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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 าเครื่องมือของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไปใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

 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 
           -  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 
 ๗.๒ สถานศึกษาน าข้อมูลจากการประเมินของนักเรียนไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาทั้ง
ในระดับชั้นรายบุคคล ซึ่งอาจด าเนินการได้ดังนี้ 
 -  ส่งมอบข้อมูลนักเรียนให้กับผู้สอนในชั้นที่นักเรียนเลื่อนชั้นไปเรียนในปีต่อไปเป็นผู้
ปรับปรุงพัฒนานักเรียนต่อไป 



๔ 
 

 -  นักเรียนที่มีผลการประเมินผ่าน ดี และดีเยี่ยม ให้ศึกษาว่ายังมีจุดด้อยในทักษะชีวิตตาม
ตัวชี้วัดใดอยู่อีกบ้างให้พัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนนั้น ส่วนนักเรียนที่มีทักษะชีวิตไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ให้ศึกษาเร่งรัดปรับปรุง/พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักสูตรต่อไป 
 -  ผลการประเมินตรวจสอบความคงทนในทักษะชีวิตของนักเรียนตามจุดเน้นในปีที่ผ่านมา 
ให้น าไปใช้ปรับปรุง/พัฒนานักเรียนตามจุดเน้นดังกล่าว เช่นเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

แบบบนัทกึผลการประเมนิทักษะชวีติชัน้มธัยมศกึษาปีที ่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 นายไมตรี งามส ี ๑๖     ผ่าน 
๒ นางสาวเพ็ญ พู่พาน ๑๗     ผ่าน 
๓ นางสาวศรี ล้ าเลิศ ๒๓     ผ่าน 
๔ นายพลอย ชูถิ่ม ๑๒     ไม่ผา่น 
๕ นางสาววัน สดใส ๑๖     ไม่ผา่น 

รวมจ านวนคน ๕  
ร้อยละ    

 
* เกณฑ์การตัดสิน ๑๕ คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน 

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

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

 
 

การน าผลการประเมนิเขา้ระบบเวบ็ไซตฐ์านขอ้มลูสถานศกึษา 
  ๑. จ านวนนักเรียนทั้งหมดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใส่ในช่องเป้าหมาย เท่ากับ ๕ (คน) 
  ๒. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน สรุปใส่ในช่องผลงานที่ได้ เท่ากับ ๔ (คน) 

 
 
 
 
 



๖ 
 

เฉลยแบบวดัทกัษะชวีติชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๖ 
 

        ชั้น 
 

ข้อ 

ม.๖ 

ค าตอบ 

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

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

 
 



 

 
 

เครื่องมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 
ตามจุดเน๎นการพฒันาคณุภาพผูเ๎รยีน 

“ดา๎นทกัษะชีวติ” 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่๖ 
 
 

 
 
 
 
 

สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

สงวนลิขสทิธิ ์                                                                           กนัยายน ๒๕๕๕ 



๒ 
 

แบบวดัทกัษะชีวติ 
 

คําชีแ้จง 
๑. แบบวัดทักษะชีวิตตามจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนฉบับนี้ เป็นแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก โดย
มีวัตถุประสงค๑เพ่ือใช๎ในการวัดทักษะชีวิตของนักเรียนเพ่ือสรุปผลตามจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน 
๒. แบบวัดฉบับนี้มี ๓๐ ข๎อ 
๓. นักเรียนมีเวลาในการทําแบบวัดฉบับนี้ ๓๐ นาท ี
๔. ตัวอยํางคําถามและวิธีตอบ 
 ตวัอยาํงคาํถาม 
 ๑. ปกติสาธิตวาดภาพได๎ไมํดีนัก เขาจึงอํานตําราเกี่ยวกับการวาดภาพฝึกวาดภาพบํอย ๆ ระยะ
หลังภาพของสาธิตมักได๎รับความชื่นชมจากครูและเพ่ือน ๆ  สาธิตนําภาพวาดภาพแรกท่ีได๎รับคําชม
จากครูไปใสํกรอบประดับไว๎ที่บ๎าน นักเรียนคิดวําสาธิตทําเชํนนั้นเพราะเหตุใด 
  ๑) เขาชอบภาพนั้นมากที่สุด 
  ๒) เป็นภาพที่ครูและเพ่ือนๆชอบ 
 ๓) เป็นภาพที่ทําให๎เขาภาคภูมิใจเป็นครั้งแรก 
 ๔) เป็นภาพที่ทําให๎เขาต๎องใช๎ความพยายามมากท่ีสุด 
 วธิตีอบ 
 ถ๎านักเรียนคิดวําตัวเลือกที่ ๑ เป็นคําตอบที่ถูกหรือเหมาะสมที่สุด ให๎นักเรียนทําเครื่องหมาย X  
ลงในกระดาษคําตอบตรงกับหมายเลขข๎อที่ต๎องการ ดังนี้ 
 

