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

 
ค าชีแ้จง  ในช่องรายการประเมินให้บันทึกคะแนนที่ได้ ในช่องผลการประเมินให้ท าเครื่องหมาย  

เลข 
ที่ 

ชื่อ – สกุล 

รว
มค

ะแ
นน

  (
๓๐

) 

ผลการประเมิน  
 
 
 

  สรุป 

ไม
่ผา่

นเ
กณ

ฑ์ 
(๐

-๑
๔)

 

ผ่าน 

พอ
ใช้

 (๑
๕-

๒๐
) 

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

              ชัน้ 
 

ข้อ 

ป.๕ 

ค าตอบ 

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

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

 



 

 

 
 

เครื่องมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 
ตามจุดเน้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 

“ดา้นคณุลกัษณะตามชว่งวยั” 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

สงวนลิขสทิธิ ์                                                                           กนัยายน ๒๕๕๕ 
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แบบวดัคณุลกัษณะตามช่วงวยั 
 
ค าชีแ้จง 
๑. แบบวัดคุณลักษณะตามช่วงวัยตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบ ๔ 
ตัวเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการวัดคุณลักษณะ ตามช่วงวัยของนักเรียนเพ่ือสรุปผลตาม
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. แบบวัดฉบับนี้มี ๓๐ ข้อ 
๓. นักเรียนมีเวลาในการท าแบบวัดฉบับนี้ ๓๐ นาท ี
๔. ตัวอย่างค าถามและวิธีตอบ 
 ตวัอยา่งค าถาม 
 (๑) บ่อยครั้งที่ชมพู่ไปห้างสรรพสินค้ากับคุณแม่ ชมพู่จะซื้ออุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นดินสอ 
ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ฯลฯ ถ้านักเรียนเป็นชมพู่จะท าอย่างไร 

๑. ไม่ท าแบบชมพู่ เพราะสิ่งของเครื่องใช้ตนเก็บรักษาได้ดีจึงใช้ได้นาน 
๒. ท าแบบชมพู่  เพราะตนเองอยากได้อุปกรณ์การเรียนใหม่ ๆ 
๓. ไม่ท าแบบชมพู่ เพราะอยากได้ชุดใหม่ ๆ แทน 
๔. ท าแบบชมพู่  เพราะคุณแม่อนุญาตให้ซื้อได้ 

   วธิตีอบ 
 ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ ๑ เป็นค าตอบที่ถูกหรือเหมาะสมที่สุด ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย X  
ลงในกระดาษค าตอบตรงกับหมายเลขข้อที่ต้องการ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐     

 ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบให้ขีดฆ่าค าตอบเดิมแล้วท าเครื่องหมาย X ลงในข้อใหม่ 
ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐     
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๑) นักเรียนชอบการอ่านหนังสือของบุคคลใดมากท่ีสุด 
 ๑. จรีอ่านเฉพาะหนังสือพิมพ์ 
  ๒. จเรอ่านเฉพาะหนังสือการ์ตูน 
 ๓. จรัญอ่านเฉพาะหนังสือนิทาน 
       ๔. จรวยอ่านหนังสือทุกประเภท 
 
๒) วิโรจน์อยากทราบวิธีการท านาของชาวนาไทย ถ้านักเรียนเป็นวิโรจน์  จะหาค าตอบจากแหล่งใด 
จึงจะได้ค าตอบที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุด 
 ๑. วารสาร 
 ๒. สารานุกรม 
 ๓.  พจนานุกรม 

๔. หนังสือพิมพ์ 
 
๓) ศักดาอ่านหนังสือวารสารต่าง ๆ ในห้องสมุดเป็นประจ า ถ้านักเรียนเป็นศักดา  จะท าเช่นนี้เพราะ

เหตุใด 
 ๑. ได้รู้เรื่องราวใหม่ ๆ 
 ๒. ต้องการท ารายงานส่งครู 
 ๓. ขนาดและรูปเล่มน่าสนใจ 
 ๔. หนังสือวารสารมีภาพประกอบสวยงาม 
 
๔) ในเวลาเดียวกัน โทรทัศน์บางช่องถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา บางช่องเป็นรายการละคร บางช่องเป็น

