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ค ำน ำ 
 
 

การเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคมอยา่งรวดเร็ว   ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวติของบุคคล
ทุกช่วงวยัโดยเฉพาะวยัรุ่นนับว่าเป็นวิกฤติช่วงหน่ึงของชีวิต ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้ ง
ร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคม เน่ืองจากเป็นช่วงต่อของวยัเด็กและผูใ้หญ่การเปล่ียนแปลงดงักล่าว
จะมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งวยัรุ่นดว้ยกนัเองและบุคคลรอบขา้ง วยัรุ่นท่ีเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความภาคภูมิใจในตนเอง ก็จะเลือกท าพฤติกรรมท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง รวมทั้ งแสดง
พฤติกรรมท่ีดีต่อผูอ่ื้นดว้ย  การมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นพฒันาไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่ม 
ซ่ึงกิจกรรมท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์อนัดีกับผูอ่ื้น เกิดการช่วยเหลือ เก้ือกูล เห็นอกเห็นใจและเข้า
ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล ท าให้นกัเรียนตระหนกัวา่การมองเห็นคุณค่าในตนเองมีความส าคญั
ต่อการด าเนินชีวิต เกิดการปรับตวัได้อยา่งเหมาะสม ลดและบรรเทาปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
นอกจากน้ีกิจกรรมกลุ่มยงัสามารถผลกัดนัและกระตุน้ใหพ้ฒันาการดา้นอ่ืนๆของวยัรุ่นเป็นไปอยา่ง
เหมาะสมดว้ย 

จากแนวคิดดงักล่าวผูร้ายงานจึงได้พฒันา  ชุดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันา 
การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   เร่ืองท่ี 1 คุณค่าดา้นร่างกาย
ฉบบัน้ีประกอบดว้ยกิจกรรมกา้วสู่วยัรุ่นเรียนรู้เร่ืองเพศ  รู้เขารู้เรา  เลือกอะไรดี และภาพลกัษณ์ของ
ฉันจดัท าข้ึนส าหรับครูใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหรือ
กิจกรรมกลุ่ม เน้ือหามุ่งเน้นการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น โดยผ่านการท ากิจกรรมกลุ่ม มี
จุดมุ่งหมายส าคญัในการให้ครูแนะแนวหรือครูท่ีสนใจน าไปใช้ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
พฤติกรรมนกัเรียนอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวติอยา่งปกติสุขและน่าช่ืนชม 
 
 
                ราตรี  ลือชยั 
       ครูวทิยฐานะช านาญการ 
            วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
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คู่มือกำรใช้ชุดกจิกรรม 
 
 
ชุดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นของ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  มีทั้งหมด 4 เร่ือง โดยครูจดักิจกรรมตามล าดบั ไดแ้ก่  
กิจกรรมปฐมนิเทศ 
เร่ืองท่ี 1 คุณค่าดา้นร่างกาย      ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี  1.1-1.5 
เร่ืองท่ี 2 คุณค่าดา้นอารมณ์      ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี  2.1-2.5 
เร่ืองท่ี 3 คุณค่าดา้นสังคม        ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี  3.1-3.5 
เร่ืองท่ี 4 คุณค่าดา้นสติปัญญา  ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี  4.1-4.5 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ส าหรับชุดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ืองท่ี 1 คุณค่าดา้นร่างกายฉบบัน้ี   ประกอบดว้ยกิจกรรมกา้วสู่วยัรุ่น
เรียนรู้เร่ืองเพศ  รู้เขารู้เรา  เลือกอะไรดี และภาพลกัษณ์ของฉนั  จดัท าข้ึนส าหรับครูใชเ้ป็นแนวทาง
ในการจดักิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหรือกิจกรรมกลุ่ม เน้ือหามุ่งเนน้การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผูอ่ื้นโดยผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มก่อนและหลังการจดักิจกรรมทั้ งหมด   ครูควรให้
นักเรียนท าแบบวดัการมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น และครูตรวจแบบวดันอกเวลากิจกรรม   
อน่ึงครูควรศึกษาแนวทางการด าเนินกิจกรรมตามรายละเอียดดงัน้ี 

 
1. ขั้นเตรียมก่อนสอน 

      1.1  ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัคู่มือการจดักิจกรรม การจดัชั้นเรียนการเตรียมส่ือและแผนการจดั
กิจกรรมเพื่อครูผูส้อนสามารถจดักิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      1.2  ก่อนด าเนินการจดักิจกรรมครูตอ้งเตรียมส่ือ อุปกรณ์ไวบ้นโตะ๊ประจ ากลุ่มให้เรียบร้อยและ
เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนในแต่ละกลุ่ม 
      1.3  นกัเรียนตอ้งเรียนเป็นกลุ่มครูควรแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 5 คนโดยแยกเพศชาย
และหญิง  ซ่ึงเป็นกลุ่มถาวรตลอดการจดักิจกรรมกลุ่ม ทั้ง 20 กิจกรรม 
      1.4  สมาชิกช่วยตั้งช่ือกลุ่มและแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ โดยการเห็นชอบของทุกคนในกลุ่ม  
     1.5  ก่อนด าเนินการจดักิจกรรม  ครูผูส้อนตอ้งช้ีแจงให้นกัเรียนรู้เก่ียวกบับทบาทของสมาชิกแต่

ละคนใหเ้ขา้ใจตรงกนั  เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
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2.  ขั้นจัดกจิกรรม 

     2.1  การด าเนินกิจกรรม  แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
             2.1.1  ขั้นน าเขา้สู่กิจกรรม ครูสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบันกัเรียน ชวนนกัเรียน 
สนทนาเช่ือมโยงแนวคิดซ่ึงเป็นขอ้ความสั้นๆ แต่ให้ความหมายในดา้นมโนคติของกิจกรรมนั้นๆ 
เพื่อนกัเรียนเขา้ใจเบ้ืองตน้ของกิจกรรมท่ีจะด าเนินต่อไป  
           2.1.2  ขั้นด าเนินกิจกรรม ครูแนะน าขั้นตอนกิจกรรมใหน้กัเรียนเขา้ใจก่อนเร่ิมด าเนิน
กิจกรรมขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม  ครูตอ้งเดินดูการท างานของนกัเรียนแต่ละกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด
หากนกัเรียนคนใดหรือกลุ่มใดมีปัญหา  ครูควรเขา้ไปใหค้  าปรึกษาแนะน ากบันกัเรียนเพื่อให้
นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมใหป้ระสบความส าเร็จ  
           2.1.3  ขั้นอภิปราย เม่ือการด าเนินกิจกรรมเสร็จส้ินแลว้ ครูใหน้กัเรียนแสดงความ 
คิดเห็นให้ขอ้เสนอแนะและอภิปรายส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการด าเนินกิจกรรมเพื่อเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนั  
           2.1.4  ขั้นสรุปและน าไปใช ้นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปขอ้คิดเห็น ประสบการณ์และ
สาระส าคญัของกิจกรรม ในการท่ีจะสามารถน าแนวคิดดงักล่าว ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของตนเอง                        
           2.1.5  ขั้นประเมินกิจกรรม ครูใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัด าเนินการดงัน้ี  สมาชิกกลุ่ม
ช่วยกนัประเมินใบงานของกลุ่มและประเมินการร่วมกิจกรรมของสมาชิก  ครูสรุปผลรวมจากการ
ประเมินของนกัเรียนทุกกลุ่ม 
     2.2  ครูสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม  พร้อมทั้งบนัทึกพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรมของนกัเรียนในภาพรวมทั้งน้ีครูสอบถามขอ้เสนอแนะจากนกัเรียน  และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
ทั้งดา้นบวกดา้นลบแก่นกัเรียน  เพื่อให้นกัเรียนไดภ้าคภูมิใจและปรับปรุงตนเองต่อไป 

 

3.  ขั้นหลังจัดกจิกรรม 

     3.1  เม่ือส้ินสุดการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน  ครูควรใหน้กัเรียนร่วมตรวจสอบและเก็บ
ส่ือการเรียนรู้ให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการใชค้ร้ังต่อไป 

     3.2  ครูชมเชยนกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรมและนดัหมายการท ากิจกรรมในคร้ังต่อไปจนครบทุก
กิจกรรม 
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4.  ขั้นเสร็จส้ินกจิกรรม 
     4.1  ใหน้กัเรียนท าแบบแบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น ของกิจกรรมชุดท่ี 1  เร่ือง 
คุณค่าดา้นร่างกาย 
     4.2  ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อ
พฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น ชุดท่ี 1  เร่ือง  คุณค่าดา้นร่างกาย 
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    โครงสร้ำงชุดกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์                                                                                
เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

 

ชุดที ่ คุณค่ำด้ำน ช่ือกจิกรรม 

1 ร่างกาย 

เร่ืองท่ี 1.1  กา้วสู่วยัรุ่นอยา่งเขา้ใจ 
เร่ืองท่ี 1.2  เรียนรู้เร่ืองเพศ 
เร่ืองท่ี 1.3  รู้เขารู้เรา 
เร่ืองท่ี 1.4  เลือกอะไรดี 
เร่ืองท่ี 1.5  ภาพลกัษณ์ของฉนั 

2 อารมณ์ 

เร่ืองท่ี 2.1  เรียนรู้เร่ืองอารมณ์ 
เร่ืองท่ี 2.2  ใครเอาไป 
เร่ืองท่ี 2.3  อารมณ์ของฉนั 
เร่ืองท่ี 2.4  ฝึกมองดา้นดีเถิด 
เร่ืองท่ี 2.5  มาดูแลหวัใจกนัเถอะ 

3 

 
สังคม 

 

เร่ืองท่ี 3.1  ใครเอ่ย 
เร่ืองท่ี 3.2  ไมไ้ผร่วมพลงั 
เร่ืองท่ี 3.3  ปิดตาหาคู่ 
เร่ืองท่ี 3.4  คีบถัว่ 
เร่ืองท่ี 3.5  วนัน้ีคุณชมใคร 

4 

 
สติปัญญา 

 

เร่ืองท่ี 4.1  20 ค าถาม 
เร่ืองท่ี 4.2  รู้ทนัส่ือ 
เร่ืองท่ี 4.3  ปฏิเสธไดไ้ม่ไร้ค่า 
เร่ืองท่ี 4.4  บอกต่อ 
เร่ืองท่ี 4.5  ฉลาดเลือก ฉลาดแต่ง 

 

 

 

 

ขอตอ้นรับสู่กิจกรรมครับ  
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ปฐมนิเทศ 
 
 
เร่ือง  เปิดใจสมาชิก 
 

ขนำดของกลุ่ม 30 คน กลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์และกำรเตรียมกำร 
1.  กระดาษรูปหวัใจขนาด 7 × 7 ซ.ม. เท่าจ  านวนสมาชิก 
2.  ใบความรู้ท่ี 1 ประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศ เร่ือง กฎกติกาท่ีควรปฏิบติัในการร่วม 

                   กิจกรรม 
 3.  ใบความรู้ท่ี 2 ประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศ เร่ือง การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 
 4.  ใบงานประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศ เร่ือง เปิดใจสมาชิก 

5.  จดัห้องโล่งส าหรับท ากิจกรรม 
 

ควำมคิดรวบยอด 
 การร่วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้น เราตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบั กฎ กติกาแนวทางการปฏิบติัตวัในการ
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการของกิจกรรม  โดยสมาชิกตอ้งยดึถือและปฏิบติัเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรม  การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าใหน้กัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ่ื้น  สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
ด้ำนเน้ือหำ 
1.  เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2.  เพื่อสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งครูและนกัเรียนในการเร่ิมตน้ท ากิจกรรม 

 3.  เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจกฎ กติกาการร่วมกิจกรรมกลุ่มจนจบกระบวนการ  
 4.  นกัเรียนเขา้ใจความหมายและความส าคญัของการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  

ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 
1.  สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี 
2.  สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
3.  ความสัมพนัธ์ท่ีดีของสมาชิกภายในกลุ่ม 
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4.  ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ 
              5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
 
      กำรด ำเนินกจิกรรม                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
นกัเรียนและครูสนทนาดว้ยน ้าเสียงอบอุ่น ครูแนะน าตนเองและตอ้นรับนกัเรียนเขา้สู่

กิจกรรมปฐมนิเทศ  เพื่อเตรียมความพร้อมและขอ้ตกลงร่วมกนัส าหรับการท ากิจกรรมแนะแนว
กลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองทั้งหมด  20  กิจกรรม 

 

2.  ขั้นกจิกรรม   
     2.1  สมาชิกทุกคนนัง่เป็นวงกลม อาสาสมคัรแจกกระดาษรูปหวัใจใหส้มาชิกคนละ 1 

ดวง   
     2.2  สมาชิกเขียนแนะน าตนเองลงในกระดาษรูปหวัใจ เช่น ช่ือ - สกุล นิคเนม 

ความชอบ นิสัยท่ีเด่นๆ ของตน เป็นตน้ และตกแต่งใหส้วยงาม 
     2.3  สมาชิกแต่ละคนยนืแนะน าตนเองตามท่ีเขียนบนกระดาษรูปหวัใจ จากนั้นทุกคน

น าไปติดบนบอร์ดของหอ้งเรียน ครูชมเชยนกัเรียนทุกคน 
     2.4  สมาชิกแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยความสมคัรใจ จากนั้นเลือกประธาน เลขานุการ 

สมาชิกกลุ่มและตั้งช่ือกลุ่ม  ซ่ึงเป็นช่ือท่ีสร้างสรรคมี์ความหมายท่ีดี  และใชต้ลอดการท ากิจกรรม
คร้ังน้ี  

     2.5  ประธานกลุ่มรับใบความรู้ท่ี 1 ประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศ เร่ือง ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
การร่วมกิจกรรม  และใบความรู้ท่ี 2 ประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศ เร่ือง  การเห็นคุณค่าในตนเอง  
สมาชิกช่วยกนัศึกษาเรียนรู้ 

 

3.  ขั้นอภิปรำย 
ประธานกลุ่มรับใบงานประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศ เร่ือง เปิดใจสมาชิก สมาชิกร่วม

อภิปรายในประเด็นต่อไปน้ี 
      3.1  นกัเรียนคิดวา่การสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นมีความส าคญัอยา่งไร 

     3.2  นกัเรียนคิดวา่กฎ กติกา มีความส าคญัอยา่งไรต่อการท ากิจกรรม 
      3.3  นกัเรียนคิดวา่คนท่ีมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

     3.4  นกัเรียนคิดวา่ หนา้ท่ีของประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่มและสมาชิกกลุ่มมีอะไรบา้ง 
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 4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 
นกัเรียนและครูช่วยกนับอกขอ้สรุปการท ากิจกรรมดงัน้ี  
     4.1  ในการท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นควรมีกฎ กติกา มารยาท เพื่อสมาชิกมีแนวทาง

ปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งเพื่อกิจกรรมประสบความส าเร็จอยา่งราบร่ืน  
     4.2  การสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของทุกคน เพราะ

คนเราไม่สามารถอยูค่นเดียวในสังคมได ้ ตอ้งมีการพึ่งพาอาศยักนัเราจึงตอ้งสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี
ต่อผูอ่ื้นนัน่เอง 

     4.3  การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นมีประโยชน์ต่อทุกคน  เพราะหากเราคิดวา่เรามี
คุณค่าเราก็จะประพฤติปฏิบติัตนในทางท่ีดีเลือกส่ิงท่ีดีต่อตนเอง และเม่ือมองวา่ผูอ่ื้นมีคุณค่าเราก็จะ
ยอมรับผูอ่ื้น  เลือกประพฤติปฏิบติัต่อผูอ่ื้นในทางท่ีดีดว้ย  น าไปสู่ความสุขความสงบในสังคม 

  

5.  ขั้นประเมินกจิกรรม  
     5.1  สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินกิจกรรมท่ีท า  ดงัน้ี 

5.1.1  ประเมินการท าใบงานของกลุ่ม  โดยใชแ้บบประเมินผลการท าใบงานของ 
สมาชิกกลุ่ม  

5.1.2  ประเมินการร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม  โดยใชแ้บบประเมินการร่วม 
กิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม 
                  5.2  ครูสังเกตการท ากิจกรรมและพฤติกรรมนกัเรียน  บนัทึกในภาพรวมเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุง และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนเพื่อพฒันาปรับปรุง  

เกณฑ์กำรประเมิน 

วธีิกำรประเมิน รำยกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ประเมินการท าใบ
งานของกลุ่ม 

 - ขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 
 - ขอ้มูลตรงประเด็น 
 - ขอ้มูลมีแนวคิดสร้างสรรค์ 
 - ผลงานสะอาดเรียบร้อย 
 - ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด 

แบบประเมินผลการ
ท าใบงานของสมาชิก
กลุ่ม  

2. ประเมินการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม 

 - สมาชิกท างานตามบทบาทหนา้ท่ี        
 - สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
 - ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์
 - สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ 
- ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 

แบบประเมินการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม 
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แบบบันทกึรำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
กำรร่วมกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

 
 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
วนัท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 

 
 

ช่ือกลุ่ม.......................................................................... 
 

