2552 - 2558 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
ชุดค�ำถามที่ 1 พัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้าน “การตีความและประเมินผลลัพธ์ทาง
คณิตศาสตร์” โดยนักเรียนต้องใช้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ “การอ่านกราฟเส้น” เพื่อตีความหมายของ
เส้นกราฟทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงแต่ละปี ซึง่ จะหมายถึง การเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว ประกอบด้วยค�ำถาม
ย่อย 3 ข้อ ที่เรียงล�ำดับจากค�ำถามที่ง่ายและต้องใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์มากขึ้น ตามล�ำดับ

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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ชุดคำ�ถามที่ 2
สถานการณ์เพิ่ม : ปี 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดการณ์ว่าจะมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
จากทั้ง 3 กลุ่มประเทศเพิ่มจากปี 2558 ร้อยละ 50 โดยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เป็นนักท่องเที่ยว
ในกลุ่มประเทศจีน ร้อยละ 50 กลุ่มประเทศ Asean ร้อยละ 30 และกลุ่มประเทศยุโรป ร้อยละ 20
2.1 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ปี 2561 ประมาณกี่คน จงแสดงวิธีท�ำ
2.2 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศจีนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ปี 2561 ประมาณกี่คน จงแสดงวิธีท�ำ
2.3 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรปที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ปี 2561 ประมาณกี่คน
จงแสดงวิธีท�ำ
2.4 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ Asean ที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ปี 2561 ประมาณกี่คน
จงแสดงวิธีท�ำ
2.5 นักเรียนน�ำเสนอข้อมูลเแสดงจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ปี 2561 โดยใช้รูปแบบ/
วิธีการที่เหมาะสม

ชุดค�ำถามที่ 2 พัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้าน “การใช้หลักการและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปญ
ั หา” โดยให้นกั เรียนใช้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ “ร้อยละและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ของกราฟ” ซึ่งมีการให้สถานการณ์เพิ่มเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างปัญหา  ประกอบด้วยค�ำถามย่อย 4 ข้อ
ที่แต่ละข้อมีความเกี่ยวเนื่องกัน และค�ำถามที่ 2.5 พัฒนากระบวนการด้าน “การคิดให้เป็นคณิตศาสตร์”
โดยนักเรียนต้องพิจารณาข้อมูล เลือกวิธีการ และน�ำเสนอข้อมูลที่ได้จากการแก้ปัญหาในข้อ 2.1 - 2.4
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การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ : แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน

ของ PISA ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ก�ำหนดกรอบในการจัดท�ำแบบฝึก ดังนี้
สถานการณ์ เกี่ยวกับประเด็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตจริง ในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัย
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม อันตราย และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้วิทยาศาสตร์ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกอบด้วย ความรู้ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับ
การได้มาของความรู้วิทยาศาสตร์
เป้าหมายการพัฒนา/ฝึก ได้แก่ ความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใน 3 ลักษณะ
ได้แก่ ใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ใช้เพื่อประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และใช้ในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
โครงสร้างของแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ มีโครงสร้างของแบบฝึก ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
o สถานการณ์ประกอบแบบฝึก หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัย
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม อันตราย และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o ชุดค�ำถาม : ข้อค�ำถาม/สถานการณ์ปัญหาจ�ำลองที่น�ำเสนอเพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยง
กับประเด็นทางวิทยาศาสตร์แล้วน�ำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรืออธิบาย
ตัวอย่าง แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
สารอาหารจากแมลง

“สารอาหารจากแมลง” เป็นสถานการณ์ประกอบ
แบบฝึ ก ที่ มี ลั ก ษณะตามกรอบโครงสร้ า ง
การประเมินการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ดังนี้
ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านเนื้อหา : โภชนาการ
บริบท : ระดับโลก

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ

11

สถานการณ์ “สารอาหารจากแมลง” ประกอบด้วยชุดค�ำถามเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 4 ชุดค�ำถาม ดังนี้

ชุดคำ�ถามที่ 1

แมลงตับเต่า  มีโปรตีนมากกว่าแมงดานา  แต่แมงดานาให้พลังงานสูงกว่าแมลงตับเต่า  นักเรียน
คิดว่าเพราะเหตุใด จงอธิบาย
ชุดค�ำถามที่ 1 พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ด้าน “อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงของวิทยาศาสตร์”
ความรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ นั ก เรี ย นสามารถน� ำ มาใช้ ใ นการอธิ บ าย ได้ แ ก่ โภชนาการเกี่ ย วกั บ สารอาหารที่ ใ ห้
พลังงาน

ชุดคำ�ถามที่ 2

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

ใช่/ไม่ใช่

เนื้อหมู ไข่ ถั่วเหลือง และแมลงมีโปรตีนอยู่
ปริมาณมากน้อยต่างกันหรือไม่

ใช่/ไม่ใช่

พลังงานที่ร่างกายได้รับจากอาหารประเภท
โปรตีนเพียงอย่างเดียวหรือไม่

ใช่/ไม่ใช่

เหตุผลประกอบ

ชุดคำ�ถามที่ 3
อย่างไร

ถ้านักเรียนต้องการตรวจสอบสารอาหารทัง้ หมดทีม่ อี ยูใ่ นแมลง นักเรียนจะมีวธิ กี ารส�ำรวจตรวจสอบ

ชุดค�ำถามที่ 2 และ 3 พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ดา้ น “การประเมินและออกแบบกระบวนการ
สื บ เสาะหาความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ” ความรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ นั ก เรี ย นสามารถน� ำ มาใช้ ใ นการตอบค� ำ ถาม
เป็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุดค�ำถามที่ 2 เกี่ยวกับการตั้งค�ำถามที่สามารถน�ำไปสู่
การทดลองหรื อ หาความรู ้ ด ้ ว ยกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และชุ ด ค� ำ ถามที่ 3 เกี่ ย วกั บ การออกแบบ
การทดลองเพื่อตรวจสอบความรู้วิทยาศาสตร์
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ชุดคำ�ถามที่ 4

ตารางแสดงข้อมูลทางโภชนาการของแมลงชนิดต่าง ๆ
ชื่อแมลง

พลังงานทั้งหมด
(กิโลแคลอรี่)

ความชื้น โปรตีน
(กรัม) (กรัม)

ไขมัน
(กรัม)

คาร์โบไฮเดรต
(กรัม)

จิ้งโกร่ง

188

67

17.5

12.0

2.4

จิ้งหรีด

133

73

18.6

6.0

1.0

ดักแด้ไหม

162

70

14.7

8.3

4.7

ตั๊กแตนปาทังก้า

167

66

27.6

4.7

1.2

ตัวอ่อนของต่อ

140

73

14.8

6.8

4.8

แมงกินูน

98

76

18.1

1.8

2.2

หนอนรถด่วน

231

67

9.2

20.4

2.5

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

ถ้านักเรียนต้องการแนะน�ำเพื่อนในห้องที่ต้องการควบคุมน�้ำหนัก โดยให้เลือกแมลงจากตาราง
ข้างต้นเพื่อน�ำมาสกัดเป็นอาหารแปรรูป
นักเรียนจะเลือกแมลงชนิดใด พร้อมให้เหตุผลประกอบ
ชุดค�ำถามที่ 4 พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ด้าน “การแปลความหมายข้อมูลและการใช้
ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์” นักเรียนใช้ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์เกีย่ วกับสารอาหารทีใ่ ห้พลังงานเพือ่ การตัดสินใจ
ข้อมูลหรือผลการศึกษาที่มีผู้อื่นบันทึกไว้
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การนำ�แบบฝึกไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรูเ้ รือ่ งการอ่าน การรูเ้ รือ่ ง
คณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามการประเมินของ PISA ที่ไม่เน้นเพื่อการพิจารณาว่านักเรียนรู้หรือจ�ำเนื้อหา
ที่เรียนไปแล้วได้หรือไม่ แต่เป็นแบบฝึกทักษะที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงความรู้ไปใช้เพื่อหาค�ำตอบหรืออธิบาย
ในสถานการณ์ที่ก�ำหนดให้ในรูปแบบต่าง ๆ การน�ำแบบฝึกไปใช้ในการพัฒนานักเรียน จึงควรพิจารณาจาก
ความเชื่อมโยงระหว่างสาระความรู้หรือเนื้อหาของแบบฝึกกับเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอน
สามารถเลือกน�ำไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
☛ เป็นสือ่ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียน โดยเลือกใช้สถานการณ์ของแบบฝึก
ที่มีเนื้อหา/ความรู้สอดคล้องกับเนื้อหา/ความรู้ความสามารถที่ต้องการพัฒนาในชั้นเรียนนั้น
☛ เป็นเครื่องมือประเมินเมื่อจบบทเรียน การใช้แบบฝึกเพื่อประเมินว่านักเรียนสามารถใช้ความรู้
ที่ได้เรียนไปแล้วได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาความรู้ที่
ปรากฏในสถานการณ์ในระดับหนึ่ง โดยครูผู้สอนสามารถใช้แบบฝึกนี้หลังจากจบบทเรียนหรือจบกิจกรรม
การเรียนการสอนในสาระหนึ่งได้
☛ เป็นเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ในชั่วโมงของกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ
ครูสามารถน�ำแบบฝึกนี้ไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนได้ทั้งการรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
การใช้แบบฝึกพัฒนาผู้เรียนควรเลือกน�ำไปใช้ครั้งละ 1 - 2 สถานการณ์ โดยการพิจารณาจากความ
สอดคล้องของสาระความรู้ที่ปรากฏในสถานการณ์ของแบบฝึกและสาระความรู้ที่ต้องการพัฒนา/ประเมิน ดังนี้

การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เรื่องการอ่าน
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่องการอ่าน
เป็นแบบฝึกทักษะที่ไม่ผูกติดสาระความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่ง การจัดท�ำแบบฝึก
มีความครอบคลุมตามกรอบโครงสร้างการประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่องการอ่านที่น�ำมาใช้เป็นสื่อเพื่อพัฒนา 
สมรรถนะหรือความสามารถประเมิน ดังนั้น ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถน�ำไปใช้เป็นสื่อประกอบ
การจัดการเรียนรู้ได้ โดยพิจารณาจากแบบฝึกที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่สอน
แนวคิ ด การจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาการอ่ า น คื อ การอ่ า นเป็ น ทั ก ษะและการรู ้ เรื่ อ งการอ่ า น
ตามแนวทางการประเมินของ PISA หมายถึง ความสามารถที่จะท�ำความเข้าใจกับสิ่งที่ได้อา่ น สามารถน�ำไปใช้
ในการประเมิน การสะท้อน และมีความรักและผูกพันกับถ้อยความเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพ
และการมีสว่ นร่วมในสังคม ดังนัน้ แนวคิดของการจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบฝึก จึงเป็นการจัดการเรียนรูท้ มี่ งุ่ เน้น
การพัฒนาทักษะด้านการอ่านโดยใช้กลยุทธ์การอ่านของ PISA เป็นหลักส�ำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น
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1. ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านตามตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/3 : ระบุ
เหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
เมื่อวิเคราะห์จากตัวชี้วัด จะเห็นว่าเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด คือ นักเรียนสามารถ
ระบุสาเหตุที่ท�ำให้เกิดผล ผลที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ จ�ำแนกและระบุข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
บทบาทของครู : ต้องหาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมน�ำมาใช้พัฒนา
นักเรียน ตามตัวชี้วัด แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ที่สามารถน�ำมาใช้
ประกอบการจัดการเรียนรูต้ ามตัวชีว้ ดั มีหลายสถานการณ์ เช่น 2 องศาฯ วิกฤติอณ
ุ หภูมเิ ปลีย่ นโลก สังคมนอกคอก
และเด็กกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งครูผู้สอนอาจออกแบบกิจกรรมการเรียนโดยอาศัยกลยุทธ์ด้านการอ่านเป็นขั้นตอน
ในการจัดการเรียนรู้ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ : “2 องศาฯ วิกฤติอุณหภูมิเปลี่ยนโลก”
กิจกรรม

