
โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมแนะแนว                                                                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                เวลา 40 ชั่วโมง 

ท่ี ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ สาระส าคัญกิจกรรม เวลาเรียน 
1. ค่านิยมกับคุณค่าของ

ชีวิต 
1. เพื่อให้ผู้เรียนบอกค่านิยม
ในการด าเนินชีวิตของตน 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกแนว
ทางการพัฒนาตนให้สอดคล้อง
กับค่านิยมอย่างเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ 

1. ค่านิยมท่ีนักเรียนให้
ความส าคัญ 
2.  แนวทางการพัฒนาตน
ให้สอดคล้องกับค่านิยม
อย่างเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ 

3 

2. ฉันกับคนในครอบครัว 1.  เพื่อให้ผู้เรียนนักเรียน
เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของบุคคลใน
ครอบครัวท่ีมีส่วนเกื้อกูลต่อ
ชีวิตตน 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนต่อ
คนในครอบครัวด้วยความรู้สึก
เห็นคุณค่าและกตัญญู 

1. ความส าคัญและคุณค่า
ของคนในครอบครัวท่ีมีส่วน
เกื้อกูลต่อชีวิตตน 
2.  แนวทางการปฏิบัติตน
ต่อคนในครอบครัวอย่างเห็น
คุณค่าและกตัญญู 

4 

3. มองตนมองผลการเรียน 1.  เพื่อให้ผู้เรียนบอก
ความสามารถทางการเรียน
ของตนเองได้ 
2.   เพื่อให้ผู้เรียนบอกลักษณะ
นิสัยและทัศนคติทางการเรียน
ของตนเองได้ 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการ
พัฒนาตนด้านการเรียนได้ 

1. คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่ม
สาระและคะแนนเฉล่ียรวม
ในระดับช้ัน ม.4  
2.  ลักษณะนิสัยและ
ทัศนคติทางการเรียน 
3.  วิธีการพัฒนาตนด้าน
การเรียน 

3 

4. เส้นทางสู่อนาคต 1.  เพื่อให้ผู้เรียนบอก
เป้าหมายการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของตนได้ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนบอกการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการ
ไปสู่เป้าหมายได้ 

1. รูปแบบการรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
2. เส้นทางการศึกษาต่อและ
สาขาท่ีเปิดสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 

2 

5. การเตรียมความพร้อม
เพื่อการสมัครคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาด้วยวิธี
พิเศษ 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนจัดท าแฟ้ม
สะสมงานได้ 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนจัดท าเอกสาร
ประวัติย่อได้ 

1. วิธีการจัดท าแฟ้มสะสม
งาน 
2.  วิธีการจัดท าเอกสาร
ประวัติย่อ 

2 

 
 
 



-หน้า 2 -  โครงการสอนกิจกรรมแนะแนว ม.5 
 

ท่ี ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ สาระส าคัญกิจกรรม เวลา
เรียน 

6. จัดใจก่อนจัดการ  1. เพื่อให้ผู้เรียนบอกปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นกับตน 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

1. ส่ิงท่ีท าให้ตนเองรู้สึกกังวลใจ
และเกิดความเครียด 
2.  ความส าคัญของเรื่องท่ีท าให้
เกิดความกังวลใจและ 
ความเครียด 
3.  วิธีการจัดการกับความกังวลใจ
และความเครียด 

3 

7. การแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายรูปแบบและ
ความส าคัญของพฤติกรรมการ
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการ
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

1. รูปแบบและความส าคัญของ
พฤติกรรมการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
2.  ฝึกพฤติกรรมการแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

3 

8. ค่านิยมในอาชีพ 1  เพื่อให้ผู้เรียนบอกค่านิยมในงาน
อาชีพของตน 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกข้อมูลอาชีพท่ี
สอดคล้องกับค่านิยมของตน 

1.ค่านิยมในงานอาชีพของตนเอง 
2.  ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมของตน 
3.  บุคคลต้นแบบในอาชีพที่
สอดคล้องกับค่านิยม 

5 

9. รอบบ้านเรา 1.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกสภาพปัญหา
ของชุมชนและสังคมท่ีตนอาศัย 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนในการมี
ส่วนร่วมแก้ปัญหาชุมชนและสังคม
ตามศักยภาพ 

1. สภาพปัญหาของชุมชนและ
สังคม 
2.  ความสามารถของตนเองท่ี
น าไปสู่การปฏิบัติตนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ 
3.  ปฏิบัติตามแผนและรายงาน
ผล 

2 

10. รวมกันเราท าได้ 1.  เพื่อให้ผู้เรียนเขียนโครงการ เพื่อ
แก้ปัญหาในชุมชน 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายแนวทางการ
ปฏิบัติตามโครงการท่ีเขียน 

1. รูปแบบการเขียนโครงการ 2 

11. รักให้ดีด้วยอีคิว 1. เพื่อให้ผู้เรียนบอกผลกระทบของ
ปัญหาท่ีเกิดจากความรัก 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการจัดการ
ปัญหาท่ีเกิดจากความรักอย่าง
เหมาะสม 

1. ผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดจาก
ความรัก 
2.  วิธีการจัดการปัญหาท่ีเกิดจาก
ความรักอย่างเหมาะสม 

6 

 
 
 
 



 
-หน้า 3 -  โครงการสอนกิจกรรมแนะแนว ม.5 

 

ท่ี ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ สาระส าคัญกิจกรรม เวลา
เรียน 

12. ภัยสังคม 1. เพื่อให้ผู้เรียนบอกสถานท่ีและ
สถานการณ์ในสังคมท่ีเป็นภัยต่อตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนบอกการปฏิบัติตน
เพื่อให้ปลอดจากภัยต่าง ๆ ในสังคม 

1. สถานท่ีและสถานการณ์ใน
สังคมท่ีเป็นภัยต่อนักเรียน 
2.  แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้
ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ ในสังคม 

5 

 รวม 40 
 สอบกลางภาคเรียน - 
 สอบปลายภาคเรียน - 
 รวมตลอดปีการศึกษา 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน................................................................................ชัน้ ม.5/..........เลขท่ี..................... 
 

ใบงานเรือ่ง  ชวีติในทะเลทราย 
 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนชมส่ือภาพนิ่ง และฟังสถานการณ์สมมต ิ“ชีวติในทะเลทราย” จากนัน้ตอบค าถาม ดงันี ้
 

1. การตดัสนิใจและเหตุผลการเลอืก 
ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

สตัว์ท่ีตดัสนิใจเอาออก

คือ…………………………………………. 

เหตผุลคือ………………………………….. 

……………………………………………. 

สตัว์ท่ีตดัสนิใจเอาออก

คือ……………………………………………… 

เหตผุลคือ……………………………………… 

………………………………………………… 

ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4 

สตัว์ท่ีตดัสนิใจเอาออก

คือ…………………………………………. 

เหตผุลคือ………………………………….. 

……………………………………………. 

สตัว์ท่ีตดัสนิใจเอาออก

คือ……………………………………………… 

เหตผุลคือ……………………………………… 

………………………………………………… 

สตัว์ท่ีตดัสนิใจเก็บไว้

คือ……………………………………………… 

เหตผุลคือ……………………………………… 

………………………………………………… 
 

2. เม่ือนกัเรียนฟังเหตุผลท่ีกลุม่ร่วมกนัอภิปราย แล้วคิดวา่จะเปลีย่นแปลงการตดัสนิใจเลอืกใหม่ หรือยงัคงการเลอืก
เดิม เพราะอะไร 

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

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

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

3. สิง่ท่ีนกัเรียนยดึถือในการในการตดัสินใจเลอืกกระท า คือ  
.................................................................................................................................................... 

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



 
 

สถานการณ์สมมติ  ชีวติในทะเลทราย 
*คณุก าลงัหลงทางอยูใ่นทะเลทราย โดยมีสตัว์ 5 ตวั คือ สงิโต ววั ม้า แกะ และลงิ อยูเ่ป็นเพื่อน  

แตก่ารจะหาทางออกจากท่ีน่ีได้ คณุต้องเสียสละเพื่อนออกไป 1 ตวั คณุจะเลอืกสตัว์ตวัไหน ? 

*คณุเหลอืเพื่อน 4 ตวัที่ต้องร่วมทางกนัไป เม่ือมองไปข้างหน้า คณุเห็นทะเลทรายอนัเวิง้ว้าง     กว้างใหญ่ก าลงั

ถกูแสงแดดแผดเผา ไอแดดระยิบระยบัมองเห็นเป็นระยะทางยาวสดุสายตา            จะท ายงัไงดี มองไปท่ีไหน ก็มี

แตท่ราย......ทราย......ทราย........อาหารก็เหลอืน้อยเต็มทีท าให้คณุคิดขึน้ได้วา่ถ้าจะมีชีวิตรอดออกไปจากท่ีน่ีคณุ

ต้องเลอืกเพื่อนออกไปอีก 1 ตวั คราวนีค้ณุจะเลอืกไม่น าสตัว์ตวัใดไปด้วย? 

*ตอนนีค้ณุเหลอืเพื่อนร่วมชะตากรรมอยู ่3 ตวั ทัง้หมดตัง้หน้าตัง้ตาเดินตอ่ไป เพื่อหาแหลง่น า้ทา่มกลาง

ทะเลทรายที่ร้อนระอุ และแล้วคณุก็ได้พบโอเอซสิแตก็่ต้องผิดหวงั เพราะโอเอซิสแหง่นีน้ า้แห้งขอด ไม่มีเลยสกัหยด 

 โอ๊ย...ท าไมถึงโชคร้ายขนาดนีน้ะ คณุเหลอืบมองเพื่อนทัง้สามตวั พลางคิดวา่มนัไม่มีทางเลอืกแล้ว จ าเป็น

ท่ีจะต้องเลอืกไม่น าเพื่อนอีก 1 ตวัไปด้วย เพื่อให้น า้ที่มีเหลอืน้อยนิดพอส าหรับชีวิตท่ีเหลอือยู ่ตอนนีถ้ึงเวลาที่ต้อง

ตดัสนิใจแล้ววา่ คณุจะเลอืกสตัว์ตวัไหน?  

*ขณะนีค้ณุก็มีกนัแค ่3 ชีวิตกลางทะเลทราย ท่ีพากนัเดินไปเร่ือยๆ  ทนัใดนัน้คณุก็เห็นเส้นขอบฟ้าอยูต่รงหน้า 

ซึง่แสดงวา่คณุและเพื่อนๆ เห็นหนทางที่จะหลดุออกจากทะเลยทรายแหง่ได้แล้ว แตว่า่อาหารและน า้มีเหลอืพอ

ส าหรับ 2 ชีวิตเทา่นัน้  เพราะฉะนัน้โอกาสสดุท้ายของคณุคือ พาเพื่อนเพียง  1 ตวัไปด้วย แล้วปลอ่ยอีกตวัหนึง่ไว้

กลางทะเลทราย ค าถามคือ คณุจะพาสตัว์ตวัไหนไปกบัคณุและสตัว์ตวัไหนท่ีไม่ถกูเลอืกไปด้วยกัน ? 

ความหมายของสถานการณ์ “ชีวิตในทะเลทราย”   ดงันี ้
              ทะเลทราย  คือตวัแทนอุปสรรค ความยากล าบาก 

              สตัว์  คือตวัแทนของสิง่ตอ่ไปนี ้

              สงิโต  แทน ความภาคภมิูใจ 

              ลงิ   แทน ลกูๆ ของคณุ 

              แกะ  แทน มิตรภาพ ความสมัพนัธ์ฉนัเพื่อน 

              ววั  แทน ความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ 

              ม้า             แทน อารมณ์ ความรู้สกึ กิเลสตณัหา 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน.......................................................................................ชัน้ม.5/........เลขท่ี................. 
 

ใบงาน เร ือ่ง   แบบส ารวจคา่นยิมในการด าเนนิชวีติ 
พฒันาจากแบบส ารวจคา่นิยม Proper Use of the Schwartz Value Survey 

Prof. Shalom H. Schwartz  Compiled by Rome Littrell,   

แปลโดย รศ.ดร.สมชนก   ภาสกรจรัส      (crossculturalcentre@yahoo.com, 12 July 2008)   

-------------------------------------------------- 
ค่านิยม   คือ  ความรู้สกึพอใจและให้คณุคา่ตอ่สิง่ท่ีตนเองเช่ือ ยดึถือ และปฏิบติัตามความเช่ือนัน้อยา่งสม ่าเสมอ   คา่นิยม 

เป็นความคิดความเช่ือท่ีก่อให้เกิดการกระท า  คา่นิยมของแตล่ะคนตา่งกนั บางคนอาจคิดวา่ความอิสระมี

ความส าคญัมากกวา่ความมัน่คง หรือการกระท าประโยชน์ให้สงัคมมีคา่มากกวา่การมีอ านาจ และคา่นิยมอาจมี

การเปลีย่นแปลงได้เม่ือมีสถานการณ์ เหตผุล ความต้องการ ความคิด และจุดมุ่งหมายในชีวิตเปลีย่นไป 

ค าชีแ้จง    ให้นกัเรียนพิจารณารายช่ือคา่นิยมและค าตอ่ท้ายคา่นิยมในวงเลบ็ (ซึง่แตล่ะอนัเป็นการอธิบายท่ีอาจช่วยให้เกิด

ความเข้าใจความหมายของแตล่ะข้อได้ดี) ในหน้าถดัไป   และ 

 1.  ให้นกัเรียนถามตวัเองวา่ “คา่นิยม (values) อะไรที่ส าคญัตอ่ตวันกัเรียน ซึง่ใช้เป็นหลกัในการน าชีวิตของ
นกัเรียน?”   
 2.  ให้ประเมินวา่คา่นิยมแตล่ะอนันัน้ส าคญัขนาดไหนตอ่นกัเรียนท่ีเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตของนกัเรียน โดยใช้
เกณฑ์ประเมินดงัตอ่ไปนี ้
              0  หมายถึง คา่นิยมไม่ส าคญัเลย   ไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัหลกัการในการด าเนินชีวิตของนกัเรียน 
              3  หมายถึง คา่นิยมส าคญั 
              6  หมายถึง คา่นิยมส าคญัมาก 
คะแนนยิ่งสงูขึน้  (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ก็หมายความวา่คา่นิยมนัน้ยิ่งส าคญัมากขึน้ ตอ่หลกัการด าเนินชีวิตของนกัเรียน 

 การประเมินแบบพิเศษ 
             -1    ส าหรับประเมิน คา่นิยมท่ีขดัตอ่หลกัการท่ีเป็นแนวทางของนกัเรียน 
              7    ส าหรับประเมิน คา่นิยมที่ส าคญัมากท่ีสดุท่ีเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตของนกัเรียน  

โดยปกติแล้ว คนทั่วไปพบว่ามีไม่เกิน 2 ค่านิยมที่จะเป็นหลักการในด าเนินชีวิต 
 

 ในช่องวา่งก่อนหน้าคา่นิยมแตล่ะอนั กรุณาเขียนตวัเลข (-1,0,1,2,3,4,5,6,7)  เพื่อบง่บอกความส าคญัของแตล่ะ
คา่นิยมตอ่ตวัคณุ พยายามแยกแยะให้ได้มากท่ีสดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ระหวา่งคา่นิยมตา่งๆ  พยายามใช้ตวัเลขทกุตวัเพื่อ
แสดงถึงระดบัความส าคญัท่ีตา่งกนั   ตวัเลขเหลา่นีใ้ช้ก่ีครัง้ก็ได้ 
 
 
 

mailto:crossculturalcentre@yahoo.com


 
 

โปรดอ่านค าชีแ้จงและปฏิบตัิตามขัน้ตอนต่อไปนี ้ 

1. ก่อนท่ีนกัเรียนจะเร่ิมท า ให้อ่านข้อความของแตล่ะคา่นิยมทัง้ 57 รายการ ตามรายการข้างลา่ง  

