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ค ำน ำ 
 
 

การเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคมอยา่งรวดเร็ว   ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวติของบุคคล
ทุกช่วงวยั  โดยเฉพาะวยัรุ่นนับว่าเป็นวิกฤติช่วงหน่ึงของชีวิต  ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้ง
ร่างกายจิตใจ  อารมณ์และสังคม  เน่ืองจากเป็นช่วงต่อของวยัเด็กและผูใ้หญ่การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวจะมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งวยัรุ่นดว้ยกนัเองและบุคคลรอบขา้ง วยัรุ่นท่ีเห็นคุณค่าใน
ตนเองมีความภาคภูมิใจในตนเอง  ก็จะเลือกท าพฤติกรรมท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง รวมทั้งแสดง
พฤติกรรมท่ีดีต่อผูอ่ื้นดว้ย  การมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นพฒันาไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่ม 
ซ่ึงกิจกรรมท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์อนัดีกับผูอ่ื้น เกิดการช่วยเหลือ เก้ือกูล เห็นอกเห็นใจและเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  ท าให้นักเรียนตระหนักว่าการมองเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต  เกิดการปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสม  ลดและบรรเทาปัญหาต่างๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึน  นอกจากน้ีกิจกรรมกลุ่มยงัสามารถผลกัดนัและกระตุน้ให้พฒันาการดา้นอ่ืนๆ  ของ
วยัรุ่นเป็นไปอยา่งเหมาะสมดว้ย 

จากแนวคิดดงักล่าว  ผูร้ายงานจึงไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันา 
การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เร่ืองท่ี 3 คุณค่าดา้นสังคม
ประกอบดว้ยกิจกรรม ใครเอ่ย  ไมไ้ผร่วมพลงั  ปิดตาหาคู่  คีบถัว่  และวนัน้ีคุณชมใคร  จดัท าข้ึน
ส าหรับครูใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหรือกิจกรรมกลุ่ม 
เน้ือหามุ่งเนน้การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นโดยผา่นการท ากิจกรรมกลุ่ม มีจุดมุ่งหมายส าคญัใน
การใหค้รูแนะแนวหรือครูท่ีสนใจ  น าไปใชใ้นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาพฤติกรรมนกัเรียน  อนัจะ
น าไปสู่ความส าเร็จในชีวิตอยา่งปกติสุขและน่าช่ืนชม 
 
 
                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 าหรับชุดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2   เร่ืองท่ี  3  คุณค่าดา้นสังคม ฉบบัน้ี  ประกอบดว้ยกิจกรรม 
ใครเอ่ย  ไมไ้ผร่วมพลงั  ปิดตาหาคู่  คีบถัว่  วนัน้ีคุณชมใคร   จดัท าข้ึนส าหรับครูใชเ้ป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหรือกิจกรรมกลุ่ม  เน้ือหามุ่งเนน้
การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  โดยผา่นการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  ทั้งน้ีก่อนและหลงั
การจดักิจกรรมทั้งหมด   ครูควรใหน้กัเรียนท าแบบวดัการมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  
และครูตรวจแบบวดันอกเวลากิจกรรม   อน่ึงครูควรศึกษาแนวทางการด าเนินกิจกรรมตาม
รายละเอียดดงัน้ี 
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 
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     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 าแบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น เร่ืองท่ี 3   คุณค่าดา้นสังคม 
     4.2  ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันาการ
เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น เร่ือง  คุณค่าดา้นสังคม 
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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 

 

 

 

 

ขอตอ้นรับสู่กิจกรรมครับผม 
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กจิกรรมที ่ 3.1 
 
กจิกรรม ใครเอ่ย     
 

ขนำดของกลุ่ม 25 คน แบ่งกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 5  คน  
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์และกำรเตรียมกำร 
 1.  ผา้สีทึบขนาด กวา้ง 1.5 เมตร  ยาว 3 เมตร 

2.  ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี  3.1 เร่ือง  ใครเอ่ย  
3.  ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี  3.1 เร่ือง การสร้างเสน่ห์ 
4.   จดัห้องโล่งส าหรับท ากิจกรรม 
 

ควำมคิดรวบยอด 
 ในการอยูใ่นสังคมนั้น  ทุกคนก็ตอ้งการเป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพื่อน  หรือกลุ่มสังคมท่ีเราอยู ่
เราจึงตอ้งมีการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน  การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีง่ายท่ีสุดคือการรู้จกั
และจ าช่ือเพื่อนใหไ้ด ้ เพราะมนุษยทุ์กคนยอ่มตอ้งการเป็นท่ียอมรับ  และไดรั้บความสนใจในกลุ่ม
เพื่อนหรือกลุ่มสังคมท่ีเราอาศยัอยู ่ การรู้จกัและจดจ าเพื่อนไดบ้่งบอกวา่เราเอาใจใส่เพื่อนมากนอ้ย
เพียงใด  การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าใหน้กัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถประเมินผล
การท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 
 1.  นกัเรียนรู้วธีิการปฏิบติัตนต่อเพื่อนและการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
 2.  นกัเรียนบอกประโยชน์ของการรู้จกัและจ าช่ือเพื่อนได ้

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

              5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 



9 

 

 

      กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1  นกัเรียนสนทนากบัครูเก่ียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนอยา่งง่าย   คือการยิม้

ใหก้นัและการรู้จกัจดจ าช่ือเพื่อนในสังคมท่ีเราอยูร่่วมกนั  
     1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน  
 

2.  ขั้นกจิกรรม 
     2.1  อาสาสมคัรนกัเรียน 1 คน  จบัฉลากกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมใครเอ่ย   คร้ังละ 2 กลุ่ม 

ระหวา่งท่ีท ากิจกรรมใครเอ่ย สมาชิกอีก  2  กลุ่มนัง่อยูโ่ดยไม่รบกวนกลุ่มท่ีท ากิจกรรม 
    2.2  อาสาสมคัร  2  คน ยนืถือผา้กั้นระหวา่งสมาชิก  2  กลุ่ม โดยท่ีสมาชิกทั้ง 2 กลุ่มไม่

เห็นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
    2.3  อาสาสมคัรใหส้ัญญาณนบั  1  ถึง  3  แลว้ลดมือท่ีจบัผา้ลงพร้อมกนั  ใหส้มาชิกของ

