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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 ่๖ 
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 ๖ ใส่ในช่องเป้าหมาย เท่ากับ ๕ (คน) 
  ๒. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน สรุปใส่ในช่องผลงานที่ได้ เท่ากับ ๔ (คน) 
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เฉลยแบบวดัคณุลกัษณะตามชว่งวยัชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ 
 

              ชัน้ 
 

ข้อ 

ป.๖ 

ค าตอบ 

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

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

 



 

 

 
 

เครื่องมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 
ตามจุดเน้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 

“ดา้นคณุลกัษณะตามชว่งวยั” 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๖ 
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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) กาญจนาไปเที่ยวบ้านกอแก้ว เห็นหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะรับแขก  จึงหยิบขึ้นมาอ่านดู    
และรู้สึกว่าหนังสือเล่มนั้นอ่านสนุกแต่ไม่มีเวลาพอที่จะอ่านให้จบ ถ้านักเรียนเป็นกาญจนา           
จะท าอย่างไร 

 ๑.  เลิกอ่านแล้ววางหนังสือไว้ที่เดิม 
 ๒.  ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อที่บ้าน 
 ๓. ชมว่าหนังสือเล่มนั้นสวยและน่าอ่าน 
 ๔. เลิกสนใจเพราะต้องมาพูดคุยกับกอแก้ว 
 
๒) อารยามักจะน าความรู้และเรื่องราวต่าง ๆ จากการอ่านหนังสือมาบอกเล่าเพ่ือน ๆ ท าให้เพ่ือน

ได้รับความรู้ไปด้วย ถ้านักเรียนเป็นเพ่ือนของอารยาจะท าอย่างไร 
 ๑. ชวนอารยาพูดคุยเรื่อง ๆ บ้าง 
 ๒.  อยากหาเรื่องแปลก ๆ มาเล่าบ้าง 
  ๓. ไม่สนใจเรื่องที่อารยาคุยเพราะไม่รู้เรื่อง       
 ๔. ฟังอารยากับเพ่ือนคนอ่ืนคุยกันตามมารยาท 
 
๓) ถ้าเพ่ือนมาบอกนักเรียนว่ามีร้านหนังสือเปิดใหม่มาอยู่ใกล้ ๆ บ้าน  และชวนนักเรียนไป          

ร้านหนังสือนั้นด้วยกัน นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑.  ไม่ไปเพราะอยู่บ้านสบายกว่า 
 ๒.  ไปเพราะอยู่บ้านนาน ๆ ก็เบื่อ 
 ๓.  ไปเพราะอยากอ่านหนังสือหลายประเภท 
 ๔.  ไม่ไปเพราะอยู่บ้านเล่นอย่างอ่ืนดีกว่า 
 
๔) ในระหว่างที่นักเรียนต้องไปนั่งคอยเพ่ือนนาน ๆ  นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑. นั่งเล่นเกม 
 ๒.  นั่งรอคอยไปเรื่อย ๆ 
 ๓.  ฟังเพลงในวิทยุไปพลาง ๆ 
 ๔.  อ่านหนังสืออะไรก็ได้ที่หาได้ในขณะนั้น 
 
๕) พ่อของประสานปลูกพืชสมุนไพรไว้หลายอย่าง บางครั้งพ่อจะน าสมุนไพรบางชนิดมาปรุงยาใช้เอง

แต่พ่อไม่เคยบอกหรือเขียนต ารายาที่ปรุงไว้เลย จนประสานเกรงว่าต่อไปจะไม่มีใครในบ้าน        
สามารถปรุงยาอย่างพ่อได้ ถ้านักเรียนเป็นประสานนักเรียนจะท าอย่างไร 

 ๑. ไปหาต ารายาสมุนไพรจากหนังสือต่าง ๆ 
 ๒. สอบถามต ารายาสมุนไพรจากพ่อและจดบันทึกไว้ 
 ๓. ทดลองปรุงยาสมุนไพรเองตามต ารายาในหนังสือ 
 ๔. บอกพ่อให้เขียนต ารายาสมุนไพรขาย 
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๖) พ่อถามกมลว่าปิดภาคเรียนนี้ มีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก กมลอยากไปเข้าค่ายหรือไม่ 
ถ้านักเรียนเป็นกมลจะตอบพ่อว่าอย่างไร 
  ๑. อยากไปเพราะจะได้พบเพ่ือนใหม่ ๆ 
 ๒.  อยากไปเพราะจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
 ๓. ไม่อยากไปเพราะกลัวจะยากเกินไป 
   ๔. ไม่อยากไปเพราะอยากพักผ่อนช่วงปิดเทอม  

