
โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมแนะแนว                                                                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                                เวลา 40 ชั่วโมง 

ท่ี ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ สาระส าคัญกิจกรรม เวลาเรียน 
1. ฉันท าได้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนบอกส่ิงท่ีตน

สามารถท าได้และความภาคภูมิใจ
ในส่ิงท่ีตนท าได้ 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการพัฒนา
ความสามารถท่ีตนมีอยู่ 

1. ส่ิงท่ีตนสามารถท าได้ และ
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ 
2.  วิธีการพัฒนาความสามารถ
ท่ีตนมีอยู่ 
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2. เราและโลก 1.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกคุณค่าและ
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่าง
ตน กับบุคคลและส่ิงอื่น ๆ รอบตัว 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกการปฏิบัติ
ตนท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นและ
ส่ิงอื่น  ท้ังทางดีและไม่ดี 
2.3  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนบน
พื้นฐานการยอมรับและเห็นคุณค่า
ต่อผู้อื่น 

1.คุณค่าและความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันระหว่างตน กับ
บุคคลและส่ิงอื่น ๆ รอบตัว 
2.  การปฏิบัติตนท่ีส่งผล
กระทบต่อบุคคลอื่นและส่ิงอื่น  
ท้ังทางดีและไม่ดี 
3.  การปฏิบัติตนบนพื้นฐาน
การยอมรับและเห็นคุณค่าต่อ
ผู้อื่น 
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3. การเรียนพัฒนาได้ 1.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกจุดเด่น จุด
ด้อยทางการเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการ
พัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนพัฒนา
ตนเองด้านการเรียน และแก้ไขจุด
ด้อย/ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 

1. จุดเด่น จุดด้อยทางการ
เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 
2.  วิธีการพัฒนาการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.  การวางแผนพัฒนาตนเอง
ด้านการเรียน และแก้ไขจุด
ด้อย/ปัญหาอุปสรรคในการ
เรียน 
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4. ชีวิตปลอดอบาย 1.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกส่ิงท่ีจะน า
ตนเองไปสู่หนทางแห่งความเส่ือม
และผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและ 
สังคม 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อชีวิตท่ีดีงามปลอดภัย
จากอบายมุขต่างๆ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่าง
รู้เท่าทันอบายมุขและภัยสังคม 

1. ส่ิงท่ีจะน าตนเองไปสู่หนทาง
แห่งความเส่ือมและผลกระทบ
ท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
2.  แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ
ชีวิตท่ีดีงามปลอดภัยจาก
อบายมุขต่างๆ 
3.  การปฏิบัติตนอย่างรู้เท่า
ทันอบายมุขและภัยสังคม 
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-หน้า 2 -  โครงการสอนกิจกรรมแนะแนว ม.2 
 

ท่ี ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ สาระส าคัญกิจกรรม เวลาเรียน 
5. ส่ือสารสานสัมพันธ์ 1.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกประโยชน์

และความส าคัญของการส่ือสาร
สองทางในการสร้างสัมพันธภาพใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนแสดงการส่ือสาร
สองทางเพื่อการสร้างสัมพันธภาพ
ได้อย่างเหมาะสม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนประโยชน์และ
ความส าคัญของการส่ือสาร
สองทางในการสร้าง
สัมพันธภาพ 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนการแสดงการ
ส่ือสารสองทางเพื่อการสร้าง
สัมพันธภาพได้อย่างเหมาะสม 
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6. มองตนเพื่อพัฒนาการ
เรียน  

1. เพื่อให้ผู้เรียนประเมินผลการ
เรียนกับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
 2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกจุดเด่น จุด
ด้อยทางการเรียนท่ีผ่านมาใน ม. 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ได้ 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการ
พัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ได้ 

1. ระดับความสามารถทางการ
เรียนของตน 
2.  วิธีการปฏิบัติตนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาผลการ
เรียน 
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7. รู้ทันอารมณ์ 1.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกท่ีมาของการ
เกิดอารมณ์ 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนผลกระทบของ
การกระท าท่ีเกิดขึ้นจากอารมณ์
ด้านลบ 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการ
จัดการกับอารมณ์ด้านลบและ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 

1. ท่ีมาของการเกิดอารมณ์ 
2.   ผลกระทบของอารมณ์
ด้านลบ 
3.  วิธีการจัดการกับอารมณ์
ด้านลบของตนเอง และการ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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8. เครือข่ายอาชีพ 1  เพื่อให้ผู้เรียนบอกความสัมพันธ์
ของอาชีพต่าง ๆ ในสังคม 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกคุณค่าของ
เครือข่ายอาชีพ 

1.ความสัมพันธ์ของอาชีพต่าง 
ๆ ในสังคม 
2.  คุณค่าของเครือข่ายอาชีพ 
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9. โรงเรียนในฝัน 1.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกพฤติกรรม
ของนักเรียนท่ีก่อให้เกิดปัญหา
ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
โรงเรียน 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการ
แก้ปัญหาในโรงเรียนท่ีนักเรียน
สามารถมีส่วนร่วมและปฏิบัติได้ 

1. พฤติกรรมของนักเรียนท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและโรงเรียน 
2.  วิธีการแก้ปัญหาในโรงเรียน
ท่ีนักเรียนสามารถมีส่วนร่วม
และปฏิบัติได้ 
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-หน้า 3 -  โครงการสอนกิจกรรมแนะแนว ม.2 
 

ท่ี ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ สาระส าคัญกิจกรรม เวลาเรียน 
10. รักท่ีปลอดภัย 1.  เพื่อให้ผู้เรียนบอก

สถานการณ์ท่ีเป็นโอกาสเส่ียง
ของวัยรุ่นท่ีจะน าไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและ ไม่
ปลอดภัย 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกผลกระทบ
ของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม
และไม่ปลอดภัย 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการ
ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเล่ียงการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่
ปลอดภัย 

1. สถานการณ์ท่ีเป็นโอกาส
เส่ียงของวัยรุ่นท่ีจะน าไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม
และไม่ปลอดภัย 
2.  ผลกระทบของการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่
ปลอดภัย 
3.  วิธีการปฏิบัติตนเพื่อ
หลีกเล่ียงการมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่พร้อมและไม่ปลอดภัย 
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 รวม 40 
 สอบกลางภาคเรียน - 
 สอบปลายภาคเรียน - 
 รวมตลอดปีการศึกษา 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือ-สกลุนกัเรียน....................................................................................ชัน้.ม.2/...........เลขท่ี.............. 

ใบงานเรือ่ง   “I CAN DO” ฉนัท าได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ให้นักเรียนส ารวจสิ่งที่ตนสามารถท าได้ ท าแล้วมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อตนและผู้อื่น และ
น าเสนอเป็นแผนผังความคิด (mind mapping) พร้อมทั้งระบุถึงผลงานและช่วงเวลาที่ได้กระท าสิ่ง
นั้น 

สิ่งที่นักเรียนได้ จากการท าแผนผังความคิด “I can do” คือ 

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

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

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



ช่ือ-สกลุนกัเรียน........................................................................................... ชัน้ ม.2/......   เลขท่ี   ....... 

ใบงานเรือ่ง  การพฒันาความสามารถของฉนั 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนเลอืก “สิง่ท่ีฉนัท าได้” 1 เร่ือง และวางแผนพฒันาความสามารถ

ตามหวัข้อในตาราง 

ความสามารถของตนเองทีต่อ้งการพัฒนา 

คอื................................................................................ 

โอกาสของการพัฒนา  วิธีการพัฒนา
ความสามารถ  

(เพื่อให้ฝันเป็นจริง)  

เวลาของการพัฒนา  ผู้ที่จะไปขอ 
ความช่วยเหลือ  
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ช่ือ-สกลุนกัเรียน...................................................................................ชัน้ ม.2/.............เลขท่ี………… 

 

ใบงานเรือ่ง  กวา่จะเป็นสิง่น ัน้ 
 

ให้เขียนสิง่ของท่ีเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่ลงในกลางกระดาษ ระดมสมอง และท า Mind Map  
“กวา่จะเป็นสิง่นัน้ ต้องประกอบไปด้วยสิง่ใดบ้าง”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน...........................................................................ชัน้ ม.2/.....................เลขท่ี………… 

 

ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้จากผงัความคดิ 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 



ใบงานเรือ่ง  เราและโลก 

ให้นกัเรียนพิจารณาวา่ มีใคร หรือสิง่ใดบ้าง ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง และเอือ้เฟือ้เกือ้กลูตอ่ชีวิตของ

นกัเรียน แล้วเขียนเป็นแผนภาพความคิด (Mind map) 

 
 

 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน.......................................................................................ชัน้ ม.2/.........เลขท่ี………… 

 

ส่ิงอ่ืนๆ 

…………………
…………………
…………………
……………… 

 

คนในชมุชน/

สงัคม 

…………………
…………………
…………………
……………… 

คนในโรงเรียน 

…………………
…………………
…………………
……………… 

คนในครอบครวั 

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

….. 