ทั้งสองกลุ่ม  กลุ่มละ 1 คน รีบกา้วออกมาดา้นหนา้ของกลุ่ม  
    2.4  ตวัแทนกลุ่มท่ีกา้วออกมาขา้งหนา้  รีบเรียกช่ือเพื่อนของอีกกลุ่มท่ีกา้วออกมา

ขา้งหนา้เช่นกนั 
   2.5  สมาชิกช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งและรวดเร็ว   กลุ่มท่ีเรียกช่ือเพื่อนของอีกกลุ่มถูก

และเร็วกวา่ ไดค้ะแนน 1 คะแนน  
   2.6  นกัเรียนท่ีกา้วออกมาทายช่ือเพื่อนแลว้  ไม่ควรออกมาซ ้ าอีก 
   2.7  สมาชิกท่ีเหลือ  2  กลุ่ม  ท ากิจกรรมใครเอ่ยเช่นกนั 
 

3.  ขั้นอภิปรำย  
     ประธานกลุ่มรับใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 3.1  เร่ือง  การสร้างเสน่ห์   สมาชิกศึกษา 

เรียนรู้  และประธานกลุ่มรับใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 3.1  เร่ือง ใครเอ่ย  สมาชิกในกลุ่มร่วมกนั
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและบนัทึกในประเด็นดงัต่อไปน้ี    
                   3.1  ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม  ใครเอ่ย  
                   3.2  เพราะเหตุใดเราตอ้งจดจ าช่ือเพื่อนและบุคคลท่ีเรารู้จกัใหไ้ด้ 
                   3.3  สมาชิกคิดวา่เรามีวธีิสร้างเสน่ห์อยา่งง่ายๆ ไดอ้ยา่งไร 
                   3.4  สมาชิกมีวธีิการปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นอยา่งไร 
 
 
 



10 

 

 

4. ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 
 นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปถึงการจดจ าช่ือเพื่อน  เป็นการแสดงออกวา่เราเห็นความส าคญั
ของผูอ่ื้น   เพราะทุกคนตอ้งการใหผู้อ่ื้นจ าช่ือของตนใหไ้ดน้ัน่เอง  เม่ือเราตอ้งการการปฏิบติัจาก
เพื่อนอยา่งไร  คนอ่ืนก็ตอ้งการเหมือนเราดว้ยเช่นกนัการรู้จกัและจดจ าเพื่อนไดแ้ม่นย  า  บ่งบอกวา่
เราเอาใจใส่เพื่อนมากนอ้ยเพียงใด 
 

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  บนัทึกในภาพรวมเพื่อพฒันาและปรับปรุง 
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 ่ 3    คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.1  ใครเอ่ย 
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 ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.1  ใครเอ่ย 

 

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 ่ 3    คุณค่ำด้ำนสังคม  
(ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  3.1  ใครเอ่ย 

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 ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.1  ใครเอ่ย 

 

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  ผา่นเกณฑ์ 
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แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  3.1  ใครเอ่ย 

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 ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  3.1  ใครเอ่ย 

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

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

เร่ืองที ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  3.1  ใครเอ่ย 

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

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

 
                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                      (..............................................................) 
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ใบควำมรู้ประกอบกจิกรรมที่   3.1 
เร่ือง  วธีิสร้ำงเสน่ห์ 

 
                        วิธีสร้างเสน่ห์ 
 
เป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์ตอ้งการเป็นท่ียอมรับของสังคม เพราะมนุษยไ์ม่   

สามารถอยูค่นเดียวได ้ตอ้งมีการพึ่งพาอาศยั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับ
ของบุคลอ่ืนท่ีเราอยูร่วมกนั  จึงควรสร้างสร้างเสน่ห์อยา่งง่าย ๆ ดงัน้ี 

  
ขอ้ท่ี 1  ตอ้งมีความเช่ือมัน่ตนเอง คนท่ีมีเสน่ห์ดึงดูด
คนอ่ืนได ้ ตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตนเองก่อน  มี
เอกลกัษณ์ของตนเอง มีศกัด์ิศรีของตนเอง ถา้ฝึกได้
อยา่งน้ีท่านก็เร่ิมท่ีจะมีเสน่ห์ข้ึนอยา่งแน่นอน 

 
        ขอ้ท่ี 2 ตอ้งฝึกเป็นผูฟั้งท่ีดี  หดัฟังคนอ่ืน 
     อยา่งตั้งใจ อยา่งสนใจ ท าให้อีกฝ่ายหน่ึงรู้สึก 

ส าคญัรู้สึกมีความสุข เขายอ่มรักและนิยมท่าน 
 ซ่ึงเป็นการเพิ่มเสน่ห์ไดอี้กขั้นหน่ึง 

 
 ขอ้ท่ี 3 ในการสร้างเสน่ห์นั้น ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ  
 การจดจ าช่ือผูอ่ื้นและฝึกช่ืนชมผูอ่ื้น  เพราะมนุษยทุ์ก
คนยอ่มชอบส่ิงดี ๆ ชอบค าชมมากกวา่ค าต าหนิ  ให้
หมัน่หาค าพูดดีๆ มาใชใ้นชีวิตประจ าวนั ท่านก็จะเป็น
คนมีเสน่ห์อยา่งแน่นอน 100 % 

  
                                                                           ราตรี  ลือชยั 
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ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่  3.1  
เร่ือง  ใครเอ่ย 

 
 

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

ค ำช้ีแจง  ใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากการท ากิจกรรม  ใครเอ่ย  แลว้
บนัทึกในประเด็นดงัต่อไปน้ี    
 
 1. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม  ใครเอ่ย  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 2. เพราะเหตุใดเราตอ้งจดจ าช่ือเพื่อนและบุคคลท่ีเรารู้จกัใหไ้ด้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 3. สมาชิกคิดวา่เรามีวธีิสร้างเสน่ห์อยา่งง่ายๆ ไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4. สมาชิกมีวธีิการปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 



20 

 

 

กจิกรรมที ่ 3.2 
 
 
กจิกรรม ไมไ้ผร่วมพลงั                
  

ขนำดของกลุ่ม 25 คน แบ่งกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์และกำรเตรียมกำร 
1. ไมไ้ผข่นาด  0.3×20 ซ.ม. จ  านวน 120 อนั 
2. ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี  3.2  เร่ือง  ไมไ้ผร่วมพลงั 
3. ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี  3.2  เร่ือง  ความสามคัคี 
4. จดัหอ้งโล่งส าหรับท ากิจกรรม 

