แบบวัดทักษะการมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1
โครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียน และการคิ ดวิ เคราะห์
ตามยุทธศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น ตามพระราโชบาย
เรื่อง การพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิ ดวิ เคราะห์ส่ทู กั ษะการมีวิจารณญาณ
ด้วยวิ ธีการให้ “นัง่ ร้าน” เพื่อความเฉลียวฉลาด

สอบวันที่ ..............เดือน..................................พ.ศ. ………..........
เวลา .......................... น.
ชื่อ.................................................นามสกุล....................................เลขที่นัง่ สอบ..........
สถานที่สอบ……………………………………………........................ห้องสอบที่..............
คาชี้แจง
1. ให้นักเรียนเขียนชื่อ-สกุล เลขที่นัง่ สอบ สถานที่สอบ (โรงเรียน) และห้องสอบ ให้ชดั เจน
2. แบบทดสอบมีจานวน 28 ข้อ เป็ นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก แต่ละข้อให้นักเรียนเลือกข้อ
ที่เห็นว่าถูกที่สดุ เพียงข้อเดียว
3. ใช้ดินสอ กาเครื่องหมาย X ทับข้อที่ถกู ที่สดุ
4. คุณครูผค้ ู มุ สอบเก็บแบบวัดทุกฉบับลงในซองน้าตาล ส่งคืน

มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูป้ ระสาน
โรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย ผูบ้ ริ หาร คุณครูผคู้ มุ สอบ นักเรียน มา ณ โอกาสนี้
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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แบบวัดทักษะการมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1
การพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิ ดวิ เคราะห์ส่ทู กั ษะการมีวิจารณญาณ
ด้วยวิ ธีการให้ “นัง่ ร้าน” เพื่อความเฉลียวฉลาด
คาชี้แจง แบบวัดมีลกั ษณะเป็ นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก ประกอบด้วย ทักษะการมีวจิ ารณญาณ
14 ทักษะๆ ละ 2 ข้อ รวม 28 ให้นกั เรียนทาเป็ นรายบุคคล เลือกข้อทีถ่ ูกทีส่ ุดเพียงข้อเดียว

ข้อ 1 ข้อใดเป็ นข้อคิดเห็น
ก. คุณยายเป็ นแม่ของแม่
ข. ครูโสภาเป็ นคนน่ารัก
ค. ดวงตะวันขึน้ ทางทิศตะวันออก
ข้อ 2 ข้อใดเป็ นข้อเท็จจริง
ก. ท้องฟ้ าสวย
ข. ทะเลใสสะอาด
ค. ต้นไม้ให้รม่ เงา
ข้อ 3 ป้ าทองม้วนแม่คา้ เก่าแก่ประกาศขายของ ว่า “ไข่ไก่มคี ุณค่าทางอาหารสูงสุดต้อง
ร้านนี้!” ข้อใดเป็ นจริง
