
โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมแนะแนว                                                                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                                เวลา 40 ชั่วโมง 

ท่ี ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ สาระส าคัญกิจกรรม เวลาเรียน 
1. ฉันพัฒนาได้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนบอก

คุณลักษณะข้อดีและ
ข้อบกพร่องของตน 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการ
พัฒนาและปรับปรุง
ข้อบกพร่องของตนเองได้ 

1. คุณลักษณะข้อดีและ
ข้อบกพร่องของตนเอง 
2.  วิธีการพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง 

3 

2. ฉันกับคนรอบข้าง 1.  เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาและ
วิเคราะห์ความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย ์
2.  เพื่อให้ผู้เรียนอภิปราย
แนวทางการปฏิบัติตนใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เข้าใจและน าไปปฏิบัติ 

1. ความต้องการพื้นฐานทาง
จิตใจของมนุษย์  
2.  แนวทางการปฏิบัติตนใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เข้าใจ 

4 

3. เรียนอะไรในหลักสูตร 1.  เพื่อให้ผู้เรียนอธิบาย
หลักสูตร การวัดและ
ประเมินผล 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนอธิบาย
คุณค่าของการเรียน คุณค่า
รายวิชาของหลักสูตร 

1. หลักสูตร การวัดและ
ประเมินผล 
2.  คุณค่าของการเรียน 
คุณค่ารายวิชาตามหลักสูตร 

3 

4. เทคนิคการเรียนดี 1.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการ
ปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการ
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการ
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

1. วิธีการปฏิบัติตนเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
2.  วิธีการแสวงหาข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

2 

5. รอยแยกในใจ 1.  เพื่อให้ผู้เรียนอธิบาย
สาเหตุของปัญหา 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกปัญหา
ของตนเองได้ 

1. ปัญหาของตนเอง 
2.  สาเหตุแห่งปัญหาท่ีแท้ 
ได้แก่ ความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างความต้องการ กับ
ความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น 
(split) 

2 

 



-หน้า 2 -  โครงการสอนกิจกรรมแนะแนว ม.4 
 

ท่ี ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ สาระส าคัญกิจกรรม เวลา
เรียน 

6. ทุกปัญหามีทางออก
  

1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกแนวทางการ
จัดการกับปัญหาของตนเองได้ 

1. กระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 

2 

7 การฟังอย่างเข้าใจ 1.  เพื่อให้ผู้เรียนแยกแยะเนื้อหา และ
ความรู้สึกท่ีได้จากการฟัง 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกความส าคัญ และ
ประโยชน์ของการฟงั อย่างเข้าใจท้ัง
เนื้อหา และความรู้สึก 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนส่ือสารกับผู้อื่น ได้อย่าง
สอดคล้องกับเนื้อหา และความรู้สึก 

1. ทักษะการฟังเนื้อหาและ
ความรู้สึก 
2.  ความส าคัญ และประโยชน์
ของการฟัง อย่างเข้าใจท้ังเนื้อหา 
และความรู้สึก 
3.  ฝึกการส่ือสาร กับผู้อื่นอย่าง
สอดคล้องกับเนื้อหา และ
ความรู้สึก 

4 

8. ประเมินตนเพื่อผลการ
เรียน 

1  เพื่อให้ผู้เรียนบอกระดับ
ความสามารถทางการเรียนของตน 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการปฏิบัติตน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียน 

1.วิธีการปฏิบัติตนเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาผลการเรียน 

4 

9. อาชีพของฉัน 1.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกข้อมูลอาชีพท่ี
สนใจ 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกแนวโน้มความ
ต้องการอาชีพในตลาดแรงงาน 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกคุณลักษณะของ
บุคคลท่ีตลาดแรงงานต้องการ 
4.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะของตนเพื่อเตรียมเข้า
สู่งานอาชีพ 

1. ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มความต้องการอาชีพใน
ตลาดแรงงาน 
2.  คุณลักษณะของบุคคลท่ี
ตลาดแรงงานต้องการ 
3.  แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะของตนเพื่อเตรียมตัว
เข้าสู่งานอาชีพ 

4 

10. รักท่ีปลอดภัยเครียด...
ภัยใกล้ตัว 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้และบอกสาเหตุของ
ความเครียด 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้และบอกแนวทางการ
จัดการกับความเครียด 

1. สาเหตุและผลกระทบของ
ความเครียด 
2.  แนวทางการจัดการกับ
ความเครียด 

4 

 
 
 
 
 



-หน้า 3 -  โครงการสอนกิจกรรมแนะแนว ม.4 
 

ท่ี ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ สาระส าคัญกิจกรรม เวลา
เรียน 

11. รักใสๆใส่ใจคิด 1. เพื่อให้ผู้เรียนบอกผลกระทบของการ
มีคู่รักและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม
และไม่ปลอดภัย 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกแนวทางการ
ปฏิบัติตนต่อเพื่อนต่างเพศท่ีเหมาะสม
กับวัย และการหลีกเล่ียงโอกาสเส่ียงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่
ปลอดภัย 

1. ผลกระทบของการมีคู่รักและ
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและ
ไม่ปลอดภัย  
2.  แนวทางการปฏิบัติตนต่อ
เพื่อนต่างเพศท่ีเหมาะสมกับวัย 
และการหลีกเล่ียงโอกาสเส่ียงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและ
ไม่ปลอดภัย 

4 

12. คุณค่าของเงินและเวลา 1. เพื่อให้ผู้เรียนบอกความส าคัญและ
คุณค่าของเงินและเวลา  
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกแนวทางการใช้เงิน
และเวลาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

1. ความส าคัญและคุณค่าของการ
บริหารการเงินและเวลา 
2.  แนวทางการใช้เงินและเวลา
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

4 

 รวม 40 
 สอบกลางภาคเรียน - 
 สอบปลายภาคเรียน - 
 รวมตลอดปีการศึกษา 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน..........................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 

 

ใบงานเรือ่ง  นีแ่หละตวัฉนั 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนส ารวจตนเองวา่มี ข้อดี และข้อบกพร่อง อยา่งไรบ้าง  พร้อมกบัวิเคราะห์วา่คณุสมบติั 

               เหลา่นัน้ มีสว่นสง่เสริม หรือสร้างปัญหาแก่นกัเรียนอยา่งไร  (เวลา 30 นาที) โดยเขียนลงใน

ตาราง 
 

ข้อดีของฉัน 
ส่งเสริมชีวติฉัน 

ดังนี ้
ข้อบกพร่องของฉัน 

เป็นอุปสรรคในชีวติฉัน 
ดังนี ้

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

ข้อสรุปที่ได้จากกิจกรรม 
.................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

 



 

ช่ือ-สกลุ......................................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 
 

ใบงานเรือ่ง  แมน้ความดเีพยีงเล็กนอ้ยก็ตอ้งท า 
 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนเขียนการกระท าในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน 10 กิจกรรม ลงในตาราง  จากนัน้

วิเคราะห์ถึงประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ตอ่ตนเอง และผู้ อ่ืน และสรุปสิง่ท่ีได้รับจากกิจกรรมนี ้
 

ความดีที่ฉันท า 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

ตัวเอง พ่อแม่ ประเทศชาติ/
สังคม 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 
 

สรุป จากกิจกรรมข้างต้น นักเรียนได้ข้อคิดอย่างไรบ้าง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
....................................………………………………………………………………………………………
…………………................................................................................................................................. 
 



 

ช่ือ-สกลุ......................................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 
 

ใบงานเรือ่ง  บนัได 5 ข ัน้ของชวีติ 
 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนทบทวนพฒันาการของตนเองในแตล่ะช่วงอาย ุดงัตารางและสรุปสิง่ท่ีได้รับจาก

กิจกรรมนี ้

 

 
 
 

   ระดับชัน้มัธยมปลาย  
ส่ิงที่ภาคภมูิใจ............................................ 
ท าได้อย่างไร.............................................. 
ท าได้แล้วรู้สึกอย่างไร.................................. 

 
 
 

  ระดับมัธยมต้น 
ส่ิงที่ภาคภมูิใจ 

 

 
ส่ิงที่ภาคภมูิใจ.................................. 
ท าได้อย่างไร.................................... 
ท าได้แล้วรู้สึกกับตัวเองอย่างไร..................... 
....................................................................... 

 
 
 

 ระดับประถม  
ส่ิงที่ภาคภมูิใจ 

 

 
................................................................... 
ท าได้อย่างไร.............................................. 
ท าได้แล้วรู้สึกกับตัวเองอย่างไร................. 

 

 
 
 

ระดับอนุบาล 
ส่ิงที่ภาคภมูิใจ 

 

 
...................................................................... 
ท าได้อย่างไร................................................. 
ท าได้แล้วรู้สึกกับตัวเองอย่างไร.................... 

  

ก่อนเข้าอนุบาล 
ส่ิงที่ภาคภมูิใจ 

 

 
............................................................. 
ท าได้อย่างไร........................................ 
ท าได้แล้วรู้สึกกับตัวเองย่างไร.............. 
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ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนวิเคราะห์ความต้องการของตนเองวา่ ปัจจุบนันกัเรียนอยากท าสิง่ใดมากท่ีสดุ 

และวางแผนวา่ต้องปฏิบติัตนอยา่งไรบ้างเพื่อพฒันาความสามารถของตนเองไปสูเ่ป้าหมายท่ีต้องการ 

 

 
                                 ส่ิงที่ฉันอยากท ามากที่สุดในชัน้ ม.4.................................. 

 

 
                                                          

 

ขัน้ตอนที่ต้องพัฒนาตนเอง เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตัง้ใจ 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……….…………………………………………………………………………………… 
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ช่ือ-สกลุ................................................................................ชัน้ ม.4/............................เลขท่ี………… 
 

ใบงานเรือ่ง  สิง่ทีฉ่นัปรารถนา 
ค าแนะน า 

“ถ้ามีแก้ววิเศษ ขอพรได้ 3 ข้อ ท่ีมีความสขุท่ีสดุในชีวิตนกัเรียนจะขออะไรบ้าง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 



 

ช่ือ-สกลุ.............................................................................ชัน้ ม.4/............................เลขท่ี…………  

กลุม่ท่ี …………………………………………………………. 

ใบงานเรือ่ง  วเิคราะหค์วามตอ้งการ 

ความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการทางด้านจติใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุ................................................................................ชัน้ ม.4/............................เลขท่ี………… 

ใบงานเรือ่ง  สิง่ทีฉ่นัตอ้งการจากผูอ้ ืน่ 

ค าแนะน า   ให้นกัเรียนเขียนความต้องการของนกัเรียนให้ได้มากท่ีสดุ  ลงในตาราง   

 
บุคคลรอบข้าง 

ส่ิงที่นักเรียนต้องการจะได้รับจากคนรอบข้าง 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 

บิดา 
 
 

 
 

              
มารดา 

 

  

พี่ 
 

  

น้อง 
 

 
 

 
 

ญาติผู้ใหญ่ 
 
 

 
 

ครู 
 
 

 
 

เพื่อน 
 

  

 
……….…………. 

  

 
…….……………. 

  

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุ................................................................................ชัน้ ม.4/............................เลขท่ี………… 

  

ใบงานเรือ่ง  การปฏบิตัติอ่คนรอบขา้ง 
 

ค าแนะน า   ให้นกัเรียนบอกแนวปฏิบติักบัคนรอบข้างอยา่งไรจนเป็นกิจนิสยัเพื่อความเหมาะสมเป็น

ประโยชน์และเป็นความสขุท่ียัง่ยืน  คนละอยา่งน้อย 3 ข้อ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สิ่งท่ีฉนัตัง้ใจจะปฏิบตัิต่อผู้ อ่ืนเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุ 

 

1……………………………………. 

 

2……………………………………. 

 

3…………………………………….. 

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน.........................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 
 

      ใบงานเรือ่ง  แบบส ารวจสมรรถนะและคุณลกัษณะ 

          ตามจดุหมายของหลกัสตูร 

พฒันาโดยศูนย์พฒันาเครือข่ายกิจกรรมแนะแนว สพม. 2 (โรงเรียนสตรีวิทยา ๒) 

                        ให้นกัเรียนพิจารณาวา่ ท่ีผา่นมานกัเรียน เคยท า สิง่ตอ่ไปนีบ้อ่ยครัง้เพียงใด  

ข้อท่ี ข้อความ 

ท าเป็น
ประจ า 

 
(5) 

ท า
บอ่ย 
ครัง้ 
(4) 

ท า
บาง
ครัง้ 
(3) 

ท า
น้อย
ครัง้ 
(2) 

ไม่
เคย
ท า 
(1) 

รวม
คะแนน 

1 ถ่ายทอดความคิด ความรู้สกึ หรือความรู้ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ       
 

………. 
 

