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ค ำน ำ 
 

 
การเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคมอยา่งรวดเร็ว   ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวติของบุคคล

ทุกช่วงวยัโดยเฉพาะวยัรุ่นนับว่าเป็นวิกฤติช่วงหน่ึงของชีวิต  ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้ง
ร่างกายจิตใจ  อารมณ์และสังคม  เน่ืองจากเป็นช่วงต่อของวยัเด็กและผูใ้หญ่การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวจะมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งวยัรุ่นดว้ยกนัเองและบุคคลรอบขา้ง วยัรุ่นท่ีเห็นคุณค่าใน
ตนเองมีความภาคภูมิใจในตนเอง  ก็จะเลือกท าพฤติกรรมท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง รวมทั้งแสดง
พฤติกรรมท่ีดีต่อผูอ่ื้นดว้ย  การมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นพฒันาไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่ม 
ซ่ึงกิจกรรมท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์อนัดีกับผูอ่ื้น เกิดการช่วยเหลือ เก้ือกูล เห็นอกเห็นใจและเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  ท าให้นักเรียนตระหนักว่าการมองเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต  เกิดการปรับตวัได้อย่างเหมาะสม ลดและบรรเทาปัญหาต่างๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึน  นอกจากน้ีกิจกรรมกลุ่มยงัสามารถผลกัดนัและกระตุน้ให้พฒันาการดา้นอ่ืนๆของ
วยัรุ่นเป็นไปอยา่งเหมาะสมดว้ย 

จากแนวคิดดงักล่าว  ผูร้ายงานจึงไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันาการ
เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เร่ืองท่ี 2  คุณค่าด้านอารมณ์
ประกอบดว้ยกิจกรรม  เรียนรู้เร่ืองอารมณ์  ใครเอาไป  อารมณ์ของฉัน  ฝึกมองดา้นดีเถิด  และมา
ดูแลหัวใจกนัเถอะ  ส าหรับครูใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
หรือกิจกรรมกลุ่ม  เน้ือหามุ่งเน้นการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น โดยผ่านการท ากิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์   มีจุดมุ่งหมายส าคญัในการให้ครูแนะแนวหรือครูท่ีสนใจ  น าไปใชใ้นการจดักิจกรรมเพื่อ
พฒันาพฤติกรรมนกัเรียน  อนัจะน 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  2  คุณค่าดา้นอารมณ์เล่มน้ี  ประกอบดว้ยกิจกรรม เรียนรู้เร่ือง
อารมณ์   ใครเอาไป  อารมณ์ของฉนั  ฝึกมองดา้นดีเถิดมา  ดูแลหวัใจกนัเถอะ  จดัท าข้ึนส าหรับครู
ใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหรือกิจกรรมกลุ่ม เน้ือหามุ่งเนน้
การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  โดยผา่นการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  ทั้งน้ีก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมทั้งหมด  ครูควรให้นกัเรียนท าแบบวดัการมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  และครูตรวจ
แบบวดันอกเวลากิจกรรม  อน่ึงครูควรศึกษาแนวทางการด าเนินกิจกรรมตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. ขั้นเตรียมก่อนสอน 

     1.1  ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัคู่มือการจดักิจกรรม การจดัชั้นเรียนการเตรียมส่ือและแผนการจดั
กิจกรรมเพื่อครูผูส้อนสามารถจดักิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     1.2  ก่อนด าเนินการจดักิจกรรมครูตอ้งเตรียมส่ือ อุปกรณ์ไวบ้นโตะ๊ประจ ากลุ่มใหเ้รียบร้อยและ
เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนในแต่ละกลุ่ม 
     1.3  นกัเรียนตอ้งเรียนเป็นกลุ่ม  ครูควรแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 5 คนโดยแยกเพศชาย
และหญิง  ซ่ึงเป็นกลุ่มถาวรตลอดการจดักิจกรรมกลุ่ม ทั้ง 20 กิจกรรม 
     1.4   สมาชิกช่วยตั้งช่ือกลุ่ม  ควรเป็นช่ือท่ีสร้างสรรค ์ จากนั้นสมาชิกแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ  โดย
การเห็นชอบของทุกคนในกลุ่ม  
     1.5  ก่อนด าเนินการจดักิจกรรม  ครูผูส้อนตอ้งช้ีแจงให้นกัเรียนรู้เก่ียวกบับทบาทของสมาชิกแต่
ละคนใหเ้ขา้ใจตรงกนั  เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 



5 

 

 

     1.5  ก่อนด าเนินการจดักิจกรรมครูผูส้อนตอ้งช้ีแจงให้นกัเรียนรู้เก่ียวกบับทบาทของสมาชิกแต่
ละคนใหเ้ขา้ใจตรงกนัเพื่อให้การจดักิจกรรมบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

 

2.  ขั้นจัดกจิกรรม 

     2.1  การด าเนินกิจกรรม  แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
           2.1.1  ขั้นน าเขา้สู่กิจกรรม  ครูสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบันกัเรียน  ชวนนกัเรียน 
สนทนาเช่ือมโยงแนวคิดซ่ึงเป็นขอ้ความสั้นๆ  แต่ให้ความหมายในด้านมโนคติของกิจกรรมนั้นๆ 
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  เม่ือส้ินสุดการปฏิบติักิจกรรม   ครูควรใหน้กัเรียนร่วมตรวจสอบและเก็บส่ือการเรียนรู้ให้
เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการใชค้ร้ังต่อไป 

     3.2  ครูชมเชยนกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรม  และนดัหมายการท ากิจกรรมในคร้ังต่อไปจนครบทุก
กิจกรรม 
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4.  ขั้นเสร็จส้ินกจิกรรม 
     4.1  ใหน้กัเรียนท าแบบแบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น ของกิจกรรมชุดท่ี 2  เร่ือง  
คุณค่าดา้นอารมณ์ 
     4.2  ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจ  ต่อกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันาการ
เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น เร่ือง  คุณค่าดา้นอารมณ์ 
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    โครงสร้ำงชุดกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์                                                                                
เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

 

ที่ เร่ือง ช่ือกจิกรรม 

1 คุณค่าดา้นร่างกาย 

  1.1  กา้วสู่วยัรุ่นอยา่งเขา้ใจ 
  1.2  เรียนรู้เร่ืองเพศ 
  1.3  รู้เขารู้เรา 
  1.4  เลือกอะไรดี 
  1.5  ภาพลกัษณ์ของฉนั 

 2 คุณค่าดา้นอารมณ์ 

  2.1  เรียนรู้เร่ืองอารมณ์ 
  2.2  ใครเอาไป 
  2.3  อารมณ์ของฉนั 
  2.4  ฝึกมองดา้นดีเถิด 
  2.5  มาดูแลหวัใจกนัเถอะ 

3 

 
คุณค่าดา้นสังคม 

 

  3.1  ใครเอ่ย 
  3.2  ไมไ้ผร่วมพลงั 
  3.3  ปิดตาหาคู่ 
  3.4  คีบถัว่ 
  3.5  วนัน้ีคุณชมใคร 

4 

 
คุณค่าดา้นสติปัญญา 

 

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

 

 
 
 
 

ขอตอ้นรับสู่กิจกรรมครับ  
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กจิกรรมที ่ 2.1 
 

 
กจิกรรม เรียนรู้เร่ืองอารมณ์ 
 

ขนำดของกลุ่ม 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

ส่ือและอุปกรณ์ 
1. ฉลากค าแสดงอารมณ์ ประกอบกิจกรรมท่ี 2.1  
2. กรณีศึกษา เร่ือง   อารมณ์ของสมชยั  
3. ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 2.1  เร่ือง   เรียนรู้เร่ืองอารมณ์ 
4. ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 2.1 เร่ือง  ขอ้คิดจากเร่ืองอารมณ์ของสมชยั 
5. จดัหอ้งโล่งส าหรับท ากิจกรรม 

 

ควำมคิดรวบยอด 
 อารมณ์เป็นความรู้สึกของมนุษย ์มีทั้งอารมณ์ดา้นบวกและลบ หากวยัรุ่นอยูใ่นสถานการณ์
ท่ีไม่พึงพอใจ  อาจแสดงอารมณ์ออกมาในทางลบซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสียได ้ การควบคุมอารมณ์เป็น
ทกัษะท่ีวยัรุ่นตอ้งเรียนรู้และฝึกฝน หากวยัรุ่นรู้จกัควบคุมอารมณ์ก็เป็นผลดีต่อตนเองและผูอ่ื้น
นัน่เอง  การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าใหน้กัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถประเมินผล
การท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 

1. นกัเรียนรู้แนวทางการแสดงอารมณ์ท่ีเหมาะสมได ้
2. นกัเรียนบอกวธีิการจดัการกบัอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้นได ้
3. นกัเรียนมีแนวคิดท่ีดีในการแสดงอารมณ์ท่ีเหมาะสมได ้ 
4. นกัเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 

ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 
1. สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี 
2. สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
3. ความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม 
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4. ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ 
5. สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 

 
กำรด ำเนินกจิกรรม 

 
1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1  นกัเรียนและครูสนทนาถึงเร่ือง อารมณ์ของมนุษยมี์ความส าคญัต่อการใชชี้วติ 

อารมณ์ดีและไม่ดีส่งผลต่อตวัเราและผูอ่ื้นรวมถึงสังคมโดยทัว่ไป 
     1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
 

2.  ขั้นด ำเนินกจิกรรม   
     2.1  สมาชิกท ากิจกรรมใบท้่าทาง โดยสมาชิกยนืหนัหนา้ไปทางเดียวกนั คนแรกมาจบั

ฉลากค าใบแ้สดงอารมณ์จากครู จากนั้นรีบใบท้่าทางแสดงอารมณ์ท่ีไดต่้อไปใหเ้พื่อนคนท่ี 2 คนท่ี 
2 แสดงท่าทางต่อให้เพื่อนคนท่ี 3 สลบักนัจนถึงคนสุดทา้ย และคนสุดทา้ยบอกวา่เป็นอารมณ์ใดท่ี
เพื่อนใบม้า ภายในเวลา 2 นาที  

     2.2  ทุกกลุ่มท ากิจกรรมกลุ่มละ 1 รอบ  
     2.3  ตวัแทนกลุ่มรับกรณีศึกษาประกอบกิจกรรมท่ี 2.1 เร่ือง  อารมณ์ของสมชยั และใบ

ความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 2.1 เร่ือง  เรียนรู้เร่ืองอารมณ์ สมาชิกกลุ่มช่วยกนัศึกษา  
 

3.  ขั้นอภิปรำย 
ประธานกลุ่มรับใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 2.1 เร่ือง  ขอ้คิดจากอารมณ์ของสมชยั ขอให้

สมาชิกช่วยกนัอภิปรายตอบในประเด็นต่อไปน้ี 
3.1  สมาชิกคิดวา่การแสดงอารมณ์มีความส าคญัต่อตนเองสังคมอยา่งไรบา้ง 
3.2  จากเร่ือง  อารมณ์ของสมชยั  สมาชิกคิดวา่สมชยัควรใชว้ธีิจดัการกบัอารมณ์ของ 

ตนเองอยา่งไรบา้ง 
3.3  สมาชิกคิดวา่ถา้หากสมชยัไม่จดัการกบัอารมณ์ของตน  จะเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนบา้ง 
3.4  ขอใหส้มาชิกช่วยกนับอกอภิปรายขอ้คิดดา้นการแสดงอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมของ 

วยัรุ่น 
 

 4.  ข้ันสุปและน ำไปใช้ 
 นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปเพิ่มเติมเก่ียวกบั การอยูร่วมกนัในสังคมอาจมีความขดัแยง้
เกิดข้ึน  เราควรระงบัอารมณ์และพูดคุยกนัดว้ยเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เม่ือท าผดิพลาด
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ก็กล่าวค าขอโทษและการให้อภยัซ่ึงกนัและกนั และระลึกไวเ้สมอวา่ผูท่ี้ควบคุมอารมณ์ของตนให้
เหมาะสมได ้ คือผูท่ี้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข มองเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้นไดจ้ากการ
ยอมรับในสังคม 
 

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 
 - ขอ้มูลมีแนวคิดสร้างสรรค ์
 - ผลงานสะอาดเรียบร้อย 
 - ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด 

แบบประเมินผลการ
ท าใบงานของสมาชิก
กลุ่ม  

2. ประเมินการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม 

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

แบบประเมินการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม 

 
 
 
 
 



11 

 

 

แบบบันทกึรำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
กำรร่วมกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 2  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี  2.1  เรียนรู้เร่ืองอารมณ์   
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 

เร่ืองที ่ 2  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี  2.1  เรียนรู้เร่ืองอารมณ์   

 

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 

เร่ืองที ่ 2  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  2.1  เรียนรู้เร่ืองอารมณ์   

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 

เร่ืองที ่ 2  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี  2.1  เรียนรู้เร่ืองอารมณ์   

 

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 

เร่ืองที ่ 2  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  2.1  เรียนรู้เร่ืองอารมณ์   

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 

เร่ืองที ่ 2  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  2.1  เรียนรู้เร่ืองอารมณ์   

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

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

เร่ืองที ่ 2  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  2.1  เรียนรู้เร่ืองอารมณ์   

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

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

 
                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                      (..............................................................) 
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                                                                   ฉลำกค ำแสดงอำรมณ์  
                                              ประกอบกจิกรรมที ่ 2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ต้ืนตัน 
 

หิว 

 

 

        ร่ำเริง 
 

   สนุกสนาน 

 

      กลัว 
 

      สดชื่น 

 

     มึนงง 
 

     โกรธ 
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กรณีศีกษำประกอบกจิกรรมที ่ 2.1 
เร่ือง  อำรมณ์ของสมชัย 

  
 
  

 
อำรมณ์ของสมชัย 

 
สมชยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนประจ าต าบล   วนัหน่ึงในคาบเรียน

คณิตศาสตร์ เขาวิง่กระหีดกระหอบมาเขา้ห้องเรียนชา้ไป 10 นาที ซ่ึงคุณครูก าลงัสอนเพื่อนๆ ในชั้น 
คุณครูโมโหมากเพราะมีการย  ้าแลว้ย  ้าอีกเร่ืองขอให้นกัเรียนตรงเวลา คุณครูดุด่าสมชยัและไม่
สอบถามเหตุผลจากเขา คุณครูท าโทษโดยการให้เขากระโดดตบหนา้ชั้นเรียน สมชยัรู้สึกโกรธและ
อายมากอยากบอกเหตุผลแต่คิดวา่คุณครูคงไม่เช่ือ และอาจโกรธข้ึนมากวา่เดิมอีก สมชยัพยายาม
ควบคุมอารมณ์เพราะคิดวา่ยงัไงตนเองก็ผดิ สมชยันบั 1-10 และสูดลมหายใจลึกๆ   หลงัจากคุณครู
ท าโทษและดุด่าแลว้ก็อนุญาตใหส้มชยัไปนัง่เรียนได ้เขายกมือไหวคุ้ณครูแลว้ไปนัง่เรียนตามปกติ 
 หลงัเลิกเรียน สมชยัเขา้ไปพบคุณครูแลว้บอกคุณครูเร่ืองท่ีเขามาเขา้เรียนสาย  เพราะเขาได้
พาเพื่อนอีกหอ้งหน่ึงท่ีบงัเอิญวิง่ลม้หวัเข่าเป็นแผลไปหอ้งพยาบาล เม่ือคุณครูรู้ความจริงก็ขอโทษ
สมชยัและบอกวา่จะช้ีแจงเร่ืองน้ีใหเ้พื่อนๆ รู้ดว้ย สมชยัรู้สึกดีใจมากท่ีเขาควบคุมอารมณ์ก่อนหนา้
น้ีได ้และช้ีแจงจนคุณครูยอมรับเหตุผล  เขายงัคิดต่อไปวา่ถา้ก่อนหนา้น้ีเขาแสดงอารมณ์ท่ีไม่ดี
ออกไปจะเกิดอะไรข้ึน 

 
                                                                                                        ราตรี  ลือชยั 
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ใบควำมรู้ประกอบกจิกรรมที่  2.1 
เร่ือง  เรียนรู้เร่ืองอำรมณ์ 

 
 

การจดัการอารมณ์ของตนเอง ไดแ้ก่ 
1.  ลกัษณะอารมณ์และความรู้สึกท่ีมกัเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์ 
     1.1  อารมณ์ดา้นบวก เช่น ดีใจ มีความสุข ภาคภูมิใจ ประทบัใจ ปล้ืมใจ ยนิดี เป็นตน้ 
     1.2  อารมณ์ดา้นลบ เช่น เศร้าใจ เสียใจ เป็นทุกข ์อิจฉาริษยา โมโห อึดอดัใจ เป็นตน้ 
2.  พฤติกรรมท่ีแสดงออกเม่ือเกิดอารมณ์และความรู้สึก 
     2.1  พฤติกรรมดา้นบวก ไดแ้ก่ สงบน่ิง ยิม้แยม้แจ่มใส พูดตอบดว้ยความสุภาพ เล่นกีฬา อ่าน
หนงัสือ เป็นตน้ 
     2.2  พฤติกรรมดา้นลบ ไดแ้ก่ ทะเลาะววิาท ท าลายขา้วของ พูดจากา้วร้าว พูดเสียงดงั เป็นตน้ 
3.  แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการอารมณ์ของตนเอง 
     3.1  การน่ิงและคิดหาเหตุผลอนัท าใหเ้กิดอารมณ์ในขณะนั้น 
     3.2  วเิคราะห์ผลดีและผลเสียของการแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมา 
     3.3  สูดลมหายใจลึกๆ และผอ่นลมหายใจออกมาชา้ๆ 
                       คู่มือการจดักิจกรรมฝึกคิดแกปั้ญหาพฒันาอีคิว.กรมสุขภาพจิต. 63,2551 