 

ตวัเรา 

 

 
ตวัเรา 

บทสรุปทีไ่ด้จากกจิกรรมนี ้คอื 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 



ใบงานเรือ่ง  เด็ดดอกไมส้ะเทอืนถงึดวงดาว 

ภารกิจที่ 1 ชวนดู ชวนคิด 

ให้นกัเรียนชมสือ่วีดีทศัน์โฆษณา 3 เร่ือง และร่วมกนัวิเคราะห์  3 ประเด็น คือ การกระท าท่ีเป็นจดุเร่ิมต้น     

ผลท่ีเกิดขึน้โดยตรง และผลกระทบที่ตามมา 

เร่ือง การกระท าท่ีเป็นจุดเร่ิมต้น ผลท่ีเกิดขึน้โดยตรง ผลกระทบท่ีตามมา 
มาสาย ……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

ทุง่หญ้า ……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

ปยุฝ้าย ……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

 

                                



ภารกิจที่ 2 สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจที่ 3 ย้อนมองดูตัว 

 ให้นกัเรียนบอกการกระท าท่ีไม่เหมาะสมท่ีนกัเรียนเคยท า 1 เร่ือง และผลท่ีเกิดขึน้ ทัง้ผลท่ีเกิดขึน้
โดยตรงและผลกระทบที่ตามมา 

การกระท าท่ีไม่เหมาะสม 
ของนกัเรียน 

ผลท่ีเกิดขึน้โดยตรง ผลกระทบท่ีตามมา 

……………………………… 
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……………………………… 
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……………………………… 
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……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
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……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

 

 

 

 



ช่ือ-สกลุ.................................................................................ชัน้ ม2/............................เลขท่ี………… 

ใบงานเรือ่ง  คนทีไ่ดร้บัผล 

ค าชีแ้จง   ให้นกัเรียนบอกถึงบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากการกระท าตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้   

 
การกระท า 

บคุคลที่ได้รับผลกระทบจากการกระท า (เขียน ลงในช่อง) 
ตวั 
เอง 

พ่อ 
แม่ 

ญาติ ครู เพื่อน โรง 
เรียน 

แฟน เพื่อน
บ้าน 

ชมุ 
ชน 

ประ 
เทศ 

โลก 

  1. หนีเรียน            
  2. ขีเ้กียจเรียน            
  3. ไม่ท าการบ้าน            
  4. ติดเกม            
  5. ติดนิยาย การ์ตนู            
  6. ติดหนงั ละคร            
  7. ติดมือถือ            
  8. ติดเน็ต ติดแช็ท            
  9. ติดดารา นกัร้อง            
10. สบูบหุร่ี            
11. กินเหล้า            
12. เสพสิง่เสพติด            
13. ลกัขโมย            
14. ยกพวกตีกนั            
15. ผิดระเบยีบ            
16. คบเพื่อนไม่ดี            
17. พดูโกหก            
18. เที่ยวกลางคืน            
19. ซิ่งมอเตอร์ไซค์            
20. มีเพศสมัพนัธ์            

 

 

 

 

 

                                                       ส่ิงที่นักเรียนได้เรียนรู้จากกจิกรรม 

 

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

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

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

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

 



 



 

Mind Map  ครัง้หน่ึงเม่ือฉนัเด็ดดอกไม ้

ให้นกัเรียนบอกการกระท าของตนเองท่ีผา่นมา ท่ีท าไปแล้วรู้วา่ไม่ดี ไม่เหมาะสม 1 เร่ือง และ 

พิจารณาวา่มีผลตอ่ตนเองและคนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบันกัเรียนอยา่งไรบ้าง 

 

 

 

 

การกระท าที่ไม่ด ี

ผลตอ่พ่อ แม ่

ผลตอ่ญาติพ่ีนอ้ง 

ผลตอ่คร ู

ผลตอ่เพ่ือน 

ผลตอ่โรงเรียน ผลตอ่ชมุชน 

ผลตอ่ประเทศ 

ผลตอ่โลก 

ผลตอ่ตนเอง 



 

เร ือ่ง   เรอืร ัว่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ในช่วงปิดเทอมฤดรู้อน   ครอบครัวของแฮรีชอบพายเรือเลน่ในทะเลสาบ  พอ่ของเขาจะตกปลา  

สว่นแม่ก็จะนอนอ่านหนงัสอื 

          เม่ือปิดเทอมฤดรู้อนสิน้สดุลง  พอ่ของแฮรีลากเรือขึน้ฝ่ังและพบวา่ที่ใต้ท้องเรือมีรูขนาดเล็กอยูห่นึง่รู 

“ ในฤดหูนาวเราไม่ได้พายเรือ  เอาไว้คอ่ยซอ่มเรือตอนฤดรู้อนปีหน้าก็ได้” 

           พอ่คิดจะซอ่มเรือปีหน้า  แล้วพอ่ก็ตามชา่งทาสเีรือมาที่บ้าน  

“ สเีรือซีดมากเลยครับ  ช่วยทาสใีห้ใหม่ด้วยนะครับ” 

           แล้วหนึง่ปีก็ผา่นไป  ฤดรู้อนมาเยอืนอีกครัง้  แฮรีกบัน้องรู้สกึตื่นเต้นมาก 

“พอ่ครับ  เราไปพายเรือเลน่กนัเถอะครับ”    “พอ่ก าลงัยุง่  ลกูๆ ไปพายเรือกบัแม่ก่อนเถอะนะ” 

           แฮรี  แม่และน้องจึงออกพายเรือที่ทะเลสาบ  ระหวา่งที่ท างานอยูน่ัน้  พอ่นกึถึงเร่ือง    ที่เรือมีรูร่ัว

ขึน้มาได้  แล้วแฮรีกบัน้องก็วา่ยน า้ไม่เป็นเสยีด้วย 

           พอ่รีบวิ่งไปที่ทะเลสาบ  และแปลกใจมากที่แฮรี แม่และน้องยงัคงพายเรืออยูใ่นทะเลสาบ โดยไม่มี

อะไรเกิดขึน้  พอ่โลง่ใจในทนัที  “เรือร่ัวไม่ใช่เหรอ.......” 

           พอนกึถึงเหตกุารณ์เม่ือปีที่แล้ว  พอ่ก็รู้วา่เป็นเพราะอะไร  พอ่ไปเชิญช่างทาสเีรือเม่ือปีท่ีแล้วให้มาที่

บ้าน  แล้วพอ่ก็มอบของขวญัชิน้ใหญ่แก่เขา 

“ของขวญัอะไรกนัเหรอครับ  ปีท่ีแล้วผมได้คา่ทาสแีล้วนะครับ 

           พอ่ตอบวา่ “ผมขอให้คณุทาสเีรือ  แตคุ่ณได้อุดรูร่ัวที่ใต้ท้องเรือให้ผมด้วย  ความมีน า้ใจของคณุ

ช่วยชีวิตลกูและภรรยาของผมเอาไว้  ขอบคณุมากครับ” 

 

(ท่ีมา ไวตามิน สตอรี 2   หน้า 68-71  ) 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน............................................................................ชัน้ ม.2/....................เลขท่ี………… 

 

ใบงานเรือ่ง  ท าด ีมผีล คนนา่รกั 

ภารกิจที่ 1 ชวนดู ชวนคิด 

ให้นกัเรียนชมสือ่วีดีทศัน์  2  เร่ือง  และอ่านเร่ือง เรือร่ัว และร่วมกนัวิเคราะห์  3 ประเด็น คือ การกระท าที่เป็นจุดเร่ิมต้น              

ผลท่ีเกิดขึน้โดยตรง และผลกระทบที่ตามมา 

เร่ือง การกระท าท่ีเป็นจุดเร่ิมต้น ผลท่ีเกิดขึน้โดยตรง ผลกระทบตามมา 
ดาบวิชยั ……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

แม่ต้อย ……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

เรือร่ัว ……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

 

                                

 



 

ภารกิจที่ 2  ช่ืนชมตัวเอง 

 ให้นกัเรียนบอกการกระท าท่ีเหมาะสมท่ีนกัเรียนเคยท า 1 เร่ือง  และผลท่ีเกิดขึน้ ทัง้ผลท่ีเกิดขึน้โดยตรงและ
ผลกระทบที่ตามมา 

การกระท าท่ีเหมาะสม 
ของนกัเรียน 

ผลท่ีเกิดขึน้โดยตรง ผลกระทบตามมา 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

  

ภารกิจที่ 3 สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุ.....................................................................................ชัน้ ม.2/............................เลขท่ี………… 

ใบงานเรือ่ง  เม ือ่ฉนัจะหยดุเด็ดดอกไม ้ 
 

 
 

ค าแนะน า   ให้นกัเรียนบอกสิง่ท่ีตัง้ใจจะหยดุกระท าตอ่ผู้ อ่ืนและสรรพสิง่รอบตวั เพื่อแสดงถึงการขอบคณุและเห็นคณุคา่
ในความสมัพนัธ์เกือ้กลูกนั อีกทัง้เพื่อลดผลกระทบในทางไม่ดีท่ีจะตามมา 
 

 

สิ่งท่ีฉนัตัง้ใจจะหยดุเด็ดดอกไม ้

 

 
 

 
1. นับจากนีไ้ปฉันจะไม่…………………………… 

    ........................................................................ 
2. นับจากนีไ้ปฉันจะไม่…………………………… 

    ........................................................................ 
3. นับจากนีไ้ปฉันจะไม่…………………………… 

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

 

สิ่งท่ีฉนัตัง้ใจจะหยดุเด็ดดอกไม ้

 

 
 

 
1. นับจากนีไ้ปฉันจะไม่…………………………… 

    ........................................................................ 
2. นับจากนีไ้ปฉันจะไม่…………………………… 

    ........................................................................ 
3. นับจากนีไ้ปฉันจะไม่…………………………… 

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

สิ่งท่ีฉนัตัง้ใจจะหยดุเด็ดดอกไม ้

 

 
 

 
1. นับจากนีไ้ปฉันจะไม่…………………………… 

    ........................................................................ 
2. นับจากนีไ้ปฉันจะไม่…………………………… 

    ........................................................................ 
3. นับจากนีไ้ปฉันจะไม่…………………………… 

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

 

สิ่งท่ีฉนัตัง้ใจจะหยดุเด็ดดอกไม ้

 

 
 

 
1. นับจากนีไ้ปฉันจะไม่…………………………… 

    ........................................................................ 
2. นับจากนีไ้ปฉันจะไม่…………………………… 

    ........................................................................ 
3. นับจากนีไ้ปฉันจะไม่…………………………… 

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

 

 

 

ต่อคนในครองครวั ต่อคนในโรงเรียน 

ต่อคนในชมุชน/สงัคม ต่อสรรพสิง่อ่ืนๆ 

  

  



 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ชัน้ ม.2/…...........เลขท่ี..............   

ใบงานเรือ่ง  บนัไดผลการเรยีน 

1. ให้นักเรียนเขียนรหสัวิชาที่เรียนในชัน้ ม.1 ทัง้ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ลงในขัน้บนัได ตามระดบัผล 

    การเรียนท่ีได้     (ภาค 1 ใช้ปากกาสีน า้เงนิ      ภาค 2 ใช้ปากกาสีแดง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 
 

วิชาที่เรียนในชัน้ ม.1 ภาค 1 จ านวน………วิชา  ภาค 2 จ านวน………วิชา รวมทัง้หมด ..........วิชา 
 

ก     ข      ค  

0 

1 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 
ดีมาก 

ดี 

ปานกลาง 

อ่อน 

อ่อนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตก 



 

2. ให้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนในการเรียนของตน  

     (จดุแข็ง เขียนด้วยปากกาน า้เงิน  จดุอ่อน เขียนด้วยปากกาแดง) 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน หรือ ข้อเสีย ของนักเรียน 

ท่ีท าให้สอบตก หรือ ผลการเรียนอยูใ่นระดบัอ่อน-อ่อนมาก(0 - 1.5) หรือไม่นา่พอใจ 

จุดแข็ง หรือ ข้อด ีของนักเรียน 

ท่ีท าให้มีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑ์ดี-ดีมาก (2.00-4.00)  

หรือเป็นท่ีพอใจ 

ผลจากการมองตนเองเร่ืองการเรียน นกัเรียนต้องการพฒันาการเรียน ไม่ต้องการพฒันาการเรียน 

ส่ิงที่ตัง้ใจจะท าต่อไป คือ………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..