สมาชิกในกลุ่มมีดงัน้ี 
 

1............................................................................................. ประธานกลุ่ม 
2............................................................................................. สมาชิกกลุ่ม 
3............................................................................................. สมาชิกกลุ่ม 
4............................................................................................  สมาชิกกลุ่ม 
5............................................................................................  เลขานุการกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พวกเรารักและเห็น
คุณค่าในตนเองและ

ผูอ่ื้นครับ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fimage.baidu.co.th%2Fs%3Ftn%3DSE_gthimage_ebolv83a%26f%3D0%26wd%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%26ie%3Dutf-8%26rsp%3D1%26oq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%26st%3D2%26cl%3D0&ei=jbB1VYHGFuS4mwX61oLYDw&bvm=bv.95039771,d.dGY&psig=AFQjCNGqSlVGxlmHrsdxPRIFI8yCIixWHg&ust=1433862569525450
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เกณฑ์ประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

 
 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดี (3 คะแนน) พอใช ้(2 คะแนน) ควรปรับปรุง 

(1คะแนน) 
ขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วน
นอ้ย 

ขอ้มูลตรงประเด็น 
 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกทุก
ประเด็น 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกเป็น
บางส่วน 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกค่อนขา้ง
นอ้ย 

ขอ้มูลมีแนวความคิด
สร้างสรรค ์

น าเสนอแนวความคิด
ไดแ้ปลกใหม่ 
น่าสนใจ 

น าเสนอแนวความคิด
ท่ีดีได ้

น าเสนอแนวความคิด
ไดบ้า้งหรือไม่
สร้างสรรค ์

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย 
 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย ลายมือ
สวยงาม 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย เป็น
ส่วนมาก 

ผลงานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย 
 

ผลงานเสร็จทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด 

ผลงานเสร็จทนั
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ผลงานเสร็จภายหลงั
เวลาท่ีก าหนดไม่นาน 

ผลงานเสร็จไม่ทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด 

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนน 11 - 15 คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  ดี 
 คะแนน  6 - 10  คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ พอใช ้
 คะแนน   1 - 5   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ   ควรปรับปรุง 
 
เกณฑก์ารผา่น 
 สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์
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แบบประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

 (ส าหรับนกัเรียน)   
 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 

 
ช่ือกลุ่ม....................................................................... 

 

  ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินการท ากิจกรรมโดยท าเคร่ืองหมายถูก   ลงใน  
  ช่องระดบัคุณภาพใหต้รงกบัความเป็นจริง 

 
ท่ี 

 
รายการพฤติกรรม 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้ 

(2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
 (1 คะแนน) 

1 ขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น    
2 ขอ้มูลตรงประเด็น    
3 ขอ้มูลมีแนวความคิดสร้างสรรค์    
4 ผลงานสะอาดเรียบร้อย    
5 ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด    

รวม    
รวมทั้งหมด  

เกณฑคุ์ณภาพ    คะแนน 11-15  ระดบั ดี 
คะแนน 6 -10  ระดบั พอใช ้
คะแนน  1-5    ระดบั ควรปรับปรุง 

   
    คะแนนท่ีไดคื้อ   
                                                                                                  15  
 

เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ..................... 
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เกณฑ์ประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

 
กิจกรรมปฐมนิเทศ 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้

 (2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
(1คะแนน) 

สมาชิกมีการท างาน
ตามบทบาทหนา้ท่ี  

กระตือรือร้นท างาน
ตามหนา้ท่ีของตน 

ไม่ค่อยกระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ีของ
ตน  

ไม่มีความกระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ีของ
ตน 

สมาชิกมีการ
น าเสนอความ
คิดเห็น 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิดทุก
คร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิด
บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิดเพียง
เล็กนอ้ย 

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงค ์

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงคดี์มาก 

ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงค์
ค่อนขา้งดี 

ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงคแ์ต่
ตอ้งปรับปรุง 

สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการสรุปความรู้ท่ี
ไดรั้บ 

มีส่วนร่วมในการ
สรุปความรู้ทุกคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการสรุป
ความรู้บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการสรุป
ความรู้นอ้ยมากหรือไม่
แสดงความคิดเห็นเลย 

ความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกภายในกลุ่ม 

พูดคุย ยิม้แยม้
แจ่มใส มีความ 
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้แจ่มใส 
มีความสัมพนัธ์ท่ี
ค่อนขา้งดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้แจ่มใส มี
ความสัมพนัธ์ต่อกนั
นอ้ยมาก 

เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนน 11 - 15   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  ดี 
 คะแนน   6 - 10   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ พอใช ้
 คะแนน   1 - 5     คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ ควรปรับปรุง 
 
เกณฑก์ารผา่น   

สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์
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แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

 (ส าหรับนกัเรียน)   
 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 

 
ช่ือกลุ่ม....................................................................... 

ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินการท ากิจกรรมโดยท าเคร่ืองหมายถูก ลงในช่อง
ระดบัคุณภาพให้ตรงกบัความจริง 

 
ท่ี 

 
รายการพฤติกรรม 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้ 

(2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

1 สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี     
2 สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น    
3 ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์    
4 สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้    
5 ความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม    

รวม    
รวมทั้งหมด  

เกณฑคุ์ณภาพ    คะแนน 11-15  ระดบั ดี 
คะแนน 6 -10   ระดบั พอใช ้
คะแนน  1-5     ระดบั ควรปรับปรุง 

   
    คะแนนท่ีไดคื้อ   
                                                                                                  15  
 

 
เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ............................................... 
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แบบสรุปกำรประเมิน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

 (ส าหรับครู)   
 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 

 

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

ใบงาน การร่วมกิจกรรม 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมคือ............................................................................... 

 
 
 
 

                              ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                   (...............................................................) 
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แบบสังเกตกำรท ำกจิกรรมและพฤติกรรมนักเรียน   
กำรท ำกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

 (ส าหรับครู)   
 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 

 
1.  พฤติกรรมของนกัเรียนดา้นการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นและการท ากิจกรรมในภาพรวม
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
2.  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรม
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
3.  ขอ้เสนอแนะ  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                      (..............................................................) 
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กระดำษรูปหัวใจประกอบกจิกรรมปฐมนิเทศ 
เร่ือง  เปิดใจสมำชิก 

 
 
ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนแนะน าตนเอง เช่น ช่ือ - สกุล นิคเนม ความชอบ นิสัยเด่นๆ ลงใน
กระดาษรูปหวัใจ  เม่ือเขียนเสร็จแลว้ ใหส้มาชิกลุกข้ึนแนะน าตวั และน ากระดาษรูปหวัใจไปติด
บอร์ดของห้องเรียน ใชเ้วลาท ากิจกรรม 20 นาที 
 
 
 
 
                          ตวัอยา่งกระดาษรูปหวัใจ 
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ใบควำมรู้ที ่1  ประกอบกจิกรรมปฐมนิเทศ   
เร่ือง  กฎ กติกำทีค่วรปฏิบัติในกำรร่วมกจิกรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
กฎ กติกำทีค่วรปฏิบัติในกำรร่วมกจิกรรม 

 

ในการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ่ื้น มีทั้งหมด 20 กิจกรรม ซ่ึงนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมควรปฏิบติัตามกฎ กติกาในการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม สมาชิกตอ้งเลือกประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม เพื่อใหก้ารปฏิบติักิจกรรมแต่ละ
คร้ัง เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ซ่ึงมีกฎ กติกาท่ีทุกคนรับทราบ ดงัน้ี 
      1.  สมาชิกเลือกประธานกลุ่ม 1 คน เลขานุการกลุ่ม 1 คน  ท่ีเหลือคือสมาชิกกลุ่ม  
           - ประธานกลุ่ม ท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าในการท ากิจกรรม ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือสมาชิก 
           - สมาชิกกลุ่ม ท าหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมของกลุ่ม 
           - เลขานุการกลุ่ม ท าหนา้ท่ีจดบนัทึกผลกิจกรรมและช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม 
      2.  สมาชิกตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
      3.  สมาชิกตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง และอยูท่  ากิจกรรมจนจบกิจกรรม 
      4.  มีความจริงใจในการพูดแสดงความคิดเห็นหรือการร่วมอภิปราย 
      5.  รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและแสดงความมีน ้าใจต่อเพื่อนสมาชิก 
      6.  หลีกเล่ียงการพูดหรือแสดงพฤติกรรมท่ีท าร้ายความรู้สึกของผูอ่ื้น 

             
             ราตรี  ลือชยั 

เพ่ือนๆ เราน่ารักทุกคน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLOb9OXtusgCFRQJjgodGaQBrA&url=http%3A%2F%2Fgroup.dek-d.com%2Fcarton-comic-ooo%2Fwriter%2Fview.php%3Fid%3D906017&psig=AFQjCNGEkzNpnn49CF7NcRULl3nvmv1ccw&ust=1444667961123138
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLOb9OXtusgCFRQJjgodGaQBrA&url=http%3A%2F%2Fwww39.atwiki.jp%2Fmbcreate%2Fpages%2F11.html&psig=AFQjCNGEkzNpnn49CF7NcRULl3nvmv1ccw&ust=1444667961123138
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ใบควำมรู้ที ่2  ประกอบกจิกรรมปฐมนิเทศ   
เร่ือง  กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง 

กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง (self-esteem ) 

ควำมหมำยของคุณค่ำในตนเอง 
            ค าวา่ “คุณค่าในตนเอง” มาจากค าภาษาองักฤษวา่ “Self-esteem”  หมายถึงความรู้สึกของแต่
ละบุคคลท่ีมีต่อตนเองวา่มีความส าคญั  มีความสามารถ  มีความส าเร็จ  มีความนบัถือตนเอง  เช่ือมัน่
ในตนเอง  เคารพตนเองและภาคภูมิใจในตนเอง 
ควำมส ำคัญของกำรเห็นคุณค่ำในตนเอง 
           การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่ิงส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  บุคคลจะแสดง
ระดบัของการเห็นคุณค่า  ในตนเองท่ีแตกต่างกนัออกมาโดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั  ดว้ยลกัษณะท่าทาง 
น ้าเสียง ค าพูด และการกระท า บุคคลท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดบัสูงพอ จะสามารถ
สร้างสรรคค์วามคิดหรือการกระท าท่ีจะเผชิญความเครียดต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
          นอกจากน้ีการเห็นคุณค่าในตนเอง  ยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการปรับตวัทางอารมณ์   ทางสังคม 
และการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการรับรู้ชีวิตท่ีมีผลต่อความคิด  ความปรารถนา  ค่านิยม  
อารมณ์และการตั้งเป้าหมายในชีวติของแต่ละบุคคล   อนัมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของเขา  
จนกระทัง่กลายเป็นลกัษณะของบุคลิกภาพตามมาและการประสบความส าเร็จหรือความลม้เหลว  
ทั้งในชีวติส่วนตวั การศึกษาเล่าเรียนหรือการท างาน 
กำรส่งเสริมกำรเห็นคุณค่ำในตนเอง 
            การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้  สามารถเปล่ียนแปลงและพฒันาใหเ้กิดได ้
บุคคลจะพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองไดจ้ากการเรียนรู้  โดยผา่นกระบวนการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล   ส าหรับแนวทางในการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองไดแ้ก่   การสร้างความ 
มัน่ใจใหต้นเอง  ใชค้  าพูดชมเชยตนเอง  บนัทึกความส าเร็จท่ีไดรั้บ ใชภ้าษาเชิงบวก  ยอมรับค า    
ยกยอ่งชมเชย   ฝึกพฤติกรรมกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม   ปกป้องการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีมี
อยู ่   รับขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นโดยตรงจากบุคคลอ่ืน  ส่งเสริมใหเ้กิดความเพียรพยายามใน
การสร้างความส าเร็จแก่ตนเองมากข้ึน  ตั้งเป้าหมายในวนัขา้งหนา้   ลดและหลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะ    
ท าลายการเห็นคุณค่าในตนเอง  
                    โรงเรียนเบญจมราชาลยั.ชุดบทเรียนดว้ยตนเอง “การเห็นคุณค่าในตนเอง”  

  (ออนไลน์)เขา้ถึงได ้http://www.br.ac.th/E-learning/lesson3_3.html วนัท่ี 20/พ.ค./2558 
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ใบงำนประกอบกจิกรรมปฐมนิเทศ 
เร่ือง   เปิดใจสมำชิก 

 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน ร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นและเขียนตอบใน
ประเด็นต่อไปน้ี  ใชเ้วลาอภิปราย  5 นาที  

 

ช่ือกลุ่ม................................................................ 
 

1.  นกัเรียนคิดวา่การสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นมีความส าคญัอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................                    
 
2.  นกัเรียนคิดวา่กฎ กติกา มีความส าคญัอยา่งไรต่อการท ากิจกรรม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................                   
 
