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ค าชีแ้จง 

๑. บทบาทสถานศกึษา 
 ๑.๑ ผู้บริหารและครูต้องด าเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพด้วยคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรโดยมีจุดเน้นตามนโยบายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๒ แจ้งให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการประเมินตาม
จุดเน้นที่ต้องการเพื่อความร่วมมือในการใช้แบบวัดนี้ 
 ๑.๓ ผู้เรียนและครูต้องท าความเข้าใจกับนักเรียนว่าผลการประเมินนี้มุ่นเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะตามช่วงวัยของนักเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรไม่น าไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน 
 
๒. การใชเ้ครือ่งมือ 
 ๒.๑ ท าเครื่องมือของแต่ละชั้นไปวัดและประเมินนักเรียนใน ๒ ลักษณะ คือ 
       - ใช้ประเมินนักเรียนตามระดับชั้นที่ก าลังศึกษาอยู่ เ พ่ือตรวจสอบคุณภาพด้าน
คุณลักษณะตามช่วงวัยตามจุดเน้นของแต่ละชั้นและรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
       - ใช้ประเมินความคงทนทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เลื่อนขึ้นไป
เรียนชั้นที่สูงขึ้น เช่น น าเครื่องมือของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
 ๒.๒ ใหส้ถานศึกษาใชเ้ครื่องมือประเมินให้เกิดประโยชน์สูงสดุ สามารถน าไปใช้ได้หลายครั้ง โดย 
        ๒.๒.๑ ไม่ให้นักเรียนเลือกค าตอบลงในแบบวัดหรือขีดเขียนต่าง  ๆ(ให้ใช้กระดาษค าตอบ) 
        ๒.๒.๒ เก็บแบบวัดและเฉลยไว้ในลักษณะเอกสารลับทางราชการเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรให้นักเรียนทุกชั้นทราบเฉลย แม้จะประเมินผ่านไปแล้ว 
 
๓. ระยะเวลาในการประเมนิ 
 ๓.๑ การประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านคุณลักษณะตามช่วงวัยที่ต้องรายงานผลตาม
โปรแกรมติดตามของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สถานศึกษาด าเนินการปี
การศึกษาละ ๑ครั้ง ปลายภาคเรียนที่ ๒ (ภายในเดือนมกราคม) 
 ๓.๒ การประเมินเพ่ือตรวจสอบความคงทนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดเน้นในชั้น
ที่ผ่านมาให้โรงเรียนด าเนินการประเมินในปลายภาคเรียนที่ ๑ (ภายในเดือนสิงหาคม) 
 
๔. การด าเนินการสอบ 
 ๔.๑ ให้สถานศึกษามอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดความรู้ทั่วไปของ
สถานศึกษา 
      ๔.๒ จัดสถานที่หรือห้องสอบให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
     ๔.๓  ควบคุม ก ากับ ด าเนินการสอบอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้การด าเนินการสอบมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
      ๔.๔ ให้ผู้ด าเนินการสอบศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
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๕. การตรวจให้คะแนนและแปลผล 
 ๕.๑  การตรวจให้คะแนน 
            -  แบบวัดทุกฉบับตรวจให้คะแนนตามเฉลย ข้อละ ๑ คะแนน 
            ตอบถูกต้อง ๑ คะแนน ตอบไม่ถูกต้อง ๐ คะแนน 
            - ครูผู้สอนหรือกรรมการตามที่สถานศึกษามอบหมายเป็นผู้ตรวจให้คะแนนตามเฉลย และ
สรุปผล/แปลผล 
 ๕.๒ การแปลผล 
              การให้ระดับคุณภาพและแปลผลตามเกณฑ์การประเมิน ให้น าคะแนนที่ได้ของนักเรียนแต่
ละคนมาก าหนดระดับคุณภาพและแปลความหมาย ดังนี้ 
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ 
  คะแนน ๑๘-๒๐ คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับดีเยี่ยม 
  คะแนน ๑๔-๑๗ คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับดี 
  คะแนน ๑๐-๑๓ คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับผ่าน 
  คะแนน  ๐-๙    คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับไม่ผ่าน 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ 
  คะแนน ๒๖-๓๐ คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับดีเยี่ยม 
  คะแนน ๒๑-๒๕ คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับดี 
  คะแนน ๑๕-๒๐ คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับผ่าน 
  คะแนน  ๐-๑๔  คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับไม่ผ่าน 
 