รายการสารคดี และบางช่องเป็นรายการเกมโชว์  นักเรียนจะเลือกชมรายการใด 
 ๑. ชมสารคดีเพราะได้รู้เรื่องแปลก ๆ 
 ๒. ชมละครเพราะให้ความเพลิดเพลิน 
 ๓. ชมรายการกีฬาเพราะตื่นเต้นชวนติดตาม 
 ๔. ชมรายการเกมโชว์เพราะสนุกสนานไม่เครียด 
 
๕) สมหมายจะอ่านหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียนถ้านักเรียนเป็นสมหมาย จะท า

เช่นนั้นหรือไม่เพราะเหตุใด 
 ๑. ไม่ท าเพราะช่วงปิดภาคเรียนจะต้องท าการบ้านมาก 
 ๒. ไม่ท าเพราะช่วงปิดภาคเรียนควรพักผ่อนสมอง 
 ๓. ท าเพราะจะได้มีความรู้ทันเหตุการณ์ 
 ๔.  ท าบ้างเพราะจะได้ทบทวนความรู้ 
 
 
 
 



4 
 

๖) วัลลีย์ชอบอ่านป้ายโฆษณาตามถนนหนทางและร้านค้าต่าง ๆ จนติดเป็นนิสัย ถ้านักเรียนเป็น
วัลลีย์ จะท าเช่นนั้นหรือไม่เพราะเหตุใด      

 ๑.  ท าเพราะตัวหนังสือและภาพสีสันสดใสน่าสนใจ 
 ๒.  ท าเพราะได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ 
 ๓. ไม่ท าเพราะคิดว่าไม่เกิดประโยชน์ 
 ๔.  ไม่ท าเพราะคิดว่าโฆษณาส่วนใหญ่มักเกินจริง 
 
๗) จรูญไปเที่ยวตลาดขายต้นไม้ เขาเดินอ่านป้ายชื่อพันธุ์ไม้ที่วางขายและสังเกตลักษณะของต้นไม้แต่

ละชนิดอย่างเพลิดเพลิน โดยไม่ได้ซื้อต้นไม้ดังกล่าวแต่อย่างใด ถ้านักเรียนเป็นจรูญจะท าเช่นนั้น
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ๑.  ไม่ท าเพราะท าให้เสียเวลา 
 ๒. ไม่ท าเพราะไม่มีจุดประสงค์จะซื้อต้นไม้ 
 ๓. ท าเพราะจะท าให้เกิดความเพลิดเพลิน 
 ๔.  ท าเพราะได้รู้จักชื่อและลักษณะของพันธุ์ไม้มากขึ้น 
 
๘) นักเรียนไมช่อบการกระท าของผู้ใด 
        ๑. ค ารพติดตามข่าวดาราจากอินเตอร์เน็ตแล้วน ามาเล่าให้เพ่ือนฟัง 
 ๒. ค านวนดูการ์ตูนจากอินเตอร์เน็ตแล้วน ามาเล่าให้เพื่อนฟัง 
 ๓. ค านึงอ่านหนังสือพิมพ์แล้วน ามาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังทุกวัน 
 ๔. ค ารณดูข่าวจากโทรทัศน์แล้วน ามาเล่าให้เพื่อนฟัง 
 
๙) คุณครูบอกนักเรียนในห้องเรียนว่า คุณครูได้พบรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งน่าสนใจ มีความรู้ 

และเหมาะกับนักเรียนทุกคนมากขอให้ไปดู ถ้าคุณครู  ของนักเรียนมาบอกเช่นนี้ นักเรียนจะท า
อย่างไร 

 ๑.  ดูเพราะจะได้มีความรู้รอบตัว 
 ๒.  ดูเพราะเมื่อครูถามจะได้ตอบได้ 
 ๓.  ไม่ดูเพราะมีรายการที่ชอบอยู่แล้ว 
 ๔. ไม่ดูเพราะไม่ชอบดูรายการประเภทนี้ 
 
๑๐) นักเรียนจะขอให้ผู้ปกครองซื้อคอมพิวเตอร์ให้ เพ่ือจุดประสงค์ใดมากที่สุด 
 ๑.  พิมพ์รายงาน 
 ๒.  ดูหนังฟังเพลง 
 ๓. เล่นเกมใหม่ ๆ 
 ๔.  ค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
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๑๑) มนตรีเก็บเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับความรู้เรื่องสุขภาพและโรคต่าง ๆ จากส านักงานและสาธารณสุข
จังหวัด ถ้านักเรียนเป็นมนตรี นักเรียนจะท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด 