จุดประสงค์ของกิจกรรม

สร้างประสบการณ์หรือให้นักเรียนคุ้นเคยกับเนื้อเรื่อง
1. ครูนำ�เสนอสถานการณ์ “2 องศาฯ วิกฤติอุณหภูมิ
เปลี่ยนโลก” โดยยังไม่ต้องนำ�เสนอคำ�ถาม เพื่อให้นักเรียน หรือสื่อที่นำ�มาใช้เป็นสื่อสำ�หรับการพัฒนา ซึ่งการพัฒนา
ได้อ่านทำ�ความเข้าใจสถานการณ์ที่อยู่ในบทอ่าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ จำ�แนกข้อความต่าง ๆ นักเรียนต้องรู้
และเข้าใจเรื่องอย่างชัดเจน จึงจะสามารถอภิปราย
ให้ความเห็น หรือลงข้อสรุปได้
ประเมินความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยใช้กลยุทธ์การอ่าน
2. นักเรียนตอบคำ�ถามในแบบฝึก หรือครูตั้งคำ�ถาม
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมโดยให้นักเรียนแลกเปลี่ยน ของ PISA นำ�เสนอคำ�ถามของแบบฝึกทีละชุดคำ�ถาม
จนแน่ใจว่านักเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลในสถานการณ์ดีแล้ว
และอภิปรายร่วมกันในการหาคำ�ตอบ
โดยคำ�ถามที่ให้นักเรียนหาคำ�ตอบควรจัดเรียงไปตาม
สมรรถนะของการอ่าน
3. นักเรียนระบุข้อความที่เป็นสาเหตุและผลที่จะเกิดขึ้น - พัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านตามแนวทางการประเมิน
จากเรื่องที่อ่าน และข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิด ของ PISA ทั้ง 3 สมรรถนะ คือ การเข้าถึงและค้นคืนสาระ
เห็นจากเรื่อง “2 องศาฯ วิกฤติอุณหภูมิเปลี่ยนโลก” เช่น การบูรณาการและการตีความ และการสะท้อน
จากสถานการณ์ “2 องศาฯ วิกฤติอุณหภูมิเปลี่ยนโลก” และประเมิน
ดังนี้
- พัฒนาความสามารถของนักเรียนตามตัวชี้วัด คือ
3.1 นักเรียนระบุข้อความ 2 ข้อความที่มีความสัมพันธ์ นักเรียนสามารถระบุข้อความที่เป็นสาเหตุที่ทำ�ให้
กันในลักษณะที่ข้อความหนึ่งเป็นสาเหตุอีกข้อความหนึ่ง เกิดผลที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุนั้น ข้อความที่เป็น
เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยมีข้อความแรกเป็นเหตุ
ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
3.2 นักเรียนระบุข้อความ 2 ข้อความที่ข้อความหนึ่ง
เป็นข้อเท็จจริงอีกข้อความหนึ่งเป็นความคิดเห็น

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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กิจกรรม

จุดประสงค์ของกิจกรรม
โดยในการค้นหาข้อความที่กำ�หนดให้นักเรียนต้องใช้
กลยุทธ์การอ่านเพื่อค้นคืนข้อความที่มีลักษณะของการ
เป็นเหตุเป็นผล เป็นข้อเท็จจริง และเป็นความคิดเห็น
และตีความข้อความที่พบเพื่อให้เข้าใจความหมายของ
ข้อความให้ชัดเจน แล้วใช้ความรู้เดิมของนักเรียนในการ
ลงข้อสรุปว่า ข้อความเหล่านั้นเป็นข้อความประเภทใด
- กระบวนการนี้จะให้นักเรียนอ่านอย่างมีเป้าหมาย คือ
การค้นหาข้อความ 2 ข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน
ตามที่กำ�หนด
นักเรียนใช้กระบวนการอุปนัยโดยเก็บประเด็นหรือ
แนวคิดจากการอภิปรายแล้วลงข้อสรุปความรู้ตาม
ประเด็นที่กำ�หนด

4. นักเรียนอภิปรายและสร้างข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับ
- ลักษณะของข้อความเป็นเหตุและผล
- ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผล
- ลักษณะของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
- ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนตาม
5. นำ�เสนอสถานการณ์จากแบบฝึกอื่น ๆ ให้นักเรียน
ฝึกทักษะทั้งความสามารถตามแนวทางการประเมินของ ตัวชี้วัด
PISA และตัวชี้วัด

การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์มีความส�ำคัญและสัมพันธ์กับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของผู้คนตลอดเวลา ความสามารถ
ในการมองเห็นโอกาสที่จะใช้และใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวันของแต่ละคนจึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพ
ของคนคนหนึ่งได้ ความสามารถในการมองเห็นโอกาสที่จะใช้และสามารถใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกว่า “การรูเ้ รือ่ งคณิตศาสตร์ (Reading Literacy)” เป็นความสามารถของบุคคลในการคิด
ใช้และตีความคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีห่ ลากหลาย รวมถึงการให้เหตุผลอย่างเป็นคณิตศาสตร์ ใช้แนวคิด
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการอธิบาย และท�ำนายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนา
ระดับชั้นเรียน มีแนวทางในการใช้ดังนี้
1. ศึกษาท�ำความเข้าใจแบบฝึก เพื่อเชื่อมโยงว่าแบบฝึกในแต่ละสถานการณ์มีเนื้อหาคณิตศาสตร์
เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับตัวชี้วัดใดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เช่น Internet กับคนไทย เป็นสถานการณ์ที่
น�ำเสนอข้อมูลต่อสังคมเกี่ยวกับการใช้ Internet ของคนไทย
จ�ำแนกตามวัยต่าง ๆ 4 กลุม่ คือ คน GEN Z GEN Y GEN X และ
BABY BOOMER เนือ้ หาคณิตศาสตร์ คือ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ
โดยใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ดังนั้น สถานการณ์
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“Internet กับคนไทย” สามารถน�ำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการอ่านข้อมูลจากการน�ำเสนอ
ข้อมูลแบบต่าง ๆ หรือเกี่ยวกับการค่าเฉลี่ย เป็นต้น
2.  ใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หาตามแนวทางการประเมินของ PISA เป็นสือ่ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยน�ำเสนอเป็นสถานการณ์ปญ
ั หาเพือ่ ให้นกั เรียนหาวิธกี ารหาค�ำตอบจนสามารถน�ำไปสูข่ อ้ สรุปทีเ่ ป็น
องค์ความรู้ (Inductive Learning) หรือเรียกการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
หรือใช้แบบฝึกเป็นเครื่องมือประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment) เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเนื้อหา
ที่เรียน
3. ใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA เป็นเครื่องมือประเมิน
ผู้เรียนหลังจบหน่วยการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน

การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
การแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ มุ่งพัฒนาให้นักเรียน
ได้เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนตั้งแต่ระดับส่วนตัว สังคม/ชาติ และระดับโลก เข้ากับประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างไตร่ตรอง และใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการอธิบายปรากฏการณ์ ประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และแปลความหมายข้อมูล
และการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ สื่อสารพูดคุยอย่างเป็นเหตุเป็นผล
สถานการณ์ของแบบฝึกครอบคลุมตามกรอบโครงสร้างของการประเมินการรูเ้ รือ่ งวิทยาศาสตร์ 4 เรือ่ ง
ได้แก่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการและการได้มาของความรู้ สมรรถนะด้านการอธิบายปรากฏการณ์
เชิงวิทยาศาสตร์ การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ และการแปลความหมาย
ข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ สถานการณ์ในชีวติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 14 สถานการณ์ ได้แก่ อาหารขยะ สารอาหารจากแมลง วิกฤติขยะในทะเลไทย
แผ่นดินไหว กินไข่เพิ่มคอเลสเตอรอลจริงหรือ เห็ดระโงก ฝุ่นมลพิษพีเอ็ม 2.5 ดาวเคราะห์ เต่าทะเล การนอน
เพื่อสุขภาพ อันตรายน�้ำมันทอดซ�้ำ ไฮโดรพอนิกส์ และสารกันบูดในเส้นก๋วยเตี๋ยว โดยมีแนวทางการใช้แบบฝึก
เพื่อพัฒนา ดังนี้
1. ใช้เป็นแบบฝึกส�ำหรับให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ที่เรียนเพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตประจ�ำวัน โดยใช้
สถานการณ์ของแบบฝึกเป็นสถานการณ์จ�ำลอง ทั้งนี้ ครูผู้สอนสามารถเลือกจากแบบฝึกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
ที่เรียน ใช้ค�ำถามของแบบฝึกหรือสร้างค�ำถามเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
2. ใช้สถานการณ์ของแบบฝึกทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ รียน เป็นประเด็นส�ำหรับให้นกั เรียนได้รว่ มกัน
อภิปรายตามความเห็น
3. ใช้ประเด็นค�ำถามของแบบฝึกเป็นประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ที่น�ำไปสู่การหาค�ำตอบด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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แนวทางการตอบของแบบฝึก

แนวการตอบ : การรู้เรื่องการอ่าน
สถานการณ์ : 2 องศาฯ วิกฤติอุณหภูมิเปลี่ยนโลก
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นตัวเร่งให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
คำ�ตอบอาจไม่เจอตรง ๆ ในบทอ่าน ในการหาคำ�ตอบต้องใช้การเปรียบเทียมข้อมูลที่ปรากฏและสรุป
คำ�ตอบ คือ ประเทศไทย
หาข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศจีนและไทย แล้วนำ�ข้อมูลมาลบกัน เพื่อเป็นคำ�ตอบ
คำ�ตอบ คือ 10,268,000 kt
หาวิธีควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เพิ่มมากกว่า 2 องศาเซลเซียส (คำ�ตอบมีในบทอ่าน)
โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นต้นเหตุสำ�คัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คำ�ตอบมีในบทอ่าน)
2 กลุ่ม คือ กลุ่ม NGOs และกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
2.1

2.2

2.3

ข้อความสื่อสารที่แสดงให้เห็นว่า “2 องศาเซลเซียส” คือ อุณหภูมิที่ถูกควบคุมไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน
2 องศาเซลเซียส ซึ่งถ้าเพิ่มเกินกว่านี้จะส่งผลกระทบกับโลก ตัวอย่างคำ�ตอบ
1. ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 องศาเซลเซียส จะเข้าสู่ภาวะโลกร้อน
2. ถ้าควบคุมไม่ให้อุณหภูมิผิวโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 องศาเซลเซียสได้ โลกจะอยู่ในภาวะปกติ
ขึ้นอยู่กับความเห็นของนักเรียนแต่ต้องมีข้อมูลสนับสนุนคำ�ตอบที่สมเหตุสมผลโดยอ้างอิงข้อมูล
ในบทอ่าน
ตัวอย่างคำ�ตอบ ต่างกัน กลุ่ม NGOs เห็นว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นต้นเหตุสำ�คัญของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกแต่ผู้เขียนเห็นว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับประเทศอื่น ๆ
ข้อ ก. ภาวะโรคร้อน

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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ชุดคำ�ถามที่ 3 :
3.1

3.2

ข้อเท็จจริง
- ประเทศไทยมีแผนในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 - 25 ก่อนปี 2573
- ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า จีน อเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น และเยอรมนี
- ประเทศไทยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเดินตามแผนของ PDP 2015
ความคิดเห็น
- การที่ NGOs บางกลุ่มออกมาต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยอ้างว่าเป็นต้นเหตุสำ�คัญของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ถูกต้อง
- การคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นการตัดโอกาสการพัฒนาประเทศ
- ประเทศพัฒนาแล้วอยู่เบื้องหลังการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน
คำ�ตอบของนักเรียนสามารถเป็นได้ทั้งความเห็นแย้งและเห็นด้วย แต่ต้องแสดงเหตุผลประกอบ
ที่สอดคล้องกับคำ�ตอบอย่างสมเหตุสมผล
ตัวอย่างการตอบ
เหมาะสม เพราะ การควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกไม่ให้เพิ่มมากขึ้นเกิน 2 องศาฯ เป็นการปกป้อง
ไม่ให้โลกเข้าสู่ภาวะโลกร้อน
ไม่เหมาะสม เพราะ ประเด็นหลักของการนำ�เสนอบทอ่าน คือ มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนของไทย

สถานการณ์ : กาฝากชีวิต
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
1.1
1.2

พาหะต่าง ๆ เช่น นก กระรอก ฯลฯ คาบเอาเมล็ดของกาฝากมาจากที่อื่น
ความโลภอยากได้ของผู้อื่น/ความคิดไม่ดี/ความอิจฉาริษยา

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
2.1
2.2
2.3
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สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตใด ๆ แล้วทำ�ให้สิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตได้ หรือตายไว
นำ�เสนอให้เห็นโทษของ “ความคิดไม่ดี” ที่จะทำ�ร้ายตนเอง
ตัวอย่างคำ�ตอบ
สิ่งที่เหมือนกัน เช่น กาฝากต้นไม้และกาฝากชีวิตเมื่อเกิดขึ้นมักทำ�ลายชีวิตของสิ่งที่อาศัยอยู่
สิ่งต่างกัน เช่น กาฝากต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพาหะต่าง ๆ นำ�มาให้เกิด แต่กาฝากชีวิตเกิดจากความคิด
ที่ไม่ดีที่ตัวเราประมาทจนทำ�ให้เกิดกาฝากชีวิตเจริญเติบโตขึ้นได้
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ชุดคำ�ถามที่ 3 :
3.1
3.2

3.3

คำ�ตอบขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้านความคิดที่ไม่ดีของนักเรียน เช่น การคิดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น
ความอยากได้ในสิ่งที่ตนเองไม่มี การคิดลบ อิจฉาเพื่อน ฯลฯ
คำ�ตอบขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของนักเรียนแต่ต้องเป็นเหตุผลที่สนับสนุนความเห็นของบี ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการเป็นทุกข์ที่เกิดจากความคิดไม่ดี เปรียบเทียบกับการตาย เช่น
- ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัว
- ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเมื่อเปรียบเทียบกับโทษอื่น ๆ
- ทุกคนไม่อยากตาย
นักเรียนสามารถเห็นด้วยทั้งคำ�กล่าวของพิมพ์และพลอย โดยเหตุผลที่ใช้ในการสนับสนุนต้องอธิบาย
ให้เห็นว่า “นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทความเรื่องกาฝากชีวิต เปรียบเทียบกับการแข่งขันฟุตบอล
ซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษ” เช่น
เห็นด้วยกับพิมพ์ เพราะ การแข่งขันฟุตบอลอาจทำ�ให้เกิดความรู้สึกอยากเอาชนะถ้าไม่ควบคุมจิตใจ
หรือความรู้สึกอาจเป็นสาเหตุที่ทำ�เกิดการกระทำ�ที่ผิดได้ เช่น การโกง การทำ�ร้ายคู่แข่ง
เห็นด้วยกับพลอย เพราะ การแข่งขันฟุตบอลเป็นเพียงกีฬาชนิดหนึ่ง ไม่เกี่ยวกับความคิดที่ไม่ดี
เป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นการกระทำ�ได้

