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การจัดการเร�ยนการสอนเพ�่อพัฒนาทักษะชีว�ตแหงศตวรรษที่ 21

ค�ำน�ำ
การเรีย นรู ้ ทั ก ษะชีวิต เป็ น สิ่ง ส� ำ คั ญ ในการเตรีย มความพร้ อ ม
ให้กับเด็กและผู้ใหญ่เพื่อให้อยู่ร่วมกับความเสี่ยงและความท้าทายใน
ยุคปัจจุบนั ได้ รวมถึงยังท�ำให้เกิดปฏิสมั พันธ์กนั ในเชิงบวกและอยูร่ ว่ มกัน
ในสั ง คมอย่ า งเป็ น สุ ข การเรี ย นรู ้ ทั ก ษะชี วิ ต เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้
เกิดคุณภาพการศึกษา กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
ในการพัฒนาความสามารถทีจ่ ำ� เป็น มีเนือ้ หาความรู้ทเี่ กีย่ วข้องกับชีวติ
ประจ�ำวัน และมีใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ค�ำว่า “ทักษะชีวติ ” ใช้กนั แพร่หลายในสาขาวิชาสุขภาพ การศึกษา
และนโยบายสังคม แต่ยังไม่มีค�ำนิยามที่ครบถ้วนและได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง แนวคิดขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ให้ความหมาย
ของทั ก ษะชี วิ ต ว่ า “อาจหมายถึ ง ความสามารถส� ำ หรั บ พฤติ ก รรม
การปรับตัวและพฤติกรรมเชิงบวกทีช่ ่วยให้แต่ละคนสามารถจัดการกับ
ความต้องการและความท้าทายในชีวติ ประจ�ำวันอย่างมีประสิทธิภาพ”
เริ่ ม แรก WHO ได้ ใ ห้ ค� ำ นิ ย ามองค์ ป ระกอบของทั ก ษะชี วิ ต ไว้
5 ประการ ได้แก่: (1) การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา (2) การคิด
วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ (3) ทักษะการสื่อสารและทักษะ
การสร้างสัมพันธภาพ (4) การตระหนักรู้ในตนเองและการเห็นใจผู้อื่น
และ (5) การจัดการอารมณ์และความเครียด
กรอบปฏิบัติการดาการ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ได้รวบรวม
ทักษะชีวติ ไว้ 2 เป้าหมายจาก 6 เป้าหมาย คือในเรือ่ งเกีย่ วกับความต้องการ
เรียนรู้ของเด็กวัยเรียน (เป้าหมาย 3) และผลการเรียนรู้ที่จ�ำเป็นของ
การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ (เป้าหมาย 6) ซึง่ เป้าหมายทัง้ 2 นีเ้ ป็นการยืนยันว่า
“เด็กและผูใ้ หญ่ทกุ คนต้องได้รบั โอกาสทีจ่ ะได้ความรู้ และพัฒนาค่านิยม
ทัศนคติและทักษะที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ในการท�ำงานของพวกเขา มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสังคมของพวกเขา
ควบคุมการใช้ชวี ิตของตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง”
ประเทศไทยได้มกี ารปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในระบบการศึกษา ซึ่งให้ความส�ำคัญ
อย่างมากในการมุ่งประเด็นไปทีค่ วามจ�ำเป็นของระบบการศึกษาทีต่ ้องพัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษที่ 21
ให้กับเด็กนักเรียนอย่างเพียงพอ เช่น การเข้าร่วมในโครงการประเมินผลผู้เรียนนานาชาติของประเทศไทย
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เผยให้เห็นถึงข้อบกพร่องในการบรรลุทักษะทางด้านการอ่านออกเขียนได้ การคิดค�ำนวณ วิทยาศาสตร์
และทักษะความคิดวิเคราะห์ทเี่ ป็นทักษะส�ำคัญอย่างยิง่ และมีความแตกต่างในการบรรลุทกั ษะทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
ในส่วนต่างๆ ของประเทศ
แน่นอนว่า หากโรงเรียนสามารถให้ทักษะและความรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่เด็กนักเรียนได้ สิ่งที่มี
ความสัมพันธ์กับการศึกษาทั้งหมดและคุณภาพการศึกษาก็จะดีขึ้น
ตามไปด้วย หากหลักสูตรต่างๆ มีทักษะเหล่านี้ และครูมีความสามารถ
ในการท�ำการประเมิน สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนา
ทักษะและความสามารถในตัวนักเรียนเพิ่มขึ้นแล้ว นักเรียนก็จะได้
เรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการในการได้มาซึ่งความรู้
องค์ ก ารยู นิ เ ซฟระบุ ว ่ า ประเทศไทยการเรี ย นรู ้ ทั ก ษะชี วิ ต
ประกอบไปด้วยการพัฒนาทักษะทางการรูค้ ดิ ทางสังคมและทางอารมณ์
ที่จ�ำเป็น ซึ่งเด็กและเยาวชนจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้าและด�ำรงชีวิต
อย่างเป็นประโยชน์และสมประสงค์ ซึง่ ทักษะเหล่านีม้ สี ว่ นช่วยสนับสนุน
ผลการเรียนรู้
ทักษะทางการรู้คิดเป็นทักษะที่ใช้ส�ำหรับวิเคราะห์และใช้ข้อมูล
ทักษะทางอารมณ์จะใช้ส�ำหรับการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล
และการควบคุมตนเอง และทักษะทางสังคมครอบคลุมการสื่อสารและ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่นื
หลั ก สู ต รในประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ แนวคิ ด
เรือ่ งความสามารถ โดยได้ระบุความสามารถส�ำคัญ 5 ประการ ซึง่ คาดหวังว่า
นั ก เรี ย นทุ ก คนจะได้ รั บ ได้ แ ก่ (1) ความสามารถทางการสื่ อ สาร
(2) ความสามารถทางการคิด (3) ความสามารถทางการแก้ปัญหา
(4) ความสามารถในการน�ำทักษะชีวติ ไปปรับใช้ และ (5) ความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่นเดียวกับครูทั่วโลก ครูในประเทศไทย
ได้รบั การคาดหวังว่าจะสอนทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา และการท�ำงานเป็นทีม รวมทั้ง
สนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กนักเรียนได้
เพือ่ ให้บรรลุสงิ่ นี้ ครูตอ้ งเข้าใจธรรมชาติของความสามารถดังกล่าว
และต้องได้รับตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
ขีดความสามารถในวิชาเฉพาะต่างๆ และวิธกี ารทีจ่ ะพัฒนาความสามารถ
ผ่ า นแผนงานการสอนและกิจ กรรมในชั้น เรีย น มู ล นิธิ ไร้ ท ์ ทู เพลย์ ตระหนั ก ว่ า เพื่อ ให้ ค รู ส ามารถ
ส่งเสริมให้เกิดทักษะชีวติ และบรรลุผลการศึกษาอย่างทีต่ งั้ ใจ จ�ำเป็นต้องให้ความสนใจมากขึน้ กับกระบวนการ
และวิธีการของครูที่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง และสร้างสภาพแวดล้อม
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การเรียนรูท้ ดี่ ี ซึง่ เป็นสิง่ หนึง่ ทีส่ ง่ เสริมสุขภาวะและความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ และมีสว่ นช่วยสนับสนุนการพัฒนา
ทีด่ ตี ่อสุขภาพเด็กและการเรียนรู้ตลอดชีวติ ขณะทีก่ ารเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นวิธกี ารเรียนจากประสบการณ์
มีส่วนร่วม และได้รับการก�ำหนดทิศทาง ซึ่งจะท�ำให้กระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้
รวมกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่
ต้องมีให้ได้ก่อนเพื่อความส�ำเร็จในการเรียบนรู้และในการศึกษา
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งค้ น หาครู ต ้ น แบบที่ ส ามารถจั ด
กระบวนการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมและน�ำไปสูก่ ารฝึกปฏิบตั กิ ารพัฒนา
ทั ก ษะชี วิ ต อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หลั ก การเหล่ า นี้ จ ะครอบคลุ ม ถึ ง
การสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม การใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ปฏิสัมพันธ์ การผนวกกิจกรรมการน�ำไปใช้งานได้จริง เช่น การจ�ำลอง
การเรียนรูผ้ า่ นโครงการ การสร้างภาวะผูน้ ำ� ในหมูเ่ ด็กในสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะกับการเรียนรู้ และการเชิญชวนให้ตั้งค�ำถามเกี่ยวกับเนื้อหา
ต่างๆ
เอกสารฉบับนีไ้ ด้รบั การพัฒนาร่วมกันโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) องค์ ก ารยู นิ เ ซฟ ประเทศไทย และ
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของแผนงานทักษะชีวติ ของกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ให้กับครูทั่วประเทศพร้อมกับแนวทางที่มอง
เห็นได้และใช้ได้จริง เพื่อน�ำการเรียนรู้ทักษะชีวิตไปใช้ในชั้นเรียนและ
ท�ำให้การเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
ที่จะน�ำมาใช้ในทุกโรงเรียนทั่วประเทศและในแผนงานการฝึกอบรมครู
และใช้โดยครูแต่ละคนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการริเริ่มการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง แนวทางการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับครูในทุกวิชาและทุกชั้นที่จะสังเกตการปฏิบัติและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียนของครูผผู้ า่ นการฝึกอบรม ซึง่ ให้แนวคิด
