ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 20 ข้อ (ข้อ 1-20) ข้อละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน
ตัวชี้วดั : อธิ บำยกระบวนกำรสร้ำงเสริ มและดำรงประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนของระบบอวัยวะต่ำง ๆ
(พ 1.1 ม.4-6/1)
1. เนื่องจำกต้องรี บรับประทำนอำหำรและออกไปทำงำนแต่เช้ำ ทำให้หนูหน่อยมีอำกำรท้องผูก
เป็ นประจำ หนูหน่อยควรดูแลรักษำระบบย่อยอำหำรอย่ำงไร
1 ดื่มนมทุกเช้ำ เคี้ยวอำหำรให้ละเอียดก่อนกลืน และรับประทำนยำถ่ำยสมุนไพร
2 เคี้ยวอำหำรให้ละเอียด ดื่มน้ ำวันละ 8-10 แก้ว และขับถ่ำยวันละ 1 ครั้ง
3 รับประทำนอำหำรที่ปรุ งสุ กใหม่ ๆ ดื่มน้ ำวันละ 8-10 แก้ว
4 หลีกเลี่ยงอำหำรรสจัดและขับถ่ำยอุจจำระให้เป็ นเวลำ
5 รับประทำนอำหำรช้ำ ๆ ดื่มน้ ำอุ่นหลังอำหำร
ตัวชี้วดั : วำงแผนดูแลสุ ขภำพตำมภำวะกำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว (พ 1.1 ม.4-6/2)
2. นักเรี ยนจะมีวธิ ี กำรวำงแผนเพื่อสร้ำงเสริ มสุ ขภำพคนในครอบครัวได้อย่ำงไร
1 ออกไปรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนทุกวัน
2 ซื้ อนิตยสำรกำรดูแลสุ ขภำพมำให้ไว้ที่บำ้ น
3 ชวนครอบครัวไปตรวจสุ ขภำพเป็ นประจำทุกเดือน
4 กำหนดให้มีกำรออกกำลังกำยร่ วมกันสัปดำห์ละ 3 วัน
5 ให้คนในครอบครัวรับประทำนอำหำรเสริ มที่เหมำะสมกับวัย

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทำงเพศ
และกำรดำเนินชีวติ (พ 2.1 ม.4-6/1)
3. ข้อใดเป็ นอิทธิ พลของสังคมที่มีผลต่อกำรดำเนิ นชีวติ ของวัยรุ่ นมำกที่สุด
1 กำรทำงำนอดิเรก
2 กำรนับถือศำสนำ
3 กำรทดลองสำรเสพติด
4 กำรเลือกมหำวิทยำลัยเพื่อศึกษำต่อ
5 กำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ล่ำสุ ด
ตัวชี้วดั : เลือกใช้ทกั ษะที่เหมำะสมในกำรป้ องกัน ลดควำมขัดแย้ง และแก้ปัญหำเรื่ องเพศและ
ครอบครัว (พ 2.1 ม.4-6/3)
4. ถ้ำเพื่อนต่ำงเพศชวนไปค้ำงคืนที่บำ้ น กำรใช้ทกั ษะชีวติ ในข้อใดถูกต้อง
1 ทักษะกำรแก้ไขปั ญหำ : ไปนอนกับเพื่อนแต่ระมัดระวังตัวและไม่นอนห้องเดียวกัน
2 ทักษะกำรสื่ อสำร : พูดต่อว่ำเพื่อนว่ำไม่ควรทำแบบนี้ และบอกเลิกคบ
3 ทักษะกำรสร้ำงสัมพันธภำพ : ชวนเพื่อนมำที่บำ้ นตนเองแทน
4 ทักษะกำรปฏิเสธ : ตอบว่ำไม่ไปเพรำะเป็ นสิ่ งที่ไม่เหมำะสม
5 ทักษะกำรตัดสิ นใจ : พิจำรณำข้อดีขอ้ เสี ยแล้วตอบตกลง

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์สำเหตุและผลของควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงนักเรี ยนหรื อเยำวชน
ในชุมชน และเสนอแนวทำงแก้ไขปั ญหำ (พ 2.1 ม.4-6/4)
5. อ่ำนข่ำวต่อไปนี้
ตำรวจควบคุมตัวนักเรี ยนชำยวัยรุ่ นจำก 2 สถำบัน ร่ วม 20 คนหลังก่อเหตุยกพวกตีกนั ส่ งผลให้
นักเรี ยน 1 คน ถูกแทงเข้ำที่หลังทะลุปอด บำดเจ็ บสำหัส และมีผไู้ ด้รับบำดเจ็บเล็ กน้อยอีก 4 คน
สอบสวนหนึ่ งในนั ก เรี ย นเล่ ำ ว่ ำ ขณะที่ พ วกตนเดิ น ทำงกลับ บ้ำ น เป็ นจัง หวะที่ ก ลุ่ ม คู่ ก รณี
ขี่ จกั รยำนยนต์ม ำถึ ง และตะโกนด่ ำ ทอกัน ก่ อนเกิ ดกำรต่ อสู ้ ชุ ลมุ นขึ้ น เบื้ องต้นตำรวจตั้ง ข้อหำ
ทะเลำะวิวำทกับทั้ง 2 ฝ่ ำย และเชิญตัวผูป้ กครองมำรับกลับไป
จำกข่ำวข้อใดคือสำเหตุ ผลที่เกิดขึ้น และแนวทำงแก้ไขปั ญหำ
1 กำรตะโกนด่ำทอกัน/มีผไู ้ ด้รับบำดเจ็บสำหัส/ไม่ตอบโต้เมื่อถูกใช้คำพูดยัว่ ยุอำรมณ์ให้โกรธ
2 กำรท้ำแข่งขันรถจักรยำนยนต์/ผูป้ กครองเสี ยค่ำปรับ/เปลี่ยนเส้นทำงเดินทำงกลับบ้ำน
3 กำรตะโกนด่ำทอกัน/ผูป้ กครองถูกตั้งข้อกล่ำวหำ/บอกเพื่อนในกลุ่มให้ระวังตัวมำกขึ้น