สถานการณ์ : นอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
1.1
1.2

9 - 11 ชั่วโมง/วัน
มากกว่า 11 ชั่วโมง/วัน

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
2.1
2.2

ระยะเวลาในการนอนที่เหมาะสมสำ�หรับคนในแต่ละช่วงวัย
เมื่อช่วงวัยเพิ่มมากขึ้นระยะเวลาในการนอนที่เหมาะสมจะลดน้อยลง

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
3.1
3.2

คำ�ตอบขึ้นอยู่กับลักษณะของนักเรียนแต่ละคน โดยในคำ�ตอบของนักเรียนต้องมีการอ้างอิงถึงอายุ
ของนักเรียนเอง เช่น นักเรียนตอบว่านอน 9 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสมแล้วเพราะนักเรียนอายุ 15 ปี
นักเรียนระบุถึงสาเหตุที่ทำ�ให้คนโดยทั่วไปจำ�เป็นต้องใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ จนทำ�ให้
ไม่สามารถใช้เวลาสำ�หรับการนอนให้เพียงพอได้ เช่น
- คนที่มีฐานะยากจนต้องใช้เวลาในการทำ�งานหาเงินมากกว่าการนอน
- นักเรียนต้องใช้เวลาสำ�หรับอ่านหนังสือ
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3.3

คำ�ตอบขึ้นอยู่กับความเห็นของนักเรียนแต่ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่ในแผนภาพ เช่น
- ใช้ข้อมูลอ้างอิงในการสำ�รวจระยะเวลาในการนอนของตนเองเพื่อดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
ถ้าไม่เหมาะสมจะมีวิธีการปรับอย่างไร

สถานการณ์ : ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
1.1
1.2

กลางคืน
เพื่อนชาย

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
2.1
2.2
2.3

ข้อ 3 หมอดูทายทักว่าจะเจอเนื้อคู่
จ้างหมอดูให้ทายทัก
แม่ของสิรี

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
3.1
3.2
3.3

แม่ของสิรี
เพื่อให้แม่ของสิรีรับรู้และหาทางแก้ปัญหา
ในความเป็นจริงคนอายุ 25 ปี เป็นวัยผู้ใหญ่เรียนจบและมีงานทำ� มีความรับผิดชอบตนเองได้ เมื่อถึงตอนนั้น
การมีแฟนหรือแต่งงานจะเป็นวัยที่เหมาะสม

สถานการณ์ : การโฆษณาเกินจริง
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
1.1
1.2
1.3
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3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจยา ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และธุรกิจเครื่องสำ�อาง
ข้อ 4 ใช้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านโฆษณา
ตัวอย่างคำ�ตอบ
การโฆษณาเกินจริง
(1) รักษาโรคได้สารพัดโรค
(2) ช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้หลายแบบ
การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
การโฆษณาสรรพคุณของสินค้าโดยไม่ผ่าน อย.
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1.4

ตัวอย่างคำ�ตอบ
(1) หยุดซื้อ...หยุดเชื่อ...โฆษณาหลอกลวง
(2) ผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างเกินจริงมักใส่ยาหรือสารอันตรายลงไปในผลิตภัณฑ์

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

เตือนให้ผู้บริโภครู้เท่าทันการโฆษณา
ประเภทของธุรกิจ ช่องทางการโฆษณา สรรพคุณของสินค้า คำ�เตือนสำ�หรับผู้บริโภค
สรรพคุณสินค้า
ให้ผู้บริโภครู้ช่องทางการโฆษณาสินค้าของผู้ผลิต
ข้อ 4 ต้องการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสนใจใคร่รู้

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
3.1
3.2

คำ�ตอบขึ้นอยู่กับความเห็นของนักเรียนแต่ต้องมีเหตุผลประกอบ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย พร้อมเหตุผล
สนับสนุนที่สมเหตุสมผล
ธุรกิจยา ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และธุรกิจเครื่องสำ�อางหาซื้อได้ง่ายในประเทศไทย

สถานการณ์ : แก๊งคอลเซ็นเตอร์
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
1.1
1.2
1.3

สำ�นักงาน ปปง. กรมสรรพากร สถาบันการเงิน
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหยื่อ
สลิปการโอนเงิน

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
2.1

2.2

แนวการตอบ คือ ข้อความที่สื่อหรือแสดงให้เห็นว่านักเรียนเข้าใจว่า เป้าหมายของการเขียนบทความนี้
คือการให้ประชาชนรู้ทันกลโกงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เช่น ให้ประชาชนรู้ถึงกลโกง ขั้นตอน วิธีการ
ในการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
แนวการตอบอาจเขียนบรรยายหรือเป็นขั้นตอนการทำ�งานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
3.1

ข้อความที่ 1 เป็นสิ่งที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเหยื่อ ข้อความที่ 2 วิธีการ
ป้องกันตนเองของเหยื่อ

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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สถานการณ์ : โรคซึมเศร้า
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
1.1
1.2
1.3

วัยทำ�งาน อายุ 25 - 59 ปี
80 ปีขึ้นไป
(1) รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่สนใจทำ�อะไร (2) นอนไม่หลับ หลับยาก หลับ ๆ ตื่น ๆ (3) รู้สึกเศร้า ไม่เป็นสุขใจ

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
2.1
2.2
2.3

ปี 2551 ภาวะบกพร่องทางสุขภาพเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิง และเป็นอันดับ 3
ของผู้ชาย
ข้อ 3. ทุกช่วงวัยเพศหญิงมีความชุกของโรคซึมเศร้ามากกว่าชาย
เพื่อให้ผู้อ่านตรวจสอบเบื้องต้นว่าเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
3.1
3.2
3.3

เกิดจากความเครียดในการทำ�งาน ไม่ค่อยได้พักผ่อน ไม่ได้ออกกำ�ลังกาย
การที่เพศหญิงมีภาวะเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย เพราะเพศหญิงมีภาระรับผิดชอบมากกว่า 
ร่างกายอ่อนแอกว่าผู้ชาย และมีความอดทนอดกลั้นสูง มีภาวะเครียดสูงกว่าผู้ชาย
สรุปผลการประเมินและข้อควรปฏิบัติตามสภาพของนักเรียน

สถานการณ์ : JOB NEW ONLINE
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
1.1
1.2
1.3

ทำ�สื่อโฆษณาทาง Internet
โทรศัพท์ และ line
รายได้กับเวลาในการทำ�งาน

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
2.1
2.2
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ชื่อตำ�แหน่งที่สอดคล้องกับลักษณะ/สื่อถึงงานที่ทำ� เช่น
- นักออกแบบโฆษณาทาง Internet
(1) Computer
(2)  Internet

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
3.1
3.2

3.3

A เพราะอายุน้อยกว่า 20 ปี
คำ�ตอบขึ้นอยู่กับแนวคิดและการให้เหตุผลสนับสนุนคำ�ตอบ โดยเหตุผลที่ประกอบควรกล่าวถึงลักษณะ
เฉพาะของบุคคล เช่น เลือกบี เพราะ บีเป็นนักศึกษากำ�ลังเรียนหนังสือ ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีมีมาก น่าจะเป็นคนที่ทันสมัยมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สูง
เลือกซี เพราะ ประกอบอาชีพช่างเสริมสวย ทำ�ให้มีเวลาในการปฏิบัติงานตลอดเวลา
คำ�ตอบขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักเรียนต้องการอยากรู้ แต่ต้องเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่รับสมัคร เช่น ต้องมี
ความสามารถหรือชำ�นาญในคอมพิวเตอร์ด้านใดเป็นพิเศษ

สถานการณ์ : ศัลยกรรมเรื่องธรรมดาของคนรุ่นใหม่
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
1.1
1.2

ช่วงอายุ 18 - 22 ปี
ต้องการให้ตัวเองดูดีขึ้นเพราะเชื่อค่านิยมของสังคมว่าต้องสวย ต้องดูดีจึงจะได้รับความสนใจ

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
2.1
2.2

ข้อ 1. อธิบายค่านิยมในการทำ�ศัลยกรรม
การศึกษาเป็นการลงทุนเพื่อทำ�ให้มีชีวิตหรืออนาคตที่ดีขึ้น เหมือนกับการศัลยกรรมที่ทำ�ให้สวยจะทำ�ให้
ได้รับโอกาสทางสังคมที่ดีกว่า

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
3.1
3.2

เพราะจากข้อมูลทางสถิติ จะเห็นว่าคนที่ทำ�ศัลยกรรมส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น และข้อมูลยังบอกว่า คนไทย
เริ่มทำ�ศัลยกรรมตั้งแต่อายุ 13 ปี
การทำ�ศัลยกรรมต้องใช้เงินงบประมาณค่อนข้างสูง เมื่อไม่มีเงินพอทำ�ให้ตัดสินใจทำ�กับหมอเถื่อนจึงมี
ความเสี่ยงสูงที่จะทำ�ให้ได้รับการศัลยกรรมที่ไม่ถูกต้องหรือใช้ของปลอมในการรักษาซึ่งไม่ได้มาตรฐาน

สถานการณ์ : สังคมนอกคอก
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
1.1
1.2

การเมือง
หาวิธีแก้ปัญหาได้/มีทางออก

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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ชุดคำ�ถามที่ 2 :
2.1
2.2
2.3

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประเพณีปฏิบัติ พฤติกรรม หรืออื่น ๆ ที่สังคมตกลงร่วมกันในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง
ทางสังคม
สังคมที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประเพณีปฏิบัติ หรืออื่น ๆ ที่สังคมตกลงร่วมกัน
สังคมปัจจุบันมีคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประเพณีปฏิบัติ หรืออื่น ๆ ที่สังคมตกลง
ร่วมกันมากมาย

ชุดคำ�ถามที่ 3 : 		
3.1

3.2
3.3

แนวคำ�ตอบคือ การที่นักเรียนแสดงว่าเข้าใจว่า “คอก” คือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประเพณีปฏิบัติ หรืออื่น ๆ
ที่สังคมตกลงร่วมกันเพื่อความสงบสุข และสรุปว่าคอกของนักเรียน คือ สิ่งที่ “นักเรียน” พึงปฏิบัติในฐานะ
หรือบทบาทของการเป็นนักเรียน เช่น การตั้งใจเรียน ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน
แนวคำ�ตอบคือ สิ่งที่นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติ ผิดกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน เช่น ไม่ทำ�การบ้าน หนีเรียน
คำ�ตอบขึ้นอยู่กับความเข้าใจของนักเรียน

สถานการณ์ : กำ�ลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
1.1
1.2

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
พนักงานบริการและพนักงานขาย

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
2.1
2.2

ต้องมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คนที่จบ S&T และทำ�งานด้าน S&T ลดลง แต่จบ S&T แต่ทำ�งานด้านอื่นเพิ่มขึ้น

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
3.1
3.2
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สูญเสียกำ�ลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์
คำ�ตอบขึ้นอยู่กับความเห็นและเหตุผลประกอบ สามารถตอบได้ทั้ง เป็น/ไม่เป็น แต่ต้องมีเหตุผล
ที่สมเหตุสมผล

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ

สถานการณ์ : เด็กกับคอมพิวเตอร์
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
1.1

ลดความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน หมกมุ่นอยู่ในเกม

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
2.1
2.2

ข้อ 2 ประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์
เสนอวิธีใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับเด็ก

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
3.1

ข้อเท็จจริง : ดิฉันเป็นผู้ปกครองที่สนับสนุนให้ลูกได้เรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็ก ๆ
ข้อคิดเห็น : คอมพิวเตอร์จะมีบทบาทในชีวิตประจำ�วันมากขึ้นเรื่อย ๆ
ความเห็นของนักเรียน : นักเรียนอาจตอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของนักเรียน
แต่ต้องอธิบายเหตุผลหรือแนวคิดของนักเรียนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะเหตุใด

สถานการณ์ : ทฤษฎีแมลงสาบ
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
1.1
1.2

ร้านอาหาร
React เป็นการตอบสนองแบบอัตโนมัติ Respond เป็นการตอบสนองโดยผ่านกระบวนการคิด

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
2.1
2.2
2.3

ปัญหา หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว
วิธีการตั้งรับหรือวิธีการแก้ปัญหา
เด็กเสิร์ฟ

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
3.1
3.2

ขึ้นอยู่กับคำ�ตอบของนักเรียนที่แสดงถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจทำ�ให้ตกใจ เสียใจ ผิดหวัง
ทั้งนี้ ให้มีคำ�อธิบายเหตุการณ์และวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียน
คำ�ตอบขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ให้มีคำ�อธิบายประกอบ เช่น ประสบการณ์/อายุ/อาชีพ

