คาชีแ้ จง
เครื่องมือวัดและประเมินความสามารถและทักษะ
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
“ด้านคุณลักษณะตามช่วงวัย”

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สงวนลิขสิทธิ์

กันยายน ๒๕๕๕
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คาชีแ้ จง
๑. บทบาทสถานศึกษา
๑.๑ ผู้ บ ริ ห ารและครู ต้องดาเนินการพัฒ นาให้ ผู้ เรียนได้มีคุณภาพด้ว ยคุณลั กษณะอันพึง
ประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรโดยมีจุดเน้นตามนโยบายที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ แจ้งให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการประเมินตาม
จุดเน้นที่ต้องการเพื่อความร่วมมือในการใช้แบบวัดนี้
๑.๓ ผู้ เรี ยนและครู ต้องทาความเข้าใจกับนักเรียนว่าผลการประเมินนี้มุ่นเน้นการพัฒ นา
คุณลักษณะตามช่วงวัยของนักเรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตรโดยไม่นาไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน
๒. การใช้เครือ่ งมือ
๒.๑ ทาเครื่องมือของแต่ละชั้นไปวัดและประเมินนักเรียนใน ๒ ลักษณะ คือ
- ใช้ ป ระเมิ น นั ก เรี ย นตามระดั บ ชั้ น ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ เ พื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ า น
คุณลักษณะตามช่วงวัยตามจุดเน้นของแต่ละชั้นและรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- ใช้ประเมินความคงทนทางด้านคุณลักษณะตามช่วงวัยของนักเรียนที่เลื่อนขึ้นไปเรียน
ชั้นที่สูงขึ้น เช่น นาเครื่องมือของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒.๒ ให้สถานศึกษาใช้เครื่องมือประเมินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนาไปใช้ได้หลายครั้ง
โดย
๒.๒.๑ ไม่ให้นักเรียนเลือกคาตอบลงในแบบวัดหรือขีดเขียนต่างๆ (ให้ใช้กระดาษคาตอบ)
๒.๒.๒ เก็บแบบวัดและเฉลยไว้ในลักษณะเอกสารลับทางราชการเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรให้นักเรียนทุกชั้นทราบเฉลย แม้จะประเมินผ่านไปแล้ว
๓. ระยะเวลาในการประเมิน
๓.๑ การประเมิ น เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะตามช่ ว งวั ย ที่ ต้ อ งรายงานผล
ตามโปรแกรมติดตามของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษาดาเนินการ
ปีการศึกษาละ ๑ครั้ง ปลายภาคเรียนที่ ๒ (ภายในเดือนมกราคม)
๓.๒ การประเมินเพื่อตรวจสอบความคงทนของคุณลักษณะตามช่วงวัยในชั้นที่ผ่านมาให้
โรงเรียนดาเนินการประเมินในปลายภาคเรียนที่ ๑ (ภายในเดือนสิงหาคม)
๔. การดาเนินการสอบ
๔.๑ ให้ส ถานศึกษามอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบวัดความรู้ทั่วไปของ
สถานศึกษา
๔.๒ จัดสถานที่หรือห้องสอบให้เป็นไปตามความเหมาะสม
๔.๓ ควบคุม กากับ ดาเนินการสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดาเนินการสอบมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
๔.๔ ให้ผู้ดาเนินการสอบศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดไว้
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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 ให้นาคะแนนที่ได้ของนักเรียนแต่ละ
คนมากาหนดระดับคุณภาพและแปลความหมาย ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- 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 การรายงานผลสรุปเพื่อรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- ให้บันทึกคะแนนของนักเรียนในแต่ละตัวชี้วัดลงในแบบบันทึกสรุปผลการประเมิน ในแต่ละ
ชั้นตามแบบที่กาหนด และนาผลการประเมินเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมรายงานผลระดับ
ความสาเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น (ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละชั้น )
บันทึกลงในโปรแกรมเพื่อรายงานผลต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖.๒ การรายงานและสรุปผลการประเมินตรวจสอบความคงทนด้านคุณลักษณะตามช่วงวัย
ของนักเรียนชั้นที่ผ่านมา ให้ใช้แบบของชั้นที่ผ่านมาแต่ไม่ต้องรายงานผลให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ให้นาข้อมูลที่ได้ไปเร่งรัดปรับปรุงและพัฒนานักเรียนต่อไป
๗. การนาผลการประเมินไปใช้
๗.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
นาข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นด้านคุณลักษณะตาม
ช่วงวัยเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสรุปผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนความสาเร็จในการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น แ ล ะ น า ไ ป สู่ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ชิ ง น โ ย บ า ย ต่ อ ไ ป
๗.๒ สถานศึกษามีข้อมูลการประเมินของนักเรียนไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในระดับชั้น
และรายบุคคลซึ่งอาจดาเนินการได้ ดังนี้
- ส่งมอบข้อมูลนักเรียนให้กับผู้สอนให้ชั้นที่นักเรียนเลื่อนชั้นไปเรียนในปีต่อไปเป็นผู้ปรับปรุง /
พัฒนานักเรียนต่อไป
- นักเรียนที่มีผลการประเมิน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ให้ศึกษาต่อยังมีจุดด้อยในด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามตัวชี้วัดใดอยู่อีกบ้างในการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนนั้น ส่วนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไม่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ศึกษาเร่งรัด ปรับปรุง /พัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะตาม
หลักสูตรต่อไป
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- ผลการประเมินตรวจสอบความคงทนในด้านคุณลั กษณะตามช่ว งวัยในปีที่ผ่ านมา ให้ นาไปใช้
ปรับปรุงพัฒนานักเรียนตามจุดเน้นดังกล่าวเช่นเดียวกัน

