
                   
 

 
 

ค าชีแ้จง 
เครื่องมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 

ตามจุดเน้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 
“ดา้นทักษะชวีติ” 

 
 

 
 
 
 

ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่๔ 
 
 

 
 
 
 
 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

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

 
 
 
 
 



๖ 
 

เฉลยแบบวดัทกัษะชวีติชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๔ 
 

        ชั้น 
 

ข้อ 

ม.๔ 

ค าตอบ 

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

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

 



 

 

 
 

เครื่องมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 
ตามจุดเน้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 

“ดา้นทกัษะชีวติ” 
 
 
 
 
 
 

ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. ปกติสาธิตวาดภาพได้ไม่ดีนัก เขาจึงอ่านต าราเกี่ยวกับการวาดภาพฝึกวาดภาพบ่อย ๆ ระยะ
หลังภาพของสาธิตมักได้รับความชื่นชมจากครูและเพ่ือน ๆ  สาธิตน าภาพวาดภาพแรกท่ีได้รับค าชม
จากครูไปใส่กรอบประดับไว้ที่บ้าน นักเรียนคิดว่าสาธิตท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
  ๑) เขาชอบภาพนั้นมากที่สุด 
  ๒) เป็นภาพที่ครูและเพ่ือนๆชอบ 
 ๓) เป็นภาพที่ท าให้เขาภาคภูมิใจเป็นครั้งแรก 
 ๔) เป็นภาพที่ท าให้เขาต้องใช้ความพยายามมากท่ีสุด 
 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)  ผลการเรียนในภาคเรียนแรกของเรืองศักดิ์นักเรียนชั้น ม.๔  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ ได้ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐  แต่คะแนนในวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ต่ า
กว่า ๒.๕  หากนักเรียนเป็นเรืองศักดิ์ นักเรียนจะท าอย่างไร 

๑. ขอเปลี่ยนแผนการเรียนเป็นแผนอ่ืนที่น่าจะได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า ๒.๕ 
๒. ให้เวลาและความเอาใจใส่วิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้มากข้ึน 
๓. ก าหนดเป้าหมายอนาคต เป็นศึกษาต่อในสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
๔. ลดเวลาในการเรียนวิชาอ่ืนลง  และเพ่ิมความเอาใจใส่ในวิชากลุ่มคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ให้มากข้ึน 
 

๒) สุชาดาเพ่ือนสนิทของนักเรียนมาปรึกษานักเรียนว่า  ควรมีการแข่งขันเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในการ
เรียนในระดับชั้น ม. ๔  นักเรียนเห็นด้วย  นักเรียนจะเลือกแข่งขันกันในเรื่องใด 

๑. ใครจะได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่ากัน 
๒. ใครจะใช้ความสามารถพิเศษได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนก่อน 
๓. ใครจะได้รับรางวัลความประพฤติดีก่อน 
๔. ใครจะเป็นที่รู้จักของเพ่ือน ๆ  มากกว่ากัน 

 
๓) วิโรจน์  เป็นคนชอบท ากิจกรรมพิเศษ  จนเกิดปัญหาในการเรียน  หากนักเรียนเป็นวิโรจน์  
นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร 
  ๑. เลิกท ากิจกรรมพิเศษให้เวลากับการเรียนมากข้ึน 
  ๒. ท ากิจกรรมให้เต็มที่  และไปเรียนพิเศษเพ่ิมเติม    
  ๓. หาเพื่อนมาช่วยท ากิจกรรม  เพื่อให้มีเวลาในการเรียนมากขึ้น 
 ๔. วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ  
 
๔) เมื่อเข้าสู่ระดับชั้น ม. ๔  เป็นช่วงที่นักเรียนต้องปรับตัวให้เข้ากับแผนการเรียน วิธีเรียน และเพ่ือน
กลุ่มใหม่ นักเรียนจะเลือกปฏิบัติตามค าขวัญใด 