3.  นกัเรียนคิดวา่คนท่ีมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 
4.  นกัเรียนคิดวา่ หนา้ท่ีของประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่มและสมาชิกกลุ่มมีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

ทุกคนมีคุณค่าในตนเองนะครับ 
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กจิกรรมที ่ 1.1    
 

 
เร่ือง  กา้วสู่วยัรุ่นอยา่งเขา้ใจ  
 

ขนำดของกลุ่ม 30 คน แยกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์ 
 1.  กระดาษลิปชาร์ท กลุ่มละ 2 แผน่ 
 2.  ปากกาเคมี กลุ่มละ 2 ดา้ม 

3.  ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 1.1  เร่ือง พฒันาการของวยัรุ่น 
4.  ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง ขอ้คิดเม่ือกา้วสู่วยัรุ่น 

 5.  กระดาษกาวส าหรับติดผลงานกลุ่ม 
 6.  จดัห้องโล่งส าหรับท ากิจกรรม 
 

ควำมคิดรวบยอด 
 การเปล่ียนแปลงของร่างกายของวยัเด็กเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น ท าใหน้กัเรียนรู้สึกกงัวลใจ บางคร้ัง
ไม่กลา้ปรึกษาพูดคุยกบัใคร และไม่ยอมรับในการเปล่ียนแปลงทางร่างกายคร้ังน้ี จึงอาจเลือกท า
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่อตนเอง การเรียนรู้การเปล่ียนแปลงของร่างกาย จะท าใหน้กัเรียนปรับตวั
และยอมรับความแปล่ียนแปลงตามธรรมชาติได ้ การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าให้นกัเรียนมองเห็นคุณค่า
ในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 
 1.  นกัเรียนเขา้ใจรายละเอียดของร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น 
 2.  นกัเรียนสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือเขา้สู่วยัรุ่นได ้
 3.  นกัเรียนยอมรับความเปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่น 
 ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 

1.  สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี 
2.  สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
3.  ความสัมพนัธ์ท่ีดีของสมาชิกภายในกลุ่ม 
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4.  ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ 
              5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
 
   กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1  นกัเรียนและครูสนทนาถึงเร่ืองการเปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่น เช่น 

ความเปล่ียนแปลงทางดา้นน ้ าหนกั ความสูง น ้าเสียง เป็นตน้ นกัเรียนเคยสังเกตตวัเองหรือไม่  
นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรบา้งกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

     1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
 

2.  ขั้นกจิกรรม   
     2.1  ประธานกลุ่มรับอุปกรณ์ไดแ้ก่  

2.1.1  กระดาษลิปชาร์ทและปากกาเคมี กลุ่มละ 1 ชุด ส าหรับวาดภาพร่างกาย 
2.1.2  ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง พฒันาการของวยัรุ่น 

     2.2  ประธานกลุ่มน าสมาชิกวางแผนการปฏิบติักิจกรรมของแต่ละกลุ่ม โดยศึกษา 
ความรู้จากใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง  พฒันาการของวยัรุ่น 

     2.4  สมาชิกคนท่ีตวัเล็กท่ีสุดนอนบนกระดาษ เพื่อนคนอ่ืนช่วยกนัวาดภาพโครงสร้าง
ร่างกายโดยใชป้ากกาเคมีลากเส้นร่างกาย จากนั้นบรรยายลกัษณะอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย  

     2.5  สมาชิกช่วยระบายสีตกแต่งใหส้วยงาม และน าผลงานติดไวร้อบหอ้งเรียน 
 

3.  ขั้นอภิปรำย 
ประธานกลุ่มรับใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง ขอ้คิดเม่ือกา้วสู่วยัรุ่น สมาชิกช่วยกนั

อภิปรายตอบในประเด็นต่อไปน้ี 
                  3.1  บอกฉนัหน่อยนะ ร่างกายของเธอมีส่วนใดเปล่ียนแปลงจากวยัเด็กเขา้สู่วยัรุ่นบา้ง 
                  3.2  บอกฉนัหน่อยเถิด เธอรู้สึกอยา่งไรต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือกา้วสู่วยัรุ่น 

 

4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 
 นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปถึงการเปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น  เป็นความ
เปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ  การเรียนรู้เม่ือกา้วสู่วยัรุ่นมีความส าคญัต่อการใชชี้วติอยา่งมัน่ใจ โดย
วยัรุ่นสามารถยอมรับและปรับตวัแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มีความมัน่ใจในตนเองก่อใหเ้กิด
ความรักและภาคภูมิใจตนเอง น าไปสู่การเลือกท าพฤติกรรมท่ีดีงามต่อตนเองและสังคมต่อไป 



24 

 

 

5.  ขั้นประเมินกจิกรรม  
     5.1  สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินกิจกรรมท่ีท า  ดงัน้ี 

5.1.1  ประเมินการท าใบงานของกลุ่ม  โดยใชแ้บบประเมินผลการท าใบงานของ 
สมาชิกกลุ่ม  

5.1.2  ประเมินการร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม  โดยใชแ้บบประเมินการร่วม 
กิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม 
                  5.2  ครูสังเกตการท ากิจกรรมและพฤติกรรมนกัเรียน  บนัทึกในภาพรวมเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุง และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนเพื่อพฒันาปรับปรุง  

เกณฑ์กำรประเมิน 

วธีิกำรประเมิน รำยกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ประเมินการท าใบ
งานของกลุ่ม 

 - ขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 
 - ขอ้มูลตรงประเด็น 
 - ขอ้มูลมีแนวคิดสร้างสรรค์ 
 - ผลงานสะอาดเรียบร้อย 
 - ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด 

แบบประเมินผลการ
ท าใบงานของสมาชิก
กลุ่ม  

2. ประเมินการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม 

 - สมาชิกท างานตามบทบาทหนา้ท่ี        
 - สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
 - ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์
 - สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ 
- ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 

แบบประเมินการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม 
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แบบบันทกึรำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
กำรร่วมกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

กจิกรรมชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.1  เร่ือง  กา้วสู่วยัรุ่นอยา่งเขา้ใจ 
วนัท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 

 
 

ช่ือกลุ่ม.......................................................................... 
 

สมาชิกในกลุ่มมีดงัน้ี 
 

1............................................................................................. ประธานกลุ่ม 
2............................................................................................. สมาชิกกลุ่ม 
3............................................................................................. สมาชิกกลุ่ม 
4............................................................................................  สมาชิกกลุ่ม 
5............................................................................................  เลขานุการกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พวกเรารักและเห็น
คุณค่าในตนเองและ

ผูอ่ื้นครับ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fimage.baidu.co.th%2Fs%3Ftn%3DSE_gthimage_ebolv83a%26f%3D0%26wd%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%26ie%3Dutf-8%26rsp%3D1%26oq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%26st%3D2%26cl%3D0&ei=jbB1VYHGFuS4mwX61oLYDw&bvm=bv.95039771,d.dGY&psig=AFQjCNGqSlVGxlmHrsdxPRIFI8yCIixWHg&ust=1433862569525450
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เกณฑ์ประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

กจิกรรมชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.1  เร่ือง  กา้วสู่วยัรุ่นอยา่งเขา้ใจ 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดี (3 คะแนน) พอใช ้(2 คะแนน) ควรปรับปรุง 

(1คะแนน) 
ขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วน
นอ้ย 

ขอ้มูลตรงประเด็น 
 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกทุก
ประเด็น 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกเป็น
บางส่วน 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกค่อนขา้ง
นอ้ย 

ขอ้มูลมีแนวความคิด
สร้างสรรค ์

น าเสนอแนวความคิด
ไดแ้ปลกใหม่ 
น่าสนใจ 

น าเสนอแนวความคิด
ท่ีดีได ้

น าเสนอแนวความคิด
ไดบ้า้งหรือไม่
สร้างสรรค ์

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย 
 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย ลายมือ
สวยงาม 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย เป็น
ส่วนมาก 

ผลงานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย 
 

ผลงานเสร็จทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด 

ผลงานเสร็จทนั
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ผลงานเสร็จภายหลงั
เวลาท่ีก าหนดไม่นาน 

ผลงานเสร็จไม่ทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด 

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนน 11 - 15 คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  ดี 
 คะแนน  6 - 10  คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ พอใช ้
 คะแนน   1 - 5   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ   ควรปรับปรุง 
 
เกณฑก์ารผา่น 
 สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์
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แบบประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

กจิกรรมชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  1.1  เร่ือง  กา้วสู่วยัรุ่นอยา่งเขา้ใจ 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม....................................................................... 
 

  ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินการท ากิจกรรมโดยท าเคร่ืองหมายถูก   ลงใน  
  ช่องระดบัคุณภาพใหต้รงกบัความเป็นจริง 

 
ท่ี 

 
รายการพฤติกรรม 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้ 

(2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
 (1 คะแนน) 

1 ขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น    
2 ขอ้มูลตรงประเด็น    
3 ขอ้มูลมีแนวความคิดสร้างสรรค ์    
4 ผลงานสะอาดเรียบร้อย    
5 ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด    

รวม    
รวมทั้งหมด  

เกณฑคุ์ณภาพ    คะแนน 11-15  ระดบั ดี 
คะแนน 6 -10  ระดบั พอใช ้
คะแนน  1-5    ระดบั ควรปรับปรุง 

   
    คะแนนท่ีไดคื้อ   
                                                                                                  15  
 

เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ..................... 
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เกณฑ์ประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

กจิกรรมชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.1  เร่ือง  กา้วสู่วยัรุ่นอยา่งเขา้ใจ 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้

 (2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
(1คะแนน) 

สมาชิกมีการท างาน
ตามบทบาทหนา้ท่ี  

กระตือรือร้นท างาน
ตามหนา้ท่ีของตน 

ไม่ค่อยกระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ีของ
ตน  

ไม่มีความกระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ีของ
ตน 

สมาชิกมีการ
น าเสนอความ
คิดเห็น 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิดทุก
คร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิด
บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิดเพียง
เล็กนอ้ย 

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงค ์

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงคดี์มาก 

ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงค์
ค่อนขา้งดี 

ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงคแ์ต่
ตอ้งปรับปรุง 

สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการสรุปความรู้ท่ี
ไดรั้บ 

มีส่วนร่วมในการ
สรุปความรู้ทุกคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการสรุป
ความรู้บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการสรุป
ความรู้นอ้ยมากหรือไม่
แสดงความคิดเห็นเลย 

ความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกภายในกลุ่ม 

พูดคุย ยิม้แยม้
แจ่มใส มีความ 
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้แจ่มใส 
มีความสัมพนัธ์ท่ี
ค่อนขา้งดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้แจ่มใส มี
ความสัมพนัธ์ต่อกนั
นอ้ยมาก 

เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนน 11 - 15   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  ดี 
 คะแนน   6 - 10   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ พอใช ้
 คะแนน   1 - 5     คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ ควรปรับปรุง 
 
เกณฑก์ารผา่น   

สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์
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แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

กจิกรรมชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย 
(ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  1.1  เร่ือง  กา้วสู่วยัรุ่นอยา่งเขา้ใจ 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม....................................................................... 

ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินการท ากิจกรรมโดยท าเคร่ืองหมายถูก ลงในช่อง
ระดบัคุณภาพให้ตรงกบัความจริง 

 
ท่ี 

 
รายการพฤติกรรม 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้ 

(2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

1 สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี     
2 สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น    
3 ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์    
4 สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้    
5 ความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม    

รวม    
รวมทั้งหมด  

เกณฑคุ์ณภาพ    คะแนน 11-15  ระดบั ดี 
คะแนน 6 -10   ระดบั พอใช ้
คะแนน  1-5     ระดบั ควรปรับปรุง 

   
    คะแนนท่ีไดคื้อ   
                                                                                                  15  
 

 
เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ............................................... 
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แบบสรุปกำรประเมิน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

กจิกรรมชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  1.1  เร่ือง  กา้วสู่วยัรุ่นอยา่งเขา้ใจ 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

ใบงาน การร่วมกิจกรรม 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมคือ............................................................................... 

 
 
 
 

                              ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                   (...............................................................) 
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แบบสังเกตกำรท ำกจิกรรมและพฤติกรรมนักเรียน   
กำรท ำกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

กจิกรรมชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  1.1  เร่ือง  กา้วสู่วยัรุ่นอยา่งเขา้ใจ 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

1.  พฤติกรรมของนกัเรียนดา้นการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นและการท ากิจกรรมในภาพรวม
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
2.  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรม
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
3.  ขอ้เสนอแนะ  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                      (..............................................................) 
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ใบควำมรู้ประกอบกจิกรรมที่  1.1 
เร่ือง  พฒันำกำรของวยัรุ่น 

                  

พฒันำกำรของวยัรุ่น 

พฒันาการของวยัรุ่น แบ่งออกเป็น  1. วยัแรกรุ่น  เด็กหญิงอาย ุ11-13  ปี  และเด็กชาย
อาย ุ13-15  ปี เป็นระยะท่ีร่างกายเร่ิมการเจริญเติบโตทางเพศอยา่งสมบูรณ์ทั้งในเด็กหญิงและ
เด็กชาย  ส าหรับเด็กหญิงนั้นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญของร่างกายเตม็ท่ีคือการมีประจ าเดือน
คร้ังแรก  ส่วนเด็กชายนั้นไม่มีลกัษณะแน่ชดัเช่นเด็กหญิง  แต่เราอาจจะสังเกตไดจ้ากส่ิงเหล่าน้ี
คือ  การหลัง่อสุจิในคร้ังแรก  การมีขนตามอวยัวะเพศ  นอกจากน้ีน ้าเสียงท่ีพูดยงัเปล่ียนไปจากเดิม
คือ  หา้วข้ึนและมีลกัษณะท่ีเรียกวา่แตกพาน  เด็กหญิงนอกจากมีประจ าเดือนคร้ังแรกแลว้  สัดส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายยงัเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางดา้นอวยัวะเพศ  และการ
เจริญเติบโตของทรวงอกเน่ืองจากผลของฮอร์โมนไปบ ารุงมากข้ึน       2. วยัรุ่นตอนต้น  การ
เจริญเติบโตในระยะวยัรุ่นน้ี  ปรากฏวา่มีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป  ในดา้นร่างกายนั้นมีการ
เปล่ียนแปลงมากมายและส้ินสุดลงเม่ือไดถึ้ง “วฒิุภาวะของวยัรุ่น”  ส่วนในดา้นจิตใจนั้นส่วนใหญ่
เป็นผลพลอยไดม้าจากการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  แมว้า่ลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางร่างกายจะ
เป็นส่ิงผดิปกติของเด็กทุกคนเม่ือยา่งเขา้สู่วยัรุ่นก็ตาม  แต่ลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางจิตใจของ
เด็กแต่ละคนมกัไม่เหมือนกนั  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มรอบตวัของวยัรุ่นนั้นเอง                  
3. วยัรุ่นตอนกลำง  เป็นระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลายอยา่ง  เช่น  สภาพแวดลอ้มใหม่และมีผลต่อ
การพฒันาการทางสังคมของเด็ก  โดยทัว่ไปเด็กส่วนใหญ่จะคบเพื่อนท่ีมีรสนิยมคลา้ยคลึงกนัหรือ
คนท่ีถูกใจกนั  เด็กเร่ิมรู้จกัปรับปรุงบุคลิกภาพเลียนแบบผูท่ี้ตนยกยอ่ง  ชอบท าส่ิงแปลง ๆ ใหม่ ๆ 
เด็กท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง  จะเป็นเด็กไวต่อความรู้สึก  มีความกระวนกระวายใจต่อค าพูดท่ี
กล่าวออกไป  ซ่ึงครูหรือผูป้กครองควรร่วมมือกนัช่วยเหลือแนะน าอยา่งใกลชิ้ด   4.  วยัรุ่นตอน
ปลำย พฒันาการของวยัรุ่นช่วงน้ี  เร่ิมเขา้สู่วฒิุภาวะอยา่งสมบูรณ์แบบในช่วงระยะวยัรุ่นตอน
ปลาย  โดยในระยะน้ีมกัมีการพฒันาทางดา้นจิตใจมากกวา่ร่างกายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้น
เก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดและปรัชญาชีวิต                                                      
                                 สุชา  จนัทร์เอม. “พฒันาการของวยัรุ่น”(ออนไลน์)เขา้ถึงไดจ้าก                                                                                               
                                                 https://www.gotoknow.org/posts/13/02/2558 

 

https://www.gotoknow.org/posts/
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ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่ 1.1   
เร่ือง  ข้อคิดเม่ือก้ำวสู่วยัรุ่น 

 
 

ช่ือกลุ่ม............................................................. 
 

