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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  การ ร าย ง านผลสรุ ป เ พ่ื อ ร าย ง านประสิ ทธิ ภ าพการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ าน 
           -  ให้บันทึกคะแนนของนักเรียนในแต่ละตัวชี้วัดลงในแบบบันทึกสรุปผลการประเมิน
ในแต่ละชั้น ตามแบบที่ก าหนด และน าผลการประเมินเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมรายงานผล
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น (ร้อยละของผู้เรียนที่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในแต่ละชั้น) บันทึกลงในโปรแกรมเพ่ือรายงานผลต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ต่อไป 
  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 



๔ 
 

 ๗.๒ สถานศึกษาน าข้อมูลจากการประเมินของนักเรียนไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาทั้ง
ในระดับชั้นรายบุคคล ซึ่งอาจด าเนินการได้ดังนี้ 
  -  ส่งมอบข้อมูลนักเรียนให้กับผู้สอนในชั้นที่นักเรียนเลื่อนชั้นไปเรียนในปีต่อไปเป็นผู้
ปรับปรุงพัฒนานักเรียนต่อไป 
  -  นักเรียนที่มีผลการประเมินผ่าน ดี และดีเยี่ยม ให้ศึกษาว่ายังมีจุดด้อยในทักษะชีวิต
ตามตัวชี้วัดใดอยู่อีกบ้างให้พัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนนั้น ส่วนนักเรียนที่มีทักษะชีวิตไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  ให้ศึ กษา เร่ ง รั ดปรับปรุ ง / พัฒนาให้ นั ก เ รี ยนมีทักษะชี วิ ตตามหลั กสู ตรต่อ ไป 
  -  ผลการประเมินตรวจสอบความคงทนในทักษะชีวิตของนักเรียนตามจุดเน้นในปีที่
ผ่านมา ให้น าไปใช้ปรับปรุง/พัฒนานักเรียนตามจุดเน้นดังกล่าว เช่นเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

แบบบนัทกึผลการประเมนิทักษะชวีติชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ 
ประเมนิ วนัที ่..............เดือน.......................................พ.ศ. ................. 

 
ค าชีแ้จง  ในช่องรายการประเมินให้บันทึกคะแนนที่ได้ ในช่องผลการประเมินให้ท าเครื่องหมาย  

เลข 
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
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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 ๖ ใส่ในช่องเป้าหมาย เท่ากับ ๕ (คน) 
  ๒. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน สรุปใส่ในช่องผลงานที่ได้ เท่ากับ ๔ (คน) 

 
 
 
 



๖ 
 

เฉลยแบบวดัทกัษะชวีติชัน้ประถมศกึษาปทีี่ ๖ 
 

ชัน้ 
 

ข้อ 

ป.๖ 

ค าตอบ 

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

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

 



 

 

 
 

เครื่องมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 
ตามจุดเน้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 

“ดา้นทกัษะชีวติ” 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๖ 
 

 
 
 
 
 
 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

สงวนลิขสทิธิ ์                                                                           กนัยายน ๒๕๕๕ 



๒ 
 

แบบวดัทกัษะชีวติ 
 

ค าชีแ้จง 
๑. แบบวัดทักษะชีวิตตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฉบับนี้ เป็นแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการวัดทักษะชีวิตของนักเรียนเพ่ือสรุปผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
๒. แบบวัดฉบับนี้มี ๓๐ ข้อ 
๓. นักเรียนมีเวลาในการท าแบบวัดฉบับนี้ ๓๐ นาท ี
๔. ตัวอย่างค าถามและวิธีตอบ 
 ตวัอยา่งค าถาม 
 (๑) วิชาได้รับค าชมเชยจากครูในการท าโครงงานภาษาไทย เขาจึงน าผลงานของตนเองเสนอไว้ที่
ป้ายนิทรรศการของห้องเรียน  ถ้านักเรียนเป็นวิชา จะท าเช่นเดียวกับวิชา เพราะเหตุใด 
  ๑. ท าตามที่ครูแนะน า 
 ๒. เพ่ือน ๆ ขอร้องให้ท า 
  ๓. ท าตามข้อตกลงของห้องเรียน 
  ๔. ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 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     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๑) ปกติสาธิตวาดภาพได้ไม่ดีนัก เขาจึงอ่านต าราเกี่ยวกับการวาดภาพ ฝึกวาดภาพบ่อย ๆ 
ระยะหลังภาพของสาธิตมักได้รับความชื่นชมจากครูและเพื่อน ๆ สาธิตน าภาพวาด 
ภาพแรกท่ีได้รับค าชมจากครูไปใส่กรอบประดับไว้ท่ีบ้าน นักเรียนคิดว่าสาธิตท าเช่นนั้น
เพราะเหตุใด 