๑. การเรียนก้าวหน้า   พัฒนาความคิด  เป็นมิตรกับทุกคน        
๒. ทุ่มเท เรียนรู้  มุ่งสู่มหาวิทยาลัย   ใส่ใจสังคม 
๓. เรียนให้สนุก เป็นสุขกับการเรียน พากเพียรท าดี 
๔. การเรียนก้าวหน้า  พัฒนาโรงเรียน  พากเพียรสู่มหาวิทยาลัย 

 
๕) คุณครูที่ปรึกษาให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือตั้งเป้าหมายและก าหนดแนวทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมายว่าใน
การเรียนชั้น ม.ปลาย  นักเรียนจะต้องประสบความส าเร็จในเรื่องใด  ผลการระดมความคิด   แบ่ง
ออกเป็น ๔ กลุ่มดังต่อไปนี้  นักเรียนจะเลือกเข้ากลุ่มใด 

๑. กลุ่มท าคะแนนได้สูงสุดในระดับชั้น 
๒. กลุ่มได้รับคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบสอบตรง  
๓. กลุ่มได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักเรียน 
๔. กลุ่มได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ 



๔ 
 

๖) กนกวรรณเป็นนักเรียนเรียนดี  แต่พ่อแม่มีรายได้น้อย  พ่อแม่บอกว่าคงไม่สามารถ  ส่งเสียให้เรียน
ในระดับมหาวิทยาลัยได้  หากนักเรียนเป็นกนกวรรณ  นักเรียนจะท าอย่างไร 

๑. เรียนแค่ให้จบ ม. ๖ แล้วหางานท า 
๒. เปลี่ยนเป้าหมายมาเรียนสายอาชีพ 
๓. หารายได้ระหว่างเรียน และช่วงปิดภาคเรียน 
๔. เรียนให้ดีที่สุด ใช้จ่ายอย่างประหยัด เข้าโครงการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 
๗) จารุรัตน์จะต้องเลือกงานที่ท าเป็นอาชีพ หากนักเรียนเป็นจารุรัตน์ จะต้องค านึงประเด็นใดเป็น
อันดับแรก 

๑. เลือกงานที่สอดคล้องกับอาชีพเดิมของครอบครัว 
๒. เลือกงานที่คิดว่า ตนเองถนัด  และท าแล้วมีความสุข  
๓. เลือกงานที่สอดคล้องกับกระแสความต้องการของสังคม 
๔. เลือกงานที่มีแนวโน้มว่าจะมีความส าคัญในอนาคต 

 
๘) นักศึกษาครูกลุ่มหนึ่งมีเหตุผลในการเลือกอาชีพครูต่างกัน  ดังนี้ 
 จุฬารัตน์  : ให้เหตุผลว่าเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสก้าวหน้าได้ไม่จ ากัด  รายได้ก็สูงพอสมควร 
 เบญจวรรณ  :  บอกว่าเป็นอาชีพที่ท าแล้วมีความสุข เพราะช่วยสร้างสรรค์เยาวชนให้มีคุณภาพ 
 เอกยุทธ  :  คิดว่าเป็นอาชีพที่มีความสุข อยู่กับเด็ก ๆ ที่น่ารัก ไม่เหมือนหมอ ต ารวจ ที่ต้อง 
  บริการคนที่มีความทุกข์ 
 เพียงเพ็ญ :  ให้เหตุผลว่า เป็นอาชีพที่มีเกียรติ  สังคมยกย่อง   ผู้รับบริการ (นักเรียน) ต้องยก 
  มือไหว้ 
  ถ้านักเรียนต้องการเป็นครู นักเรียนจะใช้เหตุผลของใครเป็นหลักในการคิด 

