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ค ำน ำ 
 
 

การเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคมอยา่งรวดเร็ว   ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล
ทุกช่วงวยั  โดยเฉพาะวยัรุ่นนับว่าเป็นวิกฤติช่วงหน่ึงของชีวิต  ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้ง
ร่างกายจิตใจ  อารมณ์และสังคม  เน่ืองจากเป็นช่วงต่อของวยัเด็กและผูใ้หญ่  การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวจะมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งวยัรุ่นดว้ยกนัเองและบุคคลรอบขา้ง  วยัรุ่นท่ีเห็นคุณค่าใน
ตนเองมีความภาคภูมิใจในตนเอง  ก็จะเลือกท าพฤติกรรมท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  รวมทั้งแสดง
พฤติกรรมท่ีดีต่อผูอ่ื้นดว้ย  การมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นพฒันาไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่ม 
ซ่ึงกิจกรรมท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น  เกิดการช่วยเหลือ  เก้ือกูล  เห็นอกเห็นใจและเขา้
ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ท าให้นกัเรียนตระหนกัวา่การมองเห็นคุณค่าในตนเองมีความส าคญั
ต่อการด าเนินชีวิต  เกิดการปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม  ลดและบรรเทาปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
นอกจากน้ีกิจกรรมกลุ่มยงัสามารถผลกัดนัและกระตุน้ให้พฒันาการดา้นอ่ืนๆ  ของวยัรุ่นเป็นไป
อยา่งเหมาะสมดว้ย 

จากแนวคิดดงักล่าว  ผูร้ายงานจึงไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันาการ
เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เร่ืองท่ี 4 คุณค่าดา้นสติปัญญา
ประกอบดว้ยกิจกรรม   20 ค าถาม  รู้ทนัส่ือ  ปฏิเสธไดไ้ม่ไร้ค่า  บอกต่อ และฉลาดเลือกฉลาดแต่ง   
จดัท าข้ึนส าหรับครูใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หรือกิจกรรม
กลุ่ม   เน้ือหามุ่งเน้นการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  โดยผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  มี
จุดมุ่งหมายส าคญั  ในการให้ครูแนะแนวหรือครูท่ีสนใจน าไปใช้ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
พฤติกรรมนกัเรียน  อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวติอยา่งปกติสุขและน่าช่ืนชม 
 
 
                ราตรี  ลือชยั 
       ครูวทิยฐานะช านาญการ 
            วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
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คู่มือกำรใช้ชุดกจิกรรม 

 

ชุดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นของ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  มีทั้งหมด  4  เร่ือง  โดยครูจดักิจกรรมตามล าดบั  ไดแ้ก่  

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
เร่ืองท่ี  1  คุณค่าดา้นร่างกาย       ไดแ้ก่  กิจกรรมท่ี  1.1 - 1.5 
เร่ืองท่ี  2  คุณค่าดา้นอารมณ์     ไดแ้ก่  กิจกรรมท่ี  2.1 - 2.5 
เร่ืองท่ี  3  คุณค่าดา้นสังคม ไดแ้ก่  กิจกรรมท่ี  3.1 - 3.5 
เร่ืองท่ี  4  คุณค่าดา้นสติปัญญา ไดแ้ก่  กิจกรรมท่ี  4.1 - 4.5 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ส าหรับชุดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ืองท่ี  4 คุณค่าดา้นสติปัญญาเล่มน้ี ประกอบดว้ยกิจกรรม 
20 ค าถามรู้ทนัส่ือ  ปฏิเสธไดไ้ม่ไร้ค่า  บอกต่อ และฉลาดเลือกฉลาดแต่ง  จดัท าข้ึนส าหรับครู
ใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหรือกิจกรรมกลุ่ม  เน้ือหา
มุ่งเนน้การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  โดยผา่นการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  ทั้งน้ีก่อนและ
หลงัการจดักิจกรรมทั้งหมด   ครูควรใหน้กัเรียนท าแบบวดัการมองเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ่ื้น  และครูตรวจแบบวดันอกเวลากิจกรรม   อน่ึงครูควรศึกษาแนวทางการด าเนินกิจกรรม
ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

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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 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 
4.  ขั้นเสร็จส้ินกจิกรรม 
          4.1  ใหน้กัเรียนท าแบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นเร่ืองท่ี 4  คุณค่าดา้นสติปัญญา 
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          4.2  ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อ
พฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น เร่ือง  คุณค่าดา้นสติปัญญา 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    โครงสร้ำงชุดกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์                                                                                
เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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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 

 

 

 

 
   กจิกรรมที ่ 4.1  

    
 

ขอตอ้นรับสู่กิจกรรมครับ  
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กจิกรรม  20 ค าถาม 
 

ขนำดของกลุ่ม 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์และกำรเตรียมกำร 
1. ภาพปริศนาประกอบกิจกรรมท่ี 4.1 อาชีพปริศนา 
2. ภาพเฉลยประกอบกิจกรรมท่ี 4.1  อาชีพชาวนา  
3. กระดาษเปล่าขนาด A4 ส าหรับจดบนัทึก กลุ่มละ 2 แผน่ 
4. ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 4.1 เร่ือง  การฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 4.1 เร่ือง  การฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. จดัหอ้งโล่งส าหรับท ากิจกรรม 

 

ควำมคิดรวบยอด 
 การอยูใ่นสังคมนั้น ทุกคนตอ้งการเป็นท่ียอมรับของบุคคลในสังคม  และพื้นฐานของการ
ส่ือสารกบัผูอ่ื้นท่ีง่ายท่ีสุดก็คือการพูดและการแสดงกิริยาท่าทาง ซ่ึงเป็นวธีิการสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีต่อกนั การจะเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อนๆ ในสังคม เราตอ้งค านึงถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเราให้
มาก ส่ิงหน่ึงท่ีเราสามารถท าไดก้็คือการตั้งใจฟังเวลาเพื่อนพูดใหม้าก เพราะเม่ือเราพูดเราก็ตอ้งการ
ใหค้นอ่ืนฟังเราเช่นกนั การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าให้นกัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  
สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
ด้ำนเน้ือหำ 

 1.  นกัเรียนรู้และเขา้ใจการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพได ้
 2.  นกัเรียนฝึกทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพได ้
 3.  นกัเรียนเห็นคุณค่าของการส่ือสารท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
 ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 

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

              5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 



9 

 

 

 
     กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1. ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
      1.1  นกัเรียนและครูสนทนาเก่ียวกบัประโยชน์ของการตั้งใจฟังผูอ่ื้น และการจบั

ใจความ เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์เพื่อการตดัสินใจ 
           1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  

 

2.  ขั้นกจิกรรม   
                    2.1  ประธานกลุ่มรับภาพอาชีพปริศนาประกอบกิจกรรมท่ี 4.1  กลุ่มละ 1 แผน่  และรับ
กระดาษเปล่าขนาด A4 ส าหรับจดบนัทึกขอ้มูลกลุ่มละ 1 แผน่  สมาชิกช่วยกนัพิจารณาวา่เป็นภาพ
การประกอบอาชีพอะไร 

                  2.2  สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัตั้งค  าถามกลุ่มละ 1 ขอ้  แต่ละขอ้ค าถาม  ครูจะตอบเพียง 
“ใช่ “ หรือ “ไม่ใช่” ในระหวา่งท่ีเพื่อนกลุ่มอ่ืนถาม สมาชิกกลุ่มต่างๆ ตอ้งตั้งใจฟังและประมวล
ค าถามของทุกกลุ่มมาวเิคราะห์เป็นค าตอบ  โดยทุกกลุ่มถามค าถามเวยีนจนครบรวม  20 ค าถาม 

     2.3  เม่ือครบ  20  ค  าถาม ใหแ้ต่ละกลุ่มเขียนช่ืออาชีพลงบนกระดาษเปล่ามาส่งครู 
     2.4  นกัเรียนดูภาพเฉลย อาชีพชาวนา ครูชมเชยกลุ่มท่ีตอบถูก 
      
 

3.  ขั้นอภิปรำย 
      ประธานกลุ่มรับใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 4.1 เร่ือง  การฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ  

และใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 4.1  เร่ือง  การฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ  สมาชิกกลุ่มช่วยกนัศึกษา
เรียนรู้ และช่วยกนัอภิปรายตอบในประเด็นดงัน้ี 
      3.1  สมาชิกช่วยกนัอภิปรายขอ้คิดท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม 20 ค าถาม  
                   3.2  สมาชิกช่วยกนับอกเทคนิคต่างๆ ท่ีช่วยในการตอบค าถามของกลุ่ม 
                   3.3  การเป็นผูฟั้งท่ีดีนั้น สมาชิกคิดวา่ควรมีพฤติกรรมอยา่งไรบา้ง 

 
 
 
4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 

      นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปวา่ การเป็นผูฟั้งท่ีดีควรมีพฤติกรรมอยา่งไร เช่น การมีสมาธิ 
ตั้งใจฟัง จบัใจความเร่ืองท่ีผูอ่ื้นพูด การสบตาผูพู้ด ไม่ท ากิจกรรมอ่ืนเม่ือผูอ่ื้นพูด แสดงอาการ
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ตอบสนอง เช่น ยิม้ พยกัหนา้ เป็นตน้ การฟังท่ีดีมีผลต่อการพิจารณาขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ ท่ีตอ้ง
ตดัสินใจ และเพื่อสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน เช่น การเป็นท่ีรักใคร่ เพื่อนๆ อยากพูดคุยดว้ย  
เป็นตน้ 
 

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 

 
 
 

แบบบันทกึรำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
กำรร่วมกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 

กิจกรรมท่ี  4.1  20  ค าถาม 
วนัท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 

 
 

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

สมาชิกในกลุ่มมีดงัน้ี 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์ประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

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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เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 

กิจกรรมท่ี  4.1  20  ค าถาม 

 

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 ์

แบบประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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เร่ืองที ่ 4  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  4.1  20  ค าถาม 

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

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

  ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินการท ากิจกรรมโดยท าเคร่ืองหมายถูก   ลงใน  
  ช่องระดบัคุณภาพใหต้รงกบัความเป็นจริง 

 
ท่ี 

 
รายการพฤติกรรม 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้ 

(2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
 (1 คะแนน) 

