การทดสอบเตรียมความพร้อม
ข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
(Pre NT) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
คาชี้แจง
1. ข้อสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ทั้งหมด 30 ข้อ 35 คะแนน
ตอนที่ 1 แบบเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 27 ข้อ 27 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ จำนวน 3 ข้อ 8 คะแนน
2. เวลำในกำรทำแบบทดสอบ 60 นำที
3. ห้ำมขีดเขียนข้อควำมใดๆ ลงในข้อสอบ
4. ใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ระบำยวงกลมตัวเลือกในกระดำษคำตอบให้เต็มวง (ห้ำมระบำย
นอกวง) ถ้ ำต้องกำรเปลี่ยนตัวเลื อกใหม่ ต้อ งลบให้ส ะอำดจนหมดรอยดำแล้วจึ ง
ระบำยวงกลมตัวเลือกใหม่
5. ห้ำมนำข้อสอบและกระดำษคำตอบออกจำกห้องสอบไม่อนุญำตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่ำน
ข้อสอบ
6. ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำสอบออกจำกห้องสอบก่อนหมดเวลำสอบ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
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ตอนที่ 1 : แบบเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อที่ 1-27) 27 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 1 บอกควำมหมำยของคำและประโยคจำกเรื่องที่ ฟัง ดู และอ่ำน (ข้อที่ 1-4)
อ่ำนบทกลอนนี้ แล้วตอบคำถำม ข้อ 1
เรำนี้โชคดี

ที่เกิดเป็นไทย

ชมฟ้ำสดใส

จิตใจชื่นบำน

เรำมีพ่อหลวง

ห่วงลูกนับล้ำน

เสด็จเยี่ยมเรือนชำน

บุกป่ำฝ่ำดง

1. จำกข้อควำม คำว่ำ “พ่อหลวง” หมำยถึงข้อใด
1)

ผู้ใหญ่บ้ำน

2)

ผู้นำหมู่บ้ำน

3)

นำยกรัฐมนตรี

4)

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รำชกำลที่ 9
อ่ำนข้อควำมนี้ แล้วตอบคำถำม ข้อ 2
กระต่ำยตัวหนึ่งมั่นใจในควำมเร็วของตัวมัน มันท้ำทำยสัตว์ทุกตัวให้แข่งกับมัน ไม่มีสัตว์

ตัวใดรับคำท้ำ เต่ำตัวหนึ่งนึกสนุกจึงรับคำท้ำเจ้ำกระต่ำย เมื่อกำรแข่งเริ่มต้น กระต่ำยน้อยวิ่งนำ
เต่ำไปสุดลูกหูลูกตำ
2. จำกข้อควำมนี้ กระต่ำยมีลักษณะนิสัย ตรงกับข้อใด
1)

อวดเก่ง

2)

เย่อหยิ่ง

3)

กล้ำหำญ

4)

ทะเยอทะยำน

แบบทดสอบ Pre NT ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ สพป.แพร่ เขต1 ชั้น ป.3 ด้ำนภำษำ
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อ่ำนคำกลอนต่อไปนี้แล้วบอกควำมหมำยของคำ ข้อ 3 และ ข้อ 4
แมวเอ๋ย แมวเหมียว
ร้องเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มำ
รู้จัก เอำรัก เข้ำต่อตั้ง
ควรนับว่ำมัน กตัญญู

รูปร่ำง ประเปรียว เป็นหนักหนำ
เคล้ำแข้ง เคล้ำขำ น่ำเอ็นดู
ค่ำค่ำ ซ้ำนั่ง ระวังหนู
พอดู อย่ำงไว้ ใส่ใจเอย

3. เพรำะเหตุใดจึงควรเอำอย่ำงแมว
1) เพรำะแมวจับหนูเก่ง
2)

เพรำะแมวประเปรียว

3)

เพรำะแมวมีควำมกตัญญู

4)

เพรำะแมวชอบเคล้ำแข้ง เคล้ำขำ

4. “ประเปรียว” หมำยถึงอะไร
1) หุ่นดี
2)

รวดเร็ว

3)

ผอมแห้ง

4)

คล่องแคล่ว ว่องไว

ตัวชี้วัดที่ 2 บอกควำมหมำยของเครื่องหมำยสัญลักษณ์ (ข้อที่ 5-7)
5. นักเรียนและครอบครัวไปเที่ยวห้ำงสรรพสินค้ำ ถ้ำนักเรียนหิวข้ำวและไม่ทรำบว่ำร้ำนอำหำรอยู่
ทีไ่ หน ควรสังเกตสัญลักษณ์ตำมข้อใด
1)