๑. จุฬารัตน์  
๒. เบญจวรรณ 
๓. เอกยุทธ 
๔. เพียงเพ็ญ 

 
๙)   ศุภรา :  ขายผักในตลาด  มีความสุขที่ได้ขายผักที่มีคุณภาพ และราคาไม่แพงให้แก่ลูกค้า 
 ศุภลักษณ์ :  เป็นครู ภาคภูมิใจ ที่ไปท่ีไหนก็มีลูกศิษย์ยกมือไหว้ คอยบริการ ช่วยเหลือ 
 ศุภเลิศ :     เป็นทหาร ชื่นชมกับความมีเกียรติ  สวัสดิการและการได้สิทธิพิเศษต่าง ๆ  
 ศุภมิตร :    เป็นหมอ  อ่ิมใจกับการนอบน้อมของคนไข้  และฐานะที่ร่ ารวยอย่างรวดเร็ว 
 ถ้านักเรียนจะประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง  นักเรียนจะค านึงถึงผลที่ได้รับตามแนวทาง 
ของใคร 

๑. ศุภรา 
๒. ศุภลักษณ์ 
๓. ศุภรัตน์ 
๔. ศุภมิตร 

 



๕ 
 

๑๐) หากนักเรียนต้องการประสบความส าเร็จและมีความสุขในชีวิต นักเรียนจะไปขอค าแนะน าและ 
     แนวทางเพ่ือการด าเนินชีวิตจากใคร 
 ๑.  น้าพิสมัยผู้ร่ ารวย ฐานะดี  มีชื่อเสียง  
           ๒.   ป้ายุพินที่ลูก ๆ ประสบความส าเร็จในการเรียน   
  ๓. ลุงสุทธิมีผู้สุขภาพดี ช่วยเหลือสังคม เป็นที่เคารพนับถือ   
           ๔.  อาแสงจันทร์   ผู้มีบริวารมาก เป็นผู้กว้างขวางมีเพ่ือนฝูงมาก 
 
๑๑) ข้อใดถือว่าเป็นความส าเร็จในการศึกษาของนักเรียนตามหลักสูตร 
 ๑. มีเพ่ือนดี  มีความรู้ความสามารถ 
 ๒. สุขภาพดี  มีเงินใช้ 
 ๓. มีชื่อเสียง  มีคนรัก 
 ๔. มีงานท า  มีบทบาทในสังคม 
 
๑๒) การแก้ไขข้อบกพร่อง ในข้อใดไม่เหมาะสม 
 ๑.ฐานะไม่ดี   หางานท า หารายได้พิเศษ 
 ๒. มีมนุษยสัมพันธ์ไม่ดี     มองคนอ่ืนในแง่บวก 
 ๓. สุขภาพไม่ดี     กินอาหารเสริม ใช้ยาบ ารุงก าลัง 
 ๔. รูปร่างหน้าตาไม่ดี    แต่งกายให้สะอาด สุภาพเรียบร้อย 
 
๑๓) ในการเรียนชั้น ม. ๔ มีภาระงานมาก ถ้านักเรียนมีเวลาว่างจากการเรียนและช่วยงานทางบ้าน  
วันละ ๑ ชั่วโมง  นักเรียนควรใช้เวลาดังกล่าวเพ่ือการใด 
 ๑. ออกก าลังกาย 
 ๒. เรียนพิเศษ 
 ๓. หารายได้พิเศษ 
 ๔. พักผ่อนและความบันเทิง 
 
๑๔) ถ้าผลการเรียนในภาคเรียนแรกของนักเรียนต่ ากว่าที่คาดหวัง  นักเรียนควรแก้ไขปรับปรุง
อย่างไร 
 ๑. ไปเรียนเสริมพิเศษ 
 ๒.ศึกษาหาความรู้เพ่ิมทางอินเทอร์เน็ต 
 ๓. จัดตารางเวลาในการเรียนให้เหมาะสม  และท าตามอย่างเคร่งครัด 
 ๔. รวมกลุ่มกับเพ่ือน ๆ ที่อยู่ในสภาพเดียวกันช่วยกันติวในวิชาที่ตนถนัด 
 
 
 
 
 