2 แลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบั
ผู้ อ่ืน 

     

3 เจรจาตอ่รองเพ่ือขจดัและลดปัญหาความขดัแย้งตา่ง ๆ       

4 เลือกรับข้อมลูข่าวสารด้วยหลกัเหตผุลและความถกูต้อง      
5 เลือกใช้วธีิการส่ือสารท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้      

6 จ าแนก แยกแยะองค์ประกอบของวตัถสุิง่ของ เร่ืองราว หรือ
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีเก่ียวข้องกบัชีวติและสงัคม  

      
 
 

………. 
 

7 หลอมรวมความคิดจากสิง่ท่ีอ่านหรือเรียนรู้มาจนเกิดสิ่งใหมท่ี่เป็น
ประโยชน์  

     

8 คดิสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ จากสิง่ท่ีมีอยู่เดิม       
9 คดิไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ก่อนการตดัสนิใจแก้ไขปัญหา      

10 คดิอย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอนก่อนท าสิง่ใด      

11 เข้าใจท่ีมาของการเกิดปัญหา และการเปล่ียนแปลงตา่งๆในชีวติ       
 

………. 
 

12 ไตร่ตรอง ค้นหาสิง่ท่ีเป็นเหตใุห้เกิดความทกุข์ ความไม่สบายใจ      
13 ใช้เหตผุล คณุธรรม และข้อมลูในการแก้ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ      

14 แสวงหาความรู้ มาใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา      

15 ตดัสนิใจโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ตน ผู้ อ่ืนและ
สิง่แวดล้อม 

     

16 พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างตอ่เน่ือง        
 17 สร้างความสมัพนัธ์ ในการท างาน และอยู่ร่วมกนักบัผู้ อ่ืน      

 



ข้อท่ี ข้อความ 

ท าเป็น
ประจ า 

 
(5) 

ท า
บอ่ย 
ครัง้ 
(4) 

ท า
บาง
ครัง้ 
(3) 

ท า
น้อย
ครัง้ 
(2) 

ไม่
เคย
ท า 
(1) 

รวม
คะแนน 

18 จดัการปัญหาและความขดัแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม      ………. 
 19 ปรับตวัได้ทนักับการเปล่ียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อม       

20 หลีกเล่ียงพฤตกิรรมท่ีสง่ผลกระทบในทางไมด่ี ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน       

21 รู้จกัเลือก และใช้เทคโนโลยี  ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชีวติ       
 

………. 
 

22 ก้าวทนัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม      

23 ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาการเรียนรู้      

24 ใช้เทคโนโลยีอย่างถกูต้อง เหมาะสม มีคณุธรรม       
25 ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์      

26 รักชาต ิมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย       
 
 

………. 
 

27 ศรัทธาและยึดมัน่ในหลกัศาสนาท่ีตนนับถือ      

28 ยึดมัน่การปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมขุ 

     

29 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์และความเป็นมาของ
ชาตไิทย 

     

30 ปฏิบตัตินตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ      

31 ไมล่กัขโมย ไมน่ าทรัพย์สนิและสิง่ของของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน        
 

………. 
 

32 พดูความจริง  ไมพ่ดูโกหกหลอกลวง       

33 ซ่ือสตัย์ในการเรียน  เช่น  ไมล่อกการบ้าน 
ไมข่โมยงานเพ่ือน ไมท่จุริตในการสอบ  

     

34 ปฏิบตัตินอย่างซ่ือสตัย์ อย่างตรงไปตรงมาทัง้กาย วาจา ใจ      

35 พบสิง่ของท่ีผู้ อ่ืนลืมหรือท าหายก็น าไปคืนเจ้าของ      

36 ปฏิบตัติามระเบียบของโรงเรียน สงัคม และประเทศชาต ิด้วย
ตนเอง   

      
 
 

………. 
 

37 ปฏิบตัหิน้าท่ีตามบทบาทของตน เช่น เป็นลกูท่ีดี เป็นศิษย์ท่ีดี       

38 ควบคมุตนเองในการด ารงชีวติตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ       

39 มาโรงเรียนทนัเวลา/เข้าเรียนตรงเวลา      

40 สนใจกิจกรรมการเรียนและรับผดิชอบงานท่ีครูมอบหมาย      

41 รักการอ่าน การเขียน และการฟัง       
 

………. 
42 สนใจแสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ตา่ง  ๆ รอบตวั      

43 หมัน่พฒันาตนเอง และพฒันาศกัยภาพท่ีตนมีอยู่เสมอ      



ข้อท่ี ข้อความ 

ท าเป็น
ประจ า 

 
(5) 

ท า
บอ่ย 
ครัง้ 
(4) 

ท า
บาง
ครัง้ 
(3) 

ท า
น้อย
ครัง้ 
(2) 

ไม่
เคย
ท า 
(1) 

รวม
คะแนน 

44 อ่านหนงัสือพมิพ์  วารสาร หรือนิตยสารเป็นประจ า       

45 มีความกระตือรือร้นในการเรียนและเข้าเรียนสม ่าเสมอ      

46 กินอยู่อย่างประหยดั พอดีและพอเพียง        

47 ใช้สิง่ของ เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ อย่างพอดี ตามความจ าเป็น       

48 มีความพอดีไมห่มกมุน่จนเกิดผลเสีย เช่น ตดิเกม ดารานกัร้อง 
นิยาย ฯลฯ 

      

49 สามารถเก็บออมเงินตามฐานะ       

50 รู้จกัใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากดัให้มีประสทิธิภาพและคุ้มคา่       

51 รู้จกัวางแผนและท างานอย่างมีขัน้ตอน       
 
 

………. 
 

52 หมัน่ตรวจสอบ และมีความละเอียดรอบคอบในการท างาน      

53 เพียรพยายาม ขยนั อดทน ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ      

54 มีความรับผดิชอบ  ปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ      
55 มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิในการท ากิจกรรมและท างาน

ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
     

56 มีจิตส านึกในการอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยและภมูปัิญญาไทย       
 

………. 
 

57 ปฏิบตัตินตามประเพณี วฒันธรรมและคา่นิยมท่ีดีงามของไทย      
58 มีสว่นในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภมูปัิญญาไทย      

59 รู้ และเข้าใจเก่ียวกบัประเพณี วฒันธรรม และภมูปัิญญาไทย      

60 เข้าชมหรือร่วมกิจกรรมศลิปวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามของ
ท้องถิ่นและของไทย 

     

61 ช่วยเหลืองานบ้าน ช่วยแบง่เบาภาระพอ่แม ่       
 

………. 
 

62 ยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน โดยไม่เรียกร้องสิง่ตอบแทน      

63 ใช้เวลาวา่งอาสาท าประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน ชมุชน และสิง่แวดล้อม      

64 ช่วยเหลืองานโรงเรียน  ช่วยแบง่เบาภาระครู       

65 แบง่ปันทรัพย์สนิ สิง่ของ ตามก าลงัเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา/
ภยัพบิตัติา่งๆ 

     

 

 

 



 

สรปุผลการส ารวจตนเอง 
 

 

  

 

ด้านที่ประเมิน 

 

รายการ 

 

ข้อ 
คะแนน
รวม 

ค่าเฉล่ีย 

(คะแนนรวมหารด้วย 5) 
ระดับ
คุณภาพ 

สมรรถนะส าคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  1-5    

2. ความสามารถในการคดิ 6-10    

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 11-15    

4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 16-20    

5 .ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 21-25    

คุณลักษณะอัน
พงึประสงค์ 

1. รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 26-30    

2. ซ่ือสตัย์สจุริต 31-35    

3. มีวนิยั 36-40    

4. ใฝ่เรียนรู้ 41-45    

5. อยู่อย่างพอเพียง  46-50    

6. มุง่มัน่ในการท างาน 51-55    

7. รักความเป็นไทย 56-60    

8. มีจิตสาธารณะ 61-65    

 

 

 

 



 

แนวทางการสร้างแบบส ารวจสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดหมายของหลักสูตร 

1. ลักษณะของเคร่ืองมือ เป็นแบบตรวจสอบตนเองตามกรอบจุดหมายของหลกัสตูร  คือ สมรรถนะ

ส าคญั 5  ด้าน  และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 8 ประการ  โดยจดัท าเป็นข้อความประเมินแตล่ะด้าน  

ด้านๆละ  5 ข้อ รวม 65 ข้อ  

จุดหมายที่ประเมิน จ านวนด้าน 

สมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน  

1. ความสามารถในการสือ่สาร 5 ข้อ 

2. ความสามารถในการคิด 5 ข้อ 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 5 ข้อ 

4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 5 ข้อ 

5 .ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5 ข้อ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 5 ข้อ 

2. ซื่อสตัย์สจุริต 5 ข้อ 

3. มีวินยั 5 ข้อ 

4. ใฝ่เรียนรู้ 5 ข้อ 

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง  5 ข้อ 

6. มุ่งมัน่ในการท างาน 5 ข้อ 

7. รักความเป็นไทย 5 ข้อ 

8. มีจิตสาธารณะ 5 ข้อ 

 

  



  

2. การตรวจคะแนน 

ระดับการตอบ คะแนนที่ได้ 

ท าเป็นประจ า 5 

ท าบอ่ยครัง้ 4 

ท าบางครัง้ 3 

ท าน้อยครัง้ 2 

ไม่เคยท า 1 
 

3. การแปลความระดับคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพตามจุดหมายของหลกัสตูร จดัระดบัเป็น 5 ระดบั โดยใช้ช่วงคะแนนเฉลีย่ ดงันี ้
 

ช่วงคะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

4.21 – 5.00 ดีเยี่ยม 

3.41 – 4.20 ดี 

2.61 – 3.40 ปานกลาง 

1.81 – 2.60 ควรพฒันา 

1.00 – 1.80 ต้องพฒันาอยา่งยิ่ง 
 

หมายเหต ุ: เคร่ืองมือชุดนีพ้ฒันาโดยศนูย์พฒันาเครือขา่ยกิจกรรมแนะแนว สพม.2  

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน..........................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 
 

ใบงานเรือ่ง  วชิานีเ้พือ่เธอ 

   ให้นกัเรียนอ่านสถานการณ์แตล่ะข้อ และพิจารณาวา่ต้องใช้ความรู้จากการเรียนวิชาใด  

โดยเขียนเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องวิชา (มากกวา่ 1 ชอ่ง ได้) 

ข้อ
ท่ี 

สถานการณ์ 
ภา
ษา
ไท
ย 

คณิ
ตศ
าส
ตร์

 

วทิ
ยา
ศา
สต
ร์ 

สงั
คม
ศกึ
ษา

 

สขุ
- พ
ลศ
กึษ

า 

ศลิ
ปะ

 

ภา
ษา
องั
กฤ
ษ 

วชิาการงานอาชีพ 

คอ
มฯ

 

เก
ษต

ร 

ปร
ะด
ษิฐ์

 

งา
นช
่าง

 

งา
นบ้

าน
 

ธรุ
กิจ

 

1 อ่านสลากยาเวลาไมส่บาย              
2 คดิเงินทอนเวลาซือ้ของ              
3 ทดสอบหาสารพษิในอาหาร              
4 ศกึษาภมูปิระเทศ เตรียมตวัไปเท่ียวเหนือ              
5 เลือกทานอาหารท่ีมีคณุคา่              
6 ท าการ์ดให้คนส าคญั              
7 อ่านสลากยาภาษาองักฤษ เวลาป่วย              
8 สัง่อาหารร้านท่ีเมนูเป็นภาษาองักฤษ              
9 ประดษิฐ์ของใช้ ของท่ีระลกึด้วยวสัดตุ่าง ๆ              
10 ต้องเป็นคนอาราธนาศีลเวลาท าบญุบ้าน              
11 ป้องกนัตนเองให้ปลอดจากโรคระบาด              
12 อ่านป้ายเวลาหลงทาง              
13 ดแูลตนเองให้ห่างไกลเอดส์              
14 ตกแตง่เสือ้ผ้าให้สวยงาม              
15 ท างานคอมพวิเตอร์ท่ีเมนเูป็นภาษาองักฤษ              
16 เตรียมป้องกนัตวัก่อนเกิดภยัธรรมชาติ              
17 ท าของท่ีระลกึให้เพ่ือน              
18 เขียนจดหมายลาครู              
19 บอกรูปพรรณสณัฐานของคนร้าย              
20 ประดษิฐ์ชิน้งานเพ่ือขายหารายได้พเิศษ              
21 ท าบญัชีรายรับ รายจ่ายแตล่ะเดือน              
22 ค านวณเงินในการปลกูบ้าน               
23 ช่วยบอกทางแก่ชาวตา่งชาตท่ีิหลงทาง              
24 ออกแบบเสือ้ผ้าให้สวยงาม เหมาะสม              
25 ซ่อมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในบ้านท่ีช ารุด              



ข้อ
ท่ี 

สถานการณ์ 

ภา
ษา
ไท
ย 

คณิ
ตศ
าส
ตร์

 