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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แนวการตอบ : การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
สถานการณ์ : Internet กับคนไทย
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
คำ�ตอบ

ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
ใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ค่าเฉลี่ย” ตีความหรือประเมินข้อความทางคณิตศาสตร์
ใช้ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ตีความข้อความที่กำ�หนดให้
เท็จ เท็จ จริง เท็จ

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ประยุกต์ใช้สูตรการหาค่าเฉลี่ยแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กำ�หนด ด้วยการอธิบาย
วิธีการ/ขั้นตอนการหาเฉลี่ยเป็นข้อความ/หรือเขียนสูตร เชื่อมโยงสูตรกับข้อมูล
ของสถานการณ์ และแสดงวิธีการหาคำ�ตอบ
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ย
คำ�ตอบ
2.1 เวลาใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันในช่วงวันทำ�งานของคนไทย Gen X
หาได้จากการนำ�จำ�นวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตในวันทำ�งานของคนไทย Gen X
ทั้ง 70 คนรวมกันแล้วหารด้วย 70
2.2 - 70 คน
- 5 ชั่วโมง 48 นาที หรือ 5.8 ชั่วโมง
- จำ�นวนชั่วโมงการใช้การใช้อินเทอร์เน็ตในวันทำ�งานของคนไทย Gen X =
  5.8 70
2.3 406 ชั่วโมง

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้ความคิดรวบยอดของค่าเฉลี่ยในการประเมินข้อสรุปทางคณิตศาสตร์
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ประเมินข้อสรุปทางคณิตศาสตร์โดยใช้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของค่าเฉลี่ย
แล้วลงข้อสรุป
คำ�ตอบ
เท็จ สรุปไม่ได้ จริง จริง
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สถานการณ์ : ภูกระดึง
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้ความคิดรวบยอดและวิธีการคำ�นวณจำ�นวนเฉลี่ยเพื่อหาจำ�นวนคนโดยเฉลี่ยต่อวัน
ในเวลา 1 ปี
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
“วันละประมาณกี่คน” หมายถึง จำ�นวนคนโดยเฉลี่ยต่อวัน โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ที่จำ�เป็นต้องใช้ในการหาคำ�ตอบคือ จำ�นวนคนทั้งหมดที่ขึ้นภูกระดึงและจำ�นวนวัน
ในหนึ่งปี
คำ�ตอบ
1.1 85,384 คน
1.2 233 หรือ 234 คน (ให้ตอบเป็นจำ�นวนเต็ม)

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้ความรู้เกี่ยวกับความรู้สึกเชิงจำ�นวนเพื่อตีความ และประเมินข้อความ
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ข้อมูลที่กำ�หนดเป็นเกณฑ์แล้วลงข้อสรุป
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละข้อความว่าเพื่อประเมินโดยใช้ข้อมูล
ที่กำ�หนดเป็นเกณฑ์ แล้วลงข้อสรุป
คำ�ตอบ
ไม่ใช่ สรุปไม่ได้ สรุปไม่ได้

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
เชื่อมโยงข้อมูลจากสถานการณ์กับความคิดรวบยอดเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์
อย่างเป็นขั้นตอน
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
3.1 ระยะทาง 9 กิโลเมตร เดินทางด้วยความเร็ว 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะใช้เวลา 
4 ชั่วโมง 30 นาที
3.2 จากหลังแปถึงวังกวางใช้วลา 30 นาที เพราะฉะนั้นจากศรีฐานถึงหลังแป ระยะทาง
5.5 กิโลเมตรใช้เวลา 4 ชั่วโมง อัตราเร็วในการเดินทาง คือ 1.3 - 1.4 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง
3.3 เดินทางขึ้นเขา ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที ขาลงใช้เวลา
น้อยกว่าขึ้น 2 ชั่วโมง ดังนั้น ใช้เวลาเดินลง 2 ชั่วโมง 30 นาที ออกเดินทางจาก
วังกวางเวลา 15.00 น. จะถึงศรีฐานเวลา 17.30 ดังนั้น ถึงก่อนเวลา 18.00 น.
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ชุดคำ�ถามที่ 4 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ทำ�ความเข้าใจสถานการณ์และเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานการณ์กับความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา โดยนักเรียนต้องมองเห็นความสัมพันธ์ของจำ�นวนที่อยู่
ในสถานการณ์ ได้แก่ จำ�นวนก้าว ระยะทาง และความยาวก้าว และการแปลงหน่วย
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ใช้ความเข้าใจเชิงจำ�นวนเพื่อหาจำ�นวนก้าว ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวก้าวกับ
ระยะทางและการแปลงหน่วย
คำ�ตอบ
4.1 19,000 ก้าว
4.2 45 - 47 เซนติเมตร

สถานการณ์ : แพ็กเกจมือถือ
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความข้อความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปริมาณหลายชุดแล้วตัดสินใจเลือกข้อมูล
ที่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำ�หนด
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
พิจารณาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของแต่ละคน เปรียบเทียบกับข้อมูลการให้บริการ
รายแพ็กเกจมือมือของแต่ละบริษัท
คำ�ตอบ
เอ บริษัท B แพ็กเกจ 599
บี บริษัท B แพ็กเกจ 599
ซี บริษัท B แพ็กเกจ 899

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจใช้บริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน
อย่างสมเหตุสมผล
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
คิดค่าใช้บริการของกานดาโดยเฉลี่ยต่อเดือนแล้วเปรียบเทียบค่าบริการกับแพ็กเกจ
อื่น ๆ โดยในการเปลี่ยนแพ็กเกจควรเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือ
เท่าเดิมแต่สามารถใช้บริการโทรฟรีตามลักษณะการใช้ของกานดาหรือได้มากกว่า
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คำ�ตอบ

2.1 641 บาท
2.2 บริษัท B แพ็กเกจ 699 จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 699 บาทบวกกับร้อยละ 7
ประมาณ 750 บาท
บริษัท B แพ็กเกจ 599 จะมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม คือ 599 บาทบวกกับร้อยละ 7
ประมาณ 641 บาท

สถานการณ์ : Kerry Express
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
เชื่อมโยงสถานการณ์หรือปริมาณที่นำ�เสนอเข้ากับความรู้ทางคณิตศาสตร์กับ
การคำ�นวณในการหาคำ�ตอบ
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
คำ�ถามที่ 1.1 : เชื่อมโยงข้อมูลและเลือกข้อมูลให้สอดคล้องกับเงื่อนไข
คำ�ถามที่ 1.2 : ใช้ข้อมูลจาก 1.1 ในการคำ�นวณเพื่อหาคำ�ตอบ
คำ�ตอบ
1.1 1.1 (L) (30) (185) (205)
1.2 1.2 420 บาท

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำ�ลองที่ใช้ในการแสดงแทนข้อมูลทางคณิตศาสตร์
จากสถานการณ์
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ตรวจสอบประเภทสินค้าที่จัดส่ง และคิดค่าบริการตามเงื่อนไขของ Kerry Express
โดยเติมข้อมูลที่ถูกต้องลงในตาราง 2.1 แล้วคำ�นวณหาค่าบริการ พิจารณาและ
ลงข้อสรุปว่า ค่าบริการของ Kerry Express ผิดอย่างไร
คำ�ตอบ
2.1 ตารางแสดงค่าบริการการส่งสินค้าแต่ละชิ้นจำ�นวนตามประเภทของสินค้าและ
พื้นที่จัดส่ง
ประเภทสินค้า
กรุงเทพฯ
ตรัง
นครปฐม

ชิ้นที่ 1
S
85
100
100

ชิ้นที่ 2
M+
115
115

ค่าบริการ

ชิ้นที่ 3
M+
100
115
-

รวม
215
375
245
855

2.2 คิดค่าบริการผิดพลาด จากการนำ�ข้อมูลด้านขนาดของกล่องขนาด M มาใช้
ในการคิดค่าบริการ
คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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ชุดคำ�ถามที่ 3 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ฝึกการวิเคราะห์แยกแยะและเลือกข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหาความเชื่อมโยงข้อมูล
ที่กำ�หนดโดยให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าในการซื้อสินค้าครั้งนี้ผู้จ่ายเงินต้องมีค่าใช้จ่าย
ในรายการใดเพื่อนำ�ไปสู่การหาคำ�ตอบหรือรายจ่ายทั้งหมด
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
จำ�แนกรายการค่าใช้จ่าย ในส่วนของร้านค้าออนไลน์และของลูกค้า และจำ�นวนเงิน
ตามเงื่อนไขการส่งรายการที่ลูกค้าต้องจ่าย คือ ค่าสินค้า และค่าเก็บเงินปลายทาง
รายการที่ร้านค้าออนไลน์ต้องจ่าย คือ ค่าส่งสินค้า (ค่าไปรับพัสดุ และค่าบริการส่ง)
เมื่อสินค่าราคา 1,500 บาทขึ้นไป
คำ�ตอบ
3.1 รายการและจำ�นวนเงินที่แต่ต้องจ่าย
ลำ�ดับ

ค่าสินค้า

1.
2.
3.

440
2550
990
3,980

ค่าไปรับพัสดุ
ที่บ้าน
-

ค่าบริการ
ส่งพัสดุ
100
85
158

ค่าเก็บเงิน
ปลายทาง
3.00
76.50
29.70
109.2

รวมเงิน
ที่ต้องจ่าย
543
2626.50
1104.70
4273.50

3.2 คำ�ตอบอยู่ระหว่าง 4,275 - 4,300 บาท (ตอบค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็ม)

ชุดคำ�ถามที่ 4 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ฝึกการวิเคราะห์แยกแยะและเลือกข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหาความเชื่อมโยงข้อมูล
ที่กำ�หนดโดยให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าในการซื้อสินค้าครั้งนี้ิ ผู้จ่ายเงินต้องมีค่าใช้จ่าย
ในรายการใดเพื่อนำ�ไปสู่การหาคำ�ตอบหรือรายจ่ายทั้งหมดตามเงื่อนไขการใช้บริการ
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
แยกแยะข้อมูลค่าบริการการส่งค่าสินค้าและค่าสินค้าที่ลูกค้าต้องจ่าย
- ค่าบริการส่งสินค้า ประกอบด้วย ค่าบริการส่งและค่ามารับสินค้าที่บ้าน
- ค่าสินค้าและค่าเก็บเงินปลายทางที่ลูกค้าต้องจ่ายให้ Kerry Express ในวันที่รับสินค้า
คำ�ตอบ
1,545 บาท

32

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ

สถานการณ์ : ผลการส่งออกปี 60
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ฝึกทักษะการเชื่อมโยงสถานการณ์ในชีวิตประจำ�วันกับความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
ลงข้อสรุปได้ว่าสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในเรื่องใด แล้วแปลงปัญหานั้น
ให้อยู่ในรูปของคณิตศาสตร์ โดยการอ่านและฝึกมาทำ�ความเข้าใจข้อมูล
ในสถานการณ์
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
สังเกตความสัมพันธ์ของชุดตัวเลขและสรุปเป็นสมการเพื่อแสดงความสัมพันธ์
คำ�ตอบ
1.1 21,306.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
1.2 28,565.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
1.3 ปี 2560 การส่งออกเท่ากับ 9.9 % การนำ�เข้าเท่ากับ 14.71 %
1.4 A =  B - C x 100
         C

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้ความคิดรวมยอดทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการหาคำ�ตอบ
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ใช้สูตร  A =  B - C x 100  ในการหาคำ�ตอบ
             C
คำ�ตอบ
-  มูลค่าการส่งออก มกราคม 2561 เท่ากับ 250,895.8
-  การนำ�เข้า มกราคม 2561 ร้อยละ 5.29 หรือ 5.29 %
-  ดุลการค้า มกราคม 2561 เท่ากับ 16,345.8

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เจตนาของชุดคำ�ถาม
เชื่อมโยงสถานการณ์ของปัญหาเข้ากับความหมายของร้อยละ แล้วประเมินว่า
สถานการณ์ที่กำ�หนดให้สามารถนำ�ความรู้ร้อยละไปใช้ในการหาคำ�ตอบได้หรือไม่
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
พิจารณาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบข้อมูลการนำ�เข้าและส่งออกแต่ละปี
และสร้างสมการร้อยละเพื่อแก้ปัญหาหรือหาคำ�ตอบ
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คำ�ตอบ

ไม่ได้ และแสดงเหตุผลประกอบ เช่น สร้างตาราง ดังตัวอย่าง
หน่วย
มูลค่า 
การส่งออก
มูลค่า
การนำ�เข้า
ดุลการค้า

ปี 58
205,130.95
ไม่สามารถหาได้
202,648.44
ไม่สามารถหาได้
2,482.51

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

หรือ การอธิบายว่าการหาร้อยละการส่งออกและนำ�เข้าต้องเปรียบเทียบกับข้อมูล
ปี 57 ซึ่งไม่มีในแผนภาพ

ชุดคำ�ถามที่ 4 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
คำ�ตอบ

ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
แปลความหมายของข้อมูลจากสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและความสัมพันธ์ในชุดข้อมูล
พิจารณาข้อมูล แปลความหมาย และลงข้อสรุป
ใช่ ใช่ สรุปไม่ได้ สรุปไม่ได้ ไม่ใช่