ก. เชื่อป้ าทองม้วน เพราะเป็ นแม่คา้ เก่าแก่
ข. ไม่เชื่อป้ าทองม้วน เพราะมีรา้ นขายไข่ไก่หลายร้าน
ค. ไม่แน่ใจและหาข้อมูลเพิม่ เติมก่อน
ข้อ 4 ครูสมชายสาธิตการออกกาลังกายทีถ่ ูกวิธี ทีจ่ ะส่งผลต่อร่างกายเพือ่ ให้รา่ งกาย
แข็งแรง ข้อใดเป็ นจริง
ก. ครูสมชายมีความเชีย่ วชาญด้านการออกกาลังกายมากกว่าการสอนหนังสือ
ข. ครูสมชายชอบศึกษาเรื่องการออกกาลังกายและชอบออกกาลังกาย
ค. ครูสมชายป่ วยจึงต้องออกกาลังกายมาก ๆ
ข้อ 5 “เด็กทีเ่ รียนพิเศษจะเรียนเก่งกว่าเด็กทีไ่ ม่ได้เรียน” ข้อความนี้เชื่อถือได้หรือไม่
เพราะเหตุใด
ก. เชื่อถือไม่ได้ เพราะไม่เป็ นเหตุเป็ นผลกันและไม่เป็ นจริงเสมอไป
ข. เชื่อถือได้ เพราะเด็กทีเ่ รียนพิเศษจะเรียนเยอะกว่า
ค. เชื่อถือได้ เพราะเด็กทุกคนก็เรียนพิเศษ
ข้อ 6 “เด็กทีส่ อบตกคือเด็กทีโ่ ง่” ข้อความนี้ เชื่อถือได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. เชื่อถือไม่ได้ เพราะเด็กทีส่ อบอาจไม่ได้อา่ นหนังสือก็ได้
ข. เชื่อถือได้ เพราะเป็ นคาพูดทีเ่ คยได้ยนิ ประจา
ค. เชื่อถือได้ เพราะเด็กโง่มกั สอบตก
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นักเรียนคนที่ 1 พูดว่า “มะปราง ตอนกลางวันเรามาเล่นกันนะ”
เด็กหญิงมะปรางตอบตกลง ทัง้ ทีม่ สี อบอ่านหนังสือกับครู
ใช้ตอบคาถามข้อที่ 7 – 8
ข้อ 7 ข้อความข้างต้น ข้อใดนักเรียนสงสัยในคาพูดของมะปราง
ก. นักเรียนคนที่ 1 พูดว่า “มะปราง ตอนกลางวันเรามาเล่นกันนะ”
ข. เด็กหญิงมะปรางตอบตกลง
ค. เด็กหญิงมะปรางสอบอ่านหนังสือกับครู
ข้อ 8 จากสถานการณ์ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงข้อใด
ก. ขัดแย้งกัน
ข. เป็ นเหตุเป็ นผล
ง. เกีย่ วข้องกันไหม
ข้อ 9 เด็ก 3 คน กาลังเล่นของเล่นด้วยกัน ใครเป็ นคนทีจ่ ติ ใจไม่อยูก่ บั ร่องกับรอย
ก. ชูใจ : ตุ๊กตานี้สวยมาก ตาสีฟ้าสวยจริงๆ รถเข็นอะไรล่ะ
ข. สุที : รถบรรทุกคันนี้ บรรทุกทรายได้เยอะเหมือนกันนะ
ดูสบิ รรทุก 2 เทีย่ วได้ตงั ้ เป็ นกอง
ค. มาลี : ชอบๆ จริงๆ หมาตัวนี้เคลื่อนไหวได้ดว้ ย
ข้อ 10 อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
“ยามเช้าอากาศสดชื่น แสงอาทิตย์เหลืองทองสาดส่องท้องทุ่ง นกกาบินกลับรัง”
ข้อใดถูกต้อง
ก. คนพูดพูดเรื่อยเปื่ อย
ข. คนพูดพูดมีเหตุผลดี
ค. คนพูดพูดเข้าใจง่าย
ข้อ 11 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่ วกับการมีทกั ษะวิจารณญาณ “เกีย่ วข้องกันหรือเปล่า”