เฉลยแบบวัดคุณลักษณะตามช่วงวัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๓๐ ข้อ
ข้อ๑
๓
ข้อ๑๑
๓
ข้อ๒๑
๒

ข้อ๒
๔
ข้อ๑๒
๓
ข้อ๒๒
๔

ข้อ๓
๔
ข้อ๑๓
๓
ข้อ๒๓
๑

ข้อ๔
๓
ข้อ๑๔
๔
ข้อ๒๔
๒

ข้อ๕
๔
ข้อ๑๕
๒
ข้อ๒๕
๒

ข้อ๖
๔
ข้อ๑๖
๒
ข้อ๒๖
๑

ข้อ๗
๓
ข้อ๑๗
๔
ข้อ๒๗
๓

ข้อ๘
๒
ข้อ๑๘
๑
ข้อ๒๘
๔

ข้อ๙
๑
ข้อ๑๙
๑
ข้อ๒๙
๓

ข้อ๑๐
๔
ข้อ๒๐
๓
ข้อ๓๐
๒
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แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะตามช่วงวัย ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประเมิน วันที่ ..............เดือน.......................................พ.ศ. .................
คาชีแ้ จง ในช่องรายการประเมินให้บันทึกคะแนนที่ได้ ในช่องผลการประเมินให้ทา
เครื่องหมาย 
ผลการประเมิน
ผ่าน
สรุป

๑
๒
๓
๔
๕

เด็กชายไมตรี งามสี
เด็กหญิงเพ็ญ พู่พาน
เด็กหญิงศรี ล้าเลิศ
เด็กชายพลอย ชูถิ่ม
เด็กหญิงวัน สดใส
รวมจานวนคน
ร้อยละ

๑๖

๑๗

๒๓
๑๒ 
๑๖

๕



ดีมาก (๒๖-๓๐)

ดี (๒๑-๒๕)

พอใช้ (๑๕-๒๐)

ไม่ผา่ นเกณฑ์ (๐-๑๔)

ชื่อ – สกุล
รวมคะแนน (๓๐)

เลข
ที่

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น

* เกณฑ์การตัดสิน ๑๕ คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้ประเมิน
(...........................................................)
ตาแหน่ง..............................................

การนาผลการประเมินเข้าระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลสถานศึกษา
๑. จานวนนักเรียนทั้งหมดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใส่ในช่องเป้าหมาย เท่ากับ ๕ (คน)
๒. จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน สรุปใส่ในช่องผลงานที่ได้ เท่ากับ ๔ (คน)

เครื่องมือวัดและประเมินความสามารถและทักษะ
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
“ด้านคุณลักษณะตามช่วงวัย”

