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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 
                 - ให้บันทึกคะแนนของนักเรียนในแต่ละตัวชี้วัดลงในแบบบันทึกสรุปผลการประเมินใน
แต่ละชั้น ตามแบบที่ก าหนด และน าผลการประเมินเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมรายงานผล
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น (ร้อยละของผู้เรียนที่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในแต่ละชั้น) บันทึกลงในโปรแกรมเพ่ือรายงานผลต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ต่อไป 
  ๖.๒ การรายงานผลสรุปการประเมินตรวจสอบความคงทนในทักษะชีวิตของนักเรียนจาก
ชั้นที่ผ่านมาให้ใช้แบบบันทึกของชั้นที่ผ่านมาแต่ไม่ต้องรายงานผลให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 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 
 

                   -  ส่งมอบข้อมูลนักเรียนให้กับผู้สอนในชั้นที่นักเรียนเลื่อนชั้นไปเรียนในปีต่อไปเป็น         
ผู้ปรับปรุงพัฒนานักเรียนต่อไป 
                   -  นักเรียนที่มีผลการประเมินผ่าน ดี และดีเยี่ยม ให้ศึกษาว่ายังมีจุดด้อยในทักษะชีวิต
ตามตัวชี้วัดใดอยู่อีกบ้างให้พัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนนั้น ส่วนนักเรียนที่มีทักษะชีวิตไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้ศึกษาเร่งรัดปรับปรุง/พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักสูตรต่อไป 
                   -  ผลการประเมินตรวจสอบความคงทนในทักษะชีวิตของนักเรียนตามจุดเน้นในปีที่
ผ่านมา ให้น าไปใช้ปรับปรุง/พัฒนานักเรียนตามจุดเน้นดังกล่าว เช่นเดียวกัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

แบบบนัทกึผลการประเมนิทักษะชวีติชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔ 
ประเมนิ วนัที ่..............เดือน.......................................พ.ศ. ................. 

 
ค าชีแ้จง  ในช่องรายการประเมินให้บันทึกคะแนนที่ได้ ในช่องผลการประเมินให้ท าเครื่องหมาย  

เลข 
ที่ 

ชื่อ – สกุล 

รว
มค

ะแ
นน

  (
๓๐

) 

ผลการประเมิน  
 
 
 

  สรุป 
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ผ่าน 

พอ
ใช้

 (๑
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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 าผลกาประเมนิเขา้ระบบเวบ็ไซตฐ์านข้อมลูสถานศึกษา 

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

 
 
 
 
 
 



๖ 
 

เฉลยแบบวดัทกัษะชวีติชัน้ประถมศกึษาปทีี่ ๔ 
 

ชัน้ 
 

ข้อ 

ป.๔ 

ค าตอบ 

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

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

 



               
 

 
 

เครื่องมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 
ตามจุดเน้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 

“ดา้นทกัษะชีวติ” 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 

สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

สงวนลิขสทิธิ ์                                                                           กนัยายน ๒๕๕๕ 



๒ 
 

แบบวดัทกัษะชีวติ 
 

คําชีแ้จง 
๑. แบบวัดทักษะชีวิตตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฉบับนี้ เป็นแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการวัดทักษะชีวิตของนักเรียนเพ่ือสรุปผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
๒. แบบวัดฉบับนี้มี ๓๐ ข้อ 
๓. นักเรียนมีเวลาในการทําแบบวัดฉบับนี้ ๓๐ นาท ี
๔. ตัวอย่างคําถามและวิธีตอบ 
 ตวัอยา่งคาํถาม 
 (๑) วิชาได้รับคําชมเชยจากครูในการทําโครงงานภาษาไทย เขาจึงนําผลงานของตนเองเสนอไว้ที่
ป้ายนิทรรศการของห้องเรียน  ถ้านักเรียนเป็นวิชา จะทําเช่นเดียวกับวิชา เพราะเหตุใด 
  ๑. ทําตามที่ครูแนะนํา 
 ๒. เพ่ือน ๆ ขอร้องให้ทํา 
  ๓. ทําตามข้อตกลงของห้องเรียน 
  ๔. ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 วธิตีอบ 
 ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ ๑ เป็นคําตอบที่ถูกหรือเหมาะสมที่สุด ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย X  
ลงในกระดาษคําตอบตรงกับหมายเลขข้อที่ต้องการ ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐     