4 กำรท้ำแข่งขันรถจักรยำนยนต์/มีผไู ้ ด้รับบำดเจ็บสำหัส/ไม่เดินกลับบ้ำนกับกลุ่มเพื่อน
5 กำรเมำสุ รำแล้วทะเลำะกัน/มีผถู ้ ูกแทงบำดเจ็บสำหัส/พกอำวุธไปโรงเรี ยนทุกวัน
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหวรู ปแบบต่ำง ๆ ในกำรเล่นกีฬำ
(พ 3.1 ม.4-6/1)
6. กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยในอำกำศมีควำมสำคัญต่อกำรเล่นกีฬำในข้อใด
1 ลีลำศ กระโดดสู ง
2 ยิมนำสติกประเภทบำร์เดี่ยว กระโดดน้ ำ
3 ซอฟต์บอล บำสเกตบอล วิง่ ข้ำมรั้ว
4 วอลเลย์บอล ตะกร้อลอดห่ วง พุง่ แหลน
5 ยิมนำสติกประเภทฟลอร์ เอกเซอร์ ไซส์ ว่ำยน้ ำ

ตัวชี้วดั : ใช้ควำมสำมำรถของตน เพื่อเพิ่มศักยภำพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและสังคม
(พ 3.1 ม.4-6/2)
7. ถ้ำนักเรี ยนเป็ นหัวหน้ำทีมวอลเลย์บอลของโรงเรี ยน จะมีแนวทำงพัฒนำศักยภำพของทีมอย่ำงไร
1 กำหนดตำรำงฝึ กซ้อมช่วงก่อนกำรแข่งขันอย่ำงหักโหม
2 พำเพื่อน ๆ ไปเก็บตัวและฝึ กซ้อมที่ต่ำงจังหวัดเป็ นประจำ
3 ศึกษำรู ปแบบกำรเล่นของนักกีฬำทีมชำติ แล้วนำมำปรับใช้และฝึ กซ้อมกับเพื่อน
4 ของบประมำณจำกโรงเรี ยนเพื่อจ้ำงผูฝ้ ึ กสอนที่เก่งมำฝึ กทักษะให้กบั ทีม
5 รับสมัครนักกีฬำใหม่เข้ำร่ วมทีมอยูเ่ สมอ และคัดเลือกนักกีฬำเก่ำที่ฝีมือไม่พฒั นำออกจำกทีม
ตัวชี้วดั : แสดงกำรเคลื่อนไหวได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ (พ 3.1 ม.4-6/4)
8. ข้อใดแสดงถึงกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเคลื่อนไหวมำกที่สุด
1 เอคิดท่ำเชียร์ ลีดดิงโดยประยุกต์จำกท่ำรำวงมำตรฐำน
2 บีต้ งั ใจฝึ กลีลำศตำมที่ผฝู ้ ึ กสอนบอก
3 ซีและเพื่อนเต้นเลียนแบบศิลปิ นเกำหลี
4 ดีออกกำลังกำยด้วยกำรเดินมำโรงเรี ยน
5 เอฟเต้นแอโรบิกทุกวัน
ตัวชี้วดั : เข้ำร่ วมกิจกรรมนันทนำกำรนอกโรงเรี ยน และนำหลักกำรแนวคิดไปปรับปรุ งและพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของตนและสังคม (พ 3.1 ม.4-6/5)
9. ข้อใดเป็ นกิจกรรมนันทนำกำรที่เหมำะสมกับวัยรุ่ นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
1 เดินป่ ำสำรวจชีวิตสัตว์
2 เขียนนิยำยเผยแพร่ ทำงอินเทอร์ เน็ต
3 สะสมสิ่ งของโบรำณที่เป็ นเอกลักษณ์ของชำติ
4 นำสิ่ งของเหลือใช้มำประดิษฐ์เป็ นของตกแต่งบ้ำน
5 เข้ำร่ วมเป็ นอำสำสมัครจัดถุงยังชีพช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย

ตัวชี้วดั : อธิ บำยและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกำ กลวิธีต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรเล่น กำรแข่งขันกีฬำกับ
ผูอ้ ื่น และนำไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจำวันอย่ำงต่อเนื่ อง (พ 3.2 ม.4-6/2)
10. ข้อใดปฏิบตั ิไม่ ถูกต้องในกำรเล่นเทนนิส
1 ถือไม้เทนนิสด้วยมือข้ำงเดียวขณะตีตอบโต้
2 เมื่อลูกข้ำมตำข่ำยมำ ใช้ไม้ตีลูกก่อนลูกตกถึงพื้น
3 ส่ งลูกแรกแต่ฝ่ำยรับยังไม่พร้อมต้องเสิ ร์ฟลูกแรกใหม่
4 ยืนเหยียบบนเส้นหลังขณะรอลูกส่ งจำกฝ่ ำยตรงข้ำม
5 ตีลูกไปติดขอบบนของตำข่ำย ลูกกระดอนกลับมำจึงใช้ไม้ตีซ้ ำ
ตัวชี้วดั : แสดงออกถึงกำรมีมำรยำทในกำรดู กำรเล่น และกำรแข่งขันกีฬำ ด้วยควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ
และนำไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกำสจนเป็ นบุคลิกภำพที่ดี (พ 3.2 ม.4-6/3)
11. อ่ำนบทควำมต่อไปนี้
นอกจำกฝี มือที่ยอดเยีย่ มแล้ว อีกสิ่ งหนึ่งที่แฟน ๆ กีฬำชำวไทยชื่นชมน้องเมย์เป็ นอย่ำงมำกก็คือ เป็ น
“เด็กทีม่ ีสัมมาคารวะ” ทุกครั้งที่นอ้ งเมย์ลงแข่งขัน เธอจะไหว้ทุกคนรอบสนำม ทั้งผูช้ ม กรรมกำร คู่ต่อสู ้