๖ 
 

๑๕) สมเกียรติ นักเรียนชั้น ม. ๖  เป็นลูกชาวนา ฐานะค่อนข้างยากจน ต้องช่วยพ่อแม่ท างาน จึงมี
ร่างกายแข็งแรง แต่การเรียนก็ค่อนข้างอ่อน  ท าให้ขาดความมั่นใจในตนเอง  หากนักเรียนเป็น
สมเกียรติต้องการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง นักเรียนจะเลือกวิธีใดเป็นอันดับแรก 
 ๑. สมัครเป็นนักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียน 
 ๒. หารายได้พิเศษในวันหยุด 
 ๓.  ชว่ยสอนพิเศษให้น้อง ๆ  
 ๔. บริจาคโลหิต 
 
๑๖) คุณครูแจ้งว่าไม่พบงานที่นักเรียนต้องส่ง  แต่นักเรียนมีพยานหลักฐานว่าได้ส่งแล้ว  ทั้งเอกสาร
และเพ่ือนก็ยืนยัน  ซึ่งคุณครูก็เชื่อถือ ถ้าคุณครูอนุญาตให้นักเรียนเสนอความต้องการ นักเรียนจะ
เลือกเสนอเงื่อนไขใด 

๑. ขอท างานส่งใหม่  โดยได้คะแนนเพิ่มพิเศษ 
๒. ขอท างานส่งใหม่  โดยเงื่อนไขและเวลาเท่าเดิม 
๓. ขอให้คุณครูให้คะแนนเท่ากับของเพ่ือนที่มาเป็นพยาน 
๔. ขอให้คุณครูให้คะแนนตามแต่จะเห็นสมควร  โดยไม่ต้องท างานใหม่ 

 
๑๗) นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ  นักเรียนจะเสนอ
ให้ใช้วิธีการใดในการประเมิน 
  ๑. ให้ดูจากผลการเรียนที่ผ่านมา 
  ๒. ให้ทดสอบความรู้ความสามารถ 
 ๓.  ให้ดูจากหลักฐานรางวัลที่ได้รับ 
 ๔.  ให้คุณครูที่ปรึกษาเป็นผู้ยืนยัน 
 
๑๘) ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน เมื่อถูกถามว่า นักเรียนจะใช้อะไรเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ที่สุดในการเลือกอาชีพ  นักเรียนจะตอบว่าอย่างไร   

๑. สุจริต ไม่ผิดศีลธรรม 
๒. มีเกียรติเป็นที่ยอมรับ 
๓. มีโอกาสร่ ารวยโดยไม่ใช้เวลามากนัก 
๔. รายได้ต้องเลี้ยงชีวิตและครอบครัวได้ 

 
๑๙) นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเวรกับเพ่ือน  แต่เพ่ือนป่วยไม่ได้ท าความสะอาด  คุณครูต าหนิที่นักเรียน
ไม่ท าเวรไม่รับผิดชอบท าความสะอาด  คุณครูโกรธมากท าให้บรรยากาศในห้องเครียด  นักเรียนจะท า
อย่างไร 

๑. นั่งซบหน้า ร้องไห้ เสียใจที่ท าให้คุณครูโกรธ 
๒. ลุกขึ้นยืนแล้วชี้แจงว่า ได้แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนแล้ว แต่เพื่อนป่วย 
๓. หายใจลึก ๆ พยายามสงบสติอารมณ์  แล้วยกมือขึ้นขออนุญาตชี้แจงเหตุผล 
๔. ยืนขึ้น ท าความเคารพ แล้วเดินออกจากห้องเพ่ือไปสงบสติอารมณ์ แล้วหาโอกาสชี้แจง

ต่อคุณครู 



๗ 
 

๒๐) หากนักเรียนรู้สึกหดหู่ที่เป็นคนเรียนไม่เก่ง นักเรียนจะชดเชยในส่วนนี้อย่างไร 
๑. หารายได้พิเศษ 
๒. ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
๓. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีเพ่ือนมาก 
๔. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสม่ าเสมอ 