 

ช่ือ-สกลุ......................................................................................................ชัน้ ม.2/.............เลขท่ี............. 
 

                                           

 

 

 

 

                          

 

                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1. ชา่งกอ้มมชีือ่จรงิวา่อะไร……………………..........… 
2. ชา่งกอ้มเป็นคนจงัหวดัอะไร…………….....….......… 
3. ชา่งกอ้มเรยีนฝึกอาชพีจากทีไ่หน 
     …………………………………………….……........ 
4. ชา่งกอ้มไดป้ระกาศนียบตัรการฝึกอาชพีกีใ่บ….….... 
5. ปจัจุบนั ชา่งกอ้มท าอาชพีอะไร 
    …………………………………………….….....…… 
6. อะไรเป็นปญัหา และ อุปสรรคของชา่งกอ้ม  
   ในการเรยีนหนงัสอื และการด าเนนิชวีติ 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
........................................................................ 

7. ลกัษณะใดของชา่งกอ้มทีค่วรน ามาเป็นแบบอย่าง 

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

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

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

 
 
8. ค าพูดใดของชา่งกอ้มทีน่กัเรยีนประทบัใจ 
.....................................................................
.....................................................................
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
9. ปญัหา/อุปสรรคในการเรยีนหนงัสอื หรอื 
   ในการด าเนินชวีติของนกัเรยีนเป็นอย่างไร  
   เมือ่เทยีบกบัปญัหา/อุปสรรคของชา่งกอ้ม
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................  
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

 
 

    

ใบงานเรือ่ง  ชา่งกอ้ม 

ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรยีนศกึษาชวีติของ “ชา่งกอ้ม” แลว้ตอบค าถามตอ่ไปนี้ 

 
 

10. หลงัจากดูชวีติของ”ชา่งกอ้ม” นกัเรยีนเกดิความคดิ หรอื แรงบนัดาลใจ 
      อะไรหรอืไม่  และอย่างไร ในการเรยีนและการด าเนินชวีติ  



 

ช่ือ-สกลุ....................................................................................................ชัน้ ม.2/............เลขท่ี................ 

ใบงานเรือ่ง  การวางแผนพฒันาการเรยีน 

โดยใชข้อ้คดิจากบนัได 

 

 

ขอ้คดิจากบนัได จากขอ้คดิ สู ่การปฏบิตั ิ

1. การขึน้บันไดต้อง 
   เร่ิมที่บันไดขัน้แรก  
   โดยมีเป้าหมายและ 
   ความหวัง 

เป้าหมายการเรียน หรือ สิง่ท่ีนกัเรียนคาดหวงัคือ 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

2. ต้องออกแรงขึน้ด้วย 
   ตนเอง ย่ิงต้องการ 
   ขึน้ขัน้ที่สูง ก็ย่ิงต้อง 
   ออกแรงมากขึน้           
   

วิชาที่ฉนัจะทุม่เทพลงัในการเรียนให้มากขึน้ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย คือ 
1…………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………….. 
3……………………………………………………………………………………. 

3. ต้องอดทน พยายาม  
   อย่างต่อเน่ือง  
 

 

สิง่ท่ีฉนัจะท าเพื่อการเรียน อยา่งอดทน ตอ่เน่ือง 3 อยา่ง  คือ 
1…………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………….. 
3…………………………………………………………………………………….. 

4. อาจพบอุปสรรค  
   อย่าท้อแท้ระหว่าง 
   ทาง ต้องก้าวผ่านไป 
   ให้ได้ 
 

อุปสรรคท่ีฉนัจะจดัการให้ได้ คือ 
1…………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………….. 
3…………………………………………………………………………………….. 

5. อย่าคิดว่าตนอยู่ขัน้ 
   ที่สูงแล้ว เพราะจะ 
   ท าให้เราหยุดเดนิขึน้ 
   ขัน้ต่อไป                                                                             
 

สิง่ท่ีฉนัท าดีอยูแ่ล้ว และจะด ารงรักษาไว้  คือ 
1…………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………….. 
3…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

คติเตือนใจตนเองในการเรียน 

 

          

                                



เกรดเฉลีย่ ม.2 ภาคเรียนที่  1 ที่ต ัง้เป้าหมายไว ้  คอื………..…      เกรดเฉลีย่ที่ไดจ้ริง คอื…………..… 

 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน.............................................................................................ชัน้ ม.2/..........เลขท่ี............. 

ใบงานเรือ่ง  วชิาทีฉ่นัเรยีนในช ัน้ ม.2  

         ใหร้ะบุรายวชิาที่เรียนในช ัน้ ม.2 จ าแนกประเภทตามโครงสรา้งหลกัสูตร ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

รายวิชาพื้นฐาน 

ท่ี รหสัวิชา ช่ือวิชา ครผููส้อน หน่วยกิต เกรด
เป้าหมาย 

เกรด 
ท่ีได ้

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       

รายวิชาเพิม่เติม 

ท่ี รหสัวิชา ช่ือวิชา ครผููส้อน หน่วยกิต เกรด
เป้าหมาย 

เกรด 
ท่ีได ้

1       

2       

3       

4       

กจิกรรมพฒันานกัเรยีน 

ท่ี ช่ือกิจกรรม ครผููส้อน ผล
เป้าหมาย 

ผล 
ท่ีได ้

1 กจิกรรมแนะแนว    

2 กจิกรรมลูกเสอื-เนตรนาร ี    

3 กจิกรรมชุมนุม    

4 กจิกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์    

รายวิชาท่ีเรียน ในช ัน้ ม. 2 ภาคเรียนท่ี 1 



 

ช่ือ-สกุลนกัเรียน...............................................................................................ชั้น ม.2/..........เลขที่........... 
 

ใบงานเรือ่ง  ปิงปองสอนใจ 
 

1. หากเปรยีบชวีติของนักเรยีนเป็นลกูปิงปอง ใหนั้กเรยีนพจิารณาวา่   ชวีติของนักเรยีนเปรยีบได ้

    กับลกูปิงปองแบบใด  “ปิงปองไมม่รี”ู   หรอื “ปิงปองมรี”ู (ระบายส ีใน ตรงกบัชีวิตตนเอง) 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ถา้นักเรยีนเปรยีบตัวเองเป็น “ปิงปองมรี”ู ใหพ้จิารณาวา่ รรูั่ว หรอื จดุบกพรอ่งในชวีติของ 

    นักเรยีน  มอีะไรบา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
 

 

 

รู........................................... 

รู........................................... 

รู........................................... 

รู........................................... 

รู........................................... 

รู........................................... 

 ปงิปองไมม่รี ู  ปงิปองมรี ู

รู........................................... 



 

 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.2/..........เลขท่ี........... 

ใบงานเรือ่ง  ประตูสูอ่บาย 

ให้นกัเรียนพิจารณาการกระท า ท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือข้อไม่ดีของตนเอง และเปรียบเทียบวา่ตรงกบัประตอูบายมขุ 6 

ท่ีจะน าชีวิตไปสูค่วามเสือ่ม ความพินาศ  และความตกต ่า ประตไูหน โดย ระบายสกีญุแจ และพืน้ท่ีแรเงาแต่ละประตท่ีูเป็น

ค าตอบของนกัเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประตูอบาย 5  

คบคนชั่วเป็นมิตร

คบเพื่อนไม่ดี 

ประตูอบาย 6  

เกียจคร้านการ

เรียน/ การงาน 

 

ประตูอบาย 1  
 

ติดบุหรี่ ส่ิงเสพติด
ของมึนเมา 

ประตูอบาย 2 

ติดเที่ยวกลางคืน 

ในท่ีไม่ควรไป 
ประตูอบาย 3 

ติดการละเล่น 

เกม ส่ิงบันเทิง 

ทุกรูปแบบ 

ประตูอบาย 4 

ติดการพนัน 

ทุกรูปแบบ 

ความเสือ่ม  

ความพนิาศ 

ความตกต่า่

ของชวีติ 

 

     นกัเรยีนไมม่พีฤตกิรรมใด ๆ ทีเ่ปน็การเขา้สูป่ระตอูบายทัง้  6 ประต ู



 

ช่ือ-สกุลนกัเรียน...............................................................................................ชั้น ม.2/..........เลขที่........... 
 

          ใบงานเร ือ่ง  แบบส ารวจพฤตกิรรมเสีย่งเขา้สูอ่บาย 

                                   ให้นกัเรียนพิจารณาวา่ ท่ีผา่นมานกัเรียน เคยท า สิง่ตอ่ไปนีบ้อ่ยครัง้เพียงใด 

 
ขอ้ที่ 

 
พฤติกรรม 

ท าเป็น
ประจ า 
(5) 

ท าบ่อย 
คร้ัง 
(4) 

ท าบาง 
คร้ัง 
(3) 

ท าน้อย
คร้ัง 
(2) 

ไม่เคย 
ท า 

(1) 