 

 

 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKKSo4-Z6MgCFSLnpgod2P4D5A&url=http%3A%2F%2Fhealth.kapook.com%2Fview18944.html&psig=AFQjCNGhocYCt82MJdm9ni5TsJjoZMNerA&ust=1446225690754331
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ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่ 2.1 
 เร่ือง  อำรมณ์ของสมชัย 

 
 

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

ค ำช้ีแจง  ใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกนัศึกษา กรณีศึกษาเร่ือง  “อารมณ์ของสมชยั” และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการแสดงอารมณ์ของสมชยั  ในประเด็นดงัน้ี 
 
1.  สมาชิกคิดวา่การแสดงอารมณ์มีความส าคญัต่อตนเองสังคมอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.  จากเร่ือง “อารมณ์ของสมชยั”  สมาชิกคิดวา่สมชยัควรใชว้ธีิจดัการกบัอารมณ์ของตนเองอยา่งไร
บา้ง
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3.  สมาชิกคิดวา่ถา้หากสมชยัไม่จดัการกบัอารมณ์ของตนในทางท่ีดี  จะเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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กจิกรรมที ่ 2.2 
 

 
กจิกรรม ใครเอาไป 
 

ขนำดของกลุ่ม 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

ส่ือและอุปกรณ์ 
1.  สถานการณ์เร่ือง “ใครเอาไป” 
2.  ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 2.2  เร่ือง  “12 ยทุธวธีิการขจดัขอ้ขดัแยง้” 
3.  จดัห้องโล่งส าหรับท ากิจกรรม 
 

ควำมคิดรวบยอด 
 มนุษยแ์ต่ละคนยอ่มมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง จึงเป็นสาเหตุใหบ้างคร้ังเกิดความขดัแยง้
ทางจิตใจของแต่ละคน  แต่ถา้หากเราลดความขดัแยง้ทางจิตใจลงไดแ้ละรู้วธีิหลีกเล่ียงปัญหาความ
ขดัแยง้ไดด้ว้ยเหตุผล  เราก็จะเกิดความรักและใหเ้กียรติผูอ่ื้นอยา่งจริงใจ ท าให้อยูร่่วมกนัในสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข   การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าให้นกัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถ
ประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 

1.  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุแห่งความขดัแยง้ได ้
2.  นกัเรียนบอกวธีิการจดัการกบัขอ้ขดัแยง้ทางอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้นได ้
3.  นกัเรียนมีแนวคิดท่ีดีในการจดัการขจดัขอ้ขดัแยง้ในเกิดข้ึนได ้ 
4.  นกัเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 
ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 
1.  สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี 
2.  สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
3.  ความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม 
4.  ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ 
5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
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กำรด ำเนินกจิกรรม 
 
1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1  นกัเรียนและครูสนทนาในหวัขอ้ ใครเคยมีความขดัแยง้กบัผูอ่ื้นบา้งหรือไม่และผล

ท่ีเกิดข้ึนจากความขดัแยง้เป็นอยา่งไร 
     1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
 

2.  ขั้นกจิกรรม   
     2.1  ประธานกลุ่มรับส่ือและอุปกรณ์ ดงัน้ี 

- กรณีศึกษาประกอบกิจกรรมท่ี 2.2 เร่ือง  ใครเอาไป 
- ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 2.2 เร่ือง  12 ยทุธวธีิขจดัความขดัแยง้  

     2.2  สมาชิกกลุ่มศึกษาสถานการณ์เร่ือง  ใครเอาไป  และสมาชิกกลุ่มช่วยกนัศึกษา
เรียนรู้เร่ือง  12 ยทุธวธีิขจดัความขดัแยง้ 

 

3.  ขั้นอภิปรำย 
สมาชิกกลุ่มช่วยกนัอภิปรายตอบใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 2.2  เร่ือง  ขอ้คิดจากเร่ืองใคร

เอาไป  ในประเด็นต่อไปน้ี 
     3.1  จากการศึกษากรณีศึกษาเร่ือง  ใครเอาไป  ขอใหส้มาชิกช่วยกนับอกขอ้คิดท่ีไดจ้าก

การท ากิจกรรมดงักล่าว ดงัน้ี 
            3.1.1  จากสถานการณ์เร่ือง  ใครเอาไป สมาชิกไดข้อ้คิดอะไรบา้ง  

                          3.1.2  บอกขอ้คิดดา้นการท างานร่วมกนัของสมาชิกในกิจกรรม  ใครเอาไป 
     3.2  นกัเรียนมีวธีิการจดัการกบัอารมณ์เม่ือเกิดขอ้ขดัแยง้อยา่งไรบา้ง 
     3.3  ผลดีของการขจดัความขดัแยง้ ในชีวติประจ าวนัของเรา 
 

 4.  ข้ันสุปและน ำไปใช้ 
 นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปเพิ่มเติมเก่ียวกบั การอยูร่่วมกนัในสังคมอาจมีความขดัแยง้
เกิดข้ึน  เราควรระงบัอารมณ์และพูดคุยกนัดว้ยเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เม่ือท าผดิพลาด
ก็กล่าวค าขอโทษและการให้อภยัซ่ึงกนัและกนั และระลึกไวเ้สมอวา่ผูท่ี้ควบคุมอารมณ์ของตนให้
เหมาะสมได ้ คือผูท่ี้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข มองเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้นไดจ้ากการ
ยอมรับในสังคม 
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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 

เร่ืองที ่ 2  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี 2.2  ใครเอาไป   
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 

เร่ืองที ่ 2    คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี 2.2  ใครเอาไป   

 

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 

เร่ืองที ่ 2    คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี 2.2  ใครเอาไป   

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 

เร่ืองที ่ 2   คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี 2.2  ใครเอาไป  

 

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 

เร่ืองที ่ 2  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี 2.2  ใครเอาไป   

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 

เร่ืองที ่ 2    คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี 2.2  ใครเอาไป   

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

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

เร่ืองที ่ 2    คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี 2.2  ใครเอาไป   

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

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

 
                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                      (..............................................................) 
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กรณีศึกษำประกอบกจิกรรมที ่ 2.2 
เร่ือง   ใครเอำไป 

 
 
 

ใครเอำไป 
 

มาลีเอาหนงัสือวางบนโตะ๊ของสมชาย ก่อนเดินเขา้ห้องน ้ า ในขณะท่ีสมใจนัง่อ่านหนงัสือ
ท่ีโตะ๊ของสมชาย เม่ือมาลีเดินกลบัมาปรากฏวา่หนงัสือของเธอหายไป จึงถามสมใจวา่เอาหนงัสือ
เธอไปหรือไม่  สมใจปฏิเสธวา่เธอไม่เห็นหนงัสือของมาลีเลย  แต่มาลียนืยนัวา่หนงัสือของเธอท่ี
วางบนโตะ๊ของสมชายก่อนเขา้หอ้งน ้าหายไป  มาลีถามเพื่อนๆแลว้ เพื่อนๆ บอกไม่มีใครมาท่ีโตะ๊
ของสมชายเลยนอกจากสมใจ  มาลีจึงกล่าวหาวา่สมใจเอาหนงัสือเธอไป สมใจจึงโกรธและทะเลาะ
กนัอยา่งรุนแรง  เม่ือเพื่อนอีกกลุ่มเขา้มาซกัถามเหตุการณ์และคน้หาหนงัสืออีกคร้ัง พบวา่หนงัสือ
ตกอยูใ่ตโ้ตะ๊ เพื่อนๆ ใหม้าลีขอโทษสมใจ แต่มาลีไม่ขอโทษเพราะโกรธท่ีสมใจท าหนงัสือตกไป
ใตโ้ตะ๊แลว้ไม่เก็บให ้เพื่อนๆ จึงไปปรึกษาครูปราณี ครูปราณีจึงสอนวา่การอยูใ่นสังคมควรมีความ
รัก ความเมตตาต่อกนั เม่ือมีการท าผดิก็ตอ้งขอโทษและให้อภยักนั เป็นการลดความขดัแยง้ ถา้หาก
คนในสังคมไม่มีความขดัแยง้ต่อกนั สังคมก็สงบสุข มาลีฟังขอ้คิดแลว้คิดได ้จึงเขา้ไปขอโทษสมใจ 
แลว้ทั้งคู่ก็กลบัมาเป็นเพื่อนท่ีดีต่อกนั 

                                      
            คู่มือฝึกคิดแกปั้ญหาพฒันาอีคิว.กรมสุขภาพจิต. 61,2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือเราท าผดิแลว้รู้จกักล่าวค าขอโทษ                               
ท าใหส้ังคมน่าอยูแ่ละลดความขดัแยง้ค่ะ 
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ใบควำมรู้กจิกรรมที ่ 2.2 
เร่ือง   12 ยุทธวธีิขจัดข้อขัดแย้ง 