 
๖. การรายงานผลการประเมิน 
 ๖.๑ การรายงานผลสรุปเพื่อรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       - ให้บันทึกคะแนนของนักเรียนในแต่ละตัวชี้วัดลงในแบบบันทึกสรุปผลการประเมิน        
ในแต่ละชั้นตามแบบที่ก าหนด และน าผลการประเมินเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมรายงานผล
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น (ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่
ละชั้น) บันทึกลงในโปรแกรมเพ่ือรายงานผลต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ๖.๒ การรายงานและสรุปผลการประเมินตรวจสอบความคงทนด้านคุณลักษณะตามช่วงวัย
ของนักเรียนชั้นที่ผ่านมา ให้ใช้แบบของชั้นที่ผ่านมาแต่ไม่ต้องรายงานผลให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ให้น าข้อมูลที่ได้ไปเร่งรัดปรับปรุงและพัฒนานักเรียนต่อไป 
 
๗. การน าผลการประเมินไปใช้ 
  ๗.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และสถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสรุปผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ความส า เ ร็ จ ในการพัฒนาคุณภาพผู้ เ รี ยน  และน า ไปสู่ การตัดสิ น ใจ เชิ งนโยบายต่อไป  
      ๗.๒ สถานศึกษามีข้อมูลการประเมินของนักเรียนไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาทั้งใน
ระดับชั้นและรายบุคคลซึ่งอาจด าเนินการได้ ดังนี้ 
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       -  ส่งมอบข้อมูลนักเรียนให้กับผู้สอนให้ชั้นที่นักเรียนเลื่อนชั้นไปเรียนในปีต่อไปเป็นผู้ปรับปรุง /
พัฒนานักเรียนต่อไป 
  -  นักเรียนที่มีผลการประเมิน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ให้ศึกษาต่อยังมีจุดด้อยในด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามตัวชี้วัดใดอยู่อีกบ้างในการพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนนั้น ส่วนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไม่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ศึกษาเร่งรัด ปรับปรุง/พัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรต่อไป 
  -  ผลการประเมินตรวจสอบความคงทนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจาม
จุดเน้นในปีที่ผ่านมา ให้น าไปใช้ปรับปรุงพัฒนานักเรียนตามจุดเน้นดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
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แบบบนัทกึผลการประเมนิคณุลักษณะตามชว่งวยั  ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๒ 
ประเมนิ วนัที ่..............เดือน.......................................พ.ศ. ................. 

 
ค าชีแ้จง  ในช่องรายการประเมินให้บันทึกคะแนนที่ได้ ในช่องผลการประเมินให้ท าเครื่องหมาย  

เลข 
ที่ 

ชื่อ – สกุล 

รว
มค

ะแ
นน

  (
๒๐

) 

ผลการประเมิน  
 
 
 

  สรุป 

ไม
่ผา่

นเ
กณ

ฑ์ 
(๐

-๙
) 

ผ่าน 

พอ
ใช้

 (๑
๐-

๑๓
) 

ดี 
(๑

๔-
๑๗

) 

ดีม
าก

 (๑
๙-

๒๐
) 

๑ เด็กชายไมตรี งามส ี ๑๑     ผ่าน 
๒ เด็กหญิงเพญ็ พู่พาน ๑๓     ผ่าน 
๓ เด็กหญิงศรี ล้ าเลิศ ๑๕     ผ่าน 
๔ เด็กชายพลอย ชูถิ่ม ๙     ไม่ผา่น 
๕ เด็กหญิงวัน สดใส ๑๐     ไม่ผา่น 

รวมจ านวนคน ๕  
ร้อยละ    

 
* เกณฑ์การตัดสิน ๑๐ คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
 
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้ประเมิน 

(...........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 

 
 

 