 
คะแนน
รวม 

1 ดื่มเหลา้ เบียร์ ในงานสังสรรค ์       
2 สูบบุหร่ี หรืออยู่ในกลุ่มเพือ่นที่สูบบุหร่ี      
3 รู้สึกวา่คนที่ดื่มเหลา้/ เบียร์/ สูบบุหร่ี ดูเท่ห์      
4 รู้สึกเชย ขาดความมัน่ใจ ที่ดื่มเบียร์ เหลา้ หรือสูบบุหร่ีไม่เป็น      
5 มีคนในครอบครัวดื่มเหลา้/ เบียร์ /สูบบุหร่ี       
6 ไปเที่ยวกบัเพื่อนหลงัเลิกเรียน       
7 เพื่อนชอบชวนไปเที่ยว หรือ เป็นคนชวนเพื่อนเที่ยว      
8 ชอบความสนุกท่ามกลางแสงสีเสียง      
9 คบอยู่กบัเพือ่นที่ชอบเที่ยวเตร่      
10 ยอมท าทุกอย่างเพื่อให้ไดไ้ปเทีย่ว      
11 มีคอนเสิร์ต วงที่ชอบที่ไหน ตอ้งไปให้ได ้       
12 เฮไหน เฮนั่น เอามนัเขา้วา่      
13 หลงใหล คลัง่ไคล ้ดารา นักร้องคนโปรด      
14 ดูหนัง ฟังเพลง เป็นภารกิจส าคญัในแต่ละวนั      
15 เล่นเกมจนลืมหน้าที่ที่ตอ้งท า      
16 เล่นเกม การพนัน ทุกคร้ังที่มีโอกาส       
17 อยู่ในส่ิงแวดลอ้มที่มีแต่การพนนั      
18 ไม่สนใจ ขอให้ไดเ้งินแมจ้ะไดม้าจากการพนัน      
19 ดูกีฬา/เล่นอะไรก็ตอ้งมีการวางเดิมพนั      
20 ชอบซ้ือหวยเหมือนผูใ้หญ่      
21 เพื่อนที่คบอยู่ มกัมีเร่ืองเป็นประจ า       
22 อยู่ในกลุ่มเพือ่นที่ไม่เรียนหนังสือ      
23 รู้สึกโก ้เม่ืออยู่กบัเพือ่นหัวโจก      
24 เพื่อนชวนท าเร่ืองที่เสียหายก็ท  าตามโดยไม่ทดัทาน      

25 ชอบแกต้วั หรือชอบช่วยเหลอืเมือเพื่อนท าผดิ      

26 ไม่ชอบท าการบา้น และรายงาน       
27 มีขอ้อา้งทุกคร้ัง เวลาตอ้งท าอะไรสักอย่าง      
28 เบื่อและร าคาญทุกคร้ังเวลามีใครบอกให้ช่วยท าอะไร      
29 งานไม่จวนตวั  ไม่ท า       
30 การเรียน การท างานเป็นเร่ืองน่าเบือ่ที่สุด      

 



 

สรปุผลการส ารวจตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่องทางสู่อบาย ขอ้ คะแนน
รวม 

ค่าเฉล่ีย 
(คะแนนรวม หารดว้ย 5) 

แปลค่า 
ระดบัความเส่ียง 

1. ติดสุราและของมึนเมา 1 - 5    

2. ชอบเที่ยวกลางคืน 6 - 10    

3. ชอบเที่ยวดูการละเล่น   11 - 15    

4. ติดการพนนั 16 - 20    

5. คบคนชัว่เป็นมิตร 21 - 25    

6. เกียจคร้านการงาน 26 - 30    

 

สิง่ทีไ่ดร้บัจากการทา่แบบสา่รวจชดุนี ้

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

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

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

 

สิง่ทีนั่กเรยีนไดร้ับหลงัการท าแบบส ารวจชดุนี้ 
 

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………..………........................................................................... 

 

 



 

ค าอธบิายประกอบการใชแ้บบส ารวจพฤตกิรรมเสีย่งเขา้สูอ่บาย 

 

1. ลกัษณะของเครือ่งมอื  

เป็นแบบตรวจสอบตนเองตามกรอบอบายมขุ  6  โดยจดัท าเป็นข้อความประเมินด้านๆละ  5 ข้อ รวม 30 ข้อ 

ตอ่ไปนี ้

 

ช่องทางสู่อบาย จ านวนดา้น 
1. ติดสุราและของมึนเมา 5 ขอ้ 

2. ชอบเที่ยวกลางคืน 5 ขอ้ 

3. ชอบเที่ยวดูการละเล่น   5 ขอ้ 

4. ติดการพนนั 5 ขอ้ 

5. คบคนชัว่เป็นมิตร 5 ขอ้ 

6. เกียจคร้านการงาน 5 ขอ้ 
 

2. การตรวจคะแนน 

ระดบัการตอบ คะแนนที่ได ้
ท าเป็นประจ า 5 

ท าบ่อยคร้ัง 4 

ท าบางคร้ัง 3 

ท านอ้ยคร้ัง 2 

ไม่เคยท า 1 
 

3. การแปลคา่ระดบัความเสีย่ง 
 

ระดบัพฤติกรรมความเสีย่งเข้าสูอ่บาย จดัระดบัเป็น 5 ระดบั โดยใช้ช่วงคะแนนเฉลีย่ ดงันี ้ 
 

 

ช่วงคะแนนเฉล่ีย ระดบัความเส่ียง 
4.21 – 5.00 สูงมาก         
3.41 – 4.20 สูง 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอ้ย 
1.00 – 1.80 นอ้ยมาก 

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.2/..........เลขท่ี........... 

ใบงานเรือ่ง  ชวนคดิปิดทางอบาย-ตดิเกม 
 

ป 1  ปรบัวธิคีดิ  ให้นกัเรียนคิดถึงผลของการติดเกม ทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                            

 ผลต่อ 

ชุมชน/ สงัคม 
และโลก 

                  ……………………………..........… 

              ………………………………………... 

           ………………………………………….. 

       …………………………………………....... 

    ……………………………………….........….. 

        ……………………………………....… 

  ผลต่อเพื่อน 

 ………….……......………………… 

…..........……………………………
………………......…………………
……………………........……………
………………........………………… 

ผลต่อคร ู/โรงเรียน
.................................................... 

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

…………………………………………….. 

………………………………………………
…………………………………………….... 

……………………………………………… 

           ผลต่อญาติพ่ีน้อง 

       …………………………………...   

    ……………………………………. 

………………………………….....…. 

……………………………….....…. 

   …………………………....…. 

                     ผลต่อ 

                     พ่อแม ่
        ………………………….. 

      ……………………………….. 

………………………………………… 

…………………………………………… 

    ……………………………………….. 

        ……………………………………. 

ผลต่อตนเอง 

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

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

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

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

.......... 

ผลของการ 

ติดเกม 

1 

2 

 

3 

 

6 

 

5 

 

4 

 



 

ป 2  เปลีย่นการกระท า ให้บอกสิง่ท่ีตัง้ใจจะท า เพื่อปิดทางอบายเร่ืองติดเกม     (อยา่งน้อย 3 ข้อ) 

 

ป 3  แปลงพลงัไปในทางสรา้งสรรค ์

 

 

 

คิดแล้วบอกหน่อยนะ 

 

 

 

 

 

 

ตัง้ใจไว้เมื่อวันที่……....เดือน............................พ.ศ............. 

ลงช่ือนักเรียน.............................................................ลงช่ือพยาน......................................................... 

บอกเสรมิเพิม่ประโยชน ์

1. นกัเรียนต้องการความช่วยเหลอืในการติดเกมหรือไม่       ต้องการ      ไม่ต้องการ 

2. เพื่อนในห้องท่ีติดเกม ท่ีอยากให้ครูช่วยก่อนท่ีจะเกิดผลร้ายกบัเพื่อนมากไปกวา่นี ้ คือ  

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

1 

2 

 3 

 4 

5 

สิง่ทีนั่กเรยีนจะท าทดแทนการตดิเกม หรอื การเลน่เกมทีไ่มส่รา้งสรรค ์ คอื 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.2/..........เลขท่ี........... 

 ใบงานเรือ่ง  รูจ้กัคดิปิดทางอบาย-บหุรี ่

ป 1  ปรับวิธีคิด  ให้นกัเรียนคิดถึงผลของการสบูบุหร่ี ทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
 

ผลของการสูบบุหร่ี 
 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลตอ่ผูอ้ ืน่ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ผลกระทบตอ่ชุมชน/ สงัคมและโลก 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………. 

ผลตอ่ตนเอง 

ผลต่อพ่อแม่ 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………………………… 

ผลต่อญาติพ่ีนอ้ง 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………………………… 

ผลต่อคร ู/โรงเรยีน 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 



 

ป 2  เปล่ียนการกระท า ให้บอกสิง่ท่ีตัง้ใจจะท า เพื่อปิดทางอบายเร่ืองบุหร่ี (อยา่งน้อย 3 ข้อ) 

 

 ป 3  แปลงพลังไปในทางสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ตัง้ใจไว้เมื่อวนัที่……....เดือน............................พ.ศ............. 

ลงช่ือนักเรียน.............................................................ลงช่ือพยาน......................................................... 

บอกเสริมเพิ่มประโยชน์ 

1. นกัเรียนต้องการความช่วยเหลอืในการติดบุหร่ีหรือไม่   ต้องการ    ไม่ต้องการ 

2. นกัเรียนอยากให้ครูช่วยเหลอืเพื่อนคนใดในโรงเรียนท่ีติดบุหร่ี  ก่อนท่ีจะเกิดผลร้ายกบัเพื่อน มากไปกวา่นี ้ 

 

1. 

2. 

3. 

4 

5. 

สิง่ทีนั่กเรยีนจะท าทดแทนการสบูบหุรี ่ คอื 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

คิดแล้วบอกหน่อยนะ 



     

ช่ือ-สกลุนกัเรียน......................................................................................ชัน้ ม.2/.................. เลขท่ี......... 

ใบงานเรือ่ง  จอ่ย...นายแนม่าก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. หลงัจากชม VCD เรือ่งน้ี  นกัเรยีนไดข้อ้คิดหรอืเกิดอะไรข้ึนในใจบา้ง 

1. การกระท าท่ีไม่ดี ท่ีผ่านมาของจ่อย มีอะไรบา้ง 

ป.1- ปรบัวิธีคิด  

การกระท าท่ีไม่ดีของตน  

มีผลต่อตวัเองและคนอ่ืน

เสมอ 

ผลท่ีเกิดข้ึนกบัจ่อย คืออะไร 

 

ป.3 –แปลงพลงัไปในทางสรา้งสรรค ์จ่อยท าอะไรทดแทนท่ีเป็นประโยชนแ์ละสรา้งสรรคบ์า้ง 

ผลท่ีเกิดข้ึนกบัคนอ่ืน คืออะไร 

 

ป.2 – เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  จ่อยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องใดบา้ง 

 

 

2. จ่อยพาตวัเองออกจากส่ิงไม่ดีงาม(อบายมขุ) โดยใชห้ลกั  3  ป. อยา่งไร 



 

 

ช่ือ-สกุลนกัเรียน...............................................................................................ชั้น ม.2/..........เลขที่........... 