2)

3)

4)
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6 . ให้นักเรียนตอบคำถำมจำกสัญลักษณ์ต่อไปนี้ “สัญลักษณ์ให้เลี้ยวซ้ำย”
1)

2)

3)

4)

อ่ำนข้อควำมแล้วตอบคำถำม ข้อ 7
สัญลักษณ์ในข้อใด เกี่ยวข้องกับกำรรับประทำนอำหำรอย่ำงปลอดภัย
7. นักเรียนจะเลือกป้ำยสัญลักษณ์ในข้อใด
1)

2)

3)

4)

หน้ำ 4
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ตัวชี้วัดที่ 3 ตอบคำถำมจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำน (ข้อที่ 8-12)
อ่ำนข้อควำมแล้วตอบคำถำมข้อ 8
ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่ำสัตว์เลี้ยงได้เขำมำมีส่วนสำคัญกับชีวิตของคนเรำมำกขึ้น
เนื่องจำกว่ำสภำพสังคมของเรำนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป จำกครอบครัวใหญ่ที่มีสมำชิกหลำยคนมำเป็น
ครอบครัวเดี่ยว จำกสังคมชนบทมำเป็นสังคมเมือง เมื่อสภำพสังคมเปลี่ยนไปจำกเดิมจึงทำให้มีผลต่อ
สภำพจิตใจของคน เกิดควำมเหงำ ควำมเครียดขึ้นมำได้ สิ่งหนึ่งที่จะเข้ำมำทดแทนและดูแลจิตใจได้ดี
ที่สุดก็น่ำจะเป็นสัตว์เลี้ยงต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น สุนัข แมว ปลำ
8. ข้อควำมนี้กล่ำวถึงอะไร
1)

ลักษณะสังคมไทย

2)

สัตว์เลี้ยงบรรเทำทุกข์ได้

3)

กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพสังคมไทย

4)

สัตว์เลี้ยงที่คนนิยมคือ สุนัข แมว ปลำ

อ่ำนข้อควำมแล้วตอบคำถำมข้อ 9-10
ร่วมภูมิใจในเอกรำช อนุรักษ์ชำติภำษำไทย
9. คำขวัญนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมำกที่สุด
1) วัฒนธรรม
2)

กำรเมือง

3)

เศรษฐกิจ

4)

กำรปกครอง

10. คำขวัญนี้มีจุดมุ่งหมำยในเรื่องใด
1) ชี้ให้เห็นถึงหน้ำที่ของคนไทย
2)

ชี้ให้เห็นถึงกำรดำเนินชีวิตของคนไทย

3)

ชี้ให้เห็นถึงควำมสำคัญของภำษำไทย

4)

แสดงถึงควำมรักชำติ และคุณค่ำของวัฒนธรรมไทย
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อ่ำนคำกลอนต่อไปนี้แล้วตอบคำถำม ข้อ 11-12
ด้วยชนกชนนีนั้นมีคุณ
อุ้มอุทรป้อนข้ำวเป็นเท่ำไร

ได้กำรุณเลี้ยงรักษำมำจนใหญ่
หมำยจะได้พึ่งพำธิดำดวง

11. คำว่ำ ชนกชนนี มีควำมหมำยตำมข้อใด
1) พ่อ
2)

แม่

3)

ปู่ ย่ำ

4)

พ่อ แม่

12. ผู้แต่งมีเจตนำอย่ำงไร
1) พูดให้สำนึกบุญคุณพ่อแม่
2)

พูดถึงควำมรักของพ่อ แม่

3)

พูดถึงควำมยำกลำบำกของกำรเลี้ยงลูก

4)

พูดถึงควำมเมตตำกรุณำของผู้มีพระคุณ

ตัวชี้วัดที่ 4 บอก เล่ำเรื่องรำวที่ได้จำกกำรฟัง ดู และอ่ำนอย่ำงง่ำยๆ (ข้อที่ 13-17)
อ่ำนบทกลอนแล้วตอบคำถำมข้อ 13
กำเอ๋ยกำดำ

