
                   
 

 
 

ค าชีแ้จง 
เครื่องมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 

ตามจุดเน้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 
“ดา้นทักษะชวีติ” 
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ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 

สงวนลิขสทิธิ ์                                                                         กนัยายน ๒๕๕๕ 



๒ 
 

ค าชีแ้จง 
 
 ๑. บทบาทของสถานศึกษา 
 ๑.๑ ผู้บริหารและครูจะต้องด าเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพด้านทักษะชีวิตเป็นไป
ตามหลักสูตรโดยมีจุดเน้นตามนโยบายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๒ แจ้งให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการประเมินตาม
จุดเน้นที่ก าหนดเพื่อความร่วมมือในการใช้แบบวัดนี้ 
              ๑.๓ ผู้เรียนและครูต้องท าความเข้าใจกับนักเรียนว่า ผลการวัดและประเมินนี้มุ่งเน้น
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรไม่น าไปใช้ในการตัดสินผล
การเรียน 
 
 ๒.การใช้เครื่องมือ 
 ๒.๑ น าเครื่องมือของแต่ละชั้นไปวัดและประเมินนักเรียนใน ๒ ลักษณะ คือ 
                ๒.๑.๑ ใช้ประเมินนักเรียนตามระดับชั้นที่ก าลังศึกษาอยู่ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้าน
ทักษะชีวิตตามจุดเน้นของแต่ละชั้น และรายงานผลต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
              ๒ .๑ .๒ ใช้ประเมินความคงทน ด้านทักษะชีวิตของนักเรียนที่ เลื่อนชั้นเรียน            
ไปชั้นที่สูงขึ้น เช่น น าเครื่องมือของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ไปใช้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 ๒.๒ ให้สถานศึกษาใช้เครื่องมือประเมินให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถน าไปใช้ได้หลาย
ครั้ง โดย 
  ๒.๒.๑ ไม่ให้นักเรียนเลือกค าตอบลงในแบบวัดหรือข้อขีดเขียนต่าง  ๆ (ให้ใช้
กระดาษค าตอบ) 
  ๒.๒.๒ เก็บแบบวัดและเฉลยไว้ในลักษณะเอกสารลับทางราชการเพ่ือใช้ประโยชน์
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรให้นักเรียนทุกชั้นดูเฉลยแม้จะประเมินผ่านไปแล้ว 
 ๓. ระยะเวลาในการประเมนิ 
 ๓.๑ การประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านทักษะชีวิตที่ต้องรายงานผลตามโปรแกรม
ติดตามของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สถานศึกษาด าเนินการปีละ ๑ ครั้ง    
ปลายภาคเรียนที่ ๒ (ภายในเดือนมกราคม) 
     ๓.๒ การประเมินเพ่ือตรวจสอบความคงทนของทักษะชีวิตตามจุดเน้นในชั้นที่ผ่านมา          
ให้นักเรียนด าเนินการประเมินในปลายภาคเรียนที่ ๑ (ภายในเดือนสิงหาคม) 
 

๔. การด าเนินการสอบ 
 ๔.๑ ให้สถานศึกษามอบหมาย/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ เช่น การสอบวัด
ความรู้โดยทั่วไปของสถานศึกษา 
    ๔.๒ จัดสถานที่หรือห้องสอบให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
    ๔.๓ ควบคุม ก ากับ ด าเนินในการสอบอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้การด าเนินการสอบและผล
ของการสอบมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    ๔.๔ ให้ผู้ด าเนินการสอบศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
 