 ๑.  น ามาท าเป็นงานประดิษฐ์เนื่องจากแผ่นพับมีสีสันสวยงาม 
 ๒.  เขียนสรุปลงในสมุดบันทึกความรู้ของตนเอง 
 ๓.  น าไปให้น้องท ารายงานส่งครู 
 ๔.  น าไปให้เพ่ือนที่สนใจ 
 
๑๒) ชุติมาเขียนรายงานประวัติจังหวัดที่ตนอยู่ โดยเปิดหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  เมื่อพบข้อมูลจาก

เว็บไซต์หนึ่งก็น ามาเขียนรายงานทันที  แต่ถูกครูทักท้วง  ว่ามีข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้อง นักเรียน
คิดว่าชุติมาควรจะท าอย่างไร ก่อนเขียนรายงานส่งครู 

 ๑. ไม่ใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
 ๒.  ถามข้อมูลจากคนในท้องถิ่น 
 ๓.  เปรียบเทียบข้อมูลกับเพ่ือนก่อน 
 ๔.  หาข้อมูลจากหลายแหล่งให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน 
 
๑๓) วรรณีชวนเพ่ือน ๆ ไปกินข้าวที่บ้าน แม่ของวรรณีท าแกงเขียวหวานอร่อยมากจนโศรยาอยากท า

แกงให้อร่อยเหมือนแม่ของวรรณี ถ้านักเรียนเป็นโศรยา  จะท าตามข้อใด  
 ๑.  ค้นหาสูตรจากแหล่งต่าง ๆ แล้วทดลองท าเอง 
 ๒.  สังเกตว่าแกงเขียวหวานมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 
 ๓.  ขอจดสูตรแกงเขียวหวานของแม่วรรณีไปทดลองท า 
 ๔.  ขอให้แม่ของวรรณีท าแกงเขียวหวานให้กินบ่อย ๆ 
 
๑๔) การเกดชอบท าอาหารมาก จึงสนใจดูโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ที่มีรายการท าอาหาร ถ้านักเรียนเป็น

การเกด นักเรียนจะท าอย่างไรต่อไปจากการดูรายการดังกล่าว        
 ๑.  ดูรายการต่อไปเรื่อย ๆ  
 ๒.  คิดวางแผนเปิดร้านอาหารในอนาคต 
 ๓. พูดชื่นชมกับเพ่ือนเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ที่ดู 
 ๔. จดบันทึกวิธีการท าอาหารชนิดต่าง ๆ ไว้ทดลองท า 
 
๑๕) นักเรียนชอบการกระท าของใครมากท่ีสุด 
 ๑. บุรินทร์จดบันทึกความรู้ในหนังสือเรียน 
 ๒.  บูรณะจัดท าบทสรุปย่อเนื้อหาที่เรียนแต่ละวิชาทุกวัน 
 ๓.  บุญญาถ่ายเอกสารความรู้ต่าง ๆ ไว้มากแต่ไม่ค่อยได้อ่าน 
 ๔.  บุรีท าเครื่องหมายไว้ที่ปฏิทินเพ่ือแสดงว่าผ่านวันนั้นไปแล้วทุกวัน 
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๑๖) ครูพานักเรียนไปศึกษาการทอผ้าที่หมู่บ้านใกล้โรงเรียน เมื่อกลับถึงโรงเรียน  นักเรียนจะปฏิบัติ
อย่างไร    
 ๑.  คอยให้ครูสั่งว่าจะท าอย่างไร 
 ๒.  เขียนรายงานขั้นตอนการทอผ้า  
 ๓.  เล่าเรื่องตื่นเต้นจากการเดินทาง 
 ๔.  เขียนแผนที่การเดินทางไปหมู่บ้านทอผ้า 
 
๑๗) ครอบครัวของสาลีไปเที่ยวตลาดน้ าและนั่งเรือล่องไปในล าคลอง โดยมีมัคคุเทศก์บรรยายให้

ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่ีผ่านไปตลอดทาง ถ้านักเรียนเป็นสาลี ควรปฏิบัติตามข้อใดมากท่ีสุด 
 ๑. ฟังค าบรรยายอย่างตั้งใจ 
 ๒. จดบันทึกสิ่งที่มัคคุเทศก์บรรยาย 
 ๓. ชักชวนพี่น้องให้ดูสถานที่ที่ผ่านไป 
 ๔. บันทึกภาพสถานที่ที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียว 
 