ค ำช้ีแจง   ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัอภิปรายและเขียนตอบในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1.  บอกฉนัหน่อยนะ ร่างกายของเธอมีส่วนใดเปล่ียนแปลงจากวยัเด็กเขา้สู่วยัรุ่นบา้ง 

อวยัวะของร่างกาย ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
  
  
  
  
  

 

 
2.  บอกฉนัหน่อยเถิด เธอรู้สึกอยา่งไรต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือกา้วสู่วยัรุ่น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้สึกต่อร่างกาย 
เม่ือเปล่ียนแปลงไป 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…………… 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………… 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………… 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………… 
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กจิกรรมที ่ 1.2   
 

 
เร่ือง  เรียนรู้เร่ืองเพศ 
 

ขนำดของกลุ่ม 30 คน แยกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์ 
1.  กระดาษเปล่าขนาด A4 
2.  ใบความรู้ท่ี 1 ประกอบกิจกรรมท่ี 1.2  เร่ือง อวยัวะสืบพนัธ์ุของเพศหญิง 
3.  ใบความรู้ท่ี 2 ประกอบกิจกรรมท่ี 1.2  เร่ือง อวยัวะสืบพนัธ์ุของเพศชาย   

              4.  ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 1.2 เร่ือง เรียนรู้เร่ืองเพศ 
 5.  จดัห้องโล่งส าหรับท ากิจกรรม 
 

ควำมคิดรวบยอด 
 เร่ืองเพศส าหรับวยัรุ่น ถึงแมจ้ะเรียนรู้ไดเ้องตามธรรมชาติ จากผูป้กครอง ครู เพื่อนๆ 
หนงัสือ หรือส่ือต่างๆ ก็ยงัเป็นเร่ืองน่ากงัวลส าหรับวยัรุ่นทั้งชายและหญิง ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีควรมี
การพูดคุยเพื่อลดความวติกกงัวล เรียนรู้และเขา้ใจตนเอง มีความรักและเห็นคุณค่าในเพศของตน 
สามารถปรับตวั ปรับใจ ยอมรับในการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี   การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าให้นกัเรียน
มองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 

1.  นกัเรียนเรียนรู้เร่ืองเพศทั้งของตนเองและเพื่อนต่างเพศเพื่อปรับตวัใหเ้หมาะสม 
2.  นกัเรียนบอกวธีิปฏิบติัตวัใหเ้หมาะสมตามเพศและวยัของตนได้ 
3.  นกัเรียนยอมรับในความเปล่ียนแปลงของตวัเอง มีความรักและภาคภูมิใจในตนเอง 
ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 
1.  สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี 
2.  สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
3.  ความสัมพนัธ์ท่ีดีของสมาชิกภายในกลุ่ม 
4.  ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ 
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              5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
 
     กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1  นกัเรียนและครูพูดคุยกนัถึงการเปล่ียนแปลงของร่างกาย ดา้นอวยัวะเพศ ทั้งชาย

และหญิงนกัเรียนรู้สึกอยา่งไรกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ในระยะน้ีวยัรุ่นบางคนอาจไม่มัน่ใจใน
ตนเอง ไม่กลา้แสดงออก ไม่พึงพอใจในรูปร่างหนา้ตาของตน เป็นตน้ 

     1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
 

2.  ขั้นกจิกรรม   
     2.1  สมาชิกช่วยกนัคิดค าถามในเร่ืองท่ีวยัรุ่นสงสัย  เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทาง

ร่างกาย โดยเฉพาะเร่ืองอวยัวะเพศ กลุ่มละ 3 ขอ้  ใชเ้วลา 5 นาที 
     2.2  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
     2.3  ประธานกลุ่มรับใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 1.2  เร่ือง  อวยัวะสืบพนัธ์ุของเพศ

หญิง  และสาระเสริมท่ี 2 ประกอบกิจกรรมท่ี 1.2  เร่ือง  อวยัวะสืบพนัธ์ุของเพศชาย  สมาชิก
ช่วยกนัศึกษาเรียนรู้         

 

3.  ขั้นอภิปรำย 
 ประธานกลุ่มรับใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 1.2 เร่ือง  เรียนรู้เร่ืองเพศ  สมาชิกช่วยกนั
อภิปรายตอบในประเด็นดงัน้ี 
      3.1  การท่ีวยัรุ่นสงสัยเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางร่างกายนั้น มีประโยชน์อะไรบา้ง 
      3.2  วธีิปฏิบติัตนเม่ือมีประจ าเดือนของวยัรุ่นหญิง 
      3.3  วยัรุ่นชายควรปฏิบติัตนอยา่งไรเก่ียวกบัการฝันเปียกของตวัเอง 
      3.4  การเรียนรู้เร่ืองเพศของตนเองและเพศตรงขา้มมีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 
  

 4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 
นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปถึงประโยชน์ของการเรียนรู้เร่ืองเพศของวยัรุ่น ท าใหป้ฏิบติัตน

ไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเพศของตน และเห็นความส าคญัของเพื่อนต่างเพศ เห็นความส าคญัของการ
ดูแลร่างกาย โดยเฉพาะอวยัวะเพศของตนเพื่อการถูกสุขลกัษณะ สร้างความมัน่ใจในตนเองของ
วยัรุ่นนัน่เอง 
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5.  ขั้นประเมินกจิกรรม  
     5.1  สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินกิจกรรมท่ีท า  ดงัน้ี 

5.1.1  ประเมินการท าใบงานของกลุ่ม  โดยใชแ้บบประเมินผลการท าใบงานของ 
สมาชิกกลุ่ม  

5.1.2  ประเมินการร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม  โดยใชแ้บบประเมินการร่วม 
กิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม 
                  5.2  ครูสังเกตการท ากิจกรรมและพฤติกรรมนกัเรียน  บนัทึกในภาพรวมเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุง และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนเพื่อพฒันาปรับปรุง  

เกณฑ์กำรประเมิน 

วธีิกำรประเมิน รำยกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ประเมินการท าใบ
งานของกลุ่ม 

 - ขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 
 - ขอ้มูลตรงประเด็น 
 - ขอ้มูลมีแนวคิดสร้างสรรค์ 
 - ผลงานสะอาดเรียบร้อย 
 - ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด 

แบบประเมินผลการ
ท าใบงานของสมาชิก
กลุ่ม  

2. ประเมินการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม 

 - สมาชิกท างานตามบทบาทหนา้ท่ี        
 - สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
 - ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์
 - สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ 
- ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 

แบบประเมินการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม 
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แบบบันทกึรำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
กำรร่วมกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.2  เร่ือง  เรียนรู้เร่ืองเพศ 
วนัท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 

 
 

ช่ือกลุ่ม.......................................................................... 
 

สมาชิกในกลุ่มมีดงัน้ี 
 

1............................................................................................. ประธานกลุ่ม 
2............................................................................................. สมาชิกกลุ่ม 
3............................................................................................. สมาชิกกลุ่ม 
4............................................................................................  สมาชิกกลุ่ม 
5............................................................................................  เลขานุการกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พวกเรารักและเห็น
คุณค่าในตนเองและ

ผูอ่ื้นครับ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fimage.baidu.co.th%2Fs%3Ftn%3DSE_gthimage_ebolv83a%26f%3D0%26wd%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%26ie%3Dutf-8%26rsp%3D1%26oq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%26st%3D2%26cl%3D0&ei=jbB1VYHGFuS4mwX61oLYDw&bvm=bv.95039771,d.dGY&psig=AFQjCNGqSlVGxlmHrsdxPRIFI8yCIixWHg&ust=1433862569525450


38 

 

 

เกณฑ์ประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.2  เร่ือง  เรียนรู้เร่ืองเพศ 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดี (3 คะแนน) พอใช ้(2 คะแนน) ควรปรับปรุง 

(1คะแนน) 
ขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วน
นอ้ย 

ขอ้มูลตรงประเด็น 
 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกทุก
ประเด็น 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกเป็น
บางส่วน 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกค่อนขา้ง
นอ้ย 

ขอ้มูลมีแนวความคิด
สร้างสรรค ์

น าเสนอแนวความคิด
ไดแ้ปลกใหม่ 
น่าสนใจ 

น าเสนอแนวความคิด
ท่ีดีได ้

น าเสนอแนวความคิด
ไดบ้า้งหรือไม่
สร้างสรรค ์

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย 
 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย ลายมือ
สวยงาม 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย เป็น
ส่วนมาก 

ผลงานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย 
 

ผลงานเสร็จทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด 

ผลงานเสร็จทนั
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ผลงานเสร็จภายหลงั
เวลาท่ีก าหนดไม่นาน 

ผลงานเสร็จไม่ทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด 

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนน 11 - 15 คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  ดี 
 คะแนน  6 - 10  คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ พอใช ้
 คะแนน   1 - 5   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ   ควรปรับปรุง 
 
เกณฑก์ารผา่น 
 สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์
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แบบประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  1.2  เร่ือง  เรียนรู้เร่ืองเพศ 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม....................................................................... 
 

  ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินการท ากิจกรรมโดยท าเคร่ืองหมายถูก   ลงใน  
  ช่องระดบัคุณภาพใหต้รงกบัความเป็นจริง 

 
ท่ี 

 
รายการพฤติกรรม 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้ 

(2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
 (1 คะแนน) 

1 ขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น    
2 ขอ้มูลตรงประเด็น    
3 ขอ้มูลมีแนวความคิดสร้างสรรค์    
4 ผลงานสะอาดเรียบร้อย    
5 ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด    

รวม    
รวมทั้งหมด  

เกณฑคุ์ณภาพ    คะแนน 11-15  ระดบั ดี 
คะแนน 6 -10  ระดบั พอใช ้
คะแนน  1-5    ระดบั ควรปรับปรุง 

   
    คะแนนท่ีไดคื้อ   
                                                                                                  15  
 

เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ..................... 
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เกณฑ์ประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.2  เร่ือง  เรียนรู้เร่ืองเพศ 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้

 (2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
(1คะแนน) 

สมาชิกมีการท างาน
ตามบทบาทหนา้ท่ี  

กระตือรือร้นท างาน
ตามหนา้ท่ีของตน 

ไม่ค่อยกระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ีของ
ตน  

ไม่มีความกระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ีของ
ตน 

สมาชิกมีการ
น าเสนอความ
คิดเห็น 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิดทุก
คร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิด
บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิดเพียง
เล็กนอ้ย 

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงค ์

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงคดี์มาก 

ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงค์
ค่อนขา้งดี 

ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงคแ์ต่
ตอ้งปรับปรุง 

สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการสรุปความรู้ท่ี
ไดรั้บ 

มีส่วนร่วมในการ
สรุปความรู้ทุกคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการสรุป
ความรู้บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการสรุป
ความรู้นอ้ยมากหรือไม่
แสดงความคิดเห็นเลย 

ความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกภายในกลุ่ม 

พูดคุย ยิม้แยม้
แจ่มใส มีความ 
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้แจ่มใส 
มีความสัมพนัธ์ท่ี
ค่อนขา้งดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้แจ่มใส มี
ความสัมพนัธ์ต่อกนั
นอ้ยมาก 

เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนน 11 - 15   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  ดี 
 คะแนน   6 - 10   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ พอใช ้
 คะแนน   1 - 5     คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ ควรปรับปรุง 
 
เกณฑก์ารผา่น   

สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์
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แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย 
(ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  1.2  เร่ือง  เรียนรู้เร่ืองเพศ 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม....................................................................... 

ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินการท ากิจกรรมโดยท าเคร่ืองหมายถูก ลงในช่อง
ระดบัคุณภาพให้ตรงกบัความจริง 

 
ท่ี 

 
รายการพฤติกรรม 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้ 

(2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

1 สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี     
2 สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น    
3 ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์    
4 สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้    
5 ความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม    

รวม    
รวมทั้งหมด  

เกณฑคุ์ณภาพ    คะแนน 11-15  ระดบั ดี 
คะแนน 6 -10   ระดบั พอใช ้
คะแนน  1-5     ระดบั ควรปรับปรุง 

   
    คะแนนท่ีไดคื้อ   
                                                                                                  15  
 

 
เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ............................................... 
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แบบสรุปกำรประเมิน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  1.2  เร่ือง  เรียนรู้เร่ืองเพศ 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

ใบงาน การร่วมกิจกรรม 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมคือ............................................................................... 

 
 
 
 

                              ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                   (...............................................................) 

 
 
 
 
 
 



43 

 

 

แบบสังเกตกำรท ำกจิกรรมและพฤติกรรมนักเรียน   
กำรท ำกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  1.2  เร่ือง  เรียนรู้เร่ืองเพศ 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

1.  พฤติกรรมของนกัเรียนดา้นการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นและการท ากิจกรรมในภาพรวม
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
2.  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรม
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
3.  ขอ้เสนอแนะ  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                      (..............................................................) 
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ใบควำมรู้ที ่1 ประกอบกจิกรรมที ่ 1.2 
เร่ือง  อวัยวะสืบพนัธ์ุของเพศหญงิ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

อวยัวะสืบพนัธ์ุทีส่ ำคัญของเพศหญงิ  ประกอบดว้ย 
        1.  เนิน มีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียมปลายแหลมลง ตั้งอยูบ่นกระดูกหวัหน่าว ประกอบดว้ย
ไขมนัจ านวนมากปกคลุมดว้ยผวิหนงั เม่ือเขา้สู่วยัรุ่นจะมีขนเกิดข้ึนปกคลุมบริเวณน้ี 
        2.  แคมใหญ่ มีลกัษณะเป็นกลีบเน้ือนูนทอด จากเนิน ลงมาทั้ง 2 ขา้ง เรียวลงมาจรดกนัท่ี
บริเวณฝีเยบ็ ปกติกลีบเน้ือทั้งสองขา้งน้ี้ีจะอยูติ่ดกนั และปิดอวยัวะสืบพนัธ์ุภายในทั้งหมด 
        3.  แคมเลก็ มีลกัษณะเป็นกลีบเน้ือเช่นเดียวกนั แต่ เล็กกวา่ ซ่อนอยูด่า้นในลงมาจรดกนัท่ี
บริเวณอวยัวะ เพศ                                                                                                     
        4.  ปุ่มกระสัน เนินตุ่มเล็กๆ ท่ีประกอบดว้ยกลา้มเน้ือท่ี ยดืหดได ้มีเส้นประสาทมาหล่อเล้ียง
มาก จึงเป็นจุดท่ีไวต่อความรู้สึกมาก 
        5.  ช่องคลอด ช่องปัสสาวะและรูเปิดของต่อมบาโธลิน จะเปิดบริเวณท่ีเรียกวา่ เวสติบูล ต่อม
บาโธลินท่ีมี อยูจ่  านวนมากในบริเวณน้ี จะท าหนา้ท่ีขบัน ้าเมือก ออกมาหล่อล่ืนช่องคลอด 
        6.  เย่ือพรหมจำรี เป็นเน้ือเยื่อบางๆ อยูร่อบปากเปิดของช่องคลอด มีรูเปิดตรงกลาง เยือ่น้ีจะ
ฉีกขาดไดจ้าก การร่วมเพศหรือการออก ก าลงักายท่ีโลดโผน 
        7.   ฝีเยบ็ คือบริเวณส่วนล่างของช่องคลอดลงมาถึงทวาร บริเวณน้ีจะฉีกขาดไดใ้นระหวา่งการ
คลอด ปัจจุบนัจึงตดับริเวณน้ีแทนการปล่อยใหฉี้กขาดเอง      
 

 
                                                           สุขภาพทางเพศของวยัรุ่น. “อวยัวะสืบพนัธ์เพศหญิง” 

                                          (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้ากwww.thaigoodview.com 08/02/2558 
 

ปุ่ มกระสนั 

ช่องคลอด 

ทวารหนกั 

ทอ่ปัสสาวะ 

แคมเล็ก 
แคมใหญ่
เลก็ 
ฝีเย็บ 

เนิน 

http://www.thaigoodview.com/
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                                 Bangkok Haealth.com “ระบบสืบพนัธ์ุในเพศชาย”  
          (ออนไลน์)เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.bangkokhealth.com 08/02/2558 
 
 

 

ใบควำมรู้ที ่2 ประกอบกจิกรรมที ่ 1.2 
เร่ือง  อวัยวะสืบพนัธ์ุของเพศชำย 

 

 
อวยัวะสืบพนัธ์ุทีส่ ำคัญของเพศชำย   ประกอบดว้ย 
           1.  องคชาต  เป็นอวยัวะท่ีใชใ้นการร่วมเพศ เป็นทางผา่นของตวัอสุจิและน ้าปัสสาวะออกสู่
ภายนอก  ภายในองคชาตประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ท่ีแขง็ตวัได ้ ส่วนปลายสุดจะพองออก  
           2.  อณัฑะ  อณัฑะห่อหุม้ดว้ยถุงอณัฑะ  (scrotum) อยูน่อกช่องทอ้งมีอุณหภูมิต ่ากวา่อุณหภูมิ
ปกติของร่างกายประมาณ 3 องศาเซลเซียสซ่ึงเหมาะสมกบัการเจริญอสุจิ อณัฑะมีหนา้ท่ีสร้างอสุจิ
และฮอร์โมนเพศชาย             
            3. หลอดน าอสุจิ เป็นท่อน าตวัอสุจิจากอณัฑะออกไปสู่ภายนอก ประกอบดว้ยหลอดเก็บตวั
อสุจิ  ท่อน าตวัอสุจิ ท่อฉีดตวัอสุจิ  และท่อปัสสาวะ  
            4. หลอดเก็บอสุจิ ท าหนา้ท่ีในการเก็บตวัอสุจิ และสร้างอาหารเล้ียงตวัอสุจิ โดยตวัอสุจิจะ
ถูกพกัไวน้านถึง 6 สัปดาห์ จนกระทัง่แขง็แรงและพร้อมท่ีจะผสมกบัไข่ไดต่้อไป  

โดยทัว่ไป เพศชายจะเขา้สู่วยัท่ีสร้างตวัอสุจิ เม่ืออายปุระมาณ 12-13 ปี สร้างไปตลอดชีวติ 
การหลัง่อสุจิแต่ละคร้ังจะมีของเหลวออกมาประมาณ 3-4 ลบ.ซม. ตวัอสุจิประมาณ 350-500 ลา้น
ตวั ผูท่ี้มีตวัอสุจิต ่ากวา่ 30 ลา้นตวันั้นจะเป็นหมนั ตวัอสุจิเคล่ือนท่ีไดป้ระมาณ 1-3 มิลลิเมตร ต่อ
นาที ตวัอสุจิเม่ือเคล่ือนท่ีออกภายนอกมีชีวติอยูไ่ดเ้พียง 2-3 ชม. ถา้อยูใ่นมดลูกผูห้ญิง จะอยูไ่ดน้าน
ถึง 24-48 ชม. 
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ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่ 1.2 
เร่ือง  เรียนรู้เร่ืองเพศ 

 
 

ช่ือกลุ่ม.................................................. 
 