๓ 
 

 ๕. การตรวจให้คะแนนแปลผล 
   ๕.๑ การตรวจให้คะแนน 
     - แบบวัดทุกฉบับ ตรวจให้คะแนนตามเฉลยข้อละ ๑ คะแนน ตอบถูกต้องได้ ๑ 
คะแนน ตอบไม่ถูกต้อง ๐ คะแนน 
     - ครูผู้สอนตั้งกรรมการตามที่สถานศึกษามอบหมายเป็นผู้ตรวจให้คะแนนตามเฉลย 
และสรุปผล/แปลผล 
    ๕.๒ การแปลผล 
        การให้ระดับคุณภาพและแปลผลตามเกณฑ์การประเมินให้น าคะแนนที่ได้ของ
นักเรียนแต่ละคนมาก าหนดระดับคุณภาพและแปลความหมาย ดังนี้ 
         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
          คะแนน ๑๘-๒๐ คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับดีเยี่ยม 
          คะแนน ๑๔-๑๗ คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับดี 
          คะแนน ๑๐-๑๓ คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับผ่าน 
          คะแนน  ๐-๙    คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับไม่ผ่าน 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 คะแนน ๒๖-๓๐ คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับดีเยี่ยม 
 คะแนน ๒๑-๒๕ คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับดี 
 คะแนน ๑๕-๒๐ คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับผ่าน 
 คะแนน  ๐-๑๔  คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับไม่ผ่าน 
 
๖. การรายงานผลการประเมนิ 

      ๖.๑ การรายงานผลสรุปเพื่อรายงานประสิทธิภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               - ให้บันทึกคะแนนของนักเรียนในแต่ละตัวชี้วัดลงในแบบบันทึกสรุปผลการประเมินในแต่
ละชั้น ตามแบบที่ก าหนด และน าผลการประเมินเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมรายงานผลระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ เรียนตามจุดเน้น (ร้อยละของผู้เรียนที่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในแต่ละชั้น) บันทึกลงในโปรแกรมเพ่ือรายงานผลต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
  ๖.๒ การรายงานผลสรุปการประเมินตรวจสอบความคงทนในทักษะชีวิตของนักเรียนจาก
ชั้นที่ผ่านมาให้ใช้แบบบันทึกของชั้นที่ผ่านมาแต่ไม่ต้องรายงานผลให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ให้น าข้อมูลที่ได้ไปท าการปรับปรุงและพัฒนานักเรียนต่อไป 
 
 ๗. การน าผลการประเมนิไปใช้ 
 ๗.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
จุดเน้นด้านทักษะชีวิต เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสรุปผลปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ความส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนและน าไปสู่การตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อไป 
 ๗.๒ สถานศึกษาน าข้อมูลจากการประเมินของนักเรียนไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาทั้ง
ในระดับชั้นรายบุคคล ซึ่งอาจด าเนินการได้ดังนี้ 



๔ 
 

      - ส่งมอบข้อมูลนักเรียนให้กับผู้สอนในชั้นที่นักเรียนเลื่อนชั้นไปเรียนในปีต่อไปเป็นผู้
ปรับปรุงพัฒนานักเรียนต่อไป 
      - นักเรียนที่มีผลการประเมินผ่าน ดี และดีเยี่ยม ให้ศึกษาว่ายังมีจุดด้อยในทักษะชีวิต
ตามตัวชี้วัดใดอยู่อีกบ้างให้พัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนนั้น ส่วนนักเรียนที่มีทักษะชีวิตไม่ผ่านเกณฑ์                  
การประเมิน ให้ศึกษาเร่งรัดปรับปรุง/พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักสูตรต่อไป 
  - ผลการประเมินตรวจสอบความคงทนในทักษะชีวิตของนักเรียนตามจุดเน้น
ในปีที่ผ่านมา ให้น าไปใช้ปรับปรุง/พัฒนานักเรียนตามจุดเน้นดังกล่าว เช่นเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

แบบบนัทกึผลการประเมนิทักษะชวีติชัน้ประถมศกึษาปีที ่๕ 
ประเมนิ วนัที ่..............เดือน.......................................พ.ศ. ................. 