 

ควำมคิดรวบยอด 
 ความรักและสามคัคี  มีความจ าเป็นต่อการอยูร่่วมกนัในสังคม  เม่ือเรามีความรักมอบให้
ผูอ่ื้น  สังคมก็จะน่าอยู ่ เกิดความไวว้างใจ  มีความปรารถนาดีต่อกนั  ใหก้ารช่วยเหลือกนั  ความ
สามคัคีก็จะตามมาในสังคม  การมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  เกิดจากความรักความสามคัคี  
ท่ีตนเองและผูอ่ื้นมอบใหแ้ก่กนันัน่เอง  การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าใหน้กัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเอง
และผูอ่ื้น  สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 

1.  นกัเรียนเห็นความส าคญัของความรักความสามคัคีของการอยูร่่วมกนั 
 2.  นกัเรียนสามารถท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมความรักและสามคัคี 

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

              5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
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      กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1.   ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
      1.1   นกัเรียนและครูพูดคุยถึงเร่ือง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามคัคีท่ีนกัเรียนเคยได้

ยนิ หรือเคยปฏิบติัมาก่อน ท าใหเ้กิดผลอยา่งไรต่อตนเองและสังคม นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรต่อตนเอง  
      1.2   นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
 

2.   ขั้นกจิกรรม 
      2.1   นกัเรียนนัง่เป็นกลุ่ม  ประธานกลุ่มรับไมไ้ผก่ลุ่มละ 20 อนั พร้อมแบบบนัทึก

กิจกรรมหกัไมไ้ผ ่ กลุ่มละ 1 แผน่  และท ากิจกรรม  3  คร้ัง  ดงัน้ี 
      2.2   คร้ังท่ี 1 สมาชิกทดลองหกัไมไ้ผค่นละ  1 อนั และช่วยกนัอภิปรายผลการหกัเป็น

เช่นไร  เช่น หกัคร้ังท่ี 1 ไมไ้ผห่กัอยา่งง่ายดาย  โดยเลขากลุ่มบนัทึกผล 
      2.3   คร้ังท่ี 2 ใหต้วัแทนสมาชิกหกัไมไ้ผ ่จ  านวน 5 อนั  และส่งใหส้มาชิกคนอ่ืน

ทดลองหกั ช่วยกนัอภิปรายผล  เลขากลุ่มบนัทึกผล    
      2.4   คร้ังท่ี 3 ใหต้วัแทนสมาชิกหกัไมไ้ผ ่จ  านวน 10 อนั  และส่งใหส้มาชิกคนอ่ืน

ทดลองหกั ช่วยกนัอภิปรายผล  เลขากลุ่มบนัทึกผล    
     2.5   ครูสุ่มกลุ่ม  3 กลุ่ม น าเสนอผลกิจกรรมหนา้ชั้นเรียน  
 

3.   ขั้นอภิปรำย  
      ประธานกลุ่มรับใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 3.2  เร่ือง ความสามคัคี  สมาชิกศึกษา

เรียนรู้และช่วยกนัอภิปรายตอบใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 3.2  เร่ือง  ความสามคัคี  ในประเด็นดงัน้ี 
     3.1 ขอใหส้มาชิกกลุ่มของท่าน  ช่วยกนับอกเล่าเหตุการณ์ท่ีแสดงถึงความสามคัคี กลุ่ม

ละ  1  เร่ือง 
     3.2  ขอใหส้มาชิกช่วยบอกถึงความส าคญัของการรู้รักสามคัคี 
 

     3.3  ถา้หากสังคมไม่มีความสามคัคี  ส่งผลต่อประเทศชาติอยา่งไรบา้ง 
 

4.  ขั้นสรุปและน ำไปใช้ 
      นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปถึงประโยชน์ของการมีความสามคัคีในหมู่คณะ  ท าใหก้าร
ท ากิจการใดก็เขม้แขง็ประสบความส าเร็จอยา่งง่ายดาย   ตวัอยา่งเช่น  ชาวบา้นในจงัหวดัภาคเหนือ
รวมพลงักนัช่วยลากรถท่ีตกลงไปในเหวลึกข้ึนมาได ้ หลงัจากท่ีผูเ้สียหายเจรจากบัรถลากและคิดคา้
จา้งสูงมาก  ผูเ้สียหายไม่มีเงินพอ  ชาวบา้นจึงระดมช่วยจนประสบความส าเร็จ  มีการช่ืนชมในส่ือ
โซเซียลอยา่งกวา้งขวาง เป็นตน้  
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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 ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.2  ไมไ้ผร่วมพลงั                
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 ่ 3    คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.2  ไมไ้ผร่วมพลงั 

 

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 ์



25 

 

 

แบบประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 3   คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  3.2  ไมไ้ผร่วมพลงั                

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 ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.2  ไมไ้ผร่วมพลงั     

 

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 ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  3.2   ไมไ้ผร่วมพลงั                

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 ่ 3   คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  3.2  ไมไ้ผร่วมพลงั                

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

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

เร่ืองที ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  3.2   ไมไ้ผร่วมพลงั                

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

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

 
                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 

                                                                         (..............................................................) 
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แบบบันทกึประกอบกจิกรรมที ่3.2 
ผลกำรท ำกจิกรรมหักไม้ไผ่ 

 
 

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

ค ำช้ีแจง   ขอใหส้มาชิกกลุ่มท ากิจกรรมหกัไมไ้ผ ่   แลว้ช่วยกนับนัทึกผลการหกัไมไ้ผ ่จ านวน 3 
คร้ัง  ใชเ้วลาท ากิจกรรม 7 นาที             
 
คร้ังท่ี 1  ผลการหกัไมไ้ผ ่คนละ 1 อนั  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
คร้ังท่ี 2  ผลการหกัไมไ้ผ ่กลุ่มละ 5 อนั  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 
 

คร้ังท่ี 3  ผลการหกัไมไ้ผ ่กลุ่มละ 10 อนั  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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ใบควำมรู้ประกอบกจิกรรมที่ 3.2 
เร่ือง ควำมสำมัคคี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

กองดุริยางคท์หารบก. “ความสามคัคี” (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก 
www.rta-band.com/rtasm/army1.htm2 เมษายน  2558 

 
 