1 ขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น    
2 ขอ้มูลตรงประเด็น    
3 ขอ้มูลมีแนวความคิดสร้างสรรค ์    
4 ผลงานสะอาดเรียบร้อย    
5 ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด    

รวม    
รวมทั้งหมด  

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

   
    คะแนนท่ีไดคื้อ   
                                                                                                  15  
 

เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ..................... 
เกณฑ์ประเมินกำรร่วมกจิกรรม 

กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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เร่ืองที ่ 4    คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 

กิจกรรมท่ี  4.1  20  ค าถาม 

 

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 ์
แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 

กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  4.1  20  ค าถาม 

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

แบบสรุปกำรประเมิน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  4.1  20  ค าถาม 

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

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตกำรท ำกจิกรรมและพฤติกรรมนักเรียน   
กำรท ำกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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เร่ืองที ่ 4  คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  4.1  20  ค าถาม 

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

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

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

ภำพประกอบกจิกรรม ที ่ 4.1 
เร่ือง  20 ค ำถำม 
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ค ำช้ีแจง  ใหส้มาชิกกลุ่มดูภาพอาชีพปริศนา แต่ละกลุ่มตั้งค  าถามคร้ังละ 1  ค  าถาม รวมทั้งหมด 20 
ค าถาม  ตวัอยา่งค าถาม เช่น “เป็นอาชีพท่ีตอ้งใชแ้รงงานใช่หรือไม่”    ใชเ้วลาท ากิจกรรม 20 นาที 
 

 
ภาพอาชีพปริศนา 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพเฉลยประกอบกจิกรรมที่  4.1 
เร่ือง  20 ค ำถำม 



19 

 

 

 
 

อำชีพชำวนำ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                                                                         
 
 
 

ภาพอาชีพชาวนา (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก www.t-pageant.com  2  เมษายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบควำมรู้ประกอบกจิกรรมที่  4.1 
 เร่ือง  กำรฟังอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

http://www.t-pageant.com/
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กำรฟังอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
  
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
 

วนัชยั  แยม้จนัทร์ฉาย. “การฟังและดูอยา่งมีประสิทธิภาพ”  
(ออนไลน์)เขา้ถึงไดจ้าก www.kroobannok.com  8 เมษายน  2558 

ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่ 4.1 
เร่ือง  กำรฟังอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. ฟังแลว้จบัใจความ

ใหไ้ดว้า่เร่ืองอะไร

สบตาพอสมควร 

3. ฟังอยา่งตั้งใจ ฟังอยา่ง

คนมองโลกในแง่ดี  

7.  ฟังเพื่อเขา้ใจความ

คิดเห็น เขา้ใจความรู้สึก

ของผูพู้ดไม่ขดัจงัหวะผูพู้ด 

2. เวลาฟังใหส้นใจ

เน้ือหาของเร่ืองมากกวา่

วธีิการน าเสนอ 

4. จดบนัทึกค าส าคญั  

เพื่อช่วยในการจ า 

5. อยา่รีบด่วนสรุปวา่

ตนเองรู้แลว้ เขา้ใจแลว้ 

ไม่จ  าเป็นตอ้งฟังอีก 

6.  มีสมาธิในการฟัง 

พยายามสบตาผูพู้ดเพื่อลด

การเหม่อลอยของตนเอง 

8. จดจ่อกบัเร่ืองท่ีผูพู้ดก าลงัพูด 

หยดุท างานอ่ืนๆ ขณะก าลงัฟัง 

9. ควบคุมอารมณ์ใหอ้ยูใ่น

สภาพปกติ  ท าสมองใหผ้อ่น

คลาย  หายใจใหช้า้ๆ ลึกๆ 

http://www.kroobannok.com/
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ค ำช้ีแจง  จากการท ากิจกรรม 20 ค าถาม ใหส้มาชิกช่วยกนัศึกษาใบความรู้และอภิปรายตอบใน
ประเด็นต่อไปน้ี 
 
1. สมาชิกช่วยกนัอภิปรายขอ้คิดท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม 20 ค าถาม  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
2. สมาชิกช่วยกนับอกเทคนิคต่างๆ ท่ีช่วยในการตอบค าถามของกลุ่ม 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
3. การเป็นผูฟั้งท่ีดีนั้น สมาชิกคิดวา่ควรมีพฤติกรรมอยา่งไรบา้ง 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 

กจิกรรมที ่ 4.2 
 

เม่ือเพื่อนพูด เราตอ้ง

ตั้งใจฟังนะครับ  
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กจิกรรม  รู้ทนัส่ือ 
 

ขนำดของกลุ่ม 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์และกำรเตรียมกำร 
1. ภาพประกอบกิจกรรมท่ี 4.2  เร่ือง  สินคา้น่าซ้ือ 
2. กระดาษ A4 ส าหรับจดบนัทึก 
3. สถานการณ์สมมุติประกอบกิจกรรมท่ี 4.2 เร่ือง  การตดัสินใจของจุบ๊แจง 
4. ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 4.2 เร่ือง  การตดัสินใจของจุบ๊แจง 
5. จดัหอ้งโล่งส าหรับท ากิจกรรม 

 

ควำมคิดรวบยอด 
 ปัจจุบนับทบาทของส่ือโฆษณามีอิทธิพลต่อการใชชี้วิตของวยัรุ่นอยา่งยิง่ สินคา้หลายอยา่ง
น าเอาค่านิยมดา้นเพศมาเป็นจุดขาย วยัรุ่นจึงตอ้งรู้เท่าทนัส่ือ แยกแยะระหวา่งคุณสมบติักบัโฆษณา
ชวนเช่ือ เพราะวยัรุ่นเป็นวยัท่ีตอ้งการขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยากรู้อยากเห็น เป็นวยัท่ีกา้วเขา้สู่ยคุ
เทคโนโลยแีละขอ้มูลข่าวสารของโลกยคุปัจจุบนั  นกัเรียนท่ีเห็นคุณค่าในตนเองยอ่มเลือกรับขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีดีต่อตนเองเช่นกนั  การท ากิจกรรมคร้ังน้ี
ท าใหน้กัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 
 1.  นกัเรียนรู้วา่ลกัษณะท่ีส าคญัของส่ือโฆษณาวา่มีลกัษณะอยา่งไร 
 2.  นกัเรียนมีเหตุผลในการเช่ือถือขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
 3.  นกัเรียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อการเลือกขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  
 ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 

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

              5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 



23 

 

 

 
กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1. ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
      1.1  นกัเรียนและครูสนทนาถึงเร่ืองโฆษณาสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวยัรุ่น มีความน่าเช่ือถือ

หรือความน่าสนใจมากนอ้ยเพียงใด นกัเรียนช่วยกนับอกความรู้สึก ต่อการโฆษณาสินคา้ในส่ือท่ีพบ
เห็น 

      1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
 

2.  ขั้นกจิกรรม   
     2.1  ตวัแทนกลุ่มจบัฉลากสินคา้กลุ่มละ 1 ช้ิน สมาชิกช่วยกนัคิดการน าเสนอค าโฆษณา

สินคา้ของกลุ่ม   
2.2  ตวัแทนแต่ละกลุ่ม 1 คน ออกมาโฆษณาสินคา้หนา้หอ้ง กลุ่มละ 5 นาที 
2.3   สมาชิกกลุ่มเลือกสินคา้ท่ีมีการโฆษณาน่าสนใจท่ีสุด  
2.4   ครูชมเชยกลุ่มท่ีสินคา้ถูกเลือกและชมเชยนกัเรียนทุกคน 

2.5  ตวัแทนแต่ละกลุ่มรับสถานการณ์สมมุติประกอบกิจกรรมท่ี 4.2 เร่ือง  การ 
ตดัสินใจของจุบ๊แจง  สมาชิกช่วยกนัศึกษาเรียนรู้ 
 

3.  ขั้นอภิปรำย 
     ประธานกลุ่มรับใบงานประกอบกิจกรรมเร่ืองท่ี 4.2 เร่ือง  การตดัสินใจของจุบ๊แจง  

สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นตอบในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
     3.1  ถา้หากนกัเรียนเป็นจุ๊บแจงจะตดัสินใจอยา่งไร 
     3.2  เหตุผลในการตดัสินใจคร้ังน้ีของจุบ๊แจงคืออะไร 
     3.3  ถา้นกัเรียนเป็นจุบ๊แจงจะแกปั้ญหาในชีวิตอยา่งไร 
 

4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้   
      นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปถึงส่ือต่างๆ ในปัจจุบนัเขา้ถึงวยัรุ่นไดอ้ยา่งง่ายดาย นกัเรียน
จึงควรรู้ทนัส่ือโฆษณา วา่เช่ือถือไดม้ากนอ้ยเพียงใด คนท่ีเห็นคุณค่าในตนเองก็จะมีความมัน่ใจไม่
คลอ้ยตามส่ิงใดง่ายๆ  
 

5.  ขั้นประเมินกจิกรรม  
     5.1  สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินกิจกรรมท่ีท า  ดงัน้ี 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทกึรำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
กำรร่วมกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 

กิจกรรมท่ี  4.2  รู้ทนัส่ือ 
วนัท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 

 
 

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

สมาชิกในกลุ่มมีดงัน้ี 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์ประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

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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เร่ืองที ่ 4  คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 

กิจกรรมท่ี  4.2  รู้ทนัส่ือ 

 

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 ์

แบบประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  4.2  รู้ทนัส่ือ 

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..................... 
เกณฑ์ประเมินกำรร่วมกจิกรรม 

กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 

กิจกรรมท่ี  4.2  รู้ทนัส่ือ 

 

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 ์
แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 

กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  4.2  รู้ทนัส่ือ 

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

แบบสรุปกำรประเมิน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 



30 

 

 

เร่ือง ที ่ 4  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  4.2  รู้ทนัส่ือ 

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

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตกำรท ำกจิกรรมและพฤติกรรมนักเรียน   
กำรท ำกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  4.2  รู้ทนัส่ือ 

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

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

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

ภำพประกอบกจิกรรมที ่ 4.2 
                                                   เร่ือง  สินค้ำน่ำซ้ือ 



32 

 

 

 
 