ข๎อ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐     

 
 ถ๎าต๎องการเปลี่ยนคําตอบให๎ขีดฆําคําตอบเดิมแล๎วทําเครื่องหมาย X ลงในข๎อใหมํ 
 

ข๎อ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐     

 



๓ 
 

๑) บดินทร๑เข๎าคํายอบรมเรื่องปุ๋ยชีวภาพและวางแผนวําจะนําความรู๎ไปขยายผลให๎กับเพ่ือน ๆ ในวัน
เสาร๑ แตํบดินทร๑ได๎รับโทรศัพท๑แจ๎งจากน๎องชายวํา ให๎เดินทางไปงานแตํงงานพี่สาวที่ตํางจังหวัดในวัน
เดียวกันพร๎อมกับคุณพํอคุณแมํ ถ๎านักเรียนเป็นบดินทร๑จะทําอยํางไร 
 ๑. บอกยกเลิกการอบรมขยายผลให๎กับเพื่อน ๆ และไปแตํงงานพ่ีสาวพร๎อมกับคุณพํอคุณแมํ  
 ๒. ปรับเลื่อนการอบรมขยายผลให๎กับเพ่ือน ๆ ในชํวงอ่ืนและไปแตํงงานพ่ีสาวพร๎อมกับคุณ
พํอคุณแมํ 

๓. ขอทําหน๎าที่การอบรมขยายผลให๎กับเพื่อน ๆ ตามแผนที่วางไว๎ในวันเสาร๑และรีบเดินทาง
ให๎ทันไปงานแตํงงานพ่ีสาว 
๔. ให๎คุณพํอคุณแมํ ไปงานแตํงงานพ่ีสาวที่ตํางจังหวัดสองคนสํวนบดินทร๑ขอทําหน๎าที่อบรม
ตามแผนที่วางไว๎  
 

๒) มิวตั้งใจจะหารายได๎ระหวํางปิดภาคเรียนสําหรับเป็นคําใช๎จํายสํวนตัวในตอนปิดภาคเรียนและต๎น
ชวนไปเท่ียวบ๎านที่ตํางจังหวัด ถ๎านักเรียนเป็นมิวจะทําอยํางไร 

1. ปฏิเสธการไปเที่ยวที่บ๎านตํางจังหวัดกับต๎นโดยไมํบอกเหตุผลให๎ต๎นทราบ   
2. ไปเที่ยวที่บ๎านตํางจังหวัดกับต๎นภายหลังจากการหารายได๎ระหวํางปิดภาคเรียน  
3. ปฏิเสธการไปเที่ยวที่บ๎านตํางจังหวัดกับต๎น และบอกเหตุผลที่ตนไมํไปเที่ยวกับต๎นให๎ต๎น

ทราบ 
4. ไปเที่ยวที่บ๎านตํางจังหวัดกับต๎น สํวนเรื่องรายได๎ระหวํางปิดภาคเรียนคํอยเลื่อนไปทําใน

ภาคเรียนหน๎า 
 

๓) ครูมอบหมายให๎ต๎อยทํารายงานสํงภายในวันศุกร๑ แตํต๎อยต๎องเดินทางไปงานศพคุณยายที่
ตํางจังหวัด ถ๎านักเรียนเป็นต๎อยจะทําอยํางไร 

1. ให๎คุณแมํไปงานศพคุณยายคนเดียว 
2. รีบทํารายงานให๎เสร็จกํอนวันศุกร๑  เพื่อจะได๎ไปงานศพคุณยายพร๎อมกับคุณแมํ 
3. ไปงานศพคุณยายกับคุณแมํกํอนแล๎วคํอยมาทํารายงานสํงภายหลัง 
4. ขออนุญาตสํงรายงานภายหลังพร๎อมบอกเหตุผลกับครูที่สํงรายงานลําช๎า 