แม้กระทัง่ พนักงำนที่คอยเช็ดพื้นสนำมแบดมินตัน กลำยเป็ น “ภาพประทับใจ” ที่ติดตำตรึ งใจของผูท้ ี่
พบเห็น และทำให้ทุกคนหลงรัก และเอ็นดูเด็กสำวคนนี้ไปโดยทันที ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนที่กลำยมำเป็ น
เอกลักษณ์ติดตัวน้องเมย์ ทำให้สมำคมแบดมินตันอินเดีย ถึ งได้ส่งหนังสื อแสดงควำมยกย่องมำยังสมำคม
แบดมินตันแห่งประเทศไทย มีควำมดังนี้ “ไม่เคยเห็นนักกีฬำคนไหนอ่อนน้อมถ่อมตนอย่ำงที่รัชนกทำ
กำรยกมือไหว้เป็ นวัฒนธรรมของอินเดียกับไทยที่สืบทอดกันมำนำน กำรแสดงออกของรัชนก ทำให้เห็น
ถึงควำมศิวไิ ลซ์ ของชาติไทย ที่มีควำมสู งส่ งในกำรรู้จกั เคำรพนับถือผูอ้ ื่น รัชนกทำให้ชำวอินเดียมองไทย
ด้วยควำมรัก ทำให้ชำวอินเดียรัก และนับถือคนไทยมำกกว่ำก่อนหลำยเท่ำ”
ข้อใดแสดงให้เห็นว่ำน้องเมย์เป็ นนักกีฬำที่ดีและมีมำรยำท
1 มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมำคำรวะ
2 เผยแพร่ และอนุรักษ์วฒั นธรรมของชำติ
3 สร้ำงเอกลักษณ์เฉพำะตัวให้ตนเอง
4 เคำรพคำตัดสิ นของกรรมกำร
5 มีฝีมือกำรเล่นที่ยอดเยีย่ ม

ตัวชี้วดั : ร่ วมกิจกรรมทำงกำยและเล่นกีฬำอย่ำงมีควำมสุ ข ชื่นชมในคุณค่ำและควำมงำมของกำรกีฬำ
(พ 3.2 ม.4-6/4)
12. กำรชื่นชมในคุณค่ำของกำรเล่นกีฬำคือกำรปฏิบตั ิในข้อใด
1 ไก่เล่นมวยไทยเพื่อต้องกำรนำไปใช้ต่อสู ้กบั คู่อริ ต่ำงโรงเรี ยน
2 แก้วเล่นแบดมินตันกับเพื่อนทุกเย็นเพรำะขี้เกียจทำงำนบ้ำน
3 กำนเล่นฟุตบอลกับเพื่อนโดยมีเงินวำงเดิมพันผลแพ้ชนะกัน
4 เกมชวนก้อยไปว่ำยน้ ำด้วยกันเพรำะอยำกให้กอ้ ยมีร่ำงกำยแข็งแรงเหมือนตนเอง
5 เก่งต้องกำรให้ตนเองเป็ นที่สนใจของเพื่อนต่ำงเพศจึงไปสมัครเป็ นนักกีฬำโรงเรี ยน
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์บทบำทและควำมรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อกำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพและกำรป้ องกัน
โรคในชุมชน (พ 4.1 ม.4-6/1)
13. ข้อใดเป็ นกำรป้ องกันโรคเฉพำะอย่ำงในชุมชน
1 เชิญเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุ ขมำตรวจสุ ขภำพร่ ำงกำยผูส้ ู งอำยุในชุมชน
2 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้ำนกำรค้ำและกำรใช้สำรเสพติด
3 เทน้ ำและคว่ำภำชนะที่มีน้ ำขังไม่ให้เป็ นแหล่งเพำะพันธุ์ยงุ ลำย
4 จัดตั้งชมรมแอโรบิกเพื่อสุ ขภำพในชุมชน
5 โครงกำรผักสวนครัวรั้วกินได้
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์อิทธิ พลของสื่ อโฆษณำเกี่ยวกับสุ ขภำพเพื่อกำรเลือกบริ โภค (พ 4.1 ม.4-6/2)
14. ข้อใดแสดงถึงอิทธิ พลของสื่ อโฆษณำที่มีต่อกำรเลือกบริ โภค
1 ใจดีเลือกใช้ยำสระผมที่มีส่วนช่วยลดปั ญหำผมร่ วงตำมคำแนะนำของแพทย์
2 สมใจเลือกใช้ครี มบำรุ งผิวหน้ำที่ดำรำยอดนิยมเล่นภำพยนตร์ โฆษณำ
3 พอใจซื้ อโลชันลดรำคำที่เห็นจำกประกำศโฆษณำในหนังสื อพิมพ์
4 ยินดีแต่งกำยเลียนแบบดำรำนักร้องที่ตนเองชอบ
5 สุ ขใจใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ล่ำสุ ดอยูเ่ สมอ

ตัวชี้วดั : ปฏิบตั ิตนตำมสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค (พ.4.1 ม.4-6/3)
15. ถ้ำไม่ ได้รับควำมเป็ นธรรมจำกกำรซื้ อสิ นค้ำ นักเรี ยนจะโทรศัพท์ไปที่หมำยเลขใด
1 1166
2 1666
3 1556
4 1665
5 1675
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์สำเหตุและเสนอแนวทำงกำรป้ องกันกำรเจ็บป่ วยและกำรตำยของคนไทย
(พ 4.1 ม.4-6/4)
16. ข้อใดมีส่วนช่วยลดอัตรำกำรเสี ยชีวติ อย่ำงฉับพลันทันด่วนของคนไทย