  
ถ้าต้องการเปลี่ยนคําตอบให้ขีดฆ่าคําตอบเดิมแล้วทําเครื่องหมาย X ลงในข้อใหม่ 
 

ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๑) วันนี้เป็นวันเลือกตั้งประธานนักเรียน เดชามาชวนสุขสันต์ซึ่งกําลังเล่นกับเพ่ือนไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเพราะใกล้จะหมดเวลาเลือกตั้งแล้ว ถ้านักเรียน  เป็นสุขสันต์จะทําอย่างไร 

 ๑. ไม่สนใจบอกเดชาให้ไปคนเดียว 
  ๒.  ถามเพ่ือน ๆ ว่าจะไปหรือไม่หรือจะเล่นกันต่อ 
  ๓.  บอกเดชาว่าไม่ไปเลือกตั้งคนเดียวก็คงไม่เป็นไร  
 ๔.  บอกเพ่ือน ๆ ให้หยุดเล่นแล้วชวนกันไปเลือกตั้ง 
 
๒) เพ่ือน ๆ และตะวันกําลังเข้าแถวรอรับอาหารกลางวันอยู่ เมฆารีบวิ่งมา     แซงแถวคนอ่ืน ถ้า

นักเรียนเป็นตะวันจะทําอย่างไร 
 ๑.  บอกเมฆาให้ไปต่อแถวข้างหลัง 
 ๒.  เฉย ๆ เพราะเมฆาไม่ได้แซงหน้าตนเอง 
 ๓.  ไม่ต้องทําอะไรเพราะเดี๋ยวคุณครูก็ว่าเขาเอง 

๔.  ไปยืนข้างหน้าเมฆาเพราะเมฆามาแซง 
 
๓) โรงเรียนกําหนดให้มีการจัดตลาดสินค้ามือสองทุกวันศุกร์ โดยหมุนเวียน   ตามระดับชั้นเพ่ือฝึก

ทักษะการซื้อ-ขายให้นักเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนนําสินค้ามือสองมาขายได้คนละไม่เกิน ๕ ชิ้น 
วันศุกร์นี้ เป็นเวรของชั้นประถม ศึกษาปีที่  ๔ ต้องนําสินค้ามาจําหน่าย ถ้านักเรียนอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนแห่งนี้ จะทําอย่างไร 

 ๑. เตรียมหาสินค้ามือสองมาจําหน่ายตามที่โรงเรียนกําหนด 
 ๒. บอกเพ่ือน ๆ ให้เอาของมาขายเพราะตนเองไม่ขาย 
 ๓. รอเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวเพราะกลัวมีแต่คนขาย 
 ๔.  วันศุกร์นี้ไม่พร้อมรอขายรอบต่อไป 
 
๔) ในหมู่บ้านของเจนจิรามีโครงการรณรงค์ลดโลกร้อน กิจกรรมหนึ่งคือแจกพันธุ์ กล้าไม้ให้ครอบครัว

ละ ๑ ต้น ไปปลูกในบริเวณบ้าน ถ้านักเรียนเป็นเจนจิรา  จะทําอย่างไร 
  ๑. เฉย ๆ เพราะเป็นเรื่องของคุณแม่ 
  ๒. เห็นด้วยที่คุณแม่ไปรับพันธุ์กล้าไม้ตามสิทธิ 
  ๓.  บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องไปรับกล้าไม้ที่แจกเพราะคุณภาพไม่ดี 
  ๔. บอกคุณแม่ว่าให้ซื้อพันธุ์ไม้มาปลูกเพราะจะได้ต้นไม้ตามที่ต้องการ 
 