ใบงานเรือ่ง  วางแผนสูช่วีติปลอดอบาย 

อบายมุข = ช่องทางของความเส่ือม, ทางแห่งความพินาศ,เหตุแห่งความย่อยยับ 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนวางแผนเพือ่ชีวติปลอดอบาย โดยใชห้ลกั 3  
 
 

 
 
 
 

ป 1  ปรับวิธีคดิ  ใหน้กัเรียนคิดถึงผลของการกระท าของนกัเรียนที่เป็นอบาย ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 

ผลของการ..................................................... 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลตอ่ผูอ้ ืน่ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ผลกระทบตอ่ชุมชน/ สงัคมและโลก 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

ผลตอ่ตนเอง 

ผลต่อพ่อแม่ 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………………………… 

ผลต่อญาติพ่ีนอ้ง 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………………………… 

ผลต่อคร ู/โรงเรยีน 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

พฤติกรรมที่ไม่ดี หรือ ไม่เหมาะสมของนักเรียนที่เป็นช่องทางของความเส่ือม 1 เร่ือง คือ 

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

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

...... 



 

ป 2  เปล่ียนการกระท า ให้บอกสิง่ท่ีตัง้ใจจะท า เพื่อปิดทางอบาย (อยา่งน้อย 3 ข้อ) 
 

 
 

ป 3  แปลงพลังไปในทางสร้างสรรค์ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ตัง้ใจไว้เมื่อวันที่……....เดือน............................พ.ศ.............. 

ลงช่ือนักเรียน.............................................................ลงช่ือพยาน......................................................... 

1. 

2. 

3. 

4 

5. 

สิง่ทีนั่กเรยีนจะท าทดแทน ทีเ่ป็นประโยชน์และสรา้งสรรค ์ คอื 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 



 

ค าสญัญาตอ่ตนเองเพือ่ชวีติทีป่ลอดอบาย 
 

ให้นกัเรียนบอกสิง่ท่ีตนตัง้ใจจะท าและถือเป็นสญัญากบัตนเอง เพือ่ชีวิตจะได้ไม่ตกสูอ่บายมขุ 6  ในแตล่ะด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ติดบุหรี่ สิ่งเสพติด  

และของมึนเมา 

เท่ียวกลางคืน 

เที่ยวในที่ไม่ควรไป 

ติดการพนัน 

ทุกรูปแบบ 

คบคนช่ัวเป็นมิตร 

คบเพือ่นไม่ด ี

ติดเกม การละเล่น  

ส่ิงบันเทิงทุกรูปแบบ 

เกียจคร้านการ

งานและการเรียน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ฉนัตัง้ใจวา่……………...........................………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

ฉนัตัง้ใจวา่……………...........................………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

ฉนัตัง้ใจวา่……………...........................………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

ฉนัตัง้ใจวา่……………...........................………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

ฉนัตัง้ใจวา่……………...........................………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

ฉนัตัง้ใจวา่……………...........................………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

ลงช่ือ........................................................ผู้สญัญา 

ลงช่ือ........................................................ผู้ควบคมุ 



 
ใบงานเรือ่ง  การสือ่สารทีเ่ขา้ใจกนั 

 
 
 
 

 
 
แสดงการส่ือสารกัน  ระหวา่งนกัเรียนกบั.............................................................................................. 
สถานการณ์ /เหตุการณ์ ที่ท าให้มีการส่ือสารกัน       
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
บทบาทของสมาชิกในการแสดงบทบาทสมมติ 
1. ……………………………………………........................................…….รับบทเป็น................................................... 
2. ……………………………………………........................................…….รับบทเป็น................................................... 
3. ……………………………………………....................…………………...รับบทเป็น................................................... 
4. ……………………………………………....................…….....................รับบทเป็น................................................... 
5. ……………………………………………....................…….....................รับบทเป็น................................................... 
6. ……………………………………………........................................…….รับบทเป็น................................................... 
7. ……………………………………………....................…….....................รับบทเป็น................................................... 
8. ……………………………………………....................…….....................รับบทเป็น................................................... 
9. ……………………………………………........................................…….รับบทเป็น................................................... 
10. ……………………………………………....................……………….....รับบทเป็น................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

ค าชีแ้จง  ให้สมาชิกกลุม่ ช่วยกนัก าหนดสถานการณ์ท่ีจะน าเสนอการสือ่สารกนัระหวา่งนกัเรียน
กบับุคคล ท่ีจบัฉลากได้ และให้แสดงบทบาทสมมติในการสือ่สาร โดยเน้นรูปแบบการสือ่สารที่ก่อให้เกิด
สมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั พร้อมทัง้บอกผลท่ีเกิดขึน้ 
 



 

 

ค าสนทนาในการส่ือสารกัน 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
ผลที่เกิดขึน้
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
     



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน.........................................................................................ชัน้ ม.2/..........เลขท่ี............. 

ใบงานเรือ่ง  มองผลการเรยีน 
 

ให้นักเรียนประเมินผลการเรียน (ก่อนซ่อมเสริม) กับเป้าหมายที่ตัง้ไว้ก่อนเรียน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการเรียน ชัน้ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 

เกรดเฉล่ีย  เกรดเฉลีย่ ม.1 ภาค 1......... เกรดเฉลีย่ ม.1 ภาค 2......... เกรดเฉลีย่สะสม ม.
1........... 

                     ม.2 ภาค 1 ท่ีตัง้เป้าหมายไว้..........  เกรดเฉลีย่ที่ได้จริง.................. 

สรุปผลเทียบกับเป้าหมาย   ได้ตามเป้าหมายไม่ถึงเป้าหมาย 

รายวิชา 

จ านวนวิชาที่เรียนทัง้หมด........................วชิา 

สอบได้...............วิชา  สอบตก................วิชา 

ได้เกรดตามเป้าหมายหรือมากกวา่..........วิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จ านวนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน................กิจกรรม 

ผา่นตามเป้าหมาย...............................กิจกรรม 

ไม่ผา่นตามเป้าหมาย...........................กิจกรรม 

คุณภาพการเรียน เกรดเฉล่ีย ชวนคิดเพื่อก้าวต่อไป บอกย า้กับตัวเอง(ระบายส)ี 

 3.50 – 4.00 อยา่ระเริงใจ ด ารงรักษาไว้  

 3.00 – 3.49 อยา่ชะลา่ใจ พฒันาตอ่ไป  
 2.50 – 2.99 อยา่เพิ่งพอใจ พยายามอีก  
 2.00 – 2.49 …….สู้ตอ่  
 1.50 – 1.99 …….สู้ๆ  
---- 0.00 – 1.49 สู้ตาย  

 

จุดแข็ง ที่จะรักษาไว้ 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

จุดอ่อน ที่จะแก้ไข 

…………………………………………………. 

………………………………………………….
…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

  

 

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน……………………………………………...................................ชัน้ ม.2/…. เลขท่ี………. 

ใบงานเรือ่ง  อารมณ์มเีหต ุ
 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนทบทวนเหตกุารณ์ท่ีผา่นมา วา่ มีเหตกุารณ์ใดบ้างท่ีท าให้นกัเรียนเกิดอารมณ์ด้านบวก   
               และมีเหตกุารณ์ใดบ้างท่ีท าให้นกัเรียนเกิดอารมณ์ด้านลบ 
 

เหตุการณ์ อารมณ์ที่เกิดขึน้ 

 
เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดอารมณ์ด้านบวก (1 เหตกุารณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดอารมณ์ด้านลบ (1 เหตกุารณ์) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เก่ียวกับที่มาของการเกิดอารมณ์ คือ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 

 

 



 

 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน……………………………………………...................................ชัน้ ม.2/…. เลขท่ี………. 

ใบงานเรือ่ง  อารมณ์ดา้นลบทีเ่กดิขึน้กบัฉนั 

 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนส ารวจอารมณ์ด้านลบท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง  และให้บนัทกึตามแบบบนัทกึ  
               ตอ่ไปนี ้  
 
 

บนัทกึอารมณ์ด้านลบ ท่ีเกิดขึน้เม่ือ วนัท่ี............เดือน...........................พ.ศ................... 

เหตกุารณ์ท่ีท าให้เกิดอารมณ์ด้านลบ  
 

อารมณ์ด้านลบท่ีเกิดขึน้  
 

การกระท าหลงัเกิดอารมณ์นัน้  
 

ผลท่ีเกิดขึน้  
 

 

บนัทกึอารมณ์ด้านลบ ท่ีเกิดขึน้เม่ือ วนัท่ี............เดือน...........................พ.ศ................... 

เหตกุารณ์ท่ีท าให้เกิดอารมณ์ด้าน
ลบ 

 
 

อารมณ์ด้านลบท่ีเกิดขึน้  
 

การกระท าหลงัเกิดอารมณ์นัน้  
 

ผลท่ีเกิดขึน้  
 

 

 
 

 

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน……………………………………………...................................ชัน้ ม.2/…. เลขท่ี………. 

ใบงานเรือ่ง  บนัทกึการจดัการอารมณ์ดา้นลบของฉนั 
 

ค าชีแ้จง        ภายหลงัการเรียนรู้หลกัการจดัการอารมณ์ด้านลบ ให้นกัเรียนน าไปใช้ในชีวติจริง  
                       และให้รายงานการจดัการอารมณ์ด้านลบท่ีเกิดขึน้จริง  1 เร่ือง 

 
 
 
 
 

 
 
 
รายงานผลการจดัการอารมณ์ดา้นลบ  4  ข ัน้ตอน 
 
 ขัน้ตอน  หลักปฎิบัต ิ การน าไปใช้ในชีวิตจริง 
1. รู้ให้ชัด มีสติ รู้ตวั รับรู้อารมณ์ท่ีเกิดขึน้ 

รู้ทนัอารมณ์ และสาเหตท่ีุท า
ให้เกิดอารมณ์ 

 
รับรู้อารมณ์ท่ีเกิดขึน้ คือ............................................. 
 

2. เข้าใจความจริง รู้ความจริงด้วยปัญญา ยอมรับ
วา่ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตาม
ความความต้องการของเราได้
ทกุอยา่ง เช่ือวา่อารมณ์เกิดได้ 
ก็ดบัได้ มองเห็นโทษของ
อารมณ์และผลท่ีตามมาจาก
การกระท าท่ีขาดการควบคมุ 

ความจริงท่ีต้องรู้และเข้าใจ เพื่อช่วยจดัการกบัอารมณ์ 
ท่ีเกิดขึน้ คือ
................................................................................ 
................................................................................. 
.................................................................................  
ถ้าไม่จดัการอารมณ์ การกระท าท่ีอาจท าตามมา คือ 
................................................................................. 
................................................................................ 
................................................................................  
ผลท่ีจะเกิดขึน้กบัตนเอง คือ 
................................................................................. 
................................................................................  
ผลท่ีจะกระทบตอ่คนอ่ืน คือ 
................................................................................. 
................................................................................ 