วทิ
ยา
ศา
สต
ร์ 

สงั
คม
ศกึ
ษา

 

สขุ
- พ
ลศ
กึษ

า 

ศลิ
ปะ

 

ภา
ษา
องั
กฤ
ษ 

วชิาการงานอาชีพ 

คอ
มฯ

 

เก
ษต

ร 

ปร
ะด
ษิฐ์

 

งา
นช
่าง

 

งา
นบ้

าน
 

ธรุ
กิจ

 

26 ทดลองวา่แชมพย่ีูห้อไหนใช้แล้วไมแ่พ้              
27 สงัเกตธรรมชาติเพ่ือรู้เท่าทนัสิง่ท่ีจะเกิดขึน้              
28 ปลกูต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน              
29 พมิพ์รายงานสง่ครู              
30 เพิม่สมรรถภาพทางกายของตนเอง              
31 รักษาตวัเองให้สขุภาพแขง็แรง              
32 เลา่ให้เพ่ือนฟังถึงเร่ืองราวท่ีไปอบรมมา              
33 ใช้ชีวติเวลาไปท่องเท่ียวตา่งประเทศ              
34 ดแูลจดับ้านเรือนให้สะอาดน่าอยู่              
35 หาข้อมลูความรู้ทางอินเตอร์เนต              
36 เพาะต้นไม้ขายหารายได้พเิศษ              
37 ตรวจดเูวลาไฟฟ้าในบ้านดบั              
38 ส่ือสารพดูคยุกับชาวตา่งชาติ              
39 ท าอาหารและขนมเลีย้งดคูนในครอบครัว              
40 ออกแบบปกรายงานสง่ครู              
41 ตกแตง่บ้านให้น่าอยู่              
42 สเกตภาพคนร้ายเพ่ือช่วยเหลือต ารวจ              
43 ดแูลคนป่วยในบ้าน              
44 จดัการแขง่ขนักีฬาประเภทต่าง ๆ ในโรงเรียน              
45 คดิดอกเบีย้เวลากู้ เงินท าธรุกิจ              
46 จะจดัพธีิท าบญุท่ีบ้าน               
47 ท าหน้าท่ีเป็นทตูวฒันธรรมไทยในตา่งแดน              
48 คดิคา่น า้มนัรถแต่ละเดือน              
49 เขียนจดหมายสมคัรงาน              
50 เปรียบเทียบปริมาณและราคาก่อนซือ้              
51 ต้องเรียนรู้มารยาทในการเข้าสงัคม              
52 ไวตอ่การเปล่ียนแปลงของสิง่รอบตวั              
53 เป็นไกด์น าชมสถานท่ีส าคญัตา่ง ๆ ของไทย              
54 ค านวณเงินในการแลกเปล่ียนเงินตรา              
55 เขียนใบสมคัรเรียนตอ่              
56 เลือกน า้ยาล้างห้องน า้ท่ีไมเ่ป็นอนัตราย              
57 เลา่ประวตัศิาสตร์ไทยให้ลกูหลานฟัง              
58 วเิคราะห์ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ก่อนซือ้              

 



 

 

1. ช่องวชิาใดท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย  √ เลย………………………………………………………… 
2. สิง่ท่ีนกัเรียนได้เรียนรู้จากการท าใบงานนี ้คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
3. จากสิง่ท่ีได้เรียนรู้ นกัเรียนจะน าไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งไรในการเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 

ใบงานเรือ่ง  วชิาทีฉ่นัเรยีนในช ัน้ ม.4 
ให้ระบวุชิาท่ีเรียนในชัน้ ม.4 จ าแนกประเภทตามโครงสร้างหลกัสตูร ดงันี ้

 

 

 
รายวิชาพืน้ฐาน 

ท่ี รหสัวิชา ช่ือวชิา ครูผู้สอน หนว่ยกิต เกรด
เป้าหมาย 

เกรดท่ี
ได้ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       

รายวิชาเพิ่มเติม 
ท่ี รหสัวิชา ช่ือวชิา ครูผู้สอน หนว่ยกิต เกรด

เป้าหมาย 
เกรดท่ี
ได้ 

1       
2       
3       
4       

กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
ท่ี ช่ือกิจกรรม ครูผู้สอน ผล

เป้าหมาย 
ผล 
ท่ีได้ 

1 กิจกรรมแนะแนว    
2 กิจกรรมรักษาดินแดน (รด.)    
3 กิจกรรมชุมนมุ    
4 กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์    

 

 

 
 
 

รายวิชาท่ีเรยีน ในชั้น ม. 4 ภาคเรียนท่ี 1 

                 เกรดเฉลี่ยภาคเรียนท่ี …… ท่ีตัง้เป้าหมายไว ้   คือ………………………… 
                       เกรดเฉลี่ยท่ีไดจ้ริง คือ……………..……………….. 

  



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 
 

ใบงานเรือ่ง  “วธิกีารปฏบิตัตินเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีน 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
1.ช่ือ-สกลุนกัเรียน.........................ชัน้ ม.4/....เลขท่ี.....             2. ช่ือ-สกลุนกัเรียน........................ชัน้ ม.4/....เลขท่ี...... 

 

ใบงานเรือ่ง  “การใชแ้หลง่การเรยีนรู”้ 
ค าส่ัง   ให้นกัเรียนจบัคู ่และช่วยกนัคิดหาค าตอบเก่ียวกบั การแสวงหาข้อมลูและเลอืกใช้ข้อมลูจากแหลง่การเรียนรู้              
ตามประเด็นดงันี ้ 
 
1. ให้นกัเรียนระบุแหลง่การเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้ความรู้ในเร่ือง 
1.  
2.  
3.  

 
 

2. ให้นกัเรียนระบุแหลง่การเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ให้ความรู้ในเร่ือง 

1.  
2.  
3.  

 
 

3. ให้นกัเรียนระบุแหลง่การเรียนรู้ท่ีนกัเรียนนิยมหรือเลอืกใช้ในการแสวงหาความรู้มากท่ีสดุ  เพราะอะไร 
 

แหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนนิยมใช้ เหตุผลที่เลือก นิยมใช้ 
1.  
2.  
3.  

 
 

4. ให้นกัเรียนระบุแหลง่การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซด์ท่ีจะเป็นประโยชน์ 
 

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ ให้ความรู้เก่ียวกับอะไร 
1  
2  
3  

  
 
 
 



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน..................................................................................ชัน้ ม.4/.............เลขท่ี.................... 

 

ใบงานเรือ่ง  ถา้ใช.่...ฉนัก็โอ.เค. 

ให้นกัเรียนส ารวจความชอบของตนเองในการด าเนินชีวิต  ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับที่ ด้าน ความชอบ (รูปแบบ /ประเภท ) 

1 อาหาร  

2 เสือ้ผ้า  

3 ส ี  

4 เคร่ืองประดบั  

5 หนงัสอื  

6 เพลง  

7 ภาพยนตร์  

8 สถานท่ีทอ่งเท่ียว  

9 เพื่อน  

10 แฟน  

11 งานอดิเรก  

12 สตัว์เลีย้ง  

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าไม่เป็นไปอยา่งที่ฉนัชอบหรือต้องการ  ฉนัจะ…………………………………….. 

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

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

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

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



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน..................................................................................ชัน้ ม.4/.............เลขท่ี.................... 

ใบงานเรือ่ง  รอยแยกในใจฉนั 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ขอให้ส ารวจสิง่ท่ีเกิดขึน้กบันกัเรียนในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา มีเหตกุารณ์ ผู้คน หรือสิง่ใดบ้างที่รบกวนให้นกัเรียนไม่สบายใจ 
กงัวลใจ หรือทกุข์ใจ ให้วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา บอกสิง่ท่ีต้องการให้เป็น และสิง่ท่ีนกัเรียนสามารถจดัการได้ดงั
ตวัอยา่ง อยา่งน้อย 5 เหตกุารณ์ 

ปัญหา 

บอกสาเหตุของปัญหา 
ส่ิงที่ต้องการ 

ให้เป็น 

ส่ิงที่ตนเอง 

สามารถจัดการได้ 
เกิดจาก
ตนเอง 

เกิดจาก
ผู้อ่ืน 

ตัวอย่าง 

แม่ตดัเงินคา่ขนม 

เพราะ 

กลบับ้านค ่า 

 

- 

 

ขอคา่ขนมเทา่เดิม 

 

กลบับ้านตรงเวลา 

สอบตกภาษาองักฤษ เพราะไม่อ่าน
หนงัสอื 

เพราะครู
สอนเสยีง
เบา 

สอบผา่น
ภาษาองักฤษ 

- อ่านหนงัสอืเพิ่ม 

- เรียนพิเศษ 

- ตัง้ใจเรียนในชัว่โมง 

เร่ืองท่ี 1 

 

    

เร่ืองท่ี 2 

 

    

เร่ืองท่ี 3 

 

    

เร่ืองท่ี 4 

 

    

เร่ืองท่ี 5 

 

    

 

 

 

 

 

 

รอยแยกในใจฉนั.....ท าให้ฉนัได้เรียนรู้วา่ 

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

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

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

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



ช่ือ-สกลุนกัเรียน.............................................................................ชัน้ ม.4/.............เลขท่ี.................... 

ใบงานกรณีศกึษาเรือ่งของใบบวั 

        ใบบัว เป็นนักเรียนม.4 ของโรงเรียนเอกชนช่ือดังแห่งหนึ่ง แต่พอเทอม2  ใบบัวต้องย้ายโรงเรียนมาเรียน

โรงเรียนมธัยมใกล้บ้านเพราะปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว  ใบบวัต้องปรับตวักบัเพื่อนๆ และโรงเรียนใหม่ซึง่เป็นสิ่งท่ีท าให้

เธอไม่มีความสขุ  เธอไม่ชอบสภาพของโรงเรียนเพราะเล็ก คบัแคบและดูสกปรกกว่าโรงเรียนเดิม  เพื่อนๆ ก็ดูไม่น่าคบตาม

ความคิดของใบบวั เพราะสว่นใหญ่มาจากครอบครัวชนชัน้กลาง     มีอาชีพรับจ้าง พดูจาก็หยาบคายแต่จะให้ใบบวักลบัไป

คบกบัเพื่อนท่ีโรงเรียนเดิมเธอก็ไม่อยากกลบัไปอีกเพราะรู้สกึอายท่ีครอบครัว ของเธอยากจนลง  ใบบวัจึงเก็บตวั ไม่คบหา

กับใคร ไม่มีเพื่อนสนิท ใบบัวสนใจการเรียนน้อยลง ขาดเรียนบ่อยขึน้ บางวันใบบัวแต่งตัวออกจากบ้านแต่กลบัไม่มา

โรงเรียน เธอไปใช้เวลาอยู่ในห้าง สรรพสินค้าจนเย็น  วนัหนึ่งท่ีบ้านของเธอได้รับจดหมายจากครูประจ าชัน้ เชิญให้ไปพบ

เพราะใบบวัขาดเรียนติดตอ่กนัหลายวนั                                                                                                                                                             

         ให้นกัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ และหาทางจดัการแก้ปัญหาจากกรณีตวัอยา่ง  ให้เวลาท า 10 นาที   

ปัญหาของใบบัว 
 
 
 

สาเหตขุองปัญหา 

ทางเลือกในการจัดการกับปัญหา 

ทางเลือก ผลด ี ผลเสีย 

1   

2   

3   

4   

ทางเลือกที่ใบบัวตัดสินใจเลือกเพื่อแก้ปัญหา 

 

 

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน...................................................................................ชัน้ ม.4/.............เลขท่ี.................... 

 

ใบงานเรือ่ง  ทางออกของฉนั 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนระบุปัญหาของตนเองท่ีก าลงัเผชิญ 1 ปัญหา                                        

และเขียนลงในแผนภมิูการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ                                                                                                                                                  

……………………………………………………………………………………………

1.ระบุปัญหา 

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

3.ทางเลอืกในการแก้ปัญหา

1...........................................2............................................. 

3...........................................4............................................. 

2.สาเหตขุองปัญหา

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

4.วิเคราะห์ทางเลอืก 

ทางเลอืกท่ี 1  ผลดี..........................ผลเสยี............................. 

ทางเลอืกท่ี 2  ผลดี..........................ผลเสยี............................. 

ทางเลอืกท่ี 3  ผลดี..........................ผลเสยี............................. 

5.ทางเลอืกท่ีฉนัตดัสนิใจเลอืก 

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



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน………….…………..…..……………………………..ชัน้ ม.4 /..........เลขท่ี….............. 