 
ค าชีแ้จง  ในช่องรายการประเมินให้บันทึกคะแนนที่ได้ ในช่องผลการประเมินให้ท าเครื่องหมาย  
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) 
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๒๐
) 
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(๒

๑-
๒๕

) 

ดีม
าก

 (๒
๖-

๓๐
) 

๑ เด็กชายไมตรี งามส ี ๑๖     ผ่าน 
๒ เด็กหญิงเพญ็ พู่พาน ๑๗     ผ่าน 
๓ เด็กหญิงศรี ล้ าเลิศ ๒๓     ผ่าน 
๔ เด็กชายพลอย ชูถิ่ม ๑๒     ไม่ผา่น 
๕ เด็กหญิงวัน สดใส ๑๖     ไม่ผา่น 

รวมจ านวนคน ๕  
ร้อยละ    

 
* เกณฑ์การตัดสิน ๑๕ คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน 

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

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

 
การน าผลการประเมนิเขา้ระบบเวบ็ไซตฐ์านขอ้มลูสถานศกึษา 

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

 
 
 
 
 



๖ 
 

เฉลยแบบวดัทกัษะชวีติชัน้ประถมศกึษาปทีี่ ๕ 
 

ชัน้ 
 

ข้อ 

ป.๕ 

ค าตอบ 

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

๑๐ ๒ 
๑๑ ๒ 
๑๒ ๑ 
๑๓ ๓ 
๑๔ ๒ 
๑๕ ๔ 
๑๖ ๓ 
๑๗ ๓ 
๑๘ ๒ 
๑๙ ๑ 
๒๐ ๓ 
๒๑ ๒ 
๒๒ ๑ 
๒๓ ๒ 
๒๔ ๓ 
๒๕ ๒ 
๒๖ ๔ 
๒๗ ๓ 
๒๘ ๔ 
๒๙ ๑ 
๓๐ ๔ 

 



 
 

 

 
 

เครื่องมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 
ตามจุดเน้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 

“ดา้นทกัษะชีวติ” 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 

สงวนลิขสทิธิ ์                                                                           กนัยายน ๒๕๕๕ 

  
 
 



๒ 
 

ค าชีแ้จง 
 

1. แบบวัดทักษะชีวิตตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบ             
4 ตัวเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวัดทักษะชีวิตของนักเรียนเพื่อสรุปผล             
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. แบบวัดฉบับนี้มี 30 ข้อ 
3. นักเรียนมีเวลาในการท าแบบวัดฉบับนี้ 30 นาที 
4. ตัวอย่างค าถามและวิธีตอบ 
 ตวัอยา่งค าถาม 
 (1) ปกติสาธิตวาดภาพไดไ้มด่ีนัก เขาจึงอ่านต าราเกี่ยวกบัการวาดภาพฝึกวาดภาพบอ่ย ๆ 
ระยะหลังภาพของสาธิตมักได้รับความชื่นชมจากครูและเพื่อน ๆ สาธิตน าภาพวาดภาพ
แรกที่ได้รับค าชมจากครูไปใส่กรอบประดับไว้ท่ีบ้าน นักเรียนคิดว่าสาธิตท าเช่นนั้น        
เพราะเหตุใด 
  1. เขาชอบภาพนั้นมากท่ีสุด 
  2. เป็นภาพท่ีครูและเพื่อนๆชอบ 
 3. เป็นภาพท่ีท าให้เขาภาคภูมิใจเป็นครั้งแรก 
 4. เป็นภาพท่ีท าให้เขาต้องใช้ความพยายามมากท่ีสุด 
 วิธตีอบ 
 ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกท่ี 1 เป็นค าตอบท่ีถูกหรือเหมาะสมท่ีสุด ให้นักเรียนท า
เครื่องหมาย X  ลงในกระดาษค าตอบตรงกับหมายเลขข้อที่ต้องการ ดังนี้ 
   

ขอ้ 1 2 3 4 5 
1      

 
 ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบให้ขีดฆ่าค าตอบเดิมแล้วท าเครื่องหมาย X ลงในข้อใหม่ 
 
   