๕) เวลาพักกลางวัน เพ่ือน ๆ ในห้องกําลังนั่งปรึกษากันเรื่องที่คุณครูให้แต่ละคนเสนอการจัด

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แล้วค่อยมาลงคะแนนเสียงเพ่ือสรุปว่ากิจกรรมใดจะได้จัด ถ้า
นักเรียนอยู่ในห้องนี้ด้วยจะทําอย่างไร 

 ๑. ร่วมกิจกรรมตามสิทธิของเรา 
 ๒.  นั่งฟังอย่างเดียวเพราะเพ่ือน ๆ คิดแล้ว 
 ๓. เสนอให้หัวหน้าห้องเป็นคนเลือกกิจกรรม 
 ๔.  ขอให้เพ่ือนสนับสนุนกิจกรรมที่ตนเองเสนอ 
   



๔ 
 

๖) วันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างสีเขียวให้โลก ในช่วงพักกลางวันจะมีการแจก ปุ๋ยชีวภาพให้นักเรียน
คนละ ๑ ขวด เพ่ือนําไปรดต้นไม้ที่บ้าน  ถ้านักเรียน    อยู่โรงเรียนนี้จะทําอย่างไร 

  ๑. ไม่รับเพราะที่บ้านใช้ปุ๋ยเคมี 
 ๒.  ไม่รับเพราะจะกลับไปทําใช้เอง 
 ๓.  บอกเพ่ือนให้ใช้สิทธิ์รับแทน 
 ๔.  รับปุ๋ยชีวภาพไปใช้ที่บ้าน 
 
๗) ร้านจําหน่ายสินค้าราคาประหยัด กําหนดให้ผู้ซื้อซื้อน้ํามันพืชได้ครอบครัวละ ๓ ขวด แพรไหมไป

ซื้อสินค้าร้านนี้กับคุณแม่ด้วยและได้ยินคุณแม่พูดว่า   น้ํามันพืชราคาถูกกว่าที่อ่ืนมาก ถ้าซื้อไปจะ
ประหยัดจริง ถ้านักเรียนเป็น    คุณแม่ของแพรไหม นักเรียนจะทําอย่างไร 

 ๑.  ซื้อตามจํานวนที่ร้านกําหนด 
 ๒.  ขอใช้สิทธิของคนอ่ืนซื้อเพ่ิม 
 ๓. แยกซ้ือกับแพรไหมคนละ ๓ ขวด 

๔.  นําน้ํามันพืชที่ซื้อแล้วจากร้านอ่ืนไปคืน 
 
๘) คุณแม่มอบหมายให้ลินดาทําความสะอาดห้องนอนของตนเองสัปดาห์ละ   สองครั้ง ยกเว้นการ

เก็บที่นอนให้เรียบร้อยต้องทําทุกวัน แต่สัปดาห์นี้ ลินดามีรายงานกลุ่มต้องไปทําที่บ้านเพ่ือน ถ้า
นักเรียนเป็นลินดาจะทําอย่างไร 

 ๑.  บอกคุณแม่ขอไม่ทําความสะอาดห้องนอนสัปดาห์นี้ 
  ๒.  รีบทําความสะอาดห้องนอนก่อนไปทํารายงานกลุ่ม 
 ๓.  บอกเพ่ือนให้มาทํารายงานที่บ้านตนเอง 
 ๔.  ขอร้องให้คุณแม่ช่วยทําให้ 
 
๙) นักเรียนและคุณครูตกลงกันในห้องเรียนว่าจะคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพือ่นําขยะ ที่สามารถนํากลับมา