 

ใบงานเรือ่ง สอนใจสอนฟงั  
    ให้นกัเรียนอ่านเร่ืองต้นแอปเปิล้ กบั เด็กน้อย แล้วตอบค าถามใบใบงาน 

ต้นแอปเป้ิล กับ เด็กน้อย 
      กาลครัง้หนึง่นานมาแล้ว มีต้นแอปเปิ้ลใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง  และก็มีเด็กชายตวัเล็กๆ คนหนึ่งชอบเข้ามาอยู่ใกล้ๆ และ
เลน่รอบๆ ต้นไม้นีท้กุๆ วนั  เขาปีนขึน้ไปบนยอดของต้นไม้และก็กินผลแอปเปิ้ล แล้วก็นอนหลบัไปภายใต้ร่มเงาของต้นแอป
เปิล้   เด็กน้อยรักต้นไม้ และต้นไม้ก็รักเขา  เวลาผา่นไป..... เด็กน้อยโตขึน้ และเขาไม่มาวิ่งเลน่รอบๆ ต้นไม้ทุกวนัอีกแล้ว วนั
หนึง่เด็กน้อย กลบัมาหาต้นไม้  เด็กน้อยดเูศร้าๆ  

"มาหาฉัน จะมาเล่นกับฉันเหรอ"  ต้นไม้ถาม  
"ฉันไม่ใช่เด็กเล็กๆ แล้วนะ ฉันไม่อยากเล่นรอบๆ ต้นไม้อีกแล้ว  ฉันต้องการของเล่น ฉันอยากได้เงินไปซือ้ของ

เลน่"  เด็กน้อยตอบ 
"ฉนัไม่มีเงินหรอก...เก็บลกูแอปเปิล้ของฉนัไปขายสิ  แล้วเอาเงินไปซือ้ของเลน่"  ต้นไม้ตอบ 
เด็กน้อยเก็บแอปเปิล้ไปหมดต้น แล้วจากไปไม่กลบัมาเลน่กบัต้นไม้   ต้นไม้ดเูศร้า......วนัหนึ่งเด็กน้อยกลบัมา   เขา

ดโูตขึน้  ต้นไม้รู้สกึดีใจตื่นเต้นมากท่ีได้เจอ 
"มาเล่นกับฉันเหรอ"  ต้นไม้ถาม 
"ฉนัไม่มีเวลามาเลน่หรอก  ฉนัมีครอบครัวแล้วและต้องท างาน ตอนนีเ้ราต้องการบ้าน ช่วยฉนัได้ไหม" 
"ฉนัไม่มีบ้าน  แต.่.ตดัก่ิงก้านฉนัไปส.ิ..แล้วเอาไปสร้างบ้าน" 
ดงันัน้เด็กน้อยคนนัน้จึงตดัก่ิงก้านทัง้หมดไป และจากไปอยา่งมีความสขุเป็นอีกครัง้ท่ีต้นไม้ถูกทิง้ให้เดียวดาย และ

เศร้า....และวนัหนึง่ในฤดรู้อน  เด็กน้อยคนเดิมก็กลบัมาอีก  ต้นไม้ดีใจมาก 
"มาหาฉันเหรอ  มาเล่นกับฉันเหรอ"  ต้นไม้ถาม 
"เปลา่  ฉนัรู้สกึผิดหวงัในชีวิต และเร่ิมแก่ขึน้  ฉนัอยากแลน่เรือไปพกัผอ่นไกลๆ ให้เรือฉนัได้ไหม" 
"ใช้ล าต้นของฉนัซิ เอาไปสร้างเรือ เพื่อเธอจะได้แลน่เรือมีความสขุ"  ต้นไม้ตอบ 
ดงันัน้ เด็กน้อยจึงตดัล าต้นไม้ไป เขาลอ่งเรือไป และไม่กลบัมาอีกนานจนกระทัง่หลายปีผา่นไป       

ในท่ีสดุเด็กน้อยคนเดิมก็กลบัมาคราวนีเ้ขาดแูก่มากๆ  
"มาเล่นกับฉันเหรอ"  ต้นไม้ถาม 
"ฉันไม่มีฟันจะกินแล้ว  ฉนัปีนไม่ไหว และฉันแก่แล้ว ตอนนีฉ้ันไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว แค่อยากได้ท่ีพักพิง ฉัน

เหน่ือยมาหลายปีแล้ว"  เด็กน้อยตอบ 
           "ฉนัเสยีใจ  ฉนัไม่เหลอือะไรจะให้อีกแล้ว  สิง่เดียวท่ีเหลอื มีเพียงรากที่ก าลงัจะตาย" ต้นไม้พดู 

 
 
 
 
 
 



 
 
อ่านจบแล้วทบทวนตนเองหน่อยนะ ข้อความต่อไปนีผู้้พูดรู้สึกอย่างไร     
  

ข้อความ ความรู้สึก 
“มาหาฉนัจะมาเลน่กบัฉนัเหรอ”  

"ฉนัไม่มีเงินหรอก...เก็บลกูแอปเปิล้ของฉนัไปขายสิ  แล้วเอาเงินไปซือ้
ของเลน่"  

 

"ฉนัไม่มีบ้าน  แต.่.ตดัก่ิงก้านฉันไปส.ิ..แล้วเอาไปสร้างบ้าน"  

"ฉนัเสยีใจ  ฉนัไม่เหลอือะไรจะให้อีกแล้ว  สิง่เดียวที่เหลอื มีเพียงรากที่
ก าลงัจะตาย" 

 

"ฉันไม่ใช่เด็กเล็กๆ แล้วนะ ฉันไม่อยากเล่นรอบๆ ต้นไม้อีกแล้ว  ฉัน
ต้องการของเลน่ ฉนัอยากได้เงินไปซือ้ของเลน่"  

 

"ฉนัไม่มีเวลามาเลน่หรอก  ฉนัมีครอบครัวแล้วและต้องท างาน ตอนนีเ้รา
ต้องการบ้าน ช่วยฉนัได้ไหม" 

 

"เปลา่  ฉนัรู้สกึผิดหวงัในชีวิต และเร่ิมแก่ขึน้  ฉนัอยากแลน่เรือไปพกัผ่อน
ไกลๆ ให้เรือฉนัได้ไหม" 

 

"ฉนัไม่มีฟันจะกินแล้ว  ฉนัปีนไม่ไหว และฉนัแก่แล้ว ตอนนีฉ้ันไม่ต้องการ
อะไรอีกแล้ว แคอ่ยากได้ท่ีพกัพิง ฉนัเหน่ือยมาหลายปีแล้ว"  เด็กน้อยตอบ 

 

 
 

 
 
           
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                               

สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 

 
 



 

            ช่ือ-สกลุนกัเรียน………….……………..…………….……….………..ชัน้ ม.4 /..........เลขท่ี….............. 
 
 

ใบงานเรือ่ง  ฟงัดว้ยใจ  
 

          ให้นกัเรียนพิจารณาประโยคตอ่ไปนี ้ แล้วเขียนความรู้สกึของผู้พดูลงในช่องวา่ง 
ข้อความ (เนือ้หา) ความรู้สกึ 

1. ไม่รู้เป็นอยา่งไร อะไรๆ ก็ดนูา่เบือ่ไปเสยีหมด  
2.นกึถึงเม่ือตอนเด็กๆ แล้วอยากย้อนเวลากลบัไปอีกครัง้จงัเลย  
3.ของงา่ยๆ อยา่งนีเ้ธอยงัท าไม่ได้ แล้วตอ่ไปเธอจะท าอะไรเป็น  
4.พดูไปแม่ก็ไม่เข้าใจอยูดี่ ไม่พดูดีกวา่  
5.อะไรๆ ก็ให้น้องก่อน แล้วหนไูม่ใช่ลกูแม่หรือไง  
6.โอโห งานเก่าก็ยงัท าไม่เสร็จ แล้วครูยงัสัง่งานเพิ่มอีก  
7.ไปไหนมา กลบัเอาจนป่านนี ้เอน่ีแยจ่ริงๆ  
8.ไป ไป๊ จะไปไหนก็ไปเลย แล้วไม่ต้องกลบัมาอีกนะ  
9.เอะอะ แม่ก็วา่แตผ่ม ท่ีพี่ท าอะไรไม่เห็นแม่วา่เลย  
10. พอ่ไม่สบายใจเลยท่ีลกูกลบับ้านดกึๆ อยา่งนีท้กุวนั  
11. งานแคนี่ไ้ม่เห็นจะยากเลย ใครๆ ก็ท าได้  
12. เม่ือเช้ากินข้าวหรือกินหญ้ามาจ๊ะ  
13. ฉนัวา่แล้ว ยงัไงๆ เธอก็ท าไม่ได้หรอก บอกแล้วก็ไม่เช่ือ  
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ใบงานเรือ่ง   ชว่ยกนัฟงั  :  เร ือ่งของกุบ๊กิบ๊ 
              กุ๊ บก๊ิบ  ก าลงัเรียนชัน้ ม.5 เธอมีพี่น้อง 3 คน  เธอเป็นลูกสุดท้องของครอบครัว พี่ชายคนโตเรียนคณะ
แพทยศาสตร์  ชัน้ปีท่ี 3  สว่นพี่สาวก็เรียนคณะเภสชัศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 1พ่อกับแม่ช่ืนชมและภูมิใจในตัวพี่ชายกับพี่สาวมาก  
และมกัจะบอกกบักุ๊บก๊ิบวา่ให้ตัง้ใจเรียนและให้ดพูี่ๆ ทัง้ 2 เป็นตวัอยา่ง อยา่ท าตวัเหลวไหล  วันนีกุ้๊บก๊ิบไปฉลองวนัเกิดของ
เพื่อนกลบับ้านตอนสามทุม่คร่ึง  พอเข้าบ้าน ก็เจอพอ่กบัแม่รออยูด้่วยสหีน้าเคร่งเครียด 

พอ่ : ไปไหนมา กลบัเอาจนป่านนี ้แยล่งทกุวนันะเรา 
แม่ : ท าไมไม่โทรมาบอก แล้วปิดเคร่ืองท าไม 
กุ๊บก๊ิบ  : หนไูปเลีย้งวนัเกิดเพื่อนท่ีสยาม ก็บอกแม่แล้วไง 
แม่ : บอกเม่ือไร แม่ไม่เห็นรู้เร่ืองเลย 
กุ๊บก๊ิบ  : แม่ลมือีกแล้ว เป็นอยา่งนีท้กุที 
พอ่ : แล้วท าไมปิดเคร่ือง โทรติดตอ่ไม่ได้เลย  
กุ๊บก๊ิบ  : ก็แบ๊ตมนัหมด 
แม่ : เธอรู้ไหมพอ่กบัแม่ยงัไม่ได้กินข้าวเลย รอเธอ ติดตอ่ก็ไม่ได้ 
กุ๊บก๊ิบ  : จะรอท าไม หนโูตแล้วนะ 

             

       อา่นเร่ืองนีแ้ล้วขอให้นกัเรียนช่วยกนัพิจาณา 
             1. ผู้พดูรู้สกึอยา่งไรในแต่ละประโยค (พอ่/แม่/กุ๊บก๊ิบ) 
             2. ถ้านกัเรียนเป็น กุ๊บก๊ิบ นกัเรียนจะพดู กบัพอ่แมอ่ยา่งไรโดยใช้ทกัษะการฟังอยา่งเข้าใจ 
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ใบงานเรือ่ง   ชว่ยกนัฟงั  :  เร ือ่งของตีเ๋ล็ก 
          ต๋ีเลก็กบัเฟย เป็นเพื่อนสนิทกนั ทัง้คูเ่ป็นเด็กตา่งจงัหวดัและเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันตัง้แต่ ม.1  ปัจจุบนัมาเรียนอยู่
ชัน้ ม.4 ห้องเดียวกันท่ีกรุงเทพและเช่าหออยู่ด้วยกัน เห็นต๋ีเล็กท่ีไหนก็ต้องเห็นเฟยท่ีนัน่  มาระยะหลงัเฟยเร่ิมสนใจ เมย์ 
นกัเรียนหญิงตา่งโรงเรียน ทกุเช้าเฟยจะรีบไปดกัรอเมย์ท่ีหน้าโรงเรียนก่อนจะมาโรงเรียนตวัเอง ท าให้มาโรงเรียนสายบ่อยๆ 
และใช้เวลาสว่นใหญ่อยู่กับเมย์ บางครัง้ก็ขาดเรียน   ต๋ีเล็กเคยเตือนให้เฟยกลบัมาสนใจเรียนและท างานท่ีค้างอยู่ให้เสร็จ 
แตเ่ฟยก็ไม่สนใจ  วนัหนึง่เฟยคยุกบัต๋ีเลก็  

ต๋ีเลก็ : ท าการบ้านคณิตกบัองักฤษหรือยงั 
เฟย : การบ้านเหรอ เสร็จแล้วขอยืมลอกหนอ่ยนะ  
ต๋ีเลก็ : จะไปไหนอีกละ ท าไมไม่ท าเองละ 
เฟย : กทู าไม่ได้ มึงก็รู้กไูมไ่ด้เข้าเรียนตัง้หลายครัง้  แล้ววนันีน้ดัเมย์ไว้จะไปเดินสยามกนั 
ต๋ีเลก็ : เด๋ียวก็สอบตกหรอก หนงัสอืก็ไม่อ่าน การบ้านก็ไม่ท า แล้วมึงนะโดดเรียนหลายวนั ครูวิทยา