และค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการน�ำกิจกรรมเหล่านีไ้ ปใช้ และเป็นการสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21ให้แก่นักเรียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
องค์การยูนเิ ซฟ ประเทศไทย
มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์
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บทน�ำ
การเตรียมพลเมืองคุณภาพ
สภาพสังคมในศตวรรษที่ 21 หรือสังคมปัจจุบนั มีความเปลีย่ นแปลงในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว การรูเ้ ท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลงและความสามารถต่อการแก้ไขปัญหาของทุกคนในสังคม รวมถึงความสามารถที่จะดูแล
ตัวเองได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังสมัครสมานสามัคคี ช่วยดูแลสังคม ท�ำให้สังคม
อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข เป็นความปรารถนาอย่างยิ่งของทุกประเทศ และประเทศไทยก็เช่นกันไม่อาจจะ
หลีกเลีย่ งความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวได้จงึ ให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพของผูค้ นทุกคนในประเทศหรือพลเมืองไทย
ทุกคน ให้มีทักษะชีวิตเพราะทักษะชีวิตหมายถึงความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหา
ต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส�ำหรับการปรับตัวในอนาคต จะเห็นได้จาก
การระบุการพัฒนาทักษะชีวติ ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ซึง่ กล่าวว่า…. “ เสริมสร้าง
ทักษะชีวติ ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ รวมทัง้ พัฒนาคนให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งนีอ้ ย่างถูกต้อง
และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้….” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ระบุทิศทาง
ในการพัฒนาประเทศ คือ (1) การน้อมน�ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีสว่ นร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสรอมแนวคิดการปฏิรปู ประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่
ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป้าหมายในการพัฒนาเน้นการพัฒนาเยาวชนแต่ละระดับให้มคี ณ
ุ ภาพ มีทกั ษะชีวติ สามารถพัฒนาตนเองให้
เป็นพลเมืองไทยที่มีคุณภาพหรืออาจกล่าวได้ว่า “มีหน้าที่เตรียมพลเมืองไทยให้มีคุณภาพ” นั่นเอง
ด้วยความตระหนักในความส�ำคัญดังกล่าวข้างต้นประกอบกับภาระหน้าที่อันส�ำคัญยิ่ง ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงได้นำ� “การพัฒนาทักษะชีวติ ” บรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุในสมรรถณผูเ้ รียนข้อ 4 ว่า “ผูเ้ รียนมีความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวติ ”
และเพื่อเป็นการน�ำสู่การปฏิบัติการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ได้ก�ำหนดองค์ประกอบส�ำคัญของ
ทักษะชีวติ ครอบคลุม 4 ด้านคือ (1) การตระหนักรูแ้ ละเห็นคุณค่าในตัวเองและผูอ้ นื่ (2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (4) การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อื่น และได้ก�ำหนดตัวชี้วัดในแต่ละด้าน แต่ละระดับชั้น รวมถึงสนับสนุนให้ครูทุกคนท�ำความเข้าใจกับ
ทักษะชีวิต ตลอดจนน�ำทักษะชีวิตสู่การเรียนการสอน ทั้งที่ด�ำเนินการอยู่แล้วและจะพัฒนาให้มีความเข้มข้น
ยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ด้วยการสนับสนุน
ขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้น�ำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกเทคนิคการใช้
ชุดค�ำถาม R – C – A อันจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งมีครูจ�ำนวน 42 คน ได้ผ่านการฝึกอบรม
การใช้เทคนิคดังกล่าวมาระยะเวลาหนึง่ และได้ออกแบบการเรียนการสอนทีส่ อดแทรกเทคนิคชุดค�ำถาม R – C – A
ตลอดจนได้ปฏิบัติการสอนอย่างสอดคล้องกับทักษะชีวิต ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน
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R – C – A เป็นเทคนิคการใช้ชุดค�ำถามที่กระตุ้นความคิดช่วยให้ค้นพบทักษะชีวิต ซึ่งมีหลักคิด
ส�ำคัญ และผ่านกระบวนการทดลองมาแล้วพบว่า เครื่องมือในการเรียนรู้ทักษะชีวติ ตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง
ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดคือ การตัง้ ค�ำถามที่ 3 ลักษณะ ดังนี้
(1) เป็นค�ำถามเพื่อให้ผู้เรียนสะท้อนความรู้สกึ หรือมุมมองของตน (R : Reflect)
(2) เป็นค�ำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้คดิ เชื่อมโยง (C : Connect)
(3) เป็นค�ำถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply)
ทั้งนี้ โดยบูรณาการหรือสอดแทรกในการเรียนการสอนปกติในรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ
การเล่น หรือ ท�ำกิจกรรมต่างๆ ซีง่ การใช้คำ� ถาม R – C – A จะใช้ระหว่างจัดกิจกรรม หรือ หลังจากจบกิจกรรม
และเนื่องจากทักษะชีวิตเป็น “ทักษะ” จึงควรมีจัดกิจกรรมหลายๆ ครั้งต่อกลุ่มนักเรียนและเพิ่มความถี่
ในการจัดกิจกรรม ซึ่งจ�ำนวนครั้งและความถี่มีผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิต อาจจะด�ำเนินการจากการสอน
ทุกวิชา การสอนทุกชัน้ เป็นเวลาต่อเนื่อง เมื่อประเมินจึงจะสามารถสรุปได้ว่า มีหรือเกิดทักษะชีวิตหรือไม่
วิธกี ารการสอดแทรกหรือบูรณาการ โดยการก�ำหนดวัตถุประสงค์ทกั ษะชีวติ โดยเชือ่ มโยง องค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึง่ ไว้ในแผนการสอน จากนัน้ ก็ออกแบบการเรียนรู้ พร้อมกับก�ำหนดชุดค�ำถาม R – C – A น�ำไป
สู่ การค้นพบทักษะชีวติ ทีต่ อ้ งการสร้าง หรืออาจสังเกตพฤติกรรมทีพ่ บในขณะผูเ้ รียนร่วมกิจกรรม แล้วก�ำหนด
ค�ำถามทีจ่ ะน�ำไปสูค่ ำ� ตอบทีส่ ะท้อนให้ผเู้ รียนฉุกใจคิด และปรับพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมทีผ่ สู้ อนต้องการแก้ไข
ส�ำหรับตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่น�ำเสนอในเอกสารฉบับนี้มีลักษณะเป็น “interactive
guidebook” มีจดุ ประสงค์เพือ่ น�ำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แผนจัดการเรียน
การสอนจึงเป็นลักษณะของ แผนทีแ่ สดงการปฏิบตั กิ จิ กรรมของครูและการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียนอย่าง
สอดคล้องกัน มีลกั ษณะเป็น “Action Lesson plan” ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานีเ้ ป็นข้อมูลหนึง่ เพือ่ การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับการสอดแทรกชุดค�ำถาม R – C – A ที่เป็นการน�ำเสนอที่หลากหลายสาระและ
หลากหลายระดับชั้นซึ่งไม่ใช่นักเรียนกลุ่มเดียวตลอดแนว ยังไม่ได้แสดงความถี่ในการเรียนรู้ของนักเรียน
แต่ละกลุ่มได้ จึงไม่ได้น�ำเสนอตัวอย่างการประเมินทักษะชีวิตในภาพรวม
ส�ำหรับในตอนท้าย ทุก Action lesson plan ได้น�ำเสนอ รหัสครูศตวรรษที่ 21 ซึ่งในที่นี้ “รหัส” หมายถึง
ค�ำอธิบายพฤติกรรมการเรียนการสอนที่ได้เห็นจากคลิปวิดีโอ หรือถอดจากคลิป มาเป็น “รหัส” เพื่อที่จะ
ช่วยให้เข้าใจตรงกันว่า พฤติกรรมการเรียนการสอนส่วนใดที่บอกความเป็นครูไทย ที่คงมีลักษณะความเป็น
ผูถ้ า่ ยทอดวัฒนธรรมทีด่ งี าม และลักษณะการเรียนรูใ้ ด ทีค่ งความมีหลักการอิงองค์ความรูท้ เี่ ป็นสากล ซึง่ ครู
จะยังคงด�ำเนินจัดการเรียนสูเ่ ด็กและเยาวชน นับว่าเป็นแนวทางทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ เอกสาร “รหัสครูศตวรรษ
ที่ 21” เล่มนี้ จึงน�ำเสนอตัวอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต อันเป็น
ส่วนส�ำคัญในการเตรียมพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป
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การพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21
ดังได้กล่าวแล้วว่า โรงเรียนและครู มีความส�ำคัญต่อการเตรียมพลเมืองไทยให้มที กั ษะชีวติ ิ เป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพ โดยการน�ำเสนอสาระส�ำคัญ และตัวอย่างแนวทางการน�ำทักษะชีวิตสู่การเรียนการสอน จึงมี
ความจ�ำเป็นที่จะทบทวนสาระส�ำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิต

2.1 การพัฒนาทักษะชีวิตในประเทศไทย
ช่วงศตวรรษที่ผ่านมา นักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่าง
ยัง่ ยืนและแนวคิดหนึง่ ก็คอื การเสริมสร้างหรือพัฒนาทักษะชีวติ ให้กบั เด็กและเยาวชน โดยริเริม่ จากองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ทีก่ ล่าวว่ามีองค์ประกอบของการพัฒนาพฤติกรรมทักษะชีวติ 5 คู่ คือ ความคิดวิเคราะห์
และความคิดสร้างสรรค์ ความตระหนักรู้ในตนและความเห็นใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพและ
การสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การจัดการกับอารมณ์และความเครียด จากแนวคิดนี้
ประเทศไทยได้น�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยโดยได้เพิ่มองค์ประกอบทักษะชีวิตอีกคู่หนึ่ง
คือ ความภูมใิ จในตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อมาปี พ.ศ. 2537 – 2539 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ องค์การยูนเิ ซฟ ประเทศไทย สถาบันราชภัฏ
และสภากาชาดไทย ได้นำ� แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวติ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory
learning) มาใช้ในการพัฒนาครู เด็ก และเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติด
ซึ่งเป็นทักษะชีวติ เฉพาะด้าน (Specific Life Skills)และจากนัน้ ก็ได้ให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จาก
ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2544 แผนพัฒนาต่างๆ ล้วนแต่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิต โดยระบุไว้
ในแผนพัฒนาประเทศ นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ในด้านแผนพัฒนาคนและ
สังคมกล่าวถึง การเสริมสร้างทักษะชีวติ ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องทักษะชีวิตอย่างถูกต้องตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ นอกจากนี้
แผนการป้องกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการได้ระบุไว้ในนโยบายว่า “เน้นการฝึกทักษะที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับเยาวชนเพื่อผลทางการพัฒนาบุคลิกภาพและการตัดสินใจในการเลือกพฤติกรรม และได้เชื่อมโยง
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต ป้องกันปัญหาเรื่องเพศ สารเสพติดและทักษะชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินชีวติ อย่างรูเ้ ท่าทันภายใต้ชอื่ เรียกพฤติกรรมแตกต่างกัน อาทิ “ความฉลาดทางอารมณ์” (Emotional
Intelligence) “ความเข้มแข็งทางใจ” (Resilience) และในวงการศึกษาได้ใช้ค�ำว่า “ดี เก่ง สุข”
ปี พ.ศ. 2543 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท�ำคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส�ำหรับผู้บริหารและครูใช้เป็นแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาโดย มีแนวคิดทีว่ า่ เด็กปกติ
จะได้รับการสร้างทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาที่เผชิญตามวัย ในกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมชั่วโมง
แนะแนว ส�ำหรับกลุม่ เด็กทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งจะได้รบั การพัฒนาและสร้างทักษะชีวติ เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ให้เป็นเด็กปกติ โดยการให้คำ� ปรึกษา ความร่วมมือของผูป้ กครองและเฝ้าระวังโดยนักเรียนแกนน�ำ ตลอดถึง
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การปลูกฝังทัศนคติ การเห็นคุณค่าในตนเอง และในกลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
การเรียน สุขภาพและสัมพันธ์ภาพระหว่างเพื่อนและครอบครัว จะได้รับการดูแลช่วยเหลือ บ�ำบัด รักษา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเด็กปกติโดยนักจิตวิทยา จิตแพทย์ ผู้ปกครอง ครอบครัวและครู ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้รบั การตอบรับเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นนวัตกรรมส�ำคัญด้านทักษะ
ชีวิต ที่มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
เมื่อถึงช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 วงการศึกษาทั่วโลกต่างตื่นตัวกับการเตรียมผู้เรียนให้พร้อม
กับชีวิตในโลกยุคใหม่ จึงมีการพัฒนาเด็กและเยาชนให้มีทักษะความสามารถที่จ�ำเป็นส�ำหรับศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ทักษะชีวติ และการท�ำงาน
ความสามารถในการบริหารตนเอง การจัดการความสัมพันธ์อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายและ
แตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิด “ทักษะชีวิต” จึงได้น�ำกลับมาปรับองค์ประกอบใหม่เพื่อให้ครอบคลุมทักษะ
ต่างๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินชีวิตในศตวรรษใหม่
ช่วงย่างก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้มีแนวคิดนวัตกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตของมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์
ที่มีลักษณะเป็น Active learning หรือ Active Participation ที่จัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านการเล่น
การกีฬาและการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียน มีจุดเด่นของกิจกรรมอยู่ 2 ประการ คือ
การออกแบบกิจกรรมการเล่นที่มีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการใช้
ค�ำถามเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้กับชีวิตจริงของผู้เรียน และน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรม ท�ำให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ที่ได้รับและกระตุ้น
ความต้องการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้พฒ
ั นาบุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพืน้ ทีป่ ระถม
ศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ให้มีทักษะในการขับเคลื่อนทักษะชีวิตในสถานศึกษาทุกรูปแบบ พัฒนา
ครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ความรุนแรง และการปกป้องคุม้ ครองให้กบั นักเรียนในสถานศึกษา ซึง่ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบได้ รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีเ่ สริมสร้างทักษะชีวติ อันได้แก่ กิจกรรม
ค่ายทักษะชีวิต กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมนักเรียนแกนน�ำ ตลอดจนจัดท�ำเอกสารเผยแพร่ความรู้ คู่มือ
การเสริมสร้างทักษะชีวิต เป็นแนวทางส�ำหรับพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต ในสถานศึกษาส�ำหรับครู
นักเรียนแกนน�ำ และผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
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2.2 ความส�ำคัญของทักษะชีวิต (Life Skills)
ดังได้กล่าวแล้วว่าปัจจุบันอยู่ในสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความล�ำ้ สมัยของเทคโนโลยี ส่งผลต่อ
ความรวดเร็วในการรับข้อมูลและการสื่อสาร ท�ำให้สังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม
ตลอดจนความคิดและความเชือ่ ของคน ในสังคมจ�ำเป็นต้องตัง้ รับกับการมีวถิ ชี วี ติ ยุคใหม่อย่างมีวจิ ารณญาณ
ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากนี้เอง ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน ทั้งการด�ำเนินชีวิตท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาต่อของบุตรหลาน ประกอบกับการเผชิญ
กับสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รอบตัว ก่อให้เกิดปัญหาต่อเด็กและเยาวชนอย่างมาก ทั้งปัญหา
ด้านการปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาที่มาจากสิ่งยั่วยุ
เช่น ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหายาเสพติด ปัญหาจากพฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับ
การแก้ไข หรือเตรียมการปกป้องหรือสร้างภูมคิ มุ้ กันโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทีไ่ ม่มภี มู คิ มุ้ กันทางสังคม และ
ทักษะชีวติ ส่งผลให้เมื่อจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแล้ว อาจเป็นคนที่ไม่ประสบความส�ำเร็จในชีวติ มีปัญหาทาง
อารมณ์ จิตใจ และมักจะมีความขัดแย้งในชีวติ ได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ซึง่ จะเป็นภาระในสังคม
ดังนั้น โรงเรียนและครูจึงมีความส�ำคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน หรือพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กนักเรียน ทั้งนี้
โดยการจัดกิจกรรมในโรงเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ทมี่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้ผ้เู รียนมีทกั ษะชีวติ เป็น
ภูมิคุ้มกัน ใช้ชวี ิตอย่างมีสติ ตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน

2.3 ความหมายของทักษะชีวิต
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ให้คำ� จ�ำกัดความของค�ำว่า “ทักษะชีวติ ” (Life Skills)
ไว้วา่ ทักษะชีวติ หมายถึง“ ความสามารถของบุคคลทีจ่ ะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบนั
และเตรียมพร้อมส�ำหรับการปรับตัวในอนาคต” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ
1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่นื
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อนื่ หมายถึง การรู้ความถนัด ความสามารถ รู้จดุ เด่น
จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในตนเองและผู้อ่นื มีเป้าหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร
ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผล
และข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคล
รู้สาเหตุของความเครียด รู้วธิ ีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเลี่ยง และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พงึ ประสงค์ไปในทางที่ดี
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4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่นื
การสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ นื่ หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ ใช้ภาษา
พูดและภาษากายเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการ
ของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี
สร้างความร่วมมือและท�ำงานร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข
แต่ละองค์ประกอบจะแบ่งเป็นพฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวังและตัวชี้วัดซึ่งจ�ำแนกตามระดับชั้น
รายชั้นปี
ส�ำหรับความเชือ่ มโยงของทักษะชีวติ ทัง้ 4 องค์ประกอบ นัน้ หากสังเกตให้ดจี ะเห็นว่า องค์ประกอบ
ของทักษะชีวิตล้วนเชื่อมโยงกัน เช่น การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นก็ย่อมท�ำให้เด็กสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้างได้ เพราะเด็กเข้าใจตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าและยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การอยู่ร่วมกับผู้อื่นสามารถเป็นไปด้วยความเข้าใจและเปิดกว้าง ในขณะที่องค์ประกอบ
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด ก็ต้องเริม่ ด้วยการตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง ทัง้ ในด้านอารมณ์และ
ความคิด จากนัน้ ก็อาศัยทักษะในองค์ประกอบ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ เพือ่
สร้างความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่น และสถานการณ์ คิดไตร่ตรองทางเลือกแต่ละทางเลือก เพื่อหาทางจัดการ
กับอารมณ์ของตนเองและสถานการณ์ทตี่ งึ เครียดได้อย่างเหมาะสม ซึง่ องค์ประกอบทักษะชีวติ ทีเ่ ป็นแกนหลัก
ของการเรียนรู้ คือ การวิเคราะห์ วิจารณ์และความคิดสร้างสรรค์