  ๑. เขาชอบภาพนั้นมากท่ีสุด 
  ๒. เป็นภาพท่ีครูและเพื่อน ๆ ชอบ 
 ๓. เป็นภาพท่ีท าให้เขาภาคภูมิใจเป็นครั้งแรก 
 ๔. เป็นภาพท่ีท าให้เขาต้องใช้ความพยายามมากท่ีสุด 
 
๒) สงบมีฐานะยากจน เขาต้องท างานพิเศษนอกเวลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน   

จนจบการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนชอบค าพูดของสงบตามข้อใดมากที่สุด 
 ๑. “ผมดีใจท่ีได้เรียนหนังสือ” 
 ๒.  “ผมโชคร้ายที่เกิดมาเป็นคนจน” 
 ๓. “ผมภาคภูมิใจท่ีหาเงินเล่าเรียนจนจบ” 
 ๔. “บางครั้งผมรู้สึกท้อแท้แต่ก็ต้องอดทน” 
 
๓) ปราโมทย์เคยได้รับค าชมเชยจากครูและเพื่อน ๆ ว่าเป็นคนพูดเก่ง จึงอาสาเป็นพิธีกร 

การจัดกิจกรรมรอบกองไฟในการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนคิดว่าปราโมทย์ท าเช่นนั้น
เพราะเหตุใด 

  ๑. อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมรอบกองไฟ 
 ๒.  ต้องการให้เป็นท่ีรู้จักของเพื่อนมากขึ้น 
 ๓. เชื่อว่าจะท าได้เพราะเป็นคนพูดเก่ง 
 ๔. เชื่อว่าจะท าได้เพราะมีประสบการณ์มาก่อน 
 
๔) ถ้านักเรียนมีผลการเรียนในภาคเรียนนี้สูงขึ้นมาก นักเรียนจะกระท าตามข้อใด 
  ๑.  ไม่ต้องบอกใครเพราะจะเป็นการโอ้อวด 
 ๒.  รีบโทรศัพท์บอกข่าวดีกับพ่อแม่  
  ๓.  จัดเลี้ยงฉลองกับเพื่อนสนิท 
 ๔. รีบบอกให้เพื่อน ๆ ทราบ 
 
 ๕) สายบัวพยายามถักริมผ้าเช็ดหน้าผืนแรกตามท่ีครูสอนจนเสร็จ ครูบอกว่าฝีมือของ
สายบัวยังไม่ดี ต้องฝึกฝนอีก แต่สายบัวก็น าผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นไปซักรีดและเก็บไว้อย่างดี  
ถ้านักเรียนเป็นสายบัว จะท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
  ๑.  เก็บไว้เพ่ือแก้ไขในภายหลัง 
 ๒.  เป็นงานชิ้นแรกท่ีท าจนเสร็จ 
 ๓.  จะได้เตือนใจท่ีถูกต าหนิฝีมือ 
 ๔.  ไม่มีโอกาสท าผ้าเช็ดหน้าผืนใหม่อีก 
 



๔ 
 

๖) สุดสวยชอบร้องเพลง จึงหมั่นฝึกฝนและเข้าประกวดร้องเพลงในงานต่าง ๆ ได้รับรางวัล
อยู่เสมอ นักเรียนคิดว่าสุดสวยท าเช่นนั้น เพราะเหตุใด 

 ๑. อยากมีรายได้พิเศษ 
 ๒.  อยากเอาชนะคนอื่น 
 ๓.  รู้ว่าตนเองมีจุดเด่นในการร้องเพลง 
 ๔.  คิดว่าตนเองเก่งกว่าคนอื่น          
 
๗) ในงานวันปิดภาคเรียน โรงเรียนจัดให้มีการแสดงความสามารถของนักเรียนแต่ละชั้น  

เดชามีความสามารถในการปอกมะพร้าวได้รวดเร็ว ถ้านักเรียนเป็นเดชาจะท าตามข้อใด   
 ๑. แสดงวิธีปอกมะพร้าวให้เพื่อน ๆ ดู 
 ๒. ชวนเพื่อนไปแสดงความสามารถด้วยกัน 
 ๓.  บอกเพื่อนสนิทให้เสนอตนเองเป็นตัวแทนห้อง 
 ๔.  บอกถึงความสามารถของตนเองให้เพื่อนพิจารณา 
 