ขอ้ 1 2 3 4 5 
1      
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1) อนงค์มีความสามารถในการวาดภาพ ในการท าหนังสือเล่มเล็กของกลุ่ม อนงค์อาสา  
วาดภาพประกอบ ถ้านักเรียนเป็นอนงค์ นักเรียนจะอาสาท างานด้วยความรู้สึกอย่างไร 

 1. คิดว่าตนเองท าได้ดีกว่าคนอื่น 
 2. อยากให้เพื่อนชมว่าตนเองเก่ง 
 3. ภูมิใจท่ีจะได้ท างานท่ีตนเองถนัด 
 4. อยากให้ผลงานเป็นไปอย่างที่ตนเองคิด 
 
2) มะลิช่วยพาน้อง ป.1 ข้ามถนนหน้าโรงเรียนบ่อย ๆ มาลีล้อมะลิว่าท าความดี       

เพื่อให้คุณครูชมเชย ถ้านักเรียนเป็นมะลิจะท าอย่างไร 
 1. จะไม่ช่วยน้อง ป.1 ข้ามถนนอีก 
 2. น าค าพูดของมาลีมาพิจารณา 
 3. บอกมาลีว่าถ้าไม่ท าก็ให้อยู่เฉย ๆ 
 4. บอกมาลีว่าการท าความดีไม่จ าเป็นต้องให้ครูชมเชย 
   
3) วิชาได้รับค าชมเชยจากครูในการท าโครงงานภาษาไทย เขาจึงน าผลงานของตนเอง

เสนอไว้ท่ีป้ายนิทรรศการของห้องเรียน ถ้านักเรียนเป็นวิชา จะท าเช่นเดียวกับวิชา 
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

  1. ไม่ท าเพราะเพื่อน ๆ คงไม่สนใจ 
 2. ไม่ท าเพราะเกรงเพื่อนจะคิดว่าโอ้อวด 
 3. ท าเพราะภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 4. ท าเพราะเป็นข้อตกลงของห้องเรียน 
   
4) ดวงดาวเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็จแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องสมบูรณ์ 

จึงขอให้ปราณีช่วยตรวจสอบให้เพราะปราณีเป็นคนเรียนเก่ง ถ้านักเรียนเป็นปราณี  
นักเรียนจะช่วยตรวจรายงานให้ดวงดาวหรือไม่ เพราะเหตุใด 

  1. ตรวจให้เพราะเกรงใจเพื่อน 
 2. ตรวจให้เพราะคิดว่าจะตรวจแก้ไขงานให้ดวงดาวได้  
 3. ไม่ตรวจให้เพราะคิดว่าตนเองยังไม่มีความสามารถพอ 
 4. ไม่ตรวจให้เพราะต้องการให้ดวงดาวตรวจสอบงานด้วยตนเอง 
 
5) สมชายเป็นนักกีฬาว่ายน้ า ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันระดับจังหวัด          

ถ้านักเรียนเป็นสมชายนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อได้รับรางวัลดังกล่าว 
  1. จัดงานเลี้ยงฉลองความส าเร็จกับเพื่อนๆ 
  2. บอกเพื่อน ๆ ว่าได้รับรางวัลเพราะความบังเอิญ  
 3. น ารางวัลไปแสดงและจัดปา้ยนิทรรศการท่ีโรงเรียน 
 4. ไม่ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญเพราะเคยได้รับรางวัลมาบ่อย ๆ 
 



๔ 
 

6) ศศิธรเล่นระนาดได้ดี เมื่อโรงเรียนจัดฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือจัดตั้งวงดนตรีไทยของโรงเรียน 
ศศิธรจึงอาสาสมัครเข้าร่วมวงดนตรีด้วย ถ้านักเรียนเป็นศศิธร นักเรียนเข้าร่วมวง  
ดนตรีไทยของโรงเรียนด้วยเหตุผลใดมากท่ีสุด 

  1. ได้แสดงความสามารถของตน 
 2. ต้องการสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง 
 3. ต้องการให้คุณครูชื่นชมในฝีมือของตนเอง 
 4. ต้องการเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยของโรงเรียน 
 