1 drink don’t drive
2 you are what you eat
3 ออกกำลังกำยวันละนิดชีวติ ยืนยำว
4 จับตำ เฝ้ ำระวัง ยับยั้งอุตสำหกรรมยำสู บ
5 เสี ยเหงื่อให้กีฬำดีกว่ำเสี ยน้ ำตำให้กบั ยำเสพติด
ตัวชี้วดั : วำงแผนและปฏิบตั ิตำมแผนกำรพัฒนำสุ ขภำพของตนเองและครอบครัว (พ 4.1 ม.4-6/5)
17. กำรวำงแผนให้ตนเองและสมำชิกในครอบครัวมีสุขภำพดีทำได้อย่ำงไร
1 ชวนกันไปประกอบพิธีทำงศำสนำทุกวันสำคัญทำงศำสนำ
2 หำกมีเวลำว่ำงตรงกันจะไปออกกำลังกำยด้วยกัน
3 จัดรำยกำรอำหำรให้เหมำะสมกับทุกคนในครอบครัวเป็ นรำยสัปดำห์
4 จ้ำงแพทย์ประจำตัวของแต่ละคนเพื่อคอยรักษำอำกำรเจ็บป่ วยโดยเฉพำะ
5 เก็บเงินเพื่อซื้ อประกันชีวติ หรื อประกันสุ ขภำพให้กบั ทุกคนในครอบครัว

ตัวชี้วดั : วำงแผนและปฏิบตั ิตำมแผนกำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยและสมรรถภำพทำงกลไก
(พ 4.1 ม.4-6/7)
18. กำรออกกำลังกำยด้วยกำรวิง่ ระยะไกลเป็ นประจำช่วยพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยด้ำนใดมำกที่สุด
1 ควำมอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต
2 ควำมอดทนของกล้ำมเนื้ อขำ
3 ควำมคล่องแคล่วว่องไว
4 พลังของกล้ำมเนื้อ
5 ควำมเร็ ว
ตัวชี้วดั : มีส่วนร่ วมในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงต่อกำรใช้ยำ กำรใช้สำรเสพติด และควำมรุ นแรง
เพื่อสุ ขภำพของตนเอง ครอบครัว และสังคม (พ 5.1 ม.4-6/1)
19. นักเรี ยนจะเข้ำร่ วมโครงกำรใดเพื่อยุติปัญหำควำมรุ นแรงในสังคม
1 หนึ่งเสี ยงหยุดควำมรุ นแรงต่อผูห้ ญิง
2 To Be Number One
3 Stop Teen Mom
4 จิตสดใส พลังใจเข้มแข็ง
5 รักษ์โลกสี เขียว

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดจำกกำรครอบครอง กำรใช้ และกำรจำหน่ำยสำรเสพติด
(พ 5.1 ม.4-6/2)
20. อ่ำนข่ำวต่อไปนี้
เจ้ำหน้ำ ที่ก องร้ อยทหำรพรำนที่ 1206 ร่ วมกับ ตำรวจ สภ.คลองลึ ก จ.สระแก้ว และด่ ำนศุ ล กำกร
อรัญประเทศ จับกุมตัวนักร้ องพร้ อมยำไอซ์ 1.2 กรั ม ซุ กซ่ อนอยู่ในเสื้ อชั้นใน ขณะเดิ นผ่ำนด่ำนตรวจ
พรมแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลัง กลับจำกร้ องเพลงที่ ส ถำนบันเทิ ง ในบ่ อนกำสิ โนฝั่ ง ปอยเปต
ประเทศกัมพูชำ สอบสวนเบื้องต้นอ้ำงว่ำซื้ อมำไว้เสพเพื่อลดน้ ำหนัก เบื้องต้นเจ้ำหน้ำที่จึงแจ้งข้อหำมียำ
เสพติดให้โทษประเภท 1 (ยำไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ ำย และนำเข้ำยำเสพติดให้โทษประเภท 1
เข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุ ญำต ซึ่ งเป็ นข้อหำร้ ำยแรง มี โทษถึ งประหำรชี วิต และต้องใช้
หลักทรัพย์ในกำรประกันตัวไม่ต่ำกว่ำ 1.5 ล้ำนบำท
ที่มำ : หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ 14 กุมภำพันธ์ 2556
จำกข่ำวข้อใดเป็ นผลกระทบของกำรใช้และกำรจำหน่ำยสำรเสพติดให้โทษมำกที่สุด
1 น้ ำหนักตัวลดลง
2 อับอำยจำกกำรตรวจค้นร่ ำงกำย
3 อำจได้รับโทษถึงประหำรชีวิต
4 ต้องเสี ยทรัพย์สินในกำรประกันตัวจำนวนมำก
5 กลับไปร้องเพลงที่ประเทศเพื่อนบ้ำนอีกไม่ได้

ส่ วนที่ 2 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือกคำตอบมำกกว่ำ 1 คำตอบ
ข้อ 21-27 ข้อละ 2 คะแนน ข้อ 28-29 ข้อละ 3 คะแนน รวม 20 คะแนน
ข้อ 21-29 ตอบถูก 1 คำตอบให้ 1 คะแนน
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ค่ำนิยมในเรื่ องเพศตำมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ (พ 2.1 ม.4-6/2)
21. ข้อใดเป็ นค่ำนิยมในเรื่ องเพศที่เหมำะสมตำมวัฒนธรรมไทย (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 รักนวลสงวนตัว