 การน าผลการประเมินเข้าระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลสถานศึกษา 
  ๑. จ านวนนักเรียนทั้งหมดในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ใส่ในช่องเป้าหมาย เท่ากับ ๕ (คน) 
  ๒. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน สรุปใส่ในช่องผลงานที่ได้ เท่ากับ ๔ (คน) 
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เฉลยแบบวดัคณุลกัษณะตามชว่งวยัชั้นประถมศกึษาปีที่ ๒ 
 

              ชัน้ 
 

ข้อ 

ป.๒ 

ค าตอบ 

๑ ๒ 
๒ ๓ 
๓ ๓ 
๔ ๒ 
๕ ๑ 
๖ ๑ 
๗ ๒ 
๘ ๑ 
๙ ๓ 

๑๐ ๑ 
๑๑ ๒ 
๑๒ ๓ 
๑๓ ๑ 
๑๔ ๒ 
๑๕ ๑ 
๑๖ ๓ 
๑๗ ๒ 
๑๘ ๑ 
๑๙ ๓ 
๒๐ ๒ 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

เครื่องมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 
ตามจุดเน๎นการพฒันาคณุภาพผูเ๎รยีน 

“ดา๎นคณุลกัษณะตามชวํงวยั” 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๒ 
 
 

 
 
 
 
 

สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 

สงวนลิขสทิธิ ์                                                                           กนัยายน ๒๕๕๕ 
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แบบวดัคณุลกัษณะตามชํวงวยั 
 
คาํชีแ้จง 
๑. แบบวัดคุณลักษณะตามชํวงวัยตามจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบ ๓ 
ตัวเลือก โดยมีวัตถุประสงค๑  เพ่ือใช๎ในการวัดคุณลักษณะตามชํวงวัยของนักเรียน เพ่ือสรุปผลตาม
จุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
๒. แบบวัดฉบับนี้มี ๒๐ ข๎อ 
๓. นักเรียนมีเวลาในการทําแบบวัดฉบับนี้ ๓๐ นาท ี
๔. ตัวอยํางคําถามและวิธีตอบ 
 ตวัอยาํงคาํถาม 
 ๐. ถ๎านักเรียนต๎องการให๎ผลการเรียนดีขึ้น  นักเรียนควรจะทําตามวิธีของใคร 
 ๑.  ปรีชา  ทําการบ๎านสํงครูอยํางสม่ําเสมอ 
  ๒.  ปราณี  เข๎ากลุํมกับเพ่ือนที่เรียนเกํง 
 ๓. ประทีป  อํานทบทวนวิชาที่เรียนทุกครั้ง 
 วธิตีอบ 
 ถ๎านักเรียนคิดวําตัวเลือกที่ ๑ เป็นคําตอบที่ถูกหรือเหมาะสมที่สุด ให๎นักเรียนทําเครื่องหมาย X  
ลงในกระดาษคําตอบตรงกับหมายเลขข๎อที่ต๎องการ ดังนี้ 
 

ข๎อ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐     

 ถ๎าต๎องการเปลี่ยนคําตอบให๎ขีดฆําคําตอบเดิมแล๎วทําเครื่องหมาย X ลงในข๎อใหมํ 
 

ข๎อ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐     
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๑) สมปองเดินเข๎าไปในห๎องเรียน เห็นคุณครูกําลังทําความสะอาดพ้ืนห๎อง สมปองเข๎าไปชํวยคุณครู
เก็บขยะ ถ๎านักเรียนเป็นสมปองจะทําด๎วยเหตุผลตามข๎อใด 
 ๑. เพ่ือให๎ครูรักจะได๎คะแนนดี 
 ๒.  เพ่ือแบํงเบาภาระของครู 
 ๓. เพ่ือให๎คนอ่ืนคิดวําเราขยัน 
 
๒) นุํนเดินไปสํงงานครู  ดําเดินมาชน ทําให๎นุํนเซไปถูกแก๎วน้ําบนโต๏ะครูตกแตก นุํนจึงให๎ดําชํวยทํา
ความสะอาดและเก็บแก๎วที่แตก ถ๎านักเรียนเป็นนุํนจะทําเชํนนั้นด๎วยเหตุผลในข๎อใด 
 ๑.  เพ่ือไมํให๎คุณครูดุ 
 ๒. เพ่ือไมํให๎ใครมาพบแก๎วแตก   
 ๓. เพ่ือรับผิดชอบสิ่งที่ตนเองกระทํา 
 