2.4 การพัฒนาทักษะชีวิตในโรงเรียนผ่านกิจกรรม
ทักษะชีวิตเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้ด้วยวิธีการส�ำคัญ 2 วิธี คือ
1. เกิ ด เองตามธรรมชาติ เป็ น การเรี ย นรู ้ ที่ ขึ้ น อยู ่ กั บ ประสบการณ์ และการมี แ บบอย่ า งที่ ดี
แต่การเรียนรู้ตามธรรมชาติจะไม่มีทิศทางและเวลาที่แน่นอน บางครั้งกว่าจะรู้ ก็อาจสายเกินไป
2. การสร้างและพัฒนาโดยกระบวนการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
ในกลุ่ม ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ร่วมคิด อภิปราย แสดงความคิดเห็น ได้แลก
เปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ได้สะท้อน ความรู้สึกนึกคิด มุมมอง เชื่อมโยงสู่
วิถีชีวิตของตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และปรับใช้กับชีวิต
การพัฒนาทักษะชีวติ จึงเป็นการพัฒนาความสามารถจากภายในของตัวผูเ้ รียน เพือ่ ให้มคี วามเข้มแข็งใน
การจัดการกับปัญหาทีอ่ าจเผชิญในอนาคต และเป็นความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ตา่ งๆ เพือ่ ให้
อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุข ดังนั้น การพัฒนาทักษะชีวิตไม่อาจเกิดได้ภายในวันเดียว แต่ต้องอาศัยระยะ
เวลาความถีใ่ นการจัดกิจกรรมและความต่อเนือ่ งในการพัฒนา ซึง่ ต้องสอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยของ
ผู้เรียนอีก โดยส�ำนักคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้ก�ำหนดจุดเน้นทักษะชีวิตในระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียน เป็นล�ำดับขั้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้อง
กับช่วงวัย
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กิจกรรมการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมเป็นส่วนส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การจะสร้างและ
พัฒนาทักษะชีวิตจึงต้องเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (Child – Centered Learning) ผู้เรียนเป็น
ผู้ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ ซึ่งลักษณะของกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต
ผู้เรียน มีดังนี้
1. กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมค้นพบความรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียน
เกิดทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียนแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์
หรือ ประสบการณ์ ข องผู ้ เ รี ย น และกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ผู ้ เ รี ย นได้ สืบ ค้ น หรือ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากสื่อต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ได้สะท้อนตนเองเชื่อมโยงกับชีวติ และการด�ำเนินชีวิตในอนาคต
2. กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ได้ลงมือกระท�ำกิจกรรมลักษณะต่างๆ ได้ประยุกต์
ใช้ความรู้ เช่นกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่าย กิจกรรมวันส�ำคัญ กิจกรรมชมรม/ชุมนุม กิจกรรม
โครงงาน/โครงการ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จะท�ำให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาทักษะชีวิต ดังต่อไปนี้
2.1 การได้ เ สริ ม สร้ า งสั ม พั น ธภาพและใช้ ทั ก ษะการสื่ อ สาร ได้ ฝ ึ ก จั ด การกั บ อารมณ์ แ ละ
ความเครียดของตนเอง
2.2 การได้รบั ฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ ท�ำให้เข้าใจผูอ้ นื่ น�ำไปสูก่ ารยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ นื่
รู้จักไตร่ตรองท�ำความเข้าใจและตรวจสอบตนเองท�ำให้เข้าใจตนเองและเห็นใจผู้อื่น
2.3 การได้รบั การยอมรับจากกลุม่ ได้แสดงออกด้านความคิด การพูด และการท�ำงานมีความส�ำเร็จ
ท�ำให้ได้รับค�ำชม เกิดเป็นความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง น�ำไปสู่ความรับผิดชอบ
ทั้งต่อตนเองและสังคม
3. กิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้ทักษะชีวิตในวิถีการเรียนรู้ปกติในรายวิชาด้วยค�ำถาม
ที่กระตุ้นกระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ และ อาจใช้ชุดค�ำถาม “R – C – A” หลังจากเสร็จ
สิ้นกิจกรรมการเรียนรู้รายครัง้ หรือรายกิจกรรม โดยวิธี
3.1 ก�ำหนดวัตถุประสงค์ทักษะชีวิตไว้ในแผนการสอน ออกแบบการเรียนรู้
3.2 ก�ำหนดค�ำถามน�ำไปสู่ทักษะชีวิตที่ต้องการเสริมสร้างหรืออาจจะสังเกตพฤติกรรในขณะ
ผู้เรียนร่วมกิจกรรม แล้วก�ำหนดค�ำถามที่จะน�ำไปสู่ค�ำตอบที่สะท้อนให้ผู้เรียนฉุกใจคิด และ
ปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ผู้สอนต้องการแก้ไข
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2.5 การพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกระบวนการ R – C – A
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น การกีฬาและการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์นี้
ด�ำเนินการตามคู่มอื การออกแบบการเรียนการสอนของ David E. Kolb นักทฤษฎีด้านการศึกษาชาวอเมริกัน
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะชีวิต เป็นกิจกรรมกระบวนการที่อาศัยเทคนิคการเรียนการสอน มีกติกา
มีล�ำดับขั้นตอนและมีข้อคิดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ มีการใช้ประเด็นค�ำถามส�ำคัญให้
ผูเ้ รียนได้อภิปรายแสดงความรูส้ กึ นึกคิดและการประยุกต์ความคิดอย่างมีประสิทธิภาพหลังสิน้ สุดการเรียนรู้
ในแต่ละครัง้ ด้วยประเด็นค�ำถามสะท้อน คิดเชื่อมโยง การปรับใช้ในสถานการณ์ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
บทเรียนส�ำคัญ ทีจ่ ะพัฒนาทักษะชีวติ ให้ผเู้ รียนได้ตระหนักรูแ้ ละเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ นื่ รูจ้ กั การจัดการ
กับอารมณ์และความเครียดอย่างเหมาะสมและรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รู้จักการคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการสะท้อนด้วยชุดค�ำถาม R – C – A ซึ่งเป็นกลยุทธ
ในการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านการสะท้อนและ
บทสนทนากับเพื่อนและบุคคลอื่น กล่าวคือ
R : Reflect (สะท้อน) เป็นค�ำถามเพือ่ ให้ผเู้ รียนสะท้อนความรูส้ กึ หรือมุมมองของตน เป็นการถามถึง
สิ่งที่ผู้เรียนสังเกตเห็น มองเห็น หรือสัมผัส หรือถามถึงความรู้สึกของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในขณะร่วมกิจกรรม
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น ผู้เรียนจะพิจารณาว่า “ ฉันเพิ่งได้เรียนรู้อะไร?” “มีสิ่งใดเกิดขึ้น
บ้างภายนอกตัวฉันและภายในตัวฉัน” ผู้เรียนจะจดจ�ำประสบการณ์และท�ำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เช่น
ผู้เรียนอาจจะเรียงล�ำดับและปะติดปะต่อเหตุการณ์ให้เป็นล�ำดับเหตุการณ์อย่างง่ายๆ แสดงความสัมพันธ์
ของเหตุและผล หรือแสดงให้เห็นปัญหาและการแก้ปัญหา และเรื่องอื่นๆ ประสบการณ์ที่เพิ่งได้รับมาจะได้
รับจัดเรียงล�ำดับ
C : Connect (เชื่อมโยง) เป็นค�ำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้คิดเชื่อมโยง เป็นการถามเพื่อให้เกิด
การเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์หรือความรู้ที่มีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดที่เกิดจากการเรียน
รู้ใหม่ในชั่วโมงนัน้ ผู้เรียนจะพิจารณาว่า “ประสบการณ์น้เี กี่ยวข้องกับประสบการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร”
“มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เรียนเคยรู้ เชื่อ และรู้สึกอย่างไรบ้าง” “เสริมสร้างหรือขยายมุมมองของผู้เรียน
หรือไม่” “คัดค้านหรือหักล้างความคิดของผู้เรียนหรือไม่” ประสบการณ์จะถูกจัดล�ำดับและรวบรวมต่อไป
A: Apply (ปรับใช้) เป็นค�ำถามเพื่อการปรับใช้หรือประยุกต์ เป็นการถามถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่
ในปัจจุบันไปปรับใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่อาจจะเผชิญเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต ผู้เรียนจะพิจารณาว่า “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในครั้งนี้น�ำไปปรับใช้ได้
อย่างไรในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน” “ผู้เรียนจะใช้สิ่งที่เพิ่งได้เรียนรู้มาเพื่อประโยชน์ของ
ตัวเอง ของผู้อ่นื และเพื่อกลุ่มของผู้เรียนอย่างไร” การเรียนรู้จะถูกถ่ายทอดและถูกน�ำมาประยุกต์ใช้
กล่าวโดยทั่วไป การสะท้อน-เชื่อมโยง-ปรับใช้นี้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
พิจารณาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาอย่างมีสติ เชื่อมโยงประสบการณ์เหล่านั้นกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว และวางแผนที่
จะใช้ต่อไป
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ตัวอย่างชุดค�ำถาม R – C – A เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต
1. องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
ทักษะชีวิต