สถานการณ์ : การประเมินราคาบ้าน
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
เชื่อมโยงปัญหาจากสถานการณ์กับความรู้คณิตศาสตร์เพื่อหาแนวคิดคณิตศาสตร์
ที่สามารถนำ�มาใช้หาคำ�ตอบได้
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ระบุด้านที่สามารถใช้หาพื้นที่ได้ และใช้เครื่องมือวัดความยาวหาความยาวแต่ละด้าน
แล้วนำ�มาใช้หาพื้นที่ในหน่วยตารางเมตร
คำ�ตอบ
1.1 สามารถตอบได้ ดังนี้
1. (a,c,g,h,b,d )
2. (a,e,g,h,b,f) 3. (a,e,g,h,d,f)
4. (a,e,g,b,d,f)
5. (a,c,e,h,b,d) 6. (a,c,e,h,b,f)
7. (a,c,e,h,d,f)
8. (a,c,e,b,d,f) 9. (a,c,e,g,h,b,d)
10. (a,c,g,h,b,f)
11. (a,c,g,h,d,f)
12. (a,c,g,b,d,f)
13. (c,e,g,h,b,d)
14. (c,e,g,h,b,f) 15. (c,e,g,h,d,f)
16. (c,e,g,b,d,f)
1.2 52.2 ตารางเมตร
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ชุดคำ�ถามที่ 2 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
เลือกใช้ข้อมูลจากสถานการณ์มาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผล
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ประเมินราคาบ้านตามเงื่อนไข และพิจารณาเปรียบเทียบราคาประเมินที่ได้กับราคา
ที่หมู่บ้านประกาศขาย ถ้าราคาประเมินมากกว่าราคาประกาศขายแสดงว่า 
“เป็นราคาที่ดีมากสำ�หรับผู้ซื้อ”
คำ�ตอบ
2.1 ราคาประเมิน 1+2+3+4+5
- ค่าที่ดิน = 150x2500 = 375,000 [2500/m2]
- ค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง = 52.5x14,000 = 735,000 [1,400/m2]
- ระยะเวลาเดินทางสู่ตัวเมือง 25,000 บาท
- ระยะทางไปถึงที่ทำ�งาน 20,000 บาท
- มีที่จอดรถ 30,000 บาท
สรุป ราคาประเมิน 1,185,000 บาท
2.2 ไม่เห็นด้วย เพราะ ราคาประกาศขายสูงกว่าราคาประเมิน 315,000 บาท

สถานการณ์ : ตลาด
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้ความรูเ้ กี่ยวกับสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และใช้เป็นคำ�ถามนำ�สำ�หรับ
สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แนวคิดในการหาความตอบ วิเคราะห์เชื่อมโยงสถานการณ์เพื่อหาองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้
ประกอบการหาคำ�ตอบ
ตัวอย่างคำ�ตอบ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส เพราะด้านยาวและด้านกว้างเท่ากัน คือ 30 เมตร

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดสถานการณ์ปัญหาในทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
วิเคราะห์สถานการณ์และเชื่อมโยงเข้ากับความรู้ทางคณิตศาสตร์สำ�หรับนำ�มาใช้
ในการหาคำ�ตอบ
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าแผง/เดือน กับประเภทของแผงแต่ละชนิดแล้ว
จึงนำ�มาคำ�นวณหาคำ�ตอบโดย คำ�ถามที่ 2.1 และ 2.2 ต้องการให้นักเรียนจำ�แนก
จำ�นวนแผงแล้วนำ�มาหาค่าเช่าแผงแต่ละชนิด คำ�ถามที่ 2.3 ค่าเช่าแผงทั้งหมด
คือผลรวมของคำ�ตอบในข้อ 2.1 และ 2.2
คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ

35

คำ�ตอบ

2.1 312,000
2.2 280,000
2.3 592,000

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ฝึกทักษะการใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ มาตราส่วน และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการหาคำ�ตอบอย่างเป็นขั้นตอน
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
หาจำ�นวนเงินที่ใช้ในการลงทุนและประมาณปริมาณก๋วยเตี๋ยวที่จะต้องขายให้ได้
ต่อเดือนต่อวัน
คำ�ตอบ
3.1 พื้นที่เช่าแผง 60 ตารางเมตร
3.2 ค่าเช่าแผงเดือนละ (5x12,000) + (3x10,000) = 60,000 + 30,000 = 90,000
3.3 เงินลงทุนเดือนละ 30 x 2,000 = 60,000
3.4 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 90,000 + 60,000 = 150,000
3.5 อย่างน้อยวันละ 100 ชาม (150,000/30 x 50 = 100)

ชุดคำ�ถามที่ 4 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ฝึกทักษะการวางแทนที่ตามมาตราส่วนที่กำ�หนดให้
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ใช้มาตราส่วนการวางของจุด A และ B และเปรียบเทียบความสามารถในการ
ให้บริการให้ดีมากที่สุด
คำ�ตอบ
4.1 16 ชุด
4.2 13 ชุด
4.3 เลือกแบบ A เพราะจะได้ที่นั่งสำ�หรับบริการลูกค้าได้มากกว่า

สถานการณ์ : ก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบ
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้สมบัติการของการบวกและลบเลขยกกำ�ลังมาใช้ในการแก้ปัญหา
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
เขียนอัตราการผลิต และอัตราการบริโภคในหน่วยลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในรูปของ
เลขยกกำ�ลัง หาผลต่างของอัตราการผลิตและอัตราการบริโภคของแต่ละประเทศ
และเปรียบเทียบว่าประเทศไทยมีผลต่างมากที่สุด ใช้ความรู้เกี่ยวกับการลบเลขยกกำ�ลัง
เพื่อหาปริมาณที่มากกว่า
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คำ�ตอบ

1.1 อัตราการผลิตและอัตราการบริโภคในหน่วยลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ประเทศ

รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
ซาอุดิอาระเบีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ไทย

อัตราการผลิต
(ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)

อัตราการบริโภค
(ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)

5.87x1010
6.3x1010
9.6x109
9.9x109
7.3x109
6x109
3.6x109

4.17x1010
6.68x1010
9.6x109
9.27x1010
3.7x109
2.8x109
4.5x109

1.2 สาธารณรัฐประชาชนจีน
1.3 อัตราการบริโภคมากกว่าอัตราการผลิต 2.8x109

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ฝึกทักษะการแปลงหน่วยการวัด และการบวก ลบ คูณ หาร เลขยกกำ�ลัง
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ใช้มาตราส่วนที่กำ�หนดให้ในการแปลงหน่วยจากลูกบาศก์ฟุตเป็นหน่วยกิโลกรัม
2.1 อัตราการผลิต เท่ากับ 1.08x1011 kg
อัตราการบริโภค เท่ากับ 1.35x1011 kg
2.2 2.7x1010 kg
2.3 25%

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ฝึกทักษะการประเมินข้อความทางคณิตศาสตร์โดยให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ประกอบการตัดสินใจหรือลงข้อสรุป
แนวคิดการหาค�ำตอบ
ใช้อัตราการบริโภคก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบต่อวันจากสถานการณ์ค�ำนวณ
หาปริมาณที่ลดลงร้อยละ 25 ต่อวันและ 1 ปี และลงข้อสรุปด้วยการเปรียบเทียบ
ค่าที่ได้จากการค�ำนวณและจ�ำนวนในข้อความ
คำ�ตอบ
ถูกต้อง และแสดงวิธีการตรวจสอบ เช่น
1 วันจะลดอัตราการใช้ก๊าซได้   25  x 0.0045 = 0.0011
100
365 วัน                                
จะได้ 0.0011 x 365 = 0.4105 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
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สถานการณ์ : จำ�นวนนักท่องเที่ยวรายปี
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
อ่าน และแปลความหมายของข้อมูลจำ�นวนนักท่องเที่ยวรายปีและลงข้อสรุป
ด้วยการตอบคำ�ถาม
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
การอ่านและแปลความหมายของกราฟเส้น
คำ�ตอบ
คำ�ตอบที่แสดงถึงการแปลความหมายจากกราฟที่สื่อความหมาย ดังนี้
1.1 นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศจีนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศมีจำ�นวนมากขึ้นทุก ๆ ปี
1.2 เพื่อให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว
ในประเทศไทย
1.3 ปี 2545 - 2552 จำ�นวนนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศจีนในแต่ละปีไม่แตกต่างกันมาก
ปี 2552 - 2558 จำ�นวนนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศจีนแต่ละปีแตกต่างกันและ
เพิ่มขึ้นทุกปี

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เจตนาของชุดคำ�ถาม
นำ�เสนอข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจำ�นวนนักท่องเที่ยวด้วยวิธีการที่เหมาะสม
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
อ่านและแปลความหมายของข้อมูลการนำ�เสนอของกราฟเส้น และสื่อสารด้วย
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
คำ�ตอบ
2.1 32,175,000 คน
2.2 13,292,500 คน
2.3 11,107,500 คน
2.4 7,775,000 คน
2.5 ตัวอย่างคำ�ตอบ หรือกราฟอื่น ๆ
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สถานการณ์ : ค่าบริการสระว่ายน�้ำ
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ค�ำตอบ

คิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
เปรียบเทียบข้อมูล 2 ชุดเพื่อการตัดสินใจเลือกสิ่งที่คุ้มค่ากับการเลือกใช้บริการ
ทำ�ความเข้าใจสถานการณ์ และรู้ว่าความ “คุ้มค่า” จะเกิดขึ้นเมื่อไร
1.1 ความคุ้มค่าจะเกิดขึ้นเมื่อนนท์ไปใช้บริการสระว่ายน�้ำในฐานะของสมาชิกแล้ว
มีค่าบริการร่วมกับค่าใช้บริการโดยรวมน้อยกว่าหรือเท่าค่าใช้บริการโดยไม่สมัคร
สมาชิก
1.2 ให้ y เป็นค่าใช้จ่าย โดย y1 ไม่เป็นสมาชิก y2 เป็นสมาชิก
y1 = 50n และ y2 = 600 + 30n
ความคุ้มค่าเกินขึ้นเมื่อ y2  ≤  y1 หรือ 600 + 30n  ≤  50n
1.3 30 สัปดาห์ หรือต้องไปว่ายน�้ำอย่างน้อย 30 ครั้ง

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดค�ำถาม
ฝึกทักษะการแปลงปัญหาในชีวิตให้เป็นปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการแสดงแทนด้วย
ปัญหาคณิตศาสตร์และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหาค�ำตอบ
แนวคิดการหาค�ำตอบ
- พิจารณาสถานการณ์เพื่อดูว่าในช่วงของการปิดเทอมไปว่ายน�้ำตามช่วงเวลา
ที่เสียค่าบริการต่างกัน ช่วงตามเวลาละกี่ครั้ง
- ค�ำนวณค่าใช้บริการสระว่ายน�้ำตามช่วงเวลาและจ�ำนวนครั้งของการใช้บริการ
ตามประเภทของการเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก
- เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าควรสมัครเป็นสมาชิกของ
สระว่ายน�้ำ หรือไม่ เพราะเหตุใด
ค�ำตอบ
2.1 วันจันทร์ 11 ครั้ง และวันเสาร์ 11 ครั้ง
2.2 ตารางแสดงค่าใช้บริการ
ประเภท

ค่าสมาชิก

เป็นสมาชิก
ไม่เป็นสมาชิก

ค่าบริการตามช่วงเวลา

จ�ำนวนเงินรวม

13.00-15.30

18.00-20.30

400

25 x 11 = 275

30 x 11 = 330

1,005

-

50 x 11 = 550

60 x 11 = 660

1,210

2.3 ควรสมัครเป็นสมาชิกของสระว่ายน�้ำ เพราะจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
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ชุดคำ�ถามที่ 3 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้เงื่อนไขที่มีประกอบในการพิจารณาเพื่อประเมินว่าข้อความกำ�หนดสามารถสรุปได้
จากเงื่อนไขที่มีอยู่หรือไม่
แนวคิดการหาค�ำตอบ
A และ B ไปใช้บริการสระว่ายน�้ำในวันและเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถสร้างตาราง
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการเป็นสมาชิกและไม่เป็นได้ดังตาราง
ประเภท

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในสัปดาห์ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เป็นสมาชิก

860

920

980

1,040

1,100

1,160

1,220

1,280

1,340

1,400

ไม่เป็นสมาชิก

120

240

360

480

600

720

840

960

1,080

1,200

เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการไปใช้บริการสระว่ายน�้ำ
- ผู้ที่เป็นสมาชิกจะมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ 860 บาท (ค่าสมัครสมาชิกและค่าใช้
บริการในสัปดาห์แรก) และเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 60 บาท ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกจะมีค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด คือ 120 บาท (ค่าใช้บริการในสัปดาห์แรก) และเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ
120 บาท แต่ไม่มีสัปดาห์มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเท่ากับ 1,040 ยกเว้นคนที่เป็นสมาชิก
- จากค่าใช้จ่ายที่ปรากฏ คนเป็นสมาชิกไปใช้บริการเป็นสัปดาห์ที่ 4 (ครั้งที่ 8)
ไม่เป็นสมาชิกใช้บริการเป็นสัปดาห์ที่ 6 (ครั้งที่ 12)
- สัปดาห์ที่ 4 สมาชิกมีค่าใช้จ่าย 1,460 บาท ผู้ไม่เป็นสมาชิก ค่าใช้จ่าย 1,320 บาท
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