ค ำช้ีแจง   ขอใหส้มาชิกช่วยกนัอภิปรายตอบลงในแบบบนัทึกกิจกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
 
1.  การท่ีวยัรุ่นสงสัยเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางร่างกายนั้น มีประโยชน์อะไรบา้ง 
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
2.  วธีิปฏิบติัตนเม่ือมีประจ าเดือนของวยัรุ่นหญิง 
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
3.  วยัรุ่นชายควรปฏิบติัตนอยา่งไรเก่ียวกบัการฝันเปียกของตวัเอง 
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
4.  การเรียนรู้เร่ืองเพศของตนเองและเพศตรงขา้มมีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
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    กจิกรรมที ่ 1.3   
 

 
เร่ือง  รู้เขารู้เรา 
 

ขนำดของกลุ่ม 30 คน แยกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์และกำรเตรียมกำร 
1.  ป้ายค าหรับเติมสระและพยญัชนะ 
2.  กระดาษขนาด 5×10 ซม. กลุ่มละ 8 แผน่ ส าหรับเขียนค าตอบ 
3.  ใบความท่ี 1 ประกอบกิจกรรมท่ี 1.3  เร่ือง ยา่งสู่วยัหนุ่มสาว 
4.  ใบความรู้ท่ี 2 ประกอบกิจกรรมท่ี 1.3  เร่ือง กลไกการเกิดประจ าเดือน 

              5.  ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 1.3  เร่ือง รู้เขารู้เรา 
 6.  จดัห้องโล่งส าหรับท ากิจกรรม 
  

ควำมคิดรวบยอด 
 เม่ือยา่งเขา้สู่วยัรุ่น นกัเรียนตอ้งเรียนรู้การเปล่ียนแปลงของร่างกายโดยเฉพาะการท างาน
ของอวยัวะเพศ  เราตอ้งเรียนรู้การเปล่ียนแปลงทั้งในเพศของตนเองและเพื่อนต่างเพศ  เพื่อท าใหเ้รา
เขา้ใจพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและเพื่อนต่างเพศ มีประโยชน์ต่อการปฏิบติัตน การ
ปรับตวัให้เหมาะสม เรียนรู้และเขา้ใจตนเอง มีความรักและเห็นคุณค่าในเพศของตน สามารถ
ปรับตวั ปรับใจ ยอมรับในการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี  การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าให้นกัเรียนมองเห็น
คุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 

1.  นกัเรียนรู้และเขา้ใจการท างานของอวยัวะเพศของตนและเพื่อนต่างเพศได ้
2.  นกัเรียนเรียนรู้เร่ืองเพศทั้งของตนเองและเพื่อนต่างเพศเพื่อปรับตวัใหเ้หมาะสม 
3.  นกัเรียนยอมรับในความเปล่ียนแปลงของตวัเอง มีความรักและภาคภูมิใจในตนเอง 
ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 
1.  สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี 
2.  สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
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3.  ความสัมพนัธ์ท่ีดีของสมาชิกภายในกลุ่ม 
4.  ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ 

              5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
 
      กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1  นกัเรียนและครูพูดคุยกนัถึงการเปล่ียนแปลงของร่างกาย ดา้นอวยัวะเพศ ทั้งชาย

และหญิงนกัเรียนรู้สึกอยา่งไรกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ในระยะน้ีวยัรุ่นบางคนไม่ยอมรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เกิดความวติกกงัวล อายและไม่มัน่ใจในตนเอง ไม่กลา้แสดงออก ท าใหว้ยัรุ่น
บางคนปรับตวัไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี 

     1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  แต่ละกลุ่มรับกระดาษเพื่อเขียนค าตอบ  
 

2.  ขั้นกจิกรรม   
     2.1  สมาชิกแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมเติมพยญัชนะใหเ้ป็นค าตอบท่ีถูกตอ้ง โดยครูชูป้าย

และถามค าถามเพิ่มเติม  สมาชิกเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบส่งครูทีละขอ้ ตอบถูกจะได ้1 
คะแนน   

      2.2  ประธานกลุ่มรับใบความรู้ท่ี 1 ประกอบกิจกรรมท่ี 1.3  เร่ือง ยา่งสู่วยัหนุ่มสาว และ
ใบความรู้ท่ี 2 ประกอบกิจกรรมท่ี 1.3  เร่ือง กลไกการเกิดประจ าเดือน สมาชิกช่วยกนัศึกษาเรียนรู้         

 

3.  ขั้นอภิปรำย 
 ประธานกลุ่มรับใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 1.3 เร่ือง  รู้เขารู้เรา  สมาชิกช่วยกนัอภิปราย
ตอบในประเด็นต่อไปน้ี 
      3.1  การเรียนรู้เร่ืองเพศของตนเองและของเพื่อนต่างเพศมีประโยชน์ใดบา้ง 
      3.2  นกัเรียนคิดวา่เพศใดท่ีควรดูแลตนเองเป็นพิเศษ เพราะเหตุใด 
      3.3  ลกัษณะใดบา้งท่ีเกิดข้ึนกบัวยัรุ่นชาย  
      3.4  ลกัษณะใดบา้งท่ีเกิดข้ึนกบัวยัรุ่นหญิง 
   

 4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 
นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปถึงประโยชน์ของการเรียนรู้เร่ืองเพศของวยัรุ่น ท าใหป้ฏิบติัตน

ไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเพศของตน และเห็นความส าคญัของเพื่อนต่างเพศ เห็นความส าคญัของการ
ดูแลร่างกาย โดยเฉพาะอวยัวะเพศของตน 
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5.  ขั้นประเมินกจิกรรม  
     5.1  สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินกิจกรรมท่ีท า  ดงัน้ี 

5.1.1  ประเมินการท าใบงานของกลุ่ม  โดยใชแ้บบประเมินผลการท าใบงานของ 
สมาชิกกลุ่ม  

5.1.2  ประเมินการร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม  โดยใชแ้บบประเมินการร่วม 
กิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม 
                  5.2  ครูสังเกตการท ากิจกรรมและพฤติกรรมนกัเรียน  บนัทึกในภาพรวมเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุง และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนเพื่อพฒันาปรับปรุง  

เกณฑ์กำรประเมิน 

วธีิกำรประเมิน รำยกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ประเมินการท าใบ
งานของกลุ่ม 

 - ขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 
 - ขอ้มูลตรงประเด็น 
 - ขอ้มูลมีแนวคิดสร้างสรรค์ 
 - ผลงานสะอาดเรียบร้อย 
 - ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด 

แบบประเมินผลการ
ท าใบงานของสมาชิก
กลุ่ม  

2. ประเมินการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม 

 - สมาชิกท างานตามบทบาทหนา้ท่ี        
 - สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
 - ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์
 - สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ 
- ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 

แบบประเมินการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

 

แบบบันทกึรำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
กำรร่วมกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.3  เร่ือง  รู้เขารู้เรา 
วนัท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 

 
 

ช่ือกลุ่ม.......................................................................... 
 

สมาชิกในกลุ่มมีดงัน้ี 
 

1............................................................................................. ประธานกลุ่ม 
2............................................................................................. สมาชิกกลุ่ม 
3............................................................................................. สมาชิกกลุ่ม 
4............................................................................................  สมาชิกกลุ่ม 
5............................................................................................  เลขานุการกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พวกเรารักและเห็น
คุณค่าในตนเองและ

ผูอ่ื้นครับ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fimage.baidu.co.th%2Fs%3Ftn%3DSE_gthimage_ebolv83a%26f%3D0%26wd%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%26ie%3Dutf-8%26rsp%3D1%26oq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%26st%3D2%26cl%3D0&ei=jbB1VYHGFuS4mwX61oLYDw&bvm=bv.95039771,d.dGY&psig=AFQjCNGqSlVGxlmHrsdxPRIFI8yCIixWHg&ust=1433862569525450
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เกณฑ์ประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.3  เร่ือง  รู้เขารู้เรา 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดี (3 คะแนน) พอใช ้(2 คะแนน) ควรปรับปรุง 

(1คะแนน) 
ขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วน
นอ้ย 

ขอ้มูลตรงประเด็น 
 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกทุก
ประเด็น 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกเป็น
บางส่วน 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกค่อนขา้ง
นอ้ย 

ขอ้มูลมีแนวความคิด
สร้างสรรค ์

น าเสนอแนวความคิด
ไดแ้ปลกใหม่ 
น่าสนใจ 

น าเสนอแนวความคิด
ท่ีดีได ้

น าเสนอแนวความคิด
ไดบ้า้งหรือไม่
สร้างสรรค ์

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย 
 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย ลายมือ
สวยงาม 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย เป็น
ส่วนมาก 

ผลงานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย 
 

ผลงานเสร็จทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด 

ผลงานเสร็จทนั
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ผลงานเสร็จภายหลงั
เวลาท่ีก าหนดไม่นาน 

ผลงานเสร็จไม่ทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด 

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนน 11 - 15 คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  ดี 
 คะแนน  6 - 10  คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ พอใช ้
 คะแนน   1 - 5   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ   ควรปรับปรุง 
 
เกณฑก์ารผา่น 
 สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์
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แบบประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  1.3  เร่ือง  รู้เขารู้เรา 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม....................................................................... 
 

  ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินการท ากิจกรรมโดยท าเคร่ืองหมายถูก   ลงใน  
  ช่องระดบัคุณภาพใหต้รงกบัความเป็นจริง 

 
ท่ี 

 
รายการพฤติกรรม 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้ 

(2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
 (1 คะแนน) 

1 ขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น    
2 ขอ้มูลตรงประเด็น    
3 ขอ้มูลมีแนวความคิดสร้างสรรค์    
4 ผลงานสะอาดเรียบร้อย    
5 ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด    

รวม    
รวมทั้งหมด  

เกณฑคุ์ณภาพ    คะแนน 11-15  ระดบั ดี 
คะแนน 6 -10  ระดบั พอใช ้
คะแนน  1-5    ระดบั ควรปรับปรุง 

   
    คะแนนท่ีไดคื้อ   
                                                                                                  15  
 

เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ..................... 
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เกณฑ์ประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.3  เร่ือง  รู้เขารู้เรา 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้

 (2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
(1คะแนน) 

สมาชิกมีการท างาน
ตามบทบาทหนา้ท่ี  

กระตือรือร้นท างาน
ตามหนา้ท่ีของตน 

ไม่ค่อยกระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ีของ
ตน  

ไม่มีความกระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ีของ
ตน 

สมาชิกมีการ
น าเสนอความ
คิดเห็น 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิดทุก
คร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิด
บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิดเพียง
เล็กนอ้ย 

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงค ์

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงคดี์มาก 

ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงค์
ค่อนขา้งดี 

ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงคแ์ต่
ตอ้งปรับปรุง 

สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการสรุปความรู้ท่ี
ไดรั้บ 

มีส่วนร่วมในการ
สรุปความรู้ทุกคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการสรุป
ความรู้บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการสรุป
ความรู้นอ้ยมากหรือไม่
แสดงความคิดเห็นเลย 

ความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกภายในกลุ่ม 

พูดคุย ยิม้แยม้
แจ่มใส มีความ 
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้แจ่มใส 
มีความสัมพนัธ์ท่ี
ค่อนขา้งดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้แจ่มใส มี
ความสัมพนัธ์ต่อกนั
นอ้ยมาก 

เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนน 11 - 15   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  ดี 
 คะแนน   6 - 10   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ พอใช ้
 คะแนน   1 - 5     คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ ควรปรับปรุง 
 
เกณฑก์ารผา่น   

สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์
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แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย 
(ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  1.3  เร่ือง  รู้เขารู้เรา 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม....................................................................... 

ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินการท ากิจกรรมโดยท าเคร่ืองหมายถูก ลงในช่อง
ระดบัคุณภาพให้ตรงกบัความจริง 

 
ท่ี 

 
รายการพฤติกรรม 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้ 

(2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

1 สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี     
2 สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น    
3 ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์    
4 สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้    
5 ความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม    

รวม    
รวมทั้งหมด  

เกณฑคุ์ณภาพ    คะแนน 11-15  ระดบั ดี 
คะแนน 6 -10   ระดบั พอใช ้
คะแนน  1-5     ระดบั ควรปรับปรุง 

   
    คะแนนท่ีไดคื้อ   
                                                                                                  15  
 

 
เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ............................................... 
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แบบสรุปกำรประเมิน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  1.3  เร่ือง  รู้เขารู้เรา 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

ใบงาน การร่วมกิจกรรม 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมคือ............................................................................... 

 
 
 
 

                              ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                   (...............................................................) 
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แบบสังเกตกำรท ำกจิกรรมและพฤติกรรมนักเรียน   
กำรท ำกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  1.3  เร่ือง  รู้เขารู้เรา 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

1.  พฤติกรรมของนกัเรียนดา้นการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นและการท ากิจกรรมในภาพรวม
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
2.  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรม
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
3.  ขอ้เสนอแนะ  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                      (..............................................................) 
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ป้ำยค ำประกอบกจิกรรมที ่ 1.3 

 
 
ค ำถำมเพิม่เติม   

1.  อวยัวะเพศของผูช้าย     ตอบ  องคชาต 
2.  การเปล่ียนแปลงเม่ือยา่งเขา้สู่วยัรุ่นของผูช้าย  ตอบ  เสียงแตก 
3.  ลกัษณะทางร่างกายเม่ือยา่งเขา้สู่วยัรุ่นของผูห้ญิง  ตอบ  สะโพกผาย  
4.  เกิดข้ึนกบัผูห้ญิงบ่งบอกวา่สามารถตั้งครรภไ์ด ้  ตอบ  ประจ าเดือน 
5.  วยัรุ่นท่ีไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย  ตอบ  มีกล่ินตวั 
6.  ควรมีเม่ือถึงเวลาอนัควร    ตอบ  เพศสัมพนัธ์ 
7.  พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม    ตอบ  กา้วร้าว 
8.  เป็นการช่วยตวัเองของผูช้าย    ตอบ  ชกัวา่ว 

 
 
 
 
 

  ก้...วร้...ว  ...สี...ง...ต... 