2. เลอืกคา่นิยมอนัท่ีส าคญัมากท่ีสดุส าหรับนกัเรียน โดยประเมินความส าคญัของคา่นิยมนัน้ด้วยตวัเลขท่ีมาก
ท่ีสดุ คือ  7   

3. เลอืกคา่นิยมที่ตรงกนัข้ามกบัคา่นิยมที่นกัเรียนให้ความส าคญัมากท่ีสดุ และให้คะแนนเป็น –1 (ถ้าไม่มี
คา่นิยมชนิดนี ้เลอืกคา่นิยมที่ส าคญัน้อยท่ีสดุส าหรับนกัเรียนและประเมิน 0 หรือ 1 ตามความส าคญัของคา่นิยม) 

4. ประเมินคณุคา่ของแตล่ะคา่นิยมที่เหลอืตามรายการเหลอื ตามมาตราสว่นประเมินคา่ 
ขดัแย้งกบัคา่นิยมของฉนั ไมส่ าคญั   ส าคญั   ส าคญัมาก ส าคญัมากท่ีสดุ 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

ในฐานะที่เป็นหลักการในการด าเนินชีวิตของฉัน    ค่านิยมนี…้ 
1 _________ ความเท่าเทียมกนั (โอกาสที่เท่าเทียมกนัส าหรับทกุคน) 

2 _________ ความสอดคล้องกลมกลนืภายใน (ความสงบในจิตใจของตนเอง) 

3 _________ อ านาจทางสงัคม (การควบคมุ มีอ านาจเหนือผู้อื่น) 

4 _________ ความพอใจ (การท าตามความปรารถนา) 

5 _________ อิสรภาพ (อิสรภาพทางการกระท าและความคิด) 

6 _________ ชีวิตที่เน้นจิตใจ (ให้ความส าคญักบัเร่ืองจิตใจมากกว่าเร่ืองวตัถ)ุ 

7 _________ ความรู้สกึถงึความเป็นสว่นหนึง่ (รู้สกึว่าคนอื่นเอาใจใสใ่นตวัเรา) 

8 _________ ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของสงัคม (ความมีเสถียรภาพของสงัคม) 

9 _________ ชีวิตที่ต่ืนเต้น (ประสบการณ์ที่เร้าใจ) 

10 _________ ความหมายในชีวิต (ความมุ่งหมายในชีวิต) 

11 _________ ความสภุาพ (อ่อนโยน มีกริิยามารยาทท่ีดี) 

12 _________ ความมัง่คัง่ (มีทรัพย์สมบติั เงินทอง) 

13 _________ ความมัน่คงของประเทศชาติ (การปกป้องประเทศชาติจากศตัรู) 

14 _________ การเคารพตนเอง (ความเชื่อในคณุค่าของตนเอง) 

15 _________ การตอบแทนการกระท าของผู้อื่น (การหลกีเลีย่งการเป็นหนีผู้้อื่น) 

16 _________ ความคิดสร้างสรรค์ (ความเป็นเอกลกัษณ์ การจินตนาการ) 

17 _________ โลกที่มีสนัติภาพ (ปราศจากสงครามและความขดัแย้ง) 

18 _________ การเคารพในธรรมเนียม ประเพณี (รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มมีาช้านาน) 

 19 _________ ความรักแบบเนือ้คู่ (ความรู้สกึรัก และผกูพนัอย่างลกึซึง้ต่อผู้อื่น) 

20 _________ วินยัแห่งตนเอง (การควบคมุตนเอง และอดทนต่อสิ่งลอ่ใจได้) 

21 _________ ความเป็นสว่นตวั (สทิธ์ิของการมีโลกสว่นตวั) 

22 _________ ความมัน่คงปลอดภยัของครอบครัว (ความปลอดภยัของผู้ เป็นที่รัก) 



 

23 

 

_________ 

 

การได้รับการยอมรับของสงัคม (การยอมรับนบัถือจากผู้อื่น) 

24 _________ ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกับธรรมชาติ (การเข้ากนัได้กบัธรรมชาติ) 

25 _________ ชีวิตที่หลากหลาย (ชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ความแปลกใหม่  และการปลีย่นแปลง) 

26 _________ ปัญญา (ความเข้าใจในชีวิตอย่างถ่องแท้) 

27 _________ อ านาจ (สทิธิในการน าหรือสัง่ผู้อื่น) 

28 _________ มิตรภาพที่แท้จริง (เพื่อนสนิทที่สนับสนุน เป็นก าลงัใจ) 

29 _________ โลกที่สวยงาม (ความสวยงามของธรรมชาติและศิลปะ) 

30 _________ ความยติุธรรมของสงัคม (การแก้ไขความไม่ยติุธรรม และการดแูลผู้ที่อ่อนแอ) 

31 _________ เป็นอิสระ (พึง่พา ช่วยเหลอืตนเองได้) 
32 _________ ด าเนินสายกลาง (หลกีเลีย่งความรู้สกึและการกระท าท่ีเป็นขีดสดุ) 
33 _________ จงรักภกัดี (จริงใจต่อเพือ่นและกลุม่) 
34 _________ ทะเยอทะยาน (ขยนั มีความมุ่งหวงั) 
35 _________ ใจกว้าง (อดทนต่อความคิดและความเชื่อที่แตกต่าง) 
36 _________ ถ่อมตน (ท าตวัเรียบง่าย) 
37 _________ กล้าหาญ (แสวงหาการผจญภยั  กล้าเสีย่ง) 
38 _________ ปกป้องรักษาสิง่แวดล้อม (อนรัุกษ์ธรรมชาติ) 
39 _________ มีอิทธิพล (มีผลต่อบคุคลและเหตกุารณ์ต่าง ๆ) 
40 _________ ยกย่องบดิามารดาและผู้อาวโุส (แสดงความเคารพ) 
41 _________ เลอืกเป้าหมายของตนเอง (เลอืกจดุมุ่งหวงัของตนเอง) 
42 _________ สขุภาพดี (ไม่เจ็บป่วยทัง้ทางกายหรือทางจิตใจ) 
43 _________ มีความสามารถ (มีศกัยภาพ ประสทิธิผล และประสิทธิภาพ) 
44 _________ ยอมรับสิง่ที่เกิดขึน้ในชีวิต (ยอมรับกบัสภาพเหตกุารณ์ต่าง ๆในชีวิต) 
45 _________ ซื่อตรง (แท้จริง จริงใจ) 
46 _________ รักษาภาพพจน์ของตนในสงัคม (รักษาหน้าตาและชื่อเสยีงของตนเอง) 
47 _________ เชื่อฟัง (รับผิดชอบต่อหน้าที่) 
48 _________ ฉลาด (มีเหตมุีผล มีความคิด) 
49 _________ ช่วยเหลอื มีน า้ใจ (ท างานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น) 
50 _________ สนกุสนานกับชีวิต(สนกุกบัการกินอาหาร การใช้เวลาว่าง กิจกรรมทางเพศและอื่น ๆ) 
51 _________ ศรัทธา (เชื่อมัน่ เลือ่มใสในศาสนา) 
52 _________ รับผิดชอบ (พึง่พาได้ ไว้ใจได้) 
53 _________ อยากรู้อยากเห็น (สนใจในทกุสิง่ ชอบส ารวจ) 
54 _________ ให้อภยั (เต็มใจที่จะยกโทษให้ผู้อื่น) 
55 _________ ส าเร็จ (บรรลเุป้าหมาย) 
56 _________ สะอาด (ประณีต เป็นระเบยีบเรียบร้อย) 

 
 
 
 



 
วิธีการตรวจให้คะแนน 
 1. ให้นกัเรียนรวมคะแนนท่ีได้ตามกลุม่คา่นิยม และหาคา่เฉลีย่ จดัอนัดบัคา่เฉลีย่ตามตาราง 

 

คา่นิยม 
 

ข้อท่ี  
คะแนน

รวม 

คา่เฉลีย่ 
(คะแนนรวม หารด้วย 

จ านวนข้อ) 

 

อนัดบั 

กลุ่มที่ 1  Individual level 

ด้านการคล้อยตาม  
 

11,20,40,47 

   

ด้านประเพณีนิยม    18,32,36,44,51    

ด้านความเมตตา  33,45,49,52,54    

ด้านการยดึหลกัสากล 1,17,24,26,29,30,35,38    

ด้านยดึในวิถีแห่งตน  5,16,31,41,53    

ด้านยดึความต่ืนเต้น  9,25,37    

ด้านบริโภคนิยมสขุนิยม  4,50,57    

ด้านความสมัฤทธ์ิผล 34,39,43,55    

ด้านอ านาจนิยม      3,12,27,46    

ด้านมัน่คง ปลอดภยั   8,13,15,22,56    

กลุ่ม 2 Cultural level  

ด้านส านกึทางคณุธรรม 
8,11,13,15,18,20,26, 

32,40,46,47,51,54,56 

   

ด้านยดึระบบชนชัน้ ศกัดินานิยม  3,12,27,36,39    

ด้านความรอบรู้  34,37,43,55    

ด้านการตอบสนองทางอารมณ์  4,9,25,31,41,50,57    

ด้านการตอบสนองทางปัญญา 5,16,35,53    

ด้านความเสมอภาค  1,30,33,45,49,52    

ด้านความสามคัคี 17,24,29,38    

 
2. สรุปค่านิยมที่นักเรียน ใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวติ คือ 
      อนัดบัท่ี 1 ........................................................................................................... 

      อนัดบัท่ี 2 ........................................................................................................... 

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน..................................................................................ชัน้ ม.5/..............เลขท่ี………… 

 

ใบงานเรือ่ง  สายสมัพนัธแ์หง่ครอบครวั  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.ครอบครัว คืออะไร 
.........................................................................................................................……………….. 
2. ท าไม จึงมีครอบครัว 
………………………………………………………………………………………………………….

. 

3. ภายในครอบครัว มีใครบ้าง สมาชิกแตล่ะคนในครอบครัว  มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง  
........................................................................ …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

4.  สายสมัพนัธ์ (Relationship)  
    คนในครอบครัวที่ให้การช่วยเหลอืเกือ้กลู /  เก่ียวข้องกบัฉนั   ได้แก่ 
    ด้านอาหาร     คือ…..………………………..……………...……………………………………… 
    ด้านท่ีอยูอ่าศยั   คือ………...............................................................................……………… 
    ด้านการศกึษา   คือ……...................................................................................……………… 
    ด้านความสะดวกสบาย    คือ…………………………..………………………..………………… 
    ด้านสขุภาพและอนามยั   คือ………………...………………….……………………..………… 

    ด้านการอบรมสัง่สอน   คือ…………………………………..…………………………………… 

    ด้านความสนกุสนาน   คือ………………………………………………………………………… 



 

                          ช่ือ-สกลุ..........................................................................ชัน้ ม.5/............เลขท่ี………… 

 

ใบความรูเ้ร ือ่ง  รกัคนไกล ระอาคนใกล ้
                            (นกัเรียนเป็นเช่นนัน้หรือไม่?) 
 

              “แอม” เสาวลกัษณ์ ลลีะบุตร เลา่วา่  ได้พบเพื่อนคนหนึง่ ซึง่เพิ่งกลบัจากการไปปลกูป่า  หน้าตาของเธอเบิกบาน

ด้วยความปีติท่ีได้ช่วยฟืน้ฟูธรรมชาติ เธอพรรณนาถึงคณุประโยชน์มากมายของการปลกูป่า ทัง้ให้ ร่มเงา  ช่วยบรรเทาโลก

ร้อน  เพิ่มออกซิเจน ปกป้องหน้าดิน และช่วยให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ฯลฯ  เธอยงัเลา่ถึงนกัปลกูป่าอย่าง ด.ต.วิชัย ท่ี

เป็นแรงบนัดาลใจให้แก่ผู้คนมากมาย   

              “ดีจงัเลย”  แอมยินดีกบัเพื่อน  “ตอนนีเ้ธอปลกูต้นไม้ท่ีบ้านเยอะเลยซีทา่”  เพื่อนท าหน้าเซ็งทนัทีแล้วตอบวา่  “โอ๊ย 

!ใครจะไปกวาดใบไม้ไหว ร่วงอยู่ได้ เลยตัดทิง้ไปแล้ว”  รักป่า รักต้นไม้ทัว่โลกนัน้  บางครัง้กลบังา่ยกวา่รักต้นไม้ในบ้าน  

เราพร้อมจะไปปลกูป่าทัว่ทุกหนแหง่  แตค่ร้านท่ีจะดแูลต้นไม้ในบ้าน  ไปปลกูป่านอกบ้านไม่ใช่เร่ืองยาก  แคห่ยอ่นกล้าไม้ลง

หลมุแล้วกลบ  จากนัน้ก็กลบับ้านได้เลย  แต่ปลกูต้นไม้ท่ีบ้านน่ีสิ            เรายงัต้องรดน า้พรวนดินใสปุ่๋ ยนานนบัปี  ครัน้

ต้นไม้เติบโตสงูใหญ่  ก็ยงัต้องเสียเวลา  กวาดใบไม้ร่วงไม่หยุดหย่อน วนัดีคืนดีก่ิงไม้อาจตกมากระแทกหลงัคาเป็นรู เป็น

เพราะต้นไม้นอกบ้านให้แต่สิ่งดีๆ  มีแต่สิ่งท่ีน่าช่ืนชม  ไม่เป็นภาระแก่เราเลย  เราจึงรักเขาได้ง่าย  สว่นต้นไม้ในบ้านนัน้  

เรียกร้องการดแูลเอาใจใสจ่ากเรา  แถมยงัอาจก่อปัญหาให้ด้วย  หลายคนจึงมองเห็นแตข้่อเสยีของเขา จนรู้สกึระอาขึน้มา  
              เป็นเพราะเหตุผลเดียวกันน้ีหรือเปล่า  ผู้คนเป็นอันมากจึงรักและช่ืนชมคนอ่ืนได้ง่ายกว่าคนในบ้าน  เรา
เห็นแต่ความดีของคนไกลตัว  เพราะเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเราเลย ส่วนคนในบ้านน้ัน อยู่ใกล้กับเรามาก
เกินไป   จึงเห็นแต่ข้อเสียของเขา  หรือเห็นเขาเป็นภาระที่ต้องดูแลเอาใจใส่จนกลบข้อดีของเขาไปเกือบหมด  

ผลก็คือ เรามักสุภาพอ่อนโยนกับคนไกล  แต่มึนตึงฉุนเฉียวง่ายมากกับคนใกล้ตัว    ลองมองให้เห็นคุณประโยชน์ 

หรือความดีของต้นไม้ในบ้านบ้าง   เราอาจจะรักเขาได้ง่ายขึน้  หลายคนมองเห็นประโยชน์ของต้นไม้ในบ้าน  ก็หลงัจากท่ี

โคน่จนเหลอืแตต่อ  แตน่ัน่ก็สายไปแล้ว  จะไม่ดีกว่าหรือ  หากเรารู้จักช่ืนชมเขาขณะท่ียงัอยู่กับเรา  กับคนในบ้านก็เช่นกัน  

เราควรหดัช่ืนชมคณุความดีของเขาบ้าง  ท่ีแล้วมาเราอาจมองข้ามไป  เพราะคุ้นชินกบัความดีท่ีเขาท าให้เรา  จนเรามองเห็น

เป็นเร่ืองธรรมดา เพลงท่ีแสนไพเราะ หากได้ฟังทุกวนัทุกคืนก็กลายเป็นเพลงดาษๆ  ไม่มีเสน่ห์ส าหรับเรา  ฉันใดก็ฉันนัน้  

ค าพดูท่ีไพเราะของภรรยา  น า้ใจของสามี  หรือความใสใ่จของพ่อแม่  หากเราได้ยินได้ฟัง หรือได้รับติดต่อกันเป็นปีๆ  หรือ