คำ�ตอบ

สถานการณ์ : โรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
การเชื่อมโยงภาพสองมิติกับสามมิติ
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับการมองภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง และด้านบน
คำ�ตอบ
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ชุดคำ�ถามที่ 2 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณประเมินข้อสรุป
ทางคณิตศาสตร์ว่าเป็นจริงหรือไม่
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
หาพื้นที่ของรูปแต่ละส่วน และนำ�พื้นที่ที่ได้ไปใช้ประกอบในการพิจารณาเพื่อตอบ
คำ�ถาม
คำ�ตอบ
2.1 พื้นที่ทั้งหมด [2 x (2+0.5+2)] x [2(1.5+0.5+1.5)] = 9x7 = 63 ตารางเมตร
2.2 พื้นที่ปลูกผัก 2x1.5x2x2x4 = 48 ตารางเมตร
2.3 พื้นที่ทางเดิน 63 - 48 = 15 ตารางเมตร
2.4 ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพื่อความยาวของหลักคาบน และใช้ความสัมพันธ์
ของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 รูป ที่มีความสัมพันธ์กันหาส่วนประกอบของรูปใด
รูปหนึ่ง ใน 2 รูปนั้น โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสหาความกว้างของหลังคาบนเพื่อหาพื้นที่ ใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่ของหลังคาบนและหลังคาล่าง หาความกว้างของหลังคาล่าง
คำ�ตอบ
3.1 ความกว้างของหลังคาบน 10 เมตร
3.2 ความกว้างของหลังคาบน 5 เมตร

สถานการณ์ : โดมตากแห้ง
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เจตนาของชุดคำ�ถาม
เชื่อมโยงปัญหาจากสถานการณ์สู่ปัญหาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเพื่อหา
คำ�ตอบ
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ใช้แนวคิดการหาพื้นที่ใช้งานของโดม ซึ่งหมายถึง พื้นที่ของโดมซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า ซึ่งหาได้จาก ความกว้าง x ความยาว
คำ�ตอบ
(49.2) (99.2) (166.2)
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ชุดคำ�ถามที่ 2 :

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้แนวคิดคณิตศาสตร์ในการหาปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่สามารถอบได้ของรูป A B
และ C ตามเงื่อนไขที่กำ�หนดให้
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ตีความประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์โดยอ้างอิงข้อมูลจากปริมาณของผลิตภัณฑ์
ที่สามารถอบได้ของรูป A B และ C
คำ�ตอบ
(✗) (✓) (✓) (✗)

ชุดคำ�ถามที่ 3 :

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
เชือ่ มโยงภาพที่ปรากฏเพื่อแสดงแทนด้วยภาพทางคณิตศาสตร์
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
4.1 ความยาวโค้งพาราโบลาของโดมจะขึ้นอยู่กับความกว้างของพื้นที่ใช้งานของโดม
ดังนั้น ซึ่งโดมขนาดใหญ่และกลางมีความกว้างของพื้นที่ใช้งานเท่ากัน จึงมีความยาว
โค้งพาราโบลาของโครงหลังคาเท่ากัน
4.2 โค้งพาราโบลาของโครงหลังคาเมื่อคลี่ออกจะเป็นเส้นตรง ดังนั้น แผ่นโพลี
คาร์บอเนตที่ใช้มุงหลังคาที่มีความยาวเท่ากับความยาวของพื้นที่ใช้งาน และกว้างเท่า
โค้งพาราโบลาของโครงหลังคา
4.3 แผ่นโพลีคาร์บอเนตที่ใช้มุงหลังคาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดของขึ้นอยู่กับ
พื้นที่ ใช้งาน
คำ�ตอบ
ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่

สถานการณ์ : IT SHOP
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้ความหมายของร้อยละ และสัดส่วนในการตีความข้อสรุปทางคณิตศาสตร์
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
บริษทั เอส โมบาย ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 2 ประเภท คือ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
โดยเฉลี่ย 12,000 เครื่องต่อวัน
1.1 สองในสามของ 12,000 เท่ากับ 8,000
1.2 ร้อยละ 5 เป็นจำ�นวนแท็บเล็ตที่ชำ�รุดโดยเฉลี่ยต่อวัน ในความเป็นจริงทุก ๆ
การผลิต 100 เครื่องอาจมีแท็บเล็ตที่ชำ�รุดมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 เครื่อง
1.3 การสุ่มสมาร์ทโฟนในแต่ละวันไปตรวจสอบ ความน่าจะเป็นที่จะได้เครื่องที่ชำ�รุด
ประมาณ   4   = 0.04
            100
คำ�ตอบ
ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
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ชุดคำ�ถามที่ 2 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สนับสนุนการลงข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ที่สมเหตุสมผล
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
พิจารณาว่าข้อความทางคณิตศาสตร์ที่กำ�หนดให้ ไม่ถูกต้องอย่างไร และใช้แนวคิด
หรือความรู้เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยแสดงวิธีการคิด โดยการยกตัวอย่าง เพื่อยืนยันว่า
เป็นข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง
คำ�ตอบ
ตัวอย่าง การแสดงเหตุผล/วิธีคิดเพื่อสนับสนุนข้อสรุป : จำ�นวนสมาร์ทโฟนที่ส่งซ่อม
ต่อวัน 288 เครื่อง จำ�นวนแท็บเล็ตที่ส่งซ่อมต่อวัน 240 เครื่อง ดังนั้น จำ�นวน
สมาร์ทโฟนที่ส่งซ่อมต่อวันมากกว่าจำ�นวนแท็บเล็ตที่ส่งซ่อมต่อวัน

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
คำ�ตอบ

ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
แสดงการคำ�นวณโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับร้อยละประกอบการลงข้อสรุป
หาจำ�นวนของสินค้าที่ชำ�รุดของทั้ง 2 บริษัทจำ�แนกตามประเภทของสินค้าผลิต
3.1 จำ�นวนของสินค้าที่ชำ�รุดของทั้ง 2 บริษัทจำ�แนกตามประเภทของสินค้าผลิต

เอส โมบาย
จำ�นวนสินค้าที่ผลิตโดย
จำ�นวนสินค้าที่ชำ�รุดโดย
เฉลี่ยต่อวัน
เฉลี่ยต่อวัน

สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต
รวม

7,200
4,800
12,000

288
240
428

สยาม โฟน
จำ�นวนสินค้าที่ผลิตโดย
จำ�นวนสินค้าที่ชำ�รุดโดย
เฉลี่ยต่อวัน
เฉลี่ยต่อวัน

9,400
2,600
12,000

282
156
438

3.2 428
3.3 438
3.4 ไม่ถูกต้อง เพราะ 428 < 438
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สถานการณ์ : แรงงานสูงอายุ
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
อ่านแผนภาพการนำ�เสนอข้อมูล โดยใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัดส่วน
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
สัดส่วน เป็นการเปรียบเทียบปริมาณที่กล่าวถึงกับปริมาณทั้งหมดเป็น 100 ดังนั้น
1.1 จากแผนภาพทุกประเทศให้ประชากรสูงอายุเป็น 100 มีประชากรสูงอายุอยู่ใน
ภาคแรงงานเป็นร้อยละที่ปรากฏตามภาพ ดังนั้น สัดส่วนประชากรสูงอายุอยู่ใน
ภาคแรงงานของสเปนจึงน้อยที่สุด
1.2 สัดส่วนหรือร้อยละไม่สามารถบอกได้ว่ามีปริมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ เนื่องจาก
ไม่ทราบปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่จริง ดังนั้น ไม่สามารถบอกได้ว่าแรงงานผู้สูงอายุของ
ญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์มีจำ�นวนใกล้เคียงกัน ถึงแม้สัดส่วนแรงงานผู้สูงอายุจะใกล้เคียงกัน
1.3 แผนภาพด้านบนเรียงลำ�ดับข้อมูลตามสัดส่วนแรงงานผู้สูงอายุไม่ใช่จำ�นวน
แรงงานผู้สูงอายุ
คำ�ตอบ
ใช่ สรุปไม่ได้ ไม่ใช่

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เพื่อโต้แย้งข้อทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับร้อยละหรือสัดส่วน แสดงให้เห็นว่าข้อสรุปนั้น
ไม่เป็นไปตามหลักการของร้อยละหรือสัดส่วนอย่างไร
คำ�ตอบ (ตัวอย่างคำ�ตอบ
ข้อมูลในแผนภาพเป็นการเปรียบเทียบจำ�นวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาคแรงงานกับจำ�นวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 100 คน ซึ่งไม่สามารถบอกจำ�นวนผู้สูงอายุทั้งหมดหรือผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาคแรงงานของแต่ละประเทศได้

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
คำ�ตอบ
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ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหา
อ่านข้อมูลจากการนำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม
เชื่อมโยงข้อมูลจากแผนภาพวงกลมและกราฟแท่ง และใช้ความรู้ร้อยละในการหาคำ�ตอบ
3.1 18,760,000 คน
3.2 1,181,880 คน
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สถานการณ์ : โทรศัพท์
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหา
เจตนาของชุดคำ�ถาม
อ่านและเชื่อมโยงข้อมูล และนำ�มาใช้ในการแก้ปัญหา
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
หาพื้นที่ว่างของหน่วยความจำ�ในตัวเครื่อง และ SD Card เพื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
ที่ต้องการในการเก็บ File ภาพยนตร์
คำ�ตอบ
1.1 7.55 GB
1.2 8 GB
1.3 พื้นที่ในการเก็บ File ภาพยนตร์ ต้องมากกว่า 7.05 GB
พื้นที่หน่วยความจำ�ในตัวเครื่องเหลือ 7.55 GB ซึ่งมากกว่าพื้นที่ที่ต้องการพื้นที่
หน่วยความจำ�ของ SD Card เหลือ 3.65 GB ดังนั้น ควรเก็บลงในหน่วยความจำ�
ของเครื่อง ซึ่งมีพื้นที่เหลือเพียงพอ
1.4 ตัวอย่างการนำ�เสนอข้อมูล
หลังจากลงไฟล์ภาพยนตร์
ในตัวเครื่อง

สถานการณ์ : วงล้อรางวัล
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้แนวคิดของความน่าจะเป็นและสัดส่วนพื้นที่ในการตีความและประเมินข้อความ
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
พิจารณาข้อความเชื่อมโยงกับเงื่อนไขงานเล่น
1.1 หมุนแบบที่หนึ่ง 1 ครั้ง จะได้เล่น 2 รอบ แต่ละรอบมีโอกาสได้เงินรางวัล
น้อยที่สุด 10 บาท ดังนั้น ในการเล่น 1 ครั้ง มีโอกาสได้เงินอย่างน้อยที่สุด 20 แน่นอน
1.2 หมุนแบบที่สอง 1 ครั้ง จะได้เล่น 2 รอบ แต่ละรอบมีโอกาสได้กำ�ไรและขาดทุน
เท่า ๆ กัน

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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1.3 ในการเล่น 1 ครั้ง และหมุนทั้งแบบที่หนึ่งและแบบที่สอง โอกาสที่จะได้กำ�ไร
จากการหมุนแบบที่หนึ่งเท่ากับ และสอง โอกาสที่จะได้กำ�ไรจากการหมุนแบบที่หนึ่ง
เท่ากับ ดังนั้น ในการเล่น 1 ครั้ง โอกาสขาดทุนมากกว่าได้กำ�ไร
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

คำ�ตอบ

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้แนวคิดของความน่าจะเป็นและสัดส่วนพื้นที่ในการตีความและประเมินข้อความ
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
การได้รางวัล หมายถึง การที่ลูกศรหยุดบริเวณที่มีตัวเลขรางวัลปรากฏอยู่ ดังนั้น
- แบบที่ 1 มีโอกาสได้รับรางวัลแน่นอน
- แบบที่ 2 วงกลมแบบออกเป็น 8 ส่วนเท่ากัน มี 2 ส่วนที่ไม่ปรากฏตัวเลขรางวัล
และ 6 ส่วนมีตัวเลขรางวัล ดังนั้น มีโอกาสได้รับรางวัลร้อยละ 75
คำ�ตอบ
ไม่เห็นด้วย เพราะ การหมุนแบบที่ 1 มีโอกาสได้รับรางวัลแน่นอน ส่วนการ
แบบที่ 2 มีโอกาสได้รับรางวัลร้อยละ 75 ซึ่งน้อยกว่าการหมุนแบบที่ 1

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
เจตนาของชุดคำ�ถาม
ใช้แนวคิดของความน่าจะเป็นและสัดส่วนพื้นที่ในการตีความและประเมินข้อความ
แนวคิดการหาคำ�ตอบ
หาความน่าจะเป็นที่จะได้เงินรางวัลจากการเล่น 1 ครั้ง เป็นเงิน 120 บาท
ของการหมุนทั้ง 3 แบบที่กำ�หนด จากตัวเลขรางวัลที่จะทำ�ให้การเล่นรอบที่ 1
และรอบที่ 2 รวมกันได้ 120 คือ 80 และ 40
คำ�ตอบ
ไม่เห็นด้วย เนื่องจากวิธีที่ 2 ไม่มีโอกาสได้เงินรางวัลจากการหมุน 2 รอบ เพราะไม่มี
ตัวเลขรางวัลใดรวมกันได้ 120 บาท
ส่วนวิธีที่ 1 และ 3 มีโอกาสได้รับรางวัลรวมเป็น 120 บาท เมื่อการหมุนรอบที่ 1
ลูกศรหยุดที่ 80 หรือ 40 และการหมุนรอบที่ 2 ลูกศรหยุดที่ 40 หรือ 80
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แนวการตอบ : การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
สถานการณ์ : อาหารขยะ
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
แนวทางการหาคำ�ตอบ