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สงวนลิขสิทธิ์

กันยายน ๒๕๕๕
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แบบวัดคุณลักษณะตามช่วงวัย
คําชีแ้ จง
๑. แบบวัดคุณลักษณะตามช่วงวัยตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฉบับนี้เป็ นแบบเลือกตอบ ๔
ตัวเลื อก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวัดคุณลักษณะ ตามช่ว งวัยของนักเรียนเพื่อสรุปผลตาม
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒. แบบวัดฉบับนี้มี ๓๐ ข้อ
๓. นักเรียนมีเวลาในการทําแบบวัดฉบับนี้ ๓๐ นาที
๔. ตัวอย่างคําถามและวิธีตอบ
ตัวอย่างคําถาม
(๑) บ่อยครั้งที่ชมพู่ไปห้างสรรพสินค้ากับคุณแม่ ชมพู่จะซื้ออุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นดินสอ
ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ ถ้านักเรียนเป็นชมพู่จะทําอย่างไร
๑. ไม่ทําแบบชมพู่ เพราะสิ่งของเครื่องใช้ตนเก็บรักษาได้ดีจึงใช้ได้นาน
๒. ทําแบบชมพู่ เพราะตนเองอยากได้อุปกรณ์การเรียนใหม่ ๆ
๓. ไม่ทําแบบชมพู่ เพราะอยากได้ชุดใหม่ ๆ แทน
๔. ทําแบบชมพู่ เพราะคุณแม่อนุญาตให้ซื้อได้
วิธตี อบ
ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ ๑ เป็นคําตอบที่ถูกหรือเหมาะสมที่สุด ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย X
ลงในกระดาษคําตอบตรงกับหมายเลขข้อที่ต้องการ ดังนี้
ข้อ
๐