 ...ะโ...ก...า...  ป..ะจ..เดือ... 

   มี...ลิ่...ตั...  เ...ศสั...พั...ธ์ 

    ชั...ว่...ว    อ...คช...ต 
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ใบควำมรู้ที ่1 ประกอบกจิกรรมที ่ 1.3 
เร่ือง   ย่ำงสู่วัยหนุ่มสำว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 วยัรุ่นหญิงกบัการมีประจ าเดือน 
ประจ าเดือน หรือรอบเดือน หรือระดู   คือ เลือดและเน้ือเยื่อต่างๆ 

ท่ีหลุดลอกออกจากเยื่อบุโพรงมดลูก  หรือเยื่อบุมดลูก โดยเป็นผลจากการ
เปล่ียนแปลงของระดบัฮอร์โมนเพศหญิง โดยสัมพนัธ์กบัการตกไข่ ซ่ึงการ
หลุดลอกของเยือ่บุโพรงมดลูกจะเกิดประมาณเดือนละคร้ัง ภาวะท่ีเกิดข้ึนน้ี 
จึงถูกเรียกวา่ ประจ าเดือน ผูห้ญิงจะมีประจ าเดือนคร้ังแรกเม่ืออายุประมาณ 
11-15 ปี ประจ าเดือนคือส่ิงท่ีร่างกายไม่ไดใ้ชง้านแลว้ และถูกขบัออกมาใน
รูปของเลือด    ซ่ึงจะเกิดข้ึนเดือนละ 1 คร้ัง ไหลออกมาทางช่องคลอดซ่ึง
เป็นคนละช่องกบัท่อปัสสาวะ ผูห้ญิงส่วนใหญ่จะมีประจ าเดือนทุก 28 วนั  
หรือคลาดเคล่ือนมากหรือนอ้ยกวา่  7 วนั และมกัจะมีคร้ังละ 3-7 วนั  
                                     กีรติ  ลีละพงศว์ฒันา. “ประจ าเดือนคืออะไร”  
                             (ออนไลน์)เขา้ถึงไดจ้าก haamor.com/th 02/08/2558 

 วยัรุ่นชายกบัการฝันเปียก 

         การฝันเปียกเป็นลกัษณะทางธรรมชาติของเด็กผูช้ายท่ีก าลงั
แตกเน้ือหนุ่ม ดว้ยการท่ีร่างกายขบัเอาของเหลวออกมาระหวา่งการนอน
หลบัในเวลากลางคืนโดยท่ีเขาไม่รู้ตวั แต่รู้วา่ตนเองฝันเห็นผูห้ญิงท่ีตน
ชอบ หรือผูห้ญิงโป๊ หรือการร่วมเพศ เม่ือต่ืนเชา้ข้ึนมาพบวา่มีของเหลว
เปียกช้ืนติดท่ีเป้ากางเกงนอน หรืออาจเป้ือนเลอะเทอะท่ีนอน ของเหลว
นั้นก็คือ "น ้าอสุจิ" นัน่เองสัญญาณบอกเหตุน้ี นอกจากจะหมายถึงการเขา้
สู่วยัหนุ่มแลว้ ยงับ่งบอกใหรู้้วา่ชายหนุ่มผูน้ั้นพร้อมท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์ได้
แลว้ และสามารถท าใหผู้ห้ญิงตั้งทอ้งไดด้ว้ยหากมีเพศสัมพนัธ์อยา่งไม่
ป้องกนัหรือไม่ใชถุ้งยางอนามยั 
                                      หมอชาวบา้น. “สุขอนามยัของอวยัวะเพศชาย” 
                   (ออนไลน์)เขา้ถึงไดจ้าก www.doctor.or.th 02/08/2558 

  

http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/knowledge/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/article/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://www.doctor.or.th/


59 

 

 

 ใบควำมรู้ที ่2 ประกอบกจิกรรมที ่ 1.3 
เร่ือง  วงจรกำรเกดิประจ ำเดือนในเพศหญงิ                                                 

                                                         

 
กำรเกดิประจ ำเดือนส ำหรับเพศหญงิ 

เพศหญิง เม่ือเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่นตอนตน้ ร่างกายจะเตรียมพร้อมส าหรับเป็นผูใ้หญ่อยา่งหน่ึง 
คือการเกิดประจ าเดือนโดยไข่ท่ีรังไข่จะสุก เรียกวา่การตกไข่  เดือนละ 1 ขา้งสลบักนัทุกเดือน เม่ือ
ไข่สุกผนงัมดลูกจะหนาข้ึนเพื่อรองรับตวัอ่อน  หากไม่มีการผสมระหวา่งไข่และอสุจิผนงัมดลูกจะ
สลายตวัเป็นเลือดท่ีไหลออกมาทางช่องคลอด เม่ือหมดประจ าเดือนผนงัมดลูกจะบางลงตามปกติ 
และรอครบรอบไข่สุกอีกคร้ังในเดือนต่อไป 

 
 
 

กีรติ ลีละพงศว์ฒันา. “ประจ าเดือนคืออะไร”(ออนไลน์)เขา้ถึงไดจ้าก 
http://haamor.com/th 8 เมษายน 2558 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.krusarawut.net/wp/?p=1956&ei=1hbXVNWOHMG2uATD_4DwDw&bvm=bv.85464276,d.c2E&psig=AFQjCNGWt7s6eQLEGI8iFSf1bP09gkNX7w&ust=1423468487397320
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ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่ 1.3 
เร่ือง  รู้เขำรู้เรำ 

 
 

ช่ือกลุ่ม.................................................. 
 

ค ำช้ีแจง   ขอใหส้มาชิกช่วยกนัอภิปรายตอบลงในแบบบนัทึกกิจกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
 
1.  การเรียนรู้เร่ืองเพศของตนเองและของเพื่อนต่างเพศมีประโยชน์ใดบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.  นกัเรียนคิดวา่เพศใดท่ีควรดูแลตนเองเป็นพิเศษ เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3.  ลกัษณะใดบา้งท่ีเกิดข้ึนกบัวยัรุ่นชาย  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4.  ลกัษณะใดบา้งท่ีเกิดข้ึนกบัวยัรุ่นหญิง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 
 

เราตอ้งดูแลตวัเอง

เม่ือเขา้สู่วยัรุ่นนะ 
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กจิกรรมที ่ 1.4   
 

 
เร่ือง  เลือกอะไรดี  
 

ขนำดของกลุ่ม 30 คน แยกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์ 
 1.  กระดาษเปล่าขนาด A4 
 2.  ภาพประกอบกิจกรรมท่ี 1.4  เร่ือง ภาพผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกาย 
 3.  ใบงานท่ี 1 ประกอบกิจกรรมท่ี 1.4 เร่ือง เลือกอะไรดี 

3.  ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 1.4  เร่ือง  การดูแลความสะอาดร่างกายของวยัรุ่น 
4.  ใบงานท่ี 2 ประกอบกิจกรรมท่ี 1.4  เร่ือง  การดูแลความสะอาดร่างกายของวยัรุ่น 
5.  จดัห้องโล่งส าหรับท ากิจกรรม 
 

ควำมคิดรวบยอด 
 เม่ือนกัเรียนยา่งเขา้สู่วยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัท่ีฮอร์โมนเพศเจริญเติบโต เป็นวยัท่ีท ากิจกรรม
มากมาย ท าใหว้ยัรุ่นอาจละเลยสุขอนามยัของตนเอง  ความสะอาดของร่างกายและอวยัวะเพศ  เป็น
เร่ืองส าคญัท่ีวยัรุ่นตอ้งเรียนรู้และในการดูแลตวัเองอยา่งเหมาะสม เม่ือวยัรุ่นดูแลตนเองไดอ้ยา่งดีก็
จะมีความมัน่ใจ ในชีวิต ท าใหไ้ดรั้บการยอมรับจากสังคมนัน่เอง  การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าให้
นกัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 

1.  นกัเรียนเขา้ใจวธีิดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง 
2.  นกัเรียนสามารถอธิบายการเลือกใชผ้ลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกายตามความจ าเป็น 
3.  นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการรักษาความสะอาดร่างกายและมีสุขอนามยัทางเพศ  

 ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 
1.  สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี 
2.  สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
3.  ความสัมพนัธ์ท่ีดีของสมาชิกภายในกลุ่ม 
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4.  ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ 
              5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
 
    กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1  นกัเรียนและครูสนทนาเร่ืองการท าความสะอาดร่างกายในแต่ละวนั มีวธีิการ

อยา่งไรบา้ง   ถา้หากนกัเรียนตอ้งเลือกผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกาย นกัเรียนจะเลือกไดห้รือไม่ 
ในการท ากิจกรรมเลือกอะไรดี มีจุดมุ่งหมายใหน้กัเรียนรู้จกัการรักษาความสะอาดของร่างกาย
โดยเฉพาะอวยัวะเพศและการเลือกผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นและควรใช้ใหเ้หมะสม 

     1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
 

2.  ขั้นกจิกรรม   
     2.1  ประธานกลุ่มรับอุปกรณ์ไดแ้ก่ ภาพประกอบกิจกรรมท่ี 1.4  เร่ือง  ภาพผลิตภณัฑ ์

ท าความสะอาดร่างกาย   และใบงานท่ี 1 ประกอบกิจกรรมท่ี 1.4 เร่ือง เลือกอะไรดี     
           2.2  สมาชิกกลุ่มช่วยกนัเลือกผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นต่อการดูแลร่างกายและถูกสุขอนามยั 
จ  านวน 5 ช้ิน พร้อมเหตุผลท่ีเลือกตอบลงใบงานท่ี 1 ประกอบกิจกรรมท่ี 1.4 เร่ือง เลือกอะไรดี     

     2.3  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอการเลือกผลิตภณัฑ ์  กลุ่มละ 3 นาที   
     2.4  ประธานกลุ่มรับใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 1.4  เร่ือง  การดูแลความสะอาด

ร่างกายของวยัรุ่น สมาชิกช่วยกนัศึกษาเรียนรู้ 
 

3.  ขั้นอภิปรำย 
ประธานกลุ่มรับใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 1.4 เร่ือง การดูแลความสะอาดร่างกายของ

วยัรุ่น  สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายในประเด็นต่อไปน้ี 
     3.1  นกัเรียนคิดวา่การท าความสะอาดร่างกายของวยัรุ่นมีความส าคญัอยา่งไร 
     3.2  นกัเรียนมีวธีิท าความสะอาดร่างกายอยา่งไรบา้ง 
     3.3  นกัเรียนมีหลกัการเลือกผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกายอยา่งไรบา้ง 

          3.4  ใหแ้ต่ละกลุ่มบอกวธีิรักษาความสะอาดของสุขอนามยัทางเพศของตน 
 

4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 
                นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปวา่ วยัรุ่นมกักงัวลกบัการเป็นสิว หรือการมีกล่ินตวั ซ่ึงเกิดจาก
การท างานของระบบต่อมภายในร่างกายตามธรรมชาติ การดูแลท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอและ
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ทัว่ถึง ถือวา่เพียงพอแลว้  แต่เน่ืองจากวยัรุ่นมีความเปล่ียนแปลงทางร่างกายอยา่งรวดเร็ว วยัรุ่นจึง
เกิดความไม่มัน่ใจ หนัไปใชผ้ลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีอาจไม่มีความจ าเป็นท าให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก
เกินไปเพื่อลดความกงัวลของตน นอกจากน้ีการเลือกใชผ้ลิตภณัฑอ์าจก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียงต่อ
ร่างกายได ้จึงตอ้งมีความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการท าความสะอาดตวัเองและการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์
ต่างๆ 

5.  ขั้นประเมินกจิกรรม  
     5.1  สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินกิจกรรมท่ีท า  ดงัน้ี 

5.1.1  ประเมินการท าใบงานของกลุ่ม  โดยใชแ้บบประเมินผลการท าใบงานของ 
สมาชิกกลุ่ม  

5.1.2  ประเมินการร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม  โดยใชแ้บบประเมินการร่วม 
กิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม 
                  5.2  ครูสังเกตการท ากิจกรรมและพฤติกรรมนกัเรียน  บนัทึกในภาพรวมเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุง และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนเพื่อพฒันาปรับปรุง  

เกณฑ์กำรประเมิน 

วธีิกำรประเมิน รำยกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ประเมินการท าใบ
งานของกลุ่ม 

 - ขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 
 - ขอ้มูลตรงประเด็น 
 - ขอ้มูลมีแนวคิดสร้างสรรค์ 
 - ผลงานสะอาดเรียบร้อย 
 - ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด 

แบบประเมินผลการ
ท าใบงานของสมาชิก
กลุ่ม  

2. ประเมินการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม 

 - สมาชิกท างานตามบทบาทหนา้ท่ี        
 - สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
 - ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์
 - สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ 
- ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 

แบบประเมินการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม 
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แบบบันทกึรำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
กำรร่วมกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.4  เร่ือง เลือกอะไรดี 
วนัท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 

 
 

ช่ือกลุ่ม.......................................................................... 
 

สมาชิกในกลุ่มมีดงัน้ี 
 

1............................................................................................. ประธานกลุ่ม 
2............................................................................................. สมาชิกกลุ่ม 
3............................................................................................. สมาชิกกลุ่ม 
4............................................................................................  สมาชิกกลุ่ม 
5............................................................................................  เลขานุการกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พวกเรารักและเห็น
คุณค่าในตนเองและ

ผูอ่ื้นครับ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fimage.baidu.co.th%2Fs%3Ftn%3DSE_gthimage_ebolv83a%26f%3D0%26wd%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%26ie%3Dutf-8%26rsp%3D1%26oq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%26st%3D2%26cl%3D0&ei=jbB1VYHGFuS4mwX61oLYDw&bvm=bv.95039771,d.dGY&psig=AFQjCNGqSlVGxlmHrsdxPRIFI8yCIixWHg&ust=1433862569525450
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เกณฑ์ประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.4  เร่ือง เลือกอะไรดี 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดี (3 คะแนน) พอใช ้(2 คะแนน) ควรปรับปรุง 

(1คะแนน) 
ขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วน
นอ้ย 

ขอ้มูลตรงประเด็น 
 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกทุก
ประเด็น 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกเป็น
บางส่วน 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกค่อนขา้ง
นอ้ย 

ขอ้มูลมีแนวความคิด
สร้างสรรค ์

น าเสนอแนวความคิด
ไดแ้ปลกใหม่ 
น่าสนใจ 

น าเสนอแนวความคิด
ท่ีดีได ้

น าเสนอแนวความคิด
ไดบ้า้งหรือไม่
สร้างสรรค ์

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย 
 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย ลายมือ
สวยงาม 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย เป็น
ส่วนมาก 

ผลงานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย 
 

ผลงานเสร็จทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด 

ผลงานเสร็จทนั
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ผลงานเสร็จภายหลงั
เวลาท่ีก าหนดไม่นาน 

ผลงานเสร็จไม่ทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด 

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนน 11 - 15 คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  ดี 
 คะแนน  6 - 10  คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ พอใช ้
 คะแนน   1 - 5   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ   ควรปรับปรุง 
 
เกณฑก์ารผา่น 
 สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์
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แบบประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  1.4  เร่ือง เลือกอะไรดี 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม....................................................................... 
 

  ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินการท ากิจกรรมโดยท าเคร่ืองหมายถูก   ลงใน  
  ช่องระดบัคุณภาพใหต้รงกบัความเป็นจริง 

 
ท่ี 

 
รายการพฤติกรรม 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้ 

(2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
 (1 คะแนน) 

1 ขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น    
2 ขอ้มูลตรงประเด็น    
3 ขอ้มูลมีแนวความคิดสร้างสรรค์    
4 ผลงานสะอาดเรียบร้อย    
5 ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด    

รวม    
รวมทั้งหมด  

เกณฑคุ์ณภาพ    คะแนน 11-15  ระดบั ดี 
คะแนน 6 -10  ระดบั พอใช ้
คะแนน  1-5    ระดบั ควรปรับปรุง 

   
    คะแนนท่ีไดคื้อ   
                                                                                                  15  
 

เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ..................... 
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เกณฑ์ประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.4  เร่ือง เลือกอะไรดี 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้

 (2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
(1คะแนน) 

สมาชิกมีการท างาน
ตามบทบาทหนา้ท่ี  

กระตือรือร้นท างาน
ตามหนา้ท่ีของตน 

ไม่ค่อยกระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ีของ
ตน  

ไม่มีความกระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ีของ
ตน 

สมาชิกมีการ
น าเสนอความ
คิดเห็น 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิดทุก
คร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิด
บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิดเพียง
เล็กนอ้ย 

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงค ์

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงคดี์มาก 

ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงค์
ค่อนขา้งดี 

ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงคแ์ต่
ตอ้งปรับปรุง 

สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการสรุปความรู้ท่ี
ไดรั้บ 

มีส่วนร่วมในการ
สรุปความรู้ทุกคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการสรุป
ความรู้บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการสรุป
ความรู้นอ้ยมากหรือไม่
แสดงความคิดเห็นเลย 

ความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกภายในกลุ่ม 

พูดคุย ยิม้แยม้
แจ่มใส มีความ 
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้แจ่มใส 
มีความสัมพนัธ์ท่ี
ค่อนขา้งดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้แจ่มใส มี
ความสัมพนัธ์ต่อกนั
นอ้ยมาก 

เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนน 11 - 15   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  ดี 
 คะแนน   6 - 10   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ พอใช ้
 คะแนน   1 - 5     คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ ควรปรับปรุง 
 
เกณฑก์ารผา่น   

สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์
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แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย 
(ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  1.4  เร่ือง เลือกอะไรดี 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม....................................................................... 

ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินการท ากิจกรรมโดยท าเคร่ืองหมายถูก ลงในช่อง
ระดบัคุณภาพให้ตรงกบัความจริง 

 
ท่ี 

 
รายการพฤติกรรม 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้ 

(2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

1 สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี     
2 สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น    
3 ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์    
4 สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้    
5 ความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม    

รวม    
รวมทั้งหมด  

เกณฑคุ์ณภาพ    คะแนน 11-15  ระดบั ดี 
คะแนน 6 -10   ระดบั พอใช ้
คะแนน  1-5     ระดบั ควรปรับปรุง 

   
    คะแนนท่ีไดคื้อ   
                                                                                                  15  
 

 
เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ............................................... 
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แบบสรุปกำรประเมิน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  1.4  เร่ือง เลือกอะไรดี 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

ใบงาน การร่วมกิจกรรม 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมคือ............................................................................... 

 
 
 
 

                              ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                   (...............................................................) 
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แบบสังเกตกำรท ำกจิกรรมและพฤติกรรมนักเรียน   
กำรท ำกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  1.4  เร่ือง เลือกอะไรดี 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

1.  พฤติกรรมของนกัเรียนดา้นการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นและการท ากิจกรรมในภาพรวม
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
2.  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรม
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
3.  ขอ้เสนอแนะ  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                      (..............................................................) 
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ภำพประกอบกจิกรรมที ่ 1.4 
เร่ือง   ผลติภัณฑ์ท ำควำมสะอำดร่ำงกำย 

 
ค ำช้ีแจง  ขอใหส้มาชิกช่วยกนัพิจารณาและเลือกผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกาย  ท่ีสมาชิกคิดวา่
มีความจ าเป็นตอ้งใช ้ จ  านวน  5  ช้ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

   มีดโกนหนวด 

       ยาสีฟัน    ครีมลา้งหนา้    สเปรยร์ะงบักล่ิน น ้ายาจุดซ่อน
เร้นผูห้ญิง 

แปรงสีฟัน แป้ง 

แชมพสูระผม 
น ้ายาบว้นปาก 

โรลออน ครีมอาบน ้ า 

   สบู่ 

   ครีมลา้งหนา้ 

     ท่ีมา   ราตรี  ลือชยั 
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ใบงำนที ่1 ประกอบกจิกรรมที ่1.4 
เร่ือง  เลือกอะไรดี 

 
 

กลุ่มท่ี...................................................... 
 

ค ำช้ีแจง  ขอใหส้มาชิกช่วยกนัพิจารณาและเลือกผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกาย  ท่ีสมาชิกคิดวา่
มีความจ าเป็นตอ้งใช ้ จ  านวน  5  ช้ิน 

 
ช้ินท่ี 1 คือ.................................................................................... 
เหตุผลท่ีเลือกเพราะ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 

 
ช้ินท่ี 2 คือ.................................................................................... 
เหตุผลท่ีเลือกเพราะ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
ช้ินท่ี 3 คือ.................................................................................... 
เหตุผลท่ีเลือกเพราะ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 

 
ช้ินท่ี 4 คือ.................................................................................... 
เหตุผลท่ีเลือกเพราะ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 

 
ช้ินท่ี 5 คือ.................................................................................... 
เหตุผลท่ีเลือกเพราะ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
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ใบควำมรู้ที ่1 ประกอบกจิกรรมที่  1.4 
เร่ือง  กำรท ำควำมสะอำดร่ำงกำยของวยัรุ่น  

 

 

สุขอนำมัยของอวยัวะเพศชำย 

           การดูแลสุขอนามยัของอวยัวะเพศชายก็มีความส าคญัมากเท่าเทียมกบัการดูแลสุขอนามยั 
ของร่างกายโดยทัว่ๆ ไป เพราะความสะอาดของอวยัวะส่วนนั้นยอ่มเป็นการป้องกนัปัญหาต่างๆ            
ท่ีจะเกิดข้ึนกบัตวัเอง ผูช้ายท่ีขริบหนงัหุม้ปลายอวยัวะจะสะอาดมากกวา่ผูช้ายท่ีไม่ไดข้ริบหนงัหุม้
ปลายไม่มากก็นอ้ย แต่ผูช้ายท่ีไม่ไดข้ริบหนงัหุม้ปลายและรักษาความสะอาดเป็นประจ าสม ่าเสมอ  
ก็มีความสะอาดของอวยัวะส่วนนั้นเท่าเทียมกบัผูช้ายท่ีขริบหนงัหุม้ปลายเช่นกนั 

กำรท ำควำมสะอำดประจ ำวนั 
             -  ทุกคร้ังท่ีอาบน ้าจะตอ้งปล้ินหนงัหุม้ปลายออกมา  แลว้ท าความสะอาดช าระคราบไคลท่ี
หมกัหมมอยูภ่ายใตห้นงัหุม้ปลายออก คราบไคลดงักล่าวมีค าเรียกหาวา่ “ขีเ้ปียก “ เพราะเป็นข้ีไคล
ท่ีเปียกๆ และเป็นปัจจยัท่ีอาจก่อใหเ้กิดมะเร็งปากมดลูกของผูห้ญิงได ้   

-  ควรช าระลา้งดว้ยน ้าสะอาดเท่านั้น แต่ถา้หมกัหมมมีกล่ินอาจจะใชส้บู่อ่อนๆ ดว้ยก็ได ้
หลงัฟอกสบู่ควรลา้งออกดว้ยน ้าสะอาดจนหมด   

-  ทุกคร้ังท่ีถ่ายปัสสาวะควรถ่ายจนหมด อยา่ใหห้ลงเหลือมาหยดในภายหลงัเพราะอาจจะ
ท าใหเ้กิดการหมกัหมมและเช้ิอแบททีเรียเจริญเติบโต 
                                           หมอชาวบา้น. “สุขอนามยัของอวยัวะเพศชาย”  
                          (ออนไลน์)เขา้ถึงไดจ้าก www.doctor.or.th  8  เมษายน 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.doctor.or.th/
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ใบควำมรู้ที ่2 ประกอบกจิกรรมที ่ 1.4 
เร่ือง  กำรท ำควำมสะอำดร่ำงกำยของวยัรุ่น 

 

สุขอนำมัยของอวยัวะเพศหญงิ 

        การดูแลรักษาความสะอาดอวยัวะเพศหญิงมีความสลบัซบัซอ้นมากกวา่เพศชาย   เพราะมี
ส่ิงท่ีสกปรกต่างๆ จากเหง่ือไคล น ้ามนัธรรมชาติ ปัสสาวะ และตกขาว ตลอดจนฝุ่ นละอองต่างๆ  
มาเกาะติดไดง่้าย การรักษาความสะอาด จึงควรเอาใจใส่เป็นพิเศษ ควรท าความสะอาดอวยัวะเพศ
ทุกวนัเชา้ เยน็ ดว้ยน ้าและสบู่ ซบัใหแ้หง้ดว้ยผา้หรือกระดาษอ่อนเพียงเบาๆ การถูแรงๆ อาจท าให้
เกิดปริแตกเป็นแผลได ้                                                                                                                                          
  - ควรพิถีพิถนัในการท าความสะอาดตามรอยยน่รอยจีบต่างๆ ของอวยัวะเพศโดยเฉพาะ
บริเวณคริสตอริส แคมเล็กและปากช่องคลอด                                                                                                                               
      - หลงัการขบัปัสสาวะและอุจจาระ ควรท าความสะอาดช าระเช็ดจากขา้งหนา้ไปขา้งหลงั
และลา้งดว้ยน ้า โดยวธีิเดียวกนั                                                                                                                                                         

- ไม่ควรใชก้างเกงในท่ีรัดแน่น หรืออบัเหง่ือ และไม่ควรใชก้างเกงในกบัคนอ่ืน                                                     
- การลา้งช่องคลอด เพื่อรักษาความสะอาดภายในเป็นความคิดท่ีผดิ เพราะเป็นการท าลาย

เช้ือแบคทีเรียท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย ท าใหเ้ช้ือแบคทีเรียหรือเช้ือราชนิดท่ีเป็นอนัตรายต่อ
ร่างกายเกิดข้ึนแทนและบางคร้ังอาจมีอาการแพย้าท่ีใชด้ว้ย  

กำรรักษำควำมสะอำดช่วงมีประจ ำเดือน 
ตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษกวา่ปกติในช่วงท่ีมีประจ าเดือน                                                                                   
◊ การอาบน ้าควรเป็นน ้าท่ีมีอุณหภูมิปกติ ไม่เยน็จดัจนท าใหห้นาวสั่น ไม่ร้อนจนเกินไป 
◊ ไม่ควรอาบน ้าในสระสาธารณะ หรืออ่างอาบน ้า  ◊ อวยัวะเพศควรฟอกลา้งดว้ยสบู่และไม่ลา้ง
เขา้ไปในช่องคลอด   ◊ ทุกคร้ังท่ีเปล่ียนผา้อนามยั ควรฟอกลา้งอวยัวะเพศก่อนแลว้ซบัใหแ้หง้                                                                                    
◊ เม่ือผา้อนามยัเปียกชุ่ม ควรเปล่ียนผา้ใหม่ การปล่อยเอาไวโ้ดยไม่เปล่ียนผนืใหม่ จะท าใหอ้วยัวะ
เปียกช้ืนมาก ผวิหนงัจะเกิดผื่นคนัหรือเป่ือยลอกไดง่้าย   ◊ ผา้อนามยัท่ีเปียกชุ่ม พอเลือดแหง้
ผา้อนามยัจะแขง็ท าใหก้ดหรือเสียดสี ท าใหผ้วิหนงัของอวยัวะเพศและขาหนีบอกัเสบซ่ึงจะเจบ็
แสบมาก                                                                                                                                       

                                      เพศศึกษาน่ารู้. “สุขอนามยัทางเพศวยัรุ่นหญิง”  
        (ออนไลน์)เขา้ถึงไดจ้าก   https://pay2511.wordpress.com  8  เมษายน 2558 

https://pay2511.wordpress.com/
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ใบงำนที ่2  ประกอบกจิกรรมที ่ 1.4 
เร่ือง  กำรดูแลควำมสะอำดร่ำงกำยของวยัรุ่น  

 
 

ช่ือกลุ่ม................................................................ 
 

ค ำช้ีแจง  ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัอภิปรายและเขียนตอบในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
1.  นกัเรียนคิดวา่การท าความสะอาดร่างกายของวยัรุ่นมีความส าคญัอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.  นกัเรียนมีวธีิท าความสะอาดร่างกายอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  
3.  นกัเรียนมีหลกัการเลือกผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกายอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4.  ใหแ้ต่ละกลุ่มบอกวธีิรักษาความสะอาดของสุขอนามยัทางเพศของตน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
 
 

เพื่อนๆ เก่งมากครับ 
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กจิกรรมที ่ 1.5 
 
 
เร่ือง   ภาพลกัษณ์ของฉนั  
 

ขนำดของกลุ่ม 30 คน แยกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

ส่ือและอุปกรณ์ 
1.  จิกซอร์ภาพบุคคลประกอบกิจกรรมท่ี 1.5 จ  านวน 4 ชุด ชุดละ 4 รูป 
2.  ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 1.5 เร่ือง  ภาพลกัษณ์ของบุคคล 
3.  ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 1.5  เร่ือง  ขอ้คิดจากกิจกรรมต่อภาพ 
4.  จดัห้องโล่งส าหรับท ากิจกรรม 

 

แนวควำมคิด 
 วยัรุ่นเป็นวยัท่ีสนใจความเปล่ียนแปลงของร่างกายและมีความอ่อนไหวกบัภาพลกัษณ์ ใน
ดา้นหนา้ตา ทรงผม ผวิพรรณ รูปร่าง เป็นตน้ เกิดความไม่พอใจกบัรูปร่างของตนเองและมกัคิดวา่
ตนเองมีปมดอ้ย เช่นคิดวา่รูปร่างของตนใหญ่เกิดความจริงเสมอ พยายามลดอาหารทั้งๆ ท่ีไม่ได้
อว้นเกินไป ผูท่ี้มีผวิคล ้าก็พยายามใชย้าหรืออาหารเสริมเพื่อใหผ้วิขาว มกัเปรียบเทียบตนเองกบั
ผูอ่ื้นและคิดวา่ตวัเองดอ้ยกวา่ วยัรุ่นจึงควรปรับเปล่ียนความคิด ยอมรับในตวัตน มีความมัน่ใจและ
พอใจในตนเอง  การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าใหน้กัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถ
ประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 
 1.  นกัเรียนตระหนกัรู้วา่ภาพลกัษณ์ภายนอกของบุคคลแตกต่างกนั 
 2.  นกัเรียนรู้จกัและบอกภาพลกัษณ์ของตนเองตามความเป็นจริง 
 3.  นกัเรียนมีความภาคภูมิใจและพอใจในภาพลกัษณ์ของตน 
 ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 

1.  นกัเรียนรู้จกับทบาทหนา้ท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีในกลุ่ม        
2.  นกัเรียนสามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
3.  นกัเรียนเห็นความส าคญัของสมาชิกกลุ่ม 
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4.  นกัเรียนเคารพการตดัสินใจของกลุ่ม 
5.  นกัเรียนเห็นความส าคญัของการวางแผนงานร่วมกนั 

 
   กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1  นกัเรียนและครูสนทนาถึงเร่ือง ดาราท่ีนกัเรียนช่ืนชอบ ช่ืนชอบเพราะอะไร  ชอบ 

เพราะมีภาพลกัษณ์หนา้ตาดี หรือชอบดา้นนิสัยใจคอท่ีดี และนกัเรียนคิดวา่คนเราตอ้งมีภาพลกัษณ์
อยา่งไรถึงจะรู้สึกพึงพอใจในตนเอง  และภาพลกัษณ์ของบุคคลแต่ละคนเหมือนหรือแตกต่างกนั 

     1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
     1.3  ประธานกลุ่มรับส่ือและอุปกรณ์เป็นจิกซอร์ภาพ กลุ่มละ 1 กล่อง 

 

2.  ขั้นกจิกรรม   
      2.1  สมาชิกกลุ่มช่วยกนัต่อจิกซอร์ภาพในกล่อง ภายในเวลา 10 นาที ท าการติดกาว

ตกแต่งใหเ้รียบร้อยสวยงาม  
      2.2  ประธานกลุ่มรับใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 1.5 เร่ือง  ภาพลกัษณ์ของบุคคล  

สมาชิกช่วยกนัศึกษาเรียนรู้ถึงภาพลกัษณ์ของบุคคลท่ีแตกต่างกนั  
 
 

3.  ขั้นอภิปรำย 
ประธานกลุ่มรับใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 1.5 เร่ือง ขอ้คิดจากกิจกรรมต่อภาพ  สมาชิก 

ร่วมกนัอภิปรายและเขียนตอบในประเด็นต่อไปน้ี  
        3.1  กลุ่มของท่านต่อภาพไดเ้รียบร้อยหรือไม่ และไดเ้ป็นภาพอะไรบา้ง? 