นานนบัสบิปี  ก็กลบักลายเป็นสิง่สามญัจนเรามองไม่เห็นความส าคญั ไม่ตา่งจากอากาศท่ีเราไม่คอ่ยเห็นคุณค่า ทัง้ๆ ท่ีขาด

มัน                 ไม่ได้เลย  น่าแปลกก็ตรงท่ี..หากคนใกล้ตวัท าผิดพลาด หรือสร้างความไม่พอใจแก่เรา  แม้เพียงครัง้เดียว                  

การกระท านัน้ๆ กลบัฝังใจเราได้นาน  หรือลกึกวา่ความดีท่ีเขาท ากบัเรานบัร้อยนบัพนัครัง้ ใช่หรือไม่ว่า เวลาเขาท าดีกับเรา  

เรามองวา่นัน่เป็น “หน้าที่ของเขา”  หรือเป็น “สทิธิท่ีเราควรได้รับ” แต่เม่ือใดท่ีเขาท าไม่ดีกับเรา ท าให้เราไม่พอใจ  เรากลบั

มองวา่การกระท าเช่นนัน้เป็น “สิง่ท่ีไม่สมควร”  เป็นเร่ืองท่ี “ไม่ธรรมดา” ดงันัน้ จึงฝังใจเราได้งา่ยกวา่  อนัท่ีจริงเขาอาจไม่ได้ 

 



 

ท าผิดพลาดเกินวิสยัปถุชุน  แตค่วามท่ีเรามกัจะมีความคาดหวงัสงูจากคนใกล้ชิด  ความผิดพลาดของเขา  แม้เพียงเล็กน้อย

ก็ท าให้เราหวัเสยี ขุน่เคือง  

หรือน้อยเนือ้ต ่าใจได้งา่ยและนาน  คนในบ้าน หรือคนใกล้ตวันัน้  ไม่วา่จะดีแสนดีเพียงใดก็ยอ่มมีวนัท่ีต้องกระทบ กระทัง่กับ

เราบ้าง  แตห่ากเราไม่ฝังใจอยูก่บัเหตกุารณ์เหลา่นัน้  หนัมามองและช่ืนชมคณุความดีของเขา  เปิดใจรับรู้ความรักท่ีเขามีตอ่

เรา  เราจะรักเขาได้งา่ยขึน้ และตระหนกัวา่  เขามีความส าคญัตอ่ชีวิตของเรายิ่งกว่าคนไกลตวัเสียอีก  อย่ารอให้เขาจากไป

เสยีก่อนถึงคอ่ยมาเห็นคณุคา่ของเขา  ถึงตอนนัน้ก็สายไปเสยีแล้ว  

             อะไรก็ตามย่ิงอยู่ใกล้ตัวมากเท่าไร  เราย่อมหน่ายแหนงและระอาได้ง่ายมากเท่าน้ัน 
  เพราะใจที่ชอบเห็นแต่แง่ลบมากกว่าแง่บวก 

                                                                                                      (จาก Forwarded Mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุ................................................................................ชัน้  ม.5/...........................เลขท่ี………… 

 

ใบความรูเ้ร ือ่ง  ลูกเอย๋ 
 

                บ้านพกัคนชราเป็นอาคารไม้ชัน้เดียวไม่ใหญ่โตนกั ท่ีน่ีเป็นสว่นหนึง่ของวดัเลก็ๆ หญิงชรารูปร่างเลก็ผิวสองสีบอบ
บาง ทอดกายเหยียดตรงบนเตียงเล็กๆ แต่สะอาด  มีผ้าห่มผืนบางๆห่มปิดทรวงอกท่ียงักระเพื่อม เบาๆราวเคร่ืองยนต์ใกล้
ดบัอยา่งเหน่ือยหนา่ย  แม่เฒา่พยายามยกมือขึน้ไหว้  เม่ือทา่นสมภารพาผมมานัง่อยูข้่างขอบเตียง กงัวานน า้เสียงแห่งพุทธ
บุตรผู้ เมตตาเปลง่วาจาถามไถ่อาการ และให้ศีลให้พรเบาๆ แต่เข้มขลงัศกัด์ิสิทธ์ิ  ในขณะท่ีหยาดน า้ตาแห่งความปิติ ท่วม
ท้นดวงตาสขีาวขุน่  แล้วคอ่ยๆ ซึมเซาะรินไหลไปตามร่องขอบตาท่ีเห่ียวย่นบนใบหน้า จนผมต้องเบือนหน้าหนี ผู้ เฒ่าอาย ุ
91 ปี  แม่เฒา่มีลกูชายสองคนและ 
หญิงหนึง่คน    
              60 ปีท่ีผา่นมา ครอบครัวแม่เฒา่จดัอยูใ่นระดบัผู้ มีอนัจะกินของจังหวดั  สามีของแม่เฒ่ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง  
ก่อร่างสร้างตวัจากกรรมกรกินค่าแรงรายวนั  โดยแม่เฒ่ารับจ้างทอผ้าอยู่ในโรงงงานแห่งหนึ่ง อดออมสะสมจนฐานะดีขึน้ 
สามารถสร้างหลกัฐานจนมีท่ีดินบ้านช่องสมฐานะ  แตส่ามีก็ยงัท างานหนกัไม่ยอม พกัหวงัจะฟูมฟักลกู 3 คน  ให้อยู่อุ่นกิน
อ่ิมโดยไม่ต้องล าบาก   ช่วงนัน้แม่เฒา่เลกิทอผ้าแล้ว  อยูบ้่านเลีย้งลกู 3 คนท่ีอยูใ่นวยัซนไลเ่รียงตามล าดบั   เช้าวนัหนึง่ เม่ือ
ลกูชายคนโตอายไุด้ 6 ขวบ สามีของแม่เฒา่ก็หลบัไปไม่ต่ืนมาร ่าลา  หมอท่ีโรงพยาบาลบอกวา่สามีตบัแข็งตายทัง้ๆ ท่ีไม่เคย
แตะเหล้าสกัหยด  แม่เฒ่าเปลี่ยนสภาพบ้านพกัเปิดเป็นร้านค้าโชห่วย  อดทนอดออมเลีย้งลกูทัง้ 3 คนให้ร ่าเรียนจนจบ
ปริญญา  เป็นครอบครัวอบอุ่นพี่น้องรักใคร่กนัดี  ไม่มีเค้าลางวา่จะแตกหกัดัง่หนึง่คนละสายเลือด  ลกูชายคนโตแต่งงานไป
กบัลกูสาวเจ้าของร้านขายทองในตลาด  ในชีวิตของแม่เฒา่ไม่เคยมีความสขุครัง้ไหนเหมือนวนัท่ีลกูชายแต่งงาน  สมบติัท่ีมี
อยูแ่ม่เฒา่จดัแบง่เป็นสามสว่น  ให้ลกูชายคนโตเปิดร้านขายทองตามท่ีสะใภ้ต้องการ   ปีตอ่มา ลกูคนท่ีสองแตง่สาวเข้าบ้าน
อีกคน   แม่เฒา่               ยกบ้าน และท่ีดินท่ีเปิดร้านขายของสองคหูาสามชัน้ให้เป็นสมบติัของลกูด้วย  ความยินดีโดยท่ีแม่
เฒา่ขอสทิธ์ิแคอ่ยูอ่าศยั   สองปีถดัมาลกูสาวคนสดุท้องแตง่กบัข้าราชการระดบัหวัหน้ากองในจังหวดั  แม่เฒ่ายกท่ีดินและ
เงินสดก้อนสดุท้ายของแม่เฒา่รับขวญัลกูเขยด้วยความปรีดา        
              สตัว์โลกทัง้หลาย ล้วนเวียนวา่ยก่อเกิดเพื่อมาชดใช้กรรมเก่า   สะใภ้คนท่ีสองเร่ิมจุดประกายแห่ง                 การ
แตกหกั  ตัง้แตแ่ตง่เข้าบ้านไม่เคยแม้แตเ่สยีบปลัก๊หม้อหุงข้าว   แม่เฒ่ากลายเป็นทาสในเรือน  ซกัผ้าท า กับข้าว  จัดส ารับ
ตัง้โต๊ะคอยทา่สองผวัเมียกินก่อนจนอ่ิม  แม่เฒา่จึงมีโอกาสได้กินของเหลือก่อนจะเก็บกวาดถ้วยชามไปล้าง กวาดเช็ดบ้าน
ช่องเรียบร้อยแล้ว จึงได้พกัผอ่นด้วยการเดินออกไปคยุกบัเพื่อนบ้านในวยัไลเ่ลีย่กนั  หลายครัง้ท่ีแม่เฒา่คิดถึงลกูชายคนโตท่ี
เปิดร้านขายทองในตลาด  แม่เฒา่จะเจียดเงินท่ีเก็บออมไว้  ซือ้ผลไม้ท่ีลกูชอบติดมือไปด้วย  แต่ทุกครัง้ท่ีแม่เฒ่าเดินเข้าไป
ในบ้าน  สะใภ้ใหญ่จะมองอยา่งเหยียด ๆ แล้วเดินหนีเข้าห้องแอร์  ปิดประตูนอนดูโทรทศัน์   สัง่คนใช้ให้คอยสอดสอ่งเดิน
ตามแม่เฒา่  เธอกลวัแม่ผวัขโมยของในบ้าน  และให้คนใช้หิว้ถุงผลไม้ตามมายดัคืนใสมื่อ ระหว่างทางลกูสาวคนเล็กท่ีแม่
เฒา่ทัง้รักทัง้หวงนัน่แทบไม่ต้องพูดถึง เธอยื่น               ค าขาดกบัแม่เฒ่าตัง้แต่ครัง้แรกท่ีไปเยี่ยมว่า  ถ้าไม่จ าเป็นก็ไม่ต้อง
ไปหา เพราะบ้านเธอมีแขกท่ีเป็นลกูน้องของผวัและพอ่ค้าวานิชเข้าพบผวัของเธอ  เพื่อขออ านวยความสะดวกในทางธุรกิจ
บอ่ยๆ และผวัของหลอ่นก็คอ่นข้างเจ้ายศเจ้าอยา่ง ถ้าแม่เฒา่รักลกูก็ควรจะต้องรักษาเกียรติ  รักษาหน้าตาของผวัลกูด้วย  



 
แม่เฒา่ไม่เข้าใจวา่การรักษาหน้าตาของลกูเขยนัน้ต้องท าอยา่งไร  แม่เฒา่ยงัเคยปลืม้กบัค าชมของเพื่อนบ้าน เขาว่าแม่เฒ่า
มีวาสนาดี  ได้ลกูเขยเป็นเจ้าคนนายคน  แม่เฒา่ก็ได้แตแ่อบปลืม้ทัง้ๆ ท่ีไม่เข้าใจว่าท าไมการเป็นเจ้าคนนายคน  จึงเหมือน
ก าแพงชนชัน้ปิดกัน้ระหวา่งความเป็นแม่ลกู     
              3 ทุ่มของคืนโลกาวินาศ  ท้องฟ้ามืดครึม้ไปด้วยพยบัเมฆ สลบักับเสียงฟ้าร้องดงักึกก้องเป็นระยะๆ   ครู่ใหญ่ๆ             
สายฝนจึงโปรยปรายชุ่มฉ ่าน า้นองไปทัว่เมือง  ลกูชาย ลกูสะใภ้ออกไปกินข้าวนอกบ้านยงัไม่กลบัปลอ่ยแม่เฒ่าเฝ้าร้านค้า
คนเดียว  แม่เฒา่จ าได้วา่วยัรุ่นสองคนขี่รถเคร่ืองฝ่าสายฝนมาจอดหน้าร้าน  ขอซือ้เบียร์หนึง่ขวด  แม่เฒ่ารับเงินแล้วเดินเข้า
ไปเก็บในลิน้ชกั  โดยไม่ระแวงว่าสองวยัรุ่นแอบยกลงัใสบุ่หร่ีท่ีลกูชายสัง่มายงัไม่แกะกลอ่ง  ช่วยกันแบกขึน้รถขี่หายไปกับ
ความมืด ก่อนสีทุ่ม่เลก็น้อย สองผวัเมียจึงขบัรถกลบัเข้า ถึงบ้าน ช่วยกนัเก็บของเข้าร้าน  วางของทกุชิน้เข้าท่ีๆเคยวาง  เม่ือ
ไม่เห็นลงับุหร่ี จึงหนัไปตะโกนถามแม่เฒา่ ท่ีก าลงัจุดธูปไหว้รูปสามีบนหิง้  เพียงค าตอบท่ีแม่เฒา่ตอบวา่ ไม่เห็น  ก่อนปักธูป
ลงกระถาง  เสียงสบถด้วยค าหยาบของลกูชายก็ดงัสวนสนัน่บ้าน   ครู่เดียวทัง้ลกูสะใภ้กับลกูชายก็สลบัปากจิกหวัด่าแม่ 
กึกก้องประสานเสยีงกบัสายลมนอกบ้าน  ก่อนท่ีทัง้คูจ่ะขบัรถไปโรงพกัแจ้งจับแม่ลกัทรัพย์  ต ารวจพาแม่เฒ่าไปนัง่อยู่หน้า
โต๊ะร้อยเวร  แม่เฒ่าให้การไม่รู้ด้วยซื่อบริสทุธ์ิกว่าชั่วโมงในห้องแอร์เย็นเฉียบ แต่ในอกในใจของร้อยเวรหนุ่ม    ร้อนรุ่ม
เหมือนถูกไฟนรกแผดเผาท่ีต้องวิงวอนสองผวัเมียให้เห็นบาปบุญคุณโทษ   แต่สองผวัเมียกลบัโยนภาระตอกย า้ให้ต ารวจ
อบรมแม่เฒา่  ก่อนท่ีจะสะบดัก้นกลบัไปบ้าน  โดยไม่ใสใ่จแม่เฒา่ที่เปียกฝนนัง่สัน่สะท้านด้วยความหนาวเหน็บ สายฝนยงั
สาดซดักระหน ่าหนกัเหมือนฟ้าแตก ต ารวจยศนายดาบขบัรถร้อยเวรมาสง่แม่เฒา่ที่บ้าน  บ้านซึง่ประตูเหล็กถูกปิดสนิท  แม่
เฒา่ลงจากรถเดินฝ่าฝนถึงหน้าบ้าน  แล้วแม่เฒ่าก็ตกใจสดุขีดกับภาพเบือ้งหน้าท่ีพืน้หน้าบ้าน  เสือ้ผ้าเก่าๆ ยดัแน่นอยู่ใน
ถงุ  ถกูโยนออกมากองเร่ียราดเหมือนขยะ  บนกองเสือ้ผ้าของแม่เฒ่า  กระถางธูปและรูปถ่ายของสามีแตกกระจายเกลื่อน
กลาด หยาดฝนสาดซดัรูปถ่ายขาวด าของสามีจนเปียกปอนขาดวิ่น  แม่เฒ่าก้มลงหยิบรูปของสามีมากอดแนบอก  น า้ตา
แหง่ความรันทดทะลกัล้น ปนน า้ฝน ปวดร้าวเหมือนถกูฟ้าผา่เข้ากลางใจ  แม่เฒา่กอดรูปนัน้ไว้เหมือนจะปกป้องจากสายฝน
สดุชีวิต สองเท้าออกก้าวช้าๆ เหมือนร่างไร้วิญญาณเข้าตลาดไปหยุดน่ิงอยู่หน้าร้านขายทองของลกูชายคนโต เหมือนเป็น
การบอกลา  แล้วลดัเลาะฝ่าความมืด และสายฝนไปยืนอยู่หน้าบ้านลกูสาวคนเล็ก   เก็บภาพแห่งความรักความทรงจ า
สดุท้าย  จึงเดินจากไปทา่มกลางเสยีงกึกก้องของฟ้าร้องระงม  สลบักบัเสยีงฟ้าผา่แนน่หนกัเป็นระยะ  รถกระบะเก่าๆ คนันัน้
วิ่งฝ่าสายฝนมาจอดสงบน่ิงอยู่หน้ากุฏิพระของสมภารเจ้าวดั  ตอนตีสามเศษๆ  คนขบัรถพบแม่เฒ่าเดินโซซดัโซเซอยู่ข้าง
ถนนเปลา่เปลี่ยวเดียวดาย  ด้วยใจเมตตา  เม่ือแม่เฒ่าต้องการมาท่ีน่ี จึงขบัรถมาสง่ด้วยความสงัเวช  แม่เฒ่ามักคุ้นกับ
สมภารวดันีม้านานแล้วตัง้แต่เจ้าอาวาสองค์เก่ายงัอยู่  แล้วนาทีสดุท้ายของการตดัสินใจครัง้ใหญ่ของชีวิต  จึงไม่มีท่ีไหน
อบอุ่นให้พึง่พิงเหมือนร่มเงาฉตัรแก้วกงธรรมแหง่รัตนทัง้สาม  ฟ้าเร่ิมขมกุขมวัใกล้ค ่าลงทกุขณะ  ผมจ าเป็นต้องบอกลาท่าน
สมภารและแม่เฒ่าเจ้าของเร่ืองราวน่าสลด  นบัแต่นาทีแรกท่ีแม่เฒ่ามาถึงท่ีน่ีจนวันนี ้ แม่เฒ่าไม่เคยออกไปนอกวัด  
เหมือนๆ กับท่ีทรพีทัง้สามคนก็ไม่เคยออกติดตามถามหา   จะรู้หรือไม่ก็แล้วแต่ว่าแม่ซมซานมาอยู่วดั  แต่ก็ไม่เคยปรากฏ
แม้แต่เงาของสามเนรคุณ  ผมลากลบัออกมาทัง้ท่ีน า้ตานองหน้าและน่ีคือประโยคสุดท้ายท่ีแม่เฒ่าเอ่ยก่อนผมลากลับ 
          “แม่จ าลูกได้ทุกอย่างตัง้แต่เกิดจนโต  จะทุกข์จะสุขก็คือลูกของแม่  แม่ให้โดยไม่เคยวาดหวังจะได้จากลูก
ทุกคนเป็นการตอบแทน  ลูกเอ๋ย...เมื่อลูกยังเป็นทารก  ทุกครัง้ที่แนบอกดูดดื่มน า้นมจากเต้า  สองมือน้อยๆ 
ของเจ้าไขว่คว้าอยู่ไหวๆ  วันนีแ้ม่สิน้แรงแทบสิน้ใจ จะมีมือของลูกคนไหน เอือ้มมาปิดตาให้แม่ก่อนสิน้ลม.....”  
 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน............................................................................ชัน้ ม.5/....................เลขท่ี………… 
 