ให้บอกเล่าเหตุการณ์/ สถานการณ์ที่ท าให้เกิดความรู้สกึ ด้านลบ   1  เร่ือง 

 



 ขัน้ตอน  หลักปฎิบัต ิ การน าไปใช้ในชีวิตจริง 
3. สละให้ได้ ไม่หมกมุ่น ให้ละทิง้สิง่เคยชินท่ี

เคยท าเม่ือเกิดอารมณ์นัน้ หา
อยา่งอ่ืนท าแทนหรือเปลีย่นท่ี 
ย้ายฐาน ออกจากเหตกุารณ์ท่ี
ท าให้ทกุข์ หม่นหมอง 

วิธีการท่ีใช้ในการสละ ละจากอารมณ์นัน้ คือ
............................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
สิง่ท่ีท า แทนการกระท าเดิมๆ ท่ีไม่เกิดผลดี คือ
................................................................................. 
................................................................................ 
................................................................................ 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

4. สลายให้เป็น เม่ือตามอารมณ์นัน้ได้ รู้ชดั รู้
จริง รู้ท่ีมา และรู้โทษ  
ให้ระงบั สลายอารมณ์นัน้เสยี  
จะท าให้จิตใจสงบได้   

ผลจากการฝึกจดัการอารมณ์ครัง้นี ้เป็นเช่นไร 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
ส ารวจใจ ภายหลงัความพยายาม  สละ ระงบั สลายอารมณ์นัน้ 
วา่เป็นอยา่งไร
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือ-สกลุนกัเรียน………….………..........................………..………….. ชัน้ ม.2 /.............เลขท่ี.................. 

ใบงานเรือ่ง  เครอืขา่ยอาชพีขายสม้ต า 

ค าส่ัง  ให้นกัเรียนศกึษาเครือขา่ยอาชีพขายส้มต า แล้ววิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของครือขา่ยอาชีพท่ีเก่ียวข้องและเกือ้กลู

กบัอาชีพขายส้มต า  
                      

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

อาชีพ  ช่างสร้างรถเขน็ 

เก่ียวข้องเพราะ

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

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

อาชีพ  ช่างป้ันครก 

เก่ียวข้องเพราะ

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

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

อาชีพ  เกษตรกรเลีย้งไก่ 

เก่ียวข้องเพราะ

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

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

....

อาชีพ  แม่ค้าขายผักที่
ตลาด 

เก่ียวข้องเพราะ

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

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

อาชีพขายส้มต า 

อาชีพชาวนาปลกูข้าวเหนียว 

เก่ียวข้องเพราะ

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

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

http://www.tlcthai.com/webboard/view_picpost_showimg.php?table_id=1&cate_id=162&post_id=50580&pic_id=50580_0
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http://www.tlcthai.com/webboard/view_picpost_showimg.php?table_id=1&cate_id=162&post_id=50580&pic_id=50580_0
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ใบงานเรือ่ง  เครอืขา่ยอาชพีทีเ่ก ือ้กูลกนั 
ค าส่ัง  ให้สมาชิกกลุม่ช่วยกนัวิเคราะห์และเขียนเครือขา่ยอาชีพท่ีเก่ียวข้องและเกือ้กลูกบัอาชีพท่ีกลุม่เลอืก  วา่เก่ียวข้อง

กนัอยา่งไร 
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ค าส่ัง  ให้สมาชิกกลุม่ช่วยกนัวิเคราะห์เและเขียนเครือขา่ยอาชีพท่ีเกือ้กลูเก่ียวข้องกบัสถานประกอบการ 

ท่ีกลุม่เลอืกวา่เก่ียวข้องกนัอยา่งไร 
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ใบงานเรือ่ง  อาชพีทีฉ่นัสนใจ 
ค าส่ัง  ให้นกัเรียนศกึษาอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจจาก Internet หรือจากแฟ้มข้อมลูอาชีพในห้องแนะแนว 

และหาข้อมลูลกัษณะของอาชีพ ข้อมลูท่ีนกัเรียนสนใจ และบนัทกึลงในใบงานนี  ้
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ใบงานเรือ่ง  เครอืขา่ยอาชพีของฉนั (Mind Map) 
ค าส่ัง  ให้นกัเรียนท าเครือขา่ยอาชีพจากอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจ  โดยน าอาชีพของเพื่อนท่ีได้น าเสนอประกอบการท า

เครือขา่ยอาชีพเป็น Mind Map ของนกัเรียน 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 
 

 

 

ส่ิงที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการท าเครือข่ายอาชีพ
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อาชีพที่สนใจ 
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ใบงานเรือ่ง รว่มคดิพชิติปญัหาในโรงเรยีน 

  ขัน้ที่ 1 ให้นกัเรียนส ารวจสิง่ท่ีเป็นปัญหาส าคญัในโรงเรียน 6 เร่ือง ซึง่หากคนภายนอกได้รับรู้ 

       จะผิดหวงั เสือ่มศรัทธาโรงเรียนของเรา และจะท าให้โรงเรียนเสยีช่ือเสยีงท่ีสัง่สมมาอยา่งยาวนาน  

  ปัญหาในโรงเรียน   
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ใครท าใหเ้กดิปัญหา  

 ตวันกัเรียนเอง   เพื่อนของนกัเรียน 

 นกัเรียนทัว่ไป 

ใครท าใหเ้กดิปัญหา  

 ตวันกัเรียนเอง   เพื่อนของนกัเรียน 

 นกัเรียนทัว่ไป 

ใครท าใหเ้กดิปัญหา  

 ตวันกัเรียนเอง   เพื่อนของนกัเรียน 

 นกัเรียนทัว่ไป 

ใครท าใหเ้กดิปัญหา  

 ตวันกัเรียนเอง   เพื่อนของนกัเรียน 

 นกัเรียนทัว่ไป 

ใครท าใหเ้กดิปัญหา  

 ตวันกัเรียนเอง   เพื่อนของนกัเรียน 

 นกัเรียนทัว่ไป 

ใครท าใหเ้กดิปัญหา  

 ตวันกัเรียนเอง   เพื่อนของนกัเรียน 

 นกัเรียนทัว่ไป 

 

 

 

 

 



  

  

 
 

 

  ข ัน้ที ่2   ใหน้กัเรียนมีสว่นร่วมในการแกปั้ญหาของโรงเรียน โดยใหเ้ลือก 1 ปัญหา 

คน้หาสาเหต ุและคิดหาวิธีแกปั้ญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เรือ่ง  คนไข ้I.C.U. เตยีงที ่15 Septic abortions (ตดิเชือ้จากการท าแทง้)  

คนไข้เตียงท่ี 15 คนไข้ช่ือ นางสาววิมวล อายุ 16 ปี 

ป้ายหน้าเตียงเขียนว่า Septic abortion (ติดเช้ือจากการท าแท้ง) 

นางสาววิมวล เป็นนักเรียนช้ัน ม.5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง พ่อแม่เป็นชาวนา อยู่บ้านนอก ส่งเธอเรียนหนังสือในเมือง ให้
เช่าหอพักเอกชนอยู่ เสาร์-อาทิตย์ท่ีผ่านมา เพื่อนร่วมห้องกลับบ้าน วิมวลบอกไม่กลับ จะท าการบ้านอยู่ท่ีหอ วันจันทร์ตอนเย็น 
เมื่อเลิกเรียน เพื่อนกลับมาท่ีหอ พบวิมวลนอนตัวร้อนจัดอยู่ท่ีห้อง จึงพามาโรงพยาบาล หมอมานพ แพทย์เวรประจ าห้องฉุกเฉิน 
ตรวจนางสาววิมวลและบันทึกไว้ว่า 

"คนไข้อายุ 16 ปี เพื่อนร่วมห้องพามาส่งโรงพยาบาล บอกว่า มีไข้สูง ไม่พูดไม่จา ตรวจร่างกายพบว่า หน้าตาซีด 
ร่างกายขาดน้ า ปากและล้ินแห้ง ไข้สูงมาก 41 องศาเซลเซียส ซึม ถามค าตอบค า   ตามตัวมีจ้ าเลือดสีม่วงขึ้นท่ัวตัว ปอดปกติ 
หัวใจเต้นเร็วและเบา หน้าท้องนูน แข็ง คล าพบก้อนโตจากหัวหน่าวขึ้นมาเหนือสะดือหนึ่งฝ่ามือ ฟังหัวใจเด็กทารกในครรภ์ไม่ได้ 
มีเลือดกล่ินเหม็นไหลซึมออกมาจากช่องคลอด วินิจฉัย สงสัยไปท าแท้งเถ่ือนมา" 

 หมอมานพปรึกษาฉัน ให้มาดูนางสาววิมวลโดยด่วน เพราะความดันคนไข้ต่ ามาก เมื่อฉันไปถึงห้องฉุกเฉิน หมอมานพส่ัง
การให้เลือด ให้น้ าเกลือ และยาปฏิชีวนะ ฆ่าเช้ือโรคไปแล้ว ฉันตรวจภายในนางสาว         วิมวล และบันทึกไว้ว่า 

"อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกปกติ ช่องคลอดสีคล้ า เป็นลักษณะของคนต้ังครรภ์ มีน้ าเลือดกล่ินเหม็นไหลออกมา ปากมดลูก
มีการฉีกขาด เหมือนกับถูกสอดวัสดุแข็งเข้าไปด้านใน มดลูกโตเท่ากับคนต้ังครรภ์เจ็ดเดือน" 

 ฉันลากเครื่องอุลตร้าซาวนด์มาตรวจหน้าท้องของนางสาววิมวล จริงดังคาด...เธอต้ังครรภ์เจ็ดเดือน  ในโพรงมดลูกมีเด็ก
ทารกนอนขดในท่าขวาง "เด็กนั้นเสียชีวิตแล้ว" และไม่มีน้ าคร่ าเหลืออยู่เลย "หนูวิมวล"        ฉันเรียกเธอ เธอลืมตา              
"ไปท าแท้งท่ีไหนมา" เธอลืมตาด้วยความยากล าบาก มองไปท่ีกระเป๋าเส้ือนักเรียนท่ีเธอสวม ฉันเอามือล้ วงดู เป็นเบอร์
โทรศัพท์มือถือ ของใครสักคน...    