ถามหามึงแล้วนะ 
เฟย : เออนา่...ท ายงักะพอ่ก ูมึงนะเป็นแคเ่พื่อนนะ อยา่บน่..ร าคาญวะ่ 
ต๋ีเลก็ : ตามใจมึงเตือนแล้วไม่เช่ือ การบ้านมึงท าเองก็แล้วกนั 
เฟย : เออ..งกจริงๆ นะ เพื่อนกนัลอกแคนี่ก็้ไม่ได้ 
ต๋ีเลก็ : มึงเงียบไปเลย จะไปไหนก็ไป กไูม่ยุง่กะมึงแล้ว 

 

          อ่านเร่ืองนีแ้ล้วขอให้นกัเรียนช่วยกนัพิจารณา 
1. ผู้พดูรู้สกึอยา่งไรในแต่ละประโยค  

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

             2. ถ้านกัเรียนเป็น เฟย นกัเรียนจะพดู กบัต๋ีเลก็อยา่งไรโดยใช้ทกัษะการฟังอยา่งเข้าใจ 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงานเรือ่ง   ชว่ยกนัฟงั  :  เร ือ่งของปอนด ์
          ปอนด์  เรียนอยู ่ม.4  ห้องครูสดุใจ เป็นครูประจ าชัน้  ระยะหลงัครูสดุใจสงัเกตวา่ปอนด์มาโรงเรียนสายบอ่ยและ
บางครัง้ก็ขาดเรียนหลายวนัติดตอ่กนั  ครูสดุใจจึงเรียกปอนด์ไปพบ    

ครูสดุใจ : อาทิตย์นีเ้ป็นอะไร ท าไมขาดเรียนตัง้ 3 วนั 
ปอนด์:  ผมไม่สบายครับ  
ครูสดุใจ : เป็นอะไรไปละ หน้าตาก็ไม่เห็นเหมือนคนป่วย 
ปอนด์: ผมท้องเสยี หมอบอกวา่อาหารเป็นพิษ 
ครูสดุใจ : แล้วท าไมระยะนีม้าโรงเรียนสายบอ่ยๆ ครูสงัเกตมาหลายครัง้แล้ว 
ปอนด์: ผมต่ืนสายครับ 
ครูสดุใจ : นอนดกึละส ิเลน่เกมส์มากใช่เปลา่ คราวหลงัถ้ามาสายอีกครูจะเชิญผู้ปกครองแล้วนะ 
ปอนด์: เปลา่ครับ ผมช่วยแม่ขายของ เพราะไม่มีคนงานแล้ว 
ครูสดุใจ : แม่เธอขายอะไร ท าไมต้องขายดกึๆ แล้วไม่รู้เหรอวา่ลกูต้องมาโรงเรียน แล้วพอ่เธอไปไหนละ

ท าไมไม่ชว่ย 
ปอนด์: แม่ผมขายอาหารตามสัง่ครับ พอ่ผมเสยีไปหลายปีแล้ว ถ้าผมไมช่่วยแม่ผมคงท าคนเดียวไม่

ไหว ค้าขายไม่ดีแม่เลยให้ลกูจ้างออกไป 
 

          อ่านเร่ืองนีแ้ล้วขอให้นกัเรียนช่วยกนัพิจาณา 
1. ผู้พดูรู้สกึอยา่งไรในแต่ละประโยค  

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

             2.  ถ้าครูสดุใจ ใช้ทกัษะการฟังอยา่งเข้าใจ ครูสดุใจจะพดูอยา่งไรกบัปอนด์ 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงานเรือ่ง  ฟงัอยา่งเขา้ใจ  
 

         ให้นกัเรียนอ่านเร่ืองต้นแอปเปิล้ กบั เด็กน้อย อีกครัง้   ถ้านกัเรียนเป็นเด็กน้อยคนนีน้กัเรียนจะสือ่สารกบัต้นแอปเปิ้ลอ
ยา่งไรเพื่อแสดงวา่นกัเรียนฟังต้นแอปเปิล้อยา่งเข้าใจ  โดยเติมประโยคเหลา่นัน้ลงในช่องวา่ง 

 

ต้นแอปเป้ิล กับ เด็กน้อย 

      กาลครัง้หนึง่นานมาแล้ว มีต้นแอปเปิล้ใหญ่อยูต้่นหนึง่  และก็มีเด็กชายตวัเลก็ๆ คนหนึ่งชอบเข้ามาอยูใ่กล้ๆ และ

เลน่รอบๆ ต้นไม้นีท้กุๆ วนั  เขาปีนขึน้ไปบนยอดของต้นไม้และก็กินผลแอปเปิล้ แล้วก็นอนหลบัไปภายใต้ร่มเงาของต้น           

แอปเปิล้  เด็กน้อยรักต้นไม้ และต้นไม้ก็รักเขา  เวลาผา่นไป..... เด็กน้อยโตขึน้ และเขาไม่มาวิ่งเลน่รอบๆ ต้นไม้ทกุวนัอีกแล้ว             

วนัหนึง่เด็กน้อย กลบัมาหาต้นไม้  เด็กน้อยดเูศร้าๆ  

                 "มาหาฉนั จะมาเลน่กบัฉนัเหรอ"  ต้นไม้ถาม  

"......................................................................................................................................................................

...................................................................................................... เด็กน้อยตอบ 

               "ฉนัไม่มีเงินหรอก...เก็บลกูแอปเปิล้ของฉนัไปขายสิ  แล้วเอาเงินไปซือ้ของเลน่"  ต้นไม้ตอบ 

“......................................................................................................................”แล้วเด็กน้อยก็จากไป  ตอ่มาอีก

หลายปีเด็กน้อยกลบัมา  เขาดโูตขึน้  ต้นไม้รู้สกึดีใจตื่นเต้นมากท่ีได้เจอ 

              "มาเลน่กบัฉนัเหรอ"  ต้นไม้ถาม 

"......................................................................................................................................................................

......................................................................................................."เด็กน้อยตอบ 

              "ฉนัไม่มีบ้าน  แต.่.ตดัก่ิงก้านฉันไปส.ิ..แล้วเอาไปสร้างบ้าน" 

“......................................................................................................................”  แล้วเด็กน้อยก็จากไปอยา่งมี

ความสขุ     

วนัหนึง่ในฤดรู้อนอีกหลายปีต่อมาเด็กน้อยกลบัมาอีกครัง้เขาดมูีอายมุากขึน้ต้นไม้รู้สกึดีใจต่ืนเต้นมากที่ได้เจอ 

              "มาหาฉนัเหรอ  มาเลน่กบัฉนัเหรอ"  ต้นไม้ถาม 

"......................................................................................................................................................................

...................................................................................................."เด็กน้อยตอบ 

              "ใช้ล าต้นของฉนัซิ เอาไปสร้างเรือ เพื่อเธอจะได้เลน่เรือมีความสขุ"  ต้นไม้ตอบ 

“........................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................."เด็กน้อยตอบ 



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 

ใบงานเรือ่ง  มองผลการเรยีน 
ใหนั้กเรยีนประเมนิผลการเรยีน (กอ่นซอ่มเสรมิ) กบัเป้าหมายทีต่ัง้ไวก้อ่นเรยีน 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลการเรียน ชัน้ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 

เกรดเฉล่ีย 
เกรดเฉลีย่ภาคเรียนท่ี 1 ท่ีตัง้เป้าหมายไว้ คือ…………เกรดเฉลีย่ท่ีได้จริง คือ………………… 
ผล   ท าได้ตามเป้าหมาย    ไม่ถึงเป้าหมาย 

รายวิชา 
จ านวนวิชาที่เรียนทัง้หมด........................วชิา 
สอบได้...............วิชา  สอบตก................วิชา 
ได้เกรดตามเป้าหมาย.............................วิชา 
ได้เกรดไม่ถึงเป้าหมาย............................วิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน................กิจกรรม 
ผา่นตามเป้าหมาย...............................กิจกรรม 
ไม่ผา่นตามเป้าหมาย...........................กิจกรรม 
 

เกรดเฉล่ีย คุณภาพการเรียน ค าเตือนใจ ระบายสยี า้เตือนตวัเอง 

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 
การกระท าทีสง่ผลดีตอ่การเรียนและจะท าตอ่ไป 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
 

จุดอ่อน ที่จะแก้ไข 
การกระท าของตน ท่ีไม่สง่ผลดีตอ่การเรียน 
…………………………………………………. 
………………………………………………….
…………………………………………………. 
ปัญหา หรืออุปสรรคในการเรียน 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
 

  

 

 

 

 



                                           
ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 

 

ใบงานเรือ่ง  แบบส ารวจลลีาการเรยีนรู ้
ค าชีแ้จง  ข้อความตอ่ไปนีเ้ป็นแบบส ารวจลลีาการเรียนรู้ของนกัเรียนจึงไม่มีข้อใดถกู ข้อใดผิด ให้นกัเรียน 

ส ารวจตนเอง  แล้วใสเ่คร่ืองหมาย √  ในชอ่ง  ใช ่หรือ ไม่ใช่ ท่ีตรงกบัการปฏิบติัของนกัเรียน 
 

ข้อพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ใช่ ไม่ใช่ 

1.  ชอบขีดเขียนอะไรเลอะเทอะไปหมด  ขณะสนทนาโทรศพัท์   
2.  ชอบการวางแผนระยะยาว   
3.  มกัจะจ าทางผิดบอ่ย ๆ   
4.  ให้ความส าคญักบัการรักษาสขุภาพมากกวา่การแตง่กาย   
5.  สามารถอ่านหนงัสอืได้แม้มีเสยีงรบกวน   
6.  ชอบให้ครูสัง่งานบนกระดานด ามากกวา่สัง่ด้วยวาจา   
7.  สามารถอ่านป้ายโฆษณาข้างทางได้ทนัในขณะรถวิ่งผา่น   
8.  ถ้าครูสาธิตการทดลองแล้วไม่อธิบายประกอบอยา่งละเอียดจะไม่เข้าใจ   
9.  ชอบฟังดนตรีทกุชนิด   
10.  สามารถอธิบายความคิดเห็นของตนเองได้ชดัเจน   
11.  ไมช่อบให้มีเสยีงรบกวนขณะท างาน   
12.  ชอบอ่านหนงัสอืไปด้วยฟังเพลงไปด้วย   
13.  ชอบอ่านหนงัสอืในใจมากกวา่อ่านอออกเสยีง   
14.  มกัได้รับค าชมวา่อ่านท านองเสนาะได้ดี   
15.  อยากเข้าชมรมนกัพดูมากกวา่ชมรมนกัเขียน   
16.  จ าเร่ืองท่ีได้ยินมาได้ดีกวา่ที่ได้อ่านมา   
17.  ถ้ามีเวลาวา่งจะหาเพื่อนคยุ   
18.  ชอบการออกไปพดูรายงานหน้าชัน้มากกวา่เขียนรายงาน   
19.  ตอบค าถามไม่คอ่ยได้ดีแม้จะเข้าใจเร่ืองท่ีถาม   
20.  เม่ือเข้ากลุม่จะเป็นผู้พดูมากกวา่ผู้ ฟัง   

 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ใช่ ไม่ใช่ 

21.  มกัถกูเพือ่น ๆ บอกให้พดูช้าลงกวา่นี ้   
22.  เม่ือพบของท่ีนา่สนใจ ชอบหยิบหรือจบัดเูสมอ   
23.  สามารถท าตามแบบได้ทนัทีแม้จะมีผู้ท าให้ดเูพียงครัง้เดียว   
24.  ชอบดผูลงานท่ีจดันิทรรศการมากกวา่การฟังบรรยาย   
25.  จดจ ารายละเอียดของสิง่ท่ีพบเห็นได้ไม่ครบถ้วน   
26.  นัง่เฉย ๆ หรือท าอะไรได้นาน ๆ โดยไม่รู้สกึเบื่อ   
27.  มกัแสดงทา่ทางประกอบเวลาคยุกบัเพื่อน ๆ   
28.  ชอบชีนิ้ว้ตามข้อความท่ีอ่าน   
29.  ลายมือยุง่เหยิงไม่เป็นระเบียบ   
30.  ชอบเป็นผู้ชมมากกวา่เป็นผู้แสดง   

 
ท่ีมา : กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน(กิจกรรมแนะแนว) โดย ศนูย์แนะแนวจงัหวดัสมทุรปราการ สมาคมแนะแนว แหง่ประเทศไทย 

 
 
 

 

 

สรุปลลีาการเรียนรู้ของฉัน 
อนัดบั 1...................................... 
อนัดบั 2..................................... 
อนัดบั 3..................................... 

สิง่ท่ีฉนัควรพฒันาตนเองคือ
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
. 