๓) เอกกําลังทําการบ๎านเย็นนี้ แตํโตมาชวนไปเลํนเกมที่บ๎าน ซึ่งคุณพํอเพ่ิงซื้อมาให๎ใหมํ ถ๎านักเรียน
เป็นเอกนักเรียนจะทําอยํางไร 
 ๑. ไป    เพราะกลับมาทําการบ๎านทีหลังได๎ 
 ๒. ไมํไป เพราะบ๎านของโตอยูํไกล 
 ๓. ไมํไป เพราะต๎องการทําการบ๎านให๎เสร็จ 
 
๔) พรเดินเลํนในสนามหญ๎าของโรงเรียน พบกระเป๋าสตางค๑ที่มีเงินจํานวนมาก พรจึงนํากระเป๋า
สตางค๑ไปสํงครู ถ๎านักเรียนเป็นพรจะทําเชํนนั้นหรือไมํ 
 ๑. ทํา    เพราะจะได๎รับคําชมจากครู 
 ๒.  ทํา    เพราะไมํใชํเงินของเรา 
 ๓.  ไมํทํา เพราะเก็บเงินไว๎ใช๎เองดีกวํา 
 
๕) ตุ๏กตากําลังเลํนกับน๎องอยูํหน๎าบ๎าน คุณแมํกลับจากที่ทํางานถือของมาเต็มมือ ถ๎านักเรียนเป็น
ตุ๏กตานักเรียนจะทําอยํางไร 
 ๑.  เข๎าไปชํวย   เพราะเห็นที่แมํถือของหนัก 
 ๒.  เข๎าไปชํวยทีหลัง เพราะกําลังเลํนอยูํ 
 ๓.  ไมํเข๎าไปชํวย เพราะอยากกินขนมท่ีแมํซื้อมา 
 
 
๖) ต๎นเดินกลับบ๎าน เห็นสุนัขกําลังไลํกัดไกํอยูํ  จึงหยิบไม๎ขว๎างให๎สุนัขหนีไป  ถ๎านักเรียนเป็นต๎น
นักเรียนจะทําอยํางไร 
 ๑.  เดินหนีไปเพราะกลัวสุนัขกัด 
 ๒.  หยิบก๎อนหินขว๎างสุนัข 
 ๓.  หยิบไม๎มาไลํสุนัข 
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๗)  ในชั่วโมงทัศนศิลป์ ส๎มโอไมํมีพํูกันใช๎ จึงหยิบของวิชัยไปใช๎       โดยไมํขอยืม เมื่อวิชัยจะใช๎บ๎าง 
ส๎มโอไมํยอมคืน บอกวําขอใช๎ให๎เสร็จกํอน  ถ๎านักเรียนเป็นส๎มโอจะทําอยํางนั้นหรือไมํ 
 ๑. ทํา     เพราะต๎องการระบายสีภาพให๎เสร็จ 
 ๒.  ไมํทํา  เพราะคืนเจ๎าของกํอน แล๎วยืมมาใช๎ทีหลัง 
 ๓.  ไมํทํา  เพราะเกรงวําวิชัยจะฟ้องครู 
 
๘)  วันหนึ่งฟ้าไปเที่ยวสวนสาธารณะกับครอบครัว และนั่งรับประทานอาหารที่โต๏ะใต๎รํมไม๎ เมื่อ
รับประทานอาหารเสร็จ  บริเวณที่นั่งอยูํ ไมํมีถังขยะ ฟ้าจึงเอาขยะกองไว๎บนโต๏ะ การกระทําของฟ้า 
ถูกหรือไม ํ
 ๑.  ไมํถูก  เพราะบนโต๏ะไมํใชํที่ทิ้งขยะ 
 ๒.  ถูก     เพราะบริเวณนั้นไมํมีถังขยะวางไว๎ 
 ๓.  ไมํถูก  เพราะสวนสาธารณะไมํมีคนเก็บขยะ 