 
๗) ถ้ามีเพ่ือนหลายคนมาชวนนักเรียนไปท ากิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนจะไปกับเพ่ือนคนไหน  
        ๑. กันชวนไปตกปลา 
 ๒. ตาลชวนไปดูหนัง 
        ๓. เดียวชวนไปเท่ียวพิพิธภัณฑ์ 
  ๔. ปอยชวนไปเท่ียวบ้านเพ่ือนที่ต่างจังหวัด 
 
๘) แม่ของพินิจชอบฟังรายการข่าวทางวิทยุระหว่างเตรียมอาหารทุกครั้ง ขณะที่พินิจเดินผ่านไป    

ใกล้ครัว ได้ยินเสียงนักจัดรายการพูดถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ที่ก าลังแพร่หลายใน
ต่างประเทศ และได้ยินแม่เปลี่ยนสถานี ถ้านักเรียนเป็นพินิจจะท าอย่างไร 

  ๑. ขอให้แม่เปลี่ยนไปสถานีเพลง 
        ๒. เดินผ่านไปโดยไม่สนใจเสียงจากวิทยุ 
 ๓. เงี่ยหูฟังว่าเป็นรายการอะไรแล้วเดินผ่านไป 
        ๔. บอกแม่ขอให้เปลี่ยนกลับมาท่ีสถานีเดิมเพ่ือฟังต่อ 
 
๙) ถ้าครอบครัวของนักเรียนคิดว่าจะไปเที่ยวทะเล สัก ๒-๓ วัน นักเรียนจะเตรียมตัวอย่างไร 
   ๑. ศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากวารสาร 
 ๒. เตรียมซื้ออุปกรณ์ส าหรับเล่นน้ าทะเล 
 ๓.  ถึงวันไปเที่ยวก็จัดกระเป๋าเดินทาง 
  ๔. จัดเตรียมขนมไปรับประทาน 
 
๑๐) สาครมาเที่ยวที่บ้านงามตา เมื่อคุยกันไปได้สักครู่  สาครนึกได้ว่าขณะนั้นจะมีรายการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์ช่องหนึ่ง แต่โทรทัศน์บ้านของงามตาก าลังเปิดรายการโทรทัศน์         
ช่องอ่ืนอยู่ ถ้านักเรียนเป็นสาครจะท าอย่างไร  

  ๑. ชวนงามตาพูดคุยเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๒. ชวนงามตาไปร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
   ๓. งดดูรายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะก าลังคุยสนุก 
  ๔.  ชวนงามตามให้เปิดโทรทัศน์ดูรายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 
 
 



5 
 

๑๑) ถ้านักเรียนอยากทราบว่าเพลงอุทยานดอกไม้ ซึ่งกล่าวถึงดอกไม้จ านวนมากได้กล่าวถึงดอกไม้     
กี่ชนิด นักเรียนจะปฏิบัติตามข้อใด 

  ๑. นับชื่อดอกไม้ไปเรื่อย ๆ ขณะฟังเพลง 
 ๒. ฟังเพลงให้จบแล้วค่อยมานับชื่อดอกไม้ 
  ๓. ฟังเพลงและท าเครื่องหมายไว้ทันทีท่ีเพลงเอ่ยถึงชื่อดอกไม้ 
  ๔. ฟังเพลงแล้วนับเฉพาะชื่อดอกไม้ที่รู้จัก 
 
๑๒) นักเรียนชอบการกระท าของใครมากท่ีสุด  
  ๑. สมถ่ายเอกสารจดบันทึกของสุดไว้อ่าน 
 ๒. สุดจดบันทึกความเข้าใจขณะฟังครูสอน 
  ๓. ส้มจดค าพูดของครูขณะสอนอย่างละเอียด 
  ๔. สดเขียนการ์ตูนแก้เครียดในขณะฟังครูสอน 
 
๑๓) อาคมน าสมุดจดงานมาอ่านทบทวนก่อนสอบ แต่อาคมจดรายละเอียดที่เรียนไว้มาก จนคิดว่า    