         ความสามัคคี  คือ  การรวมพลงักบัคนอ่ืน เพื่อท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงดว้ยความ   
พร้อมเพรียงกนัใหส้ าเร็จสมประสงค ์ การรวมก าลงักบัคนอ่ืนจะเพิ่มขีดความสามารถ 
ท างานใหญ่ไดส้ าเร็จ   การรวมก าลงัอาจจะเป็นก าลงักาย ก าลงัความคิดเห็น ก าลงัความรู้  
สุดแต่ผูใ้ดจะมีก าลงัอยา่งใดแลว้ใชก้ าลงัความสามารถท่ีมีดว้ยความพร้อมเพรียง เป็นน ้ า 
หน่ึงใจเดียวกนั โดยไม่มีการววิาทบาดหมางกนั 
        ความพร้อมเพรียงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั หมายถึง การท าหนา้ท่ี ใครมีหนา้ท่ีอยา่งใด 
 ก็ท  าหนา้ท่ีอยา่งนั้น ไม่เก่ียงงาน รักษาหนา้ท่ีของตนใหด้ าเนินไปดว้ยดี ประเทศชาติท่ีมีคน 
พร้อมเพรียงอยา่งน้ียอ่มน าไปสู่ความเจริญมัน่คง ซ่ึงเป็นบ่อเกิดของความสุขความเจริญ  
และเป็นส่ิงคุม้ครองป้องกนัภยัอนัตรายต่าง ๆไปดว้ย  
          ความพร้อมเพรียงกนัจ าแนกเป็น 2 อยา่งคือ 

1.  การพร้อมเพรียงกนัทางกาย ไดแ้ก่ การช่วยกนัสนบัสนุนส่งเสริมการงานของหมู่ 
คณะใหส้ าเร็จลุล่วง ไม่รังเกียจเก่ียงงอน แก่งแยง่ชิงดีกนั หรือแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่า 
          2.  การพร้อมเพรียงกนัทางใจ ไดแ้ก่ มีใจรักใคร่หวงัดีต่อกนั ไม่บาดหมาง เกลียดชงั  
ช่วยกนัคิดอ่านการงานของหมู่คณะดว้ยใจซ่ือตรง  และหวงัประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ 
ไม่ท าความคิดเห็นแตกต่าง แก่งแยง่หรือคิดชิงดีกนั 
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ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่ 3.2 
เร่ือง ควำมสำมัคคี 

 
 

ช่ือกลุ่ม................................................................ 
 
ค ำช้ีแจง  ขอใหส้าชิกกลุ่มช่วยกนัอภิปรายและตอบในประเด็นดงัน้ี  
3.1 ขอใหส้มาชิกกลุ่มของท่าน ช่วยกนับอกเล่าเหตุการณ์ท่ีแสดงถึงความสามคัคี กลุ่มละ 1  เร่ือง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3.2  ขอใหส้มาชิกช่วยบอกถึงความส าคญัของการรู้รักสามคัคี 

 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
 
3.3 ถา้หากสังคมไม่มีความสามคัคี  ส่งผลต่อประเทศชาติอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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กจิกรรมที ่ 3.3 
 
 
กจิกรรม ปิดตาหาคู่ 
 

ขนำดของกลุ่ม 25 คน แบ่งกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์และกำรเตรียมกำร 
1. ผา้ส าหรับผกูปิดตาจ านวน 6 ผนื   
2. ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 3.3  เร่ือง การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 
3. ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี  3.3 เร่ือง  ขอ้คิดจากกิจกรรมปิดตาหาคู่ 
4. หอ้งโล่งส าหรับท ากิจกรรม 

 

ควำมคิดรวบยอด 
 การอยูร่่วมกนัในสังคม  ตอ้งมีความรัก  ความไวว้างใจ  การช่วยเหลือกนัในหมู่คณะ  การ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัจะท าใหก้ารท างานราบร่ืน  ประสบผลส าเร็จร่วมกนั  ท าใหเ้กิดการมองเห็น
คุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  ซ่ึงเกิดจากความความรัก  ความไวว้างใจ  การช่วยเหลือกนัในหมู่คณะ
นัน่เอง  การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าใหน้กัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถประเมินผล
การท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 

1. นกัเรียนเห็นความส าคญัของความรักความไวว้างใจ  การช่วยเหลือกนัในหมู่คณะ 
 2. นกัเรียนสามารถท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมความไวว้างใจ  การช่วยเหลือกนัในหมู่คณะ 
 3. นกัเรียนมีความภาคภูมิใจ  มองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 

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

              5.สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
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       กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1  นกัเรียนและครูสนทนาถึงเร่ืองความรัก ความไวว้างใจ ความปรารถนาดีต่อกนัใน

หมู่คณะ ท าใหเ้ราอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข ตรงกนัขา้มถา้หากเรามีความเกลียดชงักนั ไม่
ไวว้างใจกนั อิจฉาริษยากนั เราก็จะอยูใ่นสังคมอยา่งหวาดระแวงนัน่เอง 

    1.2   นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
 

2.  ขั้นกจิกรรม 
    2.1  สมาชิกกลุ่มละ 5 คน นัง่เป็นกลุ่มยอ่ย โดยมีพื้นท่ีตรงกลางวา่งส าหรับท ากิจกรรม  

ทุกกลุ่มส่งตวัแทน 2 คน คนท่ี 1 ผกูผา้ปิดตา   คนท่ี 2 ยนืห่างจากสมาชิกคนท่ี 1 ประมาณ 3 เมตร 

   2.2   แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมา 1 คน เพื่อหมุนตวัสมาชิกคนท่ี 1 ของกลุ่มเพื่อน โดย

หมุนจ านวน 3 รอบ 

   2.3  สมาชิกท่ีถูกปิดตาตอ้งตามหาสมาชิกคนท่ี 2 ของกลุ่มตนเองใหเ้จอ โดยคนท่ี 2 ห้าม

ส่งสัญญาณใดๆ แต่สมาชิกคนอ่ืนๆ ของกลุ่มสามารถบอกสมาชิกคนท่ี 1 ของกลุ่มตนเองได ้

   2.4  ครูชมเชยนกัเรียนทุกคน 

   2.5  ประธานกลุ่มรับใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 3.3 เร่ือง การเห็นคุณค่าในตนเองและ

ผูอ่ื้น  สมาชิกช่วยกนัศึกษาเรียนรู้ 

3.  ขั้นอภิปรำย  
     ประธานกลุ่มรับใบงานประกอบกิจกรรมท่ี  3.3 เร่ือง ขอ้คิดจากกิจกรรมปิดตาหาคู่ 
สมาชิกช่วยกนัอภิปรายตอบในประเด็นต่อไปน้ี  