๑


๒

๓

๔

ถ้าต้องการเปลี่ยนคําตอบให้ขีดฆ่าคําตอบเดิมแล้วทําเครื่องหมาย X ลงในข้อใหม่
ข้อ
๐

๑


๒

๓


๔
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๑) เพลินเพลง : เรียงความวิชาภาษาไทยก็ยังทําไม่เสร็จ โครงงานวิทยาศาสตร์ก็ยังทําไม่เสร็จ
รายงานวิชาสังคมก็ทําไม่ทันโอ๊ย..! จะทําไงดี
เพลินใจ : เราก็ยังทําไม่เสร็จเหมือนกันถ้าเครียดก็ไปเที่ยวก่อน พออารมณ์ดีก็ค่อยมาทํา
เพลินจิต : เราก็เหมือนกันทํา ๆ ไปเถอะเสร็จไม่ทันก็คงไม่เป็นไรเพราะเราพยายามแล้ว
เพลินพิศ : เราก็เพิ่งจะเริ่มทํา พยายามทําให้เต็มที่ อีกไม่นานงานทุกอย่างก็คงเสร็จได้
เพลินตา : เราก็ยังได้เริ่มเลย ไม่เป็นไรอย่าเครียดปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ ครูใจดีออก
คําพูดของใครที่จะช่วยกระตุ้นให้เพลินเพลงทํางานให้สําเร็จได้
๑. เพลินใจ
๒. เพลินจิต
๓. เพลินพิศ
๔. เพลินตา
๒) ครูให้นักเรียนทํารายงานจากการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนเองสนใจ คนละ ๑ เรื่อง เวลา ๒ สัปดาห์
พฤติกรรมของใครต่อไปนี้จะทําให้รายงานสําเร็จได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด
๑. บ๊วย ศึกษารายงานของรุ่นพี่หลาย ๆ เรื่อง แล้วนํามาบูรณาการหลอมรวมเป็นเรื่องใหม่
ของตนเอง
๒. แดง ศึกษาตัวอย่างรายงานจากอินเทอร์เน็ตแล้วนํามาปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นของตนเอง
๓. ป้อมปรึกษาหารือเพื่อน ๆ ต่างโรงเรียนเพื่อขอรายงานมาประยุกต์ข้อมูลเป็นของตนเอง
๔. ต้อม วางแผน ค้นคว้า และเรียบเรียงข้อมูลด้วยตนเองให้ครูช่วยพิจารณาเป็นระยะ
๓) วันทนากับเพื่อนอีก ๕ คน ได้รับมอบหมายเร่งด่วน จากบรรณารักษ์ ให้ช่วยจัดหนั งสือในห้องสมุด
ช่ว งพักกลางวัน ให้ เรี ย บร้ อย ภายในเวลา ๑๓.๐๐ น. เพราะมีแขกจะมาขอดูงาน แต่ชั่ว โมงบ่าย
วันทนากับเพื่อนต้องสอบเก็บคะแนน การอภิปรายกลุ่มย่อยวิชาภาษาไทย ซึ่งต้องจัดสถานที่ก่อน
นําเสนองาน ถ้านักเรียนเป็นวันทนานักเรียนจะทําอย่างไร
๑. ขอเปลี่ยนหน้าที่จัดเก็บหนังสือเป็นวันอื่นๆ เพราะวันทนามีสอบภาคบ่าย
๒. ถามเพื่อนๆ ว่าจะเลือกทํางานอย่างใด อย่างหนึ่ง เพราะเวลาคาบเกี่ยวกันเพื่อความ
สบายใจ
๓. ร่งเพื่อนๆ จัดหนังสือในห้องสมุดเร็ว ๆ ถ้าไม่ทันขอเลื่อนงานวิชาภาษาไทยออกไปอีกก็ได้
๔. แบ่งสมาชิกในกลุ่มให้รับผิดชอบงานจัดหนังสือในห้องสมุด ๔ คนและอีก ๒ คนให้ไป
เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่อภิปราย
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๔) ตุ๊ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดหุ่นยนต์ระดับชาติ จึงคิดจะปรับปรุง
หุ่นยนต์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่หาซื้อวัสดุที่เป็นส่วนประกอบสําคัญตามที่ต้องการไม่ได้ วัสดุนั้นต้องสั่ง
จากโรงงาน ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ ทําให้ประกอบหุ่นยนต์ไม่ทัน ถ้านักเรียนเป็นตุ๊ นักเรียน
จะทําอย่างไร
๑. ส่งแบบเดิม แต่ปรับปรุงเล็กน้อย
๒. เปลี่ยนรูปแบบ และขนาด เพื่อให้ทันเวลา
๓. หาวัสดุ อุปกรณ์ คุณภาพเทียบเคียง ทดแทน
๔. ตกแต่งเพิ่มเติม เพื่อให้หุ่นยนต์แปลกแตกต่างจากเดิม
๕) ป้อม : ติ๊ก คุณครูให้กลุ่มเรานําโครงงานมาแก้ไขและหาข้อมูลมาเพิ่มเติม เราจะทําอย่างไรดี
ติ๊ก : ...........................................
ถ้านักเรียนเป็นติ๊กจะทําอย่างไร
๑. ลอกโครงงานที่ชนะเลิศการประกวดจะได้ไม่ผิด
๒. ขอดูวิธีการทํางานของเพื่อนกลุ่มอื่นๆ เลียนแบบจะได้ไม่ผิด
๓. ให้กลุ่มที่ผ่านการตรวจ ไม่มีแก้ไข ช่วยเป็นพี่เลี้ยง ช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
๔. พิจารณาว่าให้แก้ไข และเพิ่มเติมจุดใด จะได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลได้ถูกต้อง
๖) นกแก้วนําผลงานไปส่งครู แต่ครูให้นํากลับมาแก้ไข ๓ – ๔ ครั้งแล้ว ก็ไม่ผ่าน ยังให้แก้ไขผลงานไป
เรื่อย ๆ จนกว่าผลงานจะได้ดีที่สุด ถ้านักเรียนเป็นนกแก้ว นักเรียนจะทําอย่างไร
๑. เลิกล้มการทํางานชิ้นนั้น ขอเปลี่ยนเป็นงานชิ้นใหม่
๒. ลองแก้ไขผลงานอีกรอบ ถ้าไม่ผ่านจะไม่แก้อีก
๓. ระดมพลังสมองของเพื่อนมาช่วยแก้ไข จะได้ผ่านโดยไม่ต้องแก้อีก
๔. แก้ไขผลงานตามที่ครูมอบหมาย จนกว่าผลงานจะออกมาตามที่ครูแนะนํา
๗) ในการแข่งขันโต้วาทีงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับประเทศ ทีมที่เคยชนะระดับภาค กลับเป็น
ฝ่ายพ่ายแพ้ ทีมรองชนะเลิศ ถ้านักเรียนเป็นสมาชิกในทีมที่แพ้ นักเรียนควรคิดอย่างไร
๑. คิดว่า กรรมการลําเอียง ขาดความยุติธรรม
๒. คิดว่า เกณฑ์ให้คะแนนต่างจากที่ใช้ในระดับภาค
๓. คิดว่า ต้องกลับไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และฝึกซ้อมให้มาก ขึ้น
๔. คิดว่า ต้องกลับไปฝึกซ้อมให้มาก ๆ คิดหาวิธีการที่จะเอาชัยชนะกลับคืนมาให้ได้
๘) พฤติกรรมของบุคคลในข้อใดแสดงลักษณนิสัยมีการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานด้วยตนเอง
๑. สมศรีทํางานส่งครูตรงตามกําหนดเวลาทุกครั้ง
๒. สมศักดิ์นําเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นจานรองแก้วอย่างสวยงามมีคุณภาพ
๓. สมชายนําประสบการณ์การท่องเที่ยวมาเขียนเป็นบทความลงพิมพ์ในวารสารโรงเรียน
๔. สมชาติสอบได้เกรด ๔ ทุกรายวิชาที่เรียน
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๙) วีระ : ผมคงไม่ได้มาเรียนทุกวัน เพราะต้องไปแข่งขันฟุตบอลหลายรายการ แต่ผมจะพยายามส่ง
งานให้ทันตามเวลาและแข่งขันให้ชนะด้วยครับ
ก้องภพ : ผมเป็นนักดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียน ต้องฝึกซ้อมหนักและไปแข่งขันบ่อยมาก
ดังนั้นเวลาเรียนก็ต้องบกพร่องเป็นธรรมดา
โอภาส : ผมอุตส่าห์ตั้งใจเรียน มาเรียนตรงเวลา ส่งงานตามครูสั่งทุกชิ้น และผลการเรียนของผม
ก็ดีมาโดยตลอด ครูจะให้ผมไปแข่งขันตอบปัญหาอีกคงไม่ไหวหรอกครับ
สุภาพ : ผมได้รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงมาตั้งหลายครั้ง ทําชื่อเสียงให้โรงเรียนมากมาย
คุณครูจะมาเคี่ยวเข็นให้ผมทํางานส่งตามเวลาคงไม่ทันแน่ ผ่อนผันหน่อยนะครับ
คําพูดของใครสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นคนที่มีนิสัยรักการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานด้วยตนเอง
๑. วีระ
๒. ก้องภพ
๓. โอภาส
๔. สุภาพ
๑๐)