ค ำช้ีแจง  ใหส้มาชิกช่วยกนัคิดค าโฆษณาสินคา้ใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจ น่าเช่ือถือและเป็นท่ีตอ้งการของ
ลูกคา้ 

 
    สินคา้ช้ินท่ี 1  นาฬิกาขอ้มือ     สินคา้ช้ินท่ี 2  หมวกสาน 
 

                          
 

                          
 
                                                                                                 
                                  
                        สินคา้ช้ินท่ี 3  รองเทา้                                  สินคา้ช้ินท่ี 4 กระเป๋าเป้ 

                            
       

 
 
 
 
 

                                    

                                        สินคา้ช้ินท่ี 5 

                                       กระเป๋าสะพาย 

 

 

                  ภาพสินคา้วยัรุ่น (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://www.google.co.th  2  เมษายน  2558 

สถำนกำรณ์สมมุติประกอบกิจกรรมที ่ 4.2 
เร่ือง  กำรตัดสินใจของจุ๊บแจง 

http://www.google.co.th/
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ค ำช้ีแจง  ใหส้มาชิกศึกษาสถานการณ์สมมุติเร่ือง  การตดัสินใจของจุบ๊แจง  และช่วยกนัอธิปราย 
               ตอบในแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 4.2                                    

 
         การตดัสินใจของจุบ๊แจง 

จุบ๊แจงเป็นเด็กสาวอาย ุ16 ปี ฐานะทางครอบครัวค่อนขา้งขาดแคลน พอ่แม่ตอ้ง 
รับจา้งทัว่ไปและมีนอ้งอีก  2 คน อยูใ่นวยัเรียน เม่ือเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เธอตอ้ง 
การเขา้ศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัอาชีวะแห่งหน่ึงในตวัเมือง  เธอคิดวา่เม่ือเรียนจบในระดบัหน่ึง 
แลว้ก็จะหางานท า และมีโอกาสก็จะเรียนต่อใหจ้บปริญญา และในปีน้ีเธอตอ้งมาเช่าห้อง 
พกัในตวัเมืองกบัเพื่อนช่ือน ้าฝน เพื่อสะดวกในการเดินทางมาเรียนหนงัสือ ซ่ึงเธอตอ้ง 
แบ่งเบาภาระทางครอบครัวดว้ยการหางานพิเศษท า เธอและน ้าฝนมีฐานะทางบา้นคลา้ยๆ 

  กนัจึงพยายามหางานท าดว้ยกนัทั้งคู่  วนัหน่ึงน ้าฝนเอาใบปลิวมาใหแ้ละบอกเธอวา่ 
 “ชั้นสนใจงานน้ีและจะไปสมคัรในวนัพรุ่งน้ี เธอสนใจไปดว้ยกนัมั้ย” 

 
                                                                           ราตรี  ลือชยั 

 
 

                                                         โอกาสของคณุมาถงึแล้ว!!       

                                      รับสมคัรสาวสวยหน้าตาดี  รายได้ค่าตอบแทนดีมาก                                                               
                                                         งานสบายๆ เลือกช่วงเวลาท าได้  
                                          เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาท่ีต้องการรายได้พิเศษ 

 
 

 
                                         
 
 
 

ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่ 4.2  
เร่ือง  กำรตัดสินใจของจุ๊บแจง 
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ช่ือกลุ่ม................................................... 
 

ค ำช้ีแจง   ใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกนัศึกษาสถานการณ์สมมุติ  เร่ือง การตดัสินใจของจุบ๊แจง และ 
                ช่วยกนัอภิปรายตอบในประเด็นต่อไปน้ี 
 
1.  ถา้หากนกัเรียนเป็นจุบ๊แจงจะตดัสินใจอยา่งไร 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
2.  เหตุผลในการตดัสินใจคร้ังน้ีของจุบ๊แจงคือ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
3.  ถา้นกัเรียนเป็นจุบ๊แจงจะแกปั้ญหาในชีวิตอยา่งไร 
........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

 
  
 
 
 
 

กจิกรรมที ่ 4.3  
  

ค าโฆษณาเช่ือไดม้ั้ยนะ.. 
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กจิกรรม ปฏิเสธไดไ้ม่ไร้ค่า 
 

ขนำดของกลุ่ม 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์และกำรเตรียมกำร 
1. สถานการณ์สมมุติประกอบกิจกรรมท่ี 4.3  
2. ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 4.3 เร่ือง  วธีิการปฏิเสธอยา่งประนีประนอม  
3. กรณีศึกษาประกอบกิจกรรมท่ี 4.3 เร่ือง  ชวนลอง 
4. ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 4.3  เร่ือง  ชวนลอง 
5. จดัหอ้งโล่งส าหรับท ากิจกรรม 

 

ควำมคิดรวบยอด 
 การเลือกกระท าตามค าชกัชวนของเพื่อนหรือไม่นั้น นกัเรียนตอ้งคิดถึงผลดีผลเสียท่ีอาจ
เกิดข้ึนเม่ือเรากระท าไปแลว้ บางส่ิงเราสามารถคิดและพูดปฏิเสธไปไดเ้ลย และมัน่ใจท่ีจะยนืยนั
ความรู้สึกของตนเอง โดยใชก้ารปฏิเสธอยา่งประนีประนอม ท าใหส้ัมพนัธภาพระหวา่งเพื่อนยงัคง
มีอยู ่ การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าใหน้กัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  สามารถประเมินผลการ
ท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 

1.  นกัเรียนบอกวธีิปฏิเสธอยา่งประนีประนอม 
2.  นกัเรียนสามารถพูดปฏิเสธในส่ิงท่ีอาจเกิดผลเสียกบัเรา 

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

1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
      1.1  นกัเรียนและครูสนทนาถึงเร่ือง ถา้หากมีเพื่อนมาชกัชวนใหเ้ราท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง เรา 

จะพิจารณาอะไรบา้ง  และหากเราไม่เห็นดว้ยท่ีเพื่อนชกัชวน เราจะท าอยา่งไร 
1.2 นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 

 

2.  ขั้นกจิกรรม   
     2.1  ตวัแทนกลุ่มจบัฉลากสถานการณ์สมมุติ กลุ่มละ 1 เร่ือง  และรับใบความรู้ประกอบ

กิจกรรมท่ี 4.3  เร่ือง  การปฏิเสธอยา่งประนีประนอม สมาชิกช่วยกนัศึกษาและเตรียมตวัแสดง
บทบาทสมมุติตามสถานการณ์ท่ีกลุ่มจบัฉลากได ้

     2.2  สมาชิกแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ โดยใหส้มาชิก 3 คนเป็นผูช้กัชวนและ
สมาชิกอีก 2 คนเป็นผูป้ฏิเสธ โดยคิดหาเหตุผลของแต่ละฝ่ายตามสถานการณ์ของกลุ่ม ใชเ้วลากลุ่ม
ละ 5 นาที 

     2.3  ครูชมเชยสมาชิกทุกกลุ่ม 
     2.4  ประธานกลุ่มรับกรณีศึกษาประกอบกิจกรรมท่ี 4.3 เร่ือง  ชวนลอง  สมาชิกช่วยกนั

ศึกษาเรียนรู้  และรับใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 4.3 เร่ืองชวนลอง 
 

3.  ขั้นอภิปรำย 
                   จากการท ากิจกรรมบทบาทสมมุติ และการศึกษาสาระเสริมประกอบกิจกรรมท่ี 4.3 
เร่ือง  การปฏิเสธอยา่งประนีประนอม  และกรณีศึกษา เร่ือง ชวนลอง  ขอใหส้มาชิกช่วยกนั 
อภิปรายในใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 4.3 เร่ืองชวนลอง ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

     3.1  นกัเรียนคิดวา่เหตุการณ์ใดบา้งท่ีเราควรปฏิเสธเพื่อน 
     3.2  นกัเรียนมีหลกัการพูดปฏิเสธอยา่งไรบา้ง 
     3.3  ช่วยกนัคิดประโยคท่ีแกละสามารถพูดปฏิเสธเพื่อนมาอยา่งนอ้ย 3 ประโยค 
 

4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้    
      นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุป ในชีวติจริงนกัเรียนอาจพบเจอเหตุการณ์ท่ีท าใหเ้ราล าบาก
ใจท่ีจะปฏิเสธในส่ิงท่ีเราไม่ชอบ หรือส่ิงท่ีไม่ดีกบัตน นกัเรียนอาจถูกกดดนัจนไม่สามารถปฏิเสธ
ได ้ดงันั้น เราตอ้งมีการฝึกปฏิบติัใหเ้ป็นนิสัยท่ีดี  เพื่อสามารถน าทกัษะมาใชใ้นสถานการณ์คบัขนั 
จะช่วยใหน้กัเรียนสามารถปฏิเสธไดส้ าเร็จ 
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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 

 
 
 
 
 
 

แบบบันทกึรำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
กำรร่วมกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
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กิจกรรมท่ี  4.3  ปฏิเสธไดไ้ม่ไร้ค่า 

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

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

สมาชิกในกลุ่มมีดงัน้ี 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์ประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  

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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กิจกรรมท่ี  4.3  ปฏิเสธไดไ้ม่ไร้ค่า 

 

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 ์

แบบประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
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 (ส าหรับนกัเรียน)   
 

กิจกรรมท่ี  4.3  ปฏิเสธไดไ้ม่ไร้ค่า 
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..................... 
เกณฑ์ประเมินกำรร่วมกจิกรรม 

กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
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กิจกรรมท่ี  4.3  ปฏิเสธไดไ้ม่ไร้ค่า 

 

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 ์
แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 

กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
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 (ส าหรับนกัเรียน)   
 

กิจกรรมท่ี  4.3  ปฏิเสธไดไ้ม่ไร้ค่า 
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............................................... 

แบบสรุปกำรประเมิน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 4    คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
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 (ส าหรับครู)   
 

กิจกรรมท่ี  4.3  ปฏิเสธไดไ้ม่ไร้ค่า 
วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 

 

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตกำรท ำกจิกรรมและพฤติกรรมนักเรียน   
กำรท ำกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 4    คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
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 (ส าหรับครู)   
 

กิจกรรมท่ี  4.3  ปฏิเสธไดไ้ม่ไร้ค่า 
วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.................................... 