 
๔) หัวหน๎างานมอบหมายให๎ตุ๐ยทํางานให๎เสร็จภายในวันจันทร๑ แตํตุ๐ยต๎องเดินทางไปงานบวชพ่ีชาย
พร๎อมกับคุณพํอ ถ๎านักเรียนเป็นตุ๐ยจะทําอยํางไร      

1. ให๎คุณพํอไปงานบวชพ่ีชายคนเดียว 
2. รีบทํางานให๎เสร็จกํอนวันจันทร๑  เพื่อจะได๎ไปงานบวชพ่ีชายพร๎อมกับคุณพํอ 
3. ไปงานบวชพ่ีชายกับคุณพํอกํอนแล๎วคํอยมาทํางานสํงหัวหน๎างานภายหลัง 
4. ขออนุญาตสํงงานที่หัวหน๎ามอบหมายภายหลังพร๎อมบอกเหตุผลที่ต๎องสํงงานลําช๎า 

 
๕) ถ๎านักเรียนอยากได๎โทรศัพท๑มือถือเครื่องใหมํ นักเรียนจะปฏิบัติอยํางไร จึงจะภูมิใจที่สุด 
      ๑. ทํางานพิเศษเพ่ือหารายได๎เก็บเงินไว๎ซื้อด๎วยตนเอง 
      ๒. สํงคําตอบไปชิงโชคตามรายการสื่อสารตํางๆ 
      ๓. อดอาหารกลางวันเพ่ือนําเงินไปซื้อด๎วยตนเอง  
      ๔. อ๎อนวอนให๎คุณพํอคุณแมํซื้อให๎ 
 



๔ 
 

๖) สมศํกดิ์ทํารายงานกลุํมในสํวนที่ได๎รับมอบหมายจนเสร็จเรียบร๎อย แตํเพ่ือนๆสมาชิกคนอ่ืน ยังทํา
ไมํเสร็จ ทําให๎ไมํสามารถสํงรายงานฉบับสมบูรณ๑ได๎ หากนักเรียนเป็นสมศักดิ์จะทําอยํางไร   

๑. ถามเพ่ือนวําเกิดปัญหาที่เกิดข้ึนและชํวยเพื่อนทํางานให๎เสร็จสมบูรณ๑ 
๒. ชี้แจงให๎ครูทราบถึงปัญหาที่เกิดภายในกลุํมและขอเลื่อนกําหนดการสํงรายงาน 
๓. หยุดพักเพราะทํางานในสํวนของตนเสร็จแล๎ว  
๔. เตือนเพื่อนในกลุํมให๎รีบทํางานให๎เสร็จ  
 

๗) เอมได๎รับมอบหมายให๎นําเสนองานเชิงวิชาการ ถ๎านักเรียนเป็นเอมจะปฏิบัติอยํางไร จึงจะบรรลุ
วัตถุประสงค๑ 

 ๑. นําเสนองานโดยศึกษาผู๎ฟัง และใช๎เทคนิคนําเสนอที่นําสนใจ   
  ๒.  เตรียมตัว ตรวจสอบอุปกรณ๑ และนําเสนองานตามขั้นตอนของการนําเสนอ        

         ๓. เตรียมตัวทบทวนข๎อมูล นําเสนองานตามข้ันตอน และใช๎เวลาตามที่กําหนด           
         ๔. นําเสนองานงานโดยเน๎นให๎ผู๎ฟังรู๎สึกตลกขบขัน และไมํเน๎นวิชาการมากนัก  
 
๘) หลังจากจิ๊บได๎ศึกษาวิถีชีวิตของพํอครูมานพ  ศิลปินพื้นบ๎าน พบวําพํอครูมานพ มีความขยันอดทน
ตํอความยากลําบากในการฝึกซ๎อมดนตรีพ้ืนเมือง ถ๎านักเรียนเป็นจิ๊บ รู๎จะนําแนวคิดไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันอยํางไร      
 ๑. อยากสูงก็ต๎องเขยํง อยากเกํงก็ต๎องขยัน 
 ๒. ความพยายามนํามาซึ่งความสําเร็จ  
 ๓. ไมํมีงานเลี้ยงใดที่ไมํมีวันเลิกรา 
 ๔. ถึงจนทนกัดก๎อนเกลือกิน 
 
๙) แดง    :  อบต.ประกาศให๎พวกเราชํวยกันทําแนวกันไฟ 
 ดํา     :  .................................................................. 
        ถ๎านักเรียนเป็นดําจะตอบแดงอยํางไร   