 
๒๑) หากนักเรียนมีรูปร่างหน้าตาไม่ดี ถูกเพ่ือนบางคนล้อเลียนบ่อยๆ นักเรียนจะทดแทนส่วนนี้
อย่างไร 

๑. อยู่อย่างเงียบ ๆ ปลีกตัวจากเพ่ือน ๆ 
๒. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ดูแลสุขภาพให้ดี 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
๔. ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถพิเศษให้คนอ่ืนยอมรับ 
 

๒๒) สมภพ กังวลที่เพ่ือนสนิทคือสมพรกับสมพงศ์ เกิดผิดใจกันอย่างรุนแรง  ไม่ยอมพูดกัน           
ถ้านักเรียนเป็นสมภพจะแก้ปัญหานี้อย่างไร 
 ๑. พูดถึงความรู้สึกดี ๆ ของสมพรที่เคยมีต่อสมพงศ์ให้สมพงศ์ฟัง และพูดถึงความรู้สึก 
ดี ๆ ของสมพงศ์ที่เคยมีต่อสมพรให้สมพรฟัง 
 ๒. เมื่ออยู่กับสมพร ก็แสดงความเห็นใจสมพร  เมื่ออยู่กับสมพงศ์ก็แสดงความเห็นใจสมพงศ์ 
          ๓. พูดถึงความดีของอีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งฟัง 
 ๔.  บอกทั้งสองคนให้รู้จักให้อภัยกัน อย่าถือทิฐิ 
 
๒๓) สมศักดิ์เรียนชั่วโมงการงานพ้ืนฐานอาชีพ ครูให้ตกแต่งสวนถาดไม้ประดับ  แล้วน าไปส่ง เมื่อครู
เห็นผลงานจึงต าหนิว่าท าไม่เรียบร้อย  ไม่ตั้งใจท า  ผลงานครั้งนี้ไม่ดี  ถ้านักเรียนเป็นสมศักดิ์ นักเรียน
จะท าอย่างไร 

๑. โกรธมากแต่ไม่แสดงอาการใด ๆ รีบน าผลงานคืนจากครู 
          ๒. โกรธเล็กน้อยและยอมรับว่าตนก็เป็นอย่างที่บอก 
          ๓. โกรธเล็กน้อย ตนได้ตั้งใจท าดีท่ีสุดแล้ว ยังโดนต าหนิอีก 

๔. โกรธบ้างและบอกครูว่าขอน าไปปรับปรุงแล้วน ามาส่งใหม่ 
 

๒๔) สุรางค์  หน้าตาจัดว่าไม่สวย  รู้สึกหดหู่ทุกครั้งที่ส่องกระจก  หากนักเรียนเป็นสุรางค์  จะท า
อย่างไร 

๑. ขอให้ผู้ปกครองพาไปผ่าตัด เสริมความงาม 
๒. พยายามที่จะไม่ส่องกระจก  
๓. พยายามมองหา และคิดถึงข้อดี อ่ืนๆ ของตนเอง 
๔. คิดถึงคนท่ีมีชื่อเสียงที่หน้าตาไม่ดี แต่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ 

 
 
 



๘ 
 

๒๕) นักเรียนคิดว่าจะยึดใครเป็นแบบอย่างมากที่สุดในการปฏิบัติต่อเพ่ือน 
๑. สมเกียรติ มักจะช่วยเหลือและมีน้ าใจกับเพ่ือนในกลุ่มให้ได้รับสิทธิพิเศษ 
๒. เฉลิมเกียรติ  มักจะเข้าไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  กับเพ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆ  แม้ไม่ใช่เพื่อนสนิท 

  ๓.รักเกียรติ  จะเลือกคบกับเพ่ือนที่เห็นว่านิสัยดีเท่านั้น ไม่เสวานากับเพ่ือนกลุ่มเสี่ยง 
๔.เกริกเกียรติ   ไม่มีกลุ่ม มีความสัมพันธ์กับทุกกลุ่มเท่า ๆ  กัน 