เฉลย  แบบส ารวจลีลาการเรียนรู้ 

ข้อ 1-10  เป็นลีลาการเรียนรู้ด้วยการเห็น 

ข้อ  1 2 5 6 7 9 10 ตอบใช ่ ได้ข้อละ   1คะแนน 

ข้อ  3 4 8     ตอบไม่ใช ่ได้ข้อละ 1 คะแนน 

 

ข้อ 11-20  เป็นลีลาการเรียนรู้ด้วยการฟัง 

ข้อ  14 15 16 17 18   ตอบใช ่ ได้ข้อละ   1คะแนน 

ข้อ  11 12 13 19 20   ตอบไม่ใช ่ได้ข้อละ 1 คะแนน 

 

ข้อ 21-30  เป็นลีลาการเรียนรู้ด้วยการสัมผัส 

ข้อ  22 23 24 25 27 28  ตอบใช ่ ได้ข้อละ   1คะแนน 

ข้อ  21 26 29 30                                      ตอบไม่ใช่ ได้ข้อละ 1 คะแนน  



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 

 

ใบงานเรือ่ง  วางแผนการเรยีนสูเ่ป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

1. ให้นักเรียนวิเคราะห์ “จุดแข็ง” และ “จุดอ่อน” ในการเรียนที่ผ่านมา 

     1.1  “จุดแข็ง” (P – Plus)  หรือ  การกระท าใดของนกัเรียน  ท่ีสง่ผลให้ได้ผลการเรียนในระดบัดี - ดีมาก     (เกรด 3 - 4)  
หรือ  ได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ 
 1....................................................................................................................................             
 2....................................................................................................................................                   
 3.................................................................................................................................... 
 4.................................................................................................................................... 
 5.................................................................................................................................... 
 6.................................................................................................................................... 
 7.................................................................................................................................... 
 8.................................................................................................................................... 
      
     1.2.  “จุดอ่อน” (M – Minus) หรือ การกระท าใด ของนกัเรียน ท่ีสง่ผลให้ได้ผลการเรียนอยูใ่นระดบั  ออ่น - อ่อนมาก  
(เกรด  ต ่ากวา่  2.00)  หรือได้ผล  ท่ีไม่นา่พอใจ 
 1....................................................................................................................................             
 2....................................................................................................................................                   
 3.................................................................................................................................... 
 4.................................................................................................................................... 
 5.................................................................................................................................... 
 6.................................................................................................................................... 
 7.................................................................................................................................... 
 8.................................................................................................................................... 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

2.  ให้นกัเรียนคิดถึงสิง่ท่ีตนเองนา่ท า (I – Interesting)  เพื่อให้ผลการเรียนดีขึน้  

สิง่ท่ีตัง้ใจจะท า ก่อนเรียน แตล่ะวนั 

สิง่ท่ีตัง้ใจจะท า จะท าเม่ือไร 
จะท า 

มากน้อยเทา่ไร 
จะให้ใครเป็น
คนประเมิน 

ผู้ประเมิน 
ลงช่ือรับทราบ 

     
     
     
     
     
     
     

 

สิง่ท่ีตัง้ใจจะท า ระหว่างเรียน แตล่ะวนั 

สิง่ท่ีตัง้ใจจะท า 
จะท าเม่ือไร จะท า 

มากน้อยเทา่ไร 
จะให้ใครเป็น
คนประเมิน 

ผู้ประเมิน 
ลงช่ือรับทราบ 

     
     
     
     
     
     
     

 
สิง่ท่ีตัง้ใจจะท า หลังเรียน แต่ละวนั 

สิง่ท่ีตัง้ใจจะท า 
จะท าเม่ือไร จะท า 

มากน้อยเทา่ไร 
จะให้ใครเป็น
คนประเมิน 

ผู้ประเมิน 
ลงช่ือรับทราบ 

     
     
     
     
     
     
     



ช่ือบริษัท...................................................................ด าเนินกิจการด้าน

ช่ือ-สกลุนกัเรียน………….………............................................................…..............………..………............…..ชัน้ ม.4 /......................................เลขท่ี........................................................ 

ใบงานเร่ือง  คุณสมบัตขิองบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการ 

ภารกิจของกลุ่ม  ให้ช่วยกนัตัง้บริษัท/กิจการท่ีกลุ่มสนใจ บอกจ านวนต าแหน่งงาน ระบคุณุสมบตัขิองบุคคลท่ีต้องการ เช่น วฒุิการศกึษา เพศ อาย ุประสบการณ์ ความสามารถพเิศษเป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง......................................   

จ านวน...............คน 

คุณสมบัต ิของบุคคล 

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

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

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

ต าแหน่ง......................................   

จ านวน...............คน 

คุณสมบัต ิของบุคคล 

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

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

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

ต าแหน่ง......................................   

จ านวน...............คน 

คุณสมบัต ิของบุคคล.......... 

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

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

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

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

ต าแหน่ง......................................   

จ านวน...............คน 

คุณสมบัต ิของบุคคล 

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

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

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

ต าแหน่ง......................................   

จ านวน...............คน 

คุณสมบัต ิของบุคคล 

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

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

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

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

ต าแหน่ง......................................   

จ านวน...............คน 

คุณสมบัต ิของบุคคล 

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

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

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

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

ต าแหน่ง......................................   

จ านวน...............คน 

คุณสมบัต ิของบุคคล 

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

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

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

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

ต าแหน่ง......................................   

จ านวน...............คน 

คุณสมบัต ิของบุคคล 

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

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

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

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



ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 
 

แบบส ารวจคณุลกัษณะอาชพีของฉนั 
      ข้อมลูประกอบการพจิารณาคณุลกัษณะอาชีพ จ าแนกตาม ISCED  (International Standard 

Classification of Education) เป็น 10 กลุม่สาขาวิชา  

ตอนที่ 1  ให้นกัเรียนพิจารณาวา่นกัเรียน มคีุณลักษณะอาชีพ สิง่ตอ่ไปนีม้าก น้อยเพียงใด  

ข้อที่ ข้อความ 
มาก 
ที่สุด 
 (5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

 (2) 

น้อย
ที่สุด 
 (1) 

คะแนน 
รวม 

1 มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนหรือบคุคลได้       
2 ชอบดแูล แนะน าให้เพ่ือน หรือ คนใกล้ชิด มีคณุธรรม        
3 ชอบให้บริการข้อมลูทางการศกึษาแก่บคุคลทัว่ไป      
4 ชอบศกึษาค้นคว้าเร่ืองราวตา่งๆ ของมนุษย์ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั       
5 มีความสามารถวเิคราะห์ วจิยัเหตกุารณ์ในอดีต และปัจจบุนัได้      
6 ชอบรวบรวมข้อมลู เหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์      
7 มีความสามารถและถนดัทางศิลปะ       
8 มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  รักอิสระ      
9 รักความสวยงามและธรรมชาต ิ      
10 ซ่ือสตัย์  รักษาความยตุธิรรม         
11 มีความสามารถจดจ าระเบียบ กฎหมาย ข้อบงัคบัต่างๆ  ได้      
12 มีลกัษณะเป็นผู้น า  บคุลกิภาพดี      
13 มีความสนใจศกึษาชีวติมนุษย์  สงัคม  ทรัพยากร และสิง่แวดล้อม       
14 ชอบช่วยเหลือสงัคม  กล้าแสดงความคดิเห็น        
15 มีมนษุย์สมัพนัธ์ดี  มีจิตใจโอบอ้อมอารี      

16 มีความละเอียด รอบคอบ สขุมุ       
17 สนใจขา่วสารและเศรษฐกิจ      
18 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และสถิติ      
19 มีความสามารถใช้ เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ       
20 มีทกัษะในการส่ือสารทัง้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ      
21 มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ชอบสมาคม       

22 รักและสนใจความเป็นอยู่ท่ีดีของมนษุย์ในเร่ืองปัจจยัส่ี       
23 มีศลิปะในการปรุงอาหารได้อร่อย และน่ารับประทาน      
24 ชอบออกแบบเสือ้ผ้าการแตง่กาย      
25 ชอบค้นคว้าทดลอง ชอบเรียนวชิาวทิยาศาสตร์       
26 ช่างสงัเกต ละเอียด รอบคอบ      
27 ใฝ่หาความรู้กับวทิยาการใหม ่ๆ เสมอ      

28 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์       
29 ชอบใช้เหตผุลมากกวา่การจินตนาการ      



ข้อที่ ข้อความ 
มาก 
ที่สุด 
 (5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

 (2) 

น้อย
ที่สุด 
 (1) 

คะแนน 
รวม 

30 มีความสามารถในการดแูล เอาใจใส ่สง่เสริมให้บคุคลมีสขุภาพดี      
31 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะฟิสกิส์  มีทักษะทาง    

มติสิมัพนัธ์   
      

32 ชอบท างานท่ีเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม      
33 มีความสามารถงานก่อสร้าง ซ่อมแซมสิง่ก่อสร้าง  อปุกรณ์ตา่ง ๆ ได้      

34 มีความสามารถและมีพืน้ฐานศลิปะ มีความคดิริเร่ิม       
35 มีความคดิในลกัษณะท่ีเป็นตรรกศาสตร์ การคดิหาเหตผุล      
36 มีความสามารถในการออกแบบสร้างอาคารสถานท่ี      
37 รักธรรมชาต ิชอบท างานใช้ก าลงั ท างานกลางแจ้งได้       
38 ชอบการผจญภยั ไมพ่ถีิพถินัในการใช้ชีวติมากนกั      
39 ชอบงานด้านการเกษตรกรรม เลีย้งสตัว์ ประมง      
40 มีความเป็นผู้น า  อดทน เสียสละ       
41 สนใจเอาใจใสค่วามเปล่ียนแปลงรอบตวั      
42 มีความต้องการช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้มีความสขุ      

 

 คะแนนคุณลักษณะอาชีพ ที่ได้อับดับ  1              กลุ่มสาขาอาชีพ..................................... 
บันทกึคุณลักษณะอาชีพของฉัน 

คุณลักษณะอาชีพของฉัน อาชีพที่ฉันอยากเป็น 

  

 

 
 

คะแนนคุณลักษณะอาชีพ ที่ได้อับดับ  2              กลุ่มสาขาอาชีพ..................................... 
บันทกึคุณลักษณะอาชีพของฉัน 

คุณลักษณะอาชีพของฉัน อาชีพที่ฉันอยากเป็น 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 
สรุปผลการส ารวจตนเองคุณลักษณะอาชีพของฉัน 

 

กลุ่มสาขาอาชีพ อาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 
คุณลักษณะ

อาชีพ 
ข้อ 

คะแนน
รวม 

ค่า 
เฉล่ีย* 

 

ระดับ
คุณภาพ 

1.  กลุม่สาขาวชิา
สงัคมศาสตร์และการ
ฝึกหดัครู 

ครู  อาจารย์  นักบริหารการศึกษา  นักวิชาการ

ศึกษา   นั ก แนะแนว   เ จ้ าหน้ า ท่ี ฝึ กอบรม  

เจ้าหน้าท่ีโสตทศันศกึษา  บรรณารักษ์  นักดนตรี  

นกัสนัทนาการ  นกัจิตวทิยา  นกัโภชนาการ  ฯลฯ 

1-3    

2. กลุม่สาขาวชิา

มนษุย์ศาสตร์ 

ศาสนา และ 

เทววทิยา 

ครู  อาจารย์  นกัวชิาการศกึษา  นักภาษาศาสตร์  

นกัประพนัธ์  มคัคเุทศก์  ลา่ม  บรรณาธิการ  

 นัก โบราณคดี   บ ร รณา รัก ษ์   เ ลขานุกา ร  

ประชาสมัพนัธ์  เจ้าหน้าท่ีวเิทศสมัพนัธ์ ฯลฯ 

4-6    

3. กลุม่สาขาวชิา

วจิิตรศลิป์และ

ประยกุต์ศลิป์ 

ช่างศิลป์ ช่างภาพ นักแต่งเพลง  นักปฏิมากร 
จิตรกร มณัฑนากร นักออกแบบ  เจ้าหน้าท่ีโสต
ทศันศกึษา นกัวชิาการ ฯลฯ 

7-9    

4. กลุม่สาขาวชิา

นิตศิาสตร์ 

ทนายความ  นิติกร  ต ารวจ   นักการเมือง  
เ จ้ าห น้ า ท่ี ส ร รพกร   ผู้ พิพ ากษา   อั ยกา ร  
เ จ้ าหน้ า ท่ีสิน เ ช่ื อ   เ จ้ าหน้า ท่ี เ ร่ ง รั ดหนี ส้ิ น  
เจ้าหน้าท่ีแรงงานสมัพนัธ์  เจ้าหน้าท่ีท่ีดนิ  
 ท่ีปรึกษากฎหมาย ฯลฯ 