๑. อบต.ชอบใช๎แรงงานชาวบ๎าน 
๒. โจรปล๎น๑๐หน ไมํร๎ายเทําไฟไหม๎บ๎านครั้งเดียว 
๓. ทําทุกปีสิ้นเปลืองงบประมาณ 
๔. เป็นปัญหาของสํวนรวมที่ต๎องชํวยกันดูแล 

 
๑๐) นิภาเป็นนักเรียนเข๎ารํวมโครงการหินสวยน้ําใสในชุมชน พบวํา โรงงานทําเส๎นก๐วยเตี๋ยวปลํอยน้ํา
เสียลงในลําคลอง ถ๎านักเรียนเป็นนิภาจะทําอยํางไร     

๑. แจ๎งโรงงานให๎เลิกการปลํอยน้ําเสียลงในแมํน้ําลําคลอง 
๒. แจ๎งโรงงานให๎ทราบวําการปลํอยน้ําเสียเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
๓. เสนอให๎ครูที่ดูแลโครงการประสานกับโรงงานรํวมกันทํากิจกรรมการบําบัดน้ําเสีย 
๔. เสนอให๎ครูที่ดูแลโครงการแจ๎งโรงงานให๎ยกเลิกการปลํอยน้ําเสียเพื่อเห็นแกํนักเรียน 

 



๕ 
 

๑๑) หลังจากคุณพํอป่วยหนัก คุณแมํต๎องการให๎อาร๑ททําไรํองุํนแทนคุณพํอเพราะเป็นธุรกิจของ
ครอบครัว ทั้ง ๆ ที่อาร๑ทตั้งใจจะศึกษาตํอในมหาวิทยาลัย ถ๎านักเรียนเป็นอาร๑ทจะปฏิบัติอยํางไร 
 ๑. ไรํองุํนจะทําเมื่อใดก็ได๎  เรื่องเรียนสําคัญกวําสิ่งใด 
 ๒. ต๎องสานตํอการทําไรํองุํนให๎สามารถเลี้ยงครอบครัวได๎ 
 ๓. ทําไรํองุํนตามที่คุณแมํต๎องการ  หากไมํทําแล๎วใครจะทํา 
 ๔. ทําไรํองุํนตามที่คุณแมํต๎องการ  แตํขอสมัครสอบเข๎าเรียนตํอด๎วย 
 
๑๒) ชุมชนรักษ๑ถิ่นจัดงานโครงการพิพิธภัณฑ๑พ้ืนบ๎าน คณะกรรมการชุมชนขอความรํวมมือ ให๎
เยาวชนในชุมชนเข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี้โดยพร๎อมเพรียงกัน ซึ่งตรงกับวันที่พงษ๑พัฒน๑ต๎องเข๎ารํวม
กิจกรรมพี่พบน๎องท่ีโรงเรียน ถ๎านักเรียนเป็นพงษ๑พัฒน๑จะปฏิบัติตนอยํางไร      

๑. เข๎ารํวมกิจกรรมของชุมชนแล๎วจึงไปรํวมกิจกรรมพ่ีพบน๎องของโรงเรียนภายหลัง 
  ๒.ไปปฏิเสธการเข๎ารํวมกิจกรรมของชุมชน เพราะเป็นเรื่องของชาวบ๎าน 
          ๓. ไปรํวมกิจกรรมพ่ีพบน๎อง เพราะเป็นความรับผิดชอบโดยตรง 
          ๔. ให๎ผู๎ปกครองชํวยตัดสินใจวําจะไปรํวมงานใด 

 
๑๓) คณะกรรมการสภานักเรียนขอความรํวมมือให๎นักเรียนรุํนพ่ีที่ศึกษาตํอในระดับมหาวิทยาลัยรํวม
เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาตํอให๎รุํนน๎อง ซึ่งตรงกับวันที่นารีต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมชุมนุมพุทธศิลป์
ที่มหาวิทยาลัย ถ๎านักเรียนเป็นนารี นักเรียนจะปฏิบัติตนอยํางไร  

๑. ไปรํวมกิจกรรมชุมนุมพุทธศิลป์ที่มหาวิทยาลัย เพราะเป็นงานสําคัญท่ีต๎องรับผิดชอบ 
๒. เป็นวิทยากรรํวมกับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียน แล๎วจึงไปรํวมกิจกรรมชุมนุม 
 พุทธศิลป์ที่มหาวิทยาลัย  