๘) ดุสิตมีผลการเรียนภาษาอังกฤษไม่ดี เขาจึงปรับปรุงตัวเองด้วยการตั้งใจเรียนมากขึ้น  

เมื่อกลับบ้านหมั่นทบทวนและอ่านหนังสือทุกวัน ท าให้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น  
ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของดุสิต นักเรียนจะกระท าตามข้อใด 

 ๑.  บอกดุสิตว่าควรท าอย่างนี้ทุกวิชา 
 ๒. บอกดุสิตว่าเขาควรขยันก่อนหน้านี้ 
 ๓.  เล่าการกระท าของดุสิตให้เพื่อน ๆ ฟัง 
 ๔.  บอกกับคนอื่น ๆ ว่าถ้าขยันใคร ๆ ก็ท าได้ 
๙) ครอบครัวของสมพรเป็นครอบครัวท่ีอบอุ่น พ่อแม่พี่น้องต่างรักใคร่ไม่เคยทะเลาะ   

เบาะแว้งกันเลย สมพรเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังด้วยความภาคภูมิใจในครอบครัวของตนเอง
เป็นอย่างมาก ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของสมพร นักเรียนจะท าตามข้อใด 

 ๑. ไปเย่ียมบ้านของสมพรเพื่อหาข้อเท็จจริง 
 ๒.  เล่าเรื่องท่ีสมพรภาคภูมิใจให้คนในครอบครัวฟัง 
 ๓.  ให้สมพรเล่าเรื่องครอบครัวของตนเองให้ฟังบ่อย ๆ 
 ๔.  สอบถามเพื่อน ๆ ว่าสมพรเล่าความจริงหรือไม่ 
 
๑๐) ดารณีเก็บเงินของเพื่อนท่ีท าตกหายได้ จึงน าไปมอบให้คุณครูประกาศหาเจ้าของ    

ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของเงินท่ีดารณีเก็บได้ นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร 
  ๑.  บอกดารณีว่าตนเองก าลังเดินกลับไปหาเงินท่ีตกอยู่พอดี 
 ๒. เขียนบรรยายการกระท าของดารณีในเรียงความส่งครู 
 ๓.  บอกดารณีว่าตนเองก็เคยน าเงินท่ีเก็บได้ไปมอบครู 
 ๔.  เขียนเรียงความเรื่อง “เงินหาย”  

 



๕ 
 

๑๑) มินตราตามคุณยายไปท าบุญท่ีวัด เห็นว่าใบไม้ตกเกลื่อนกลาดลานวัด วันต่อมา      
จึงชวนเพื่อน ๒-๓ คน ไปกวาดลานวัด ถ้านักเรียนเห็นมินตราท าเช่นนั้น          
นักเรียนจะท าตามข้อใด 

  ๑.  เล่าเรื่องมินตราและพื่อน ๆ ให้คุณครูฟัง 
 ๒.  คอยดูว่ามินตราจะท าอย่างนี้อีกหรือไม่ 
 ๓.  บอกมินตราว่าควรปรึกษาครูก่อน 
 ๔.  ถามเพื่อนว่ามินตรากระท าเช่นนี้เพ่ืออะไร 
 
๑๒) พนิดาเก่งคณิตศาสตร์ จึงจัดท าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ให้น้อง ๆ ชั้น ป.๕ ท่ีสนใจ

ไปใช้ เป็นท่ีชื่นชอบของน้อง ๆ ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของพนิดา นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑. บอกพนิดาให้ช่วยเพื่อนในชั้นก่อน 
 ๒. น าแบบฝึกหัดที่พนิดาจัดท าไปศึกษาดู 
 ๓. บอกให้พนิดาเก็บเงินค่าแบบฝึกทักษะบ้าง 
 ๔.  บอกเพื่อนคนอื่นว่าแบบฝึกทักษะของพนิดาน่าใช้มาก 
 
๑๓) ปกรณ์มีฝีมือในการหล่อปูนพลาสเตอร์เป็นตุ๊กตารูปต่าง ๆ แล้วน ามาระบายสี        

ให้สวยงาม น าไปวางขายในงานต่าง ๆ ตามโอกาส ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของปกรณ์     
ได้เห็นผลงานของปกรณ์แล้วจะท าอย่างไร 