 
 
 

         12 ยุทธวธีิขจัดข้อขัดแย้ง 
1. เม่ือมีเร่ืองระหองระแหง ขอใหพู้ดจากนัให้รู้เร่ือง อยา่ละเลยแต่หากเห็นฝ่ายหน่ึงก าลงัไม่

สบายใจ ขอใหร้อไวร้ะยะหน่ึงก่อน 
2. เม่ือต่างฝ่ายต่างใจเยน็ลงแลว้  เร่ิมพูดจาโดยพูดอยา่งเป็นกนัเองในอิริยาบถท่ีสบายใจอยา่ขึง

ขงัเอาจริงเอาจงั 
3. ก่อนท่ีจะต าหนิ ควรยกยอ่งชมเชยก่อน 
4. ระบุความขดัแยง้ใหต้รงจุด อยา่ไปตดัสินวา่ถูกผดิหรือวพิากษว์จิารณ์ 
5. เม่ือฝ่ายตรงขา้มใชถ้อ้ยค ารุนแรง ขอใหใ้ชค้วามอดทนและรอใหอี้กฝ่ายใจเยน็ จึงช้ีช่อง

ความผดิพลาดและทางแกไ้ข 
6. อยา่ต าหนิ ด่า เยาะเยย้และกระทบกระแทกผูอ่ื้นใหเ้สียหาย หากจะต าหนิขอใหเ้ป็นไปดว้ย

ความสร้างสรรค ์อยา่ใชก้ารต าหนิเป็นการแกแ้คน้และลงโทษซ่ึงกนัและกนั 
7. เม่ือท าผดิ ขอให้ตรวจสอบสาเหตุแห่งการท าผิดและหาทางแกไ้ข 
8. เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดตอ้งพยายามมองส่วนท่ีดีและคน้พบส่วนท่ีตอ้งแกไ้ข เพื่อให้อีกฝ่าย

ทราบถึงความผดิพลาดนั้นๆ 
9. หากจ าเป็นตอ้งตกัเตือนหรือแกไ้ขพฤติกรรมของคนท่ีเราตอ้งรู้จกั ควรท าอยา่งรวดเร็วรวบ

รัด และหากมีโอกาสอยูต่ามล าพงั ควรท าความเขา้ใจใหไ้ด ้
10. ก่อนท่ีจะล ่าลากนัไปขอใหต่้างฝ่ายไดพู้ดในส่ิงท่ีคบัขอ้งหมองใจ เพื่อจะไดท้ราบขอ้มูลเหตุ

ของปัญหาและเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 
11. การไกล่เกล่ียเพื่อใหค้น 2 คน มีความรู้สึกท่ีดีต่อกนัดว้ยการเผชิญหนา้ พยายามฟังใหม้าก 

เพื่อใหเ้ขาไดร้ะบายความรู้สึกอดัแน่น อารมณ์ท่ีร้อนจะดีข้ึน 
12. เม่ือใชย้ทุธวธีิทุกอยา่งเพื่อขจดัความขดัแยง้แลว้ พยายามติดตามพฤติกรรมของคนๆนั้นวา่

เปล่ียนไปในทางท่ีดีมากนอ้ยเพียงใด 
                                                                 
                                                                 คู่มือฝึกคิดแกปั้ญหาพฒันาอีคิว,กรมสุขภาพจิต.62,2548 
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                                                             ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่ 2.2 
เร่ือง  ข้อคิดจำกเร่ืองใครเอำไป 

 
 
ค ำช้ีแจง  ใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกนัอภิปรายและเขียนตอบในประเด็นดงัน้ี  
 
1.  จากการท ากิจกรรม “ใครเอาไป” ขอใหส้มาชิกช่วยกนับอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม
ดงักล่าว ดงัน้ี 
     1.1  จากสถานการณ์เร่ือง “ใครเอาไป” สมาชิกไดข้อ้คิดอะไรบา้ง  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................        
     1.2  บอกขอ้คิดดา้นการท างานร่วมกนัของสมาชิกในกิจกรรม “ใครเอาไป” 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
2.  นกัเรียนมีวธีิการจดัการกบัอารมณ์เม่ือเกิดขอ้ขดัแยง้อยา่งไรบา้ง 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
3.  ผลดีของการขจดัความขดัแยง้ ในชีวติประจ าวนัของเรา 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
 

 

การใหอ้ภยัส าคญัต่อการอยูร่่วมกนันะครับ 
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กจิกรรมที ่2.3 
 
 
กจิกรรม อารมณ์ของฉนั 
 

ขนำดของกลุ่ม 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

ส่ือและอุปกรณ์ 
1.  เอกสารประกอบกิจกรรมท่ี 2.3  เร่ือง  อารมณ์ของฉนั  กลุ่มละ 5 แผน่    
2.  ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 2.3  เร่ือง  การแสดงออกอยา่งเหมาะสม 
3.  ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 2.3  เร่ือง  การแสดงออกอยา่งเหมาะสม 
4.  จดัห้องโล่งส าหรับท ากิจกรรม 

 

ควำมคิดรวบยอด 
 อารมณ์  หรือความรู้สึกของคนเรามีหลากหลาย และเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาจากส่ิงท่ีมา
กระทบซ่ึงมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ  การแสดงออกอยา่งไม่เหมาะสมเม่ือตอ้งเผชิญกบัอารมณ์ท่ีไม่
พึงประสงคจ์ะเกิดปัญหาทั้งส่วนตนและผูอ่ื้น บุคคลจึงควรรู้เท่าทนัอารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเอง  โดยเฉพาะอารมณ์ดา้นลบ  ซ่ึงเราสามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ของตนใหดี้
ท่ีสุด  การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าใหน้กัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถประเมินผล
การท ากิจกรรมได ้ 
 

 จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 
 1.  นกัเรียนเขา้ใจถึงภาวะอารมณ์ของตนเอง 
 2.  นกัเรียนรู้แนวทางการจดัการอารมณ์ของตนเอง 
 3.  นกัเรียนเห็นความส าคญัของการควบคุมหรือแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 
 ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 

1.  สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี 
2.  สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
3.  ความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม 
4.  ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ 
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5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
 

กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1  นกัเรียนและครูสนทนาถึงเร่ือง อารมณ์แบบใดท่ีทุกคนชอบและไม่ชอบ  อารมณ์ท่ี

ฉุนเฉียว ขุ่นมวัไม่มีใครตอ้งการ เราจึงควรแสดงอารมณ์ท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน เพื่อการสร้างสัมพนัธภาพ
ท่ีดีต่อกนั 

     1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
 

2.  ขั้นกจิกรรม   
      2.1  ประธานกลุ่มรับส่ือและอุปกรณ์ ดงัน้ี 
  2.1.1  เอกสารประกอบกิจกรรมท่ี 2.3  เร่ือง  อารมณ์ของฉนั กลุ่มละ 5 แผน่    
               2.1.2  ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 2.3 เร่ือง  การแสดงอารมณ์อยา่งเหมาะสม 
      2.2  สมาชิกกลุ่มช่วยกนัท างานในเอกสารประกอบกิจกรรมท่ี 2.3  เร่ือง  อารมณ์ของฉนั 
โดยสมาชิกช่วยกนัวาดภาพใบหนา้สมาชิกกลุ่มท่ีแสดงอารมณ์ต่างๆ ตกแต่งใหส้วยงาม และเขียน
ค าบรรยายใตภ้าพ จ านวน 5 ใบหนา้  

     2.3  สมาชิกช่วยกนัศึกษาเรียนรู้จากใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 2.3 เร่ือง  การแสดง
อารมณ์อยา่งเหมาะสม 

 

3.  ขั้นอภิปรำย 
                  ประธานกลุ่มรับใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 2.3 เร่ือง  อารมณ์ของฉนั  สมาชิกกลุ่ม
ช่วยกนัอภิปรายและเขียนตอบในแบบบนัทึก ในประเด็นต่อไปน้ี 

   3.1  สมาชิกไดข้อ้คิดจากการท ากิจกรรม อารมณ์ของฉนั อยา่งไรบา้ง 
                 3.2  ขอ้คิดดา้นการท างานร่วมกนัของสมาชิกในกิจกรรม  อารมณ์ของฉนั  
                 3.3  พฤติกรรมใดท่ีจะแสดงออกมาเม่ือเรามีอารมณ์ดา้นดีและไม่ดี 
                 3.4  สมาชิกคิดวา่เม่ือเรามีอารมณ์ท่ีไม่ดีเกิดข้ึน เราจะมีขั้นตอนการควบคุมอารมณ์ 
นั้นอยา่งไร  
 

4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 
 นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปวา่  อารมณ์มีผลต่อการแสดงออกทางสีหนา้แววตาของบุคคล 
เม่ืออยูใ่นเหตุการณ์ต่างๆ  เราตอ้งควบคุมการแสดงอารมณ์ของตนเอง โดยเฉพาะอารมณ์ดา้นลบ ท า
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ใหแ้สดงสีหนา้แววตาท่ีไม่เป็นมิตรต่อบุคคลอ่ืน ส่งผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนใน
สังคม 
 

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 

เร่ืองที ่ 2    คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี 2.3  อารมณ์ของฉนั   
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 

เร่ืองที ่ 2   คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี 2.3  อารมณ์ของฉนั   

 

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 

เร่ืองที ่ 2   คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี 2.3  อารมณ์ของฉนั   

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 

เร่ืองที ่ 2    คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี 2.3  อารมณ์ของฉนั   

 

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 ์



42 

 

 

แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 2    คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี 2.3   อารมณ์ของฉนั   

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 

เร่ืองที ่ 2   คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี 2.3  อารมณ์ของฉนั   

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

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

เร่ืองที ่ 2   คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี 2.3  อารมณ์ของฉนั   

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

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

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



45 

 

 

เอกสำรประกอบกจิกรรมที ่ 2.3  
เร่ือง   อำรมณ์ของฉัน 

 
 

ช่ือกลุ่ม............................................................. 
 
ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกนัวาดภาพใบหนา้แสดงอารมณ์ของสมาชิกในกลุ่ม ลงในใบกิจกรรม
ท่ีก าหนดให ้  พร้อมค าบรรยายลกัษณะของอารมณ์ท่ีวาด  
 

 
อารมณ์................................................... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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สำระเสริมประกอบกจิกรรมที ่ 2.3 
เร่ือง  กำรแสดงอำรมณ์อย่ำงเหมำะสม 

 
  

การแสดงอารมณ์อยา่งเหมาะสมของบุคคลนั้น ก่อนอ่ืนควรจะตอ้งรู้วา่ตวัเรานั้นก าลงัมี
อารมณ์อะไรอยู ่ เป็นอารมณ์ท่ีดีหรือไม่ โดยฝึกตวัเองให้สังเกตอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะแสดง
อะไรออกไปเสมอ ไม่ใช่ท าอะไรตามอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ย ั้งคิดแลว้ตอ้งมาเสียใจภายหลงั 
 ถา้อารมณ์ดีก็ควรแสดงออกทางอารมณ์ในทางท่ีดี เช่น ยิม้แยม้ หวัเราะ ฮมัเพลง พูดจา
หยอกลอ้กบัผูร่้วมงานและควรพยายามรักษาอารมณ์ท่ีดีอยา่งน้ีไวน้านๆ เป็นการแสดงออกทาง
อารมณ์ท่ีใครๆ ก็อยากคบคา้สมาคมดว้ย 
 ถา้อารมณ์ไม่ดีก็ตอ้งยอมรับวา่คนเรายอ่มมีอารมณ์ท่ีไม่ดีกนัไดเ้สมอ และไม่ควรเก็บกด
อารมณ์ท่ีไม่ดีเอาไวเ้พราะจะท าใหเ้ครียด ควรแสดงออกอยา่งเหมาะสม อยา่ท าอะไรหุนหนัพลนั
แล่น ควรไตร่ตรองถึงผลท่ีจะตามมาเสมอ เช่น ถา้ก่อเร่ืองทะเลาะววิาทกบัเพื่อน อาจถูกท าโทษ 
หรือถา้ท าร้ายร่างกายเขาก็อาจถูกท าร้ายตอบหรือโดนไล่ออกจากโรงเรียนท าใหต้อ้งเสียอนาคต 
ดว้ยเร่ืองท่ีไม่ยอมใหก้นัเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 
 ถา้หากโกรธจนอยา่งท าร้ายผูอ่ื้น หรืออยากท าลายขา้วของใหพ้ยายามระงบัอารมณ์โกรธ 
โดยการหายใจเขา้ลึกๆ หายใจออกชา้ๆ สัก 4- 5 คร้ัง หรือหลีกหนีจากสถานการณ์นั้นไปก่อนและ
อาจระบายอารมณ์ท่ีไม่ดีโดยการออกก าลงักายใหไ้ดเ้หง่ือ จะช่วยลดระดบัความรุนแรงของอารมณ์
ลงได ้ ทั้งน้ีอยา่โกรธบ่อย เพราะความโกรธจะท าลายสุขภาพ ท าใหห้วัใจเตน้เร็ว ความดนัโลหิตสูง 
หนา้ตาบูดบ้ึงไม่น่ามอง ความโกรธจึงเป็นการท าร้ายตวัเองไม่ใช่ผูอ่ื้น เราควรฝึกการให้อภยัผูอ่ื้นอยู่
เสมอ หดัปล่อยวาง ไม่จบัผดิ ไม่คิดมาก จะช่วยลดความโกรธลงได ้
 ถา้รู้สึกเศร้าใจ เสียใจ อยากร้องไหก้็ควรร้องออกมา ไม่วา่ผูห้ญิงหรือผูช้าย เด็กหรือผูใ้หญ่ 
ทุกคนต่างก็มีสิทธ์ิร้องไหด้ว้ยกนัทั้งนั้น แต่ถา้อายท่ีผูอ่ื้นเห็นก็ควรหลบไปร้องไห้ตามล าพงั น ้าตา
จะช่วยพาความทุกขใ์นใจออกมาท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย หลงัร้องไห้จะรู้สึกดีข้ึน 
 หมัน่สังเกตตวัเองและรู้ตวัเสมอวา่ก าลงัอยูใ่นอารมณ์ใด และใหคิ้ดก่อนเสมอวา่ควรจะ
แสดงออกอยา่งไรจึงจะเหมาะสมและไดรั้บผลตามตอ้งการ 
                      คู่มือการจดักิจกรรมฝึกคิดแกปั้ญหาพฒันาอีคิว,กรมสุขภาพจิต. 59,2551 
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แบบบันทกึประกอบกจิกรรมที ่ 2.3  
เร่ือง  กำรแสดงอำรมณ์อย่ำงเหมำะสม 

 
 

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

ค ำช้ีแจง   สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัอภิปรายและเขียนตอบ ในประเด็นต่อไปน้ี 
 
1.  สมาชิกไดข้อ้คิดจากการท ากิจกรรม “อารมณ์ของฉนั” อยา่งไรบา้ง 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
2.  ขอ้คิดดา้นการท างานร่วมกนัของสมาชิกในกิจกรรม“อารมณ์ของฉนั” 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
3.  พฤติกรรมใดบา้งท่ีจะแสดงออกมาเม่ือเรามีอารมณ์ดา้นดีและไม่ดี 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
4.  สมาชิกคิดวา่เม่ือเรามีอารมณ์ท่ีไม่ดีเกิดข้ึน เราจะมีขั้นตอนการควบคุมอารมณ์นั้นอยา่งไร  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ71xOHB3cgCFUmLlAodOnsAwA&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2Fsarattatham%2F2008%2F10%2F12%2Fentry-1&psig=AFQjCNFW6pjdYSb8vl4CcwM53WCgDCC6Yg&ust=1445858018768046
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กจิกรรมที ่ 2.4  
 
 
กจิกรรม ฝึกมองดา้นดีเถิด 
 

ขนำดของกลุ่ม 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

ส่ือและอุปกรณ์ 
1.  ใบสถานการณ์สมมุติประกอบกิจกรรมท่ี 2.4 เร่ือง  ฝึกมองดา้นดีเถิด 
2.  ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 2.4 เร่ือง  ฝึกมองดา้นดีเถิด 
3.  ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 2.4   เร่ือง  ฝึกมองดา้นดีเถิด 

 

ควำมคิดรวบยอด  
ความคิดของคนเรามีอิทธิพลต่ออารมณ์  ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้น

เสมอ ถา้เรามองโลกในแง่ดี  คิดทางบวกก็จะช่วยใหเ้ราเห็นคุณค่าของตนเอง ช่ืนชม รักและเห็น
คุณค่าของผูอ่ื้น  มองเห็นส่ิงรอบตวัสวยงามน่าร่ืนรมย ์ แต่ในทางกลบักนัถา้เรามีปมดอ้ย เกลียด
ตนเองก็จะมีแต่ความทุกข ์มองเห็นทุกคนเป็นศตัรู เครียด ชีวติของคนเราก็จะมีแต่ความมีดมน  การ
ท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าให้นกัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถประเมินผลการท า
กิจกรรมได ้ 

 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 
 1.  นกัเรียนเห็นความส าคญัของการมองโลกในแง่ดีได ้
 2.  นกัเรียนแลกเปล่ียนประสบการณ์อยา่งสร้างสรรคไ์ด ้
 3.  นกัเรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 

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

1. ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1  นกัเรียนสนทนากบัครูเร่ือง ในการด าเนินชีวิตเราพบเจอส่ิงท่ีดีและไม่ดี ถา้หากเรา