ใบงานเรือ่ง  ครอบครวัอบอุน่ 
 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       ให้นกัเรียนแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัสมาชิกในกลุม่วา่  จะท าอยา่งไร ในการ

บ ารุง รักษา และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี  ระหวา่งคนภายในครอบครัว ให้มี

ความสขุ  

เป็นครอบครัวอบอุ่น และยัง่ยืนนาน   โดยเขียนเป็นสญัญาใจ 

 

สัญญาใจที่ฉันอยากจะบอกไว้ให้ทุกคนทราบ คือ 
     
1……………….………………………………………………………………… 
 
2………………………………..………………………………………………… 
     
3…………………………………………………………………………………… 
 
4…………………………….…………………………………………………….. 
    
5…………………………………..……………………………………………….. 
 
 6……………………………………………………………….………………….. 
 



 
 ช่ือ-สกลุนกัเรียน………….…………….……..…………………..ชัน้ ม.5 /............เลขท่ี….............. 

 

ใบงานเรือ่ง  มองตนมองผลการเรยีน 

 

      1. ให้นักเรียนกรอกผลการเรียนเฉล่ีย ชัน้ ม.4 (2 ภาคเรียน) และพจิารณาผลการเรียนของ     ตนเองเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการเรียนในแต่ละกลุ่มวิชา โดยเขียนเคร่ืองหมาย  

ลงในช่องตามระดับความพึงพอใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาช้ัน ม.4  
(เกรดเทอม1 + เกรดเทอม2) 

2 

 
ลักษณะความสามารถ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอรับ
ได้ 

ไม่
พอใจ 

ไม่
พอใจ
ที่สุด 

 คณิตศาสตร์  
เกรดเฉลี่ย ...........     

การคิดค านวณตวัเลข 
 
 

    

 วิทยาศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย ...........          

การคิดวิเคราะห์ค้นคว้าหาเหตผุล 
 
 

    

 ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย ...........     

การอ่าน ฟัง เขียนและพดูภาษาอังกฤษ 
 
 

    

 ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย ...........     

ด้านการอ่าน ฟัง เขียนและพดูภาษาไทย 
 
 

    

 สังคมศึกษา  
เกรดเฉลี่ย ...........          

การจดจ าเร่ืองราว และวิเคราะห์เหตกุารณ์      

 สุข-พลศึกษา 
เกรดเฉลี่ย ...........     

การเคล่ือนไหวร่างกายและการรักษา
สุขภาพอนามัย 

     

 ศิลปศึกษา 
เกรดเฉลี่ย ...........     

การใช้ความคิดและฝีมือในการสร้างสรรค์
งานศิลปะ 

     

 การงานอาชีพฯ 
เกรดเฉลี่ย ...........     
        

การใช้มือในการท างานและประดิษฐ์ 
ช้ินงานต่างๆ 

     

เกรดเฉลี่ย ช้ัน ม.4  (2 ภาคเรียน)....................... 
 
 

    

 

 



 
2. ให้นักเรียนจัดอันดับรายวิชาในแต่ละข้อ ต่อไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
3. ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเรียนของตนเอง 
 

      
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาที่มีผลการเรียนในระดบั 

ที่พอรับได้ 

1…………………………… 

2…………………………… 

3…………………………… 

4…………………………. 

วิชาที่มีผลการเรียนในระดับ 

พึงพอใจในระดับมาก 

ถึงมากที่สุด  

1…………………………. 

2…………………………. 

3…………………………. 

วิชาที่มีผลการเรียนในระดับ
ไม่พอใจถึงไม่พอใจมากที่สุด  

1…………………………… 

2…………………………… 

3…………………………… 

4…………………………. 

                       ปัจจัยที่สนับสนุนให้สามารถเรียนได้ดี 

…………………………………………………. 

                             

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

                             

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

                             

……………………………………………………………………………………………… 

                             

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

                       ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถเรียนได้ด ี

                              

……………………………………………………………………………………………… 

 



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน..........................................................................................ชัน้ ม.5/..........เลขท่ี........... 

 

ใบงานเรือ่ง  แบบส ารวจนสิยัและทศันคตทิางการเรยีน 

(SURVEY OF STUDY HABITS AND ATTITUDES) 
 

ค าแนะน าในการท าแบบส ารวจ 

แบบส ารวจชุดนีมี้จ านวน  100  ข้อ  เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัท่ีทา่นเคยปฏิบติัและความคิดเห็นใน

ด้านการศกึษาเลา่เรียนของทา่น  จึงไม่มีค าตอบใดถกูหรือผิด สิง่ส าคญัท่ีสดุคือขอให้ทา่นตอบให้ตรงกบัความเป็นจริงท่ีทา่น

ประพฤติปฏิบติัหรือตามท่ีทา่นรู้สกึจริงๆ  

การตอบแบบส ารวจนี ้ ให้ทา่นอ่านและพิจารณาข้อความทีละข้อ  แล้วพิจารณาวา่ทา่นเคยปฏบิติั  หรือมี

ความคิดเห็นความรู้สกึในเร่ืองนัน้มากน้อยเพียงใด ใน 5 ล าดบัตอ่ไปนี ้

   ก  หมายถึง  ปฏิบติับอ่ยครัง้ท่ีสดุ   หรือเห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

  ข  หมายถึง  ปฏิบติับอ่ยมาก         หรือเห็นด้วย 

  ค  หมายถึง  ปฏิบติัปานกลาง       หรือรู้สกึเฉยๆ 

  ง  หมายถึง   ปฏิบติับางครัง้   หรือไม่เห็นด้วย 

  จ  หมายถึง  ไม่เคยปฏิบติัเลย   หรือไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

โปรดท าลงในกระดาษค าตอบและไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในแบบส ารวจ 

1. ฉนัพยายามท่ีจะแก้รายงาน  ข้อสอบ  การบ้านให้ถกูต้องตามท่ีอาจารย์ตรวจให้ 

2. ในเร่ืองการเรียนฉนัพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้เร่ือยๆ 

3. ฉนัคิดวา่อาจารย์ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียน  เพราะทา่นคิดวา่ทา่นรู้ดีกวา่นกัเรียน  

4. ฉนัชอบเรียนวิชาที่ไม่ต้องมีการสอบเลย 

5. ฉนัมกัจะวางหวัข้อการเขียนรายงาน การบ้าน ฯลฯ  ทิง้ไว้จนใกล้ถึงเวลาจึงจะท า 

6. ก่อนลงมือเขียนรายงานฉนัต้องแนใ่จวา่เข้าใจสิง่ท่ีต้องการจะท านัน้ๆอยา่งแจ่มแจ้งเสยีก่อน 

7. ฉนัรู้สกึวา่ถ้าอาจารย์ผู้สอนอารมณ์ไม่ดี  ฉนัจะเรียนไม่รู้เร่ือง 

8. ฉนัเรียนหนงัสอืด้วยความสนกุสนานมากกวา่ทกุข์ใจ 

9. ในชัว่โมงเรียน  ฉนัชอบชวนให้อาจารย์พดูนอกเร่ือง 

10. ในบทเรียนท่ียากๆ นัน้ฉนัจะอ่านซ า้หลายๆ ครัง้  จนเข้าใจแล้วจึงผา่นไป 

11. ฉนัคิดวา่การที่นกัเรียนไม่กล้าซกัถามอาจารย์  เพราะอาจารย์ถือตวั  ไม่เป็นกนัเอง  หรือดมุากเกินไป 

 

12. ฉนัมกัขาดเรียนด้วยเหตุผลท่ีไม่จ าเป็นนกั เช่น  เม่ือมีงานบางอยา่งที่ต้องท า  หรือเม่ือต้องดหูนงัสอืใกล้สอบหรือ

ไปธุระกบัเพือ่นๆ 

13. ฉนัชอบอ่าน  ท างาน  ท าการบ้านด้วยความมัน่ใจและรับผิดชอบตอ่ตนเองโดยไม่ต้องมีใครบอก  บน่ หรือบงัคบั 



14. ฉนัจะจดงานหรือขีดเส้นใต้ข้อความส าคญัท่ีอาจารย์เน้น  

15. ฉนัคิดวา่อาจารย์ท าการสอนโดยไม่เตรียมตวัลว่งหน้า 

16. ฉนัรู้สกึยินดีเม่ือทราบวา่อาจารย์ไม่มาสอนหรือมีการงดเรียนในบางชัว่โมง  

17. มีปัญหาบางอยา่ง  เช่น ปัญหาการเงิน  ปัญหาความรัก  ความไม่เข้าใจกบัพอ่แม่  ท าให้ฉนัไม่สนใจ 

การเรียน 

18. ฉนัชอบต่ืนนอนแตเ่ช้า  และอ่านหนงัสอืก่อนไปโรงเรียน 

19. ฉนัมัน่ใจวา่  อาจารย์ท่ีมาสอนนัน้จะต้องมีความรู้ในเร่ืองท่ีทา่นสอนเป็นอยา่งดี 

20. ฉนัเช่ือวา่  การได้สนกุสนาน  และการท าให้คนอ่ืนมีสว่นร่วมสนกุด้วยนัน้  มีความส าคญัมากกวา่ 

การเรียน 

21. เม่ือเร่ิมเรียน  ฉนัรู้สกึเหน่ือย  เบื่อหนา่ย  และงว่งนอนเกินกวา่จะเรียนให้ได้ผลดี 

22. ในระหวา่งสอบ ฉนัลมืสตูร  ค านิยาม  และรายละเอียดอ่ืนๆท่ีฉนัเคยจ าได้หรือมีความรู้จริงๆ 

23. ฉนัคิดวา่  อาจารย์สว่นมากมีความล าเอียง  ชอบนกัเรียนท่ีรู้จกัเอาใจทา่น 

24. ฉนัคิดอยูเ่สมอวา่  สิง่ท่ีมีคา่มากท่ีสดุ  และอนาคตของฉนัขึน้อยูก่บัความส าเร็จของการศกึษา 

25. ฉนัเสยีเวลาไปกบัการพดูคยุ  อา่นหนงัสอืท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียน  ฟังวิทย ุ ดโูทรทศัน์  หรือภาพยนตร์ 

มากเกินไป 

26. เม่ือทราบก าหนดการสอบ  ฉนัจะวางแผนดหูนงัสอืเพื่อเตรียมตวัสอบทนัที  

27. อาจารย์สอนเร็วจนฉนัตามไม่ทนั  ท าให้เกิดความเบื่อหนา่ยและท้อแท้ 

28. ฉนัรู้สกึวา่เป็นการท่ีไม่คุ้มคา่ที่ต้องเสยีเวลา  เสยีเงิน  ในการเข้าเรียนในโรงเรียน  

29. ฉนัไม่สามารถเขียนได้เหมือนอยา่งที่คิดไว้เม่ือตอนสอบ  ท าการบ้าน  หรือรายงานตา่งๆ  ท่ีอาจารย์สัง่ จนท าให้

ต้องสง่งานลา่ช้า  หรือท าคะแนนได้ไม่ดี 

30. ในห้องเรียน  ฉนัพยายามหลบเลีย่ง  หรือนัง่ก้มหน้าเพื่ออาจารย์จะได้ไม่ต้องถามปัญหาฉนั 

31. ฉนัรู้สกึวา่การโต้แย้งกบัอาจารย์  ท าให้กระทบกระเทือนตอ่ผลการเรียนของฉันเป็นอยา่งมาก 

32. ฉนัคิดวา่  ได้เรียนวิชาที่มีประโยชน์ตอ่ตวัฉนัน้อย 

33. ฉนัไม่คอ่ยมีความพยายาม  หรือความอดทนท่ีจะใช้ความสามารถให้เต็มท่ีในการท าการบ้าน  รายงานหรือข้อสอบ 

34. เม่ือต้องอ่านต าราท่ีมีเนือ้หายาวมาก  ฉนัจะหยดุเป็นช่วงๆ  และทบทวนถึงตอนส าคญัๆ ท่ีได้อ่านแล้ว 

35. ฉนัคิดวา่อาจารย์มกัจะหลกีเลีย่งการอภิปรายเร่ืองราวและเหตกุารณ์ปัจจุบนัในชัน้เรียน  

36. ฉนัพยายามปรับปรุงตนเองให้สนใจวิชาเรียนตา่งๆ อยา่งจริงจงั 

37. ฉนัเป็นคนท่ีขยนัท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

38. หลงัจากท่ีได้อ่านหนงัสอืไปหลายหน้าแล้ว  ฉนัก็ลมืและไม่สามารถจะระลกึถึงสิง่ท่ีอ่านผา่นไปได้ 

39. ฉนัรู้สกึท้อแท้และเจ็บใจ  เม่ืออาจารย์ต าหนิวา่ฉนัเป็นคนสะเพร่าท างานไม่เรียบร้อย 

 

 



40. วิชาที่เรียนบางวิชานา่เบื่อหนา่ย  ฉนัจึงใช้เวลาที่เรียนนัน้  วาดรูปบ้าง  เขียนจดหมายบ้าง  พดูคยุกบัเพื่อนบ้าง  

หรือคิดถึงเร่ืองตา่งๆ แทนการฟังอาจารย์สอน 

41. ฉนัมกัใจลอยเวลาเรียนหนงัสอื 

42. ฉนัจบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไม่ค่อยได้ ซึง่ใจความส าคญันีม้กัจะปรากฏในข้อสอบภายหลงั 

43. ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์ให้การบ้านมากเกินไป  จนท าให้นกัเรียนท่ีเรียนปานกลางไม่สามารถท าให้เสร็จได้ทนั 

44. ฉนัเช่ือวา่  จุดมุ่งหมายของการศกึษาจะเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวิตแก่นกัเรียน  

45. เป็นการยากที่จะคิดวางแผนการเขียนตอบให้ได้ดีในเวลาอนัสัน้  ฉนัจึงท าคะแนนไม่ได้ดี  

46. ในการทบทวนบทเรียน  ฉนัใช้วิธีตัง้ค าถามให้กับตวัเองมากกวา่การใช้วิธีอ่านไปเร่ือยๆ 

47. ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์หลายคนไม่มีความยืดหยุน่  ใจแคบ  เอาแตใ่จตนเอง  หรือชอบใช้อ านาจมากเกินไป  

48. ฉนัเรียนได้ดีเฉพาะวิชาที่ฉนัชอบเทา่นัน้ 

49. ถ้ามีการบ้านมากหรือยากกวา่ปกติ  ฉนัมกัจะไมท่ า  หรือถ้าท าฉนัจะท าเฉพาะสว่นท่ีงา่ยเทา่นัน้  

50. ฉนัมกัประมาทเลนิเลอ่และมีความสะเพร่าในการท าการบ้าน  เขียนรายงานหรือตอบข้อสอบ 

51. อาจารย์ของฉนัไม่ได้อธิบายรายละเอียดให้เพียงพอในเร่ืองท่ีทา่นสอนอยู ่

52. ฉนัขาดความสนใจในการเรียน  จึงรู้สกึวา่เป็นการยากที่จะท าความเข้าใจเนือ้หาจากการอา่นหนงัสอื  

53. ฉนัท ารายงาน อ่านหนงัสอืท่ีอาจารย์สัง่  และท าการบ้านแตล่ะวนัเสร็จเสมอ  

54. ฉนัมกัใช้เวลากบัการศกึษาวิชาหนึง่วิชาใดท่ีชอบมากเกินไป  จนมีเวลาเหลอืน้อยส าหรับวิชาอ่ืนๆ 

55. ฉนัรู้สกึวา่ในเวลาท าข้อสอบ  ถ้าอาจารย์มายืนด ู ฉนัจะไม่สามารถท าตอ่ไปได้  คิดไม่คอ่ยออกหรือหยดุท าข้อสอบ  

56. การไม่ชอบอาจารย์บางคน  ท าให้ฉนัละเลยการเรียน 

57. เม่ืออาจารย์ต าหนิหรือวิจารณ์การบ้านหรือรายงานของฉนับอ่ยๆ  ฉนัรู้สกึไม่อยากท าสง่  หรือไมก็่อยากหลกีเลีย่ง

การสง่งาน 

58. ฉนัชอบรับประทานขนมหรือคยุกบัเพื่อนในชัว่โมงเรียน  

59. ฉนัคิดวา่นกัเรียนท่ีถามค าถามหรือเข้าร่วมในการอภิปราย  เป็นคนท่ีพยายามเอาใจอาจารย์ 

60. ฉนัคิดวา่ไม่จ าเป็นต้องเรียนมาก  คนเราก็สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด้อยา่งมีความสขุ 

61. ฉนัมาโรงเรียนแตเ่ช้าและเข้าเรียนทนัเวลาทกุครัง้ 

62. ฉนัเตรียมสมุด แบบเรียน เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์เก่ียวกบัการเรียนมาพร้อมทกุครัง้ท่ีมีการเรียน  

63. ฉนัมีความรู้สกึวา่อาจารย์ค านงึถึงเร่ืองเกรดมากเกินไป  ท าให้ลมืความมุ่งหมายท่ีแท้จริงของการศกึษา 

64. ฉนัคิดวา่วิชาที่เรียนทกุวิชาสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทัง้นัน้  

65. ฉนัใช้เวลาในวนัหยดุให้กบัการเรียนมากกวา่การไปเท่ียวหรือสงัสรรค์กบัเพื่อนฝงู  

66. อาจารย์วิจารณ์รายงานของฉนัวา่วางแผนการเขียนไม่ดี  หรือเขียนอยา่งรีบร้อน  สะเพร่า  สกปรก   

ท าไม่เรียบร้อย 

 

 



67. การท่ีอาจารย์ใช้ภาษาถ้อยค าที่ฉนัไม่เข้าใจมาอธิบาย  ยกตวัอยา่ง  และใช้เทคนิคมากเกินไป  ท าให้ฉนัยิ่งไม่

เข้าใจมากขึน้ไปอีก 

68. ฉนัเช่ือวา่คนท่ีมีการศกึษาจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีกวา่คนท่ีไม่มีการศกึษา  

69. ฉนัจะเก็บรวบรวมรายงานทกุชิน้ในแตล่ะวิชาไว้ด้วยกนั  และน ามาจดัเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย 

70. ฉนัจ ากฎการสะกดค า  ค าจ ากดัความ  หลกัไวยากรณ์  สตูร ฯลฯ  โดยไม่ท าความเข้าใจอยา่งแท้จริงเสยีก่อน 

71. ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์ไม่ใคร่จะเช่ือถือนกัเรียน  และมกัคิดวา่นกัเรียนเป็นเด็กอยูเ่สมอ  

72. เหตท่ีุฉนัไม่อยากมาเรียน  เพราะฉนัเรียนไม่ทนัเพื่อน 

73. ถ้าฉนัท ารายงานหรือท าการบ้านไม่เสร็จ  ฉนัจะขอลอกจากเพื่อนเพื่อให้มีงานสง่อาจารย์ 

74. ฉนัมีปัญหาเก่ียวกบัการอ่านบทความตา่งๆ  เช่น  เข้าใจเร่ืองท่ีอา่นไม่ตรงกบัความจริง  หรือเข้าใจเร่ืองเพียง

บางสว่น  บางสว่นก็ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง 

75. ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์พยายามท าวิชาที่งา่ยให้กลายเป็นวิชาที่ยากส าหรับนกัเรียน 

76. ฉนัคิดวา่จะเรียนตอ่ไปให้สงูท่ีสดุเทา่ที่โอกาสอ านวย 

77. ถึงแม้วา่งานท่ีอาจารย์มอบหมายให้ท าจะไม่น่าสนใจและนา่เบื่อหนา่ย  ฉนัก็ตัง้ใจท าจนส าเร็จเรียบร้อย 

78. ฉนัรู้สกึเครียดและสบัสนในขณะท าข้อสอบ  และไม่สามารถตอบค าถามให้ได้ดีตามความสามารถ 

ของฉนั 

79. ฉนัรู้สกึวา่การที่อาจารย์หวัเราะเยาะผลงานของนกัเรียน  เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้นกัเรียนโกง  หรือหลกีเลีย่งการ

ท างาน 

80. ฉนัคิดวา่ความร ่ารวยสามารถซือ้ต าแหนง่การงานได้ 

81. การท่ีฉนัเหน่ือยเกินไป  อารมณ์เสยีหรือมีความเศร้าใจ  ท าให้ฉนัไม่มีสมาธิในการเรียน 

82. ฉนัตัง้ใจเรียนอยา่งสม ่าเสมอขณะท่ีอาจารย์สอน 

83. ฉนัรู้สกึวา่  ความชอบหรือความไม่ชอบนกัเรียนของอาจารย์มีอิทธิพลตอ่การให้เกรด 

84. ฉนัรู้สกึภมิูใจที่มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนนี ้ 

85. ถ้าการบ้านหรืองานท่ีอาจารย์มอบหมายให้ท านัน้ยาก  ฉนัจะเพิ่มความพยายามให้มากขึน้ 

86. เม่ือฉนัจ าเป็นต้องขาดเรียน  ฉนัจะพยายามเรียนให้ทนัโดยเร็วโดยท่ีอาจารย์ไม่ต้องเตือน  

87. ฉนัรู้สกึวา่ในขณะท่ีสอน  อาจารย์ชอบพดูนอกเร่ืองหรือพดูไร้สาระ 

88. แม้วา่ฉนัไม่ชอบเรียนบางวิชา  แตก็่พยายามเอาใจใสเ่พื่อให้ได้เกรดดี  

89. เม่ืออาจารย์มอบหมายให้ค้นคว้าหรืออ่านหนงัสอืเพิ่มเติม  ฉนัจะรีบเข้าห้องสมดุทนัทีท่ีมีเวลาวา่ง 

จากการเรียน 

90. ฉนัชอบคยุหรือถกเถียงปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการเรียนกบัเพื่อนๆ 

91. ฉนัคิดวา่อาจารย์มอบหมายให้นกัเรียนไปค้นคว้านอกห้องเรียนมากเกินไป 

92. ฉนัตดัสนิใจไม่ได้วา่จะเลอืกเรียนวิชาใดท่ีเหมาะสมเพื่อไปประกอบอาชีพได้ 



93. ฉนัพยายามเรียนให้ดีขึน้  เม่ือสอบได้คะแนนน้อยกวา่เพื่อนๆ ในวิชาใดวิชาหนึง่ 

94. ฉนัจะทบทวนบทเรียนหรืออ่านหนงัสอืลว่งหน้าเพื่อเตรียมตวัที่จะเรียนในวนัถดัไป  

95. ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์บางคนใช้อารมณ์มากเกินไป  พดูจาไม่สภุาพ  บน่จู้ จี ้ และดมุากเกินไป  

ท าให้นกัเรียนไม่อยากเรียน 

96. แม้วา่ฉนัจะชอบวชิาหนึง่วิชาใดจริงๆ  ฉนัเช่ือวา่จะท าคะแนนได้เพียงแคผ่า่นเทา่นัน้  

97. ฉนัใช้เวลาศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียนวนัละ 1 - 2  ชัว่โมง  หรือมากกวา่นัน้ 

98. ฉนัท าบนัทกึยอ่ไว้ทกุวิชาเพื่อช่วยความจ าและสะดวกในการทบทวนบทเรียน  

99. ฉนัพยายามเลอืกท่ีนัง่หลงัชัน้เวลาเรียน เพราะไม่ชอบเผชิญหน้ากบัอาจารย์ 

100. หลงัจากเปิดภาคเรียนได้เพียง 1 สปัดาห์  ฉนัก็หมดความสนใจในวิชาที่เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน..............................................................................ชัน้ ม. 5/............เลขท่ี................... 

กระดาษค าตอบแบบส ารวจลักษณะนิสัยและทัศนคตทิางการเรียน 

ข้อ ก ข ค ง จ คะแนน ข้อ ก ข ค ง จ คะแนน ข้อ ก ข ค ง จ คะแนน ข้อ ก ข ค ง จ
1 26 51 76
2 27 52 77
3 28 53 78
4 29 54 79
5 30 55 80
6 31 56 81
7 32 57 82
8 33 58 83
9 34 59 84
10 35 60 85
11 36 61 86
12 37 62 87
13 38 63 88
14 39 64 89
15 40 65 90
16 41 66 91
17 42 67 92
18 43 68 93
19 44 69 94
20 45 70 95
21 46 71 96
22 47 72 97
23 48 73 98
24 49 74 99
25 50 75 100

 

 

 

 

 

 



 

การตรวจให้คะแนนแบบส ารวจนิสัยและทัศนคติทางการเรียน 

1. นิสยัทางการเรียน ประกอบด้วย 

 แรงจูงใจในการเรียน ได้แก่ คอลมัน์ท่ี 1 (นบัแนวดิ่งของกระดาษค าตอบลงมา) 
            ตัง้แต ่ข้อ  1,5,9 ...........89,93,97 

 วิธีเรียน  ได้แก่ คอลมัน์ท่ี 2  ตัง้แตข้่อ 2,4,6 ...............94,98, 
2. ทศันคติในการเรียน ประกอบด้วย 

 การยอมรับในตวัครู  ได้แก่คอลมัน์ท่ี 3  ตัง้แตข้่อ 3,7,11 .....91,95,99 

 การยอมรับคณุคา่ของการศกึษา ได้แก่คอลมัน์ท่ี 4  ตัง้แตข้่อ 4,8,12  .........92,96,100 
การนบัคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การนบัคะแนน 

 

การแปลผล  

 

 

 

 

 1 -  25 หมายถึง ตอ้งปรับปรุง

 26 - 50 หมายถึง พอใช้

51 - 75 หมายถึง ปานกลาง

76 - 100 หมายถึง ดี

 101 - 125 หมายถึง ดีมาก
 

ก ข ค ง จ 

5 4 3 2 1 

คอลัมน์ 1 1 5 21 25 33 41 45 53 69 73 93      
คอลัมน์ 2 2 6 10 14 18 22 26 34 50 54 58 70 74 82 86 90 
คอลัมน์ 3 15 55 59 67 75 95           
คอลัมน์ 4 4 20 24 28 32 44 48 52 56 72 96 100     
                 

ก ข ค ง จ 

1 2 3 4 5 

คอลมัน์ 1 9 13 17 29 37 49 57 61 65 77 81 85 89 97      

คอลมัน์ 2 30 38 42 46 62 66 78 94 98           

คอลมัน์ 3 3 7 11 19 23 27 31 35 39 43 47 51 63 71 79 83 87 91 99 

คอลมัน์ 4 8 12 16 36 40 60 64 68 76 80 88 89 92       



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน.............................................,,,................,,,,,..............ชัน้ ม. 5/............เลขท่ี............... 

 ใบงานเรือ่ง  พฒันาตนเพือ่ผลการเรยีน 

 

1. ให้นกัเรียนบนัทกึผลจากแบบส ารวจลกัษณะนิสยัและทศันคติทางการเรียน  และพิจารณาเพือ่การรู้จกัและพฒันาตนเอง

ด้านการเรียนตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ลักษณะนิสัยทางการเรียน    คะแนน.................  แปลผล

......................................... 
           มี 2 องค์ประกอบได้แก่ 

           1.1 แรงจูงใจในการเรียน     คะแนน.................  แปลผล....................................................                    

           1.2  วิธีการเรียน                คะแนน.................  แปลผล.....................................................                    

   

     2.  ทัศนคติทางการเรียน         คะแนน.................  แปลผล

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

    การพัฒนาตนเองเพื่อผลการเรียน 

1. วิธีการพัฒนาลักษณะนิสัยทางการเรียน  
      .................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

2. วิธีการพัฒนาทัศนคติทางการเรียน         
      .................................................................................................................................................... 

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

  

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน……………….………..…..………………..ชัน้ ม.5 /............เลขท่ี….................... 
 

ใบงานเรือ่ง  เตรยีมตวัเพือ่แอดมชิช ัน่ 

1. ข้อมลูสว่นตวั  

1.1  แผนการเรียน......................................  ผลการเรียนเฉลีย่สะสม.............................. 

1.2  ความสามารถพิเศษ............................................................................ 

1.3  อาชีพท่ีสนใจ……………………………………………………………………………. 

2. คณะ/สาขา/สถาบนั ท่ีสนใจ 

               คณะ/สาขา 

 

                สถาบนั คะแนนต ่าสดุ 

2 ปีย้อนหลงั 

คา่น า้หนกั % 

ปี.......... ปี.......... GAT PAT 

1. 

 

  

…….….. 

 

…….….. 

 

…….% 

 

P…....% 

 

P…....% 

2. 

 

  

…….….. 

 

…….….. 

 

…….% 

 

P…....% 

 

P…....% 

3. 

 

  

…….….. 

 

…….….. 

 

…….% 

 

P…....% 

 

P…....% 

4. 

 

  

…….….. 

 

…….….. 

 

…….% 

 

P…....% 

 

P…....% 

 

3. สรุป   PAT ท่ีต้องใช้ในการสมคัรแอดมิชชัน่ 

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

 

 

 

 



ตัวอย่าง 

 

แฟ้มสะสมงาน 

(PORTFOLIO) 
 

 

 

 

 

 
ของ 

 

 

ช่ือ-สกุล.......................................................................................................................... 