 ๑.  บรรยายความสวยงามของตุ๊กตาของปกรณ์ให้น้องฟัง 
 ๒.  ขอผลงานของปกรณ์ท่ีวางขายไปเป็นท่ีระลึก 
 ๓.  เล่าเรื่องการขายสินค้าอื่น ๆ ให้ปกรณ์ฟัง 
 ๔.  รอดูผลงานชิ้นต่อไปของปกรณ์ 
 
๑๔) เพื่อนหลายคนไม่ค่อยพอใจสาริณีท่ีต้องช่วยพ่อแม่ขายผักสดในตลาด เพื่อนชวนไป

ไหนก็ไม่ไป ถ้านักเรียนเป็นเพ่ือนสนิทของสาริณี นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑.  บอกเพื่อน ๆ ไม่ให้รบกวนสาริณี 
 ๒.  บอกเพื่อน ๆ ว่าสาริณีท าถูกต้องแล้ว 
 ๓.  บอกสาริณีว่าควรไปเท่ียวกับเพื่อน ๆ บ้าง 
 ๔.  ช่วยสาริณีขายผักเพราะเห็นว่าเป็นการกระท าท่ีดี 
 
๑๕) พิทยาเกิดความสงสัยในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษค าหนึ่ง เนื่องจากคุณครู   

ท่ีสอนออกเสียงต่างจากท่ีเคยได้ยินพิธีกรทางโทรทัศน์ออกเสียง ถ้านักเรียนเป็นพิทยา  
นักเรียนจะท าอย่างไร 

 ๑.  บอกคุณครูว่าน่าจะออกเสียงผิดเพราะเคยได้ยินพิธีกรทางโทรทัศน์ออกเสียง  
      อีกแบบหนึ่ง 
 ๒.  เก็บความสงสัยไว้เพราะไม่รู้ว่าครูหรือพิธีกรออกเสียงได้ถูกต้อง 
 ๓.  คอยสังเกตคนอื่นออกเสียงเมื่อมีโอกาส 
 ๔.  ไม่ถามข้อสงสัยเพราะกลัวครูไม่พอใจ 



๖ 
 

๑๖) ก าชัยวิ่งกระหืดกระหอบมาชวนกรรณและเพื่อน ๆ ไปแก้แค้นนักเรียนห้องข้าง ๆ     
ท่ีต่อยหน้าตนเอง ถ้านักเรียนเป็นกรรณ นักเรียนจะท าอย่างไร 

 ๑. ไปช่วยก าชัยทันที 
 ๒.  ห้ามก าชัยและให้ไปบอกคุณครู 
 ๓.  ไปห้ามท้ังสองฝ่ายไม่ให้ชกต่อยกัน 
 ๔.  สนับสนุนให้ก าชัยและเพื่อน ๆ ไปแก้แค้นเพราะถูกรังแก 
 
๑๗) นุจรีมักจะท าการบ้านไม่เสร็จ และขอลอกการบ้านของนารีซึ่งเป็นคนเรียนเก่งอยู่

เสมอ ถ้านักเรียนเป็นนารีจะท าอย่างไร 
  ๑.  บอกนุจรีตรง ๆ ว่าเธอท าไม่ถูกต้อง 
 ๒.  ต่อว่านุจรีก่อนแล้วจึงให้ลอกการบ้าน 
 ๓.  ให้นุจรีลอกการบ้านต่อไปเพราะสงสาร 
 ๔. ให้นุจรีลอกการบ้านต่อไปเพราะกลัวนุจรีจะโกรธ 
 
๑๘) ครูขอให้ประภาเป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันตอบค าถามจากสารานุกรมในระดับ 

กลุ่มโรงเรียน เพื่อคัดเลือกไปแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป ถ้านักเรียนเป็นประภา    
จะท าอย่างไร 

  ๑.  ตอบรับถ้ามีคนช่วยแนะน าให้ 
 ๒.  ตอบรับทันทีเพราะมั่นใจว่าตนเองท าได้ 
 ๓. บอกครูว่าขอคิดก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าจะท าได้  
 ๔.  ตอบปฏิเสธทันทีเพราะไม่เชื่อความสามารถของตนเอง 
 
๑๙) คุณครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจะจัดในงานปิดภาคเรียน  

เพื่อน ๆ ต่างเสนอกิจกรรมอย่างหลากหลาย อนุชาอยากให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขัน    
กีฬาด้วย ถ้านักเรียนเป็นอนุชาจะท าอย่างไร 