 
๙) น้ําผึ้งไมํชอบเพ่ือนคนหนึ่ง เพราะมีผิวดํามาก ดูสกปรก และมีกลิ่นตัวที่ไมํสะอาด น้ําผึ้งจะเดินหนี
ทุกครั้งทีเ่พ่ือนคนนี้เดินเข๎ามาใกล ๎ถ๎านักเรียนเป็นน้ําผึ้ง จะทําอยํางนั้นหรือไมํ 
 ๑.  ทํา  เพราะเพ่ือนคนนี้สกปรกจริง ๆ 
 ๒.  ไมํทําเพราะ  เกรงคนอ่ืนวําไมํรักเพ่ือน 
 ๓.  ไมํทําเพราะ  เพ่ือนคนนี้ก็เป็นเพ่ือนของเราคนหนึ่ง 
 
๑๐) มุกดาเก็บกลํองดินสอได๎ที่หน๎าห๎องน้ํา ซึ่งเป็นกลํองดินสอที่มุกดากําลังอยากได๎อยูํพอดี  ถ๎า
นักเรียนเป็นมุกดาจะทําอยํางไร 
 ๑.  นําไปสํงครู  เพราะเจ๎าของคงอยากได๎กลํองคืน 
 ๒.  นําไปใช๎เอง  เพราะเป็นสิ่งที่ตนกําลังอยากได๎ 
 ๓.  นําไปสํงครู   เพราะอยากได๎รับคําชม 
 
 
๑๑) โปเต๎เห็นก๎องกับแซม กําลังทะเลาะกันอยํางรุนแรง  ถ๎านักเรียนเป็นโปเต๎  นักเรียนจะทําอยํางไร   
 ๑. เข๎าข๎างแซมเพราะสนิทกับแซม    
 ๒. พูดไกลํเกลี่ยให๎สองคนเข๎าใจกัน 
 ๓. เรียกเพ่ือน ๆ  ให๎มาดูก๎องกับแซมทะเลาะกัน 
 
 
๑๒) ขณะที่วิวกับจิ๋วยืนคุยกันที่ริมสนาม มีเด็กชายสองคนวิ่งเลํนไลํกวดกัน และเด็กคนหนึ่งวิ่งมาชน
วิวอยํางแรง จนวิวล๎มลง ถ๎านักเรียนเป็นวิว  นักเรียนจะทําอยํางไร 
 ๑. ตํอวําที่ทําให๎ตนบาดเจ็บ 
 ๒.  ให๎ขอโทษแล๎วไลํให๎ไปวิ่งเลํนที่อ่ืน 
 ๓.  บอกไมํเป็นไร ตํอไปให๎ระวังมากกวํานี้ 
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๑๓) จุ๐มกําลังนั่งร๎อยลูกปัด เพ่ือทําสร๎อยข๎อมืออยูํที่มุมของเลํนใกล๎จะเสร็จแล๎ว  พิมเดินเข๎ามามองไมํ
เห็นจานลูกปัด จึงเหยียบจานลูกปัดหกกระจาย  ถ๎านักเรียนเป็นจุ๐ม  นักเรียนจะทําอยํางไร 
 ๑. บอกพิมวําไมํเป็นไร และเก็บลูกปัดใสํจาน 
 ๒. ตํอวําพิมและให๎เก็บลูกปัดใสํจานให๎ครบ 
 ๓. ให๎พิมเก็บลูกปัดใสํจานให๎ครบ และชํวยร๎อยลูกปัดด๎วย 
 
๑๔) อิงและเมจินั่งทําการบ๎านอยูํที่โต๏ะริมสนาม ขณะที่เมจิยกแก๎วน้ํา ขึ้นดื่ม ได๎ทําน้ําหกใสํการบ๎าน
ของอิง ถ๎านักเรียนเป็นอิง นักเรียนจะทําอยํางไร 
 ๑.  ตํอวําเมจิที่ทําซุํมซําม 
 ๒.  บอกเมจิวําไมํเป็นไรและเอาผ๎ามาซับน้ํา 
 ๓.  บอกให๎เมจิซับน้ํา และทําให๎สมุดการบ๎านแห๎ง 
 