ใช้ใหม่ไปขายให้โครงการขยะเพ่ิมค่าของโรงเรียน ถ้านักเรียนเป็นนักเรียนห้องนี้จะทําอย่างไร 
  ๑.  คัดแยกขยะบ้างในบางครั้ง 
 ๒.  ถ้าเพ่ือน ๆ คัดแยกขยะก็จะทําด้วย 
 ๓.  คัดแยกขยะที่ทิ้งในห้องเรียนทุกครั้ง 
 ๔.  นําขยะไปทิ้งข้างนอกไม่ลําบากในการคัดแยก 
 
๑๐) โรงเรียนติดป้าย “ห้ามเดินลัดสนาม” บริเวณสนามหญ้าที่โรงเรียน    ปรับปรุงใหม่ นิยมรีบจะไป

เข้าห้องเรียน ถ้าเดนิลัดสนามจะถึงเร็วขึ้น ถ้านักเรียนเป็นนิยมจะทําอย่างไร 
 ๑.  เดินลัดสนาม เพราะขณะนั้นไม่มีใครเห็น 
 ๒.  เดินลัดสนาม เพราะจะถึงห้องเรียนเร็วขึ้น 
 ๓.  ไม่เดินลัดสนาม เพราะเกรงว่าจะถูกครูทําโทษ 
        ๔.  ไม่เดินลัดสนาม เพราะมีป้ายห้ามเดินลัดสนามติดอยู่ 
 
 



๕ 
 

๑๑) ในชั่วโมงชุมนุมสิ่งแวดล้อม คุณครูและสมาชิกในชุมนุมตกลงกันว่า ให้แบ่งกลุ่มไปสํารวจต้นไม้ที่
สวนหย่อมของโรงเรียนภายในเวลา ๑๐ นาที    แล้วนําผลการสํารวจมาเสนอเพ่ือศึกษาประเภท
ของต้นไม้ วิภาเดินออกไปกับกลุ่มเพ่ือน ๆ แต่ไม่ได้สนใจสํารวจต้นไม้เพราะไปเล่นเครื่องเล่น       
ถ้านักเรียนเป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกับวิภา นักเรียนจะทําอย่างไร 

  ๑. ไปเล่นกับวิภา เพราะสนุกดี 
 ๒.  ไปเล่นกับวิภา เพราะคงใช้เวลาไม่มาก 
 ๓.  ไม่ไปเล่นกับวิภา เพราะไม่อยากถูกครูตําหนิ 
 ๔.  ไม่ไปเล่นกับวิภา เพราะต้องการทํางานตามที่ครูมอบหมาย 
 
๑๒) ห้องสมุดกําหนดให้นักเรียนทุกคนต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องสมุด ในชั่วโมงพักกลางวัน             

ปวิตและชลิตชวนกันเข้าห้องสมุด ปวิตบอกชลิตว่า   ไม่ต้องถอดรองเท้าเพราะคุณครูประจํา
ห้องสมุดไม่อยู่ ถ้านักเรียนเป็นชลิต  จะทําอย่างไร 

 ๑. ทําตามที่ปวิตบอก 
  ๒.  ถอดรองเท้าแต่บ่นว่ายุ่งยากจัง 
  ๓.  ไม่เข้าห้องสมุดเพราะไม่อยากถอดรองเท้า 
 ๔.  บอกปวิตว่าไม่ได้ถึงแม้ครูไม่อยู่ก็ต้องถอดรองเท้า 
 
๑๓)  บริเวณทางเข้าหน้าหมู่บ้าน กําหนดให้ผู้ขับขี่จักรยาน/จักรยานยนต์ ต้องลงจูงจักรยาน/

จักรยานยนต์เมื่อผ่านหน้าป้อมยามเพ่ือความปลอดภัยของคน ในหมู่บ้าน  ถ้านักเรียนขี่จักรยาน
มาถึงทางเข้าหน้าหมู่บ้าน นักเรียนจะทําอย่างไร 

  ๑. ขี่จักรยานไปช้า ๆ 
 ๒.  ขี่จักรยานต่อไปเพราะเป็นเด็ก 
 ๓.  ลงจูงจักรยานเพราะเป็นข้อปฏิบัติ 
 ๔.  เลี่ยงทางเข้าหน้าหมู่บ้านไปเข้าทางอ่ืน 
 