นิกุล “ครูไสวสั่งให้กลุ่มของเราแก้ไขรายงานโครงงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง”
นิศา “อีกแล้วหรือ งานวิชาอื่น ๆ ก็เยอะแยะ เอาไว้ก่อนเถอะว่าง ๆ ค่อยแก้ไข”
นิกร “แก้แล้วแก้อีก เบื่อจริง ๆ ครูให้แก้ไขอะไรบ้างล่ะ เยอะไหม”
นิธิ “จริงสินะ งานอีกหลายชิ้นก็ยังทําไม่เสร็จ งานที่เสร็จแล้วก็ต้องแก้ไขใหม่อีก”
นิวรณ์ “จะโวยวายกันไปทําไม เราก็แก้ไขเท่าที่จะทําได้เดี๋ยวครูก็ให้ผ่านนั่นแหละ”
คําพูดของใครสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทํางานมากกว่าคนอื่น
๑. นิศา
๒. นิกร
๓. นิธิ
๔. นิวรณ์

๑๑) พฤติกรรมของใครที่สะท้อนถึงความทุ่มเทในการทํางานอย่างเหมาะสมที่สุด
๑. แดงทําการบ้านที่ครูสั่งหลังจากรับประทานอาหารเย็น
๒. บ๊วยทําการบ้านก่อนถึงเวลาเรียนวิชานั้น ๆ ที่โรงเรียน
๓. ปลาทําการบ้านตอนเช้าที่บ้านก่อนมาโรงเรียน
๔. ป้อมทําการบ้านที่ครูให้หลังเลิกเรียนก่อนกลับบ้าน
๑๒) เปี๊ยกอยู่ชมรมสิ่งประดิษฐ์ เขาสนใจการทําเครื่องบินบังคับ ถ้านักเรียนเป็นเปี๊ยก นักเรียนจะทํา
อย่างไร
๑.ทําตามแบบที่เพื่อนในชมรมทําไว้
๒. ขอคําแนะนําจากครูที่ปรึกษาชมรม
๓. หาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ นํามาปรึกษาขอคําแนะนําจากครู
๔. รวมกลุ่มกับเพื่อนในชมรมที่สนใจเหมือนกันช่วยกันประดิษฐ์ขึ้น
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๑๓) เมื่อได้รับมอบหมายงาน หรือการบ้านจากครู นักเรียนควรเลือกปฏิบัติตามข้อใด
๑. ทําส่วนที่ทําได้ ก่อนนอน ส่วนที่ทําไม่ได้ รอถามหรือลอกเพื่อนที่โรงเรียน
๒. พยายามทําให้เสร็จก่อนนอน ส่วนที่ทําไม่ได้ถามพ่อแม่ หรือโทรศัพท์ถามเพื่อน
๓. ทําช่วงเวลาหลังเลิกเรียน หรือคาบว่าง พร้อม ๆ กับเพื่อนให้มากที่สุด
๔. การบ้านทุกชิ้น ทําที่บ้าน ก่อนนอน และหลังจากตื่นนอนตอนเช้าก่อนไปโรงเรียน
๑๔) พฤติกรรมของบุคคลในข้อใดแสดงความเป็นผู้ทุ่มเทอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคใน
การทํางาน
๑. อุดมได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าชั้นเพราะมีบุคลิกภาพดี
๒. ศักดิ์ชัยได้รับเกียรติบัตรนักเรียนผู้มีความประพฤติดีเพราะเป็นคนมีมารยาทเรียบร้อย
๓. เสน่หาได้รับคําชมเชยจากผู้อํานวยการโรงเรียนว่าเป็นคนน่ารักเพราะเธอยิ้มสวย
๔. ปิติได้รับรางวัลยอดนักประดิษฐ์เพราะสามารถสร้างเครื่องกําจัดสารพิษในอากาศได้
๑๕) จากสถานการณ์ต่อไปนี้ พฤติกรรมในข้อใดที่แสดงถึง “การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้”
๑. เอกประดิษฐ์เครื่องบินบังคับกว่าจะสําเร็จก็หมดเงินไปตั้งมากมาย
๒. แก้วลองทําเค้กช็อคโกแลตตั้ง ๕- ๖ ครั้งถึงจะได้เค้กเนื้อเนียนนุ่ม
๓. รัฐบาลทุ่มเงินซื้อแท๊ปเลตแจกนักเรียนเพื่อให้ทันโลกยุคโลกาภิวัตน์
๔. ผอ.สร้างห้องสมุดและห้องเรียนทันสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน
๑๖) พฤติกรรมในข้อใดเป็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่ “การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้”
๑. การฟัง
๒. การดู
๓. การอ่าน
๔. การเขียน
๑๗) ครูวัช : ครั้งแรกที่ผมเริ่มเขียนการ์ตูนลงบนด้านหลังของนามบัตรใครๆ ก็คิดว่าผม
บ้าไปแล้ว ทําไมผมไม่ทําอะไรที่ตลาดจะเข้าใจได้ง่ายกว่านี้ อย่างทําการ์ดน่ารัก ๆ
หรืออะไรทํานองนั้นล่ะ
ครูสุจินต์
: ...............................................
ถ้านักเรียนเป็นครูสุจินต์ นักเรียนจะพูดกับครูธวัชอย่างไร
๑. ต่างคนต่างความคิด ใช้เวลาสักนิด อาจมีคนสนใจก็ได้
๒. ถ้าไม่ลอง จะรู้ได้อย่างไร ทําอะไรแปลก ๆ คนอาจจะชอบก็ได้
๓. การออกแบบไม่เหมือนคนอื่น นอกจากเป็นความท้าทาย ยังทําให้เราภาคภูมิใจด้วย
๔. ลองออกแบบให้ผสมผสานระหว่างความคิดของคุณกับความต้องการของตลาดก็น่าจะดีนะ
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๑๘)

ชาติ : ชายผลการเรียนเทอมนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ชาย : เกรดเฉลี่ยเท่าเดิม ดีที่ไม่ติดศูนย์คณิตศาสตร์ แล้วนายล่ะเป็นไงบ้าง
ชาติ : เซ็ง!เลย ติดศูนย์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แถมได้ ร.คอมพิวเตอร์ วิชาที่ติด

ศูนย์
ภาคเรียนก่อนก็ยังแก้ไม่หมดเลย แต่ก็กําลังพยายามอยู่
จากบทสนทนา นักเรียนจะเสนอแนะอย่างไรเพื่อให้ชาติแก้ปัญหาดังกล่าวได้สําเร็จ
๑. รีบแจ้งผู้ปกครองว่าจะต้องลงชื่อรับรู้เรื่องการสอบแก้ ๐ และ ร
๒. รีบติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอรับคําแนะนําในการสอบแก้ ๐ และ ร
๓. ติดต่อขอรับงานจากครูแล้วให้เพื่อนช่วยแนะนําในการทําชิ้นงานส่งครู
๔. คอยฟังการนัดหมายจากครูว่าจะให้สอบแก้ ๐ และแก้ ร เมื่อไร อย่างไร
๑๙) บุคคลในข้อใดมีคติในการทํางานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความพยายามในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน
๑. โชคดีถือคติในการทํางานว่าเวลาและวารีมิไยดีจะคอยใคร
๒. โชคชัยถือคติในการทํางานว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น
๓. ศุภโชคถือคติในการทํางานว่า ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
๔. เสกสรรค์ ถือคติในการทํางานว่า ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน
๒๐) การพูดแสดงเหตุผลของนักเรียนคนใดไม่แสดงคุณลักษณะการพยายามแก้ปัญหาและอุปสรรค
ในการทํางานให้สําเร็จ
๑. เจริญพร : ผมจะเป็นวิศวกรครับ เพราะผมได้เกรด ๔ วิชาฟิสิกส์ทุกตัว
๒. ประภาศรี : หนูจะเป็นทนายความค่ะเพราะหนูชอบกฎหมาย
๓. ปรารถนา : ผมจะเป็นครูเพราะหนูรักเด็กและชอบสอน
๔. จรูญ : เพื่อน ๆ บอกว่าผมน่าจะเป็นผู้อํานวยการ เพราะไม่ต้องลงมือทํางานเอง ขนาดจะ
เซ็นชื่อยังต้องมีเลขาชี้ตําแหน่งให้เซ็นเลย
๒๑)