2 ผูช้ ำยเป็ นใหญ่ในบ้ำน
3 ผูช้ ำยไม่เจ้ำชูเ้ หมือนงูไม่มีพิษ
4 เข้ำตำมตรอกออกตำมประตู
5 สำมีเป็ นช้ำงเท้ำหน้ำ ภรรยำเป็ นช้ำงเท้ำหลัง
ตัวชี้วดั : เล่นกีฬำไทย กีฬำสำกล ประเภทบุคคล/คู่ กีฬำประเภททีมอย่ำงน้อย 1 ชนิ ด (พ 3.1 ม.4-6/3)
22. กีฬำในข้อใดที่มีกำรเล่นแบบคู่ผสม (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ลีลำศ
ยกน้ ำหนัก
2 เทนนิส
เปตอง
3 แบดมินตัน
เทเบิลเทนนิส
4 ว่ำยน้ ำ
ดำบสองมือ
5 วอลเลย์บอลชำยหำด เทควันโด
ตัวชี้วดั : ออกกำลังกำยและเล่นกีฬำที่เหมำะสมกับตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ และใช้ควำมสำมำรถของ
ตนเองเพิม่ ศักยภำพของทีม ลดควำมเป็ นตัวตน คำนึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม.4-6/1)
23. กำรเลือกกิจกรรมออกกำลังกำยต้องพิจำรณำจำกสิ่ งใด (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 อำยุ
2 เพื่อนชอบ
3 ตนเองถนัด
4 ระดับกำรศึกษำของตน
5 ได้รับควำมนิยมในสังคม

ตัวชี้วดั : มีส่วนร่ วมในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำสุ ขภำพของบุคคลในชุมชน (พ 4.1 ม.4-6/6)
24. กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพของคนในชุมชนปฏิบตั ิได้อย่ำงไร (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่นประกอบอำหำร
2 จัดเก็บสิ่ งของเครื่ องใช้ในบ้ำนให้เป็ นระเบียบ
3 ผลิตยำสมุนไพรรักษำอำกำรเจ็บป่ วยคนในชุมชน
4 ติดป้ ำยรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำตำมสถำนที่สำคัญ
5 เชิญชวนคนในชุมชนมำเต้นแอโรบิกตอนเย็นร่ วมกัน
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุ ขภำพหรื อควำมรุ นแรงของคนไทยและเสนอแนวทำงป้ องกัน
(พ 5.1 ม.4-6/3)
25. ข้อใดเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อสุ ขภำพของคนไทย (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ควำมล้ำหลังทำงเทคโนโลยี
2 ปั ญหำเศรษฐกิจของประเทศ
3 กำรขำดกำรออกกำลังกำย
4 กำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์
5 กำรได้รับสำรเคมีที่ปะปนมำกับอำหำร
ตัวชี้วดั : วำงแผน กำหนดแนวทำงลดอุบตั ิเหตุ และสร้ำงเสริ มควำมปลอดภัยในชุมชน
(พ 5.1 ม.4-6/4)
26. กำรลดปั ญหำอุบตั ิเหตุจำกกำรจรำจรในชุมชนปฏิบตั ิได้อย่ำงไร (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 โค่นต้นไม้ใหญ่ขำ้ งถนนทิ้ง
2 แจ้งเจ้ำหน้ำที่ให้มำซ่อมถนนที่ชำรุ ด
3 รณรงค์ลดกำรดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
4 รวมกลุ่มจัดตั้งอำสำสมัครหน่วยกูช้ ีพของชุมชน
5 ทำป้ ำยบอกทำงไปสถำนที่สำคัญของชุมชน

ตัวชี้วดั : มีส่วนร่ วมในกำรสร้ำงเสริ มควำมปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม.4-6/5)
27. นักเรี ยนสำมำรถสร้ำงเสริ มควำมปลอดภัยในชุมชนได้อย่ำงไร (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ติดตำมข่ำวสำรเกี่ยวกับภัยธรรมชำติที่อำจส่ งผลกระทบต่อชุมชนอยูเ่ สมอ
2 ร่ วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจวำงแผนและจับกุมผูค้ ำ้ สำรเสพติดในชุมชน
3 ซื้ อกล้องวงจรปิ ดติดตำมจุดเสี่ ยงต่อกำรเกิดอันตรำยในชุ มชน
4 อำสำเป็ นเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัยในชุมชนเวลำกลำงคืน
5 สังเกตคนแปลกหน้ำที่เข้ำมำในชุมชนและแจ้งผูน้ ำชุมชนให้ทรำบ
ตัวชี้วดั : ใช้ทกั ษะกำรตัดสิ นใจแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ที่เสี่ ยงต่อสุ ขภำพและควำมรุ นแรง
(พ 5.1 ม.4-6/6)