เปล่ียนมุมมองท่ีเราพบเจอให้มีขอ้คิดหรือสอนใจเรา สถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบเจอก็จะเป็นประโยชน์
ต่อเราได ้ 
       1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
 

2.  ขั้นกจิกรรม  
     2.1  ประธานกลุ่มรับใบสถานการณ์สมมุติประกอบกิจกรรมท่ี 2.4  และใบความรู้

ประกอบกิจกรรมท่ี 2.4 เร่ือง  ฝึกมองดา้นดีเถิด สมาชิกช่วยกนัศึกษาเรียนรู้ 
     2.2  สมาชิกกลุ่มช่วยกนับรรยายสถานการณ์สมมุติดา้นลบใหเ้ป็นบวกลงในใบ

สถานการณ์สมมุติประกอบกิจกรรมท่ี 2.4  โดยน าความรู้ท่ีศึกษาจากใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 
2.4  เร่ือง  ฝึกมองดา้นดีเถิด 

สถานการณ์ดา้นลบ 
- เพื่อนปฏิเสธท่ีจะใหล้อกการบา้น 
- คุณครูให้นกัเรียนช่วยกวาดใบไม ้
- นกัเรียนสอบไม่ผา่นวชิาภาษาองักฤษ 

  - ฝนตกหนกัน ้าท่วม 
  - มาโรงเรียนสายคุณครูท าโทษ 
 

3.  ขั้นอภิปรำย 
 ประธานกลุ่มรับใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 2.3 เร่ือง  ฝึกมองดา้นดีเถิด สมาชิกกลุ่มช่วยกนั
อภิปรายและตอบในประเด็นดงัน้ี  
      3.1  ขอ้คิดเร่ืองการมองดา้นดี มีประโยชน์ต่อตนเองอยา่งไร  

     3.2  สมาชิกช่วยกนัยกตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีสมาชิกไดพ้บเจอ และช่วยกนัมองดา้นบวก  
     3.3  ใหช่้วยบอกขอ้คิดดา้นการใชชี้วติของสมาชิกแต่ละคน 

 

4. ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 
นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปเร่ือง การมองสถานการณ์ต่างๆ ใหเ้ป็นบวก ท าใหเ้รารู้สึกสบาย

ใจ ไม่เครียดกบัสถานการณ์ท่ีเราพบเจอ  ท าใหย้อมรับในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เรียนรู้และน าขอ้คิดท่ี
ไดจ้ากสถานการณ์ต่างๆ มาไปใชใ้นการด าเนินชีวติ  
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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 

เร่ืองที ่ 2   คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี 2.4   ฝึกมองดา้นดีเถิด 
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 

เร่ืองที ่ 2    คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี 2.4   ฝึกมองดา้นดีเถิด 

 

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 

เร่ืองที ่ 2   คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี 2.4   ฝึกมองดา้นดีเถิด 

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 

เร่ืองที ่ 2   คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี 2.4  ฝึกมองดา้นดีเถิด 

 

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 

เร่ืองที ่ 2   คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี 2.4   ฝึกมองดา้นดีเถิด 

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 

เร่ืองที ่ 2   คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี 2.4  ฝึกมองดา้นดีเถิด 

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

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

เร่ืองที ่ 2    คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี 2.4   ฝึกมองดา้นดีเถิด 

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

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

 
                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                      (..............................................................) 
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ใบสถำนกำรณ์สมมุติประกอบกจิกรรมที ่ 2.4 
เร่ือง  ฝึกมองด้ำนดีเถิด 

 
 

ช่ือกลุ่ม................................................................... 
 
ค ำช้ีแจง  สมาชิกกลุ่มช่วยกนับอกสถานการณ์ดา้นลบต่อไปน้ีใหเ้ป็นดา้นบวก  
 
1.  เพื่อนปฏิเสธท่ีจะใหล้อกการบา้น 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
2.  คุณครูใหน้กัเรียนช่วยกวาดใบไม ้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
3.  นกัเรียนสอบไม่ผา่นวชิาภาษาองักฤษ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
4.  ฝนตกหนกัน ้าท่วม 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
5.  มาโรงเรียนสายคุณครูท าโทษ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
 
 

โอย้!!..  ดีนะต่อไปไดร้ะวงัตวั

ตวั 
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ใบควำมรู้ประกอบกจิกรรมที่  2.4 
เร่ือง  ฝึกมองด้ำนดีเถิด 

 
 
 
 

9 วธีิมองโลกในแง่ดี 
 

ค ำว่ำ "ทุกข์" ค าเดียวช่างมีผลต่อชีวติมนุษยเ์รามากมาย ค าๆ เดียวในรูปแบบท่ีหลากหลาย
ทั้งความเจบ็ปวดทรมาน โกรธ ชิงชงั อิจฉาริษยา ความแคน้ อาฆาตพยาบาล ความเครียด ความ
ขดัแยง้ ความย  ่าแย ่ความไม่พึงพอใจ พลดัพรากจากของรัก สูญเสีย ต่างจบลงแลว้ แต่คนเรายงัทุกข์
กบัความคิดถึงเร่ืองเหล่านั้นซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ลองฝึกคิดในแง่ดี เพื่อรับมือกบัทุกอยา่งท่ีผา่นเขา้มาแลว้
ชีวติคุณจะมีสุขเพิ่มข้ึน  มีวธีิปฏิบติัอยา่งง่ายๆ ไดแ้ก่ 

1.  ใชว้กิฤตใหเ้ป็นโอกาส ฝึกมองโลกในแง่ดี เพื่อช่วยสร้างความหวงั  
2.  อยูก่บัความจริงท่ีเปล่ียนแปลงดว้ยสติ และใจท่ีเป็นสุข เพราะชีวติไม่ไดมี้แต่เร่ือง
สวยงาม  
3.  เตือนความทรงจ าดว้ยรอยยิม้และส่ิงดีๆ  
4.  ยอมรับในส่ิงท่ีคุณไม่อาจควบคุมได ้และคิดถึงส่ิงท่ีคุณสามารถท าไดเ้พื่อให้
สถานการณ์ดีข้ึน  
5.  อยูท่่ามกลางคนคิดบวก เพราะนัน่หมายถึงจะท าใหพ้ลงัแห่งการคิดบวกของคุณเพิ่ม 
มากข้ึน  
6.  บ่มเพาะเมล็ดพนัธ์ุแห่งความรัก ความเมตตา ความเสียสละใหเ้กิดข้ึนในใจ  
7.  ยอมรับความไม่เท่ียง อยา่ยดึมัน่ถือมัน่ จนท าใหชี้วติเป็นทุกข ์
8.  เห็นคุณค่าส่ิงดีๆ ในชีวิต                                                                                                
9. อยูก่บัปัจจุบนัอยา่งมีสติ 

 
Women’s Health. “9 วธีิมองโลกในแง่ดี” (ออนไลน์)เขา้ถึงไดจ้าก  

http://womenshealththailand.com  2 เมษายน  2558 
 

http://womenshealththailand.com/
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ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่ 2.4 
เร่ือง  ข้อคิดจำกกจิกรรมฝึกมองด้ำนดีเถิด 

 
 

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

ค ำช้ีแจง  ขอใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกนัอภิปรายและตอบในประเด็นต่อไปน้ี  ใชเ้วลา 10 นาที 
 
1.  ขอ้คิดเร่ืองการมองดา้นดี มีประโยชน์ต่อตนเองอยา่งไร  
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
2.  สมาชิกช่วยกนัยกตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีสมาชิกไดพ้บเจอ และช่วยกนัมองดา้นบวก  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
3.  จงช่วยบอกขอ้คิดดา้นการใชชี้วติของสมาชิกกลุ่ม 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

 
 

 
 
 

มาฝึกมองโลกดา้นบวกกนัเถอะเพื่อนๆ 
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กจิกรรมที ่ 2.5   
 
 
กจิกรรม มาดูแลหวัใจกนัเถอะ 
 

ขนำดของกลุ่ม 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์และกำรเตรียมกำร 
1.  กระดาษตดัเป็นรูปหวัใจขนาด 10 ซ.ม. 
2.  ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 2.5 เร่ือง  สแกนหวัใจ 
3.  ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 2.5  เร่ือง  วธีิดูแลตนเองใหมี้ความสุขเม่ือเกิดความทุกข ์
4.  จดัห้องวา่งส าหรับท ากิจกรรม 

 

ควำมคิดรวบยอด 
 มนุษยแ์ต่ละคนยอ่มมีทั้งความสุขและความทุกข ์ ไม่มีใครท่ีมีความสุขเพียงอยา่งเดียวโดย
ไม่มีความทุกขเ์ลย  เม่ือเกิดความทุกข ์ มนุษยก์็ตอ้งหาวธีิแกปั้ญหาใหพ้น้จากความทุกข ์ความทุกข์
จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้เรารู้จกัเลือกวธีิดูแลจิตใจตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  และผูท่ี้จะ
ดูแลหวัใจของเราใหมี้ความสุขไดดี้ท่ีสุดคือตวัเรานัน่เอง  การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าใหน้กัเรียน
มองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 