ชัน้ ม.............../...........   เลขที่ ……………………………… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

โรงเรียน.......................................................... อ าเภอ……...................  จงัหวัด................................... 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ……..….. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

รูป 



 ค าน า 
 

แฟ้มสะสมงาน  เป็นการเก็บรวบรวมผลงานท่ีผู้จดัท าเห็นวา่สมควรท่ีจะได้รับการรวบรวมข้อมลูการเรียน

และการปฏิบติังานไว้อยา่งมีระบบและสามารถใช้ประกอบการประเมินคณุภาพ 

การปฏิบติังานวา่มีประสทิธิภาพมากน้อยเพียงไร  

การเก็บรวมรวบข้อมลูในแฟ้มสะสมงานนีจ้ึงเป็นการรวบรวมผลการเรียน วิธีการและประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังาน  รางวลัท่ีเคยได้รับ  การเข้าร่วมฝึกอบรม  การศกึษาดงูาน  การท ากิจกรรมตา่งๆ  ฯลฯ  เพื่อให้ผู้จดัท าแฟ้มสะสม

งานสามารถประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองตามสภาพท่ีแท้จริง  และน าไปสูก่ารพฒันางานของตนให้ดีขึน้ในอนาคต 

ดงันัน้  ข้าพเจ้าจึงได้จดัท าแฟ้มสะสมงานนีข้ึน้  เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมผลงานของตนเองตัง้แต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั  และเพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีจะน าไปสูก่ารพฒันาตนเองในอนาคต  

                      

 

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

                                               (................................................................) 

         

 

  



 
สารบัญ 

 

  ตอนที่  1 ประวัตนัิกเรียน 

       1.1 ประวติัสว่นตวั 

       1.2 ประวติัด้านการศกึษา 

      -   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ชัน้ประถมศกึษา 

              -  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

                                     -  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ตอนที่  2 ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม   อบรม สัมมนา ฯลฯ 

            2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 

         2.2 การเข้าร่วมอบรมในโครงการตา่งๆ นอกโรงเรียน 

                                2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมการแขง่ขนั 

                                2.4 การเป็นวิทยากร 

       2.5 การเป็นกรรมการนกัเรียน, หวัหน้าห้องและงานท่ีได้รับมอบหมายอ่ืนๆ 

ตอนที่  3 ความสามารถและความสนใจพเิศษ 

 
         ภาคผนวก   โล่รางวัล,  เกียรติบัตร ภาพกิจกรรมต่างๆ 

 

 

  



 

ตอนที่ 1  ประวัตนัิกเรียน 

 

 

1.1 ประวัติส่วนตัว 
 
ช่ือ………………………………………..………นามสกลุ…………………………ช่ือเลน่……….. 
เกิดวนั....................ท่ี…………เดือน……………..……………พ.ศ.………..…… อาย…ุ…………ปี 
สญัชาติ.....................................เชือ้ชาติ...................................ศาสนา..................................... 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน........................................................................................ 
ภมิูล าเนาเดิม  เลขท่ี………….……….หมู่ท่ี…………..……ถนน ………………………………… 
ต าบล/แขวง…………………….…อ าเภอ……………………………จงัหวดั………………….…….. 
ช่ือบิดา……………………………………………….……อาย.ุ...............ปี สญัชาติ......................... 
เชือ้ชาต.ิ.......................................................ศาสนา.................................................................... 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน...........................................อาชีพ …………………………..…… 
ช่ือมารดา………………………………………………….อาย.ุ...............ปี สญัชาติ......................... 
เชือ้ชาต.ิ........................................................ศาสนา.................................................................. 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน............................................ อาชีพ ………..……………………. 
ปัจจุบนัอยูบ้่านเลขท่ี……………..…..หมู่ท่ี………….……ถนน ………….…………………….…… 
ต าบล/แขวง…………………………………อ าเภอ…………….………จงัหวดั………..……..……… 
รหสัไปรษณีย์………………….……โทรศพัท์…………………………โทรสาร................................... 
E-Mail…………………………………………………………..………….…………………………… 
Website / Blog………………………………………….………………………………………… 
  



 
1.2  ประวัติด้านการศึกษา 

 

ที่ 
ระดับ 

การศึกษา 

ช่ือ 

สถาบัน 

การศึกษา 

ปีที่ 
ส าเร็จ 

วุฒ ิ

ทางการศึกษา 

 
 

หมายเหต ุ

1 

 

 

 

 

 

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

   

 

2 

 

 

 

 

 

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

   

 

3 

 

 

 
 

ประถมศกึษาปีท่ี 6 

   

 

 

 

 

 

 



    

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 
 

ผลการเรียนเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร หนว่ยการเรียนทัง้หมด ผลการเรียนเฉลีย่ 

ภาษาไทย   

คณิตศาสตร์   

วิทยาศาสตร์   

สงัคมศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม   

สขุศกึษาและพลศกึษา   

ศิลปะ   

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ภาษาตา่งประเทศ   

ผลการเรียนรวมเฉลีย่ (GPAX)   
 

             - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ผลการเรียนเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร หนว่ยการเรียนทัง้หมด ผลการเรียนเฉลีย่ 

ภาษาไทย   

คณิตศาสตร์   

วิทยาศาสตร์   

สงัคมศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม   

สขุศกึษาและพลศกึษา   

ศิลปะ   

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ภาษาตา่งประเทศ   

ผลการเรียนรวมเฉลีย่ (GPAX)   

 

 

 

  



 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ผลการเรียนเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร หนว่ยการเรียนทัง้หมด ผลการเรียนเฉลีย่ 

ภาษาไทย   

คณิตศาสตร์   

วิทยาศาสตร์   

สงัคมศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม   

สขุศกึษาและพลศกึษา   

ศิลปะ   

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ภาษาตา่งประเทศ   

ผลการเรียนรวมเฉลีย่ (GPAX)   
 

  
ตอนที่  2  ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม, อบรม, สัมมนา, เป็นวทิยากร ฯลฯ 

 

 2.1  การเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 

วัน/เดือน/ปี ช่ือกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

   

   

   

   
 

 2.2 ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆ นอกโรงเรียน 

วัน/เดือน/ปี ช่ือกิจกรรม 

ผลที่ได้รับ 

จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

หน่วยงานที่จัด 

    

    

    

         

 

 



 

         2.3  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 

วัน/เดือน/ปี ช่ือกิจกรรม 

ผลที่ได้รับ 

จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

หน่วยงานที่จัด 

    

    

    

    

    

    

 

         2.4 ได้เป็นวิทยากร 

วัน/เดือน/ปี ช่ือกิจกรรม 
ผลที่ได้รับ 

จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

หน่วยงานที่จัด 

    

    

    

    

 

 2.5 ได้เป็นกรรมการนักเรียน, หัวหน้าห้อง และงานมอบหมายอื่น ๆ 

ภาคการเรียน 
/ ปีการศึกษา 

งานที่ได้รับมอบหมาย ผลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 

    

    

    

    

    

    



                             

ตอนที่  3 ความสามารถและความสนใจพเิศษ 

 
 

      3.1 ความสามารถพิเศษ 

  1.  …………………………………………………………………….. 

  2.  …………………………………………………………………….. 

  3.  …………………………………………………………………….. 

  4.  …………………………………………………………………….. 

  5.  …………………………………………………………………….. 
 

      3.2 ความสนใจพเิศษ 

  1.  …………………………………………………………………….. 

  2.  …………………………………………………………………….. 

  3.  …………………………………………………………………….. 

  4.  …………………………………………………………………….. 

  5.  …………………………………………………………………….. 

 

 

ภาคผนวก 

   โล่รางวัล,  เกียรติบัตร ต่างๆ 

 

 

 

  



 

ประวัติย่อ ( RESUME’ ) 

ประวติัยอ่ ( RESUME’ )  เป็นเอกสารในการแนะน าตนเองเพื่อใช้ในการสอบสมัภาษณ์เข้าศึกษาต่อหรือสมัคร
งาน  ซึ่งอาจใช้สง่ไปพร้อมใบสมัครเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ  หรือใช้ประกอบการสอบสมัภาษณ์  เพื่อช่วยสร้างความ
นา่สนใจและความประทบัใจให้แก่ผู้สมัภาษณ์ได้ 
 

รูปแบบการเขียน ประวัติย่อ 

ช่ือ-สกุล    ................................................................................................................ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  ...........................................................................................................       

                 โทร. ........................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด         ………………………..      อาย ุ  …………. ปี 

น า้หนัก      …….   ก.ก.       ส่วนสูง     …… ซ.ม. 

สัญชาติ   ....    เชือ้ชาติ .............  ศาสนา   ................... สถานภาพ   ...............สุขภาพ   .................... 

การศึกษา 

           - ปีพ.ศ................... – พ.ศ............. ระดบัประถมศกึษา โรงเรียน................    เกรดเฉลีย่…………….. 

           - ปีพ.ศ.................... – พ.ศ............. ระดบัมธัยมศกึษา โรงเรียน............สาขา................   เกรดเฉลีย่ … 

           - ปีพ.ศ........ – พ.ศ......... ระดบัปริญญาตรี คณะ..........................สาขา...............    เกรดเฉลีย่ ……… 

การฝึกอบรม 

           - ปีพ.ศ......................   (ระบุเร่ือง หลกัสตูรท่ีอบรม..............................................................................) 

ประสบการณ์ 

           - ปีพ.ศ.....................   (ระบุประสบการณ์............................................................................................) 

ความรู้/ทักษะ/ความสามารถพิเศษ 

           - ระบุ...............................................................................................................................................  
ความสนใจพิเศษ 

           - ระบุ...............................................................................................................................................  
บุคคลอ้างอิง 

          - ระบุช่ือ-สกลุ ต าแหนง่งาน หนว่ยงาน โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้................................................................... 

 

 

 

      

รูป 



ตัวอย่างการเขียน Resume หรือประวัติย่อ 
 

ประวัติย่อ 
ช่ือ-สกุล    นายสุดหล่อ    ฉลาดแท้ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100   
โทร. 02-221-3876     
ข้อมูลส่วนตัว 
         -วัน/เดือน/ปีเกิด       14   กุมภาพันธ์  2533       อายุ   18   ปี 
         - น้ าหนัก      51   กก.       ส่วนสูง   160  ซม. 
         - สัญชาติ   ไทย     เช้ือชาติ ไทย     ศาสนา     พุทธ   สถานภาพ   โสด 
         - สุขภาพ    แข็งแรง 
การศึกษา 
        - 2540 - 2545  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  เกรดเฉล่ีย  3.50 
        - 2546 - 2548  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียน ไตรมิตรวิทยาลัย  เกรดเฉล่ีย 3.12 
        - 2549 - 2551  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย  สาขาอังกฤษ - คณิต   
             เกรดเฉล่ีย 3.25 
การฝึกอบรม 
           - 2549       นักเรียนแกนน ากลุ่มเยาวชนไทยต้านภัยเอดส์ 
          -  2550       ยุวแนะแนว 
ประสบการณ์/รางวัล  
           - 2549      - รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์  ของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 
                                   -  เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการแต่งกลอนสด ของงานสัปดาห์วิชาการ  
                              โรงเรียนสายปัญญา 
          - 2550 - 2551        คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย     
ความรู้/ทักษะ/ความสามารถพิเศษ 
           - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe PageMaker, Adobe PhotoShop และ Adobe Illustrator ได้ 
           - สามารถอ่าน เขียน ภาษาจีน ได้อย่างคล่องแคล่ว 
ความสนใจพิเศษ 
           - ดนตรีไทย (ขิม)      
 บุคคลอ้างอิง             นางสาวใจดี  จริงจัง     ต าแหน่ง ครู   โรงเรียน………………….   โทร……. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน.........................................................................................ชัน้ ม.5/..........เลขท่ี........... 

  ใบงานเรือ่ง  เม ือ่ต ืน่สาย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วนันีเ้ป็นวนัเสาร์  สดุหลอ่ ต้องไปเรียนพิเศษ เวลา 11.00 น. ท่ีสยาม  ปกติสดุหลอ่

จะตื่นแตเ่ช้าเพื่อท างานบ้านตามท่ีได้รับมอบหมาย แตว่นันี ้สดุหลอ่ ต่ืน 09.00 น. สดุหลอ่มี

เวลาเหลอืแคช่ัว่โมงเดียว งานท่ีต้องท าให้เสร็จ ก็คือ  

       1. ซกัชุดนกัเรียนและเสือ้ผ้าของตวัเอง (ท่ีหมกัไว้ทัง้อาทิตย์) 

       2. ล้างรถให้พอ่ (ไม่ท าไม่ได้เพราะรับเงินมาแล้ว) 

       3. อาบน า้น้องหมา (ตวัโปรดของแม่เสยีด้วย) 

       4. รดน า้สนามหญ้าหน้าบ้าน  

 เพื่อนๆ ช่วยสดุหลอ่วางแผนการท างานด้วย      



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน.........................................................................................ชัน้ ม.5/..........เลขท่ี........... 

 

  ใบงานเรือ่ง  วกิฤตชิวีติของนอ้งหน ู
 

หลงัจากชมเร่ืองวิกฤติชีวิตของน้องหน ูแล้วตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

1.  ความเครียด ความกงัวลใจของคณุน้องหนคืูอเร่ืองใดบ้าง 

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

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

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

2. การยอมรับความจริงเก่ียวกบัปัญหาของคณุน้องหน ูสง่ผลอยา่งไรตอ่การจดัการปัญหาของเธอ 

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

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

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

3. คณุน้องหนมีูวิธีจดัการกบัความเครียด ความกงัวลใจของตนอยา่งไร 

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

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

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

4. นอกจากตวัคณุน้องหนเูอง อะไรบ้างเป็นปัจจยัเอือ้ท่ีท าให้คณุน้องหน ูผา่นวิกฤติชีวิตมาได้ 

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

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

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

5. ถ้านกัเรียนประสบปัญหาเช่นเดียวกบัคุณน้องหน ูนกัเรียนจะจดัการกบัปัญหานีอ้ยา่งไร 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน....................................................................................ชัน้ ม.5/..........เลขท่ี................. 
 

ใบงานเรือ่ง  การล าดบัความส าคญัของปญัหา 
 

 จากแนวคิดจากเอกสารประกอบเร่ืองการล าดบัความส าคญัของปัญหา ให้นกัเรียนเติมปัญหา   ตา่ง ๆ ท่ี

นกัเรียนประสบอยูใ่นขณะนีล้งในตารางให้เหมาะสม  และน าผลงานท่ีท าเรียบร้อยแล้วแลกเปลีย่นกบัเพื่อนท่ีนัง่ข้าง ๆ             

อีก 2 - 3 คน เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ค าแนะน าแก่กนัวา่สิง่ท่ีเติมเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นกัเรียนเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี ้

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

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

 

 

 

 

 เร่งด่วน ไม่เร่งด่วน 

ส าคัญ 

ก. ประเภทท่ีเป็นก้อนกรวด เช่นปัญหา

ท่ีประชิดตวั งานท่ีมีก าหนดแนน่อน 

 

 

 

 

 

ข. ประเภทท่ีเป็นก้อนหิน เช่น  

การวางแผนเรียนตอ่  

ไม่ส าคัญ 

ค. ประเภทท่ีเป็นเม็ดทราย เช่น  

ตอบ mail  คยุโทรศพัท์ในเร่ืองทัว่ ๆไป   

 

 

 

 

 

ง. ประเภทท่ีเป็นน า้ เช่นปัญหาจุกจิก

ทัว่ไป  



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน...........................................................................ชัน้ ม.5/..............เลขท่ี.................. 
 