ถ้าจะอ่านซ้ าอีกเท่ียวคงเสียเวลามาก ถ้านักเรียนเป็นอาคมจะท าอย่างไร 
  ๑. อ่านเพียงบางเรื่อง 
 ๒. ขอยืมสมุดจดงานของเพ่ือนมาอ่าน 
       ๓. อ่านสมุดจดงานทบทวนเพียงเที่ยวเดียว 
        ๔. อ่านแล้วสรุปเป็นแผนที่ความคิดไว้เพ่ือทบทวนอีกครั้ง 
 
๑๔) สันติอ่านพบข้อมูลเรื่องเดียวกันจากหนังสือสองเล่มมีความแตกต่างกัน ท าให้ไม่แน่ใจว่าข้อมูลใด

ถูกต้อง ถ้านักเรียนเป็นสันติจะท าอย่างไร 
   ๑. จดข้อมูลจากหนังสือทั้งสองเล่มไว้เปรียบเทียบกับข้อมูลแหล่งอื่น 
 ๒. ให้เพ่ือนช่วยตัดสินใจว่าจะเชื่อข้อมูลจากหนังสือเล่มใด 
 ๓. ตัดสินใจเลือกข้อมูลจากหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง 
 ๔. ไม่ใช้ข้อมูลจากหนังสือท้ังสองเล่ม 
 
๑๕) จันทร์อ่านนิยายเรื่องหนึ่ง แล้วสนใจพฤติกรรมของตัวละครตัวหนึ่งว่ามีความเป็นไปได้ในชีวิตจริง

หรือไม่ ถ้านักเรียนเป็นจันทร์จะท าอย่างไร 
  ๑. น าเค้าโครงเรื่องที่อ่านไปเขียนเป็นเรื่องใหม่ให้เพ่ือนอ่าน 
 ๒. บันทึกพฤติกรรมที่น่าสนใจของตัวละครแล้วน าไปพูดคุยกับเพ่ือน 
 ๓. เล่าเรื่องนิยายที่อ่านและวิพากษ์วิจารณ์ให้เพ่ือนฟัง 
        ๔. น านิยายเรื่องนั้นไปให้เพ่ือนอ่านต่อ 
 
 
 
 



6 
 

๑๖) ใกล้สอบแล้ว มนูต้องอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหลายวิชาท าให้กังวลว่าผลการสอบจะไม่ดี    
ถ้านักเรียนเป็นมนูจะท าอย่างไร 

  ๑. อ่านเฉพาะวิชาที่ยาก 
 ๒. ขอยืมบันทึกของเพ่ือนมาอ่าน 
      ๓. เรียนกวดวิชาที่ยากเป็นพิเศษ 
      ๔. ขณะเรียนจดบันทึกสรุปความรู้ไว้อ่านทบทวน 
 
๑๗) แก้มไปเที่ยวตลาดต้นไม้ พบเห็นต้นไม้หลากหลายจึงจดชื่อลักษณะของต้นไม้ที่น่าสนใจไว้        

ได้หลายชนิด ถ้านักเรียนเป็นแก้มจะท าต่อไปตามข้อใด 
  ๑. น าไปอวดเพ่ือน ๆ 
 ๒. เก็บใส่แฟูมไว้อย่างดี 
        ๓. จัดหมวดหมู่ต้นไม้ที่จดบันทึกไว้ 
       ๔. ไปตลาดต้นไม้บ่อย ๆ เพ่ือดูต้นไม้ใหม่ ๆ 
 
๑๘) ก่อนเข้าห้องเรียนหลังพักกลางวัน จ าปูนพบว่าเศษกระดาษแผ่นหนึ่งมีสูตรอาหารน่าสนใจ      

แต่เศษกระดาษดังกล่าวมีรอยเปรอะเปื้อนมากจนเก็บไว้ไม่ได้ ถ้านักเรียนเป็นจ าปูนจะท าอย่างไร 
   ๑. ทิ้งเศษกระดาษไปเพราะเปื้อนมาก 
 ๒.  อ่านสูตรอาหารให้จบก่อนทิ้งไปเพราะเปื้อนมาก 
      ๓. จดสูตรอาหารจากเศษกระดาษอย่างคร่าว ๆ  พอเข้าใจเพราะถึงเวลาเรียน 
       ๔. คัดลอกสูตรอาหารในเศษกระดาษอย่างละเอียดโดยยอมเข้าห้องเรียนสาย 
 