R (Reflect – สะท้อน)

C (Connect – เชื่อมโยง)

A (Apply – ปรับใช้)

ยอมรับความแตกต่างระหว่าง ในเกมนี้ แต่ละคนมี
ตนเองและผู้อื่น
ความแตกต่างอย่างไรบ้าง

คุณคิดว่าคุณมีความเหมือน
หรือแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร
บ้าง

หากคุณพบคนทีม่ คี วามแตกต่าง
กับตัวเอง คุณจะมีวิธีการปรับ
ตัวเข้าหาอย่างไร

มีความเชื่อมั่นในตนเอง

เมื่อก่อนคุณเชื่อมั่นในตัวเอง
ตอนไหนบ้าง

คุณสามารถทำ�งานอย่างไร
เพื่อให้ตัวเองมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ในระหว่างที่ทำ�กิจกรรม
คุณได้ใช้ความเชื่อมั่นใน
ตนเองตอนไหน และอย่างไร

2. องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทักษะชีวิต

R (Reflect – สะท้อน)

C (Connect – เชื่อมโยง)

A (Apply – ปรับใช้)

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ในกิจกรรม เกิดปัญหาอะไร
บ้าง คุณแก้ปัญหานั้นอย่างไร

เมื่อก่อน คุณเจอปัญหา
คุณทำ�อย่างไร

หากคุณเจอปัญหาใน
ครั้งต่อไป คุณจะทำ�อย่างไร

การวางแผน

คุณวางแผนในทีมของคุณ
อย่างไรเพื่อชนะเกมนี้

คุณเคยใช้การวางแผน
ตอนไหนบ้างในชีวิตคุณ

ครั้งต่อไป เมื่อทำ�งานกับผู้อื่น
คุณจะมีการวางแผนอย่างไร
ให้งานสำ�เร็จ

3. องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 3 การจัดการอารมณ์และความเครียด
ทักษะชีวิต

R (Reflect – สะท้อน)

C (Connect – เชื่อมโยง)

A (Apply – ปรับใช้)

ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้

เมื่อจบกิจกรรม คุณรู้สึก
อย่างไร มีใครรู้สึกหงุดหงิด
หรือไม่ ถ้ามี คุณทำ�อย่างไร

ในประสบการณ์ของคุณ
เมื่อคุณรู้สึกโกรธ
คุณทำ�อย่างไร

ต่อไป ถ้าคุณรู้สึกหงุดหงิด
คุณจะมีวิธีการควบคุม
อารมณ์อย่างไร

ผ่อนคลายอารมณ์

ในเกมนี้ คุณทำ�อย่างไรเพื่อ
ผ่อนคลายอารมณ์ของคุณ?

ในอดีต เมื่อคุณหงุดดหงิด
คุณมีวิธีการผ่อนคลาย
อารมณ์อย่างไร

หากเพื่อนของคุณอารมณ์
อารมณ์ไม่ดี คุณจะแนะนำ�
วิธีการผ่อนคลายอารมณ์
อย่างไร

4. องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
ทักษะชีวิต

R (Reflect – สะท้อน)

C (Connect – เชื่อมโยง)

A (Apply – ปรับใช้)

ใช้ภาษาที่เหมาะสม
ในการสื่อสาร

ระหว่างกิจกรรมที่เล่นไป
เพื่อนของคุณใช้ภาษาอย่างไร
ในการสื่อสารกับคุณ

แต่ก่อน เมื่อคุณสื่อสารกับ
ผู้อื่น คุณใช้ภาษาอย่างไรใน
การพูดคุย เกิดอะไรขึ้น

หากคุณต้องการสื่อสาร
ในเชิงบวก คุณจะพูดอย่างไร

ปฏิบัติตามกฏกติกา

กฏกติกาของเกมนี้คืออะไร
ทุกคนได้ทำ�ตามกฏหรือไม่
เกิดอะไรขึ้นเมื่อมีคนไม่ทำ�
ตามกฏ

กฏกติกาของการอยู่ร่วมกัน
ในโรงเรียนของคุณมีอะไรบ้าง

ในครั้งต่อไป คุณจะทำ�
อย่างไรให้ตัวเองทำ�ตามกฏ
กติกา
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2.6 การน�ำทักษะชีวิตสู่การจัดการเรียนการสอน
การน�ำทักษะชีวติ สูก่ ารจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้คำ� ถามน�ำไปสู่ การรูค้ ดิ ส่งผลต่อการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตโดยชุดค�ำถาม R – C – A R: Reflect ให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด ความรู้สึก ค�ำถาม C: Connect ให้
ผู้เรียนคิดเชื่อมโยงถึงประสบการณ์ที่เคยมีหรือเคยประสบ และค�ำถาม A: Apply ให้ผู้เรียนคิดหาแนวทาง
หรือวิธกี ารปฏิบัติที่เหมาะสม เป็นไปได้จริง มีวิธกี าร ขั้นตอนส�ำคัญของการออกแบบการเรียนการสอนดังนี้
1. ก�ำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้พฤติกรรม 2 ด้าน หรือ 2 พฤติกรรม คือ
1.1 พฤติกรรมตามตัวชีว้ ดั รายชัน้ ปี กลุม่ สาระการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2 พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวังหรือตัวชี้วัดพฤติกรรมทักษะชีวิตใน 4 องค์ประกอบ
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มลี ักษณะส�ำคัญ
2.1 เป็นกิจกรรม Active Learning ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัตแิ ละเรียนรู้เต็มศักยภาพ
2.2 เป็นกิจกรรมทีเ่ ป็นล�ำดับขัน้ ตอนมุ่งเน้นให้ผ้เู รียนเกิดการเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ เจตคติใน
เนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ท่กี �ำหนด
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล�ำดับขัน้ ตอนที่ออกแบบไว้
4. สังเกต ตรวจสอบผลการเรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะชีวิตของผู้เรียนระหว่างปฏิบัติ
กิจกรรม
5. ใช้ชุดค�ำถาม R – C – A ถามผู้เรียน ให้ผู้เรียนคิด พูด แสดงความคิดเห็น R – C – A เตรียมพร้อม
หากเผชิญในอนาคต
6. ตรวจสอบ เติมเต็มแนวคิดที่ถูกต้อง เหมาะสมและใช้ได้จริงในโอกาสต่อไป สรุป ชื่นชม ให้ก�ำลังใจ