10-12    

5. กลุม่สาขาวชิา

สงัคมศาสตร์ 

 5.1 สาขาวชิา

สงัคมศาสตร์ และ

พฤตกิรรมศาสตร์ 

นักสังคมสง เคราะห์   นั กสัง คมวิทยาและ

มานุษยวิทยา นักจิตวิทยา นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม มคัคเุทศก์ ผู้ ส่ือข่าว 

นักบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ปลดัอ าเภอ  ฯลฯ 

13-15    

5.2   สาขาการ

บริหารพาณิชยการ 

และบริหารธรุกิจ 

นักธุรกิจ นายธนาคาร นักวิจัย ตลาด ผู้ ขาย

ประกัน พนักงานขาย เจ้าหน้าท่ีวสัดุ เจ้าหน้าท่ี

วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

เจ้าหน้าท่ีการคลงั สรรพากร สมห์ุบญัชี พนักงาน

คมุสต๊อกสนิค้า โปรแกรมเมอร์ ฯลฯ 

16-18    

5.3  สาขาวชิา
ส่ือสารมวลชนและ
การเอกสาร 

นักประชาสัมพันธ์  นักข่าว นักหนัง สือพิมพ์ 

นักการเมือง นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ พิธีกร 

ผู้ผลติภาพยนตร์ ฯลฯ 

19-21    



 

สรุปผลการส ารวจ (*ค่าเฉล่ีย = คะแนนรวม หารด้วย 3)การตรวจคะแนน  มากที่สุด = 5,  มาก = 4,  ปานกลาง = 
3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1 

การแปลความระดับคุณภาพ 
ระดบัคณุภาพตามจดุหมายของหลกัสตูร จดัระดบัเป็น 5 ระดบั โดยใช้ช่วงคะแนนเฉล่ีย ดงันี ้

ระดับคุณภาพ ช่วงคะแนนเฉล่ีย 
มากท่ีสดุ 4.21-5.00  
มาก 3.41-4.20  
ปานกลาง 2.61-3.40 
น้อย 1.81-2.60   
น้อยท่ีสดุ 1.00-1.80   

กลุ่มสาขาอาชีพ อาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 
คุณลักษณะ

อาชีพ 
ข้อ 

คะแนน 
รวม 

ค่า 
เฉล่ีย* 

 

ระดับ
คุณภาพ 

5.4 สาขาวชิา 

คหกรรมศาสตร์ 

นกัโภชนาการ นกัออกแบบเคร่ืองแตง่กาย ฯลฯ 22-24    

6.กลุม่สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ 
 

นักวิทยาศาสตร์ นักเคมีปฏิบัติ นักฟิสิกส์ นัก

คณิตศาสต ร์  นักอุตุนิ ยมวิทยา  เ จ้ าหน้า ท่ี

คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

นกันิเวศวทิยา นกัวเิคราะห์วจิยั  ฯลฯ 

25-27    

7.กลุม่สาขาวชิา
แพทยศาสตร์และวชิาท่ี
เก่ียวข้องกบัสขุภาพ
อนามยั 

แพทย์ สตัวแพทย์ พยาบาล เภสชักร 

เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าท่ีรังสี

เทคนิค นักกายภาพบ าบัด นักจิตเวช เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสขุ ฯลฯ 

28-30    

8. กลุม่สาขาวชิา

วศิวกรรมศาสตร์         

8.1  วศิกรรมศาสตร์ 

วศิวกร ผู้ควบคมุการก่อสร้าง  โฟร์แมน          

ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค 

31-33    

8.2สถาปัตยกรรม

ศาสตร์และผงัเมือง 

สถาปนิก นกัออกแบบ 34-36    

9.กลุม่สาขาวชิา

เกษตรศาสตร์ วน

ศาสตร์ และการประมง 

เกษตรกร นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 

นกัการประมง เจ้าหน้าท่ีเกษตรและสหกรณ์  

นกัจดัสวน นกัปศสุตัว์ เจ้าของฟาร์มพืช  

หรือสตัว์ ฯลฯ 

37-39    

10.กลุม่สาขาวชิาอ่ืนๆ 

ได้แก่ อาชญาวทิยา 

สวสัดกิารสงัคม  

นกักีฬา นกัสงัคมสงเคราะห์ พฒันากร 40-42    



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 

ใบงานเรือ่ง  การวางแผนเพือ่เตรยีมตวัเขา้สูง่านอาชพี 

ค าส่ัง  ให้นกัเรียนวางแผนพฒันาคณุลกัษณะของนกัเรียน เพื่อเตรียมตวัเข้าสูอ่าชีพ 
 

 
 
 
 

 

 
                       
                สถาบันที่ฉันเลือกเข้าศึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพที่ฉันอยากเป็น 
 

สถาบัน คณะ/สาขาวชิา 
คะแนนในการ Admissions กลาง 

จ านวน
ที่ รับ 

มุ่งสู่อาชีพ
ที่อยาก
เป็น 

วชิาที่ใช้สอบ สูงสุด ต ่าสุด เฉล่ีย 

1. 

 

 1.      

2.    

3.    

4.    

2. 

 

 1.      

2.    

3.    

4.    

3.  1.      

2.    

3.    

4.    

 

 
ส่ิงที่นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมการวางแผนคุณลักษณะของตน 

    เพ่ือเตรียมเข้าสู่งานอาชีพ...................................................................... 

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

อาชีพที่ฉันอยากเป็น คือ............................................................................. 

คุณลักษณะอาชีพของฉัน คือ............................................................... ....... 

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

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

ตลาดแรงงานในอนาคตของอาชีพนีมี้ความต้องการในระดับใด 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน..............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 
 

ใบงานเรือ่ง  ความเครยีดของฉนั 
 

ให้นกัเรียนตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

 
เร่ืองที่ท าให้ฉันเกิด

ความเครียด 
 

สาเหตขุองความเครียด 
ความเครียดส่งผลกระทบ 

ต่อตัวฉันดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน..............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 
 

ใบงาน  แบบวดัความเครยีดสวนปรงุ 

ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในข้อใดที่เกิดขึน้กับตวัคุณบ้าง Stress……… 

ค าถามในระยะ  6 เดือนที่ผ่านมา 
ระดบัของความเครียด 

ไมรู้่สกึ 
1 

เลก็น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากท่ีสดุ 
5 

1. กลวัท างานพลาด      
2. ไปไมถ่ึงเป้าหมายท่ีวางไว้      
3. ครอบครัวมีความขดัแย้งในเร่ืองเงินทองหรือเร่ืองงานใน
บ้าน 

     

4. เป็นกงัวลเร่ืองสารพษิ หรือมลภาวะในอากาศ  น า้   เสียง  
และดนิ 

     

5. รู้สกึวา่ต้องแขง่ขนัหรือเปรียบเทียบ      
6. เงินไมพ่อใช้จ่าย      
7. กล้ามเนือ้ปวดตงึ      
8. ปวดหวัจากความตงึเครียด      
9. ปวดหลงั      
10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง      
11. ปวดหวัข้างเดียว      
12. รู้สกึวติกกงัวล      
13. รู้สกึคบัข้องใจ      
14. รู้สกึโกรธหรือหงดุหงิด      
15. รู้สกึเศร้า      
16. ความจ าไมด่ี      
17. รู้สกึสบัสน      
18. ตัง้สมาธิล าบาก      
19. รู้สกึเหน่ือยง่าย      
20. เป็นหวดับอ่ย ๆ      

รวมคะแนน      
คะแนน 0 – 23   เครียดระดบัน้อย(mild stress) คะแนน 24 – 41 เครียดระดบัปานกลาง(moderate stress) 
คะแนน 42 – 61 เครียดระดบัสงู(height stress) คะแนน 62 ขึน้ไป เครียดระดบัรุนแรง(severe stress) 
 



 
การแปลผล 

1. ความเครียดในระดบัต ่า (Mild Stress) หมายถึงความเครียดขนาดน้อย ๆ และหายไปในระยะเวลา
อันสัน้เป็นความเครียดท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั ความเครียดระดบันีไ้ม่คุกคามต่อการด าเนินชีวิต บุคคลมี 
การปรับตวัอยา่งอตัโนมติั เป็นการปรับตวัด้วยความเคยชินและการปรับตวัต้องการพลงังานเพียงเล็กน้อยเป็น 
ภาวะท่ีร่างกายผอ่นคลาย  

2. ความเครียดในระดบัปานกลาง (Moderate Stress) หมายถึง ความเครียดท่ีเกิดขึน้ในชีวิต 
ประจ าวนัเน่ืองจากมีสิง่คกุคาม หรือพบเหตกุารณ์ส าคญั ๆ ในสงัคม บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองออกมาใน 
ลกัษณะความวิตกกงัวล ความกลวั ฯลฯ ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ปกติทัว่ ๆ ไปไม่รุนแรง จนก่อให้เกิดอนัตรายแก่ 
ร่างกาย เป็นระดบัความเครียดท่ีท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น  

3. ความเครียดในระดบัสงู (Height Stress) เป็นระดบัท่ีบุคคลได้รับเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดความ 
เครียดสงู ไม่สามารถปรับตวัให้ลดความเครียดลงได้ในเวลาอนัสัน้ถือวา่อยูใ่นเขตอนัตราย หากไม่ได้รับการ 
บรรเทาจะน าไปสูค่วามเครียดเรือ้รัง เกิดโรคตา่ง ๆ ในภายหลงัได้  
4. ความเครียดในระดบัรุนแรง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดบัสงูท่ีด าเนินติดตอ่กนัมา อยา่งตอ่เน่ือง

จนท าให้บุคคลมีความล้มเหลวในการปรับตวัจนเกิดความเบื่อหนา่ย ท้อแท้ หมดแรง ควบคมุตวัเอง ไมไ่ด้ เกิด

อาการทางกายหรือโรคภยัตา่ง ๆ ตามมาได้งา่ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน..............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 

 

ใบงานเรือ่ง  การวเิคราะหผ์ลจากการส ารวจความเครยีดของนกัเรยีน 

1. ผลจากการท าแบบวดัความเครียด  
         นกัเรียนได้คะแนน ...........คะแนน การแปลผล นกัเรียนมีความเครียดอยูใ่นระดบั...................... 
2.  ความเครียดของนกัเรียนเกิดจากสาเหตใุดจงอธิบาย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3.  จงส ารวจดวูา่เม่ือนกัเรียนเกิดความเคียดนกัเรียนมีอาการอยา่งนีห้รือไม่ 

อาการที่เกิดจากความเครียด มี ไม่ม ี
1. ปวดศีรษะ   
2. นอนไม่หลบั   
3. ปวดเม่ือยกล้ามเนือ้   
4. ท้องผกู   
5, มือเท้าเย็น   
6. ใจสัน่   
7. วิตกกงัวล   
8. ฟุ้ งซา่น   
9. หลงลมืงา่ย   
10. ไม่มีสมาธิ   
11. เบื่อหนา่ย   
12. เก็บตวั   
13. มีเร่ืองขดัแย้งกบัผู้ อ่ืนบอ่ย   
14. ผดุลกุผดุนัง่   
15. ใช้ยานอนหลบั   

 
 

 

 

 



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน..............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี...........                                                                                                                  

 

ใบงานเรือ่ง  ของแดน   
 

จากการดสูือ่วีดีทศัน์ ขอให้นกัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ในประเด็นตอ่ไปนี ้
1. เกิดอะไรขึน้กบัแดน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. ถ้านกัเรียนเป็นแดน นกัเรียนจะรู้สกึอยา่งไร และจะคลีค่ลายเร่ืองนีอ้ยา่งไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. หลงัจากนกัเรียนดสูือ่วีดีทศัน์ ท่ี 2 นกัเรียน ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................ 
4. หลงัการอภิปรายในชัน้เรียนนกัเรียนได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
 

 



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 

 

ใบงาน เร ือ่ง แบบส ารวจการผอ่นคลายความเครยีด 
 

เม่ือนกัเรียนเกิดความเครียดนกัเรียนใช้วิธีผอ่นคลายความเครียดแบบใด 
 

วิธีผอ่นคลายความเครียด ใช้ ไม่ได้ใช้ 
1. นอนหลบัพกัผอ่น   
2. ออกก าลงักาย   
3. ฟังเพลง ร้องเพลง เลน่ดนตรี   
4. เทคนิคความเงียบ   
5. ดโูทรทศัน์ ดูภาพยนตร์   
6. ท างานศิลปะ งานฝีมือ งานประดิษฐ์ตา่งๆ   
7. ใช้เทปเสยีงคลายเครียด   
8. เลน่กบัสตัว์เลีย้ง   
9. จดัห้อง ตกแตง่บ้าน   
10. อ่านหนงัสอื เขียนหนงัสอื เขียนบทกลอน   
11. การนวดเพื่อคลายเครียด   
12. ถ่ายรูป จดัอลับัม้   
13. เลน่เกมคอมพิวเตอร์ ทอ่งอินเตอร์เน็ต   
14. พดูคยุ พบปะสงัสรรค์กบัเพื่อนฝงู   
15. ไปซือ้ของ   
16. อยูก่บัธรรมชาต ิ   
17. ท าสมาธิ   
18. ฝึกการหายใจ   
19. การผอ่นคลายกล้ามเนือ้   
20. การจินตนาการ   
21 อ่ืน ๆ ...................................   
 