๑๔) ในสวนสาธารณะมีป้ายห้ามเด็ดดอกไม้ วันหนึ่งจิราไปเดินออกกําลังกายกับคุณแม่ เห็นดอก

กุหลาบในสวนสาธารณะกําลังบานหลายดอก หลากหลายสี จิราอยากได้ดอกกุหลาบเพราะสวย
มาก ถ้านักเรียนเป็นจิราจะทําอย่างไร 

 ๑.  ไม่เด็ดดอกกุหลาบแต่ถ่ายภาพไว้ดู 
 ๒. ไม่เด็กดอกกุหลาบเพราะเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะเห็น 
 ๓.  แอบเด็ดดอกกุหลาบที่อยู่ใกล้ตัวเพราะเจ้าหน้าที่ไม่เห็น 
 ๔.  เลือกเด็ดดอกกุหลาบสวย ๆ ๑ ดอก เพราะคิดว่าเด็ดดอกเดียว 
  คงไม่เป็นไร 
 
 
 
 



๖ 
 

๑๕) โรงเรียนกําหนดสนามเด็กเล่นให้นักเรียนระดับประถมและระดับอนุบาลแยกกันเล่น วันหนึ่งเด็ก
อนุบาลไม่มาโรงเรียน ทําให้สนามเด็กเล่นระดับอนุบาลไม่มีนักเรียนเล่น เพ่ือน ๆ มาชวนทิวาไป
เล่นที่สนามเด็กเล่นอนุบาล  ถ้านักเรียนเป็นทิวาจะทําอย่างไร 

 ๑.  ไม่ไป เพราะกลัวครูลงโทษ 
 ๒.  ไม่ไป เพราะเป็นของน้องอนุบาล 
 ๓.  ไปกับเ พ่ือน ๆ เพราะไม่มีคนเล่น  
 ๔.  บอกเพ่ือนให้ชวนคนอ่ืนไปกันหลาย ๆ คน 
 
๑๖)  วันเลือกตั้งประธานนักเรียน กลุ่มนักเรียนกําลังนั่งคุยกันว่าจะเลือกใครดี เพทายบอกเขาชอบ

หมายเลข ๑ แต่ทับทิมชอบหมายเลข ๒ ทับทิมขอให้เพทายเลือกหมายเลข ๒ เหมือนตน  ถ้า
นักเรียนเป็นเพทายจะทําอย่างไร 

 ๑.  เฉย ๆ แต่ยังคงตั้งใจเลือกหมายเลข ๑ 
 ๒.  เปลี่ยนใจเลือกหมายเลข ๒ ตามท่ีทับทิมขอร้อง 
 ๓.  บอกทับทิมว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละคน 
 ๔.  เลือกหมายเลข ๑ แต่บอกกับทับทิมว่าเลือกหมายเลข ๒  
 
๑๗) ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนทํางาน รุ่งนภาอยากเป็นประธานกลุ่ม แต่เขาได้รับการคัดเลือกจากเพ่ือน

ให้เป็นรองประธานกลุ่ม ส่วนวิริยาได้เป็นประธานกลุ่ม  ถ้านักเรียนเป็นรุ่งนภาจะทําอย่างไร 
 ๑.  เฉย ๆ ให้วิริยาทํางานคนเดียว 
 ๒.  ช่วยเหลือวิริยาในการทํางานอย่างเต็มที่ 
 ๓.  ให้ความร่วมมือในการทํางานกับวิริยาบ้าง 
 ๔.  บอกเล่าข้อบกพร่องของวิริยาให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
 
๑๘) พลกับทัศน์เคยเถียงกันเรื่องแย่งกันนั่งโต๊ะแถวหน้า เมื่อมีการเลือกหัวหน้าห้อง เพ่ือน ๆ ลงคะแนน