7) กอบศักดิ์ขยันเรียนอย่างสม่ าเสมอและสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงสุดของห้อง 

ได้รับค าชมเชยและรางวัลจากครูบ่อย ๆ ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของกอบศักดิ์      
นักเรียนจะรู้สึกต่อกอบศักดิ์อย่างไร 

  1. เฉย ๆ ถ้าเราขยันก็ท าได้เหมือนกัน 
 2. กอบศักดิ์เก่งภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียว 
 3. จะศึกษาวิธีการเรียนของกอบศักดิ์และน ามาใช้บ้าง 
 4. กอบศักดิ์ชอบภาษาอังกฤษจึงท าคะแนนได้ดี 
  
8) อุดมและอุดร ลงสมัครให้เพื่อน ๆ เลือกเป็นหัวหน้าห้องชั้น ป.5 ผลปรากฏว่าอุดมได้

คะแนนเลือกตั้งมากกว่าอุดร ได้เป็นหัวหน้าห้อง ถ้านักเรียนเป็นอุดรจะปฏิบัติตามข้อใด 
 1. จะคอยสังเกตว่าอุดมจะปฏิบัติหน้าท่ีได้เหมาะสมหรือไม่ 
 2. แสดงความยินดีกับอุดมที่เพื่อนส่วนใหญ่ลงคะแนนให้ 
 3. บอกกับเพื่อน ๆ ว่าอุดมได้รับเลือกเพราะหาเสียงเก่ง 
 4. บอกกับเพื่อนว่าอุดมได้รับเลือกเพราะเขาเรียนเก่ง 
  
9) สุรีย์เขียนเรียงความส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของ

สุรีย์ นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร 
         1. ดีใจกับสุรีย์ท่ีได้รับรางวัล 
 2. คู่แข่งมีไม่มากสุรีย์จึงได้รับรางวัล 
 3. เฉย ๆ เพราะสุรีย์ได้รางวัลบ่อย ๆ 
 4. สุรีย์ชอบวิชาภาษาไทยมานานแล้ว 
  
10) คุณครูชมอลิษาว่าเล่านิทานประกอบท่าทางได้สนุกสนาน จึงส่งอลิษาไปแสดงในงาน

วันเด็กของโรงเรียน ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของอลิษานักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร 
  1. ถ้าได้ฝึกซ้อมใคร ๆ ก็ท าได้ 
 2. อยากเล่านิทานเก่งเหมือนอลิษา 
 3. อลิษาเป็นคนร่าเริงจึงเล่านิทานสนุก 
 4. คนเล่านิทานเก่งอย่างอลิษามีหลายคน 
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11) เดชามีฐานะยากจน หลังเลิกเรียนเขาจึงไปรับจ้างขนของให้แม่ค้าทุกวัน เพื่อหารายได้
ช่วยครอบครัว ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของเดชาจะปฏิบัติอย่างไร 

  1. ไปรับจ้างขนของเป็นเพื่อนเดชา 
 2. เล่าเรื่องเดชาให้เพื่อนฟังอย่างชื่นชม 
 3. บอกเดชาให้หางานใหม่ท่ีเหมาะสมกว่า  
 4. เล่าเรื่องเดชาให้เพื่อนฟังด้วยความสงสาร 
 
12) ค ารพมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ า เขาพยายามท าความเข้าใจในขณะท่ีครู

สอนและขยันท าการบ้าน สอบถามเพื่อน ๆ เมื่อสงสัยบ้าง จนผลการสอบดีขึ้นเล็กน้อย  
ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของค ารพ นักเรียนจะพูดกับค ารพตามข้อใด 

  1. เห็นไหม เธอท าได้แล้ว 
 2. เธอจะต้องท าให้ดีกว่านี้ 
 3. เธอควรขยันมาก่อนหน้านี้ 
 4. เธอต้องไปเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม 
 