๑๕). กุ๏กพาเพ่ือน ๆ  มานั่งที่ม๎าหิน  ที่มีหนังสือวางอยูํแล๎ว ๓ ถึง ๔ เลํม ตํอมามีนักเรียนชั้นอ่ืนกลุํม
หนึ่งมาบอกให๎กุ๏กและเพ่ือน ๆ ไปนั่งที่อ่ืน เพราะม๎าหินชุดนี้พวกเขาจองไว๎กํอนแล๎ว ถ๎านักเรียนเป็น
กุ๏ก นักเรียนจะทําอยํางไร 
 ๑.  พาเพ่ือนไปหาที่นั่งอ่ืนพวกเขาคงมากํอนเพราะมีสมุดวางไว๎ 
 ๒.  บอกกับเพ่ือนไมํต๎องไป  เพราะพวกเรามานั่งอยูํกํอน 
 ๓.  บอกให๎นักเรียนกลุํมนั้นไปนั่งม๎าหินตัวอ่ืนที่ยังมีอยูํอีก 
 
๑๖) ตอนพักกลางวัน นัทชวนตั๊กไปดูการเลํานิทานประกอบทําทางในห๎องสมุด  เพราะนัทชอบนิทาน 
แตํตั๊กบอกวําอยากดูเขาซ๎อมตีกลองที่ห๎องดนตรี เพราะชอบและสนุกดี ถ๎านักเรียนเป็นนัท นักเรียน
จะทําอยํางไร 
 ๑. พูดให๎ตั๊กเปลี่ยนใจไปดูการเลํานิทานด๎วย 
 ๒. เปลี่ยนใจไปดูซ๎อมตีกลองเพ่ือเอาใจตั๊ก 
 ๓. แยกกันไปดูตามที่แตํละคนชอบ 
๑๗). เวลาทํางานอยูํในกลุํมเดียวกัน  ตุํนกับเนย  มักมีความคิดเห็นไมํตรงกัน  และขัดแย๎งกันอยูํบํอย 
ๆ ถ๎านักเรียนเป็นตุํนกับเนย  นักเรียนจะทําอยํางไร 
 ๑. ไมํทํางานอยูํในกลุํมเดียวกัน 
 ๒.  พยายามฟังเหตุผลและรํวมกันสรุป 
 ๓.  ทํางานรํวมกันตํอไป แตํไมํแสดงความคิดเห็น 
 
๑๘). ภาเป็นเพื่อนกับสุ หลังเลิกเรียนจะเดินกลับบ๎านด๎วยกันทุกวัน  วันหนึ่งสุบอกภาวํา จะเดินกลับ
บ๎านพร๎อมกับภาไมํได๎แล๎ว  เพราะอยากเรียนพิเศษตอนเย็น  ถ๎านักเรียนเป็นภา  นักเรียนจะทํา
อยํางไร 
 ๑.  เดินกลับบ๎านคนเดียว เพราะเข๎าใจสุ 
 ๒. ตํอวําสุที่ทิ้งเพ่ือนไปเรียนพิเศษ 
 ๓. ไปคบเพ่ือนคนอ่ืนแทนสุ 
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๑๙) ปิดเทอม แมํจะพานักเรียนกับน๎องไปเที่ยวสวนสนุก น๎องดีใจมาก  แตํถ๎านักเรียนไมํอยากไปสวน
สนุก อยากไปทะเลมากกวํา  นักเรียนจะทําอยํางไร  
 ๑. ไมํไปกับแมํและน๎อง แตํขออยูํบ๎าน 
 ๒. พูดให๎แมํเปลี่ยนใจพาไปเที่ยวทะเลให๎ได๎ 
 ๓. ไปเที่ยวสวนสนุก แตํโอกาสหน๎าขอไปเที่ยวทะเล 
 
๒๐) ตอนเย็นระหวํางรอผู๎ปกครองมารับ  เตยจึงชํวยเมล๑และเก๐ไปเลํนเครื่องเลํนที่สนามเด็กเลํน เมล๑
บอกจะไปทําการบ๎าน สํวนเก๐จะไปดูการ๑ตูนในห๎องสมุด ถ๎านักเรียนเป็นเตยนักเรียนจะทําอยํางไร 
 ๑. ไปดูการ๑ตูนในห๎องสมุดกับเก๐ 
 ๒.  ไปเลํนเครื่องเลํนที่สนามเด็กเลํนคนเดียว 
 ๓.  พูดเกลี่ยกลํอมให๎เมล๑และเก๐ไปเลํนเครื่องเลํนด๎วยกัน 
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