คำ�ตอบของนักเรียนต้องบอกเพศ อายุ และเปรียบเทียบกับตาราง แล้วจึงเลือก
อาหารที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกรายการอาหารได้มากกว่า 
1 รายการ
นักเรียนเป็นผู้หญิงและมีอายุ 15 ปี รับประทานอาหาร C จำ�นวน 1 หน่วยบริโภค
เป็นหลัก และรับประทานอาหารเพื่อเพิ่มเติมสารอาหารประเภทอื่นเพิ่มเติม

ตัวอย่างคำ�ตอบ

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
แนวทางการหาค�ำตอบ

ใช้ความรู้ด้านการออกแบบการทดลอง ด้านการก�ำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
และตัวแปรควบคุม ในการพิจารณาว่าตัวแปรที่ก�ำหนดเกี่ยวข้องกับการทดลอง
เพื่อหาค�ำตอบของสมมติฐานที่ก�ำหนดหรือไม่
2.1 ข้อมูลทุกตัวที่ก�ำหนดให้เกี่ยวข้องกับการทดลอง
2.2 - ตัวแปรต้น ได้แก่ น�้ำหนักของนักเรียนชายแต่ละคน
- ตัวแปรตาม ได้แก่ ปริมาณอาหารที่ต้องการในแต่ละมื้อ และระยะเวลา
ที่ต้องการอาหารในแต่ละมื้อ
- ตัวแปรควบคุม ได้แก่ อายุของนักเรียนชาย ประเภทของอาหารที่ให้
รับประทาน ความสูงของนักเรียนชายแต่ละคน และกิจกรรมปฏิบัติในแต่ละวัน
2.3 ตัวอย่างสมมติฐาน
- นักเรียนชายอายุ 15 ปีที่มีน�้ำหนักแตกต่างกันต้องการปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ
แตกต่างกัน
- นักเรียนชายอายุ 15 ปีที่มีน�้ำหนักแตกต่างกันมีระยะเวลาที่ต้องการอาหาร
ในแต่ละมื้อแตกต่างกัน

ตัวอย่างค�ำตอบ

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

ใช้ความรู้เกี่ยวกับการได้มาของความรู้ในการลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์จากข้อมูล
ผลการสังเกตที่ก�ำหนด และน�ำความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการอธิบายประกอบการตอบ
3.1 น�้ำหนักและส่วนสูงโดยเด็กผู้ชายอายุ 10 - 12 ปีที่มีน�้ำหนักและส่วนสูงมากกว่า
มีความต้องการพลังงานในแต่ละวันมากกว่า
3.2 (1) กิจกรรมประจ�ำวัน เด็กผู้ชายและหญิงอายุ 10 - 12 ปี เป็นช่วงวัยรุ่นกิจกรรม
ของเด็กชายส่วนใหญ่ใช้พลังงานมากกว่า (2) สภาพร่างกายคนที่อ้วนและคนผอม
มีความต้องการพลังงานที่แตกต่างกันในแต่ละวัน
คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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สถานการณ์ : สารอาหารจากแมลง
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
แนวทางการหาค�ำตอบ

ตัวอย่างค�ำตอบ

ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน เชื่อมโยงกับข้อมูลในตาราง ซึ่งแสดงเฉพาะสารอาหาร
ประเภทโปรตีนและพลังงานทั้งหมด แล้วอธิบายให้เห็นว่าพลังงานส่วนที่เหลือ
อาจมาจากพลังงานจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมัน
สารอาหารที่ให้พลังงานประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ซึ่งในตาราง
ปรากฏข้อมูลโปรตีนเพียงอย่างเดียว ดังนั้น พลังงานจากแมลงตับเต่าอาจมาจาก
ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตมากกว่าจากโปรตีน

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

ใช้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งค�ำถามหรือสมมติฐานในการพิจารณาว่าค�ำถามที่ก�ำหนดให้
สามารถตรวจสอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่
2.1 ใช่ เพราะสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยตรวจสอบ
ปริมาณของโปรตีนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2.2 ไม่ใช่ เพราะสามารถสืบค้นแล้วตอบค�ำถามได้ทันทีจากความรู้เดิมโดยไม่ต้องใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

ใช้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสารอาหารมาใช้ในการตอบค�ำถาม
ชนิดของสารอาหาร

1. โปรตีน
2. ไขมัน
3. คาร์โบไฮเดรต

วิธีการส�ำรวจตรวจสอบ

ทดสอบโดยใช้ไบยูเรต
ทดสอบด้วยกระดาษขมิ้น
ทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกซ์ หรือทดสอบด้วยการ
เปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีน

ชุดคำ�ถามที่ 4 :
แนวทางการหาค�ำตอบ

ตัวอย่างค�ำตอบ
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คนที่ควบคุมน�้ำหนักต้องรับประทานอาหารที่ให้พลังงานจากไขมันน้อยกว่า
สารอาหารอื่น ๆ ดังนั้น ค�ำตอบต้องได้จากการเปรียบเทียบข้อมูลด้านพลังงาน
ของแมลงแต่ละชนิด และเลือกตอบแมลงที่ให้พลังงานประเภทไขมันน้อยที่สุด
แมลงกินูน เพราะ แมลงกินูนมีโปรตีนสูง ปริมาณไขมันต�่ำกว่าแมลงอื่น ๆ และ
มีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณน้อย

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ

สถานการณ์ : วิกฤติขยะในทะเลไทย
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
แนวทางการหาค�ำตอบ

ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมบัติของถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยาก และ
เกิดการสะสม
ถุงพลาสติก ใช้เวลาหลายปีในการย่อยสลาย เมื่อมีการทิ้งลงสู่แม่น�้ำหรือบนบก
การย่อยสลายโดยธรรมชาติต้องใช้เวลานาน จึงเกิดการสะสมท�ำให้พบในปริมาณ
มากกว่าขยะอื่น ๆ

ตัวอย่างค�ำตอบ

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
แนวทางการหาค�ำตอบ

ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กายภาพเกี่ยวกับวัตถุมาใช้ในการก�ำหนดเกณฑ์ในการ
จ�ำแนก พร้อมทั้งจ�ำแนกขยะตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ค�ำตอบตามแนวคิดของนักเรียน เช่น
-  จ�ำแนกตามความหนาแน่นของวัตถุที่ท�ำให้ลอย/จม ได้ 2 ประเภท คือ ลอยน�้ำ
ได้แก่ ถุงพลาสติก หลอด/ที่คนเครื่องดื่ม ฝา/จุก เชือก บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่ ถ้วยโฟม/
กล่องโฟม ขวดเครื่องดื่มพลาสติก และจมน�้ำ ได้แก่ ขวดเครื่องดื่มแก้ว ถ่านไฟฉาย
หลอดไฟ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม มีด
- หรือค�ำตอบอื่น ๆ ที่นักเรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาใช้ในการอธิบาย

ตัวอย่างค�ำตอบ

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
แนวทางการหาค�ำตอบ

ใช้ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์ในการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์
แปลความหมาย และลงข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง เพื่อประเมินการทดลอง
และลงข้อสรุปจากผลการทดลอง
3.1 ไม่เหมาะสม เนื่องจากพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเป็นบริเวณเดียวกัน อาจไม่สามารถ
ใช้เพื่ออนุมานปริมาณขยะในพื้นที่ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 (1) จ�ำนวน 4 ชิ้น ต่อ ตารางเมตร (2) โดยประมาณ 160 ชิ้น

ตัวอย่างค�ำตอบ

ชุดคำ�ถามที่ 4 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

ใช้ความสามารถในการตีความ แปลความ และลงข้อสรุปจากข้อมูลหรือหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์
- ปี 2557 และปี 2558 ในทะเลไทยพบขยะพลาสติกมากกว่าขยะประเภทอื่น
- ปี 2558 พบขยะพลาสติกในทะเลไทยมากกว่าปี 2557 ร้อยละ 5.83
- อื่น ๆ ที่เป็นข้อสรุปของนักเรียนที่เป็นข้อสรุปจากภาพที่ก�ำหนดให้ และถูกต้อง

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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สถานการณ์ : แผ่นดินไหว
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

พิจารณาข้อมูลจากกราฟมีแผ่นดินไหวทั้งหมด 6 ครั้ง อาจอธิบายหรือจัดล�ำดับ
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีความรุนแรงตั้งแต่ 3.5 - 6.1 แมกนิจูด
ซึ่งเป็นระดับที่มนุษย์รู้สึกได้

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

นักเรียนน�ำความรู้เรื่องระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวมาอธิบายให้สอดคล้องกับ
เหตุแผ่นดินไหวทั้ง 6 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 และ 2 เรียกว่า ฟอร์ช็อค
- ครั้งที่ 3 เรียกว่า เมนช็อค
- ครั้งที่ 4 5 และ 6 เรียกว่า อาฟเตอร์ช็อค

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
แนวทางการหาค�ำตอบ

ตัวอย่างค�ำตอบ

ใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและการเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้เกิดแผ่นดินไหว และ
ความสัมพันธ์ของการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของพื้นที่ที่มีระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง
ของการเกิดผ่านดินไหวต่างกัน
สถานี ก จะตรวจวัดได้ก่อน และมีความรุนแรงมากกว่าสถานี ข เพราะอยู่ใกล้
จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวมากกว่าสถานี ข ท�ำให้พลังงานที่ส่งมาตามตัวกลาง
มีความรุนแรงมากกว่า

สถานการณ์ : กินไข่เพิ่มคอเลสเตอรอลจริงหรือ
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

น�ำความรู้เรื่องการได้รับคอเลสเตอรอลในปริมาณมากเกินความต้องการของร่างกาย
คอเลสเตอรอลจะอุดตันในเส้นเลือดซึ่งอาจเป็นหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ ส่งผลให้
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ท�ำให้มีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว นอกจากนี้หากอุดตัน
ที่อวัยวะอื่นก็จะท�ำให้อวัยวะนั้นขาดเลือดจนท�ำงานผิดปกติหรือไม่สามารถท�ำงานได้

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
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ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับกระบวนการทดลองเพื่อประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ทดลองให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ

ตัวอย่างค�ำตอบ

สามารถเพิ่มเติมข้อมูลการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ เช่น ระยะเวลา กิจกรรม
ในชีวิตประจ�ำวัน ส่วนประกอบของอาหารกลางวันปกติ เพื่อความสมบูรณ์
ในการออกแบบการทดลอง

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
แนวทางการหาค�ำตอบ

ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับกระบวนการทดลอง ก�ำหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ศึกษา
3.1 ประเภทของอาหารที่รับประทาน ได้แก่ อาหารปกติ/อาหารปกติ + ไข่
และรับประทานไข่เสริมสัปดาห์ละ 1 - 2 ฟอง
3.2 ปริมาณคอเลสเตอรอล ชนิด LDL-C และ HDL-C ในเลือด
3.3 การรับประทานไข่สัปดาห์ละ 1 - 2 ฟองเพิ่มจากอาหารปกติ เป็นเวลา 
12 สัปดาห์ ส่งผลให้ปริมาณคอเลสเตอรอล LDL-C มีแนวโน้มลดลง
3.4 ปริมาณ HDL-C มีแนวโน้มคงที่/เพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังจากรับประทานไข่
สัปดาห์ละ 1 - 2 ฟองเพิ่มจากอาหารปกติ เป็นเวลา 12 สัปดาห์
3.5 หลังจากรับประทานไข่สัปดาห์ละ 1 - 2 ฟองเพิ่มจากอาหารปกติ เป็นเวลา 
12 สัปดาห์ ปริมาณ LDL-C มีแนวโน้มลดลง และ HDL-C สูงขึ้น

ตัวอย่างค�ำตอบ

สถานการณ์ : เห็ดระโงก
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
แนวทางการหาค�ำตอบ

ใช้เนื้อหาความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดระโงกกับไม้วงศ์ยาง
1.1 พึ่งพากัน
1.2 ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่

ตัวอย่างค�ำตอบ

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

การตั้งสมมติฐานเพื่อการทดลอง
2.1 ต้นกล้าของไม้วงศ์ยางที่ปลูกพร้อมเห็ดระโงกกับต้นกล้าของไม้วงศ์ยางที่ไม่มี
เห็ดระโงกมีการเจริญเติบโตต่างกัน
2.2
ตัวแปรต้น : การปลูกต้นกล้าไม้วงศ์ยางพร้อมเห็ดระโงกและไม่มีเห็ดระโงก
ตัวแปรตาม : การเจริญเติบโตของไม้วงศ์ยาง
ตัวแปรควบคุม : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไม้วงศ์ยาง เช่น อุณหภูมิ
ความชื้น อาหาร
คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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2.3 การทดลองของ A
2.4 การทดลองของ A เพราะ การเพาะเห็ดระโงกของการะเกดได้ผลผลิตดีกว่า 
เพราะการน�ำดอกแก่มาขยี้และผสมกับน�้ำเปล่าแล้วน�ำไปรดบริเวณโคนต้นยาง
ส่งผลให้พื้นผิวดินมีความชุ่มชื้นกว่า จึงเป็นปัจจัยส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
เห็ดระโงกได้ดีกว่า