๑๘) นักเรียนชอบการปฏิบัติของผู้ใดมากที่สุด 
 ๑. ขวัญใจสนทนาสิ่งที่น่าสนใจกับเพื่อนทุกวัน 
 ๒.  สมใจสะสมเอกสารแผ่นพับและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
 ๓.  ดวงใจจดบันทึกไว้เป็นความรู้เมื่อพบสิ่งที่น่าสนใจ 
 ๔.  สายใจช่วยครูบรรณารักษ์ท างานในห้องสมุดทุกวัน 
 
๑๙) เมื่อครูแจกเอกสารให้นักเรียนไปอ่านประกอบการเรียนการสอน นักเรียนเลือกท่ีจะปฏิบัติเหมือน

เพ่ือนคนใด 
         ๑.  ประพันธ์ให้เพ่ือนที่เก่งสรุปให้ฟัง 
         ๒.  ประพิศจดหัวข้อส าคัญลงในสมุด 
         ๓.  ประทีปน าเอกสารไปอ่านอย่างคร่าว ๆ 
     ๔. ประภาสอ่านเอกสารแล้วท าเป็นบทสรุปย่อ 
 
๒๐) เมตตาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งกับคุณพ่อคุณแม่ ได้เห็นหุ่นขี้ผึ้งบุคคลส าคัญหลายคน แต่ละคน
น่าสนใจมาก ถ้านักเรียนเป็นเมตตาจะท าอย่างไร 
 ๑. จดชื่อหุ่นขี้ผึ้งที่เห็นไว้จนครบถ้วน 
 ๒.  พยายามจ าชื่อและประวัติหุ่นขี้ผึ้งที่ส าคัญ 
 ๓.  จดชื่อและประวัติหุ่นขี้ผึ้งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน 
 ๔.  ให้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้จดบันทึกรายละเอียดของหุ่นขี้ผึ้ง 
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๒๑) ประดับใกล้จะสอบวัดผลปลายปี แต่ไม่ค่อยมั่นใจในการท าข้อสอบ ถ้านักเรียนเป็นประดับจะปฏิบัติ
อย่างไร 

  ๑. ติววิชาที่จะสอบกับกลุ่มเพ่ือนที่เรียนดี   
 ๒. รอให้ใกล้สอบอีก ๔-๕ วัน จะรีบอ่านหนังสือ 
 ๓. หยุดเรียนก่อนสอบเพ่ืออ่านหนังสือให้เต็มที่ 
  ๔. ตั้งใจเรียนตามปกติ ผลการเรียนก็จะดีขึ้นเอง         
 
๒๒) ครูประจ าชั้นของพลอยขออาสาสมัครตัวแทนนักเรียนในห้องไปร่วมวงสนทนากับตัวแทนนักเรียน

ห้องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนตามที่โรงเรียนจัดขึ้น ถ้านักเรียนเป็นพลอยจะปฏิบัติ
ตามข้อใด 

 ๑. สมัครถ้าไม่มีคนอ่ืนสมัคร 
 ๒. สมัครเพ่ือจะได้ช่วยเหลือเพ่ือนห้องอ่ืน ๆ 
 ๓. สมัครเพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนห้องอ่ืน ๆ 
 ๔. สมัครเพราะรู้สึกดีที่จะได้เป็นตัวแทนของเพ่ือน ๆ ในห้อง 
 
๒๓) ธารีได้รับมอบหมายจากครูให้ท างานที่ไม่ถนัด ถ้านักเรียนเป็นธารี จะท าอย่างไร 
 ๑.  ให้เพ่ือนช่วยท า 
 ๒.  ท าเท่าที่จะท าได้ 
 ๓. ขอความรู้จากเพ่ือนที่มีความสามารถ 
 ๔.  ปฏิเสธแล้วขอให้ครูมอบหมายคนอ่ืนที่มีความสามารถ 
 
๒๔) นักเรียนเห็นด้วยกับการปฏิบัติของใครมากท่ีสุด 
 ๑.  เฉลียวสนใจการเรียนมากไม่สนใจเพื่อน ๆ  
 ๒.  เฉลิมชอบซักถามเรื่องต่าง ๆ  ท าให้เพื่อนได้ความรู้ไปด้วย 
 ๓.  ฉลาดดูเฉพาะโทรทัศน์เพราะสะดวกกว่าการอ่านหนังสือ 
 ๔.  ฉลองมุ่งมั่นเรียนรู้ในชั้นและท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่ครูสั่ง 
 