อาการของนางสาววิมวลรุนแรงมาก ผลการตรวจเลือด พบว่ามีการติดเช้ืออย่างรุนแรง จนท าให้เลือดในกายไม่แข็งตัว 
ฉันรีบรับเธอไว้ในห้องไอซียู ส่ังให้ยาฆ่าเช้ืออย่างดีท่ีสุดถึงสามชนิด เพื่อให้ฆ่าเช้ือโรคท่ีเกิดจากการท าแท้ งเถื่อนให้ได้ ส่ังให้
น้ าเหลือง (Plasma) และเกล็ดเลือด เพื่อช่วยให้เลือดแข็งตัว ถ้าเลือดแข็งตัวดีข้ึนฉันจะผ่าตัดเอาเด็กท่ีตายออกจากครรภ์ ส่ังการ
รักษาวิมวลเสร็จ ฉันเชิญเพื่อนของวิมวลท่ีส่งเธอเข้าโรงพยาบาลมาพบ เพื่อนนางสาววิมวล ช่ือ ล าดวน  ล าดวนหน้าตาซีดเผือด
กลัวความผิด เมื่อฉันซักไซ้ไล่เลียง "พ่อแม่ของวิมวลอยู่ท่ีไหน" 

"อยู่บ้านไผ่ประทับทรง" ล าดวนบอกช่ือหมู่บ้านท่ีอยู่รอยต่อของจังหวัดห่างจากท่ีนี่เป็นร้อยกิโล และหนทางไปมา  

ไม่สะดวก "พ่อแม่เขามีโทรศัพท์มือถือไหม" 

"ไม่น่าจะมี เห็นวิเล่าว่า ไฟฟ้าเพิ่งเข้าปีนี้เอง" 

"แล้วแฟนของวิมวลเป็นใคร" 

"หนูไม่รู้" ล าดวนรีบปฏิเสธปากคอส่ัน  

"หนูรู้ไหมว่าวิมวลท้อง" 

"หนูไม่รู้จริงๆ หนูไม่ได้สนใจวิเลย จะไปไหนมาไหน ก็ไม่เคยถาม" 

"แล้วหนูรู้ไหมว่า วิมวลไปท าแท้งท่ีไหน" 



"หนูไม่รู"้ 

"งั้นหนูช่วยติดต่อพ่อแม่ของวิมวล ว่าวิมวลป่วยหนักอยู่ท่ีโรงพยาบาลนี้ หนูจะติดต่อได้ไหม" 

"ได้ค่ะ" หน้าตาล าดวนแช่มช่ืนขึ้น เมื่อฉันหยุดซักไซ้เธอ  

 เบอร์โทรศัพท์นี้ของใคร...? 

วันรุ่งขึ้น การแข็งตัวของเลือดดีขึ้น ไข้ลดลง แต่ปัสสาวะของวิมวลเริ่มออกน้อย นั่นคือไตของวิมวลเริ่มวาย จากการติด
เช้ือในร่างกาย ร่วมกับสารพิษท่ีหมอเถื่อนฉีดเข้าไปในโพรงมดลูก !ฉันรู้จากประสบการณ์ ในทันที วิมวลต้ังครรภ์โดยไม่พึง
ประสงค์ เธอจึงไปท าแท้งโดยวิธีให้หมอเถ่ือนฉีดน้ ายาเข้าไปในโพรงมดลูก   วิธีนี้นอกจากสามารถฆ่าเด็กทารกในครรภ์แล้ว ยัง
ท าให้น้ าคร่ ารั่วออกมา เกิดการกระตุ้นให้เจ็บครรภ์ คลอด หรือแท้งได้  

วิธีนี้เป็นวิธีโบราณท่ีหมอเถื่อนนิยมท าเมื่อมีการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ขนาดท้องส่ีเดือนขึ้นไป และท าแบบนี้มาต้ังแต่
สมัย 20  ปีก่อน ต้ังแต่ฉันยังเป็นนักศึกษาแพทย์การท าแท้งวิธีนี้ง่าย ไม่ต้องลงทุนอะไร อาศัยคนท่ีรู้จักว่า ปากมดลูกอยู่ตรงไหน 
เท่านั้นก็พอ พวกเขาใช้ท่อแยงยัดเข้าไปในโพรงมดลูก และฉีดน้ ายาเข้าไป 

การท าแท้งแบบนี้ ผู้ท าแท้งไม่ต้องลงทุนอะไร ไม่ต้องสนใจว่าเด็กทารกในท้องจะโตเท่าไร เพราะเด็กก็ไม่ใช่ลูกของเขา 
มดลูกก็ไม่ใช่มดลูกของเขา มิหน าซ้ า ผู้ท าแท้งเถ่ือน ยังส่ังผู้ท าแท้งอย่างหน้าช่ืนตาบานหลังจากเก็บเงินอัตรา มาตรฐาน คือเดือน
ละพัน ว่า... 

"ใจเย็น ๆ เด๋ียวเด็กจะแท้งออกมาเอง ภายในสองวัน ถ้าปวดท้องมาก หรือไม่แท้ง ให้ไปหาหมอในโรงพยาบาล เด๋ียว
หมอก็จะเอาเด็กในท้องออกให้เอง" แต่...ผู้ท าแท้งเถ่ือนไม่ยอมบอกหญิงผู้เคราะห์ร้ายว่า 

"คุณอาจจะต้องเสียมดลูกและเสียชีวิตได้" โดยเฉพาะวิมวล เด็กทารกอยู่ในท่าขวาง  เด็กไม่สามารถแท้งออกมาได้เอง ต้องผ่าตัด
ออกประการเดียว พ่อแม่ของวิมวลมารอพบฉันท่ีหน้าห้องไอซียูแล้ว... 

"ลูกวิเป็นอย่างไรบ้างหมอ" พ่อแม่ของนางสาววิมวลถามพร้อมกัน  

"วิมวลต้ังครรภ์เจ็ดเดือน เขาไปท าแท้งเถ่ือนมา มีการติดเช้ือจากการท าแท้ง อาการหนัก เด็กทารกในครรภ์ตายไปแล้ว 
ตอนนี้ไตของวิมวลเริ่มผิดปกติ" หน้าตาฉันเคร่งเครียด แม่เรอเอิ้ก หน้าตาซีดเผือด  เข่าทรุด     พ่อเข้าประคองไว้  

"เป็นไปได้อย่างไร ลูกคนเดียว ลูกคนดีของเรา" แม่พร่ าพรรณนา วิมวลเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่ เรียนเก่ง และได้
ทุนเรียนดีมาตลอด นี่เองท่ีท าให้พ่อแม่ส่งเธอมาเรียนต่อท่ีโรงเรียนประจ าจังหวัด เพื่อให้ลูกมีอนาคตท่ีสดใสกว่าพ่อแม่  

การตั้งครรภ์ไม่ได้แสดงว่าวิมวลเป็นคนไม่ดี สังคมปัจจุบันมีส่ิงเย้ายวนมากมาย ถ้าอ่อนต่อโลก ก็อาจจะพลาดได้  

"ท่ีบ้านพ่อแม่ หรือญาติๆ มีโทรศัพท์มือไหมคะ" ฉันถามส่ิงท่ีค้างคาใจ 

"ไม่มีเลย" พ่อตอบอย่างสงสัย  

"ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ" ฉันกลบเกล่ือน พอรับวิมวลไว้ในห้องไอซียู ก็อยากจะปรึกษาพ่อกับแม่ด่วน เพราะอาจจะต้อง
ผ่าตัดเอาเด็กออกแต่อาการของวิมวลหนักมากไม่รู้ตัวภาวะการแข็งตัวของเลือดไม่ปกติตอนนี้ไตก็ไม่ท างานการผ่าตัดอาจจะเส่ียง 

"ถ้าไม่เอาเด็กออกจะเป็นอย่างไร" พ่อถามขณะแม่เอามืออุดปากร้องไห้  

"ถ้าไม่เอาออก เด็กทารกท่ีติดเช้ือจากการท าแท้งเถ่ือนท่ีไม่สะอาด ก็เป็นแหล่งแพร่เช้ือ อาการก็จะยิ่งแย่กว่าเดิม 

"ผ่าเถอะหมอ" พ่อบอก 



"ถ้าผ่าตัด โอกาสรอดแค่ห้าสิบห้าสิบ ถ้าไม่ผ่า แทบไม่มีโอกาสรอดชีวิตเลย"  ส้ินค าพูดของฉัน แม่ทรุดลงในอ้อมกอดพ่อ 
ไม่ใช่เพราะฉันเป็นหมอท่ีโหด แต่รายของนางสาววิมวล การบอกความจริงเป็นส่ิงท่ีพึงต้องกระท า เพราะอาการของวิมวลแย่ลง 
จนไม่อาจจะหายใจเองได้แล้ว ฉันผ่าตัดเข้าช่องท้องของวิมวล ใช้ยาสลบอ่อนท่ีสุด เพราะร่างกายของเธอแทบไม่ตอบสนองต่อ
ความรู้สึกเจ็บปวดใดๆ  อนาถใจนัก เมื่อเห็นมดลูกของ    วิมวลมีรอยทะลุจากการถูกของแข็งแทงหลายรู มีสีคล้ า และก าลังเน่า 
ในช่องท้องมีหนองและส่งกล่ินเหม็น  ฉันตัดสินใจตัดมดลูก โดยวิธี  Subtotal hysterectomy เพื่อใช้เวลาส้ันท่ีสุด เพียงสิบห้า
นาทีการผ่าตัดก็ส้ินสุด  

มองเด็กทารกในมดลูกท่ีเน่าเละ มีสีม่วงคล้ า ส่งกล่ินเหม็น คะเนจากสายตาถ้ายังไม่ตาย เด็กต้องมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่าหนึ่ง
กิโลกรัม ออกจากห้องผ่าตัด วิมวลกลับไปอยู่ท่ีห้องไอซียู ไม่น่าเช่ือว่า หลังการผ่าตัดมดลูกท้ิง แม้เธอจะใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่
เธอลืมตาได้ และเขียนหนังสือคุยกับพ่อแม่ได้  

"พ่อแม่จ๋า หนูขอโทษ" เธอเขียนดังนี้  

"ใครท าลูกท้อง" พ่อแม่คาดค้ัน เธอส่ันหน้าน้ าตาไหล   

ฉันบอกพ่อแม่ของเธอเป็นส่วนตัว "วิมวลเขาอยากได้ก าลังใจ พ่อแม่อย่าไปท าให้เขาเครียดไปกว่านี้" 

วันท่ีสองของการออกมาจากห้องผ่าตัด พ่อแม่เข้าเย่ียมเหมือนเคย วิมวลรีบลืมตาเมื่อพ่อแม่เข้าใกล้  

"วิ พ่อแม่เข้าใจลูก พ่อแม่อภัยให้ลูก ขอให้ลูกหายไวๆ" พ่อแม่บอก นางสาววิมวลยิ้ม ใบหน้าแจ่มใสขึ้นมาทันที  

"ลูกต้องหายแน่ๆ หน้าตาลูกแจ่มใสเป็นคนละคนกับวันแรกที่เรามาหาลูก" แม่บอกพ่ออย่างดีใจ 

คืนนั้นเอง พยาบาลห้องไอซียูรายงาน... 