     3.2  กลุ่มของท่านคิดวา่ ภาพลกัษณ์ของบุคคลในสังคมแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร? 
     3.3  เราควรรู้สึกอยา่งไรต่อภาพลกัษณ์ของตนเอง 
     3.4  ใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกนัอธิบายภาพลกัษณ์ของตนเอง 
 

4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 
 นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปวา่ ภาพลกัษณ์ของบุคคลมีแตกต่างกนั ส่ิงท่ีวยัรุ่นกงัวลใจคือ
บุคลิกภาพภายนอกของตนเอง ซ่ึงทุกคนตอ้งปรับเปล่ียนความคิดวา่มนุษยทุ์กคนมีความแตกต่างกนั
เน่ืองจากการการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมไปสู่ลูกหลาน เราตอ้งยอมรับภาพลกัษณ์ของตนเองซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีวยัรุ่นสามารถพฒันาให้มคุัณลกัษณะท่ีดีได ้ 
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5.  ขั้นประเมินกจิกรรม  
     5.1  สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินกิจกรรมท่ีท า  ดงัน้ี 

5.1.1  ประเมินการท าใบงานของกลุ่ม  โดยใชแ้บบประเมินผลการท าใบงานของ 
สมาชิกกลุ่ม  

5.1.2  ประเมินการร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม  โดยใชแ้บบประเมินการร่วม 
กิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม 
                  5.2  ครูสังเกตการท ากิจกรรมและพฤติกรรมนกัเรียน  บนัทึกในภาพรวมเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุง และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนเพื่อพฒันาปรับปรุง  

เกณฑ์กำรประเมิน 

วธีิกำรประเมิน รำยกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ประเมินการท าใบ
งานของกลุ่ม 

 - ขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 
 - ขอ้มูลตรงประเด็น 
 - ขอ้มูลมีแนวคิดสร้างสรรค์ 
 - ผลงานสะอาดเรียบร้อย 
 - ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด 

แบบประเมินผลการ
ท าใบงานของสมาชิก
กลุ่ม  

2. ประเมินการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม 

 - สมาชิกท างานตามบทบาทหนา้ท่ี        
 - สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
 - ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์
 - สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ 
- ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 

แบบประเมินการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม 
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แบบบันทกึรำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
กำรร่วมกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.5  เร่ือง ภาพลกัษณ์ของฉนั 
วนัท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 

 
 

ช่ือกลุ่ม.......................................................................... 
 

สมาชิกในกลุ่มมีดงัน้ี 
 

1............................................................................................. ประธานกลุ่ม 
2............................................................................................. สมาชิกกลุ่ม 
3............................................................................................. สมาชิกกลุ่ม 
4............................................................................................  สมาชิกกลุ่ม 
5............................................................................................  เลขานุการกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พวกเรารักและเห็น
คุณค่าในตนเองและ

ผูอ่ื้นครับ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fimage.baidu.co.th%2Fs%3Ftn%3DSE_gthimage_ebolv83a%26f%3D0%26wd%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%26ie%3Dutf-8%26rsp%3D1%26oq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%26st%3D2%26cl%3D0&ei=jbB1VYHGFuS4mwX61oLYDw&bvm=bv.95039771,d.dGY&psig=AFQjCNGqSlVGxlmHrsdxPRIFI8yCIixWHg&ust=1433862569525450
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เกณฑ์ประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.5  เร่ือง ภาพลกัษณ์ของฉนั 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดี (3 คะแนน) พอใช ้(2 คะแนน) ควรปรับปรุง 

(1คะแนน) 
ขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วน
นอ้ย 

ขอ้มูลตรงประเด็น 
 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกทุก
ประเด็น 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกเป็น
บางส่วน 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกค่อนขา้ง
นอ้ย 

ขอ้มูลมีแนวความคิด
สร้างสรรค ์

น าเสนอแนวความคิด
ไดแ้ปลกใหม่ 
น่าสนใจ 

น าเสนอแนวความคิด
ท่ีดีได ้

น าเสนอแนวความคิด
ไดบ้า้งหรือไม่
สร้างสรรค ์

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย 
 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย ลายมือ
สวยงาม 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย เป็น
ส่วนมาก 

ผลงานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย 
 

ผลงานเสร็จทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด 

ผลงานเสร็จทนั
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ผลงานเสร็จภายหลงั
เวลาท่ีก าหนดไม่นาน 

ผลงานเสร็จไม่ทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด 

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนน 11 - 15 คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  ดี 
 คะแนน  6 - 10  คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ พอใช ้
 คะแนน   1 - 5   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ   ควรปรับปรุง 
 
เกณฑก์ารผา่น 
 สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์
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แบบประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  1.5  เร่ือง ภาพลกัษณ์ของฉนั 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม....................................................................... 
 

  ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินการท ากิจกรรมโดยท าเคร่ืองหมายถูก   ลงใน  
  ช่องระดบัคุณภาพใหต้รงกบัความเป็นจริง 

 
ท่ี 

 
รายการพฤติกรรม 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้ 

(2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
 (1 คะแนน) 

1 ขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น    
2 ขอ้มูลตรงประเด็น    
3 ขอ้มูลมีแนวความคิดสร้างสรรค ์    
4 ผลงานสะอาดเรียบร้อย    
5 ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด    

รวม    
รวมทั้งหมด  

เกณฑคุ์ณภาพ    คะแนน 11-15  ระดบั ดี 
คะแนน 6 -10  ระดบั พอใช ้
คะแนน  1-5    ระดบั ควรปรับปรุง 

   
    คะแนนท่ีไดคื้อ   
                                                                                                  15  
 

เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ..................... 
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เกณฑ์ประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
 

กิจกรรมท่ี  1.5  เร่ือง ภาพลกัษณ์ของฉนั 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้

 (2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
(1คะแนน) 

สมาชิกมีการท างาน
ตามบทบาทหนา้ท่ี  

กระตือรือร้นท างาน
ตามหนา้ท่ีของตน 

ไม่ค่อยกระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ีของ
ตน  

ไม่มีความกระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ีของ
ตน 

สมาชิกมีการ
น าเสนอความ
คิดเห็น 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิดทุก
คร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิด
บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิดเพียง
เล็กนอ้ย 

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงค ์

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงคดี์มาก 

ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงค์
ค่อนขา้งดี 

ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงคแ์ต่
ตอ้งปรับปรุง 

สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการสรุปความรู้ท่ี
ไดรั้บ 

มีส่วนร่วมในการ
สรุปความรู้ทุกคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการสรุป
ความรู้บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการสรุป
ความรู้นอ้ยมากหรือไม่
แสดงความคิดเห็นเลย 

ความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกภายในกลุ่ม 

พูดคุย ยิม้แยม้
แจ่มใส มีความ 
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้แจ่มใส 
มีความสัมพนัธ์ท่ี
ค่อนขา้งดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้แจ่มใส มี
ความสัมพนัธ์ต่อกนั
นอ้ยมาก 

เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนน 11 - 15   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ  ดี 
 คะแนน   6 - 10   คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ พอใช ้
 คะแนน   1 - 5     คะแนน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ ควรปรับปรุง 
 
เกณฑก์ารผา่น   

สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์
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แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย 
(ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  1.5  เร่ือง ภาพลกัษณ์ของฉนั 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม....................................................................... 

ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินการท ากิจกรรมโดยท าเคร่ืองหมายถูก ลงในช่อง
ระดบัคุณภาพให้ตรงกบัความจริง 

 
ท่ี 

 
รายการพฤติกรรม 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้ 

(2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

1 สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี     
2 สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น    
3 ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์    
4 สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้    
5 ความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม    

รวม    
รวมทั้งหมด  

เกณฑคุ์ณภาพ    คะแนน 11-15  ระดบั ดี 
คะแนน 6 -10   ระดบั พอใช ้
คะแนน  1-5     ระดบั ควรปรับปรุง 

   
    คะแนนท่ีไดคื้อ   
                                                                                                  15  
 

 
เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ............................................... 
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แบบสรุปกำรประเมิน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  1.5  เร่ือง ภาพลกัษณ์ของฉนั 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

ใบงาน การร่วมกิจกรรม 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมคือ............................................................................... 

 
 
 
 

                              ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                   (...............................................................) 
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แบบสังเกตกำรท ำกจิกรรมและพฤติกรรมนักเรียน   
กำรท ำกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

ชุดที ่ 1  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนร่ำงกำย   
(ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  1.5  เร่ือง ภาพลกัษณ์ของฉนั 

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 
 

1.  พฤติกรรมของนกัเรียนดา้นการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นและการท ากิจกรรมในภาพรวม
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
2.  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรม
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
3.  ขอ้เสนอแนะ  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                      (..............................................................) 
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              จิกซอร์ภำพบุคคล 
ประกอบกจิกรรมที ่ 1.5 

 
 
ค ำช้ีแจง  ใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกนัต่อภาพจิกซอร์ให้เป็นภาพบุคคลท่ีสมบูรณ์    
 
                  ภาพชุดท่ี 1                                                                   ภาพชุดท่ี 2 
 

      
                  

                       
 
 
 
 
 
                    ภาพชุดท่ี 3                                                             ภาพชุดท่ี 4 
 

              
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพบุคคล (ออนไลน์)เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.google.co.th  2 เมษายน 2558 

http://www.google.co.th/
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                   ใบควำมรู้ประกอบกจิกรรมที ่ 1.5 
                    เร่ือง  ภำพลกัษณ์ของบุคคล 

 
                                                                                             

 
ภำพลกัษณ์ของบุคคล 

                                                                                                            
             ภำพลกัษณ์ของบุคคล  คือการมองภาพของตนเอง  ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ หนา้ตา รูปร่าง 
ความสวยความหล่อ  ความพิการ  ขอ้ดีขอ้ดอ้ยทางร่างกายของตนเอง  วยัรุ่นจะสนใจหรือให้เวลา
เก่ียวกบัรูปร่าง  ผิวพรรณมากกวา่วยัอ่ืนๆ  ถา้ตวัมีขอ้ดอ้ยกวา่คนอ่ืนก็จะเกิดความอบัอาย 
             กำรได้รับกำรยอมรับจำกผู้อ่ืน  วยัน้ีตอ้งการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนอยา่งมาก  การไดรั้บ
การยอมรับจะช่วยใหเ้กิดความรู้สึกมัน่คง  ปลอดภยั  เห็นคุณค่าของตนเอง  มัน่ใจตนเอง  วยัน้ีจึงมกั
อยากเด่นอยากดงั อยากใหมี้คนรู้จกัมากๆ 
             ควำมภำคภูมิใจตนเอง  เกิดจากการท่ีตนเองเป็นท่ียอมรับของเพื่อนและคนอ่ืนๆได ้ รู้สึกวา่
ตนเองมีคุณค่า  เป็นคนดีและมีประโยชน์แก่ผูอ่ื้นได ้ ท าอะไรไดส้ าเร็จ 
             ควำมเป็นตัวของตัวเอง  วยัน้ีจะรักอิสระ  เสรีภาพ ไม่ค่อยชอบอยูใ่นกฎเกณฑก์ติกา
ใดๆ  ชอบคิดเอง  ท าเอง  พึ่งตวัเอง  เช่ือความคิดตนเอง   มีปฏิกิริยาตอบโตผู้ใ้หญ่ท่ีบีบบงัคบั
สูง    ความอยากรู้อยากเห็นอยากลองจะมีสูงสุดในวยัน้ี  ท าใหอ้าจเกิดพฤติกรรมเส่ียงไดง่้ายถา้
วยัรุ่นขาดการย ั้งคิดท่ีดี  การไดท้  าอะไรดว้ยตนเอง  และท าไดส้ าเร็จจะช่วยใหว้ยัรุ่นมีความมัน่ใจ 
ในตนเอง                                                                       

                                                    
                     Health Care. “พฒันาการของวยัรุ่น” (ออนไลน์)เขา้ถึงไดจ้าก 
                      https://tamanee.wordpress.com  2  เมษายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 

https://tamanee.wordpress.com/


88 

 

 

ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่ 1.5 
เร่ือง  ข้อคิดจำกกจิกรรมต่อภำพ 

 
 

ช่ือกลุ่ม.................................................... 
 

ค ำช้ีแจง ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัอภิปรายและเขียนตอบ ในประเด็นต่อไปน้ี 
1.  กลุ่มของท่านต่อภาพไดเ้รียบร้อยหรือไม่ และไดเ้ป็นภาพอะไรบา้ง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2.  กลุ่มของท่านคิดวา่ ภาพลกัษณ์ของบุคคลในสังคมแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
3.  เราควรรู้สึกอยา่งไรต่อภาพลกัษณ์ของตนเอง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
4.  ใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกนัอธิบายภาพลกัษณ์ของตนเอง 

 
 

 

 

 

 

บรรณำนุกรม 

 

คนท่ี 1................................................................................................................................... 

คนท่ี 2................................................................................................................................... 

คนท่ี 3................................................................................................................................... 

คนท่ี 4................................................................................................................................... 

คนท่ี 5.................................................................................................................................... 
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          http://www.br.ac.th/E-learning/lesson3_3.html  20  พฤษภาคม  2558 
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         https://www.gotoknow.org/posts/  13  มีนาคม  2558 
หมอชาวบา้น. “สุขอนามยัของอวยัวะเพศชาย” (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก 
          www.doctor.or.th 10  เมษายน  2558 
BangkokHaealth.com “ระบบสืบพนัธ์ุในเพศชาย” (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก 
           http://www.bangkokhealth.com 10  เมษายน  2558 
 Health Care. “พฒันาการของวยัรุ่น” (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก                    
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ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 

ช่ือ  ช่ือสกุล  นางสาวราตรี  ลือชยั   
วนั เดือน ปีเกิด      26  พฤศจิกายน  2515   
สถานท่ีเกิด   จงัหวดัชุมพร 
วฒิุการศึกษา          ครุศาสตร์บณัฑิต  สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว 

ปีการศึกษา  2539   สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี 
 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
 ปีการศึกษา  2554  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การท างาน       ครู วทิยฐานะช านาญการ   วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
วนัท่ีบรรจุรับราชการ 1  สิงหาคม 2540    

 
 
 
 
 