    3.1  จากการท ากิจกรรมปิดตาหาคู่ สมาชิกไดข้อ้คิดใดบา้งท่ีสามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั   
     3.2  สมาชิกคิดวา่คนท่ีเพื่อนสามารถเช่ือถือไวว้างใจมีลกัษณะเช่นไร 
     3.3  สมาชิกคิดวา่คนท่ีมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นมีลกัษณะเช่นไร 
 

4.  ขั้นสรุปและน ำไปใช้ 
      นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปถึงความความรัก ความไวว้างใจ การช่วยเหลือกนัในหมู่
คณะ มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ  เกิดความภาคภูมิใจท าใหม้องเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  
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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 ่ 3   คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.3   ปิดตาหาคู่ 
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 ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.3  ปิดตาหาคู่ 

 

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 ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  3.3  ปิดตาหาคู่ 

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 ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.3  ปิดตาหาคู่ 

 

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 ์



40 

 

 

แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  3.3  ปิดตาหาคู่ 

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 ่ 3   คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  3.3  ปิดตาหาคู่ 

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

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

เร่ืองที ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  3.3  ปิดตาหาคู่ 

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

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

 
                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                      (..............................................................) 
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ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่  3.3 
เร่ือง ข้อคิดจำกกจิกรรมปิดตำหำคู่ 

 
 
ค ำช้ีแจง  ใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกนัอภิปรายและเขียนตอบในประเด็นท่ีก าหนดให้ 
 

ช่ือกลุ่ม................................................................ 
 
1.  จากการท ากิจกรรมปิดตาหาคู่ สมาชิกไดข้อ้คิดใดบา้งท่ีสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2.  สมาชิกคิดวา่คนท่ีเพื่อนสามารถเช่ือถือไวว้างใจมีลกัษณะเช่นไร 
.............................................................................................................................................................

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

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

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

3.  สมาชิกคิดวา่คนมีมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นมีลกัษณะเช่นไร 
.............................................................................................................................................................

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

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

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

 

 

 



44 

 

 

กจิกรรมที ่ 3.4 
 
 

กจิกรรม คีบถัว่  
 

ขนำดของกลุ่ม 25 คน แยกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50  นาที 
 

อุปกรณ์และกำรเตรียมกำร 
1. ตะเกียบไมไ้ผจ่  านวน 5 คู่ 
2. ถัว่เขียวประมาณ 30 กรัม 
3. แกว้พลาสติก จ านวน 12 ใบ 
4. แบบบนัทึกผลการท ากิจกรรม 
5. ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 3.4 เร่ือง ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
6. จดัหอ้งโล่งส าหรับท ากิจกรรม 

 

ควำมคิดรวบยอด 
 ทุกคนมีคุณค่าในตนเอง  และมีความแตกต่างกนั  บางคนเก่ง  บางคนอ่อนแอ  บางคนมีปม
ดอ้ย  มีสุข  มีทุกข ์ คนเราเลือกเกิดไม่ไดแ้ต่เลือกท่ีจะเป็นได ้ โดยรู้จกัน าความดีท่ีมีอยูใ่นตนเองมา
พฒันาใหเ้ป็นจุดเด่น  และน าส่ิงท่ีเป็นขอ้บกพร่องมาแกไ้ขปรับปรุงปรับเปล่ียนใหเ้ป็นประโยชน์
ต่อตนเองและผูอ่ื้น  เสมือนการปลูกตน้ไมท่ี้ดูแลรดน ้าพรวนดินให้ออกดอกออกผลงดงาม  จากการ
ดูแลเอาใจใส่อยา่งดี  การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าให้นกัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถ
ประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 

1. นกัเรียนรู้จกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 2. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ส่ิงท่ีเป็นความดีและขอ้บกพร่องของตนเอง 
 3. นกัเรียนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง 
 ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 

1. สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี 
2. สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
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3. ความสัมพนัธ์ท่ีดีของสมาชิกภายในกลุ่ม 
4. ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์

              5. สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
 
       กำรด ำเนินกจิกรรม 

 
1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1  นกัเรียนและครูสนทนาถึงเร่ืองคนเรามีความแตกต่างในดา้นใดบา้ง  เราคิดอยา่งไร

ต่อความแตกต่างของตวัเราและผูอ่ื้น 
    1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
 

2.  ขั้นกจิกรรม 
     2.1  สมาชิกกลุ่มละ 5 คน  นัง่เป็นแถวตอน  มีแกว้ใบท่ี 1 วางไวด้า้นหนา้แถว  สมาชิก

คนท่ี 1 ของกลุ่มถือตะเกียบ 1 คู่ 

     2.2  แต่ละกลุ่มมีแกว้ใบท่ี  2  ใส่ถัว่เขียว ใบละประมาณ  20 เมล็ด  ตั้งบนโตะ๊ตรงกบัแต่

ละแถวห่างไปประมาณ  5  เมตร  

     2.3  ครูใหส้ัญญาณเร่ิม  สมาชิกคนท่ี  1  รีบวิง่ไปท่ีแกว้ใส่เมล็ดถัว่เขียว  ใชต้ะเกียบคีบ

เมล็ดถัว่เขียว  น ามาใส่ในแกว้ใบท่ี  1  ตรงหนา้แถวของตน       

     2.4  คนท่ี 1 ส่งตะเกียบใหเ้พื่อนคนต่อไปปฏิบติัเช่นเดียวกนัจนครบสมาชิกในกลุ่ม 

     2.5  ระหวา่งคีบมาใส่แกว้ใครท าถัว่เขียวหล่นก่อนใส่แกว้  ตอ้งกลบัไปคีบมาใหม่ทุก

คร้ัง 

     2.6  เม่ือหมดเวลาครูนบัเมล็ดถัว่เขียวของทุกกลุ่ม  

     2.7  ครูชมเชยกลุ่มท่ีชนะและชมเชยสมาชิกทุกกลุ่ม 
     2.8  ประธานกลุ่มรับใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี  3.4  เร่ือง  ความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล   สมาชิกช่วยกนัศึกษาเรียนรู้ 
 

3.  ขั้นอภิปรำย  
 ประธานกลุ่มรับใบงานประกอบกิจกรรมท่ี  3.4  เร่ือง ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