เลือกพลเป็นหัวหน้า ถ้านักเรียนเป็นทัศน์จะรู้สึกอย่างไร 
 ๑.  ยอมรับ แต่จะไม่ให้ความร่วมมือ 
 ๒.  ยอมรับ เพราะเพ่ือนส่วนใหญ่เป็นผู้เลือก 
 ๓.  ไม่ยอมรับ เพราะเคยทะเลาะกันมาก่อน 
 ๔.  ไม่ยอมรับ เพราะรู้สึกเสียหน้า 
 
๑๙) ในขณะยืนรอซื้อเครื่องดื่มในร้านเครื่องดื่มในโรงเรียน ณัฐกานต์จะซื้อเครื่องดื่มสมุนไพร นุจิรา

ล้อว่าณัฐกานต์เป็นคนหัวโบราณ น่าจะซื้อเครื่องดื่มเหมือนกับตนเอง ถ้านักเรียนเป็นณัฐกานต์
จะทําอย่างไร 

  ๑.  เดินหนีเพราะกลัวมีเรื่อง 
 ๒.  ยืนเฉย ๆ รอซื้อเครื่องดื่มต่อไป 
 ๓.  บอกนุจิราว่าเดี๋ยวนี้คนนิยมดื่มน้ําสมุนไพรกันแล้ว 
 ๔.  บอกนุจิราว่าการเลือกซื้อเครื่องดื่มเป็นสิทธิของเรา 
 



๗ 
 

๒๐) เทวาและทัศนัยเป็นเพ่ือนสนิทกัน วันหนึ่งสองคนมีปัญหากันเพราะคุณครู  ให้ทํางานประดิษฐ์
โดยจับคู่ตามความสมัครใจ  ซึ่งทั้งสองไม่ถนัดทําให้เทวา ไม่เลือกคู่กับทัศนัย  ถ้านักเรียนเป็นทัศ
นัยจะทําอย่างไร 

 ๑.  บอกเทวาว่าต่อไปนี้เราเลิกคบกัน 
 ๒.  ต่อว่าเทวาที่ไม่เลือกทํางานกันตน 
 ๓. เฉย ๆ เพราะทราบดีว่าต่างคนก็ไม่ถนัด 
 ๔.  ไปบอกคนที่เทวาจับคู่ด้วยว่าเทวาไม่เก่งงานประดิษฐ์ 
 
๒๑) ช่วงเวลาพักกลางวัน ในขณะที่ป้อมนั่งอ่านหนังสือเพราะใกล้สอบแล้ว  มีกลุ่มเพ่ือน ๆ เดินมานั่ง

คุยกันใต้ร่มไม้ที่ปอ้มนั่งอยู่ ถ้านักเรียนเป็นป้อม   จะทําอย่างไร 
 ๑.  ชวนเพื่อน ๆ ให้อ่านหนังสือ 
 ๒. ต่อว่าเพ่ือน ๆ ที่ไม่อ่านหนังสือ 
 ๓.  เลิกอ่านหนังสือไปคุยกับเพ่ือน ๆ  
 ๔.  ต่อว่าเพ่ือนที่มาทําให้เสียสมาธิในการอ่าน 
 
๒๒) ในงานกีฬาสีของโรงเรียน ประธานสีกําลังประกาศรับสมัครกองเชียร์ พุฒินันท์ร้องเพลงไม่เก่งแต่

ไปสมัครเป็นกองเชียร์ ทําให้วิชุนาต่อว่าพุฒินันท์ว่าไปสมัครทําไม กองเชียร์เขาจะเสีย ถ้า
นักเรียนเป็นพุฒินันท์จะทําอย่างไร 

  ๑.  ยกเลิกการสมัครเป็นกองเชียร์ 
 ๒.  บอกวิชุนาว่าสมัครเข้าตามสิทธิ์ 
 ๓.  ถามวิชุนากลับว่าเธอร้องเพลงเก่งหรือเปล่า 
 ๔.  ถามเพ่ือน ๆ ว่าควรลาออกจากกองเชียร์หรือไม่ 
 