แบม : บอม คุณครูให้ส่งบันทึกการอ่านสัปดาห์ที่แล้ว ทําไมเธอไม่ส่ง
บอม : บังเอิญเราทําโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่เสร็จ ก็เลยไม่ได้เขียนบันทึกการอ่านน่ะ
แบม : ................................................
ถ้านักเรียนเป็นแบม นักเรียนควรพูดอย่างไรเพื่อให้บอมเอาใจใส่งานมากขึ้น
๑. เธอมาดูตัวอย่างของเราสิเพื่อจะได้เห็นแนวการเขียน
๒. เธอคงต้องจัดลําดับความสําคัญ แบ่งเวลา และตั้งใจทํา
๓. เธอควรทําบันทึกการอ่านส่งครูก่อนเดี๋ยวจะถูกหักคะแนน
๔. เธอต้องรับผิดชอบงานให้มากกว่านี้ เร่งมือทําให้เสร็จก็แล้วกัน
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๒๒)

พี่ : น้องทานข้าวเสร็จ ล้างจานให้เรียบร้อยก่อน ค่อยทําการบ้านนะคะ
น้อง : วันนี้หนูง่วงนอนมาก ขอล้างจานพรุ่งนี้เช้าได้ไหมคะ
พี่ : .............................................
ถ้านักเรียนเป็นพี่ ควรจะพูดอย่างไร
๑. ตามใจเธอก็แล้วกัน แล้วอย่าลืมนะคะ
๒. ไม่ได้นะน้อง งานบ้านอื่น ๆ ยังมีอีกเยอะนะ
๓. อดทนหน่อยสิคะน้อง ล้างจานง่ายนิดเดียว
๔. ล้างจานก่อน ไม่กี่ใบเอง แล้วรีบทําการบ้านจะได้เข้านอนเร็ว ๆ

๒๓)

บอย : เลิกเรียนรีบไปซ้อมเชียร์ที่หอประชุมเร็ว ๆ นะ
เบียร์ : ไม่ได้หรอก วันนี้เวรเรา ต้องทําความสะอาดห้องเรียน
ถ้านักเรียนเป็นบอยจะตอบว่าอย่างไร
๑. เบียร์รีบทําเวรให้เสร็จเร็ว ๆ ส่วนบอยจะไปดูแลความพร้อมของกองเชียร์ก่อน
๒. รอเบียร์ทําเวรให้เสร็จก่อน ครบทีมพร้อมจึงเริ่มซ้อมเชียร์ เร็ว ๆ ก็แล้วกัน
๓. ไปซ้อมเชียร์ก่อนเถอะนะ พรุ่งนี้เช้าค่อยมาทําเวรก็ได้
๔. ไม่ได้หรอก เบียร์เป็นหัวหน้าซ้อมเชียร์นะ ต้องเป็นตัวอย่าง