สมาชิกช่วยกนัอภิปรายเขียนตอบในประเด็นต่อไปน้ี  
      3.1  นกัเรียนคิดวา่มีส่ิงใดบา้งท่ีคนเราแตกต่างกนั? 
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      3.2   สมาชิกมีขอ้คิดใดบา้งท่ีช่วยลดความขดัแยง้ท่ีเกิดจากความแตกต่างกนัของมนุษย ์
      3.3  สมาชิกไดข้อ้คิดใดบา้งจากการท ากิจกรรม คีบถัว่ 
 

4.  ขั้นสรุปและน ำไปใช้ 
      นกัเรียนช่วยกนัสรุปวา่กิจกรรมน้ีใหข้อ้คิดในดา้นความสามารถความถนดัท่ีต่างกนั แต่
เราก็สามารถยอมรับในความแตกต่างและอยูร่่วมกนัไดใ้นสังคม ยอมรับ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
มองเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้นมากข้ึน ท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ น าไปเป็นก าลงัใจในการ
ด าเนินชีวติ แสวงหาและท าส่ิงดีๆ ส าหรับตนเองและผูอ่ื้น  

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 ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.4   คีบถัว่ 
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 ่ 3    คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.4   คีบถัว่ 

 

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 ่ 3   คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  3.4  คีบถัว่ 

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 ่ 3   คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.4   คีบถัว่ 

 

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 ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  3.4   คีบถัว่ 

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 ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  3.4   คีบถัว่ 

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

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

เร่ืองที ่ 3   คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  3.4    คีบถัว่ 

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

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

 
                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                      (..............................................................) 
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ใบควำมรู้ประกอบกจิกรรมที่ 3.4 
เร่ือง ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

 
มนุษย์มีควำมแตกต่ำงในด้ำนต่ำงๆ ดังนี ้
      1. ด้ำนร่ำงกำย   ความแตกต่างทางดา้นร่างกาย สามารถแบ่งได ้ 2  ลกัษณะ คือลกัษณะทาง
ร่างกายซ่ึงสามารถมองเห็นไดเ้ด่นชดั  เช่น รูปร่าง หนา้ตา อาย ุเพศ ลกัษณะของสีผวิ เส้นผม เล็บ
เป็นตน้ ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลและลกัษณะทางร่างกาย  ซ่ึงไม่สามารถมองเห็นได้
เด่นชดั เช่น การท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย การเตน้ของหวัใจ  ความดนัโลหิต  กลุ่มเลือด 
ปฏิกิริยาท่ีมีต่อยาและสารเคมีอ่ืนๆ ฯลฯ  ซ่ึงเราสามารถใชเ้คร่ืองมือในการวดัลกัษณะเหล่าน้ีได ้
      2.  ด้ำนอำรมณ์   อารมณ์  หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลท่ีถูกกระตุน้จากส่ิงเร้า ทั้งส่ิงเร้า
ภายในและภายนอกและความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนน้ี มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยทัว่ไป
อารมณ์จะมีลกัษณะอารมณ์ดา้นบวก คือ อารมณ์ดี พอใจ สบายใจ สุขใจฯลฯ และอารมณ์ดา้นลบ 
คือ อารมณ์ไม่ดี ไม่พอใจ หงุดหงิด ทุกขใ์จ ฯลฯ คนแต่ละคนมีอารมณ์แตกต่างกนั นอกจากน้ียงัมี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ไดแ้ตกต่างกนัดว้ย  ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวอาจจะช่วยส่งเสริมให้
บุคคลมีชีวติท่ีมีความสุขหรืออาจเป็นตวับัน่ทอนความสุขในชีวติก็ได ้
     3. ด้ำนสังคม   บุคคลแต่ละบุคคลมีพฤติกรรมดา้นสังคมแตกต่างกนั  นบัตั้งแต่ลกัษณะการพูดจา
ส่ือสาร การแต่งกาย การคบเพื่อน  และบุคลิกภาพทางสังคมอ่ืนๆ  ทั้งน้ีเพราะแต่ละบุคคลมาจาก
สังคมท่ีแตกต่างกนั เช่น มาจากครอบครัวท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงหมายถึงไดรั้บการอบรมเล้ียงดูท่ี
แตกต่างกนั  บิดามารดามีอาชีพการศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจและลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั ยอ่ม
ส่งผลใหบุ้คคลมีลกัษณะสังคมท่ีไม่เหมือนกนั  นอกจากครอบครัวแลว้ยงัมีหน่วยสังคมอ่ืนๆ  ท่ีมี
อิทธิพลท าใหบุ้คคลมีความแตกต่างกนั 
      4. ด้ำนสติปัญญำ  ความแตกต่างทางดา้นสติปัญญา ไดแ้ก่  ความสามารถของบุคคลในการจ า 
การคิด การตดัสินใจ  การแกปั้ญหา  การเรียนรู้ และการกระท าส่ิงต่างๆ รวมทั้งความสามารถใน
การปรับตวั ถา้บุคคลใดท าส่ิงเหล่าน้ีไดดี้แสดงวา่บุคคลนั้นมีสติปัญญาสูง นกัจิตวทิยาและนกัการ
ศึกษาคน้พบวา่ คนเรามีระดบัสติปัญญาแตกต่างกนั ตั้งแต่ระดบัสูง-ต ่า  ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดความ
แตกต่างในดา้นประสิทธิภาพของบุคคล ทั้งในแง่ของการท างาน และการท าพฤติกรรมอ่ืนๆ ในชีวติ 
                                           จ  าเนียร ช่วงโชติ. “ความแตกต่างระหวา่งบุคคล”  
                                (ออนไลน์)เขา้ถึงไดจ้ากnuttapong.wikispaces.com  2  พฤษภาคม 2558 
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ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่ 3.4 
เร่ือง ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

 
 

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

ค ำช้ีแจง  สมาชิกช่วยกนัอภิปรายตอบแบบบนัทึกประกอบกิจกรรมท่ี 3.4 ในประเด็นต่อไปน้ี 
 
1. นกัเรียนคิดวา่มีส่ิงใดบา้งท่ีคนเราแตกต่างกนั? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2.  สมาชิกมีขอ้คิดใดบา้งท่ีช่วยลดความขดัแยง้ท่ีเกิดจากความแตกต่างกนัของมนุษย ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3. สมาชิกไดข้อ้คิดใดบา้งจากการท ากิจกรรมคีบถัว่ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