๒๓) วันนี้เป็นวันจัดกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน มีหน่วยงานราชการมาแจกเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือให้

นักเรียนไปฝึกทําโครงงานปลูกผัก เพ่ือน ๆ ยืนเข้าแถวรอ   รับแจก แต่เกริกชัยรีบวิ่งมาแซง
เพราะกลัวเมล็ดพันธุ์หมด ถ้านักเรียน      เป็นเกริกชัยจะทําอย่างไร 

  ๑.  ยืนต่อแถวข้างหลังเพราะมาช้า 
 ๒. แซงข้ึนไปยืนหน้าเพื่อนโดยไม่สนใจใคร 
 ๓.  แซงคิวไปยืนข้างหน้าถ้าเพ่ือนยอมให้แซง 
 ๔.  บอกเพ่ือนข้างหน้าให้ช่วยรับเมล็ดพันธุ์พืชมาให้ด้วย 

 
๒๔) คุณครูให้นักเรียนทุกคนเขียนเรียงความเรื่องที่ตนเองสนใจ โดยมีเกณฑ์    การให้คะแนนว่าถ้า
ของใครมีความคิดสร้างสรรค์ดีจะได้คะแนนมาก สุธีเขียนเรียงความเสร็จแล้วแต่เขาอยากดูเรียงความ
ของพิพัฒน์ เขาจึงไปหยิบเรียงความจากกระเป๋าของพิพัฒน์ ถ้านักเรียนเป็นสุธีจะทําอย่างนี้หรือไม ่
 ๑.  ทํา เพราะจะได้เปรียบเทียบกับพิพัฒน์ 
 ๒.  ทํา เพราะเพียงนํามาอ่านไม่ได้ลอก 
 ๓.  ไม่ทํา เพราะพิพัฒน์รู้จะโกรธมาก 
 ๔.  ไม่ทํา เพราะไม่ได้ขออนุญาตจากพิพัฒน์ก่อน 
 



๘ 
 

๒๕) แพรวมักนั่งจดบันทึกในสมุดบันทึกส่วนตัวทุกวันในเวลาพักกลางวันหรือ  เมื่อมีเวลาว่าง จน
เพ่ือน ๆ สงสัยว่าแพรวบันทึกอะไรบ้าง วันหนึ่งสุชาดาเห็นแพรวไม่อยู่ในห้องและเก็บสมุดบันทึก
ไว้ในโต๊ะเรียน ถ้านักเรียนเป็นสุชาดา     จะทําอย่างไร 

 ๑. หยิบสมุดบันทึกของแพรวมาอ่าน 
 ๒.  ห้ามเพ่ือนที่จะแอบอ่านบันทึกของแพรว 
 ๓.  แอบอ่านบันทึกของแพรวโดยไม่ให้คนอ่ืนรู้ 
 ๔.  บอกเพ่ือนให้ไปหยิบสมุดบันทึกของแพรวมาอ่าน 
 
๒๖) ในห้องเรียนคุณครูมอบหมายให้มีเวรแต่ละวัน วันนี้เป็นเวรของวรรณภาและแววฟ้าต้องจัดมุม

หนังสือในห้องให้เรียบร้อยก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น. แต่ขณะนี้เวลา ๐๗.๐๐ น. วรรณภายังมาไม่ถึง
ห้องเรียน ในขณะที่แววฟ้ามาถึง  ห้องเรียนแล้ว ถ้านักเรียนเป็นแววฟ้าจะทําอย่างไร 

 ๑. บอกวรรณภาให้ทําคนเดียวในครั้งต่อไป 
 ๒. บอกคุณครูว่าวรรณภาไม่จัดมุมหนังสือ 
  ๓.  จัดมุมหนังสือไปตามหน้าที่ของตน 
 ๔.  รอให้วรรณภามาถึงก่อนจึงจะทํางาน 
 