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
แนวทางการหาค�ำตอบ

ความรู้วิทยาศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ข้อมูลจากตาราง
จะพบปัจจัยที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดระโงกกับไม้วงศ์ยาง และหากจะ
ต้องปลูกในฤดูร้อนและฤดูหนาวจะมีวิธีการใดบ้างที่จะควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น
การโดนแสง เป็นต้น ซึ่งทั้งสองฤดูนี้มีวิธีที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างค�ำตอบ
ฤดู

ฤดูร้อน
ฤดูหนาว

วิธีการจัดสภาพแวดล้อม
เพิ่มความชื้นในดิน ความชื้นของอากาศ และลดอุณหภูมิของอากาศ
ให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเกิดเห็ดระโงกโดยรดน�้ำอย่างสม�่ำเสมอ
ท�ำร่มเงาใต้โคนต้นไม้วงศ์ยางติดเครื่องพ่นฝอยน�้ำบริเวณรอบ ๆ โคนต้น
รักษาความชื้นและอุณหภูมิผิวดินให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเกิด
เห็ดระโงกโดยรดน�้ำอย่างสม�่ำเสมอ น�ำวัสดุมาคลุมดิน เช่น ฟางหรือ
หญ้าแห้ง

เหตุผลประกอบ
เนื่องจากฤดูร้อนอุณหภูมิของอากาศสูง
แดดร้อนจัด พื้นผิวดินจึงแห้ง
เนื่องจากฤดูหนาวอุณหภูมิจะเย็น
อากาศแห้ง

สถานการณ์ : “ฝุ่นมลพิษ พีเอ็ม 2.5”
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ
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ผลกระทบของพีเอ็ม 2.5 ต่อสิ่งมีชีวิต
1.1 มนุษย์/สัตว์ : ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบ
ทางเดินหายใจ ซึ่งเมื่อลงไปสู่ถุงลมปอดจะสามารถซึมผ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปสะสม
ตามบริเวณต่าง ๆ ของร่างกายได้ ท�ำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามอวัยวะที่สะสม
พืช : ปิดกั้นการหายใจของพืช
1.2 ปริมาณพีเอ็ม 2.5 เข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น จนท�ำให้เกิดปัญหากับอวัยวะต่าง ๆ
ที่สะสมเมื่อมีปริมาณมากเกินไป
1.3 หน้ากากอนามัยตามท้องตลาดหลายเครื่องหมายการค้า ไม่สามารถกรอง
พีเอ็ม 2.5 ได้เนื่องจากขนาดของรูบนหน้ากากใหญ่เกินไป แต่สามารถลดโอกาส
ในการเข้าสู่ร่างกายของพีเอ็ม 2.5 ได้มากกว่าการหายใจเข้าโดยตรง
1.4 ค�ำตอบที่แสดงถึงการใช้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการป้องกันพีเอ็ม 2.5
เข้าสู่ร่างกาย
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ชุดคำ�ถามที่ 2 :
แนวทางการหาค�ำตอบ

น�ำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากมลพิษทางอากาศมาประยุกต์ในค�ำตอบ
ให้เหมาะสม
2.1 จังหวัดสระบุรี
2.2 จังหวัดสระบุรี มีสภาพอากาศแห้งแล้ง และมีการระเบิดหินเพื่อผลิตปูนซีเมนต์
ดังนั้นค�ำตอบของนักเรียนควรเป็นวิธีการลดพีเอ็ม 2.5 ตามบริบทของจังหวัดสระบุรี
(ค�ำตอบตามแนวคิดของนักเรียน) เช่น
- ใช้ระบบสปริงเกิล หรือปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
- รณรงค์ให้ชุมชนลดการเผาไหม้เพื่อลดปริมาณการสร้างพีเอ็ม 2.5 ภายในชุมชน
- ก�ำหนดช่วงเวลาในการการระเบิดหินเป็นตอนเช้าที่มีความชื้นสูงเพื่อลดการฟุ้งของ
พีเอ็ม 2.5

ตัวอย่างค�ำตอบ

สถานการณ์ : ดาวเคราะห์
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

ใช้วิธีการแปลความหมายของข้อมูลจากกราฟ
1.1 เส้นสีน�้ำเงินที่แสดงความร้อนของวัตถุ A เมื่อเวลาผ่านไปทุก ๆ 10 นาที
อุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้น
1.2 อยู่ใกล้แหล่งความร้อน

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

อ่านและแปลความ ตีความจากกราฟ
2.1 จากกราฟเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับอุณหภูมิวัตถุ B กับ C ไม่ต่างกัน
ซึ่ง B อยู่ห่างจากหลอดไฟ 100 เซนติเมตร ส่วน C อยู่ห่างจากหลอดไฟ 150 เซนติเมตร
2.2 (1) ระยะห่างระหว่างแหล่งก�ำเนิดความร้อนของทั้ง 3 วัตถุต้องไม่เท่ากัน
(2) วัตถุต้องไม่อยู่ในระนาบเดียวกัน

สถานการณ์ : เต่าทะเล
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

พิจารณาจากบทความมีการกล่าวถึงอุณหภูมิที่สัมพันธ์ต่อการเกิดเพศ
อุณหภูมิต�่ำกว่า 27.7 ํC เป็นเต่าจะฟักออกมาเป็นตัวผู้ อุณหภูมิมากกว่า 
31 องศาเป็นเพศเมีย
อุณหภูมิระหว่าง 28 - 31 ํC ทั้ง 2 เพศสัดส่วนใกล้เคียงกัน
คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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ชุดคำ�ถามที่ 2 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

พิจารณาจากข้อความข้างต้น น�ำค�ำตอบให้สัมพันธ์กับค�ำถาม
เพื่อลดอุณหภูมิชายหาด อัตราการฟักออกเป็นเต่าตัวผู้จะมีมากขึ้น

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

ใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับการฟักออกเป็นเพศผู้และเมียของเต่า
3.1 อุณหภูมิประมาณ 31 - 33 ํC หรือมากกว่า 31 ํC
3.2 อาจสูญพันธ์ุเพราะไม่มีเพศผู้

สถานการณ์ : การนอนเพื่อสุขภาพ
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

ใช้ความรู้เกี่ยวกับการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพออธิบายเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพ
การท�ำงานของสมอง
สมองมีหน้าที่ควบคุมสั่งการระบบการท�ำงานและอวัยวะต่าง ๆ ขณะที่นอนหลับ
สมองจะได้หยุดและพักการท�ำงาน การนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้
สมองหยุดการท�ำงาน เมื่อตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นจะท�ำให้สมองท�ำงานด้วยความ
กระตือรือร้น

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบการทดลองในการก�ำหนดตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม เพื่อท�ำการศึกษาทดลองด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2.1
ตัวแปรต้น
จ�ำนวนชั่วโมง
การนอนหลับ

ตัวแปรตาม
น�้ำหนักตัว

ตัวแปรความคุม
เพศ
การรับประทานอาหารชนิดอาหาร
การออกก�ำลังกายอื่น ๆ ที่มีผลต่อ
การนอนหลับ

2.2 เพศ จ�ำเป็น เพราะเป็นตัวแปรควบคุม เพศต่างกันอาจมีผลต่อการนอนหลับ
น�้ำหนักตัว จ�ำเป็น เพราะเป็นตัวแปรตามที่ต้องการศึกษา
จ�ำนวนมื้ออาหาร จ�ำเป็น เพราะเป็นตัวแปรควบคุม
จ�ำนวนชั่วโมงการนอนหลับ จ�ำเป็น เพราะเป็นตัวแปรต้น
จ�ำนวนสมาชิกในห้องเรียน ไม่จ�ำเป็น เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการนอน
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สถานการณ์ : อันตรายน�้ำมันทอดซ�้ำ
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
แนวทางการหาค�ำตอบ

ใช้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน�้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหาร ซึ่งเมื่อได้รับความร้อน
จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพและเสื่อมสภาพเกิดเป็น
สารโพลาร์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ
- การกินอาหารที่ปรุงด้วยน�้ำมันทอดซ�้ำเป็นการกินน�้ำมันเสื่อมสภาพที่มีสารโพลาร์
เข้าสู่ร่างกายจึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- เป็นการกินสารโพลาร์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค
- ค�ำตอบอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางการหาค�ำตอบ

ตัวอย่างค�ำตอบ

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

ใช้ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การใช้น�้ำมันทอดอาหารเกิน 1 ครั้ง เป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิดสารโพลาร์ ซึ่งจากการทดลอง
จะเห็นว่าพบสารโพลาร์ในน�้ำมันที่ใช้เกิน 1 ครั้ง ถึงร้อยละ 25 โดยน�้ำหนัก

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
แนวทางการหาค�ำตอบ

ใช้ความรู้เกี่ยวกับการสรุปความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องได้มาจากการทดลองหรือ
มีหลักฐานในการยืนยันข้อสรุป
ไม่สามารถสรุปได้ เพราะอาจเป็นกลิ่นที่มาจากส่วนผสมอย่างอื่นของปาท่องโก๋

ตัวอย่างค�ำตอบ

สถานการณ์ : ไฮโดรพอนิกส์ (Hydroponics)
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

ใช้ความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการล�ำเลียงอาหารและแร่ธาตุของพืช
สารไนเตรตที่พบในพืชสามารถเข้าสู่พืชผ่านกระบวนการดูดน�้ำและแร่ธาตุของราก
แล้วสะสมในส่วนต่าง ๆ ของพืช

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

พิจารณาจากข้อความแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเข้มแสงกับการปริมาณปุ๋ย
ไนโตรเจนที่เหมาะสมในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว
ในฤดูหนาวซึ่งเป็นสภาพที่ความเข้มแสงน้อยควรใส่ปุ๋ยไนเตรตน้อยกว่าฤดูร้อน
เพื่อลดการสะสมของไนเตรต

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
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ชุดคำ�ถามที่ 3 :
แนวทางการหาค�ำตอบ

ตัวอย่างค�ำตอบ

พิจารณาจากข้อความในชุดค�ำถามที่ 2 ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มแสงกับปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสม ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว
แต่ในชุดค�ำถามที่ 3 อยู่ในสถานที่เดียวกันคืออยู่ในสภาพปิดภายในโรงเรือน
จึงได้รับแสงในปริมาณที่เท่ากัน จึงส่งผลถึงปริมาณที่ต้องใส่ปุ๋ยไนเตรต
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในโรงเรียนมีหลอดไฟเป็นแหล่งก�ำเนิดแสง ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างกันในฤดูร้อนและฤดูหนาว ดังนั้น จึงใส่ปุ๋ยไนเตรตได้ในปริมาณที่เท่ากัน
ทั้งสองฤดู

สถานการณ์ : สารกันบูดในเส้นก๋วยเตี๋ยว
ชุดคำ�ถามที่ 1 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

ความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการถนอมอาหาร/วิธีการท�ำงานของกรดเบนโซอิกที่อยู่ใน
สารกันบูด
กรดเบนโซอิกถนอมอาหารด้วยการยับยั้งจุลินทรีย์ในสารอาหาร

ชุดคำ�ถามที่ 2 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ

ความรู้เกี่ยวกับการลงข้อสรุปความรู้วิทยาศาสตร์จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
2.1 พบสารกันบูดในเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นเป็นแป้งข้าวเจ้า
2.2 ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
2.3 มีขนาดของเส้นใหญ่และต้องการเก็บไว้เป็นระยะเวลานานกว่า

ชุดคำ�ถามที่ 3 :
แนวทางการหาค�ำตอบ
ตัวอย่างค�ำตอบ
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ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตัวแปรควบคุม ตัวแปรควบคุม ตัวแปรควบคุม ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
ตัวแปรควบคุม ตามล�ำดับ
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คณะทำ�งาน
ที่ปรึกษา

1. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
2. นางสุกัญญา งามบรรจง
3. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ดร.ณัฐา เพชรธนู
2. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ PISA สพฐ.
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ PISA สพฐ.

เจ้าหน้าที่ศูนย์ PISA สพฐ. สำ�นักทดสอบทางการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้เขียน

นางสาวสุดารัตน์ เวชพันธ์
นางสาวพิณพิโส เสียงดัง
นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
นางสาววาทินี ศรีวิชัย
นางสาวขวัญจิรา ด�ำเนินงาม
นางสาวอัญชลีกร เสียงดัง
นางสาวกุลพัชร คล้ายจินดา

1. นางพรรณภา พูลบัว
2. นายเอกสิทธิ ปิยะแสงทอง
3. นางสาวไลรัตน์ ใจน้อม
4. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง

คณะบรรณาธิการกิจ

1. ดร.ณัฐา เพชรธนู
2. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง
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นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ข้าราชการบ�ำนาญ
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ครูโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
ส�ำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ PISA สพฐ.
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ PISA สพฐ.
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ PISA สพฐ.
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