๑๙) แม่พาผกาไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ผกาเปิดเมนูอาหารอ่านพบว่าแต่ละรายการอาหารมีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผกาสนใจชื่อรายการอาหารภาษาอังกฤษเพราะไม่เคยทราบมาก่อน           
ถ้านักเรียนเป็นผกาจะท าอย่างไร 

  ๑. ขอให้แม่พามากินอาหารที่ร้านนี้ใหม่เพราะจะได้ชิมอาหารอ่ืน ๆ อีก 
      ๒. ขอกระดาษมาจดชื่ออาหารที่สนใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ       
 ๓. ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพอาหารที่น่าสนใจจากเมนูอาหาร 
 ๔. ถามแม่ว่าร้านคนไทยท าไมต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วย   
 
๒๐) ครูน าผลการเรียนทุกวิชาของนักเรียนมาติดไว้ ในห้องเรียน ถ้านักเรียนอยู่ ในห้องนั้น         

นักเรียนจะท าตามข้อใด 
 ๑. คัดลอกผลการเรียนของตนไปตรวจสอบหาข้อบกพร่อง 
        ๒. อ่านดูผลการเรียนของเพ่ือน ๆ เพราะอยากทราบของคนอ่ืนด้วย 
  ๓. อ่านเฉพาะข้อมูลของตนเองไม่อยากยุ่งกับคนอ่ืน 
   ๔. ไม่อ่านเพราะเคยทราบข้อมูลตนเองอยู่แล้ว 
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๒๑) นักเรียนคิดว่าการกระท าของใครถูกต้องที่สุด    
        ๑. รจนาอาสาเป็นตัวแทนกลุ่มในการน าเสนองานที่เพ่ือนในกลุ่มช่วยกันท า 
  ๒. กาญจนาเล่นทายปัญหาวิชาการกับเพ่ือน ๆ เป็นประจ า  
        ๓. สุนีย์ชอบอ่านหนังสือและท างานตามล าพัง    
 ๔. วารีกระตือรือร้นช่วยท างานให้ครู 
 
๒๒) นารีได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยเดิมในงาน
ประจ าปี ของจังหวัด ถ้านักเรียนเป็นนารี จะท าอย่างไรจึงจะดีที่สุด 
        ๑. ดูแลตนเองไม่ให้เป็นหวัดด้วยการดื่มน้ าส้ม 
 ๒. ฝึกร้องเพลงตอนเช้าทุกวันเพราะเชื่อว่าท าให้เสียงใส 
 ๓. ฟังเพลงไทยเดิมแล้วน ามาปรับปรุงข้อบกพร่องและพัฒนาให้ดีขึ้น 
 ๔.  ซ้อมร้องเพลงตามปกติเพราะมั่นใจในความสามารถของตนเอง 
 
๒๓) พ่อของระดมจะเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับขายเพราะก าลังเป็นที่นิยม แต่พ่อไม่เคยมีความรู้    
ในเรื่องนี้มาก่อน ถ้านักเรียนเป็นระดมจะช่วยพ่อได้ตามข้อใด 
    ๑. ถ้าพ่อลงมือเพาะต้นไม้จะช่วยพ่อท างาน 
 ๒. อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นไม้                   
        ๓. ชวนพ่อไปซื้อต้นไม้ที่จะเพาะมาเป็นตัวอย่าง 
  ๔. หาความรู้และบันทึกเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องนี้ให้พ่ออ่าน 
 
๒๔) ครูพาก้องและเพ่ือน ๆ ในห้องไปดูการเลี้ยงปลาในกระชังใกล้โรงเรียน ถ้านักเรียนเป็นก้อง         

คิดว่าจะท าอย่างไรต่อไป 
       ๑. เล่าเรื่องการเลี้ยงปลาในกระชังให้พ่อฟังและชวนพ่อไปดู 
 ๒. บอกครูว่าไม่ชอบ อยากเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว 
     ๓. พาน้องไปเที่ยวที่กระชังเพราะอากาศดีมาก 
        ๔. เสนอครูว่าควรไปศึกษาดูงานบ่อย ๆ   
 