๒๗) ปรีดาพักหอพักห้องเดียวกับสุธี ปรีดามีรองเท้ากีฬาหลายคู่ สุธีจึงถือวิสาสะ  ใช้รองเท้ากีฬาของ

ปรีดาบ่อย ๆ  ถ้านักเรียนเป็นสุธีจะทําเช่นนั้นหรือไม ่
 ๑. ทํา เพราะเป็นเพื่อนสนิทกัน 
 ๒. ทํา เพราะปรีดามีรองเท้าหลายคู่ 
 ๓.  ไม่ทํา เพราะไม่ใช่รองเท้าของตนเอง 
 ๔. ไม่ทํา เพราะเกรงใจปรีดา 
 
๒๘) โรงเรียนพานักเรียนไปทัศนศึกษาโดยกําชับนักเรียนให้เดินกับเพ่ือนที่คุณครูจับคู่ให้เพราะคุณครู
พิจารณาความเหมาะสมแล้วว่าจะได้ช่วยเหลือกัน ภัสสรได้คู่กับลินดา แต่ทั้งคู่ไม่ใช่เพ่ือนสนิทกัน ลิ
นดาอยากไปคู่กับไฉไล ถ้านักเรียน เป็นลินดาจะทําอย่างไร 
 ๑.  ขอให้จัดคู่ใหม่ตามความต้องการของตน 
 ๒.  แลกคู่ใหม่กับเพ่ือนตามความต้องการของตน 
 ๓.  จับคู่กับภัสสรต่อไปและช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ 
 ๔.  รอดูว่าจะมีใครเปลี่ยนคู่บ้างจะได้เปลี่ยนบ้าง 
 
๒๙) กรกฏเป็นหัวหน้าห้อง หน้าที่หนึ่งของเขาคือต้องจดรายชื่อนักเรียนที่มัก  ชอบเล่นส่งเสียงดังใน

ห้องเรียนระหว่างช่วงเวลาที่เปลี่ยนชั่วโมงของคุณครู แต่ละคน วันนี้กรกฎและรองหัวหน้าไม่มา
โรงเรียน ศรชัยเห็นว่าไม่มีใคร    จดชื่อนักเรียนที่ส่งเสียงดังจึงจดชื่อนักเรียนดังกล่าวไปให้ครู
เหมือนกรกฎทํา ถ้านักเรียนเป็นศรชัยจะทําเช่นนี้หรือไม ่

 ๑.  ทํา เพราะเพ่ือน ๆ ส่งเสียงดังมาก 
 ๒.  ทํา เพราะเป็นเพื่อนสนิทของหัวหน้าห้อง 
 ๓.  ไม่ทํา เพราะเพ่ือน ๆ ที่ถูกจดชื่อจะไม่พอใจ 
 ๔.  ไม่ทํา เพราะเป็นการก้าวก่ายบทบาทหน้าที่ของคนอ่ืน 



๙ 
 

 
๓๐) ธนพลชอบเอาหนังสือการ์ตูนใส่กระเป๋ามาโรงเรียนเพราะเอาไว้อ่านตอนเย็นระหว่างรอคุณแม่มา

รับที่โรงเรียน เอกชัยอยากอ่านหนังสือการ์ตูนของธนพลแต่ธนพลบอกว่าห้ามอ่านในห้องเรียน 
ขณะนี้ธนพลไปทานข้าวกลางวัน     ยังไม่กลับมาท่ีห้อง ถ้านักเรียนเป็นเอกชัยจะทําอย่างไร 

 ๑.  เอาหนังสือการ์ตูนของธนพลมาอ่านและบอกให้เพ่ือนที่อยู่ได้รับรู้ 
 ๒.  เอาหนังสือการ์ตูนของธนพลไปอ่านก่อนแล้วบอกที่หลัง 
 ๓. เอาหนังสือการ์ตูนจากกระเป๋าของธนพลมาอ่าน 
 ๔.  รอธนพลเข้ามาเพ่ือขอยืมหนังสือการ์ตูนอ่าน 
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