ใบงานเรือ่ง  วเิคราะหก์ารสือ่สาร 
 

ค าชีแ้จง    ให้นกัเรียนอ่านสถานการณ์ และการสือ่สาร ท่ีก าหนดให้   ตอ่จากนัน้ให้ท ากิจกรรมตอนท่ี 1  

 ตอนท่ี 2  และ  ตอนท่ี 3  ตามล าดบั 
 

สถานการณ์ที่ 1 :    เม่ือเพือ่นขอลอกการบา้น จุ๋ม .ไม่อยากใหล้อก  จุ๋มพดูวา่ 
   “มีปัญญาก็ท าเองบ้างเถอะขอลอกอยู่ได้” 

 

สถานการณ์ที่ 2 :   กอล์ฟก าลงัต่อแถวซ้ืออาหาร  มีเด็กคนอ่ืนมาแซงคิว  กอล์ฟรู้สึกไม่พอใจ  
                              ไม่อยากใหเ้ขาท าเช่นนั้น กอล์ฟพดูวา่.     
             “อะไรวะ  ท าไมไม่ไปต่อแถว  ไม่เห็นหรือว่าเค้าเข้าควิอยู่” 

 

  สถานการณ์ที่ 3 :   เชอ่รีก าลงัจะรีบน าหนงัสือหลายเล่มไปคืนที่หอ้งสมุด     น้อยบอกใหเ้ชอรีน ารายงาน 

        ของน้อยไปส่งที่หอ้งพกัครูก่อน   เชอรีไม่สะดวกที่จะตอ้งน ารายงานของน้อยไปส่ง   
        เชอรีพดูวา่ 

  “เออ ….ที่จริงเราต้องไปห้องสมุด แต่ไม่เป็นไร เราไปส่งรายงานให้เธอด้วยก็ได้” 
 

สถานการณ์ที่ 4  :  ต๋องยมืรถจกัรยานยนตข์องณัฐไปใช ้ และส่งคืนชา้   ณัฐ ไม่พอใจ  
             “ เราหงดุหงดิที่นายคืนรถเราช้า  เพราะเราต้องรีบไปธุระ   
               ต่อไปเราอยากให้นายคืนให้ตรงเวลานะ”   

   

  สถานการณ์ที่ 5 :   บอยอยากกลบับา้น  แต่เป้ชวนไปร้านเกมก่อน  
            “เออ…  ไปก็ได้  แต่สงสัยเราจะโดนแม่ดุอีกนะเน่ีย” 

   

  สถานการณ์ที่ 6 :    แป้ง เรียกนิดวา่ ยายอว้น  นิดบอกวา่ 
                  “เวลาเธอเรียกฉันว่า ยายอ้วน  ฉันรู้สึกไม่ดีเลย  เธอเรียกช่ือฉันได้มัย้” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที่ 1   ใหน้กัเรียนพิจารณาวา่  แต่ละขอ้เป็นรูปแบบการส่ือสารที่น่าจะแทนดว้ยรูปภาพ A หรือ B หรือ  C  แลว้เขียน
ตวัอกัษร  ลงในช่องตรงกบัหมายเลขขอ้       
  

รูปแบบการสือ่สาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สถานการณ์ รูปแบบการสือ่สาร 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A B C 

ผู้พดู ผู้ ฟัง ผู้พดู ผู้พดู ผู้ ฟัง ผู้ ฟัง 



 
ตอนที่ 2  ใหน้กัเรียน  พจิารณาวา่แต่ละขอ้ ผูพ้ดู(ผูส่้งสาร)  อยูใ่นสภาวะ/มีความคิด/รู้สึกตามหวัขอ้ที่ก  าหนดหรือไม่  และผู ้
พดูมีความคิด/ความรู้สึกเช่นไรต่อผูฟั้ง(ผูรั้บสาร) หากคิดวา่ตรงกบัขอ้ความใหท้  าเคร่ืองหมาย   √  หากคิดวา่ไม่ตรงตามหวัขอ้

ที่ก  าหนด  ใหท้  าเคร่ืองหมาย x   
 

ความคิด/ความรู้สกึของผู้พดู (ผู้สง่สาร) 

สถานการณ์ ผู้สง่สาร ความรู้สกึ/กระท าตอ่ผู้ รับสาร 

รู้ส
กึมี
คณุ

คา่
ใน

ตน
เอ
ง 

มีค
วา
มเ
ชื่อ
มัน่
ใน

ตน
เอ
ง 

มีค
วา
มพ

งึพ
อใ
จ 

พดู
ได้
ตร
งก
บัค
วา
ม

ต้อ
งก
าร

 

มีศ
กัดิ์
ศรี

 

ตร
งก
บัค
วา
มรู้
สกึ

ขอ
งต
นเ
อง

 

รู้ส
กึท
 าร้
าย
ตน
เอ
ง 

มีศ
กัดิ์
ศรี

 

มีค
ณุ
คา่

 

ต้อ
งก
าร
ท า
ร้า
ย 

1           

2           

3           

4           

5           

6           
 

 
ตอนที่ 3 ใหน้กัเรียน พจิารณาแนวโนม้ความสมัพนัธข์องคนในสถานการณ์ และ 
               ท  าเคร่ืองหมาย   √   ลงในช่องตามความคิดเห็น 

 
ความสมัพนัธ์ 

สถานการณ์ ขดัแย้ง เป็นมิตร 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
 

 

 

 

 

 

 



เฉลย(ส าหรับครู) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ผู้สง่สาร ความรู้สกึ/กระท าตอ่ผู้ รับสาร 

รู้ส
กึมี
คณุ

คา่
ใน

ตน
เอ
ง 

มีค
วา
มเ
ชื่อ
มัน่
ใน

ตน
เอ
ง 

มีค
วา
มพ

งึพ
อใ
จ 

พดู
ได้
ตร
งก
บัค
วา
ม

ต้อ
งก
าร

 

มีศ
กัดิ์
ศรี

 

ตร
งก
บัค
วา
มรู้
สกึ
ขอ
ง

ตน
เอ
ง 

รู้ส
กึท
 าร้
าย
ตน
เอ
ง 

มีศ
กัดิ์
ศรี

 

มีค
ณุ
คา่

 

ต้อ
งก
าร

 

ท า
ร้า
ย 

1 √ √ √ √ √ √ x x x √ 

2 √ √ √ √ √ √ x x x √ 

3 x x X X x X √ √ √ x 

4 √ √ √ √ √ √ x √ √ x 

5 x x X X x X √ √ √ x 

6 √ √ √ √ √ √ x √ √ x 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อ รูปแบบการสือ่สาร ขดัแย้ง เป็นมิตร 

1 A √  

2 A √  

3 B  √ 

4 C  √ 

5 B  √ 

6 C  √ 



    
ช่ือ-สกลุนกัเรียน..............................................................................ชัน้ ม.5/................เลขท่ี.............. 

  

ใบงานเรือ่ง  การแสดงออกอยา่งเหมาะสม 
 

   ให้นกัเรียนปรึกษากนัในกลุม่เพื่อแก้ไข ค าพดูในใบงานเร่ือง  วิเคราะห์การสือ่สาร ในสถานการณ์ท่ี 1, 2  

3 ,5   ให้เหมาะสม   ตามรูปแบบการแสดงออกอยา่งเหมาะสม  4 ขัน้ตอน 

1. การอธิบายเหตกุารณ์ : ยกสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง  สงัเกตได้ เช่นก่ีครัง้ เม่ือไหร่ อยา่งไร ไม่เหมาะสมอยา่งไร 

2. การแสดงความรู้สกึ  : บอกความรู้สกึท่ีมีตอ่เหตกุารณ์นัน้ๆ 

   3. บอกความต้องการอยา่งตรงไปตรงมา :  พดูอยา่งชดัเจนถึงพฤติกรรมที่ต้องการให้อีกฝ่ายกระท า 

   4. บอกผลท่ีเกิดขึน้ : ผลดีหากเขาท าได้  และผลเสยีหากเขาท าไม่ได้ 
 
 ดงัตวัอยา่ง 

           นนท์ชอบมาสายเวลานดักบัส้ม ท าให้ส้มเป็นหว่งวา่นนท์เกิดอนัตรายหรือเปลา่ การใช้ค าพดูท่ีเหมาะสม  
          “ ส้มไม่สบายใจเลยที่นนท์มาสายหลายครัง้แล้วลืมโทร.บอกส้ม เพราะส้มเป็นห่วงว่ารถเสียหรือเกิดเร่ือง
ไม่ดีกลางทางหรือเปล่า อยากให้นนท์โทร.มาบอกส้มวันที่ต้องมาสายหรือโทร.มาเล่ือนนัดก็ได้  ส้มจะได้ไม่ต้อง

กังวลแล้วก็ทะเลาะกับนนท์อย่างนี”้ 
 

   1. การอธิบายเหตกุารณ์  :   นนท์มาสายหลายครัง้และไม่ได้บอกส้ม 

   2. การแสดงความรู้สกึ  :  ส้มไม่สบายใจและเป็นหว่ง  

   3. บอกความต้องการอยา่งตรงไปตรงมา  : อยากให้นนท์โทร.มาบอกส้มวนัท่ีต้องมาสายหรือโทร.มาเลือ่นนดัก็ได้” 

   4. บอกผลท่ีเกิด  : ส้มจะได้ไม่ต้องกงัวลแล้วก็ทะเลาะกบันนท์อยา่งนี”้ 
 
 

สถานการณ์ที่ 1 :    เม่ือเพือ่นขอลอกการบา้น จุ๋ม .ไม่อยากใหล้อก  จุ๋มพดูวา่ 
            “มีปัญญาก็ท าเองบ้างเถอะขอลอกอยู่ได้” 

การแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 
สถานการณ์ที่ 2 : กอล์ฟ  ก าลงัต่อแถวซ้ืออาหาร  มีเด็กคนอ่ืนมาแซงคิว  กอล์ฟรู้สึกไม่พอใจ  
                            ไม่อยากใหเ้ขาท าเช่นนั้น กอล์ฟพดูวา่.     
                     “อะไรวะ  ท าไมไม่ไปต่อแถว  ไม่เห็นหรือว่าเค้าเข้าควิอยู่” 
การแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

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

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

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

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

  

 

สถานการณ์ที่ 3 :   เชอร่ี  ก าลงัจะรีบน าหนงัสอืหลายเลม่ไปคืนท่ีห้องสมดุ      

      น้อยบอกใหเ้ชอรีน ารายงานของน้อยไปส่งที่หอ้งพกัครูก่อน    
       เชอรีไม่สะดวกที่จะตอ้งน ารายงานของน้อยไปส่ง    เชอรีพดูวา่ 

“เออ ….   ที่จริงเราต้องไปห้องสมุด   แต่ไม่เป็นไร  เราไปส่งรายงานให้เธอด้วยก็ได้” 

การแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

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

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

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

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

   

  สถานการณ์ที่ 4 :   บอยอยากกลบับา้น  แต่เป้ชวนไปร้านเกมก่อน  
“เออ…  ไปก็ได้  แต่สงสัยเราจะโดนแม่ดุอีกนะเน่ีย” 

 การแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

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

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

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

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

 

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน………….…………………..…….……..ชัน้ ม.5 /...................เลขท่ี............................... 
 

ใบงานเรือ่ง  แบบส ารวจคา่นยิม 

ค าชีแ้จง    จงอ่านรายการคา่นิยมข้างลา่งตอ่ไปนี ้นกัเรียนคิดวา่คา่นิยมข้อใดส าคญัส าหรับนกัเรียนในการท างาน โปรดขีด
เคร่ืองหมาย  √  ในช่องท่ีตรงกบัความรู้สกึของนกัเรียน 

 

 
ข้อ 

 
รายการค่านิยม 

ส าคัญ
มาก
ที่สุด 

ส าคัญ
มาก 

ส าคัญ
บ้าง 

ไม่
ส าคัญ 

ไม่
ส าคัญ
เลย 

1 ความมีเกียรต ิ :  ชอบท างานท่ีได้รับการยกย่องจาก   
เพ่ือนฝงูครอบครัว สงัคม อาจจะด้วยธรรมชาตขิองงาน  
และระดบัความรับผดิชอบของงาน 

     

2 ความม่ันคง  :  งานท่ีท าต้องมัน่คงมีรายได้ประจ า ไม่ใคร่มี
การเปล่ียนแปลง 

     

3 ความช านาญการ  :  ท างานท่ีจะถกูยกย่องวา่เป็น
ผู้ช านาญการหรือผู้เชียวชาญเฉพาะเร่ือง 

     

4 ความตื่นเต้น  :  ชอบความตื่นเต้นเร้าใจ แปลกและใหม ่ 
ในงานท่ีท าอยู่เสมอ 

     

5 ความเปล่ียนแปลง  :  รับผดิชอบในงานท่ีมีธรรมชาติของ
การเปล่ียนแปลงบอ่ย ๆ ทัง้ในด้านการเปล่ียนแปลงเนือ้หา 
หรือสถานท่ี 

     

6 ความก้าวหน้า  :  มีโอกาสก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท างาน
ลลุว่งไปตามไปตามขัน้ตอนอย่างดี  มีโอกาสพฒันาใน
ระดบัสงูขึน้ไป ไมห่ยดุยัง้ 

     

7 ใช้ความสามารถตนในทางคิดค้น  :  มกัชอบงานประเภท
วจิยั  ค้นคว้าท่ีท าให้ได้รับความรู้ใหม ่ๆ ทางวทิยาศาสตร์ 
ธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และชมุชน 

     

8 ความแม่นย าสูง  :  งานท่ีต้องการความแมน่ย า ความ
ละเอียดถ่ีถ้วนและความถกูต้องในระดบัสงู เช่น การคดิ
ค านวณ 

     

9 ความรู้  :  ชอบท่ีจะใฝ่หาความรู้  ความเข้าใจเป็นคนไมอ่ยู่
นิ่งท่ีจะเพิม่พนูให้กบัตวัเอง 

     

 

 

 

 

 



 

 
ข้อ 

 
รายการค่านิยม 

ส าคัญ
มาก
ที่สุด 

ส าคัญ
มาก 

ส าคัญ
บ้าง 

ไม่
ส าคัญ 

ไม่
ส าคัญ
เลย 

10 สุนทรีย์  :  ชอบงานท่ีท าเก่ียวกบัความสนุทรีย์ต่าง ๆ ไมว่า่
จะเป็นทางศลิปะหรือทางความคดิ 

     

11 ท างานตามล าพัง  :  ชอบท างานล าพงั โดยไมจ่ าเป็นต้อง
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

     

12 ชอบสังสรรค์  :  ชอบอยู่ในสงัคมโดยเฉพาะท่ีไปเก่ียวข้อง
กบัชมุชนหรือมีบทบาทในชุมชนท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจหรือ
การเมือง 

     

13 เป็นตัวของตัวเอง  :  อยากเป็นผู้มีอิสระในการจดัเวลา
ท างานของตวัเองแทนท่ีจะต้องท างานตามตารางท่ีถกู
ก าหนด 

     

14 ได้รับการยกย่อง  :  ได้รับการยกย่องชมเชยจากบริษัทใน
ผลงานท่ีดีเดน่ 

     

15 สร้างสรรค์ทางศลิปะ : ชอบท างานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวข้องกบั
ศลิปะสร้างสรรค์ทกุประเภท 

     

16 ท างานกับผู้อ่ืน : ชอบท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้ อ่ืนโดยมี
จดุมุง่หมายร่วมกนั 

     

17 รายได้ดี  :  มัง่คัง่  สามารถน าเงินรายได้ไปจบัจ่ายซือ้สิง่ท่ี
ชีวติปรารถนาอย่างดี 

     

18 ความเส่ียง  :  อยากท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ งานท่ีมี
อตัราการเส่ียงสงู 

     

19 ควบคุมดูแล  :  ชอบท างานท่ีจะต้องไปรับผดิชอบควบคมุ
ผู้ อ่ืน 

     

20 ความสบาย : ไมช่อบการแขง่ขนั กดดนั ชอบท างานไป
เร่ือยๆ 

     

21 ท้าทายความสามารถทางร่างกาย :  ท างานท่ีร่างกายต้อง
แขง็แรง ความรวดเร็ว เคล่ือนไหววอ่งไว 

     

22 ตัดสินใจ  :  ชอบอยู่ในต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีให้โอกาสในการ
ตดัสนิใจตกลงใจ หรืออยู่ฝ่ายนโยบาย 

     

 
 
 
 
 
 



 
ข้อ 

 
รายการค่านิยม 

ส าคัญ
มาก
ที่สุด 

ส าคัญ
มาก 

ส าคัญ
บ้าง 

ไม่
ส าคัญ 

ไม่
ส าคัญ
เลย 

23 มีอ านาจและสิทธิ  :  มีอ านาจควบคมุการท างานหรือทิศ
ทางการปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ อ่ืน 

     

24 ช่วยเหลือสังคม  :  งานท่ีช่วยท าให้สงัคมดีขึน้ไมท่างใดก็
ทางหนึ่ง อทุิศตวัช่วยเหลือผู้ อ่ืน 

     

25 ประชาสัมพันธ์  :  ชอบท างานท่ีต้องมีการตดิตอ่เก่ียวข้อง
กบับคุคลฝ่ายตา่ง ๆ 

     

26 การแข่งขัน  :  ชอบกิจกรรมท่ีต้องการเปรียบเทียบ
ความสามารถกบับคุคลอ่ืน 

     

27 ความริเร่ิม  :  สร้างประดิษฐ์หรือเสนอความคดิใหม ่ๆ  
สร้างโครงงานใหม ่ๆ ท่ีไมเ่หมือนของเดมิ 

     

28 มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน  :  ชอบอยู่ในต าแหน่งหรือหน้าท่ีท่ี
ต้องเปล่ียนทศันคตแิละความคดิของผู้ อ่ืน 

     

29 ความถาวร  :  ชอบงานประจ า หน้าท่ีท่ีรู้เดน่ชดั ไมช่อบ  
การเปล่ียนแปลง เคยท าอย่างไรก็ท าตอ่ไปเช่นนัน้ 

     

30 ครอบครัว  :  ชอบงานท่ีท าให้มีเวลาอยู่กบัครอบครัว      

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน………………………..……..…......……..ชัน้ ม.5 /.............เลขท่ี............................... 