13) นทีสมัครเข้าเรียนท าอาหารท่ีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจัดขึ้นในช่วงปิดเทอมและ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมงานฝีมือต่าง ๆ จนสามารถท าอาหารและงานฝีมือได้ดี  
ถ้านักเรียนเป็นนที จะเข้าร่วมฝึกอบรมท าอาหารและงานฝีมือต่าง ๆ ด้วยเหตุผลใด 

  1. จะได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่น ๆ 
 2. จะได้มีความรู้มากกว่าการเรียนในห้องเรียน  
 3. จะได้มีความรู้ทางวิชาชีพหารายได้ให้ตนเอง 
 4. จะได้มีความรู้หลากหลายเป็นท่ีชื่นชมของคนอื่น ๆ 
 
14) เข้มป่วยและขาดเรียนไป 2 วัน เมื่อกลับมาเรียน พบว่าเพื่อน ๆ ได้เรียนล้ าหน้า      

ไปหลายเรื่องและไม่ได้ท าแบบฝึกหัดในเรื่องเหล่านั้น เข้มจึงกังวลว่าจะเรียนไม่ทัน   
เพื่อน ๆ  ถ้านักเรียนเป็นเข้มจะปฏิบัติอย่างไร 

 1. บอกครูว่าไม่ได้ท าแบบฝึกหัดเพราะลาป่วย 
 2. อ่านหนังสือและฝึกท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง  
 3. เรียนในห้องเรียนตามปกติต่อไปจะเข้าใจได้เอง 
 4. ขอให้ครูสอนเรื่องท่ีขาดเรียนซ้ าในห้องเรียนอีกครั้ง 
 
15) ไก่เป็นนักเรียน ชั้น ป.5 พ่อแม่มีอาชีพซื้อผักไปขายท่ีตลาด ไก่ปลูกผักแปลงเล็ก ๆ 

ของตนเองไว้ข้างบ้านและน าผักฝากแม่ขายเป็นเงินค่าขนมของตนเอง ถ้านักเรียน  
เป็นไก่ จะท าเช่นนี้ด้วยเหตุผลใดมากท่ีสุด 

  1. ช่วยส่งเสริมอาชีพของพ่อแม่  
 2. ต้องการมีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 3. ต้องการให้พ่อแม่ชื่นชม   
 4. ต้องการพ่ึงตนเองได้ 
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16) จิตราต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์เป็นเงิน  400 บาท แต่ไม่ต้องการ   
รบกวนเงินจากผู้ปกครอง หลังเลิกเรียนจึงไปรับจ้างล้างจานท่ีร้านอาหาร ถ้านักเรียนเป็น
เพื่อนของจิตรา นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการกระท าของจิตราอย่างไร 
  1. จิตราเป็นคนขยันขันแข็ง 
 2. หลายคนอาจแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ 
 3. จิตราสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 4. จิตรารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
17) พื้นรองเท้าของนภาช ารุด นภาไม่อยากให้แม่ต้องจ่ายเงินค่ารองเท้าของตนเอง    

เพราะเปิดเทอมนี้แม่มีค่าใช้จ่ายมากแล้ว ถ้านักเรียนเป็นนภาจะท าตามข้อใด 
  1. ซื้อรองเท้ามือสองใส่ 
 2. ขอยืมรองเท้าของเพื่อนมาใช้ก่อน 
 3. น ากาวมาติดซ่อมพื้นรองเท้าด้วยตนเอง 
 4. น ารองเท้าไปซ่อมท่ีร้านในตลาด 
 
18) ถ้านักเรียนต้องอยู่บ้านคนเดียว แม่โทรศัพท์มาบอกว่า พ่อและแม่มีธุระด่วนต้องกลับ

บ้านดึกและเป็นห่วงนักเรียนว่าจะไม่ได้กินอาหารเย็นเหมือนทุกวัน นักเรียนจะตอบแม่       
ว่าอย่างไร 