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

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

สถำนกำรณ์สมมุติ ประกอบกจิกรรมที ่ 4.3 
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ค ำช้ีแจง  ใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกนัคิดประโยคปฏิเสธเม่ือเจอสถานการณ์ต่อไปน้ี 
 
 

                                                   สถำนกำรณ์ที ่1 
                           นกัเรียนปฏิเสธเม่ือเพื่อนชวนไปเท่ียวบา้น 

 
 
 

                                                                                สถำนกำรณ์ที ่2 
                                                        นกัเรียนปฏิเสธเม่ือเพื่อนชวนไปดูภาพยนตร์ 

 
 
 

                                             สถำนกำรณ์ที ่3 
                       นกัเรียนปฏิเสธเม่ือเพื่อนชวนลองสูบบุหร่ี 

 
 
 

                                                                                 สถำนกำรณ์ที ่4 
                                                            นกัเรียนปฏิเสธเม่ือเพื่อนชวนโดดเรียน 

 
 
 

                                                สถำนกำรณ์ที ่5 
                         นกัเรียนปฏิเสธเม่ือเพื่อนชวนเท่ียวกลางคืน 

 
                                                                                                              ราตรี  ลือชยั 

          ใบควำมรู้ประกอบกจิกรรมที ่4.3 
                                                      เร่ือง กำรปฏิเสธอย่ำงประนีประนอม               
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                                                        กำรปฏิเสธอย่ำงประนีประนอม                    
 การเจรจาเพื่อปฏิเสธอยา่งประนีประนอม บางคร้ังอาจไม่ไดผ้ลโดยเฉพาะกบับุคคลท่ี
พยายามรุกเร้า เพื่อใหเ้ราตอ้งปฏิบติัตามใหก้ระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเราไม่ตอ้งการ  ดงันั้นเราตอ้ง
เรียนรู้ถึงวธีิการตอบสนองต่อการรุกเร้าของบุคคล วธีิการท่ีบุคคลเหล่านั้นใชคื้อพยายามนอกเร่ือง 
ท าใหเ้ราสับสนจนตอ้งท าตามเขาในท่ีสุด ซ่ึงอาจเกิดผลร้ายแรงกบัเราได ้เราจึงตอ้งเจรจาเพื่อเขา้
ประเด็นและพยายามอยา่ใหคู้่เจรจาพูดออกนอกเร่ือง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
    ผูช้กัชวนพยายามพูดสร้างความสับสน                        ผูป้ฏิเสธตอ้งพูดใหเ้ขา้ประเด็นอยา่หลงกล 

 
กรมสุขภาพจิต. “คู่มือจดักิจกรรมฝึกคิดแกปั้ญหาพฒันาอีคิว. 216,2548 

 
กรณีศึกษำประกอบกจิกรรมที ่4.3 

เร่ือง “ชวนลอง” 
 

เธอไม่กลา้น่ี ท าไมล่ะ ใครๆ 

เขาก็ท ากนั 

ถา้เธอไม่ไป
เราเห็นดีแน่ 
 

ไม่เป็นไรหรอก 

อยา่ท าเป็นเด็กอยูเ่ลย 

คุณโมโหแลว้สวยจงัเลย 
 

  สร้ำงควำมสับสน    เจรจำเข้ำประเด็น 

ฉนัรู้สึกไม่สบาย 

ไปกบัเธอไม่ได ้

ไม่ ฉนับอกวา่ไม่    

ก็คือไม่ 

เอาไวคุ้ยกนัวนัหลงั

ดีกวา่ วนัน้ีพอแค่น้ี 

เราท าอยา่งอ่ืน  

ท่ีดีกวา่น้ีนะ 

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%2Fsanaka001.exteen.com%2F20081126%2Fcartoon-illus&ei=Ja1JVZ7-FZONuATd24CoCQ&bvm=bv.92291466,d.c2E&psig=AFQjCNFUBoqxfPP-BgdbSrIRM22zIr9rGQ&ust=1430978176111538


47 

 

 

 
ค ำช้ีแจง  ใหส้มาชิกช่วยกนัศึกษากรณีศึกษาเร่ือง ชวนลอง  ใชเ้วลา 5 นาที  จากนั้นท าแบบบนัทึก 
                ประกอบกิจกรรมท่ี 4.3 
 

 
                                                              ชวนลอง 

กา้นกบัแกละเป็นเพื่อนสนิทกนั  เน่ืองจากบา้นอยูใ่กลก้นัจึงเขา้เรียนโรงเรียน 
เดียวกนัมาตลอด   แกละช่ืนชมกา้นท่ีเป็นคนใจกลา้ไม่กลวัใคร   เรียกไดว้า่กา้นเป็น 
ฮ่ีโร่ของแกละก็วา่ได ้  วนัหน่ึงกา้นช่วยแกละไปบา้นเพื่อนคนหน่ึง   ซ่ึงจริงๆ แกละ 
ไม่อยากไปแต่เกรงใจท่ีกา้นอุตส่าห์ชวน   เม่ือไปถึงแกละตกใจมากท่ีพบวา่เพื่อนกลุ่ม 
นั้นก าลงัสูบบุหร่ีและด่ืมเหลา้ 
“ เฮย้!! เพื่อนใหม่เหรอ ลองน่ีหน่อยสิ....ถา้เป็นเพื่อนกนัจริงหา้มปฏิเสธนะเวย้..... 
แลว้จะรู้วา่สวรรคมี์จริง”   

ถา้สมาชิกเป็นแกละ......จะมีวธีิพูดปฏิเสธอยา่งไร??  
                                                                                                                   
                                                                                                              ราตรี  ลือชยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่ 4.3 
เร่ือง ชวนลอง 

 

  เรำจะปฏิเสธอย่ำงไรดี!!?  
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ค ำช้ีแจง  ขอใหส้มาชิกช่วยกนัศึกษาเร่ือง  ชวนลอง  และช่วยอภิปรายตอบในประเด็นต่อไปน้ี 

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

 
1.  นกัเรียนคิดวา่เหตุการณ์ใดบา้งท่ีเราควรปฏิเสธเพื่อน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
2.  นกัเรียนมีหลกัการพูดปฏิเสธอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
3.  ช่วยกนัคิดประโยคท่ีแกละสามารถพูดปฏิเสธเพื่อนมาอยา่งนอ้ย 3 ประโยค 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

กจิกรรมที ่  4.4 
 

 

ส่ิงท่ีไม่ดี เราตอ้งกลา้ปฏิเสธนะครับ 
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กจิกรรม บอกต่อ 
 

ขนำดของกลุ่ม 25  คน แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์และกำรเตรียมกำร 
1. ขอ้ความในกิจกรรมบอกต่อ 
2. กระดาษ A4 เท่าจ  านวนกลุ่ม  
3. ปากกาเท่าจ านวนกลุ่ม ส าหรับใหส้มาชิกคนสุดทา้ยเขียน 
4. ใบงานประกอบกิจกรรมท่ี 4.4 เร่ือง  ขอ้คิดจาการท ากิจกรรมบอกต่อ 
5. จดัหอ้งโล่งส าหรับท ากิจกรรม 

 

แนวคิด 
 การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งราบร่ืนนั้น การส่ือสารมีความส าคญัอยา่งมากเน่ืองจากเป็นการ
แสดงออกทั้งดา้นความคิดความรู้สึกของเราท่ีมีต่อบุคคลรอบขา้ง วยัรุ่นจึงควรใหค้วามส าคญัของ
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นท่ียอมรับของสัง น าไปสู่การรักและภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าใน
ตนเองและผูอ่ื้นไดใ้นท่ีสุด การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าใหน้กัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  
สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 
 1.  นกัเรียนสามารถอธิบายความส าคญัของการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 

2.  นกัเรียนบอกพฤติกรรมท่ีเหมาะสมท่ีแสดงกบัเพื่อนได ้
 3.  นกัเรียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อการส่ือสารเพื่อสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น  
 ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 

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

              5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
 
กำรด ำเนินกจิกรรม 
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1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1  นกัเรียนและครูสนทนาถึงเร่ือง การส่ือสารมีความส าคญัต่อการอยูร่่วมกนัในสังคม 

ถา้หากเราไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและเราตอ้งส่ือสารต่อไปยงับุคคลอ่ืน เราจะท าอยา่งไรใหข้อ้ความมี
ความสมบูรณ์ถูกตอ้ง ผูท่ี้ไดรั้บขอ้ความมีความเขา้ใจตรงกนัได ้นัน่คือความส าคญัของการส่ือสาร
ใหป้ระสบความส าเร็จ  

      1.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
 

 2.  ขั้นกจิกรรม    
     2.1  สมาชิกยนืเป็นแถวตอน โดยยนืเวน้ระยะห่างประมาณ  1.5 เมตร  คนสุดทา้ยเตรียม

กระดาษและปากกาไว ้ 
     2.2  สมาชิกคนแรกมารับขอ้ความจากครู ซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีเหมือนกนัทุกกลุ่ม ครูให้

เวลาสมาชิกคนแรกอ่านขอ้ความ 1 นาที  
     2.3  นกัเรียนฟังสัญญาณเร่ิม (ครูจบัเวลาตั้งแต่คนท่ี 1 เร่ิมกระซิบ จนถึงคนท่ี 5 เขียน

เสร็จใชเ้วลา 7 นาที) สมาชิกคนแรกไปกระซิบบอกขอ้ความท่ีอ่านแก่สมาชิกคนท่ี 2  ส่วนสมาชิก
คนอ่ืนของกลุ่มยนืหนัหลงั  สมาชิกท่ีกระซิบบอกเพื่อนเสร็จแลว้ใหน้ัง่ลง 

     2.4  สมาชิกคนท่ี 2 เม่ือรับขอ้ความแลว้ ไปกระซิบบอกสมาชิกคนท่ี 3 และปฏิบติัแบบ
เดียวกนั จนถึงสมาชิกคนท่ี 5 จากนั้นใหส้มาชิกคนท่ี 5 เขียนขอ้ความลงในกระดาษท่ีเตรียมไว ้  

     2.5  สมาชิกคนท่ี 5 ออกมาอ่านขอ้ความท่ีเขียน  
     2.6   เพื่อนๆ และครูตรวจสอบความถูกตอ้ง 
     2.7  ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในขอ้ความท่ีเหลือ โดยสมาชิกสามารถสลบัต าแหน่งท่ียนืได ้
 