28. ขณะชมกำรแข่งขันกีฬำ นักเรี ยนพบว่ำกองเชียร์ ของทั้งสองฝ่ ำยมีกำรพูดจำกระทบกระทัง่ ตอบโต้กนั
รุ นแรงขึ้นเรื่ อย ๆ และเริ่ มมีกำรขว้ำงปำขวดน้ ำ ในสถำนกำรณ์เช่นนั้นนักเรี ยนควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
(ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 ปรบมือให้กำลังใจนักกีฬำทั้งสองฝ่ ำยเพื่อให้มีกำลังใจในกำรเล่นต่อไป
2 หำที่หลบและคอยดูสถำนกำรณ์หำกรุ นแรงมำกขึ้นจึงหนี จำกบริ เวณนั้น
3 บอกให้กองเชียร์ที่มีปัญหำออกไปทะเลำะกันที่อื่น
4 แจ้งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยให้มำคอยดูแลสถำนกำรณ์
5 เลิกชมกำรแข่งขันและกลับบ้ำนทันที
ตัวชี้วดั : แสดงวิธีกำรช่วยฟื้ นคืนชีพอย่ำงถูกวิธี (พ 5.1 ม.4-6/7)
29. ข้อใดเป็ นกำรช่วยฟื้ นคืนชีพอย่ำงถูกวิธี (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 กำรกดหน้ำอกด้วยวิธีกดหน้ำอกเพียงอย่ำงเดียวต้องกดให้ลึกอย่ำงน้อย 2 นิ้ว
2 หลังจำกนำคนจมน้ ำขึ้นมำบนฝั่ง สิ่ งแรกที่ควรทำคือตรวจสอบกำรหำยใจหรื อกำรเต้นของหัวใจ
3 กำรนวดหัวใจโดยกำรกดหน้ำอกต้องกดในอัตรำ 100 ครั้ง/นำที
4 กำรเปิ ดทำงเดินหำยใจทำได้โดยกำรเป่ ำลมเข้ำปำกผูป้ ่ วย
5 กำรกดหน้ำอกต้องวำงสันมือให้ตรงบริ เวณหัวใจ

ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
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กำรดูแลรักษำระบบย่อยอำหำรอย่ำงถูกต้อง จะช่วยป้ องกันอำกำรท้องผูก
ซึ่งปฏิบตั ิได้โดย ฝึ กขับถ่ำยอุจจำระให้เป็ นเวลำวันละ 1 ครั้ง ไม่กลั้นกำรขับถ่ำย
อุจจำระ ดื่มน้ ำอย่ำงน้อยวันละ 8-10 แก้ว เคี้ยวอำหำรให้ละเอียดก่อนกลืน
รับประทำนอำหำรที่มีกำกใย เช่น ผัก ผลไม้ เป็ นประจำ และออกกำลังกำย
สม่ำเสมอ
กำรวำงแผนเพื่อสร้ำงเสริ มสุ ขภำพคนในครอบครัว ทำได้โดยกำรกำหนดกิจกรรม
กำรออกกำลังกำยหรื อกำรพักผ่อนร่ วมกันอย่ำงเหมำะสม
ควำมเจริ ญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เป็ นอิทธิ พลทำงสังคมที่ส่งผลต่อกำรดำเนิน
ชีวติ ของวัยรุ่ นในปั จจุบนั เป็ นอย่ำงมำก โดยวัยรุ่ นต้องกำรเทคโนโลยีที่ทนั สมัยใน
กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร เล่นเกม และต้องกำรให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน
กำรที่เพื่อนต่ำงเพศชวนไปค้ำงคืนที่บำ้ น อำจนำไปสู่ กำรมีเพศสัมพันธ์ได้ จึงควร
ใช้ทกั ษะกำรปฏิเสธและอธิ บำยเหตุผลว่ำเป็ นสิ่ งที่ไม่เหมำะสม โดยไม่ควรมีกำร
ต่อรอง และไม่ควรใช้คำพูดรุ นแรงต่อกัน เพื่อรักษำสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน
จำกข่ำวสำเหตุของปั ญหำควำมขัดแย้งเกิดจำกกำรพบกันแล้วตะโกนด่ำทอใส่ กนั
ทำให้เกิดอำรมณ์โกรธ โมโหทั้งสองฝ่ ำย จึงยกพวกทำร้ำยร่ ำงกำยกัน จนส่ งผลให้มี
ผูบ้ ำดเจ็บสำหัส 1 คน และบำดเจ็บเล็กน้อย 4 คน แนวทำงแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว คือ
เมื่อถูกยัว่ ยุให้โมโหหรื อโกรธไม่ควรตอบโต้ เพรำะจะทำให้อำรมณ์ของทั้งสองฝ่ ำย
รุ นแรงมำกขึ้นจนนำไปสู่ กำรทำร้ำยร่ ำงกำยกัน หรื อเดินหนีไปจำกสถำนกำรณ์ที่
เสี่ ยงต่อกำรเกิดปัญหำควำมขัดแย้ง ควำมรุ นแรง หรื ออันตรำยต่อร่ ำงกำยและชีวติ
กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยในอำกำศ มี 2 รู ปแบบ คือ กำรเคลื่อนไหวในอำกำศโดย
ปรำศจำกสิ่ งอื่นใดรองรับอยู่ เป็ นกำรเคลื่อนไหวที่ไม่มีฐำนรองรับโดยมีอิทธิ พล
ของกระแสลม และแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อกำรเคลื่อนไหวนั้น ๆ เช่น กำร
หมุนตัวในอำกำศ กำรกระโดดน้ ำ และกำรเคลื่อนไหวในอำกำศโดยมีสิ่งเกี่ยวโยง