๒๕) โรงเรียนของอังกาบ เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาเป็นวิทยากรให้ความรู้     แก่นักเรียนเรื่องการ

ป้องกันไข้หวัดนก อังกาบมีความสนใจในเรื่องที่ฟังมาก  ถ้านักเรียนเป็นอังกาบจะปฏิบัติตามข้อ
ใด 

 ๑.  ถามวิทยากรในเรื่องที่สงสัย 
 ๒.  กล่าวค าชื่นชมวิทยากรเมื่อบรรยายจบ 
 ๓.  ขอลายเซ็นวิทยากรเพราะบรรยายได้ดีมาก 
 ๔. ขอให้วิทยากรมาพูดให้ฟังใหม่ในโอกาสต่อไป 
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๒๖) ดวงตาชอบการจัดดอกไม้สดและต้องการพัฒนาฝีมือของตนเอง  ถ้านักเรียนเป็นดวงตาจะปฏิบัติ
ตามข้อใด  

 ๑.  เลียนแบบการจัดดอกไม้สดของคนอ่ืน 
 ๒. เลือกใช้ดอกไม้แปลก ๆ มาใช้ในการจัดดอกไม้ 
 ๓.  เลือกใช้ดอกไม้สดราคาแพงในการจัดดอกไม้สด 
 ๔.  ไปชมการสาธิตการจัดดอกไม้สดในโอกาสต่าง ๆ 
 
๒๗) ถ้าโรงเรียนจัดทัศนศึกษาที่โรงเรียนอื่นซึ่งอยู่ต่างจังหวัด นักเรียนจะไปร่วมด้วยเหตุผลใด 
 ๑.  จะได้น าผลงานของโรงเรียนไปแสดง 
 ๒. จะได้ออกไปเที่ยวนอกโรงเรียนไกล ๆ บ้าง 
 ๓. จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ บ้าง 
 ๔. ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนครูจะได้ไม่ต าหนิ 
 
๒๘) ครอบครัวของบรรจงมีฐานะยากจน บรรจงได้เห็นของเล่นเด็กที่วางขาย    ในร้าน เขาอยากให้

น้องมีของเล่นบ้าง วันหนึ่งบรรจงพบไม้และสีน้ ามัน ที่พ่อเก็บไว้ ถ้านักเรียนเป็นบรรจงจะท า
อะไร 

 ๑.  ซื้อของเล่นให้น้องเพราะท าของเล่นเองไม่ได้ 
 ๒.  ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่นด้วยเศษวัสดุ 
 ๓.  น าไม้และสีน้ ามันทิ้งไปเพราะไม่ใช่วัสดุที่ใช้ท าของเล่นที่เห็นในร้าน 
 ๔. น าไม้และสีน้ ามันมาทดลองท าของเล่นให้น้องโดยดัดแปลงจากของที่เห็นในร้าน 
 
๒๙) ด ารงต้องการให้พ่อเพาะเห็ดนางฟ้าขายเพ่ือหารายได้พิเศษ แต่เขาและพ่อ ไม่มีความรู้เรื่องการ

เพาะเห็ดนางฟ้าเลย ถ้านักเรียนเป็นด ารงจะไม่ท าข้อใด 
 ๑.  ชวนพ่อไปดูวิธีเพาะเห็ดนางฟ้าที่วิทยาลัยเกษตรฯ 
 ๒. หาเอกสารเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าให้พ่ออ่าน 
 ๓. ชวนพ่อไปซื้อวัสดุอุปกรณ์การเพาะเห็ดฟางให้ครบ 
 ๔. ไปตลาดเพ่ือสอบถามแม่ค้าเรื่องการขายเห็ดนางฟ้า 
 
๓๐) ยาใจดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการท าขนมหม้อแกง ซึ่งเป็นขนมไทย ที่มีวิธีการท าหลายขั้นตอน 

ยาใจชอบขนมหม้อแกงจึงอยากทดลองท า  แต่ที่บ้านไม่มีใครเคยท ามาก่อน ถ้านักเรียนเป็นยาใจ
จะท าอย่างไร 

 ๑.  หาหนังสือวิธีท าขนมมาอ่านเพ่ิมเติมก่อนทดลองท า 
 ๒. ชวนพี่ทดลองท าตามท่ีจ าได้จากโทรทัศน์ 
 ๓.  ทดลองท าด้วยตนเองตามความเข้าใจ 
 ๔. ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการท าขนม 
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