3.  ขั้นอภิปรำย  
     ประธานกลุ่มรับใบงานประกอบกิจกรรมท่ี  4.4  เร่ือง  ขอ้คิดจากกิจกรรมบอกต่อ 

สมาชิกกลุ่มช่วยกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็น และบนัทึกในประเด็นต่อไปน้ี 
     3.1  สมาชิกคิดวา่การส่ือสารท่ีประสบความส าเร็จประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
     3.2  สมาชิกคิดวา่อุปสรรคของการส่ือสารคืออะไร 
     3.3  สมาชิกช่วยกนับอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากกิจกรรม บอกต่อ 

 4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 
      นกัเรียนช่วยกนัสรุปวา่ การส่ือสารมีประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัของทุกคน สมาชิกใน
สังคมทุกคนตอ้งการการส่ือสารท่ีดีมีประสิทธิภาพ คือ สามารถส่ือความหมายท่ีตอ้งการไปถึงผูรั้บ
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สารไดถู้กตอ้ง ท าใหชี้วิตการงานราบร่ืนประสบความส าเร็จ ลดการขดัแยง้ท่ีอาจเกิดจากการส่ือสาร
ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  
 

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 

 
 
 
 

แบบบันทกึรำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
กำรร่วมกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 

กิจกรรมท่ี  4.4  บอกต่อ 
วนัท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 

 
 

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

สมาชิกในกลุ่มมีดงัน้ี 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์ประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

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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เร่ืองที ่ 4    คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 

กิจกรรมท่ี  4.4  บอกต่อ 

 

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 ์

แบบประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  4.4  บอกต่อ 

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..................... 
เกณฑ์ประเมินกำรร่วมกจิกรรม 

กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
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เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 

กิจกรรมท่ี  4.4  บอกต่อ 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช ้

 (2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
(1คะแนน) 

สมาชิกมีการท างานตามบทบาท
หนา้ท่ี  

กระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ี
ของตน 

ไม่ค่อย
กระตือรือร้น
ท างานตามหนา้ท่ี
ของตน  

ไม่มีความ
กระตือรือร้นท างาน
ตามหนา้ท่ีของตน 

สมาชิกมีการน าเสนอความ
คิดเห็น 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิด
ทุกคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิด
บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิด
เพียงเล็กนอ้ย 

ผลงานบรรลุเป้าหมายตาม
วตัถุประสงค ์

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงคดี์
มาก 

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงค์
ค่อนขา้งดี 

ผลงานบรรลุ
เป้าหมายตาม
วตัถุประสงคแ์ต่ตอ้ง
ปรับปรุง 

สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุป
ความรู้ท่ีไดรั้บ 

มีส่วนร่วมในการ
สรุปความรู้ทุก
คร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
สรุปความรู้บางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
สรุปความรู้นอ้ยมาก
หรือไม่แสดงความ
คิดเห็นเลย 

ความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายใน
กลุ่ม 

พูดคุย ยิม้แยม้
แจ่มใส มีความ 
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

พูดคุย ยิม้แยม้
แจ่มใส มี
ความสัมพนัธ์ท่ี
ค่อนขา้งดีต่อกนั 

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 
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เกณฑก์ารผา่น   
สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์

แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 4  คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  4.4  บอกต่อ 

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 ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  4.4   บอกต่อ 

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

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

เร่ืองที ่ 4    คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  4.4   บอกต่อ 

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

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

ข้อควำมประกอบกจิกรรมที ่ 4.4 
กจิกรรม  บอกต่อ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราตรี  ลือชยั 
 
 
 
 
 

 ข้อควำมที ่1 
 

       ก๋วยเจ๋งไปซ้ือก๋วยจับ๊ท่ีตลาดในเวลาเยน็ย  ่าค  ่ามากแลว้และเขาใส่เส้ือสีแดง 

ข้อควำมที ่2 

 นิดหน่อยเล้ียงแมวสองตวัชอบมาคลอเคลียช่ือเจา้เปียและเจา้ปู 

  ข้อควำมที ่3 
 

             เด็กไทยใฝ่ดีเป่าป่ีตีกลองเรียนร าขบัร้องสมคุณค่าวฒันธรรมไทย 
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ใบงำนประกอบกจิกรรมที ่ 4.4  
เร่ือง  ข้อคิดจำกกจิกรรมบอกต่อ 

 
 

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

ค ำช้ีแจง   หลงัจากท ากิจกรรม  บอกต่อ  เสร็จแลว้  ขอให้สมาชิกช่วยกนัอภิปรายแสดงความ 
                คิดเห็นและบนัทึกลงในแบบบนัทึกประกอบกิจกรรมท่ี 4.4 ในประเด็นดงัต่อไปน้ี  
 
1.  สมาชิกคิดวา่การส่ือสารท่ีประสบความส าเร็จประกอบดว้ย 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
2.  สมาชิกคิดวา่อุปสรรคของการส่ือสารคืออะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
3.  สมาชิกช่วยกนับอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากกิจกรรมบอกต่อ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 

การส่ือสารท่ีดี ท าให้สามาชิก

เขา้ใจตรงกนั  งานต่างๆ ก็

ส าเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดีครับ 
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กจิกรรมที ่  4.5 
 

 
กจิกรรม ฉลาดเลือกฉลาดแต่ง 
 

ขนำดของกลุ่ม 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 5 คน 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์และกำรเตรียมกำร 
1.  บทความประกอบกิจกรรมท่ี 4.5  เร่ือง  การแต่งกายใหเ้หมาะกบักาละเทศะ 
2.  ใบงานท่ี 1 ประกอบกิจกรรมท่ี 4.5  กรณีตวัอยา่งเร่ือง  เร่ืองของอิงอร 
3.  ใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 4.5 เร่ือง  วยัรุ่น...แต่งอยา่งไรใหดู้ดี 
4.  ใบงานท่ี 2 ประกอบกิจกรรมท่ี 4.5 เร่ือง  การแต่งกายท่ีเหมาะสมของวยัรุ่น 
5.  จดัห้องโล่งส าหรับท ากิจกรรม 
 

แนวคิด 
 วยัรุ่น เป็นวยัท่ีใหค้วามส าคญักบัการแต่งกายเพื่อใหไ้ดรั้บความสนใจ และเป็นท่ียอมรับใน
กลุ่มเพื่อน  การแต่งกายท่ีดี เหมาะสมรูปร่างและกบักาลเทศะ ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ วยั ความ
ประหยดั ความคุม้ค่าส่งเสริมบุคลิกภาพของตน ก็จะท าให้ผูพ้บเห็นเกิดความช่ืนชม และส่งผลให้
เราอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  วยัรุ่นท่ีมองวา่ตนเองมีคุณค่าจึงเลือกแต่งกายเหมาะสมกบั
สถานภาพ หากมองวา่ตนเองไม่มีคุณค่า ก็อาจเรียกร้องความสนใจดว้ยการแต่งกายไม่เหมาะสม  ซ่ึง
อาจน าภยัอนัตรายมาสู่ตนเองได ้ การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าใหน้กัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ่ื้น  สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 
 1.  นกัเรียนรู้วธีิแต่งกายท่ีเหมาะสม และผลท่ีเกิดข้ึนจากการแต่งกายไม่เหมาะสม 
 2.  นกัเรียนวิเคราะห์การแต่งกายของตนเองได ้
 3.  นกัเรียนรู้จกัปรับการแต่งกายของตนเองใหเ้หมาะกบักาลเทศะได ้
 ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 
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1.  สมาชิกมีการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี 
2.  สมาชิกมีการน าเสนอความคิดเห็น 
3.  ความสัมพนัธ์ท่ีดีของสมาชิกภายในกลุ่ม 
4.  ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ 

              5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
 
     กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
      1.1  นกัเรียนและครูสนทนาเก่ียวกบัค่านิยมการแต่งกายของวยัรุ่นในปัจจุบนั 

โดยเฉพาะผูห้ญิงนิยมแต่งกายค่อนขา้งหวือหวา การแต่งกายแบบน้ีเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายจากผูไ้ม่
หวงัดี  เพื่อความปลอดภยัเราจึงตอ้งป้องกนัตวัเบ้ืองตน้โดยแต่งกายใหรั้ดกุมมิดชิดนัน่เอง 

      1.2  ประธานกลุ่มรับบทความ เร่ือง  การแต่งกายใหเ้หมาะกบักาลเทศะ สมาชิกช่วยกนั
เรียนรู้   

      1.3  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
  

             2.  ขั้นกจิกรรม   
     2.1  ประธานกลุ่มรับใบงานท่ี 1 ประกอบกิจกรรมท่ี 4.5 เร่ือง  เร่ืองของอิงอร  ใหส้มาชิก

ศึกษาและช่วยกนัแต่งเร่ืองราวท่ีจะเกิดข้ึนกบัอิงอร ตามความคิดของสมาชิกกลุ่ม 
      2.2  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้น  กลุ่มละ 3 นาที 

     2.3  ครูชมเชยสมาชิกทุกคน  
 

        3.  ขั้นอภิปรำย 
    ประธานกลุ่มรับใบความรู้ประกอบกิจกรรมท่ี 4.5 เร่ือง  วยัรุ่น...แต่งอยา่งไรให้ดูดี  และ

ใบงานท่ี 2 ประกอบกิจกรรมท่ี 4.5 เร่ือง  การแต่งกายท่ีเหมาะสมของวยัรุ่น ในประเด็นดงัต่อไปน้ี  
     3.1  มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้งจากเร่ือง  เร่ืองของอิงอร 
     3.2  เพราะเหตุใดเร่ืองร้ายจึงเกิดข้ึนกบัอิงอร 

3.3 ถา้นกัเรียนเป็นอิงอรจะมีวธีิป้องกนัเหตุร้ายอยา่งไรบา้ง  
3.4 นกัเรียนคิดวา่  วยัรุ่นควรมีวิธีการแต่งกายอยา่งไรใหดู้ดีเหมาะกบักาละเทศะ 

 