ก. นักเรียนคนที่ 1 พูดว่า “แก้วน้ าสวยจัง ตกแล้วไม่แตกด้วย”
นักเรียนคนที่ 2 พูดตอบว่า “ก็มนั เป็ นพลาสติกนิ จะแตกได้ยงั ไง”
ข. นักเรียนคนที่ 1 พูดว่า “แก้วน้ าสวยจัง ตกแล้วไม่แตกด้วย”
นักเรียนคนที่ 2 พูดตอบว่า “ก็มนั เป็ นโลหะ จะแตกได้ยงั ไง”
ค. นักเรียนคนที่ 1 พูดว่า “แก้วน้ าสวยจัง ตกแล้วไม่แตกด้วย”
นักเรียนคนที่ 2 พูดตอบว่า “ก็มนั ราคาแพงนิ จะแตกได้ยงั ไง”
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ข้อ 12 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่ วกับการมีทกั ษะวิจารณญาณ “เกีย่ วข้องกันหรือเปล่า”
ก. นักเรียนคนที่ 1 พูดว่า “ของใช้สว่ นตัวก็ตอ้ งเก็บให้เป็ นระเบียบ”
นักเรียนคนที่ 2 พูดตอบว่า “แล้วเธอปิ ดประตูบา้ นหรือยัง”
ข. นักเรียนคนที่ 1 พูดว่า “ของใช้สว่ นตัวก็ตอ้ งเก็บให้เป็ นระเบียบ”
นักเรียนคนที่ 2 พูดตอบว่า “แล้วเธอเก็บแปรงสีฟันให้เข้าทีห่ รือยัง”
ค. นักเรียนคนที่ 1 พูดว่า “ของใช้สว่ นตัวก็ตอ้ งเก็บให้เป็ นระเบียบ”
นักเรียนคนที่ 2 พูดตอบว่า “แล้วเธอเก็บกางเกงในหรือยัง”
ข้อ 13 ดอกไม้มสี แี ดงใช่หรือไม่
ก. ใช่
ข. ไม่ใช่
ค. สรุปไม่ได้
ข้อ 14 ผูห้ ญิงผมยาวสวยทุกคนใช่หรือไม่
ก. ใช่
ข. ไม่ใช่
ค. สรุปไม่ได้
จากสถานการณ์ “คุณครูสอนเรือ่ งครอบครัวของฉัน โดยให้นกั เรียนรูจ้ กั
ความหมายของครอบครัว และอธิบายว่าทุกครอบครัวจะต้องมีพห่ี รือน้อง”
ใช้ตอบคาถามข้อ 15

ข้อ 15 จากสถานการณ์ขา้ งต้น ข้อความใดทีน่ กั เรียนมีคาถามติดใจสงสัย
ก. ทุกครอบครัวจะต้องมีพห่ี รือน้อง
ข. ในขณะทีค่ รูสอนเรื่องครอบครัวของฉัน
ค. คุณครูอธิบายความหมายของครอบครัว
ข้อ 16 “หลังจากทีค่ ุณครูสอนเรื่องสระเดีย่ ว คุณครูนาบัตรคามาให้นกั เรียนอ่านทีละคา
จากนัน้ ให้นกั เรียนแยกว่าคาใดเป็ นสระเดีย่ วและคาใดเป็ นสระประสม”
จากสถานการณ์ขา้ งต้น นักเรียนปฏิบตั ไิ ม่ได้ ตามการสอนข้อใด
ก. ครูสอนให้รจู้ กั เรื่อง สระเดีย่ ว
ข. ครูสอนให้นกั เรียนอ่านบัตรคา
ค. ครูสอนให้นกั เรียนแยกบัตรคาว่าคาใดเป็ นสระเดีย่ วคาใดเป็ นสระประสม
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ข้อ 17 ข้อใดเป็ นจริง
ก. น้ าทะเลมีรสเค็ม
ข. ดวงอาทิตย์ขน้ึ ตอนเช้าทุกวัน
ค. บนท้องฟ้ ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
ข้อ 18 ง จ .... ช ซ .... ตัวอักษรทีห่ ายไปคือข้อใด
ก. ฉ, ฌ
ข. ก,ข
ค. ค,ง
ข้อ 19 สิง่ มีชวี ติ มีการเคลื่อนทีไ่ ด้ ดังนัน้ .....