         ๓. รํวมเป็นวิทยากรให๎กับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเพราะเป็นโอกาสดีที่รุํนพี่ 
 จะได๎พบน๎อง 

๔. ปฏิเสธการเข๎ารํวมแนะแนวการศึกษาของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียน  
 เพราะจบมาแล๎ว 
 

๑๔) หลังจากท่ีประวิทย๑พูดคุยกับคุณแมํและรับปากวําจะสมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร๑ แตํครูแนะ
แนวให๎คําแนะนําวําควรเรียนคณะวิจิตรศิลป์ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  ถ๎านักเรียน
เป็นประวิทย๑จะทําอยํางไร      

๑.สมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร๑ตามที่คุณแมํต๎องการ 
๒. ชี้แจงให๎คุณแมํทราบถึงสิ่งที่ครูแนะแนวให๎คําแนะนํา 

            ๓. เปลี่ยนใจสมัครเรียนคณะวิจิตรศิลป์โดยไมํบอกให๎คุณแมํทราบ 
  ๔. บอกเหตุผลให๎คุณแมํทราบถึงความถนัดและความสนใจของตนเองที่จะสมัครเรียนคณะ

วิจิตรศิลป์ 
 

 
 



๖ 
 

๑๕)  เพ่ือนสนิทของแดงแพ๎การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนเพียง ๒ คะแนน ทั้งที่แดง
และเพ่ือนๆ ทุํมเทชํวยกันหาเสียงอยํางเหน็ดเหนื่อย ถ๎านักเรียนเป็นแดงจะปฏิบัติอยํางไร  

๑.  ขอบคุณผู๎ที่ลงคะแนนเสียงให๎เพ่ือน และขอเชิญชวนให๎ลงคะแนนเสียงใหมํในสมัยหน๎า 
๒.  ดีใจกับผู๎ชนะแตํก็ให๎กําลังใจเพ่ือนที่แพ๎เลือกตั้ง 
๓.  แสดงความยินดีกับผู๎ชนะและยินดีรํวมงานด๎วย 
๔.  ผู๎ชนะขอให๎ชํวยงานก็จะยินดีชํวย 
 

๑๖) นิตยาไปเยี่ยมคุณยําที่โรงพยาบาล และทราบจากคุณหมอวําทํานป่วยเป็นโรคมะเร็งถ๎านักเรียน
เป็นนิตยาจะแสดงออกอยํางไร      

๑. คุณยําป่วยทั้งคนคงพูดอะไรไมํออก 
๒. แสดงความกังวลเป็นหํวงวําคุณยําจะเสียชีวิต 

          ๓. ให๎กําลังใจคุณยําและบอกวําจะมาเยี่ยมอีกขอให๎หายไว ๆ 
          ๔. พูดคุยกับคุณยําอยํางอารมณ๑ดี ให๎กําลังใจขอให๎คุณยําหายป่วย 
 
๑๗) อรอนงค๑ชํวยเพื่อนทําต๎นฉบับรายงานเสร็จสมบูรณ๑ แตํมีเพ่ือนคนหนึ่งรับอาสานํารายงานไปพิมพ๑ 
แล๎วทําต๎นฉบับรายงานหาย ถ๎านักเรียนเป็นอรอนงค๑จะทําอยํางไร      

๑. รับทํารายงานอีกครั้งด๎วยตนเองทั้งหมด 
๒. ขอร๎องให๎เพ่ือนชํวยกันทํารายงานนั้นใหมํ 
๓. ให๎เพ่ือนคนที่ทําต๎นฉบับรายงานหายทํารายงานเองทั้งหมด 
๔. อาสาไปบอกครูและขอเลื่อนเวลาสํงโดยตนเองจะทําทั้งหมด 

 
๑๘) วิทยาตั้งใจปั้นตุ๏กตาดินเผาสํงอาจารย๑ แตํถูกเพ่ือนแอบไปฟ้องครูวําวิทยาไปจ๎างคนอ่ืนทํา ถ๎า
นักเรียนเป็นวิทยาจะทําอยํางไร      

๑.โกรธ แตํไมํตํอวําเพ่ือนและไมํแสดงอาการใด ๆ 
๒.แสดงความไมํพอใจและตํอวําเพ่ือนด๎วยถ๎อยคําที่ไมํรุนแรง 
๓.เฉย ๆ เพราะความจริงตนเองเป็นคนปั้นตุ๏กตาด๎วยตนเอง ถือคติวําความจริงเป็นสิ่งไมํตาย 