๒๕) แพรวและเพ่ือนไปเที่ยวงานสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย ได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งน่าสนใจที่น า

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อนมาใช้ ถ้านักเรียนเป็นแพรวจะท าอย่างไร 
        ๑. ดูสิ่งประดิษฐ์นั้นด้วยความสนใจ 
        ๒.  เก็บเอกสารแนะน าสิ่งประดิษฐ์กลับไปบ้าน 
  ๓. ซักถามเก่ียวกับสิ่งประดิษฐ์นั้นจากผู้น ามาแสดง 
        ๔. ดูสิ่งประดิษฐ์นั้นสักครู่แล้วไปดูอย่างอ่ืนต่อไป   
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๒๖) ครูเชิญลุงมีซึ่งเป็นเกษตรกรท้องถิ่นมาให้ความรู้เรื่องการท าไร่นาสวนผสม ระหว่างบรรยาย     
ให้ความรู้ กรรณจะซักถามข้อสงสัยบ่อย ๆ ถ้านักเรียนเป็นเพ่ือนของกรรณ นักเรียนคิดอย่างไร 

 ๑. กรรณไม่รู้จักเกรงใจผู้อื่น 
  ๒. ถ้ามีข้อสงสัยก็จะท าอย่างกรรณ 
 ๓. ดีเหมือนกันที่กรรณซักถามแทนเรา 
  ๔.  กรรณมีข้อสงสัยซักถามมากน่าร าคาญ 
 
๒๗) แปูงและเพ่ือน ๆ ๔-๕ คน ต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันกีฬาต่างจังหวัด เมื่อกลับมา   

ทุกคนกังวลที่ขาดเรียนไปหลายวัน ถ้านักเรียนเป็นแปูงและเพ่ือน ๆ จะท าอย่างไร 
  ๑.  ช่วยกันติวกันเอง 
 ๒. ขอให้เพ่ือนที่ได้เรียนช่วยติวให้ 
 ๓. จะไม่สมัครเป็นนักกีฬาของโรงเรียนอีก 
  ๔. ขอคะแนนพิเศษในฐานะเป็นนักกีฬาของโรงเรียน  
 
๒๘) นิยมได้ยินโดมเพื่อนข้างบ้านเปุาขลุ่ยเกือบทุกวัน นิยมอยากเปุาขลุ่ยเป็นบ้างและอยากฝึกให้เป็น

โดยเร็ว จึงไปซื้อขลุ่ยมาเลาหนึ่ง ถ้านักเรียนเป็นนิยมจะท าอย่างไรต่อไป 
 ๑. ฟังโดมเปุาขลุ่ยและพยายามฝึกด้วยตนเอง 
 ๒. ซ้ือต าราเปุาขลุ่ยมาหัดด้วยตนเอง 
  ๓.  ฝึกเปุาขลุ่ยด้วยตนเองทุกวัน 
  ๔. ขอให้โดมช่วยสอนเปุาขลุ่ยให้ 
 
๒๙) จริยามักจะน าเรื่องการแข่งขันประดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับชมทางโทรทัศน์ทุกคืนวันพุธ

มาคุยกับชนิกาเป็นประจ าและจะชวนให้ชนิกาดูรายการนั้นเสมอ ถ้านักเรี ยนเป็นชนิกา           
จะท าอย่างไร 

  ๑.  ดูเพราะอาจจะได้ใช้ประโยชน์ 
  ๒.  ดูเพราะจะได้มีเรื่องคุยกับจริยา 
  ๓.  ไม่ดูเพราะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียน 
  ๔. ไม่ดูเพราะไม่สนุกเหมือนรายการโปรด 
 
๓๐) ครูพานักเรียนไปชมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ซึ่งมีการแสดงผลงานและสาธิตกิจกรรมต่าง ๆ 

มากมาย เปรมจิตสนใจผลงานการท าผ้าบาติกของนักเรียนโรงเรียนหนึ่ง ถ้านักเรียนเป็นเปรมจิต         
จะปฏิบัติตามข้อใด 

  ๑. พูดชมเชยผู้สาธิต 
  ๒. ดูการสาธิตจนจบ 
  ๓. สอบถามผู้สาธิตในข้อที่สงสัย 
  ๔. ดูผลงานผ้าบาติกที่หลากหลาย 
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