เช่น กำรแกว่งตัวบนรำวเดี่ยว รำวคู่ ห่วงนิ่ง และกำรห้อยโหน
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กำรพัฒนำศักยภำพของทีมต้องคำนึงถึงควำมสำมำรถ ควำมพร้อมของเพื่อนในทีม
และควำมเหมำะสมกับวัยของตนเอง ซึ่ งกำรศึกษำรู ปแบบวิธีกำรเล่นของนักกีฬำ
ทีมชำติ จะทำให้ได้เรี ยนรู ้เทคนิคกำรเล่น เพื่อนำไปปรับใช้กบั ทีมและพัฒนำ
ศักยภำพของทีม โดยไม่ทำให้ตนเอง เพื่อน และโรงเรี ยนเกิดควำมเดือดร้อน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ คือ กำรคิดหรื อประดิษฐ์สิ่งใดสิ่ งหนึ่ งที่แตกต่ำงจำกเดิม โดย
ไม่มีกำรลอกเลียนแบบ เกิดเป็ นสิ่ งใหม่ที่น่ำสนใจและดีกว่ำเดิม
กำรทำกิจกรรมอำสำสมัคร เป็ นกำรทำงำนเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวมโดยไม่หวัง
ผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่ งกำรจัดถุงยังชีพช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยเป็ นสิ่ งที่
วัยรุ่ นสำมำรถทำได้ เป็ นกำรช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับควำมเดือดร้อน
กติกำกำรเล่นเทนนิส ผูเ้ ล่นไม่สำมำรถเล่นลูกติดต่อกันสองครั้งได้ และหำกลูกไม่
ข้ำมตำข่ำยจะถือว่ำเป็ นลูกเสี ยไม่สำมำรถตีซ้ ำได้
จำกบทควำมแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของนักกีฬำที่ดี และมีมำรยำทของน้องเมย์
รัชนก คือ เป็ นคนมีสัมมำคำรวะ อ่อนน้อมถ่อมตน โดยน้องเมย์จะไหว้ทุกคน
รอบสนำม ผูช้ ม กรรมกำร คู่ต่อสู ้ แม้กระทัง่ พนักงำนทำควำมสะอำดพื้น จนได้รับ
คำชื่นชมจำกผูพ้ บเห็น และสมำคมแบดมินตันอินเดีย ส่ งหนังสื อแสดงควำมยกย่อง
มำยังสมำคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย
คุณค่ำของกำรเล่นกีฬำ คือ ทำให้มีสุขภำพร่ ำงกำยที่แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส ร่ ำเริ ง
ช่วยสร้ำงสัมพันธภำพกับผูอ้ ื่น
เป็ นกำรป้ องกันกำรเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน
แสดงให้เห็นว่ำผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกใช้สินค้ำ เพรำะรับชมจำกภำพยนตร์
โฆษณำ และคิดว่ำดำรำยอดนิยมใช้ หรื อใช้แล้วจะมีผวิ หน้ำที่สวยใสเหมือนดำรำ
เป็ นสำยด่วนเพื่อรับเรื่ องร้องเรี ยนของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
หรื อ สคบ. ซึ่ งเป็ นหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคโดยตรง
drink don’t drive หมำยถึง กำรเมำไม่ขบั ซึ่ งช่วยลดกำรเกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
ซึ่งเป็ นสำเหตุที่สำคัญสำเหตุหนึ่งของกำรเสี ยชีวติ ของคนไทย
เป็ นกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำ เพื่อให้ตนเองและคนในครอบครัวบริ โภคอำหำรที่
เหมำะสมกับวัย ได้คุณค่ำทำงโภชนำกำร ซึ่ งจะส่ งผลให้ตนเองและทุกคนใน
ครอบครัวมีสุขภำพที่ดี
กำรวิง่ ระยะไกลต้องใช้ควำมอดทน และกำรทำงำนที่มีประสิ ทธิ ภำพของระบบ
ไหลเวียนโลหิ ตและระบบหำยใจ
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โครงกำรหนึ่งเสี ยง หยุดควำมรุ นแรงต่อผูห้ ญิงหรื อ Say No to Violence Against
Women โดยกองทุนสหประชำชำติเพื่อกำรพัฒนำสตรี (UNIFEM) เพื่อเรี ยกร้องให้
ประชำคมโลกตระหนักถึงปั ญหำควำมรุ นแรงต่อสตรี สำหรับในประเทศไทยนั้น
พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ ทรงรับเป็ นองค์ “ทูตสันถวไมตรี ”
ให้กบั กองทุนสหประชำชำติเพื่อกำรพัฒนำสตรี ในกำรต่อต้ำนควำมรุ นแรงต่อ
ผูห้ ญิง
กำรนำเข้ำสำรเสพติดให้โทษประเภท 1 เข้ำมำในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญำตเป็ น