  1. จะรอกินอาหารท่ีพ่อแม่ซื้อมาให้ 
 2. จะกินอาหารกลางวันท่ีเหลืออยู่ 
 3. จะโทรศัพท์ให้เพื่อนซื้อมาให้ 
 4. วันนี้จะไม่กินอาหารมื้อเย็น 
 
19) ถ้าขณะที่นักเรียนก าลังอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบอย่างขะมักเขม้น พี่ชายมาเรียก     

ให้ไปดูการถ่ายทอดแข่งขันฟุตบอลทางโทรทัศน์ ซึ่งเป็นกีฬาที่นักเรียนชอบมาก 
นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร 

  1. ไปดูเพื่อคลายเครียด 
 2. ไปดูเพราะเกรงใจพี่ชาย  
 3. ไปดูเพราะเป็นรายการโปรด 
 4. ไปดูเพราะไม่ต้องอ่านหนังสือ 
 
20) ถ้านักเรียนได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนให้ไปแข่งขันวาดภาพระบายสี ก่อนจะเข้า

แข่งขันนักเรียนค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องการวาดภาพ และฝึกซ้อมด้วยตนเอง      
อย่างสม่ าเสมอ นักเรียนท าเช่นนั้นด้วยเหตุผลใด 

  1. ครูแนะน าให้ท า 
 2. ไม่มั่นใจในฝีมือตนเอง 
 3. ต้องการพัฒนาฝีมือตนเอง 
  4. การวาดภาพระบายสีเป็นเรื่องยาก 
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21) หัวหน้าชั้นรับสมัครเพื่อน ๆ ไปช่วยขุดลอกคูน้ าของโรงเรียนในวันหยุดตามท่ีโรงเรียน
เชิญชวน ในฐานะท่ีเป็นนักเรียนในชั้นดังกล่าว นักเรียนจะสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หรือไม่ 

  1. สมัครเพราะเกรงใจหัวหน้าชั้น 
 2. สมัครเพราะจะได้ฝึกความอดทน 
 3. ไม่สมัครเพราะเพื่อนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สมัคร 
 4. ไม่สมัครเพราะคูน้ าของโรงเรียนสกปรกมีเชื้อโรคมาก 
 
22) หลังจากทราบว่าตนเองมีโรคประจ าตัว วัชราจึงไปออกก าลังกายท่ีสนามกีฬาทุกวัน

ตามค าแนะน าของแพทย์ แม้ว่าเขาจะรู้สึกเบื่อท่ีจะต้องท าเช่นนั้น ถ้านักเรียน      
เป็นวัชราจะท าเช่นนั้น เพราะเหตุผลใด 

  1. เพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง 
 2. พ่อแม่สนับสนุนให้ท าต่อไป 
 3. ท าตามค าแนะน าของแพทย์  
 4. อยากทราบผลของการออกก าลังกาย 
 
23) ครอบครัวของกุ้งมีอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ขาย กุ้งต้องตื่นแต่เช้าช่วยเก็บไข่ก่อนไปโรงเรียน 

ทุกวัน ถ้านักเรียนเป็นกุ้ง จะท าเช่นนั้นเพราะเหตุผลใด 
  1. มีความพอใจท่ีจะท า 
 2. ช่วยลดภาระของพ่อแม่  
 3. ช่วยหารายได้ให้ครอบครัว 
 4. เป็นงานง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ท าได้ 
 
24) คุณครูของปอบอกว่า ผักท่ีซื้อมาจากตลาดมักจะมีสารเคมีตกค้าง ล้างเท่าไรก็ไม่หมด 

ท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ ถ้านักเรียนเป็นปอจะท าอย่างไร 
  1. บอกคนในครอบครัวให้กินผักน้อยลง 
 2. ให้คุณแม่เลือกซื้อผักที่มีรอยแมลงกัดกิน 
 3. ชวนคนในครอบครัวปลูกผักกินเองท่ีบ้าน  
 4. บอกคนในครอบครัวให้เลิกกินผักเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมี 
 
25) พ่อและแม่ของเดือน มีอาชีพขายผลไม้ ต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าและกลับถึงบ้าน