4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 
                   นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปวา่ การแต่งกายของวยัรุ่นควรค านึงถึงความปลอดภยัและ 
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เหมาะสมกบักาลเทศะ เพราะวยัรุ่นเป็นวยัท่ีเส่ียงต่ออนัตรายจากบุคคลรอบขา้ง นอกจากน้ีการแต่ง
กายยงัเสริมใหบุ้คคลทัว่ไปเกิดความรู้สึกช่ืนชม เกิดการยอมรับในตวัของวยัรุ่นอีกดว้ย 
 

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 ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 

กิจกรรมท่ี  4.5  ฉลาดเลือกฉลาดแต่ง 
วนัท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 

 
 

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

สมาชิกในกลุ่มมีดงัน้ี 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

พวกเรารักและเห็น
คุณค่าในตนเองและ

ผูอ่ื้นครับ 
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เกณฑ์ประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 

กิจกรรมท่ี  4.5   ฉลาดเลือกฉลาดแต่ง 

 

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 

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


66 

 

 

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

แบบประเมินผลใบงำน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 4    คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับนกัเรียน)   

 
กิจกรรมท่ี  4.5   ฉลาดเลือกฉลาดแต่ง 

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 ้
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คะแนน  1-5    ระดบั ควรปรับปรุง 
   

    คะแนนท่ีไดคื้อ   
                                                                                                  15  
 

เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ..................... 
เกณฑ์ประเมินกำรร่วมกจิกรรม 

กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
เร่ืองที ่ 4    คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  

 
กิจกรรมท่ี  4.5   ฉลาดเลือกฉลาดแต่ง 

 

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

สมาชิกกลุ่มตอ้งผา่นระดบัคุณภาพพอใชข้ึ้นไปถือวา่ ผา่นเกณฑ ์
แบบประเมินกำรร่วมกจิกรรม 

กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
เร่ืองที ่ 4    คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  

 (ส าหรับนกัเรียน)   
 

กิจกรรมท่ี  4.5   ฉลาดเลือกฉลาดแต่ง 
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 ผลงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์    
4 สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้    
5 ความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม    

รวม    
รวมทั้งหมด  

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

 
เกณฑคุ์ณภาพท่ีไดคื้อ............................................... 

แบบสรุปกำรประเมิน 
กจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 

เร่ืองที ่ 4    คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  4.5   ฉลาดเลือกฉลาดแต่ง 

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

ช่ือกลุ่ม 
สรุปผลการประเมิน 

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

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

 
 
 
 

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

เร่ืองที ่ 4   คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ  
 (ส าหรับครู)   

 
กิจกรรมท่ี  4.5  ฉลาดเลือกฉลาดแต่ง 

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

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

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

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

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

บทควำมประกอบกจิกรรมที ่ 4.5                                                                                                                       
เร่ือง   กำรแต่งกำยให้เหมำะกบักำละเทศะ  

                                                                                                         

                                              กำลเทศะ! Do vs Don't แต่งตัวเข้ำวดั 

 
 

 

 

 

 

เรียกวา่เป็นท่ีฮือฮาในโลกออนไลน์  กบัการแชร์รูปภาพการแต่งตวัไปวดัเพื่อเป็นเจา้ภาพ
ทอดผา้ป่า ท่ีวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช   ของนกัร้องสาวสั้นคนหน่ึงท่ีขยนัตก
เป็นข่าวใหค้นไทยไดต้ าหนิติเตียน   นางมาวดัดว้ยเส้ือยดืสีขาวเอวลอยโชวส์ะดือ และกางเกงยนีส์
แมจ้ะขายาวก็จริง  แต่ขาดควา้นรูเบอ้เร่ิมจนเห็นขาอ่อนเต็มลูกตา  ระหวา่งเส้ือกบักางเกงช่าง
ห่างไกลกนัมาก  กม้กราบทีแทบจะเห็นแผน่หลงัทั้งยวง   จนประชาสัมพนัธ์ของวดัยงัออกมาติติง 
ถึงการแต่งกายวา่ถือเป็นการไม่ใหเ้กียรติกบัสถานท่ีสักเท่าไหร่  เพราะถึงแมเ้จา้ตวัและทีมงานจะ
ไม่ไดเ้ขา้ไปในเขตหวงหา้ม  แต่การท่ีตนเองเป็นศิลปินนกัร้องท่ีมีคนพร้อมจะเอาเป็นตน้แบบก็
น่าจะท าตวัใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีนัน่เอง   และเม่ือรับค าวิจารณ์จากสังคมไม่ไหวก็ตอ้งออกมาขอโทษ
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พร้อมลบภาพนั้นออก  ประเด็นการแต่งกายเขา้วดัเป็นเร่ืองอ่อนไหวส าหรับชาวไทย โป๊เร่ียราดไม่
ถูกท่ีถูกทางก็ตอ้งโดนติงเพราะคนรู้จกักนัทั้งประเทศ          
 
                       ASTVผูจ้ดัการออนไลน์. “กาลเทศะ! Do vs Don't แต่งตวัเขา้วดั” 

     (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://www.manager.co.th  2 เมษายน 2558 
 

ใบงำนที ่1 ประกอบกจิกรรมที ่ 4.5 
กรณตีัวอย่ำงเร่ือง  เร่ืองขององิอร 

      
                                          

 
อิงอรเป็นเด็กวยัรุ่นท่ีมีผวิพรรณและรูปร่างหนา้ตาดี เป็นผูท่ี้ไดช่ื้อวา่แต่งตวัเปร้ียว ชอบ

สวมใส่เส้ือสายเด่ียวเอวลอย กระโปรงสั้นจู๋ เพราะช่วงขาสวยมากและรู้สึกภูมิใจท่ีคนส่วนใหญ่มอง
ขาเธอดว้ยความอิจฉา นอกจากน้ีเธอยงัชอบสวมใส่เคร่ืองประดบัราคาแพงท่ีเป็นท่ีนิยมของวยัรุ่น 

แต่แลว้วนัหน่ึงขณะท่ีเธอเดินไปหาเพื่อนท่ีซอยเปล่ียวแห่งหน่ึง และเธอเดินผา่นชายวยัรุ่น 
3 คน กลุ่มชายวยัรุ่นเหล่านั้นผวิปากและหยอกเยา้ชมความงามของขาเธอมาแต่ไกล “ขาสวยจริงนะ
นอ้งสาว” แลว้เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดข้ึน เม่ือชายทั้งสามตรงเขา้ประชิดตวัเธอและผลกัเธอ
เขา้ขา้งทาง..... 

                                                                                                                  ราตรี  ลือชยั 
 
ค ำช้ีแจง  ใหส้มาชิกอ่านกรณีตวัอยา่งเร่ือง “เร่ืองของอิงอร” แลว้ช่วยกนัแต่งเร่ืองของอิงอรต่อตาม 
                ความคิดของสมาชิกกลุ่ม 

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

 
เร่ืองของอิงอร 

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

http://www.manager.co.th/
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.............................................................................................................................................................

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

 
ใบควำมรู้ประกอบกจิกรรมที่  4.5 
เร่ือง  วยัรุ่น...แต่งอย่ำงไรให้ดูดี 

                                                                        

วยัทีค่นเรำสนุกกบักำรแต่งตัวมำกทีสุ่ดกคื็อ วยัรุ่น  เป็นช่วงเวลาท่ีธรรมชาติก าหนดใหค้น
หนัมาสนใจตกแต่งตวัเอง ไม่วา่จะเป็นชายหรือหญิง  เพราะเป็นช่วงท่ีก าลงัเขา้สังคม เร่ิมกงัวลวา่คน
อ่ืนๆ จะมองตวัเองอยา่งไร และเป็นเช่นน้ีเร่ือยไปจนถึงวยัท างาน  วยัรุ่นจะสนใจกระแสแฟชัน่ 
บางคร้ังจึงแต่งตวัล่อแหลม รัดรึง วาบหววิ ตามดารานางแบบเซ็กซ่ีท่ีแต่งแลว้ดงั แต่งแลว้สวย แต่
ลืมนึกไปวา่เขาแต่งออกงาน แต่งเพื่อถ่ายแบบ เขาแต่งเพื่อถ่ายโฆษณา หรือไม่ก็แต่งเพื่อแสดงหนงั 
แสดงละคร ไม่ไดอ้อกมาเดินตามทอ้งถนน แถมมีคนแวดลอ้มดูแล จึงไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองความไม่
ปลอดภยั 
                ส่ิงหน่ึงท่ีวยัรุ่นตอ้งรู้ก็คือ ในช่วงท่ีร่างกายก าลงัมีพฒันาการ ขยบัขยายรูปร่างและ
ทรวดทรงใหเ้ขา้รูปเขา้รอย จนกระทัง่หลงัอาย ุ25 ปี  ส่วนสูงและขนาดร่างกายจะคงท่ี หลงัจากน้ีก็
เปล่ียนแปลงแค่อว้นหรือผอมเท่านั้น เพราะฉะนั้น ไม่ตอ้งฟุ่มเฟือยกบัเส้ือผา้มีราคา เพราะวา่ใส่ได้
ไม่นานก็หมดกระแสไป แถมรูปร่างก็เปล่ียนไปดว้ย  ดีท่ีสุดคือ ตอ้งรู้จกัมิกซ์แอนด์แมตช์ และ
สนุกสนานกบัการผสมผสานใหเ้ขา้ชุดและดูดี ซ่ึงเคล็ดลบัของการแต่งตวัให้ดูดี มีไม่มาก หลกั
ใหญ่ๆ มี 2 ขอ้คือ 
                1. เหมำะสมกบักำลเทศะไหม  โบราณมีการสอนกนัเร่ืองแต่งตวัเขา้วดั เขาห้ามเด็ดขาด
เร่ืองการแต่งกายไม่ส ารวมเขา้ไปในเขตท่ีทุกคนควรมีสติส ารวม เด๋ียวน้ีเห็นใส่กนัหนา้ตาเฉย เป็นท่ี
ขดัหูขดัตาและถูกหยบิยกมาวพิากษว์จิารณ์ กระทัง่ถูกต าหนิได ้จะใส่เส้ือเอวลอย กางเกงเอวต ่า หรือ
กางเกงขาสั้น เขา้ไปในวดัหรือสถานท่ีราชการจะเหมาะสมไหม  
                2. ดูดี สมกบัตัวเองไหม  เพราะแฟชัน่ไม่ไดอ้อกมาเพื่อทุกคน แต่แฟชัน่แต่ละแบบก็มี
เง่ือนไขเฉพาะ เช่น เหมาะกบัคนยโุรป เอเชีย อเมริกนั ละติน หรือแอฟริกนั เป็นตน้ เลือกแฟชัน่ท่ี
เหมาะกบัตวัเอง หรือหากตวัเองจะไม่ทนัแฟชัน่ไปบา้ง ก็ไม่ใช่เร่ืองหนกัหนาสาหสั แฟชัน่