 ๑. ยกมือเสนอทันที 
 ๒.  บอกเพื่อนท่ีนั่งข้าง ๆ ให้ช่วยเสนอ 
 ๓.  ไม่เสนอเพราะกลัวครูจะถามรายละเอียด 
 ๔.  ไม่เสนอเพราะคาดว่าเพื่อนบางคนจะเสนอตรงกัน 
 
๒๐) จันทราก าลังออกแบบปกรายงานกลุ่มอยู่ เห็นราตรีเดินเข้ามาพอดี จึงถาม        

ความคิดเห็นของราตรี ราตรีเห็นว่าแบบปกรายงานของจันทรายังไม่ดีเท่าท่ีควร      
ถ้านักเรียนเป็นราตรี นักเรียนจะท าเหมือนข้อใด 

 ๑.  พูดเปรย ๆ ว่าแบบนี้ก็น่าจะใช้ได ้
 ๒. แสดงความเห็นตรงไปตรงมา 
 ๓.  ไม่ออกความเห็นเพราะท างานคนละกลุ่ม  
 ๔.  บอกจันทราว่าดีแล้วเพราะกลัวจันทราเสียใจ 



๗ 
 

๒๑) นักเรียนมีกิจกรรมท่ีเห็นว่าจะเป็นผลดีต่อนักเรียน โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม แต่ต้อง
ใช้เวลานาน เมื่อเข้าประชุมสภานักเรียน สังเกตเห็นว่ากรรมการหลายคนไม่เห็นด้วย   กับ
กิจกรรมท่ีใช้ระยะเวลานาน นักเรียนจะท าอย่างไร  
 ๑.  เสนอกิจกรรมให้พิจารณาแม้จะไม่มีความมั่นใจ 
 ๒.  เสนอกิจกรรมให้พิจารณาเพราะเชื่อว่าจะชี้แจงให้เข้าใจได้ 
  ๓.  ไม่เสนอกิจกรรมให้พิจารณาเพราะไม่มั่นใจว่ากรรมการจะชอบ 
 ๔.  ไม่เสนอกิจกรรมให้พิจารณาเพราะมั่นใจว่ากรรมการจะไม่พิจารณาเห็นชอบ 
 
๒๒) คุณครูบอกนักเรียนชั้น ป.๖ ว่าโรงเรียนจะจัดงานวันอ าลาโรงเรียน และถามว่าใคร    

มีความสามารถพิเศษท่ีจะแสดงในงานนี้บ้าง อรมีความสามารถในการตีขิมและคิดว่า
ตนสามารถแสดงในงานนี้ได้ ถ้านักเรียนเป็นอรจะท าอย่างไร 

 ๑.  บอกเพื่อนว่าให้ช่วยเสนอชื่อตนเอง 
 ๒.  อาสาที่จะเล่นขิมในงานของโรงเรียน 
 ๓.  ถ้าเพื่อนเสนอชื่อตนเองก็จะท า 
 ๔.  ถ้าครูขอให้ท าก็เต็มใจ 
 
๒๓) เพื่อน ๆ ส่วนใหญ่เสนอชื่อให้เอกพลเป็นหัวหน้าห้อง เพราะเห็นว่ามีความสามารถ 

และเป็นท่ียอมรับของเพื่อน ๆ ถ้านักเรียนเป็นเอกพล นักเรียนจะให้ค าตอบกับเพื่อน ๆ 
อย่างไร 

 ๑.  ตอบตกลงเพราะตามใจเพื่อน 
 ๒. ขอคิดดูก่อนเพราะยังไม่แน่ใจในความสามารถ 
 ๓.  ปฏิเสธทันทีเพราะคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถพอ 
  ๔.  ตอบตกลงเพราะภูมิใจท่ีเพื่อนยอมรับความสามารถของตนเอง 
 
๒๔) ครูวิจารณ์ผลงานการเขียนเรียงความของนักเรียนแต่ละคนให้ทุกคนฟัง หลายคน    

ได้รับค าชมเชยจากครู ส่วนของโสภาครูวิจารณ์ว่ายังมีจุดด้อยในเรื่องการใช้ภาษา   
การเขียนสรุปเรื่องและข้อบกพร่องอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง ถ้านักเรียนเป็นโสภา         
จะท าอย่างไร 

 ๑.  รู้สึกเสียใจแต่ก็ยอมรับค าวิจารณ์ของครู 
  ๒.  บ่นกับเพื่อนว่าครูไม่ควรวิจารณ์ผลงานให้เพื่อน ๆ คนอื่นฟัง 
 ๓.  ยอมรับว่าผลงานของตนเองบกพร่องและจะต้องปรับปรุงต่อไป 
 ๔.  บอกกับเพื่อนคนสนิทว่าผลงานของเพื่อนบางคนก็ได้รับค าต าหนิเหมือนกัน 
 