 
๒๖) นักเรียนเป็นเพ่ือนกับธวัชและนพพร  ซึ่งทั้งสองคนมีความขัดแย้งกันเพราะชอบพรรคการเมืองที่
เป็นคู่แข่งกันนักเรียนชอบพรรคการเมืองเดียวกับธวัช  นักเรียนจะวางตัวอย่างไร 

๑. พยายามโน้มน้าวให้นพพรเห็นคล้อยตามธวัช 
๒. พยายามโน้มน้าวใจให้ธวัชเห็นคล้อยตามนพพรบ้างเพ่ือรักษาไมตรี 
๓. บอกธวัชให้ยอมรับในความเชื่อและความเห็นที่ต่างกันของนพพร 
๔. พยายามท าให้ธวัชและนพพรเลิกชอบพรรคการเมืองที่ขัดแย้งกัน 

 
๒๗) ณัฐชา มีฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี จึงแต่งกายไม่ทันสมัยไม่เข้าพวกกับเพ่ือน ๆ  มองด้วยสายตา
ขบขัน  ท าให้เสียความมั่นใจ และเพ่ือนบางกลุ่มไม่ยอมรับ นักเรียนจะปฏิบัติกับณัฐชาอย่างไร 

๑.รับณัฐชาเป็นเพื่อน และพยายามท าให้เพ่ือนในกลุ่ม และในห้องยอมรับความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล 
๒.พยายามท าให้ณัฐชาเปลี่ยนบุคลิก  เช่น ให้ใช้เครื่องส าอาง และให้ยืมเสื้อผ้าใส่ 
๓.ก าลังใจณัฐชาโดยไม่ให้เพ่ือนรู้  เพื่อนคนอ่ืน ๆ จะได้ไม่ผิดสังเกต 
๔.หาทางช่วยณัฐชา ให้หารายได้พิเศษเพ่ือจะได้พัฒนาตนเองให้กับเพื่อน ๆ ได้ 

 
๒๘) กฤตยาเคร่งครัดเรื่องอาหารเนื้อสัตว์ใหญ่  แต่เพ่ือนก็ชอบแกล้งโดยสั่งอาหารที่มีเนื้อวัวเป็น
ส่วนประกอบมากิน  ถ้านักเรียนเป็นกฤตยา นักเรียนจะท าอย่างไร 
  ๑. ลุกหนีไปนั่งที่โต๊ะอ่ืนโดยไม่บอกเหตุผล 
 ๒. บอกให้เพ่ือนไปนั่งที่โต๊ะอ่ืนเพราะเราไม่ทานเนื้อสัตว์ 
 ๓. ร้องไห้  แล้วขอร้องเพ่ือนว่าอย่าสั่งเนื้อวัวมากินอีก  เพราะย่อยยาก 
 ๔. ค่อย ๆ  เดินออกไปสั่งผัดผักมาแทน  อ้างว่าอาหารไม่ย่อย 
 
๒๙) ในการท างานกลุ่ม นักเรียนจะเสนอให้ท างานร่วมกันอย่างไร 
 ๑. ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า 
 ๒. จับฉลากเปลี่ยนหน้าที่ทุกครั้ง 
 ๓. ก าหนดต าแหน่งตามความถนัด 
 ๔.ให้แต่ละคนเลือกตามความพอใจ 
 
๓๐) เมื่อเพ่ือนมีปัญหาซึ่งเป็นความลับมาปรึกษา  แต่นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นักเรียนจะท า
อย่างไร 
 ๑. แนะน าให้เพื่อนไปปรึกษาคนอ่ืนที่เก่งกว่า 
 ๒.น าปัญหาของเพ่ือนไปปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ 
 ๓. ขออนุญาตเพ่ือนน าปัญหาไปปรึกษาครู หรือพ่อแม่ 
 ๔.น าปัญหาของเพ่ือนมาปรึกษาในกลุ่มเพ่ือนสนิทเพ่ือให้ช่วยกันแก้ไข 
 


	คำชี้แจง ม.๔.pdf
	ข้อสอย ม.๔.pdf