          ๔. ชี้แจงให๎ครูทราบวําไมํได๎จ๎างคนอ่ืนทําอยํางที่เพ่ือนเข๎าใจ และปั้นให๎ครูดูอีกครั้งด๎วยตนเอง 
 

๑๙) แดงนินทาดําให๎ขาวฟังถึงพฤติกรรมที่ไมํ เหมาะสมของดํา ขณะเดินออกกําลังกายใน
สวนสาธารณะ ถ๎านักเรียนเป็นขาวจะทําอยํางไร      

๑.บอกให๎แดงหยุดพูดถึงดําทันที 
๒. เตือนแดงวําการนินทาคนอ่ืนเป็นสิ่งไมํดี 
๓. รับฟังและรีบเปลี่ยนเรื่องพูด ชวนให๎ชมต๎นไม๎ในสวนสาธารณะ 
๔. ฟังแล๎วรีบโต๎แย๎งในสิ่งที่แดงพูดเกี่ยวกับดําวําไมํเป็นความจริง 

 
 
 



๗ 
 

๒๐) สุดาได๎รับคัดเลือกให๎เป็นเชียร๑ลีดเดอร๑ และต๎องทําหน๎าที่ฝึกซ๎อมน๎องที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ขณะฝึกซ๎อมมีน๎องบางคนมาซ๎อมไมํตรงตามเวลาที่นัดหมาย ถ๎านักเรียนเป็นสุดา จะปฏิบัติ
ตนอยํางไร 
 

๑. ตักเตือนน๎องให๎เข๎าซ๎อมตามเวลาที่นัดหมาย 
๒. ซักถามเหตุผลที่มาช๎า และให๎โอกาสปรับปรุงตัวเอง 

          ๓. นําเรื่องท่ีน๎องมาซ๎อมช๎าปรึกษาครูเพ่ือขอคําแนะนํา 
          ๔. เฉย ๆ เพราะเป็นความรับผิดชอบของแตํละบุคคล 

 
๒๑) ณัฐพงษ๑กับสุวินัยเป็นเพ่ือนรักและสนิทกันมาก วันหนึ่งณัฐพงษ๑ทราบจากเพ่ือนคนหนึ่งวําสุวินัย
นินทาให๎สุพรฟังวํา ณัฐพงษ๑เป็นคนเห็นแกํตัว ถ๎านักเรียนเป็นณัฐพงษ๑จะปฏิบัติตนอยํางไร     
 ๑. แสดงทําทีเป็นมิตรกับสุวินัยเหมือนเดิมและไมํสนใจกับเรื่องที่เกิดข้ึน 

๒. นําเรื่องท่ีไมํดีของสุวินัยไปคุยให๎คนอ่ืนฟังบ๎าง 
๓. บอกให๎คนอ่ืนทราบวําเรื่องที่สุวินัยพูดนั้นไมํเป็นความจริง 
๔. ตําหนิสุพรวําไมํควรยุให๎รําตําให๎รั่ว 

 
๒๒) หลังเลิกเรียนวรพลอํานหนังสือเตรียมสอบในห๎องของตนในขณะที่นักเรียนห๎องข๎าง ๆ กําลังซ๎อม
ดนตรีไทยเพ่ือเข๎าประกวดงานมหกรรมดนตรีไทยระดับชาติ ถ๎านักเรียนเป็นวรพลจะทําอยํางไร      

๑. ย๎ายไปนั่งอํานหนังสือที่ห๎องอ่ืนซึ่งอยูํหํางจากห๎องซ๎อมดนตรีไทย 
๒.ปิดประตูหน๎าตํางห๎องเรียนไมํให๎เสียงดนตรีไทยรบกวน 
๓.บอกครูที่ควบคุมการฝึกซ๎อมดนตรีไทยให๎หยุดซ๎อม 
๔.หยุดอํานหนังสือและรีบกลับไปอํานตํอที่บ๎าน 

 
๒๓) สภานักเรียนมอบหมายให๎โต๎งเป็นหัวหน๎าโครงการรณรงค๑การเลิกเผาป่า โต๎งพบวําผู๎ปกครองของ
นักเรียนสํวนใหญํมีอาชีพปลูกพืชไรํข๎าวโพด มักใช๎วิธีการเผาป่าเพ่ือเตรียมดินปลูก เวลาขอความ
รํวมมือจากผู๎ปกครองเพ่ือเข๎ารํวมประชุมมักได๎รับการปฏิเสธ ถ๎านักเรียนเป็นโต๎งจะปฏิบัติอยํางไร      