๒๕) สารภีนุ่งกระโปรงสั้นมาก จึงถูกครูเรียกไปตักเตือน ถ้านักเรียนเป็นสารภีจะท า
อย่างไร 
 ๑. บอกกับครูว่ายังมีคนอื่น ๆ ท่ีนุ่งกระโปรงสั้นมากกว่าตน 
 ๒.  บอกกับเพื่อน ๆ ว่าให้ระวังจะถูกครูเรียกไปตักเตือน 
 ๓.  แก้ไขชายกระโปรงให้ยาวลงอย่างเต็มใจ 
 ๔.  แก้ไขชายกระโปรงให้ยาวลงโดยไม่พอใจ 
 



๘ 
 

๒๖) ชัยพรเดินชนแจกันดอกไม้ของดาวใจตกลงมาแตก ดาวใจจึงต่อว่าชัยพร                
ท่ีไม่ระมัดระวัง ชัยพรได้กล่าวค าขอโทษและแสดงความเสียใจอย่างจริงใจ                  
ถ้านักเรียนเป็นดาวใจจะท าอย่างไร 

  ๑.  ให้ชัยพรซื้อแจกันมาให้ใหม่ 
 ๒.  บอกครูและเพื่อน ๆ ว่าชัยพรแกล้ง 
 ๓.  บอกชัยพรว่าไม่เป็นไรต่อไปให้ระวังมากกว่านี้ 
 ๔.  ให้อภัยเพราะเห็นว่าชัยพรเสียใจจริง ๆ 
 
๒๗) ปู่ของถนอมกล่าวชมน้องชายของถนอมเป็นประจ าว่า เป็นเด็กดีว่านอนสอนง่าย   

และสอนถนอมว่าให้ดูน้องเป็นตัวอย่าง ไม่ควรดื้อกับผู้ใหญ่ ถ้านักเรียนเป็นถนอม    
จะปฏิบัติเป็นอย่างไร 

 ๑. ไม่น้อยใจปู่เพราะปู่สอนให้ท าในสิ่งท่ีดี 
 ๒.  น้อยใจปู่บ้างแต่จะเชื่อฟังปู่จะได้รักมากขึ้น 
  ๓.  บอกปู่ด้วยความน้อยใจว่าปู่รักหลานไม่เท่ากัน 
 ๔.  บอกปู่ว่าไม่ควรน าตนเองไปเปรียบเทียบกับน้อง 
 
๒๘) มยุรีช่วยแม่ล้างจานท่ีบ้าน และได้ท าจานลื่นหลุดจากมือตกแตก แมต่่อว่ามยุรี        

ว่าไม่ระมัดระวัง ถ้านักเรียนเป็นมยุรีจะท าอย่างไร 
   ๑.  ร้องไห้เสียใจท่ีถูกแม่ต่อว่า 
 ๒.  น้อยใจเพราะตั้งใจช่วยแม่ 
 ๓.  ไม่เสียใจเพราะบกพร่องจริง 
 ๔.  ต่อไปจะไม่ช่วยแม่อีก 
 
๒๙) ในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ อาภรณ์มักจะไปบ้านพักคนชราเพื่อท ากิจกรรมบันเทิง  

แก่คนชรา นักเรียนคิดอย่างไรกับการกระท าของอาภรณ์ 
 ๑.  อาภรณ์คงชอบคนสูงอายุ 
 ๒.  อาภรณ์อยากได้รับค าชมเชย 
 ๓. อาภรณ์ได้ท าในสิ่งท่ีเขาพอใจ 
 ๔. วันหยุดอาภรณ์ควรพักผ่อนมากกว่า 
 
๓๐) ทุกเช้าเมื่อไปถึงโรงเรียน สุรภีจะจัดเก็บมุมหนังสือในห้องเรียนให้เป็นระเบียบ      

เป็นประจ า นักเรียนคิดอย่างไรกับการกระท าของสุรภี 
 ๑. สุรภีต้องการค าชมจากครูและเพื่อน 
 ๒. สุรภีท าให้ห้องเรียนเรียบร้อยมากขึ้น 
 ๓.  สุรภีชอบท าสิ่งท่ีแตกต่างจากคนอื่น 
 ๔.  สุรภีเกรงว่าเพื่อนจะท าได้ไม่ดีเท่าตัวเอง 
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