ข้อห้ำมร้ำยแรงที่มีโทษถึงประหำรชีวติ ซึ่งเป็ นบทลงโทษสู งสุ ดตำมกฎหมำย
วัฒนธรรมไทยมีค่ำนิยมทำงเพศที่ผหู้ ญิงทุกคนต้องรู้จกั รักนวลสงวนตัว ไม่ให้
ผูช้ ำยโอบกอดหรื อถูกเนื้ อต้องตัว เพรำะจะนำไปสู่ ควำมสัมพันธ์ที่เกินเลย และเมื่อ
คบกันก็ตอ้ งปฏิบตั ิตำมธรรมเนียมประเพณี ไปมำหำสู่ กนั ก็ตอ้ งอยูใ่ นสำยตำของ
ผูใ้ หญ่ หรื อที่เรี ยกว่ำ เข้ำตำมตรอกออกตำมประตู ค่ำนิยมทำงเพศตำมวัฒนธรรม
ไทยถือว่ำผูห้ ญิงและผูช้ ำยมีสิทธิ เท่ำเทียมกัน ต้องมีควำมซื่ อสัตย์ต่อกัน และ
รักเดียวใจเดียว
เทนนิส เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เป็ นกีฬำที่เล่นได้ท้ งั ประเภทเดี่ยว
ประเภทคู่ และประเภทคู่ผสม
กำรเลือกกิจกรรมกำรออกกำลังกำยหรื อเล่นกีฬำ ต้องพิจำรณำจำกเพศ อำยุ
ควำมถนัด ควำมชอบหรื อควำมสนใจ ควำมสะดวกหรื อโอกำสในกำรทำกิจกรรม
สภำพร่ ำงกำยของตนเอง รวมทั้งฐำนะทำงเศรษฐกิจ เพรำะกำรออกกำลังกำยหรื อ
เล่นกีฬำบำงอย่ำงต้องใช้อุปกรณ์รำคำแพง
กำรส่ งเสริ มและพัฒนำสุ ขภำพของคนในชุมชน ต้องเป็ นกระบวนกำรที่สร้ำงเสริ ม
สุ ขภำพ มำกกว่ำกำรดูแลรักษำ และเน้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนในชุมชนหรื อ
ส่ วนรวม
ปั จจัยที่มีผลต่อภำวะสุ ขภำพของคนไทย ได้แก่ สำรเคมีที่เข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำร
ดำรงชีวิตมำกขึ้น กำรระบำดของโรคติดเชื้ อทั้งในประเทศและนอกประเทศ
พฤติกรรมสุ ขภำพที่ไม่เหมำะสม ปั ญหำมลพิษและสิ่ งแวดล้อมและปั ญหำควำม
รุ นแรงในสังคม
แนวทำงกำรลดอุบตั ิเหตุจำกกำรจรำจรในชุมชน ทำได้โดยกำรลดปัจจัยเสี่ ยงและ
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อกำรเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น กำรดูแลถนนในชุ มชนให้อยูใ่ นสภำพที่ดี
กำรไม่ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
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กำรสร้ำงเสริ มควำมปลอดภัยในชุมชนด้วยกำรติดตำมข่ำวสำรเกี่ยวกับภัยธรรมชำติ
ที่อำจส่ งผลกระทบต่อชุมชนอยูเ่ สมอ จะช่วยให้ชุมชนสำมำรถเตรี ยมพร้อมรับมือ
กับภัยธรรมชำติได้ทนั เหตุกำรณ์ และกำรสังเกตคนแปลกหน้ำที่เข้ำมำในชุมชน
และแจ้งผูน้ ำชุมชนให้ทรำบเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกปั ญหำอำชญำกรรม
ต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่ งทั้ง 2 วิธี เป็ นวิธีที่เหมำะสมกับวัย นักเรี ยนสำมำรถ
ปฏิบตั ิได้อย่ำงปลอดภัย
กำรอยูใ่ นสถำนกำรณ์ที่เสี่ ยงต่อกำรเกิดอันตรำย ควำมรุ นแรง หรื อกำรทะเลำะ
วิวำท ต้องใช้ทกั ษะกำรตัดสิ นใจเลือกแนวทำงที่ทำให้เกิดควำมปลอดภัย โดยกำร
หนีจำกสถำนกำรณ์เสี่ ยงนั้น หรื อแจ้งเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัย
ให้มำควบคุมสถำนกำรณ์
กำรช่วยชีวติ ด้วยวิธีกดหน้ำอกเพียงอย่ำงเดียวต้องวำงสันมือระหว่ำงกลำงหน้ำอก
โดยกดให้ลึกลงไปอย่ำงน้อย 2 นิ้ว ในอัตรำจังหวะ 100 ครั้ง/นำที และสิ่ งแรกที่
ควรทำหลังจำกช่วยผูท้ ี่จมน้ ำขึ้นมำบนบกคือ กำรตรวจสอบกำรมีชีวติ อยูด่ ว้ ยกำร
ตรวจสอบกำรหำยใจหรื อกำรเต้นของหัวใจ แล้วจึงช่วยฟื้ นคืนชีพด้วยกำรกระตุน้
หัวใจ สำหรับกำรเปิ ดทำงเดินหำยใจนั้นคือกำรให้ผปู ้ ่ วยนอนรำบ เอียงหน้ำ กดคำง
เพื่อให้ปำกอ้ำ ล้วงสิ่ งแปลกปลอมออกมำ แล้วจึงดึงขำกรรไกรล่ำงขึ้น และกด
หน้ำผำกให้แหงนหน้ำขึ้น ซึ่ งกำรเป่ ำปำกเป็ นกำรช่วยหำยใจในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยหยุด
หำยใจและหัวใจหยุดเต้น เพื่อนำแก๊สออกซิ เจนเข้ำสู่ ปอด