ใบงานเรือ่ง คา่นยิมของฉนั 
ค าชีแ้จง   
1.  ให้นกัเรียนพิจารณาคา่นิยมที่นกัเรียนท าเคร่ืองหมายในช่องส าคญัมากท่ีสดุ  จ านวน 5  รายการ  แล้วเขียนลงใน
ช่องวา่งข้างลา่งนีต้ามล าดบัท่ีนกัเรียนให้ความส าคญั    
      คา่นิยมล าดบัท่ี1......................................................................................................................                             
          ความหมายคา่นิยม.............................................................................................................. 
      คา่นิยมล าดบัท่ี1.....................................................................................................................                             
          ความหมายคา่นิยม.............................................................................................................. 
      คา่นิยมล าดบัท่ี2......................................................................................................................                             
          ความหมายคา่นิยม.............................................................................................................. 
      คา่นิยมล าดบัท่ี3......................................................................................................................                             
          ความหมายคา่นิยม.............................................................................................................. 
      คา่นิยมล าดบัท่ี4......................................................................................................................                             
          ความหมายคา่นิยม.............................................................................................................. 
      คา่นิยมล าดบัท่ี5......................................................................................................................                             
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=gydVGV7X81p6sM:&imgrefurl=http://www.jat-languagecafe.com/newsite/highlight/display.php?id=464&imgurl=http://www.jat-languagecafe.com/newsite/pic/benkyo2.jpg&w=220&h=180&ei=pending&zoom=1&iact=rc&dur=1&oei=DY2cTfqvH4L6vwPi2smkBw&page=4&tbnh=141&tbnw=172&start=65&ndsp=21&ved=1t:429,r:12,s:65&tx=94&ty=95&biw=1362&bih=583


 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน………….…………………..…...…....……..ชัน้ ม.5 /.............เลขท่ี............................... 

ใบงานเรือ่ง คา่นยิมกบังานอาชพี 

ค าชีแ้จง   
 
1. ให้นกัเรียนทบทวนอาชีพท่ีสนใจ อยา่งน้อย 3 อาชีพ 
 

                อาชีพท่ี 1...................................................................................................................... 
                อาชีพท่ี 2...................................................................................................................... 
                อาชีพท่ี 3...................................................................................................................... 
 

2. ให้นกัเรียนวิเคราะห์คา่นิยมกบังานอาชีพ ดงัตวัอยา่ง 
      ตวัอยา่งการวิเคราะห์คา่นิยมกบังานอาชีพ 

 
อาชีพท่ีสนใจ 

 
 

คา่นิยมของนกัเรียน 
ล าดับที่1 
การช่วยเหลือ 
 

ล าดับที่2 
ความสัมพันธ์ 

ล าดับที่3 
ความรู้ 

ล าดับที่4 
ท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน 

ล าดับที่5 
ความเส่ียง 

1.นกัสงัคม
สงเคราะห์ 

    / / / /  

 
 
  ตารางวิเคราะห์ค่านิยมกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ   

ระบุอาชีพท่ีสนใจ ล าดบัท่ี1 
คา่นิยม......... 

ล าดบัท่ี2 
คา่นิยม.......... 

ล าดบัท่ี3 
คา่นิยม......... 

ล าดบัท่ี4 
คา่นิยม......... 

ล าดบัท่ี5 
คา่นิยม......... 

1      
2      
3      
4      

 

 

 

 

 

 
สรุปอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมของนักเรียนอย่างน้อย 3 ค่านิยม คือ 
1.................................................................................................................................... 
2.................................................................................................................................... 
3.................................................................................................................................... 

   

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=gydVGV7X81p6sM:&imgrefurl=http://www.jat-languagecafe.com/newsite/highlight/display.php?id=464&imgurl=http://www.jat-languagecafe.com/newsite/pic/benkyo2.jpg&w=220&h=180&ei=pending&zoom=1&iact=rc&dur=1&oei=DY2cTfqvH4L6vwPi2smkBw&page=4&tbnh=141&tbnw=172&start=65&ndsp=21&ved=1t:429,r:12,s:65&tx=94&ty=95&biw=1362&bih=583
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=gydVGV7X81p6sM:&imgrefurl=http://www.jat-languagecafe.com/newsite/highlight/display.php?id=464&imgurl=http://www.jat-languagecafe.com/newsite/pic/benkyo2.jpg&w=220&h=180&ei=pending&zoom=1&iact=rc&dur=1&oei=DY2cTfqvH4L6vwPi2smkBw&page=4&tbnh=141&tbnw=172&start=65&ndsp=21&ved=1t:429,r:12,s:65&tx=94&ty=95&biw=1362&bih=583
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=gydVGV7X81p6sM:&imgrefurl=http://www.jat-languagecafe.com/newsite/highlight/display.php?id=464&imgurl=http://www.jat-languagecafe.com/newsite/pic/benkyo2.jpg&w=220&h=180&ei=pending&zoom=1&iact=rc&dur=1&oei=DY2cTfqvH4L6vwPi2smkBw&page=4&tbnh=141&tbnw=172&start=65&ndsp=21&ved=1t:429,r:12,s:65&tx=94&ty=95&biw=1362&bih=583


 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน………….…………………..…...…....……..ชัน้ ม.5 /.............เลขท่ี............................... 

แบบการเขียนโครงการเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชน และสังคมของนักเรียนให้น่าอยู่ 

1. ช่ือโครงการ 

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

2. หลกัการและเหตผุล 

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

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

3. วตัถปุระสงค์ 

 1 …………………………………………………………………………………………………… 

 2 …………………………………………………………………………………………………… 

4. เป้าหมาย 

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

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

5. ผู้ รับผิดชอบ 

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

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

6. ระยะเวลา 

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

7. งบประมาณ 

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

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

8. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

   

9. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

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

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

10. การประเมินผล 

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



 

     ช่ือ-สกลุนกัเรียน...................................................................................ชัน้ ม.5/........... เลขท่ี............... 

 

ใบงานเรือ่ง  ผลผลติจากความรกั 

ค าแนะน า ให้นกัเรียนชมภาพท่ีครูน าเสนอแล้วตอบค าถามตอ่ไปนี ้

 
 

ดแูล้วรู้สกึอยา่งไร 

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

 

 

นกัเรียนคิดวา่ความรักให้อะไรแก่เราบ้าง 

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

 

 

 

นกัเรียนคิดวา่ ถ้าตนเองผิดหวงัในความรักจะท าอยา่งไรกบัชีวิตตวัเอง 

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

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

.  
  

นกัเรียนคิดอยา่งไรกบัการคิดฆา่ตวัตายหรือท าร้ายตนเอง/ผู้ อ่ืน 

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

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

 

 

 



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน....................................................................................... ชัน้ ม.5/.......... เลขท่ี................ 

 

ใบงานเรือ่ง  ผลกระทบของปญัหาทีเ่กดิจากความรกั 
 

กลุม่ท่ี………..… 

ช่ือสมาชิกกลุม่ 

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

3…………………………………………………………4………………………………………  

5…………………………………………………………6………………………………………  

7…………………………………………………………8………………………………………  
 

ผลการอภปิรายกลุ่ม 

ค าถาม ผลการอภปิราย 

1.จากกรณีศกึษา
นกัเรียนคิดวา่มีปัญหา
อะไรเกิดขึน้จากการมี
ความรัก 
 

 

2. นกัเรียนคิดวา่ ปัญหา
ท่ีเกิดจากความรัก มี
ผลกระทบกบัใคร 
อยา่งไรบ้าง 
 

 

3.ในฐานะนกัเรียนเป็น
วยัรุ่นหนุม่สาว จะมีวธีิ
ป้องกนัปัญหาที่เกิดจาก
ความรักอยา่งไร 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ช่ือ-สกลุนกัเรียน....................................................................................... ชัน้ ม.5/.......... เลขท่ี................ 

 
ใบงานเรือ่ง  แนวทางการจดัการกบัปญัหาทีเ่กดิจากความรกั 

 

ช่ือกลุม่........................................................................................................................................................ 

สมาชิกในกลุม่ 

 1....................................................................................................................................... หวัหน้ากลุม่ 

 2....................................................................................................................................... หวัหน้ากลุม่ 

            3....................................................................................................................................... หวัหน้ากลุม่ 

            4....................................................................................................................................... หวัหน้ากลุม่ 

            5....................................................................................................................................... หวัหน้ากลุม่ 

            6....................................................................................................................................... หวัหน้ากลุม่ 

            7....................................................................................................................................... หวัหน้ากลุม่ 

            8....................................................................................................................................... เลขานกุาร 

 

ปัญหาที่เกิดจากความรัก คือ แฟนบอกเลกิ  แฟนไปมีก๊ิก  พอ่แม่ห้ามคบกนั หลงรักแฟนเพื่อน                              

                                           รักเพศเดียวกนั อ่ืนๆ ระบ.ุ................................. 

 

ให้แตล่ะกลุม่ช่วยกนัวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา 

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

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

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

 

แนวทางแก้ไขปัญหาโดยอาศยั EQ 

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

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



 

ช่ือ-สกลุนกัเรียน...............................................................................................ชัน้ ม.5/..........เลขท่ี........... 
 

ใบงานเรือ่ง  วเิคราะหส์ถานการณภ์ยัออนไลน ์
 

กลุม่ท่ี ......................ช่ือกลุม่  .................................................................................................................. 

สมาชิกกลุม่  1............................................................ เลขท่ี..................  

2............................................................ เลขท่ี..................  

3............................................................ เลขท่ี.................. 

4............................................................ เลขท่ี..................  

5............................................................ เลขท่ี..................  

6............................................................ เลขท่ี.................. 
 

หวัข้อ............................................................................................................................. .......................... 
 

สถานการณ์และสภาพปัญหา   
............................................................................................................................. ................................................................................

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

ผลที่อาจเกิดขึน้กับเหยื่อ

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

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

เหตุปัจจัย 

ท่ีเกิดจากตวัเหย่ือเอง 

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

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

ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ 

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

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

แนวทางป้องกนัและแก้ไข.............................................................................................................................................. .................. 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ช่ือ-สกุลนักเรียน...............................................................................................ช้ัน ม.5/..........เลขท่ี........... 
 

ใบงาน  กรณีศึกษาเร่ืองของจอย 

 

 

 

 

 

 

             จอยเป็นนักเรียนช้ันม.1 โรงเรียนรัฐบาลชานเมืองกรุงเทพ  เมื่อจอยเข้ามาเรียนช้ัน ม.1 เป็นช่วงท่ีแม่ย้ายบ้าน            
จอยจึงเป็นนักเรียนคนเดียวจากโรงเรียนประถมของจอยท่ีมาอยู่โรงเรียนนี้  จอยไม่มีเพื่อนเลย   เพราะโดยปกติเมื่ออยู่โรงเรียน
เดิม  จอยก็มีเพื่อสนิทแค่ 2  คน คือต๊ิก  และ ต่าย  ซึ่งเป็นพี่น้องกนัและบ้านใกล้กัน  จอยมักจะไปอยู่บ้านต๊ิกและต่ายจนดึก  
เพราะแม่ของจอยกลับบ้านดึก   เมื่อย้ายบ้าน  จอยไม่รู้จะไปไหน  กลับจากโรงเรียน  จอยก็อยู่บ้านคนเดียวจนถึงสาม  ส่ีทุ่ม  
ทุกวัน  จึงรู้สึกเหงามาก  เพื่อนร่วมช้ันเค้าก็เป็นเพื่อนกันมาก่อน  เค้าคุยกันสนุกสนาน  จอยไม่รู้จะคุยกับใคร  ……. วันหนึ่ง
ขณะเดินกลับบ้าน  จอยเห็นเด็กหลายคนเดินเข้าไปในร้านเกมคอมพิวเตอร์   มีเพื่อนในห้องของจอย 2 คน ก าลังจะเข้าไปด้วย  
เพื่อนสองคนนั้นเรียกจอยและชวนไปเล่น  จอยดีใจท่ีเพื่อนทักจอย  จึงตามเข้าไป  วันนั้นจอยได้หัดเล่นเกมออดิช่ัน   จอยสนุก
และเล่นทุกวัน  และจอยก็ได้คุยกับเพื่อนทางออนไลน์ด้วย  จอยเพิ่มเวลาเล่นจากวันละ  1  ช่ัวโมง  จนเล่นถึงดึก  วันหนึ่งจอย
ต่ืนไปเรียนไมไ่หว  เลยไม่ไปโรงเรียน ครูที่ปรึกษา ต าหนิจอย  จอยรู้สึกอายเพื่อนไม่กล้ามองหน้าเพื่อนๆในห้อง  แต่ช่างเถอะ
จอยมีเพื่อนใหม่ออนไลน์ท่ีคุยสนุกกว่า  แล้ว เมื่อวาน เพื่อนออนไลน์ช่ือชัย  ชวนจอยไปเท่ียวสวนรถไฟ…………………… 

 

ค าแนะน า : ให้นักเรียนรวมกลุ่มและวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีอ่าน ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยเส่ียงต่อภัยสังคมท่ีเกิดจากตัวจอยเองคืออะไร 
2. ปัจจัยเส่ียงภายนอก(สภาพแวดล้อม  สังคม  เหตุการณ์ฯลฯ)คืออะไร 
3. จอยมีอะไรบ้าง(ปัจจัยแวดล้อม  และตัวจอยเอง)ท่ีพอจะช่วยเหลือ ป้องกันจอยจากภัยสังคมได้ 
4. ถ้านักเรียนมีโอกาสคุยกับจอย นักเรียนจะแนะน าจอยว่า………………………………….. 
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