วยัรุ่นดูดีไดด้ว้ยการแต่งตวั     
เรียบร้อยกนัดีกวา่นะครับ.. 
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เปล่ียนแปลงง่าย เปล่ียนแปลงเร็ว และมกัจะวนไปวนมา ควรแต่งแบบกลางๆ คือสุภาพ เรียบร้อย 
รับกบัรูปร่าง อาย ุและสีผวิ     สุดทา้ยขอใหดู้ภาพรวมๆ ของตวัเอง เช่น ท่าทางการเดิน ยิม้แยม้
แจ่มใส ผมเผา้ดูดี มีทศันคติท่ีดี เป็นคนน่ารัก  ส่ิงเหล่าน้ีคือราคาท่ีแทจ้ริงของคนคนหน่ึงนัน่เอง  

             บทความ. “วยัรุ่นแต่งอยา่งไรใหดู้ดี” (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก 
                               http://www.prthai.com 2 เมษายน  2558 

ใบงำนที ่2 ประกอบกจิกรรมที่  4.5                                                                                                                     
เร่ือง  กำรแต่งกำยทีเ่หมำะสมของวยัรุ่น 

 

ค ำช้ีแจง  ใหส้มาชิกช่วยกนัอภิปรายแนวคิดในการแต่งกายใหเ้หมาะสมของวยัรุ่น ใชเ้วลา 10 นาที 

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

1. จากเร่ือง “เร่ืองของอิงอร” มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
2.  เพราะเหตุใดเร่ืองร้ายจึงเกิดข้ึนกบัอิงอร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3.  ถา้นกัเรียนเป็นอิงอรจะมีวธีิป้องกนัเหตุร้ายอยา่งไรบา้ง  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

http://www.prthai.com/


75 

 

 

4.  นกัเรียนคิดวา่  วยัรุ่นควรมีวธีิการแต่งกายอยา่งไรให้ดูดีเหมาะกบักาละเทศะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 

กจิกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 
 

กจิกรรม รวมใจสมาชิก  
 

ขนำดของกลุ่ม 25 คน นัง่เป็นวงกลม 1 วง 
 

เวลำ  50 นาที 
 

อุปกรณ์และกำรเตรียมกำร 
1. ใบงานประกอบกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เร่ือง  คุณค่าในตวัฉนัและเธอ 
2. จดัหอ้งโล่งส าหรับท ากิจกรรม 

 

แนวควำมคิด 
 วยัรุ่น   เป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวจะมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งวยัรุ่นดว้ยกนัเองและบุคคลรอบขา้ง  ซ่ึงวยัรุ่นท่ีเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง ก็จะเลือกท าพฤติกรรมท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง รวมทั้ง
แสดงพฤติกรรมท่ีดีต่อผูอ่ื้นดว้ย  การมองเห็นคุณค่าในตนเองช่วยใหว้ยัรุ่นรักและภาคภูมิใจใน
ตนเอง เลือกท ากิจกรรมท่ีดีต่อตนเอง มีความสามารถในการปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม  เม่ือวยัรุ่น
มองเห็นคุณค่าในตนเองยอ่มไม่น าความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง ท าใหม้องเห็นคุณค่าในตวัผูอ่ื้น รัก
และปรารถนาดีต่อผูอ่ื้นเช่นกนั การท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าให้นกัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ่ื้น  สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมได ้ 
 

จุดประสงค์กำรจัดกจิกรรม 
 ด้ำนเน้ือหำ 
 1.  สมาชิกทบทวนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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 2.  สมาชิกแสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้นได ้
 3.  สมาชิกสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  ด้ำนกลุ่มสัมพนัธ์ 

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

              5.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ 
 
กำรด ำเนินกจิกรรม 
 

1.  ขั้นน ำเข้ำสู่กจิกรรม 
     1.1  นกัเรียนทุกคนนัง่เป็นวงกลม  
     1.2  นกัเรียนและครูสนทนาถึงการร่วมกิจกรรมแนะแนวกลุ่มท่ีผา่นมา และการร่วม

กิจกรรมคร้ังน้ีเป็นคร้ังสุดทา้ย เป็นกิจกรรมเปิดใจสมาชิก เพื่อใหทุ้กคนเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ่ื้น ครูขอบคุณนกัเรียนทุกคนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  

 

2.  ขั้นกจิกรรม  
     2.1  นกัเรียนทุกคนนัง่เป็นวงกลม 1 วง  หนัหนา้เขา้หากนั ครูแจกใบงานประกอบ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เร่ือง “คุณค่าในตวัฉนัและเธอ” ใหน้กัเรียนทุกคน  
     2.2  นกัเรียนเขียนช่ือของตนเอง และเขียนช่ืนชมตนเองในเร่ืองท่ีน่าภาคภูมิใจ หรือ

ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
     2.3  ใหน้กัเรียนส่งใบงานของตนเองเม่ือเขียนเสร็จแลว้ ไปใหเ้พื่อนทางขวามือของเรา  
     2.4   เม่ือแต่ละคนไดรั้บใบงานของเพื่อน ให้เขียนช่ืนชมเพื่อนเจา้ของใบงาน และส่งต่อ

ใหเ้พื่อนคนต่อไปเขียนจนกลบัมาถึงเจา้ของใบงาน 
     2.5  ครูชมเชยนกัเรียนทุกคนท่ีท ากิจกรรมส าเร็จลุล่วง 
 

              3.  ขั้นอภิปรำย 
นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายในประเด็นดงัน้ี 
     3.1  ความรู้สึกเม่ือรับรู้การช่ืนชมจากเพื่อนๆ   
     3.2  จากค าช่ืนชมเราเห็นดว้ยหรือไม่ และเราจะปฏิบติัต่อตนเองอยา่งไร ยกตวัอยา่ง 
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     3.3  เราควรรู้สึกและปฏิบติัอยา่งไรต่อผูอ่ื้นในสังคม ใหช่้วยยกตวัอยา่ง 
 

4.  ข้ันสรุปและน ำไปใช้ 
      นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปวา่ กิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันาการมองเห็น
คุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นท่ีผา่นมาทั้งหมด  ท าใหน้กัเเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้นมากข้ึน เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองและปราถนาดีต่อผูอ่ื้น แสวงหาและคิดท าส่ิงดีๆส าหรับตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึง
เราควรฝึกคิดและมองดา้นดีของตนเองและผูอ่ื้นอยูเ่สมอ การใหก้ าลงัใจตนเอง คิดดี พูดดีและท าดี
ต่อตนเองและผูอ่ื้นท าให้เราเป็นท่ีรักของบุคคลรอบขา้ง มีความสุขในการด าเนินชีวิตในทุกช่วงวยั
อยา่งน่าช่ืนชม 

5.  ขั้นประเมินกจิกรรม  
     5.1  นกัเรียนและครูช่วยกนัเล่าบรรยากาศการท ากิจกรรมของสมาชิกทั้งหมด 
     5.2  นกัเรียนช่วยกนับอกถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีท า  ความเหมาะสม

ของวสัดุ อุปกรณ์  
 

กำรประเมินผล 

วธีิกำรประเมิน รำยกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
 
สมาชิกสังเกต       
ใบงานของตนเอง
และเพื่อน 
 

 
 - ขอ้มูลตรงประเด็น 
 - ขอ้มูลมีแนวคิดสร้างสรรค์ 
 - ผลงานสะอาดเรียบร้อย 
 - ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด 
 

 
- 
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ใบงำนประกอบกจิกรรมปัจฉิมนิเทศ 
เร่ือง   คุณค่ำในตัวฉันและเธอ 

 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนช่ือของตนเอง เขียนส่ิงท่ีน่าช่ืนชมของตนเอง และส่งใหเ้พื่อนดา้นขวามือ    
                เขียนส่ิงท่ีน่าช่ืนชมของเพื่อนตามรายช่ือ เม่ือเขียนครบทุกคนใบงานจะเวยีนกลบัมาท่ีตวั 
                นกัเรียนทุกคน  ใชเ้วลาท ากิจกรรม 30 นาที 

                                                  
 
 
 
 
 
 

                   

                   ส่ิงท่ีน่าช่ืนชมในตวัฉนั เพื่อนๆ ช่วยเขียนให้หน่อยนะ..(เขียนคนละ 1 ขอ้)  

1.............................................................................13........................................................................ 
2.............................................................................14........................................................................ 
3.............................................................................15........................................................................ 
4.............................................................................16........................................................................ 
5.............................................................................17........................................................................ 
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แบบวดักำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
เร่ือง  คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ 

ปรับปรุงจำกแบบทดสอบ  Rubin’s Self Esteem Scale  
 
 

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

 
 

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

 
ค ำช้ีแจง 

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

ความหมายของตวัเลข 

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

2. แบบวดัน้ีไม่มีขอ้ถูกหรือผดิ ดงันั้นนกัเรียนอยา่วติกกงัวลต่อการเลือกตวัเลขและการ
เลือกน้ีจะไม่มีผลกระทบเสียหายต่อนกัเรียนแต่อยา่งใด 
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1. ฉนัชอบเล่นเกมท่ีตอ้งใชค้วามคิด   1 2 3 4 5 
2. ฉนัจดจ าส่ิงต่างๆ ไดดี้    1 2 3 4 5 
3. ฉนัชอบชอบแนะน าเพื่อนๆ เร่ืองการเรียน  1 2 3 4 5 
4. ฉนัชอบทดลองใชส่ิ้งของจากการโฆษณา  1 2 3 4 5

และส่ือต่างๆ      
5. ฉนัมกัมีปัญหาการส่ือสารกบัผูอ่ื้น   1 2 3 4 5 
6. ฉนัมกัไดรั้บค าชมเร่ืองการแต่งกายเหมาะ  1 2 3 4 5 