1.  นกัเรียนรู้วธีิการดูแลตนเองใหมี้ความสุขเม่ือเกิดความทุกขไ์ด ้ 
 2.  นกัเรียนบอกวธีิการดูแลตนเองเม่ือเกิดความทุกขไ์ด ้
 3.  นกัเรียนมีความรักในตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 
1.  สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี 
2.  สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
3.  ความสัมพนัธ์ท่ีดีของสมาชิกภายในกลุ่ม 
4.  ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ 

              5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
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    กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1.  ขั้นน ำ 
      1.1  นกัเรียนและครูสนทนาถึงเร่ือง มีใครบา้งไม่เคยมีความทุกข ์ใหน้กัเรียนยกมือ และ
เม่ือเรามีความทุกขเ์รามีวธีิการดูแลตนเองอยา่งไรบา้ง 

            1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
 

 2.  ขั้นกจิกรรม 
      2.1  สมาชิกแต่ละกลุ่มนัง่เป็นวงกลม ฝึกหายใจลึกๆ ชา้ๆ โดยผอ่นลมหายใจออกและ
สูดลมหายใจเขา้ชา้ๆ  ใหเ้ตม็ปอด และค่อยๆ  ผอ่นออกชา้ๆ ปฏิบติัคนละ 3 คร้ัง นกัเรียนช่วยกนั
บอกความรู้สึก 

     2.2  สมาชิกนัง่เหมือนเดิม  ยกมือบีบนวดไหล่และหลงัเพื่อนเบาๆ จากนั้นสลบัมาท าให้
เพื่อนอีกดา้น  นกัเรียนช่วยกนับอกความรู้สึกหลงัปฏิบติัเสร็จแลว้  

     2.3  ประธานกลุ่มรับใบงานท่ี 1 ประกอบกิจกรรมท่ี 2.5 เร่ือง  สแกนหวัใจ เท่าจ านวน
สมาชิกและปฏิบติักิจกรรม เสร็จแลว้แลกเปล่ียนใบงานกบัสมาชิกในกลุ่มเพื่อเรียนรู้ 

     2.4  ตวัแทนกลุ่มรับใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 2.5 เร่ือง  วธีิการดูแลตนเองใหมี้
ความสุขเม่ือเกิดความทุกข ์สมาชิกช่วยกนัศึกษาเรียนรู้  

 

 3.  ขั้นอภิปรำย 
 ประธานกลุ่มรับใบงานท่ี 2 ประกอบกิจกรรมท่ี 2.5 เร่ือง  มาดูแลหวัใจกนัเถอะ  ช่วยกนั
อภิปรายตอบในประเด็นต่อไปน้ี 
      3.1  จากกิจกรรมเร่ือง  สแกนหวัใจ  สมาชิกไดข้อ้คิดอยา่งไรบา้ง 

     3.2  ใหส้มาชิกคิดวธีิสร้างความสุขของกลุ่ม 
     3.3  ใหบ้อกวธีิดูแลหวัใจของสมาชิกแต่ละคน 

 

4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 
นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปวา่  ความสุขและความทุกขเ์กิดข้ึนกบัทุกคน  ส่ิงท่ีทุกคน

ตอ้งการคือความสุข  แต่เม่ือเกิดความทุกข ์ เราตอ้งมีวธีิการปรับมุมมองแนวคิดใหค้วามทุกขล์ด
นอ้ยถอยลง   และระลึกไวเ้สมอวา่ตวัเราเท่านั้นท่ีจะสร้างความสุขใหเ้กิดข้ึนกบัตวัเราได ้ 
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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 

เร่ืองที ่ 2  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี 2.5  มาดูแลหวัใจกนัเถอะ   
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 

เร่ืองที ่ 2    คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี 2.5   มาดูแลหวัใจกนัเถอะ 

 

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 

เร่ืองที ่ 2    คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี 2.5   มาดูแลหวัใจกนัเถอะ   

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 

เร่ืองที ่ 2   คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 

กิจกรรมท่ี 2.5   มาดูแลหวัใจกนัเถอะ 

 

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 

เร่ืองที ่ 2  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี 2.5  มาดูแลหวัใจกนัเถอะ   

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 

เร่ืองที ่ 2   คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี 2.5  มาดูแลหวัใจกนัเถอะ   

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

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

เร่ืองที ่ 2  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์   
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี 2.5   มาดูแลหวัใจกนัเถอะ   

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

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

 
                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                      (..............................................................) 
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               ใบงำนที ่1 ประกอบกจิกรรมที ่ 2.5 
เร่ือง  สแกนหัวใจ 

 
 
 

 
 
 

 
 

ความสุข ความทุกข ์

 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
 

 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

                              
 
 
 

  ความทุกขข์องฉนัไดแ้ก่  ความสุขของฉนัไดแ้ก่ 
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ใบควำมรู้ประกอบกจิกรรมที่  2.5 
เร่ือง  มำดูแลหัวใจกนัเถอะ 

 
 

เร่ือง  มำดูแลหัวใจกนัเถอะ 
 

คนเราทุกคนลว้นมีความทุกขไ์ม่มากก็นอ้ย การท่ีเราจะอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขนั้น  
ควรมีวธีิการสร้างความสุขใหเ้หมาะกบัตนเอง ความสุขนั้นเราหาไดไ้ม่ยาก หากเรารู้จกั 
ดูแลหวัใจตนเองและปรับเปล่ียนความทุกขใ์หเ้ป็นความสุข ดงัน้ี 
1. ตั้งสติใหม้ัน่ มองวา่ความทุกขเ์ป็นเร่ืองธรรมดาท่ีสามารถเกิดข้ึนกบัทุกคน 
2. พยายามคิดในแง่ดีและพูดใหก้ าลงัใจตนเองเสมอวา่ 

“ไม่เป็นไร ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ท า” 
“ไม่เป็นไร ลองพยายามดูใหม่” 
“ ท่ีผา่นมาเราสามารถท าไดห้ลายเร่ืองแลว้” 
“อยา่งนอ้ยเราก็มีดีอยา่งอ่ืนอีก” 
“โอกาสหนา้ยงัมีอีกเสมอ” 
“ทุกอยา่งจะผา่นไปไดด้ว้ยดี” 

3. น าตนเองออกจากความทุกขไ์ปชัว่คราว พร้อมกบัหากิจกรรมอ่ืนท่ีท าให้ตนเองรู้สึก 
ผอ่นคลาย เช่นยิม้สู้ ดูหนงั ฟังเพลง เดินเล่น อ่านหนงัสือ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละคนสามารถ
เลือกวธีิท่ีเหมาะสมกบัตนเองได ้

4. มองวา่ความทุกขช่์วยสร้างประสบการณ์ใหเ้รารู้จกัเลือกวิธีการดูแลจิตใจตนเอง ดว้ย 
วธีิการท่ีหลากหลาย ผูท่ี้จะดูแลจิตใจตนเองใหมี้ความสุขก็คือตวัเรานัน่เอง 
    
 คู่มือการจดักิจกรรมฝึกคิดแกปั้ญหาพฒันาอีคิว,กรมสุขภาพจิต. 131,2556 
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ใบงำนที ่2 ประกอบกจิกรรมที่  2.5 
เร่ือง มำดูแลหัวใจกนัเถอะ 

 
 
ค ำช้ีแจง  ขอใหส้มาชิกช่วยกนัอภิปรายตอบในประเด็นต่อไปน้ี 
  
3.1  จากกิจกรรมเร่ือง”สแกนหวัใจ” สมาชิกไดข้อ้คิดอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3.2  ใหส้มาชิกคิดวธีิสร้างความสุขของกลุ่ม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3.3  ใหบ้อกวธีิดูแลหวัใจของสมาชิกแต่ละคน (บอกเป็นส านวนหรือขอ้คิด) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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บรรณำนุกรม 
 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. “คู่มือกำรจัดกจิกรรม”ฝึกคิดแก้ปัญหำพฒันำ EQ”(ส ำหรับ 
             อำสำสมัคร/แกนน ำศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ). นนทบุรี.โรงพิมพชุ์มนุม             
             สหกรณ์. กนัยายน 2556 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. “คู่มือกำรจัดกจิกรรม”ฝึกคิดแก้ปัญหำพฒันำ EQ”(ส ำหรับ  
            ศูนย์เพ่ือนใจวยัรุ่น). นนทบุรี.โรงพิมพชุ์มนุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั พิมพ ์
            คร้ังท่ี  4.  กนัยายน 2548. 
Women’s Health. “9 วธีิมองโลกในแง่ดี” (ออนไลน์)เขา้ถึงไดจ้าก  
          http://womenshealththailand.com  2 เมษายน  2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://womenshealththailand.com/
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ภำคผนวก 
 

- แบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น เร่ือง  คุณค่าดา้นอารมณ์ 
- ลกัษณะการตรวจและการแปลผลแบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 

เร่ือง  คุณค่าดา้นอารมณ์ 
- แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์ 

เพื่อพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นเร่ือง  คุณค่าดา้นอารมณ์ 
- ประวติัผูจ้ดัท า 
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แบบวดักำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
เร่ือง  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์ 

ปรับปรุงจำกแบบทดสอบ  Rubin’s Self Esteem Scale  
 
 

ช่ือ-สกุล...........................................................ชั้น.............โรงเรียน................................................. 
วนัท่ี.......................เดือน...................................พ.ศ............................. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ค ำช้ีแจง 

1. แบบวดัน้ีเป็นการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น ดา้นอารมณ์ จ านวน 15 ขอ้ 
เป็นแบบ rating  scale  5  ระดบั  (1-5) โปรดอ่านขอ้ความน้ีตามล าดบัอยา่งถ่ีถว้น  แลว้
ท าเคร่ืองหมาย         ลอ้มรอบตวัเลข 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 ซ่ึงตรงกบั
ความรู้สึกของนกัเรียนมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  

ความหมายของตวัเลข 

    1  หมายถึง  ไม่เคยเลย   
2  หมายถึง  ไม่บ่อยนกั  
3  หมายถึง  บางคร้ัง  
4  หมายถึง  บ่อยคร้ัง  
5  หมายถึง  ตลอดมา 

2. แบบวดัน้ีไม่มีขอ้ถูกหรือผดิ ดงันั้นนกัเรียนอยา่วติกกงัวลต่อการเลือกตวัเลขและการ
เลือกน้ีจะไม่มีผลกระทบเสียหายต่อนกัเรียนแต่อยา่งใด 

 
 

1. ฉนัเป็นคนมีอารมณ์ขนั    1 2 3 4 5 
2. ฉนัมกัมีอารมณ์ฉุนเฉียวเม่ือไม่พอใจ  1 2 3 4 5 
3. ฉนัรู้สึกทุกขใ์จในขณะน้ี    1 2 3 4 5 
4. ขณะน้ีฉนัรู้สึกเป็นคนไร้ประโยชน์  1 2 3 4 5 
5. ฉนัควบคุมอารมณ์เหมาะสมไดดี้   1 2 3 4 5 
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6. ฉนัชอบมองดา้นดีก่อนในทุกเร่ือง   1 2 3 4 5 
7. ฉนัไม่มัน่ใจเม่ือตอ้งพูดหนา้ชั้นเรียน  1 2 3 4 5 
8. ฉนัไม่ชอบโกรธใครนานๆ   1 2 3 4 5 
9. ฉนัคิดวา่คนเรามีความสุขมากกวา่ความทุกข ์ 1 2 3 4 5 
10. ฉนัชอบสนุกสนานกบักลุ่มเพื่อนๆ  1 2 3 4 5 
11. ฉนัสามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ม่ือรู้สึกโกรธ 1 2 3 4 5 
12. ฉนัชอบสนุกสนานเฮฮา    1 2 3 4 5 
13. ฉนัเป็นคนอารมณ์ร้อน    1 2 3 4 5 
14. ฉนัรู้สึกไม่ชอบตนเองในขณะน้ี   1 2 3 4 5 
15. ฉนัรู้สึกมีคุณค่าทดัเทียมผูอ่ื้น   1 2 3 4 5 
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ลกัษณะกำรตรวจและกำรแปลผลแบบวดักำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
เร่ือง  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์ 

ปรับปรุงจำกแบบทดสอบ  Rubin’s Self Esteem Scale  
 
ลกัษณะกำรตรวจ  ในการตรวจแต่ละขอ้ใหค้ะแนนแตกต่างกนัตามลกัษณะของขอ้ความ ดงัน้ี  
เม่ือข้อควำมมีลกัษณะทำงบวก 

ไดแ้ก่ขอ้    1 5 6 8 9 10 11 12  15   
ถา้ตอบ  “ 1”  จะได ้  1  คะแนน 
ถา้ตอบ “ 2”  จะได ้   2  คะแนน 
ถา้ตอบ “ 3”  จะได ้   3  คะแนน 
ถา้ตอบ “ 4”  จะได ้   4  คะแนน 
ถา้ตอบ “ 5”  จะได ้   5  คะแนน 

เม่ือข้อควำมมีลกัษณะทำงลบ 
ไดแ้ก่ขอ้    2 3 4 7 13 14  

ถา้ตอบ “ 1”  จะได ้   5   คะแนน 
ถา้ตอบ “ 2”  จะได ้   4   คะแนน 
ถา้ตอบ “ 3”  จะได ้   3   คะแนน 
ถา้ตอบ “ 4”  จะได ้   2   คะแนน 
ถา้ตอบ “ 5”  จะได ้   1   คะแนน 

 
กำรคิดคะแนนรวม 

คะแนนรวมคิดโดยการรวมคะแนนทั้ง 15 ขอ้ ของผูต้อบเขา้ดว้ยกนั  เป็นคะแนนความรู้สึก
การเห็นคุณค่าในตนเอง  ดา้นอารมณ์  มีช่วงคะแนนโดยทฤษฎี (Theoretical Range of Scores) 
ตั้งแต่ 1-75 คะแนน ในการแบ่งระดบัของคะแนนความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ดา้นอารมณ์  มี
เกณฑก์ารแบ่งดงัต่อไปน้ี  

61-75  คะแนน  ถือวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นในระดบัสูง  
46-60  คะแนน  ถือวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นในระดบัค่อนขา้งสูง 
31-45  คะแนน  ถือวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นในระดบัปานกลาง 
16-30  คะแนน  ถือวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นในระดบัค่อนขา้งต ่า 

  1-25   คะแนน  ถือวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นในระดบัต ่า 
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แบบประเมินควำมพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อกำรจัดกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์ 
เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืนเร่ือง  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 วทิยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 
 

................................................................. 
 

ค ำช้ีแจง 
1. แบบประเมินความพึงพอใจฉบบัน้ี สร้างข้ึนเพื่อประเมินความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อการ 

จดักิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์ เพื่อพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น เร่ืองท่ี 2 คุณค่าดา้น
อารมณ์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

2. แบบประเมินความพึงพอใจน้ีมี 10 ขอ้ ใชเ้วลาท า 15 นาที 
3. ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ใหล้ะเอียดและพิจารณาตอบขอ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็น 

ของนกัเรียน โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความพึงพอใจ 
 
ระดับควำมพงึพอใจ 
 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพควำมพงึพอใจ 
 คะแนน  51-60 หมายถึงดีมาก 
 คะแนน  41-50  หมายถึงดี  
 คะแนน  31-40    หมายถึงปานกลาง 
 คะแนน  15-30 หมายถึงควรปรับปรุง 
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แบบประเมินควำมพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อกำรจัดกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์ 
เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืนเร่ือง  คุณค่ำด้ำนอำรมณ์ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 วทิยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 
 

ข้อที่ ข้อควำม ระดับควำมพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 ครูช้ีแจงจุดประสงคก์ารจดักิจกรรมก่อนเร่ิม
กิจกรรม 

     

2 ครูจดักิจกรรมไดส้อดคลอ้งกบัการพฒันาการ
เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 

     

3 ขอ้คิดท่ีไดเ้ป็นเร่ืองส าคญัในการใชชี้วติของ
นกัเรียน 

     

4 กิจกรรมท าให้นกัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง
และผูอ่ื้นมากข้ึน 

     

5 ส่ือและใบความรู้เขา้ใจไดง่้าย 
 

     

6 กิจกรรมท่ีท ามีความน่าสนใจไม่น่าเบ่ือ 
 

     

7 นกัเรียนรู้สึกสนุกกบัการท ากิจกรรม 
 

     

8 กิจกรรมท่ีท า ท าใหพ้ฒันาคุณค่าในตนเอง
และผูอ่ื้น 

     

9 ครูมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมแต่ละคร้ัง 
 

     

10 กิจกรรมต่างๆ ท่ีท านกัเรียนน าไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

     

 
ระดบัความพึงพอใจโดยรวม 
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ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 

ช่ือ  ช่ือสกุล  นางสาวราตรี  ลือชยั   
วนั เดือน ปีเกิด      26  พฤศจิกายน  2515   
สถานท่ีเกิด   อ.เมือง  จ.ชุมพร 
วฒิุการศึกษา          - ครุศาสตร์บณัฑิต  สาขาจิตวทิยาและการแนะแนว 

ปีการศึกษา  2539   สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี 
 - ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขานวตักรรมหลกัสูตรและ 
               การจดัการเรียนรู้ 
 ปีการศึกษา  2554  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การท างาน       ครู วทิยฐานะช านาญการ   วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
วนัท่ีบรรจุรับราชการ 1  สิงหาคม 2540   