"ความดันของวิมวลเหลือเจ็ดสิบห้าสิบ ปัสสาวะไม่ออกเลย" 

"ให้โดปามีน" ฉันส่ังให้ยาเพิ่มความดันโลหิต และรีบไปดู วิมวลนอนนิ่ง ความดันลดลงจนคล าไม่ได้  ไม่ตอบสนองต่อยา
ท่ีรักษา  

"ปั้ม" ฉันส่งสัญญาณ เมื่อเสียงแหลมของเครื่องวัดคล่ืนไฟฟ้าหัวใจร้องเตือน ก่อนคล่ืนไฟฟ้าหัวใจของ      วิมวลจะแบน
ราบ ฉันรีบปีนขึ้นเตียงไอซียูท่ีรูดม่านกั้น ไม่ให้เตียงข้างๆเห็น สองมือวางซ้อนกัน กดไปท่ีหน้าอก   วิมวล เด็กสาวอายุ 16 ปี  

"พึ่บพั่บ พึ่บพั่บ" เสียงปั้มหน้าอก 

"ฉีดอะดรีนาลีน และไบคาร์บ" ฉันส่ังฉีดยากระตุ้นหัวใจ และลดความเป็นกรดของเลือด การปั้มหัวใจช่วยชีวิต ด าเนินไป
ถึงสองช่ัวโมง ไม่อาจพาชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งกลับคืนมา 

"เชิญพ่อแม่ของวิมวล พบหมอด้วย" ฉันบอก พ่อแม่ของวิมวล นอนเฝ้าดูลูกสาวท่ีหน้าห้องไอซียูนี่เอง เสียงร้องไห้
โหยหวนอย่างเจ็บปวดของแม่และพ่อ ท่ีต่ืนขึ้นมาเพื่อรับรู้ความจริงว่า วันต่อไปนี้จะไม่มีลูกสาวท่ีช่ือวิมวลอีกแล้ว ... เป็นเสียงท่ี
ประทับในความทรงจ าฉันตลอดมา 

ฉันโทรศัพท์ไปตามหมายเลขท่ีวิมวลให้มา...เป็นช่ือของสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง  เจ้าของสถานพยาบาลนั้นเป็นพยาบาล
อายุห้าสิบปี ฉันรู้ทันทีว่า นี่คือสถานท่ีท่ีท าแท้งให้วิมวล...เพราะท่ีนี่เป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือมานานในการรับท าแท้งเถื่อน โดยท่ีไม่มี
ใครเอาผิด  

เมื่อเจ้าของสถานพยาบาลท่ีรับท าแท้งเถ่ือนรับสายและพูดว่า "ฮัลโหล"  ฉันอยากบอกเธอเหลือเกินว่า  "นางสาววิมวล
ตายพร้อมลูกในท้องไปแล้ว" 



แต่ท่ีท าได้ คือค่อยๆวางหูโทรศัพท์ลง โดยไม่ส่งเสียง 

ฉันถามตนเองว่า ใครผิด  

พ่อแม่ท่ีส่งลูกมาเรียนไกลหูไกลตา ? 

เด็กสาวที่หลงระเริงกับความรัก ความใคร่ ?  

ผู้ชาย ท่ีไม่มีความรับผิดชอบ ?  

ครูบาอาจารย์ที่ไม่อาจสอนเด็กให้มีศีลธรรมและความยับยั้งช่ังใจ ? 

สังคม ท่ีมีแต่เรื่องลามก อนาจาร และสนุกสนาน ? 

คนท าแท้งเถ่ือน ?  

หมออย่างฉันท่ีไม่สามารถรักษาชีวิตเธอไว้ได้ ?  

กฎหมายท่ีหย่อนยาน ไม่สามารถเอาผิดกับคนรับท าแท้งเถ่ือน ? 

หรือกฎหมายการท าแท้งท่ีล้าสมัยไม่รับกับเหตุการณ์บ้านเมืองและสังคม ? 

แม้ในวันนี้ ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศจะพลิกโฉม การร่วมเพศต้ังแต่วัยเรียน เป็นเรื่องท่ีพบเห็นได้ท่ัวไป...แต่กฎหมาย
การท าแท้ง ยังเป็นกฎหมายของกว่ายี่สิบปีก่อน... 

...นั่นคือ การท าแท้งท่ีถูกกฎหมาย คือการท าแท้งเพื่อการรักษา...โดยแพทย์ เมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าหากปล่อยให้ครรภ์
ด าเนินต่อไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมารดาและเด็ก หรือครรภ์ท่ีเกิดจากการข่มขืนท่ีมีการแจ้งความตามกฎหมาย การท า
แท้ง  

เมื่อไม่พร้อมจะมีลูก เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม 
แล้วทางออก ของเด็กวัยเรียนท่ีพลาด ไม่พร้อมจะมีลูก อยู่ท่ีไหน ? 
"อัฑฒฺ เจว ทฬิทฺทา จ สพเพ มจฺจุปรายนา ...ท้ังคนมีคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบ้ืองหน้า" 
แม้คนเราทุกคนเกิดมาต้องตาย...แต่วิมวลตายจากไปโดยไม่สมควรอย่างยิ่ง 
คุณล่ะ คุณคิดว่าใครท าให้วิมวลต้องตายก่อนวัยอันสมควร ? 
                  ============================= 

คัดลอกมาจากบทความของ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข 
ตีพิมพ์ลงในหนังสือ 108 คนไข ้I.C.U. ฉบับวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2545 

 

 

 

 

 

 



ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.2/..........เลขท่ี........... 

 
 

 

เสน้ทางรกั ขอ้พิจารณา 

ตน้ทางรกั 1. สมัพนัธภาพของวิมวลกบัแฟนกอ่นเกดิปัญหาเป็นเช่นไร 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

กลางทางรกั 2. วิมวลและแฟนใชช้ีวิตรกัเช่นใดจึงเป็นเหตทุ าใหเ้กดิปัญหา 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

ปลายทางรกั 3. วิมวลประสบพบชะตากรรมอะไรบา้งในชีวิต 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

4. ผูไ้ดร้บัผลกระทบในกรณีของวิมวล มใีครบา้ง  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

5. นกัเรียนคิดว่าอาจเกิดเรื่องเช่นเดียวกบัวิมวลกบันกัเรียนหรือไม่  เพราะเหตใุด 

…………………………………………………………………….…......................………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..................…. 

6. นกัเรียนห่วงเพื่อนคนใดมากท่ีสดุท่ีมีโอกาสเสีย่งเรื่องเพศ (บอกช่ือ และหอ้งเรียน) 

เพื่อนผูช้ายท่ีนา่เป็นห่วง  คอื………………………………………………………..…......………………… 

เพื่อนผูห้ญิงท่ีนา่เป็นห่วง คอื………………………………………………………..………….....………… 

 

 

 

 



ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.2/..........เลขท่ี........... 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทสรปุทีนั่กเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากแผนภาพขา้งตน้ คอื

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

..............................................................…………………………………………………................................................. 

 

 

  ผลตอ่ครู /โรงเรยีน 

…………………………………………… 

……………………………………….. 

……………………………………… 

…………………………………… 

………………………………… 

  ผลตอ่ญาตพิีน่อ้ง 

……………………………….. 

…………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

           ผลตอ่ พอ่แม ่

ผลตอ่ผูอ้ ืน่ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

ผลกระทบตอ่ชุมชน/ สงัคมและโลก 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

ผลตอ่ตนเอง 

   

……………………………………… 

……………………………………….. 

……………………………………… 

…………………………………… 

………………………………… 



ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.2/..........เลขท่ี........... 
 

 

   

    ให้นกัเรียนบอกส่ิงท่ีตนตัง้ใจจะปฏิบติัอย่างจริงจงั(กฎเหลก็) 

    เพ่ือพาตนให้พ้นทางเส่ียงเร่ืองเพศ (จดุละ 3 ข้อ)  และเพ่ือรักท่ีปลอดภยั 
 

จุดเสีย่งเร่ืองเพศ หลกัการ 
สกดัจุดเสีย่ง 

สิง่ท่ีตัง้ใจจะปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
(กฎเหลก็) 

 

1. อารมณ์เป็นเหต ุ
 

หยุดการกระท า 
ท่ีกระตุ้นให้ตนเอง 
หรืออีกฝ่าย 
เกิดอารมณ์ทางเพศ 

 

1………………………………………......................... 
………………………………………………..…………. 
2………………………………………......................... 
………………………………………………..…………. 
3………………………………………......................... 
………………………………………………..………… 

 

2. โอกาสเป็นใจ 
 

ปิดโอกาสท่ีน าไปสู่
การมีเพศสมัพนัธ์  

 

1………………………………………......................... 
………………………………………………..…………. 
2………………………………………......................... 
………………………………………………..…………. 
3………………………………………......................... 
………………………………………………..………… 

 

3. มีเพศสมัพนัธ์ 
   เป็นเร่ือง 

 

มีสติยับยัง้ใจ 
นกึถึงผลท่ีจะตามมา 

 

1………………………………………......................... 
………………………………………………..…………. 
2………………………………………......................... 
………………………………………………..…………. 
3………………………………………......................... 
………………………………………………..………… 

 

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

 

 