กบักาลเทศะ 
7. ฉนักลา้ปฏิเสธเม่ือเพื่อนๆ ชกัชวนใหท้ าส่ิง  1 2 3 4 5 

ท่ีไม่เหมาะสม 
8. ฉนัคิดวา่วยัรุ่นแต่งกายวาบหววิเป็นเร่ืองปกติ 1 2 3 4 5 
9. ฉนัคิดวา่ขอ้มูลทางส่ือต่างๆ เช่ือถือได ้  1 2 3 4 5 
10. ฉนัชอบคิดแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  1 2 3 4 5 
11. ฉนัมีความสามารถท าส่ิงต่างๆไดดี้เท่าผูอ่ื้น  1 2 3 4 5 
12. ฉนัรู้สึกมีความเครียดอยูบ่่อยๆ   1 2 3 4 5 
13. ฉนัชอบคน้ควา้หาค าตอบแมเ้ป็นเร่ืองยุง่ยาก 1 2 3 4 5 
14. ฉนัชอบผดัวนัประกนัพรุ่ง   1 2 3 4 5 
15. ฉนัรู้สึกมีคุณค่าทดัเทียมผูอ่ื้น   1 2 3 4 5 
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ลกัษณะกำรตรวจและกำรแปลผลแบบวดักำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
เร่ือง  คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ 

ปรับปรุงจำกแบบทดสอบ  Rubin’s Self Esteem Scale  
 
ลกัษณะกำรตรวจ  ในการตรวจแต่ละขอ้ใหค้ะแนนแตกต่างกนัตามลกัษณะของขอ้ความ ดงัน้ี  
เม่ือข้อควำมมีลกัษณะทำงบวก  

ไดแ้ก่ขอ้    1 2 3 6 7 10 11 13 15  
ถา้ตอบ  “ 1”  จะได ้  1  คะแนน 
ถา้ตอบ  “ 2”  จะได ้  2  คะแนน 
ถา้ตอบ  “ 3”  จะได ้  3  คะแนน 
ถา้ตอบ  “ 4”  จะได ้  4  คะแนน 
ถา้ตอบ  “ 5”  จะได ้  5  คะแนน 

เม่ือข้อควำมมีลกัษณะทำงลบ 
ไดแ้ก่ขอ้    4 5 8 9 12 14            

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

 
กำรคิดคะแนนรวม 

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

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

  1-25   คะแนน  ถือวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นในระดบัต ่า 
แบบประเมินควำมพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อกำรจัดกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์ 

เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน  เร่ือง คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 วทิยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 

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

 
ค ำช้ีแจง 

1. แบบประเมินความพึงพอใจฉบบัน้ี สร้างข้ึนเพื่อประเมินความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อการ 
จดักิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์ เพื่อพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น เร่ืองท่ี  4  คุณค่าดา้น
สติปัญญา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

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

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

 
 

แบบประเมินควำมพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อกำรจัดกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์ 
เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน  เร่ือง  คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2  วทิยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 
 
 

ข้อที่ ข้อควำม ระดับควำมพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 ครูช้ีแจงจุดประสงคก์ารจดักิจกรรมก่อนเร่ิม
กิจกรรม 

     

2 ครูจดักิจกรรมไดส้อดคลอ้งกบัการพฒันาการ
เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 

     

3 ขอ้คิดท่ีไดเ้ป็นเร่ืองส าคญัในการใชชี้วติของ
นกัเรียน 

     

4 กิจกรรมท าให้นกัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง
และผูอ่ื้นมากข้ึน 

     

5 ส่ือและใบความรู้เขา้ใจไดง่้าย  
 

    

6 กิจกรรมท่ีท ามีความน่าสนใจไม่น่าเบ่ือ  
 

    

7 นกัเรียนรู้สึกสนุกกบัการท ากิจกรรม  
 

    

8 กิจกรรมท่ีท า ท าใหพ้ฒันาคุณค่าในตนเองและ
ผูอ่ื้น 
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9 ครูมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมแต่ละคร้ัง  
 

    

10 กิจกรรมต่างๆท่ีท านกัเรียนน าไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

     

ระดบัความพึงพอใจโดยรวม  
 

    

 
 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 

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

ปีการศึกษา  2539   สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี 
 -ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
 ปีการศึกษา  2554  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การท างาน       ครู วทิยฐานะช านาญการ   วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
วนัท่ีบรรจุรับราชการ 1  สิงหาคม 2540    
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แบบวดักำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
เร่ือง  คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ 

ปรับปรุงจำกแบบทดสอบ  Rubin’s Self Esteem Scale  
 
 

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

 
 

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

 
ค ำช้ีแจง 

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

ความหมายของตวัเลข 

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

4. แบบวดัน้ีไมมี่ขอ้ถูกหรือผดิ ดงันั้นนกัเรียนอยา่วติกกงัวลต่อการเลือกตวัเลขและการ
เลือกน้ีจะไม่มีผลกระทบเสียหายต่อนกัเรียนแต่อยา่งใด 
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16. ฉนัชอบเล่นเกมท่ีตอ้งใชค้วามคิด   1 2 3 4 5 
17. ฉนัจดจ าส่ิงต่างๆ ไดดี้    1 2 3 4 5 
18. ฉนัชอบชอบแนะน าเพื่อนๆ เร่ืองการเรียน  1 2 3 4 5 
19. ฉนัชอบทดลองใชส่ิ้งของจากการโฆษณา  1 2 3 4 5

และส่ือต่างๆ      
20. ฉนัมกัมีปัญหาการส่ือสารกบัผูอ่ื้น   1 2 3 4 5 
21. ฉนัมกัไดรั้บค าชมเร่ืองการแต่งกายเหมาะ  1 2 3 4 5 

กบักาลเทศะ 
22. ฉนักลา้ปฏิเสธเม่ือเพื่อนๆ ชกัชวนใหท้ าส่ิง  1 2 3 4 5 

ท่ีไม่เหมาะสม 
23. ฉนัคิดวา่วยัรุ่นแต่งกายวาบหววิเป็นเร่ืองปกติ 1 2 3 4 5 
24. ฉนัคิดวา่ขอ้มูลทางส่ือต่างๆ เช่ือถือได ้  1 2 3 4 5 
25. ฉนัชอบคิดแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  1 2 3 4 5 
26. ฉนัมีความสามารถท าส่ิงต่างๆไดดี้เท่าผูอ่ื้น  1 2 3 4 5 
27. ฉนัรู้สึกมีความเครียดอยูบ่่อยๆ   1 2 3 4 5 
28. ฉนัชอบคน้ควา้หาค าตอบแมเ้ป็นเร่ืองยุง่ยาก 1 2 3 4 5 
29. ฉนัชอบผดัวนัประกนัพรุ่ง   1 2 3 4 5 
30. ฉนัรู้สึกมีคุณค่าทดัเทียมผูอ่ื้น   1 2 3 4 5 
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ลกัษณะกำรตรวจและกำรแปลผลแบบวดักำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
เร่ือง  คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ 

ปรับปรุงจำกแบบทดสอบ  Rubin’s Self Esteem Scale  
 
ลกัษณะกำรตรวจ  ในการตรวจแต่ละขอ้ใหค้ะแนนแตกต่างกนัตามลกัษณะของขอ้ความ ดงัน้ี  
เม่ือข้อควำมมีลกัษณะทำงบวก  

ไดแ้ก่ขอ้    1236710111315  
ถา้ตอบ  “ 1”  จะได ้  1 คะแนน 
ถา้ตอบ  “ 2”  จะได ้  2 คะแนน 
ถา้ตอบ  “ 3”  จะได ้  3 คะแนน 
ถา้ตอบ  “ 4”  จะได ้  4 คะแนน 
ถา้ตอบ  “ 5”  จะได ้  5 คะแนน 

เม่ือข้อควำมมีลกัษณะทำงลบ 
ไดแ้ก่ขอ้    4589     1214            

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

 
กำรคิดคะแนนรวม 

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

51-75  คะแนน  ถือวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นในระดบัสูง  
26-50  คะแนน ถือวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นในระดบัปานกลาง 
  1-25  คะแนน ถือวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นในระดบัต ่า 
 
 
แบบประเมินควำมพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อกำรจัดกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์ 

เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน  เร่ือง คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 วทิยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 

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

 
ค ำช้ีแจง 

4. แบบประเมินความพึงพอใจฉบบัน้ี สร้างข้ึนเพื่อประเมินความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อการ 
จดักิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์ เพื่อพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น เร่ืองท่ี  4  คุณค่าดา้น
สติปัญญา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

5. แบบประเมินความพึงพอใจน้ีมี 10 ขอ้ ใชเ้วลาท า 15 นาที 
6. ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ใหล้ะเอียดและพิจารณาตอบขอ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็น 

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

 
 

แบบประเมินควำมพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อกำรจัดกจิกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพนัธ์ 
เพ่ือพฒันำกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืนเร่ือง คุณค่ำด้ำนสติปัญญำ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 วทิยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 
 
 

ข้อที่ ข้อควำม ระดับควำมพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 ครูช้ีแจงจุดประสงคก์ารจดักิจกรรมก่อนเร่ิม
กิจกรรม 

     

2 ครูจดักิจกรรมไดส้อดคลอ้งกบัการพฒันาการ
เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 

     

3 ขอ้คิดท่ีไดเ้ป็นเร่ืองส าคญัในการใชชี้วติของ
นกัเรียน 

     

4 กิจกรรมท าให้นกัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง
และผูอ่ื้นมากข้ึน 

     

5 ส่ือและใบความรู้เขา้ใจไดง่้าย  
 

    

6 กิจกรรมท่ีท ามีความน่าสนใจไม่น่าเบ่ือ  
 

    

7 นกัเรียนรู้สึกสนุกกบัการท ากิจกรรม  
 

    

8 กิจกรรมท่ีท า ท าใหพ้ฒันาคุณค่าในตนเองและ
ผูอ่ื้น 
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9 ครูมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมแต่ละคร้ัง  
 

    

10 กิจกรรมต่างๆท่ีท านกัเรียนน าไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

     

ระดบัความพึงพอใจโดยรวม  
 

    

 