รู้จำรู้จักรักเพื่อน

ได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชเชือน

รีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมำ

เกลื่อนกลุ้มรุมล้อมพร้อมพรัก

น่ำรักน้ำใจกระไรหนำ

จงเผื่อแผ่แน่ะพ่อหนูจงดูกำ

มันโอบอำรีรักดีนักเอย

หน้ำ 6

แบบทดสอบ Pre NT ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ชั้น ป.3 ด้ำนภำษำ

หน้ำ 7

13. บทกลอนนี้กล่ำวถึงเรื่อง
1)

ควำมรักที่มีต่อเพื่อน

2)

กำรแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น

3)

ควำมมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดี

4)

กำมีเพื่อนเยอะเพรำะชอบแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน

อ่ำนบทกลอนแล้วตอบคำถำมข้อ 14
“อันรักษำศีลสัตย์กตเวที
ทรลักษณ์อกตัญญูตำเขำ

ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญตน
เทพเจ้ำก็จะแช่งทุกแห่งหน

14. บทกลอนนี้กล่ำวถึงเรื่องใด
1)

ควำมรัก

2)

ควำมเชื่อ

3)

ควำมกตัญญู

4)

ควำมซื่อสัตย์

อ่ำนเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบคำถำมข้อ 15
เรื่องลูกกบ
มีสระแห่งหนึ่งไม่สู้จะกว้ำงใหญ่นัก เวลำลมพัดน้ำในสระเป็นละลอกคลื่นน้อยๆทยอยเข้ำ
กระทบฝั่งต้นหญ้ำที่ขอบสระโอนเอนไปมำจนใบเสียดสีกัน ในสระนี้มีไข่เม็ดเล็กๆสีดำลอยอยู่แพ
หนึ่ง คือไข่กบ มีลูกกบตัวเล็กๆอยู่ในไข่นั้น มันนอนอยู่เหมือนเด็กอ่อนๆนอนเปล แต่เปลของมัน
ไม่เหมือนเปลเด็ก เป็นวุ้นกลมๆใสๆหุ้มตัวลูกกบอยู่ ลูกกบโตวันโตคืน ไม่ต้องทำอะไร และไม่
ต้องกินอะไรเลย ได้แต่นอนอยู่เท่ำนั้น
15. ต้นหญ้ำที่ขอบสระโอนเอนไปมำจนใบเสียดสีกัน เหตุกำรณ์นี้เกิดจำกอะไร
1) ลมพัด
2)

กบกระโดด

3)

เด็กลงเล่นน้ำ

4)

ละลอกคลื่นกระทบฝั่ง
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อ่ำนเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบคำถำมข้อ 16-17
คนเรำแต่ละคนจะมีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่ของตนเองตำมลักษณะทำงพันธุกรรม โดยมี
ลักษณะบำงอย่ำง ที่เหมือนกับพ่อและมีลักษณะบำงอย่ำงที่เหมือนกับแม่ซึ่งลักษณะเหล่ำนี้จะ
ถ่ำยทอด จำกพ่อแม่ไปสูล่ ูก พ่อ เป็นลูกของปู่กับย่ำพ่อจึงได้รับกำรถ่ำยทอดลักษณะบำงอย่ำงจำกปู่
และ ลักษณะบำงอย่ำงมำจำกย่ำ แม่ เป็นลูกของตำกับยำยแม่จึงได้รับกำรถ่ำยทอด ลักษณะ
บำงอย่ำงจำกตำ และ ลักษณะบำงอย่ำงมำ จำกยำย ตัวเรำ เป็นลูกของพ่อกับแม่ตัวเรำจึงได้รับ
กำรถ่ำยทอดลักษณะบำงอย่ำงจำกพ่อ และลักษณะบำงอย่ำงมำจำกแม่
16. ลักษณะที่เกิดขึ้นจำกบทควำมข้ำงต้น เรียกว่ำอะไร
1) ลักษณะทำงพันธุกรรม
2)

ลักษณะเหมือนบรรพบุรุษ

3)

กำรถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น

4)

ลักษณะเหมือนกับพ่อแม่ของตนเอง

17. ตัวเรา จะได้รับกำรถ่ำยทอดลักษณะบำงอย่ำงจำกใคร
1) ปู่ ย่ำ
2)

พ่อ แม่

3)

พ่อ ตำ

4)