 
 
 

 

คนเรามีความสามารถ

แตกต่างกนั และเราควร

ภูมิใจในตนเองครับ 



56 

 

 

กจิกรรมที ่3.5 
 
 
กจิกรรม วนัน้ีคุณชมใคร  
   

ขนำดของกลุ่ม 25 คน  กลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์และกำรเตรียมกำร 
1. ขอ้ความประกอบกิจกรรมท่ี 3.5 เร่ือง ค าพูดแบบไหนท่ีทุกคนตอ้งการฟัง   
2. กระดาษเปล่า A 4 ส าหรับจดบนัทึก 
3. ใบงานประกอบกิจกรรม ท่ี 3.5 เร่ือง ชมเพื่อน 
4. หอ้งโล่งส าหรับท ากิจกรรม 

 

ควำมคิดรวบยอด 
 มนุษยทุ์กคนยอ่มตอ้งการเป็นท่ีรัก และยอมรับจากสังคมรอบขา้ง  แต่การท่ีจะไดรั้บความ
รักหรือการยอมรับจากคนอ่ืน เราก็ควรรู้จกัมอบความรักและใหก้ารยอมรับบุคคลอ่ืนก่อน การมอง
ตนเองและผูอ่ื้นในแง่บวกจะท าใหไ้ดรั้บความรักและการยอมรับจากผูอ่ื้นกลบัมาเช่นกนัการท า
กิจกรรมคร้ังน้ีท าให้นกัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถประเมินผลการท ากิจกรรม
ได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
ด้ำนเน้ือหำ 

 1. นกัเรียนรู้ถึงความส าคญัและประโยชน์ของการแสดงพฤติกรรมท่ีดีกบัผูอ่ื้น  
 2. นกัเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีดีกบัผูอ่ื้นได ้
 3. นกัเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการแสดงพฤติกรรมต่อผูอ่ื้นในแง่บวก 

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

              5. สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
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      กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1. ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1 นกัเรียนและครูสนทนาถึงเร่ืองค าพูดท่ีทุกคนตอ้งการฟัง  คือค าช่ืนชม  ค าพูดท่ี

ไพเราะจากบุคคลรอบขา้ง  เม่ือนกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อใครและกล่าวช่ืนชมออกมา  ผูไ้ดรั้บค าชม
ตอ้งรู้สึกดีใจ  ภูมิใจ  และเม่ือเรารู้สึกดีกบัใครเราก็ยอ่มไดรั้บส่ิงดีๆ กลบัมาเช่นกนั 

     1.2 นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
 

 2. ขั้นกจิกรรม   
     2.1  สมาชิกนัง่เป็นกลุ่ม เพื่อท ากิจกรรม  ชมเพื่อน  โดยเร่ิมจากประธานกลุ่มพูดชม

สมาชิกทั้ง 4 คน ดว้ยความจริงใจในส่ิงท่ีดีของเพื่อน  เช่น“วสิาเธอร้องเพลงไดไ้พเราะมากเราชอบ
จริงๆ”  “ วนัน้ีสมชยัเก่งจงั ท าการบา้นถูกทุกขอ้เลย ” 

     2.2  สมาชิกผลดักนัพูดชมเพื่อนจนครบทั้ง 5 คน  
     2.3  ตวัแทนกลุ่มรับขอ้ความประกอบกิจกรรม ท่ี 3.5เร่ือง ค าพูดท่ีทุกคนตอ้งการฟัง 
     2.4  สมาชิกกลุ่มเลือกค าท่ีก าหนดใหก้ลุ่มละ 3 ค า แต่งประโยคชมเพื่อน ใชเ้วลากลุ่มละ 

5 นาทีโดยแต่ละค าท่ีน ามาแต่งประโยคมีคะแนนแตกต่างกนั ครูจะเป็นผูเ้ฉลยคะแนน 

      2.5  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 

3.  ขั้นอภิปรำย 
     สมาชิกในกลุ่มร่วมอภิปรายตอบแบบบนัทึกกิจกรรมในประเด็นต่อไปน้ี  
     3.1  พฤติกรรมใดบา้งท่ีนกัเรียนควรแสดงต่อบุคคลรอบขา้ง 
     3.2  หลงัจากท ากิจกรรมชมเพื่อนแลว้  นกัเรียนไดข้อ้คิดใดบา้งต่อการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น

ในสังคม 
     3.3  สมาชิกช่วยกนับอกความรู้สึก  เม่ือเจอเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ 
 

4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 
      นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปวา่กิจกรรมวนัน้ี  นกัเรียนสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
ได ้ โดยเราสามารถแสดงความรักความปรารถนาต่อผูอ่ื้นอยา่งจริงใจ  โดยการพูดชมเพื่อนและ
บุคคลรอบขา้ง  ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้นมากข้ึน  ท าใหเ้กิดความ
ภาคภูมิใจ  คิดท าส่ิงดีๆ  ส าหรับตนเองและผูอ่ื้น 
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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 ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.5  วนัน้ีคุณชมใคร 
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


60 

 

 

เกณฑ์ประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 3  คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.5  วนัน้ีคุณชมใคร 

 

รายการประเมิน 

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

(1คะแนน) 
ขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ 

บนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วน
นอ้ย 

ขอ้มูลตรงประเด็น 
 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกทุก
ประเด็น 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ืองท่ี
ใหบ้นัทึกเป็นบางส่วน 

บนัทึกขอ้มูลตรงเร่ือง
ท่ีใหบ้นัทึกค่อนขา้ง
นอ้ย 

ขอ้มูลมีแนวความคิด
สร้างสรรค ์

น าเสนอแนวความคิด
ไดแ้ปลกใหม่ 
น่าสนใจ 

น าเสนอแนวความคิดท่ี
ดีได ้

น าเสนอแนวความคิด
ไดบ้า้งหรือไม่
สร้างสรรค ์

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย 
 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย ลายมือ
สวยงาม 

ผลงานสะอาดเรียบร้อย 
เป็นส่วนมาก 

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 ่ 3   คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  3.5   วนัน้ีคุณชมใคร 

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 ่ 3   คุณค่ำด้ำนสังคม  
 

กิจกรรมท่ี  3.5  วนัน้ีคุณชมใคร 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้

 (2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
(1คะแนน) 