ตอนเย็นทุกวัน ก่อนออกจากบ้านแม่จะเตรียมอาหารเช้าไว้ให้เดือนกับน้อง และ
กลับมาหุงอาหารเย็นทุกครั้ง ถ้านักเรียนเป็นเดือนจะปฏิบัติตนอย่างไร 

  1. ชวนน้องซื้อหาอาหารกินเองทุกมื้อ 
 2. ฝึกท าอาหารเพื่อจะได้ท าอาหารแทนแม่ 
 3. ไม่กินอาหารเช้าเพื่อไม่ให้แม่ต้องล าบาก 
 4. บอกแม่ให้เปลี่ยนอาชีพจะได้มีเวลาว่างมากกว่านี้ 
 



๘ 
 

26) หลังเลิกเรียนทุกวันและในวันเสาร์ ดวงเทียนต้องไปเรียนกวดวิชา ดวงเทียนสงสาร  
แม่มากที่ต้องท างานหนัก กลับบ้านค่ าทุกวัน วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดเพียงวันเดียว 
แม่ก็ต้องท างานบ้านอีก ถ้านักเรียนเป็นดวงเทียนจะท าอย่างไร 

  1. ชวนเพื่อนสนิทไปช่วยงานบ้านในวันหยุด 
 2. หยุดเรียนกวดวิชาจะได้ช่วยแม่ท างานได้เต็มที่ 
 3. บอกแม่ให้เปลี่ยนงานใหม่ท่ีมีเวลาว่างมากกว่านี้ 
 4. ลดการเรียนกวดวิชาลงบ้างเพื่อจะได้ช่วยงานบ้าน 
 
27) นิภาเป็นคนเรียนเก่ง และได้แนะน าวิธีเรียนของตนผ่านเสียงตามสายของโรงเรียน   

ถ้านักเรียนเรียนเก่งอย่างนิภา จะท าอย่างนิภาหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  1. ไม่ท าเพราะเป็นเรื่องส่วนตัว 
 2. ไม่ท าเพราะเพื่อน ๆ จะเห็นว่าโอ้อวด 
  3. ท าเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ 
 4. ท าเพราะจะได้รับความชื่นชมจากครูและเพื่อน ๆ 
  
28) สุดาอาสาครูบรรณารักษ์ จัดเก็บหนังสือในห้องสมุดหลังรับประทานอาหารกลางวัน 

ทุกวัน ถ้านักเรียนเป็นสุดา นักเรียนท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
  1. มีเวลาว่างมาก 
 2. ชอบงานห้องสมุด 
 3. มีโอกาสได้อ่านหนังสือมากขึ้น 
 4. ห้องสมุดมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
29) ถ้าที่โรงเรียนของนักเรียนมีปัญหานักเรียนชั้น ป .2 หลายคนอ่านหนังสือไม่ออก 

นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร 
 1. อาสาสอนน้อง ป.2 อ่านหนังสือตอนกลางวัน 
  2. อยู่เฉย ๆ เป็นหน้าที่ของครูต้องแก้ปัญหา 
 3. บริจาคหนังสือการ์ตูนให้กับโรงเรียน 
 4. เสนอสภานักเรียนให้แก้ไขปัญหา 
  
30) โรงเรียนของอาลัยจัดงานวันปีใหม่ นักเรียนชั้นต่าง ๆ เตรียมรายการแสดงบนเวที   

ชั้นละ 1 รายการ ชั้นของอาลัยยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะแสดงอะไร อาลัยจึงอาสาท่ีจะ
เป็นผู้แสดงร าไทยตามท่ีตนถนัด ถ้านักเรียนเป็นอาลัยท าเช่นนี้ด้วยเหตุผลใด 

  1. อยากแสดงบนเวที 
  2. ต้องการได้รับค าชมเชย 
 3. อยากท างานตามท่ีตนถนัด 
 4. ต้องการให้ห้องเรียนมีการแสดงบนเวที 
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