๒๔) กลุ่มของอัญชนานัดประชุมแบ่งงานเพื่อจัดนิทรรศการ แต่อัญชนาติดธุระจําเป็นไม่สามารถมา
โรงเรียนและร่วมประชุมได้ ถ้านักเรียนเป็นอัญชนาจะทําอย่างไร
๑ บอกเพื่อนตามตรงว่าไม่ว่างขอให้เลื่อนประชุมไปวันอื่นที่ตนเองว่างเข้าประชุมได้
๒. บอกเพื่อนตามตรงว่าไม่ว่างขอให้มอบหมายงานให้ชัดเจน ยินดีรับผิดชอบงานที่
มอบหมาย
๓. บอกเพื่อนว่าขอให้มอบหมายงานที่ตนเองถนัดเพื่อจะได้ทําได้รวดเร็ว
๔. บอกเพื่อน ๆ ว่าขอเปลี่ยนตัวกับกลุ่มอื่นแบ่งงานไปก่อนเลย
๒๕) ครูบรรณารักษ์มอบหมายให้สุพจน์จัดหนังสือในห้องสมุดตามระบบบรรณารักษ์ สุพจน์ทํางาน
อย่างรวดเร็วเสร็จตามเวลาที่กําหนด แต่ไม่เรียบร้อยครูบรรณารักษ์จึงให้สุพจน์มากจัดทําใหม่ ถ้า
นักเรียนเป็นสุพจน์จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
๑. ชี้แจงเหตุผลใช้วิธีการทํางานตามเดิม
๒. หาวิธีจําระบบหนังสือให้ได้จะทําให้จัดหนังสือถูกต้อง
๓. ลงมือปรับปรุงแก้ไขใหม่ในเวลาว่างหลังเลิกเรียน
๔. ขอให้ครูส่งคนมาช่วยงานจะได้เสร็จเร็วขึ้น
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๒๖) แอนกับนิวได้รับการคัดเลือก เข้ารอบ ๒ คนสุดท้าย ในการแข่งขันตอบปัญหา ผลปรากฏว่านิว
ได้ตําแหน่งชนะเลิศ ถ้านักเรียนเป็นแอน นักเรียนจะทําอย่างไร
๑. เข้าไปจับมือแสดงความยินดีและกล่าวว่า “ เธอยอดเยี่ยมมาก เก่งจริง ๆ”
๒. เข้าไปสวมกอดแสดงความยินดี และกล่าวว่า “เธอเก่งมาก และดวงดีด้วย”
๓. เข้าไปสวมกอดแสดงความยินดี และกล่าวว่า “เธอดวงดีกว่าเรามากเลย เก่งมาก ๆ”
๔. เข้าไปจับมือแสดงความยินดี และกล่าวว่า “วันนีเ้ ป็นวันของเธอ โอกาสหน้าคงเป็นของฉันบ้าง”
๒๗) อาร์ตได้รับรางวัล “นักกีฬายอดเยี่ยม” ถ้านักเรียนเป็นอาร์ต คําพูดในข้อใดที่ต้องพูดกับเพื่อน ๆ
นักเรียนในสนามหลังพิธีเคารพธงชาติอย่างไร
๑. เรื่องกีฬาเป็นสิ่งที่ผมรัก และทุ่มเทมาตลอดชีวิต
๒. ตําแหน่งนี้เป็นเกียรติยศของชีวิต ที่ผมภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
๓. ผมมาถึงจุดนี้ได้เพราะ คุณครูหลายท่านช่วยเหลือ และเพื่อนๆ ทุกคนเป็นกําลังใจตลอดมา
๔. ความฝันของผมเดินมาถึงครึ่งทางแล้ว ผมจะก้าวต่อไปเพื่อโรงเรียนของเราและเพื่อนๆ
ทุกคน
๒๘) ข้อใดเป็นการแสดงคุณลักษณะของผู้ที่ชื่นชมผลงานของตนด้วยความภาคภูมิใจ
๑.วิทยานําเสนอโครงงานปลูกพืชปลอดสารพิษด้วยความภาคภูมิใจ
๒.ปัญญาอวดนาฬิกาเรือนใหม่กับเพื่อน ๆ
๓.จุรีนํานักเรียนสวดมนต์ในกิจกรรมหน้าเสาธง
๔.ปิยะอ่านผลงานบทประพันธ์ร้อยกรองวันสุนทรภู่หน้าห้องประชุม
๒๙) กลุ่มสารการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน และมอบหมายให้
นักเรียนเจ้าของผลงานเป็นผู้นําเสนอ ชี้แจง แนะนําผลงานของตนเอง ถ้าผลงานของนักเรียนได้รับ
การคัดเลือกให้แสดงนิทรรศการครั้งนี้ นักเรียนจะกล่าวชื่นชมผลงานของตนตามข้อใด
๑. ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมที่ผมภูมิใจที่สุดที่จะนําเสนอครับ
๒. นี่ขนาดไม่ได้ใช้ความตั้งใจเท่าไรเลยนะ ยังได้คัดเลือกให้นํามาแสดงในงานนี้
๓. ผลงานชิ้นนี้อาจจะไม่ดีที่สุดในสายตาของผู้ชม แต่มันก็เป็นสุดยอดของความพยายามของ
ผมจริง ๆ ครับ
๔. ขอขอบคุณคุ๕ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ผมสามารถสร้างผลงานชิ้นเยี่ยมชิ้นนี้
ออกมาได้
๓๐) ผลงานบทกวีนิพนธ์ของกวีและประภัสร์ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการ
จัดให้ทั้งสองคนแสดงทัศนะเกี่ยวกับผลงานของตนถ้านักเรียนเป็นกวี นักเรียนจะพูดอย่างไร
๑.กล่าวชื่นชมผลงานของประภัสร์มากกว่าของตนเอง
๒.กล่าวถึงลักษณะเด่นของผลงานของตนให้คณะกรรมการเห็นอย่างชัดเจน
๓.ชี้ข้อดีของผลงานตนเปรียบเทียบกับข้อบกพร่องในผลงานของประภัสร์
๔.กล่าวตําหนิผลงานของประภัสร์ในทุก ๆ ด้าน