๑. โกรธนักเรียนที่ไมํชํวยชี้แจงผู๎ปกครองมาเข๎ารํวมประชุม 
๒. ปรึกษาครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียนเพ่ือขอคําแนะนําที่เหมาะสม 
๓. ขอความรํวมมือจากนักเรียนชํวยชี้แจงผู๎ปกครองให๎เห็นความสําคัญและเข๎ารํวมประชุม
โดยพร๎อมเพรียงกัน 
๔. ขอให๎โรงเรียนกําหนดเป็นระเบียบของโรงเรียน วําผู๎ปกครองนักเรียนคนใดไมํเข๎ารํวม
ประชุมจะไมํแจ๎งผลการเรียนของนักเรียนในความปกครอง 

 
๒๔). โรงเรียนจัดงานวันวิสาขบูชา ครูสังคมศึกษามอบหมายให๎ประชันจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา ใน
โอกาสเดียวกันครูที่ปรึกษาขอให๎ประชันเป็นตัวแทนของห๎อง รํวมแขํงขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา
ด๎วย ถ๎าทํานเป็นประชันจะปฏิบัติอยํางไร 

๑. ขอให๎ครูสังคมศึกษามอบหมายให๎นักเรียนคนอ่ืนจัดนิทรรศการแทน 
๒. ขอให๎ครูที่ปรึกษาติดตํอนักเรียนคนอ่ืนเข๎ารํวมแขํงขันการตอบปัญหาแทน 
๓. ปฏิเสธครูที่ปรึกษาไมํขอเข๎ารํวมแขํงขันตอบปัญหาเพราะไมํอยากเตรียมตัวตอบปัญหา 
๔. รีบจัดนิทรรศการกํอนถึงวันวิสาขบูชาและเตรียมตัวแขํงขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา 



๘ 
 

 
๒๕) ปอยต๎องการศึกษาตํอคณะวิศวกรรมศาสตร๑ แตํปอยอยากเรียนคณะครุศาสตร๑จึงมาปรึกษาปอง 
ถ๎านักเรียนเป็นปองจะแนะนําปอยอยํางไร     

๑. ให๎ปอยไปสมัครสอบในคณะที่ตนเองชอบกํอนแล๎วคํอยบอกคุณแมํภายหลัง 
๒. ให๎ปอยไปสมัครสอบคณะครุศาสตร๑ตามที่ตนเองชอบโดยไมํต๎องบอกให๎คุณแมํทราบ 
๓. ให๎ปอยชี้แจงกับคุณแมํวําตนเองชอบเรียนสายครูมากกวําสายวิศวะ และขออนุญาตไป
สมัครสอบคณะครุศาสตร๑กํอน 
๔. ให๎ปอยทําตามความต๎องการของคุณแมํโดยไปสมัครสอบคณะวิศวกรรมกํอน ปีหน๎าคํอย
สมัครสอบคณะครุศาสตร๑อีกครั้ง 

 
๒๖) มงคลเป็นนักเรียนที่เรียนดีมาเรียนสม่ําเสมอ แตํในระยะหลังมงคลมักจะขาดเรียนบํอย ทําให๎ผล
การเรียนตกต่ํา ปรีชาซึ่งเป็นเพ่ือนสนิทของมงคลจึงขอคําปรึกษาจากครูแนะแนวเพ่ือหาทางชํวยเหลือ
มงคล ถา๎นักเรียนเป็นครูแนะแนว นักเรียนจะให๎คําแนะนําแกํปรีชาอยํางไร 
           ๑. ให๎ปรีชาชวนเพื่อนคอยตักเตือนเรื่องการขาดเรียน 
           ๒. ให๎ปรีชาหาทางชํวยเหลือมงคลตามสภาพจริง 
           ๓. ให๎ปรีชาพามงคลมาพบครูที่ปรึกษาเพ่ือสอบถามสาเหตุและหาทางชํวยเหลือ 
           ๔. ให๎ปรีชาแจ๎งครูที่ปรึกษาไปเยี่ยมบ๎านของมงคลเพ่ือสอบถามสาเหตุการขาดเรียน 
 