ตำ ยำย

ตัวชี้วัดที่ 5 คำดคะเนเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำน (ข้อที่ 18-22)
อ่ำนข้อควำมแล้วตอบคำถำมข้อ 18-19
“ปลำกำร์ตูน หรือ ปลำนีโม่ จำกภำพยนตร์ดัง เรื่อง Finding Nemo จึงทำให้เป็นกระแสมีคนนิยม
เลี้ยงเป็นอันดับต้นๆ เลยก็ว่ำได้ เพรำะเป็น ปลำสวยงำม ที่มีลวดลำยและสีสันสวยงำม เลี้ยงง่ำย และเป็น
ที่นิยมในตลำด เพำะจำหน่ำยได้ในรำคำสูง โดยปกติเรำจะเห็นแต่ปลำกำร์ตูนที่มีสีส้มขำวเท่ำนั้น แต่จริงๆ
แล้วมีปลำกำร์ตูนหลำกสีกว่ำ 28 ชนิดในโลกนี้เลยละค่ะ และพบในประเทศไทยอยู่ 7 ชนิด ซึ่งควำม
สวยงำมของแต่ละชนิดนั้น ก็แตกต่ำงกันไป”
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18. นักเรียนคิดว่ำในอนำคตถ้ำคนจับปลำกำร์ตูนมำเลี้ยงกันเยอะขึ้นจะเป็นอย่ำงไร
1)

ปลำกำร์ตูนจะสูญพันธุ์

2)

ทุกบ้ำนจะมีปลำกำร์ตูนเลี้ยง

3)

รำคำปลำกำร์ตูนจะแพงมำก

4)

ปลำกำร์ตูนจะเป็นที่ต้องกำรของตลำด

19. ถ้ำเรำไม่จับปลำกำร์ตูนมำจำหน่ำย หรือนำมำเลีย้ งเพื่อควำมสวยงำมจะเป็นอย่ำงไร
1)

พ่อค้ำ แม่ค้ำไม่มีรำยได้

2)

ปลำกำร์ตูนจะไม่มีรำคำ

3)

จำนวนชนิดของปลำกำร์ตูนจะเพิ่มขึ้น

4) ปลำกำร์ตูนจะอยู่ในท้องทะเล และเกิดควำมสมดุลของระบบนิเวศน์
20. ปิดภำคเรียน พ่อพำสมชำยไปเที่ยวเชียงใหม่ ขณะเดินทำงได้แวะเติมน้ำมัน สังเกตเห็นภำพ ซึ่งสื่อ
ควำมหมำยว่ำ “ห้ำมสูบบุหรี”่
นักเรียนคิดว่ำหำกเรำไม่ปฏิบัติตำมจะมีผลอย่ำงไร
1) อำจเกิดประกำยไฟระเบิดได้
2)

พนักงำนไม่เติมน้ำมัน

3)

ควันบุหรี่รบกวนผู้อื่น

4)

น้ำมันไม่ไหล

อ่ำนข้อควำมแล้วตอบคำถำมข้อ 21-22
เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
เมื่อเติบใหญ่เรำจะได้มีวิชำ
21. ข้อใดเป็นข้อคิดที่ได้จำกเรื่อง
1) เด็กควรช่วยพ่อแม่ทำงำนบ้ำน
2)

เด็กควรใฝ่หำควำมรู้

3)

เด็กควรแต่งกำยสุภำพ

4)

เด็กควรเคำรพผู้ใหญ่

ควำมรู้เรำยังด้อยเร่งศึกษำ
เป็นเครื่องหำเลี้ยงชีพสำหรับตน
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22. หำกนักเรียนปฏิบัติตำมจะเกิดผลอย่ำงไร
1) คุณครูรักมำกกว่ำ เพื่อนคนอื่น ๆ
2)

เรียนเก่งกว่ำเพื่อนทุกคน

3)

เมื่อโตขึ้นจะไม่ลำบำก

4)

มีเพื่อนมำก

ตัวชี้วัดที่ 6 สื่อสำรควำมรู้ ควำมเข้ำใจข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำนอย่ำงเหมำะสม (ข้อที่ 23-27)
อ่ำนข้อควำมแล้วตอบคำถำมข้อ 23
- “ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมของเรำเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจำก
ธรรมชำติแท้ 100 % เรำสกัดน้ำมันงำและน้ำมันรำข้ำวซึ่งเป็น
ส่วนผสมหลักด้วยวิธีหีบเย็น ถึงแม้จะได้น้ำมันเพียงน้อยนิด แต่ก็
เปี่ยมไปด้วยคุณค่ำของวิตำมินอีที่มีประโยชน์ต่อเส้นผมของคุณ ”
23. จำกข้อควำมต้องกำรสื่อสำรกำรบริกำรด้ำนใด
1)

ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม

2)

น้ำมันรำข้ำว

3)

น้ำมันงำ

4)

วิตำมินอี

อ่ำนข้อควำมแล้วตอบคำถำมข้อ 24-25
สมุดน้อยบอกฉันว่ำ ทุกคนมีนำฬิกำชีวิตเป็นของตัวเอง นำฬิกำชีวิตจะเดินไปเรื่อยๆ ไม่มีกำรหยุด
พร้อมกับอำยุของเรำที่มำกขึ้น..... มำกขึ้น จำกวันเป็นสัปดำห์ เป็นเดือน ....เป็นปี ในแต่ละนำที
แต่ละชั่วโมง แต่ละวัน เรำทำอะไรต่อมิอะไรมำกมำย บำงทีก็มีประโยชน์ มำกบ้ำง น้อยบ้ำง บำงอย่ำงก็ไร้
ประโยชน์ และบำงอย่ำงก็กลับเป็นโทษเสียอีก
ถ้ำเรำจะทำชีวิตของเรำให้เป็นชีวิตที่ดี มีคุณค่ำ มีอนำคตตำมที่มุ่งหวัง เรำจะต้องมีควำมหวัง รู้จักใช้
เวลำที่ผ่ำนไปในแต่ละวันอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น
สมุดน้อยของฉัน
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24. ข้อควำมนี้ผู้เขียนต้องกำรสอนเรื่องอะไร
1) ประโยชน์ของเวลำ
2)

กำรบันทึกเหตุกำรณ์

3)

กำรใช้เวลำอย่ำงมีคุณค่ำ

4)

กำรปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

25. กำรกระทำของใครที่ใช้เวลำอย่ำงมีค่ำมำกที่สุด
1) เก่งจัดทำตำรำงกิจกรรมประจำวันและปฏิบัติตำมนั้น
2)
3)

หลังเลิกเรียนปรีชาไปรับจ้ำงล้ำงชำมร้ำนอำหำร
กมลบันทึกเหตุกำรณ์สำคัญลงสมุดบันทึก

4)

กุลณัฐช่วยแม่ทำงำนบ้ำนทุกวัน
อ่ำนข้อควำมแล้วตอบคำถำมข้อ 26
ทุกนำทีมีค่ำมหำศำล
เวลำผ่ำนล่วงลับมิกลับหลัง
เวลำทอนกร่อนชีวิตอนิจจัง
อย่ำนอนนั่งนิ่งเฉยเลยผ่ำนไป

26. ใครปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อควำม
1) นุ่นเล่นเกมกับน้องทุกวัน
2) ปูช่วยแม่ขำยของในวันหยุด
3) น้อยชอบดูโทรทัศน์
4) ปุ๋ยอ่ำนนิทำนให้ยำยฟัง
อ่ำนเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบคำถำม ข้อ 27
เด็กชำยคนหนึ่งอยำกกินเกำลัดมำก จึงล้วงมือลงไปในโถ แล้วกอบลูกเกำลัดจนเต็ม
กำมือและไม่สำมำรถเอำมือออกจำกปำกโถแคบๆ ได้ เด็กชำยจึงร้องไห้อยู่อย่ำงนั้น เพรำะไม่
ยอมปล่อยลูกเกำลัดออกจำกมือ
นิทำนอีสป เรื่อง เด็กโลภ
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27. หำกนักเรียนเป็นเด็กชำย นักเรียนจะทำอย่ำงไรจึงถูกต้องและเหมำะสม
1) ไม่กินเกำลัดอีก
2) ทุบโถเกำลัดให้แตกเพื่อเอำมือออกจำกโถ
3) ปล่อยลูกเกำลัดในมือ และหยิบใหม่ทีละน้อย ๆ
4) กำมือไว้เช่นนั้น รอให้คนมำช่วยเอำมือออกจำกโถ
ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ จานวน 3 ข้อ 8 คะแนน
ในวันหยุดนักเรียนกลุ่มหนึ่งไปช่วยคุณตำที่สวน ตำมภำพ

28. ถ้ำนักเรียนปฏิบัติตนตำมภำพจะส่งผลอย่ำงไร (2 คะแนน)
ตอบ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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จำกภำพตอบคำถำม ข้อ 29-30