สมาชิกมีการ
ท างานตาม
บทบาทหนา้ท่ี  

กระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ี
ของตน 

ไม่ค่อยกระตือรือร้นท างานตาม
หนา้ท่ีของตน  

ไม่มีความ
กระตือรือร้นท างาน
ตามหนา้ท่ีของตน 

สมาชิกมีการ
น าเสนอความ
คิดเห็น 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิด
ทุกคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ความคิดบางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิด
เพียงเล็กนอ้ย 

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงค ์

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงคดี์
มาก 

ผลงานบรรลุเป้าหมายตาม
วตัถุประสงคค์่อนขา้งดี 

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงคแ์ต่ตอ้ง
ปรับปรุง 

สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการสรุปความรู้
ท่ีไดรั้บ 

มีส่วนร่วมในการ
สรุปความรู้ทุก
คร้ัง 

มีส่วนร่วมในการสรุปความรู้
บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
สรุปความรู้นอ้ยมาก
หรือไม่แสดงความ
คิดเห็นเลย 

ความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกภายใน
กลุ่ม 

พูดคุย ยิม้แยม้
แจ่มใส มีความ 
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้แจ่มใส มี
ความสัมพนัธ์ท่ีค่อนขา้งดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้
แจ่มใส มี
ความสัมพนัธ์ต่อกนั
นอ้ยมาก 

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



63 

 

 

 
เกณฑก์ารผา่น   

สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์
แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 

กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
เร่ืองที ่ 3    คุณค่ำด้ำนสังคม  

 (ส าหรับนกัเรียน)   
 

กิจกรรมท่ี  3.5  วนัน้ีคุณชมใคร 
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  
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เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ............................................... 
แบบสรุปกำรประเมิน 

กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
เร่ืองที ่ 3   คุณค่ำด้ำนสังคม  

 (ส าหรับครู)   
 

กิจกรรมท่ี  3.5  วนัน้ีคุณชมใคร 
วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 

 

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 



65 

 

 

 
 
 

แบบสังเกตกำรท ำกจิกรรมและพฤติกรรมนักเรียน   
กำรท ำกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 3    คุณค่ำด้ำนสังคม  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  3.5   วนัน้ีคุณชมใคร 

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

1.  พฤติกรรมของนกัเรียนดา้นการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นและการท ากิจกรรมในภาพรวม
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
2.  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรม
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
3.  ขอ้เสนอแนะ  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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                                 ลงช่ือผูบ้นัทึก.................................................................. 
                                                      (..............................................................) 

ข้อควำมประกอบกจิกรรมที ่3.5 
เร่ือง ค ำพูดที่ทุกคนต้องกำรฟัง 

 
 
 

                           ใหเ้ลือกค าต่อไปน้ีกลุ่มละ 3 ค า แต่งประโยคชมเพื่อน 
                      แต่ละค ามีคะแนนใหด้ว้ยนะครับ 

 

 
สวสัดี 

 

 
ข้ีเกียจ 

 
น่ารักจงั 

 
แย ่

 
ยิม้ 

 
โชคดี 

 

 
เท่ห์ 

 
ไร้สาระ 

 
มีน ้าใจ 

 
ผวิด า 

 
 

พูด 
 

 
ขอบคุณ 

 
ไม่มีน ้าใจ 

 
สดใส 

 
เชย 

 
กลา้ 

 
อว้น 

 
ฉลาด 

 
ไม่ไดเ้ร่ือง 

 
ไปใหพ้น้ 

 
 

 

 

                              ค  าพูดแบบไหนท่ีคุณตอ้งการฟัง!! 
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เฉลยคะแนนหลงับัตรค ำ   

 

 
สวสัดี 

15 คะแนน 
 

 
ข้ีเกียจ 

5 คะแนน 

 
น่ารักจงั 

15 คะแนน 

 
แย ่

5 คะแนน 

 
ยิม้ 

15 คะแนน 

 
โชคดี 

15 คะแนน 
 

 
เท่ห์ 

10 คะแนน 

 
ไร้สาระ 

5 คะแนน 

 
มีน ้าใจ 

15 คะแนน 

 
ผวิด า 

5 คะแนน 
 

 
พูด 

15 คะแนน 
 

 
ขอบคุณ 

15 คะแนน 

 
ไม่มีน ้าใจ 
5 คะแนน 

 
สดใส 

15 คะแนน 

 
เชย 

5 คะแนน 

 
กลา้ 

15 คะแนน 
 

 
อว้น 

10 คะแนน 

 
ฉลาด 

10 คะแนน 

 
ไม่ไดเ้ร่ือง 
5 คะแนน 

 
ไปใหพ้น้ 
5 คะแนน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าพูดท่ีทุกคนตอ้งการฟัง 

คือค าพูดชมเชยและช่ืนชม

ดว้ยความจริงใจนะคะ 
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ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่3.5 
เร่ือง  ชมเพ่ือน 

 
 

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

ค ำช้ีแจงขอใหส้มาชิกร่วมอภิปรายและตอบแบบบนัทึกประกอบกิจกรรมท่ี 3.5 ในประเด็น 
ต่อไปน้ี 
 
1.  พฤติกรรมใดบา้งท่ีนกัเรียนควรแสดงต่อบุคคลรอบขา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.  หลงัจากท ากิจกรรมชมเพื่อนแลว้ นกัเรียนไดข้อ้คิดใดบา้งต่อการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
.............................................................................................................................................................

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

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

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

 

 

 

 

 

 

เราอยากใหใ้ครปฏิบติัแบบ

ใดกบัเรา เราก็ตอ้งปฏิบติั

แบบนั้นกบัเพื่อนดว้ยนะ

ครับ 



69 

 

 

 

 

บรรณนำนุกรม 
 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.“คู่มือกำรจัดกจิกรรม”ฝึกคิดแก้ปัญหำ พฒันำ EQ”(ส ำหรับ 
            อำสำสมัคร/แกนน ำศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ). นนทบุรี.โรงพิมพชุ์มนุม 
            สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั พิมพค์ร้ังท่ี 4. กนัยายน 2556. 
กองดุริยางคท์หารบก. “ควำมสำมัคคี”  (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก 

            www.rta-band.com/rtasm/army1.htm   2 เมษายน  2558 
จ าเนียร ช่วงโชติ. “ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล” (ออนไลน์)เขา้ถึงไดจ้าก   
            nuttapong.wikispaces.com  2  พฤษภาคม  2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rta-band.com/rtasm/army1.htm
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