ก. รถยนต์เคลื่อนทีไ่ ด้เป็ นสิง่ มีชวี ติ
ข. กระรอกเคลื่อนทีไ่ ด้เป็ นสิง่ มีชวี ติ
ค. เครื่องบินเคลื่อนทีไ่ ด้เป็ นสิง่ มีชวี ติ
ข้อ 20 คาในข้อใดเขียนผิดทุกคา
ก. ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด
ข. เสือ ช่าง ปลากัด
ค. ข้าวผลัด น้ าหาวน ขนมเทยีน
ข้อ 21 ครูแจ้งว่าระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย กลุม่ ใดทางานเสร็จก่อนจะได้ไป
เล่นทีส่ นาม “ด.ญ.พลอย ทาการบ้านเสร็จก่อน” ข้อใดเป็ นจริง
ก.นักเรียนชายได้ไปเล่นทีส่ นามก่อนนักเรียนหญิง
ข. นักเรียนหญิงได้ไปเล่นทีส่ นามก่อนนักเรียนชาย
ง. นักเรียนหญิงและนักเรียนชายได้ไปเล่นทีส่ นามพร้อมกัน
ข้อ 22 “ร้านนี้ผกั สด กรอบ อร่อย ปลอดสารพิษ หากซือ้ จะขายปุ๋ ยให้ในราคากันเอง”
ข้อใดเป็ นจริง
ก. ซือ้ ผัก เพราะจะได้ซอ้ื ปุ๋ ยในราคาทีถ่ ูกด้วย
ข. ไม่ซอ้ื ผัก เพราะยังไม่แน่ใจว่าผักปลอดสารพิษจริง
ค. ต่อว่าแม่คา้ เพราะไม่ชอบทีข่ ายของให้พร้อมกัน 2 อย่าง
ข้อ 23 ร้านลุงโต ขึน้ ป้ ายว่า “ไข่ไก่คุณภาพดี ต้องทีน่ ่ีทเ่ี ดียว” ข้อใดถูกต้อง (C12)
ก. เชื่อว่าไข่ไก่ลุงโตมีคุณภาพดีจริงเพราะขายมานาน
ข. ไม่เชื่อว่าไข่ไก่คุณภาพดีมเี ฉพาะทีร่ า้ นลุงโตทีเ่ ดียว
ค. ไม่เชื่อว่าไข่ไก่ลุงโตมีคุณภาพดี เพราะคนนินทาทัง้ หมูบ่ า้ น
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ข้อ 24 “ครูบอกว่า ถ้านักเรียนรับประทานผักเยอะ ๆ จะฉลาดขึน้ แน่นอน”
ข้อใดเป็ นจริง (C12)
ก. ทานผักเยอะ ๆ เพราะร่างกายแข็งแรง ทาให้สมองจาดี
ข. ทานผักเยอะ ๆ เพราะจะทาให้ได้คะแนนดี
ค. ไม่ทานผักเหมือนเดิม ไม่ฉลาด
ข้อ 25 ข้อมูลในข้อใดไม่ถูกต้อง (C13)
ก. ประเทศไทยมี 75 จังหวัด
ข. จังหวัดนครราชสีมามีพน้ื ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย
ค. ท้าวสุรนารีมวี รี กรรมป้ องกันชาติ จากการรุกรานในสมัยรัชกาลที่ 3
ข้อ 26 กรมอนามัยแจ้งว่า จังหวัดของเราปลอดภัย จากฝุ่ นละอองขนาดเล็ก แม่ของสมชาย
ไม่ได้ฟังข่าว บอกสมชายสวมหน้ากากอนามัย ไปโรงเรียน สมชายสงสัยว่าทาไม
แม่จงึ บังคับ ข้อใดถูกต้อง (C13)
ก. แม่กลัวสมชายเป็ นไข้หวัด
ข. แม่กลัวสมชายสุขภาพไม่ดี
ค. แม่ไม่ตดิ ตามข่าว เชื่อว่ามีสารพิษอยู่
ข้อ 27 เด็กชายเอก : วันนี้ทอ้ งฟ้ ามืดแต่เช้า ฝนคงตกแน่นอนเลย
นักเรียนควรปฏิบตั ติ นอย่างไร
ก. เชื่อ
ข. ไม่เชื่อ
ค. รอดูทอ้ งฟ้ าช่วงบ่ายอีกครัง้
ข้อ 28 เกม : เมื่อวานคุณครูเล่านิทานเกีย่ วกับเจ้าหญิง วันนี้คุณครูตอ้ งเล่านิทาน
เกีย่ วกับเจ้าชายแน่นอนเลย
ต่าย : เราว่าคุณครูอาจจะเล่านิทานเกีย่ วกับอัศวินก็ได้นะ
ข้อใดเป็ นจริง
ก. ขึน้ อยูก่ บั บทเรียนทีค่ ุณครูสอน
ข. เกมพูดถูก
ค. ต่ายพูดถูก