๒๗) แป้งฟังคําบรรยายของอาจารย๑สอนภาษาอังกฤษในบทบรรยายบางหัวข๎อ อาจารย๑พูด
ภาษาอังกฤษผิดเพี้ยนเป็นบางคํา ถ๎านักเรียนเป็นแป้งจะปฏิบัติตนอยํางไร 

๑. ไมํบอกใคร ถึงอยํางไรเพื่อนสํวนใหญํก็ฟังภาษาอังกฤษไมํออกอยูํแล๎ว 
          ๒. คุยกับเพื่อนบนเฟซบุ๏ควําเป็นอาจารย๑สอนภาษาอังกฤษไมํนําจะพูดผิดเพ้ียน 

๓. หลังจากฟังคําบรรยายจบ กระซิบบอกอาจารย๑วําอาจารย๑พูดผิดเพ้ียนในคําใดบ๎าง 
อาจารย๑จะได๎แก๎ไขให๎ถูกต๎อง 
๔. กระซิบกับเพ่ือนถึงการพูดผิดเพี้ยนของอาจารย๑และบอกเพ่ือนวําไมํต๎องบอกอาจารย๑ 
เพราะกลัวอาจารย๑ไมํพอใจ 

 
๒๘) หลังเลิกงาน เอและบีจะกลับบ๎านพร๎อมกัน แตํวันนี้เอขอกลับบ๎านทีหลัง เพราะติดธุระจึงบอก          
ให๎บีนั่งรถกลับบ๎านคนเดียวกํอน ถ๎านักเรียนเป็นบีรู๎สึกอยํางไร            

๑. น๎อยใจที่เอไมํกลับบ๎านพร๎อมกัน 
  ๒. ตํอไปจะต๎องให๎เอกลับบ๎านคนเดียวบ๎าง 

๓. โกรธเอ ที่ปลํอยให๎นั่งรถกลับบ๎านคนเดียว 
  ๔. คิดวําเอต๎องติดธุระสําคัญจึงไมํกลับบ๎านพร๎อมกัน 

 
 
 
 



๙ 
 

๒๙) ครูยุพิน  : นิรันดร๑โครงการของเธอมีสิ่งที่ต๎องปรับปรุงอีกมาก ครูยังไมํอนุมัติให๎ทําโครงการนี้ 
วันนี้ตอนบํายให๎มาพบครูด๎วย 
         ยงยุทธ    : .................................... 
   ถ๎านักเรียนเป็นยงยุทธ จะตอบครูยุพินอยํางไรจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ๑ 
         ๑. ขอบคุณครับ บํายวันนี้ผมไมํวํางจริงๆ ขอมาพบครูวันอ่ืนได๎ไหมครับ 
         ๒. ขอบคุณครับ แตํผมคิดวําโครงการรี้มีประโยชน๑และได๎ดําเนินการไปบางสํวนแล๎ว 
 ไมํนําจะแก๎ไขอีกแล๎ว 
         ๓. ขอบคุณครับ เมื่อวันกํอนครูดูให๎แล๎วไมํเห็นบอกให๎ปรับปรุง แล๎วทําไมวันนี้ครูให๎ปรับปรุง  
 และตอนบํายผมก็ไมํวํางด๎วย 
         ๔.ขอบคุณครับ ครูครับตอนบํายผมไมํวําง ครูชํวยอนุมัติเลยได๎ไหมแล๎วผมคํอยปรับแก๎ 
 ภายหลังนะครับ 
 
๓๐) ครูประสิทธ๑  : ปิยนันท๑รายงานของเธอยังไมํสมบูรณ๑ ครูให๎โอกาสนําไปปรับปรุงแก๎ไขและทํามา
สํงใหมํในชํวงบํายวันพรุํงนี้ 
         ปิยนันท๑  : …………………………………… 
         ถ๎านักเรียนเป็นปิยนันท๑ นักเรียนจะพูดอยํางไร 
         ๑. ขอบคุณคํะ หนูยินดีปรับแก๎รายงานคํะ 
         ๒. ขอบคุณคํะ หนูขอมาพบครูวันอ่ืนได๎ไหมคะ 
         ๓. ขอบคุณคํะ วันกํอนครูดูรายงานให๎หนูแล๎วไมํเห็นครูบอกให๎ปรับปรุงเลย 
         ๔. ขอบคุณคํะที่คุณครูให๎โอกาสปรับปรุงแก๎ไขรายงาน และหนูจะทําสํงใหมํในตอนบําย 
 วันพรุํงนี้นะคะ  
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