29. นักเรียนคิดว่ำภำพนี้ให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องใด (2 คะแนน)
ตอบ.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
30. ตำมภำพแล้วนักเรียนสำมำรถปฏิบัตติ นอย่ำงไรบ้ำง เพื่อให้เกิดประโยชน์ (4 คะแนน)
ตอบ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

เฉลยแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา (Literacy) ป.3
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เฉลย
4
1
3
4
4
1
3
2
1

ข้อ
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เฉลย
4
4
1
3
3
4
1
2
1

ข้อ
19
20
21
22
23
24
25
26
27

เฉลย
4
1
2
3
1
3
2
2
3

ข้อที่ 28. ได้คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อตอบเกี่ยวกับกำรได้รับผลจำกกำรทำเกษตรกำรปลูกผักทำนเอง
ควำมประหยัด
แนวคำตอบ
- มีผักปลอดสำรพิษรับประทำนเอง
- ปลูกผักทำนเอง ประหยัดรำยจ่ำยในครอบครัว
- เรียนรู้เรื่องกำรปลูกพืชผักสวนครัว
- ช่วยกันทำงำน /มีควำมสำมัคคี /มีกำรวำงแผนกำรทำงำน
- ฯลฯ
ได้คะแนนบำงส่วน (1 คะแนน) เมื่อตอบเกี่ยวกับกำรได้รับผลจำกกำรทำเกษตร ที่มีควำมเป็นไปได้หรือเป็นผล
จำกกำรทำเกษตรแต่ขำดควำมชัดเจน
แนวคำตอบ
- ปลูกผัก
- ผักปลอดสำรพิษ
- ได้ออกกำลังกำย /ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน
- ได้ปลูกผัก
- ฯลฯ

ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) ตอบไม่สอดคล้องกับเรื่องหรือไม่ตอบ

ข้อที่ 29. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 2 คะแนน
ได้คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อตอบเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึก รักษ์โลก
แนวคำตอบ
- กำรปลูกต้นไม้ แยกขยะก่อนทิ้ง กำรใช้จักรยำนแทนกำรใช้รถยนต์ เพื่อลดภำวะโลกร้อน
- กำรปลูกต้นไม้ แยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งขยะลงในน้ำ ไม่ตัดต้นไม้ทำลำยป่ำ
- กำรช่วยกันรณรงค์ลดภำวะโลกร้อน
- ฯลฯ
ได้คะแนนบำงส่วน (1 คะแนน) เมื่อตอบเกี่ยวกับ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนวคำตอบ
- กำรปลูกต้นไม้
- แยกขยะก่อนทิ้ง
- กำรใช้จักรยำนแทนกำรใช้รถยนต์
-กำรไม่เผำป่ำ
- ฯลฯ
ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) คำตอบที่มีควำมคลุมเครือไม่เกี่ยวข้องกับภำพ หรือไม่ตอบ

ข้อที่ 30. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 4 คะแนน
เมื่อตอบเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนควรทำเพื่อช่วยลดภำวะโลกร้อน และให้เหตุผลประกอบอย่ำงสมเหตุสมผล
แนวคำตอบ
- กำรปลูกต้นไม้ แยกขยะก่อนทิ้ง กำรใช้จักรยำนไปโรงเรียน เพื่อช่วยลดภำวะโลกร้อน
- แนะนำเพื่อนให้ใช้จักรยำนไปโรงเรียน แยกขยะก่อนทิง้ ไม่ทิ้งของเสียลงในน้ำ เพรำะจะทำให้น้ำเน่ำเสีย
- บอกผู้ใหญ่ หรือพ่อแม่ไม่ให้เผำป่ำ เพรำะจะทำให้เกิดมลพิษ ทำให้ชั้นบรรยำกำศถูกทำลำยทำให้โลกร้อน
- ฯลฯ
ได้คะแนนบำงส่วน (2 คะแนน) เมื่อตอบเกี่ยวกับผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติในเรื่องลดภำวะโลกร้อน
- กำรปลูกต้นไม้ แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อช่วยลดภำวะโลกร้อน
- กำรใช้จักรยำนไปโรงเรียน เพื่อช่วยลดภำวะโลกร้อน
- ไม่เผำป่ำ เพรำะจะทำให้เกิดมลพิษ
- ไม่ทิ้งของเสียลงในน้ำ เพรำะจะทำให้น้ำเน่ำเสีย
- ฯลฯ
ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) คำตอบที่มีควำมคลุมเครือไม่เกี่ยวข้องกับภำพ หรือไม่ตอบ