 

 



 

 

ช่ือ-สกลุของนกัเรียน..........................................................................................ชัน้ ม.4/.....   เลขท่ี............ 

ใบงาน   เร ือ่ง   
 

ค าส่ัง ให้นกัเรียนตอบค าถามตอ่ไปนี ้เสร็จแล้วเข้ากลุม่กบัเพื่อน กลุม่ละ 6-8 คนระดมสมองสรุปค าตอบ 

และสง่ตวัแทน รายงานหน้าชัน้ 

 

 

                 ความรักคือ 

            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดของความรัก 

องค์ประกอบของความรัก 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน..........................................................................................ชัน้ ม.4/.....   เลขท่ี............. 
 

ใบงาน เร ือ่ง   เม ือ่....มคีวามรกั 

การสัมภาษณค์ู่รัก คู่ที่ 1 

ฝ่ายชาย  

ค าถาม  ทา่นต้องการให้คูรั่กของทา่นปฏิบติัตอ่ทา่นอยา่งไรบ้าง 

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

 3………………………………………….     4....................................................................... 

5………………………………………….     6…………………………………………………… 

 7………………………………………….     8....................................................................... 

ฝ่ายหญิง  

ค าถาม  ทา่นต้องการให้คูรั่กของทา่นปฏิบติัตอ่ทา่นอยา่งไรบ้าง 

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

 3………………………………………….     4....................................................................... 

5………………………………………….     6…………………………………………………… 

 7………………………………………….     8....................................................................... 

การสัมภาษณค์ู่รัก คู่ที่ 2 

ฝ่ายชาย  

ค าถาม  ทา่นต้องการให้คูรั่กของทา่นปฏิบติัตอ่ทา่นอยา่งไรบ้าง 

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

 3………………………………………….     4....................................................................... 

5………………………………………….     6…………………………………………………… 

 7………………………………………….     8....................................................................... 

ฝ่ายหญิง  

ค าถาม  ทา่นต้องการให้คูรั่กของทา่นปฏิบติัตอ่ทา่นอยา่งไรบ้าง 

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

 3………………………………………….     4....................................................................... 

5………………………………………….     6…………………………………………………… 

 7………………………………………….     8....................................................................... 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน...................................................................................ชัน้ ม.4/............ เลขท่ี............. 
 

ใบงานเรือ่ง  สถานการณ์เสีย่งตอ่การมเีพศสมัพนัธท์ ีไ่มพ่รอ้ม 

และไมป่ลอดภยั 
ค าชีแ้จง   

1. ให้นักเรียนตอบค าถามในสถานการณ์ต่อไปนี ้

สถานการณ์ท่ีเสีย่งตอ่การมีเพศสมัพนัธ์ 

           สถานการณ์ท่ี1. เพื่อนชวนด่ืมเหล้าในงานปาร์ตีแ้ละชวนให้มีเพศสมัพนัธ์    ยอม     ไม่ยอม 

           สถานการณ์ท่ี2. แฟนชวนไปเท่ียวตา่งจงัหวดักนั 2 คน                               ไป          ไม่ไป  

           สถานการณ์ท่ี3. เพื่อนชวนโดดเรียนไปดูคอนเสร์ิตนกัร้องดงัท่ีพทัยา           ไป         ไม่ไป 

           สถานการณ์ท่ี4. แฟนชวนไปติวหนงัสอืจนดกึแฟนเลยชวนนอนค้างที่ห้องด้วย    ค้าง     ไม่ค้าง 

           สถานการณ์ท่ี5. แฟนขอมีเพศสมัพนัธ์ด้วยแตไ่ม่ยอมใช้ถงุยางอนามยั         ยอม     ไม่ยอม 

 

     2  ให้นกัเรียนรวมกลุม่กนัเพื่อนๆ และสง่ตวัแทนออกมาจบัฉลากสถานการณ์ เพือ่ด าเนินการระดมสมอง

ตามค าถาม ดงันี ้

สถานการณ์ที่ได้รับคือ........................................................................................................................ 

1. นกัเรียนตดัสนิใจจะท าอยา่งไร  
2. ผลกระทบจากการตดัสนิใจที่จะเกิดขึน้ และสิง่ท่ีจะตามมา  ยกตวัอยา่งให้ชดัเจน 
3. การหลกีเลีย่งท่ีจะไม่อยูใ่นสถานการณ์เหลา่นี ้จะท าอยา่งไร 

 

 

              
 
 
 
 

 



 
ช่ือ-สกุลนักเรียน...............................................................................................ช้ัน ม.4/..........เลขท่ี........... 

 
ใบงานเร่ือง  บนัทึกรายจ่ายของฉัน 

 
1.  ฉันได้เงินเฉล่ียเดือนละ  ......................บาท 
2.  บุคคลท่ีจ่ายเงินให้แก่ฉัน…………………………………………………… 
ส่วนที่  1                              
ค าแนะน า : ให้นักเรียนบันทึกรายจ่ายรายเดือนท่ีเป็นกิจวัตรประจ าวัน โดยปกติ 

บันทึกรายละเอียดการใช้จ่ายเงินของฉันต่อเดือน 

ท่ี รายการใช้จ่าย จ านวนเงิน 

1 อาหารกลางวนั  
2 เดนิทางมาโรงเรียน  
3   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

รวมเป็นเงิน  
 
 
 
 

 



ส่วนที่  2                            

ค าแนะน า : ให้บนัทึกรายละเอียดการใช้จ่ายเงินท่ีเป็นพเิศษนอกเหนือจากการใช้จ่ายในกิจวตัรประจ าวนั  เช่น  ซือ้

โทรศพัท์มือถือ ซือ้เสือ้ผ้า ซือ้เคร่ืองส าอาง ไปดภูาพยนตร์ ซือ้ของขวญัให้เพ่ือน เป็นต้น (ภายใน  3 เดือนท่ีผา่นมา) 

บันทกึรายละเอียดการใช้จ่ายเงนิของฉันในโอกาสพเิศษ 

ท่ี รายละเอียดการใช้จ่าย/กิจกรรม เป็นเงิน(บาท) เฉล่ีย(บาท)/เดือน 
1    

2    

3    

    

    

    

    

    

    

    

รวมเงิน   

 

ส่วนที่ 3                                              

ค าแนะน า :  ให้นกัเรียนสรุปรายการใช้จ่ายท่ีมียอดเงินสงูท่ีสดุ  เรียงตามจ านวนเงิน และค านวณเปรียบเทียบเป็นจ านวนร้อย

ละของรายได้รวมตอ่เดือน (กรณี คา่ใช้จ่ายพเิศษ  ในตอนท่ี 2  ให้หารด้วย  3   เพ่ือแปลงเป็นคา่ใช้จ่ายตอ่เดือน)  และท า

เคร่ืองหมาย   √  ในช่องท่ีตรงกบัประเภท 

สรุปการใช้จ่ายของฉัน 

 

ล าดบัท่ี 

 

รายการ 

 

จ านวน

เงิน 

คดิเป็นร้อยละ 

ของรายได้ 

ตอ่เดือน 

ประเภท 

ปัจจยั4/

สขุภาพ 

การศกึษา/สง่เสริม

ความสามารถ 

บนัเทิง สงัคม อ่ืนๆ 

1         

2         

3         

4         

5         

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 
 

ใบงานเรือ่ง  การใชจ้า่ยเงนิในครอบครวัของฉนั 

1. ให้นกัเรียนบนัทึกรายได้ของคนในครอบครัวนกัเรียน  

 

แหลง่รายได้ จ านวนเงิน/เดือน 

1.  

2  

3  

4  

รวม  

 

2.  ให้นกัเรียนบนัทึกรายละเอียดการใช้จ่ายเงินในครอบครัวของตนเอง  โดยคดิเป็นเงินเฉล่ียรายเดือน 
 

ท่ี รายการ ประมาณการ
รายจ่าย/เดือน

(บาท)  

คดิเป็นร้อยละของ
รายได้รวมใน
ครอบครัว/เดือน 

1 ท่ีอยู่อาศยั(เช่าบ้าน/เช่าซือ้ ฯลฯ)   
2 คา่อาหาร   
3 เสือ้ผ้า  เคร่ืองนุ่งห่ม    
4 คา่พาหนะเดนิทาง   

5 คา่น า้คา่ไฟ   

6 คา่โทรศพัท์   

7 คา่รักษาสขุภาพ  (ยา  พบแพทย์ ฯลฯ)   

    
    
    
    
    
    

รวม   

 



 

3.  ให้นกัเรียนสรุปรายการใช้จ่ายของครอบครัวท่ีมียอดเงินสงูท่ีสดุ  เรียงตามจ านวนเงิน  ค านวณเปรียบเทียบเป็นจ านวนร้อย

ละของรายได้รวมตอ่เดือน  และท าเคร่ืองหมาย   √  ในช่องท่ีตรงกบับคุคลท่ีได้รับประโยชน์ในการใช้จ่าย 

 

ล าดบัท่ี 

 

รายการ 

จ านวน

เงิน 

คดิเป็นร้อยละ 

ของรายได้ 

ตอ่เดือน 

ผู้ ท่ีได้รับประโยชน์ 

ผู้ ท่ีหา

รายได้ 

บตุร ญาต ิ อ่ืนๆ 

(ระบ)ุ  
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 
4. เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายรายเดือนของนกัเรียน(ประจ าวนัและโอกาสพเิศษ)กบัคา่ใช้จ่ายรายเดือนของครอบครัว 
อนัดบั ครอบครัว นกัเรียน 

1 รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

2     
3     
4     
5     

 
 

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 
 

ใบงานเรือ่ง  แผนการใชจ้า่ยเงนิของฉนั 

 

1. นกัเรียนพอใจกบัการใช้จ่ายเงินของตนเองแล้วหรือไม ่ จงแสดงความคดิเห็น 

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

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

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

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

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

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

 2.  ให้นกัเรียนบอกแนวทางปรับปรุงการใช้จ่ายเงินตามหลกั 2 ป  
โดยต้องลดรายจ่ายด้าน

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

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

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

โดยเพิม่รายจ่ายด้าน

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

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

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

 

 

 

 

           
 
 

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน.............................................................................. .................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 
 

เรือ่ง  แตล่ะวนัฉนัท าอะไรบา้ง 
 

1. ค าแนะน า   ให้นกัเรียนบนัทึกการใช้เวลาของนกัเรียนท่ีเป็นกิจวตัรประจ าวนั(วนัธรรมดา)ลงในตาราง    

ให้ครบ  24  ชัว่โมง (โดยบนัทึกกิจกรรมและเวลาท่ีใช้ในแตล่ะกิจกรรม  ตัง้แต่ตื่นนอน  จนถึงเข้านอน เช่น ตื่นนอนเวลา  เข้า

ห้องน า้ใช้เวลา   อาบน า้ใช้เวลา    เป็นต้น) และท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องประเภทการใช้เวลา 

 

 

ท่ี 

 

 

 

กิจกรรมท่ีท า 

 

 

เวลา-เวลา 

รวมเวลา ประเภทใช้เวลา 

นาที ชัว่โมง นอนหลบั/

พกัผอ่น 

เรียน/

ท างาน 

 

ดแูล

ร่างกาย 

สขุภาพ

กาย-ใจ 

ผอ่นคลาย/

สนกุสนาน 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
 

 

2. ให้นกัเรียนรวมการใช้เวลาใน 1 วนั   โดยแยกกิจกรรมเป็น  3   ประเภท 

     นอนหลบั/พกัผอ่น                                                                                    …………..ชัว่โมง……………นาที 

     เรียน/ท างาน                                                                                              …………..ชัว่โมง……………นาที  

      ดแูลร่างกาย สขุภาพกาย-ใจ/  ผอ่นคลาย/สนกุสนาน / กิจกรรมอ่ืนๆ   …………..ชัว่โมง……………นาที 

 

 

 

 



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.4/..........เลขท่ี........... 

เรือ่ง  ปรบัเวลาปรบัชวีติ 
 

        ข้อสรุปการใช้เวลาของฉัน 

มากเกินไปในการท า 

ท่ี กิจกรรม ใช้เวลา เวลาท่ีเกิน สาเหต ุ ผลท่ีเกิดขึน้ 

1      

2      

3      

4      

5      
 

น้อยเกินไปในการท า 

ท่ี กิจกรรม ใช้เวลา เวลาท่ีขาด สาเหต ุ ผลท่ีเกิดขึน้ 

1      

2      

3      

4      

5      
 

แนวทางการปรับปรุงการใช้เวลา 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 



 