2.7 การประเมินและพัฒนาทักษะชีวิต
การประเมินทักษะชีวิต เป็นการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน
ให้มีพัฒนาการที่ดีตรงความต้องการของท้องถิ่นและสังคม โดยการประเมินความสามารถหรือแนวทางใน
การเผชิญสถานการณ์ตา่ งๆ ของผูเ้ รียนด้วยวิธกี ารสังเกต การแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ทกี่ ำ� หนดให้ และวิเคราะห์
การเปลีย่ นแปลงความคิด ความเชือ่ การรูค้ ดิ และภูมคิ มุ้ กันทางปัญญา จากการสะท้อนความคิด การเชือ่ มโยง
ความคิด และการแสดงพฤติกรรมต่อเนือ่ งหลังการเรียนรู้ ด�ำเนินไประยะหนึง่ ซึง่ ผู้ประเมินอาจเป็นครู เพือ่ น
ผู้ปกครองหรือผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง
เมื่อต้องการประเมินควร ควรด�ำเนินการดังนี้ (1)ก�ำหนดพฤติกรรมและตัวชี้วัดให้ชัดเจน (2)จัดท�ำแบบ
บันทึกพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั (3) ออกแบบกิจกรรมหรือก�ำหนดสถานการณ์ให้นกั เรียนปฏิบตั เิ พือ่
การประเมิน (4) จัดกิจกรรมตามที่ออกแบบ และสังเกต บันทึกการสังเกตและ ประเมินสรุป
ส�ำหรับตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนในเอกสารฉบับนี้เป็นการน�ำเสนอที่หลากหลาย ต่างสาระ
ต่างระดับชั้น ต่างกลุ่มนักเรียน ยังไม่ได้แสดงความถี่ในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละกลุ่มจึงไม่ได้น�ำเสนอ
ตัวอย่างการประเมิน
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จากการศึกษาตัวอย่างแนวทางการสอนของครูทงั้ 42 คน ซึ่งเป็นครูที่ผ่านการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการหรือสอดแทรกชุดค�ำถาม R – C – A อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวติ พบลักษณะ
ส�ำคัญที่เป็นการสะท้อน หรือบอก หรืออธิบายความเป็นตัวตนของครู ซึ่งน�ำเสนอเป็น 2 ด้าน คือ รหัสด้าน
บุคลิกภาพ และด้านพฤติกรรมการเรียนการสอน ดังนี้

รหัสด้านบุคลิกภาพ
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยาที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ใกล้ชิดนักเรียน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
เหมาะสม
2. แสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตา เช่น เรียกนักเรียนว่าลูก
3. รักและศรัทธาในวิชาที่สอน
4. มีความรู้ ความสามารถในทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบสอนเป็นอย่างดี พร้อมน�ำไปสู่
การสอนอย่างคล่องแคล่ว สอดคล้องกับบทเรียน
5. ศึกษาหลักสูตรและบูรณาการเนื้อหาสาระน�ำไปสู่การเรียนรู้ที่จะท�ำให้เกิดทักษะการท�ำงาน
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียน
6. เตรียมการสอน โดยเฉพาะการทดลองที่ทดลองด้วยตนเองก่อนลงมือปฏิบัติการสอนจริง
7. ฝึกฝนตนเองให้มีความช�ำนาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดเจตคติ
ความซาบซึ้ง (วรรณคดี) และสาระส�ำคัญ (Concept)
8. มีความพร้อมในการจัดท�ำ แสวงหาแหล่งเรียนรู้ และหรือแหล่งข้อมูล
9. รู้และเข้าใจนักเรียนโดยเฉพาะความต้องการและความสามารถตามวัย
10. รู้จักนักเรียนและน�ำข้อมูลจากการรู้จักนักเรียนมาออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มี
กิจกรรมที่หลากหลาย
11. สนใจศึกษาหาความรู้เพื่อน�ำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนวิทยาศาสตร์
น�ำแนวคิดในการพัฒนาขัน้ ตอนการสอน 7 ขัน้ ตอนมาใช้
12. มีความรู้รอบตัวและสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่นักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยการรับรู้และ
กาลเทศะ
13. มีความสามารถใช้ส่อื และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
14. ครูสอนภาษาอังกฤษมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน

รหัสด้านการจัดการเรียนการสอน
1. น�ำเข้าสู่บทเรียนด้วยบรรยากาศผ่อนคลายเพื่อสอดคล้องการพัฒนาสมองซีกซ้ายขวา
2. จั ด ขั้ น ตอนการสอนอย่ า งเป็ น ระบบ และมี กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งขั้ น ตอนนั้ น ๆ เช่ น
การสอนคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยขัน้ น�ำเข้าสูบ่ ทเรียน ขัน้ สังเกต และการรับรู้ ขัน้ ฝึกจนเกิด
ความช�ำนาญ เป็นต้น
3. ออกแบบกิจกรรมการสอน มีลักษณะที่เริ่มต้นบทเรียนด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
สมองซีกชวาและจบด้วยการพัฒนาสมองซีกขวา
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4. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการและสื่อที่หลากหลายซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องมีราคาแพง
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความสามารถเฉพาะและความต้องการ
ที่ไม่เหมือนกัน (พหุปัญญาและหรือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ)
6. จัดให้มสี ถานการณ์และแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลายในการค้นหาค�ำตอบทัง้ ในและนอกห้องเรียน
7. เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรีย นได้ เ รีย นรู ้ ห ลากหลายวิธีก าร เริ่ม จากของจริง สู ่ ข องจ� ำ ลองหรือ
สัญลักษณ์ และสู่การเขียน เรียนรู้จากผู้ที่มีทักษะเฉพาะ ตลอดจนเรียนรู้จากกลุ่ม
8. ใช้เทคนิคและวิธีการที่แยบยลในการถ่ายทอดสาระส�ำคัญ (concept) ในเนื้อหาสาระที่ส่งผล
ต่อเจตคติสอดคล้องกับพัฒนาการของวัยรุ่น หรือ ความซาบซึ้งในวรรณคดี เป็นต้น
9. ให้ความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
10. การสอนแต่ละครัง้ จะเตรียมค�ำถามส�ำคัญในการช่วยกระตุ้นหาค�ำตอบ
11. การเรียนการสอนที่มีการทดลอง ครูจะคอยสนทนาซักถามระหว่างการทดลอง ชักชวนให้
ศึกษาเปรียบเทียบโดยให้นกั เรียนเป็นผูป้ ฏิบตั ิ และครูทำ� หน้าทีเ่ ป็นผูแ้ นะน�ำโดยเฉพาะนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
12. การถามค�ำถาม เปิดโอกาสให้นกั เรียนตอบเป็นกลุม่ ก่อนถามเป็นรายบุคคลและจะถามค�ำถาม
ก่อนเรียกชื่อ
13. ครูสนใจนักเรียนทั่วถึง ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจะคอยดูแลใกล้ชิดกับ
นักเรียน ให้ก�ำลังใจและให้ค�ำแนะน�ำ
14. ซักถามถึงประโยชน์ที่ได้จากการท�ำงานกลุ่ม ซึ่งแสดงถึงการให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการ
ท�ำงานกลุ่มมากกว่าผลส�ำเร็จของงานเพียงอย่างเดียว
15. เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินความสามารถของตนเอง และให้นักเรียนปรับปรุงงานให้
ตรงกับความสามารถหรือความชอบของตนเอง
16. ให้ความส�ำคัญต่อทักษะการสังเกต กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ด้วยค�ำถามทุกขั้นตอน
17. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตและ
ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างอย่างสอดคล้องกับบทเรียน (บูรณาการ)
18. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เผชิญปัญหาและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
19. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือท�ำอย่างครบวงจร ตั้งแต่
การวางแผน การด�ำเนินตามแผน และการประเมินผล
20. สามารถอธิบาย หรือการให้ค�ำนิยามต่อค�ำส�ำคัญได้อย่างสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน
การสอนและวัยของการรับรู้ เช่น ค�ำว่า วางแผน ค�ำว่า ประชาธิปไตย เป็นต้น
21. ให้นักเรียนได้ความรู้ด้วยการท�ำกิจกรรมต่างๆ โดยที่ครูไม่เป็นคนบอกความรู้โดยตรง
22. สนใจทุกค�ำตอบของนักเรียน และมีความสามารถในการสอน มีความฉับไวในลักษณะ
ที่เรียกว่า “ เชื่อมโยงค�ำตอบนักเรียนสู่ค�ำถามต่อไปทันที”
23. มีความฉับไวในการแก้ปัญหา และให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างทันท่วงที
24. ประเมินผลการสอนเป็นรายบุคคล และใช้วธิ ีการที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
25. การสอนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมอย่างสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ท�ำให้ผู้เรียนรักภาษาอังกฤษ
26. การสอนภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
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27. สอดแทรกกิจกรรมและชุดค�ำถาม เพื่อการฝึกและพัฒนาทักษะชีวติ
28. ระหว่างท�ำกิจกรรมในห้องเรียนมีการเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา
29. มีความพร้อมด้านการใช้ส่อื อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้

2.9 การดูวีดิโอกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่าน QR code
ส�ำหรับผู้ที่มีแอพลิเคชั่นไลน์ (Line)
1. กดเข้าไปยังแอพลิเคชั่นไลน์ในโทรศัพท์มอื ถือหรือแท็บเล็ต
2. กดเข้าไปที่เครื่องหมาย ‘...’ หรือ ‘More’ ด้านบนขวา ดังรูป

3. กดไปที่เครื่องหมาย QR code ด้านขวา ดังรูป
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4. หน้าจอจะแสดงผลเป็นกรอบสีเ่ หลีย่ ม
ให้น�ำโทรศัพท์มอื ถือ หรือ แท็บเล็ต
ไปสแกนบนสัญลักษณ์ QR code ที่
อยู่ในเอกสาร ดังรูป

5. เมื่ อ สแกนสั ญ ลั ก ษณ์ QR code
ส�ำเร็จ ให้กดไปทีค่ ำ� ว่า ‘Open’ หรือ
‘เปิด’ ดังรูป

6. ระบบจะเชื่อมโยงไปยังวีดิโอที่อยู่ในแอพลิเคชั่นยูทูป (youtube) โดยอัตโนมัติ และสามารถ
ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจากวีดิโอดังกล่าวได้ ดังรูป

หมายเหตุ ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีแอพลิเคชั่นไลน์ (Line) สามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น ‘QR code scanner’ ได้จาก App store
(ส�ำหรับ iphone หรือ ipad) หรือ Play store (ส�ำหรับ Android)

24
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ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
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องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 1

การตระหนักรู้และเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น
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ครูมยุรี ศรีสุวรรณ
วิทยาศาสตร์ ป.5
โรงเรียนชุมชนประชานิคม จังหวัดชุมพร
สามารถพัฒนาและปรับปรุงวิธีการสอนให้มีความหลากหลาย
ก็จะท�ำให้นักเรียนรักและชื่นชอบในวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าค�ำสอน ถ้าคุณครูมีลักษณะอย่างไร
นักเรียนก็จะมีลักษณะอย่างนั้นด้วย

จุดประสงค์การเรียนรู้
• อธิบายและทดลองวัฏจักรของน�้ำได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
• แสดงความชื่นชมในความส�ำเร็จของตนเองและผู้อ่นื ได้
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
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กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. น�ำสนทนาเรื่องน�้ำ และวัฏจักรของน�ำ้ โดยค�ำถาม
ทีช่ วนสนทนา : น�ำ้ จะมีโอกาสหมดไปจากโลกหรือไม่
2. รอฟังค�ำตอบ และเชือ่ มโยงการสนทนาสูค่ ำ� ถามหลัก
ค�ำถามส�ำคัญ การเปลี่ยนแปลงของน�้ำ ท�ำให้เกิด
ปรากฏการณ์ใด
3. เปิดวีดิโอ กระบวนการเกิดวัฏจักรของน�้ำและชวน
สนทนาค�ำถามชวนสนทนาเชื่อมโยงสู่กิจกรรม
3.1 เห็นอะไรจากวีดิโอ
3.2 วีดิโอเกี่ยวกับเรื่องใด
3.3 การระเหยของน�้ำจากแหล่งน�้ำเกิดจากอะไร
3.4 ไอน�้ำลอยไปในอากาศจะเปลี่ยนแปลงสภาพ
หรือไม่ เพราะอะไร นักเรียนรู้ได้อย่างไร
3.5 การเปลี่ยนแปลงสภาพของไอน�้ำท�ำให้เกิด
ปรากฏการณ์ใด

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ร่วมสนทนาโดยการตอบค�ำถามทั้งเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล
2. ตอบค�ำถามส�ำคัญ พร้อมยกตัวอย่าง

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. ให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ชุดการทดลอง การเกิด
วัฏจักรของน�้ำ เสร็จการทดลองมีค�ำถาม
Concept : น�้ำในกล่องระเหยกลายเป็นไออยู่ใน
อากาศภายในกล่อง เมื่อกระทบผิวกล่องและ
พลาสติก ซึ่งเย็นกว่าไอน�้ำ จะควบแน่นเป็น
ละอองน�้ำเกาะอยู่ที่ผิวพลาสติกภายในกล่อง
ค�ำถามชวนสนทนา
4.1 อุณหภูมใิ นกล่องพลาสติกเป็นอย่างไร
4.2 เกิดอะไรขึ้นในกล่องพลาสติก และเกิดขึ้น
อย่างไร

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. ปฏิบัติการทดลองโดยอุปกรณ์ชุดทดลองการเกิด
“วัฏจักรของน�้ำ” สนทนาในกลุ่มขณะท�ำการทดลอง
สังเกตบันทึกการเปลี่ยนแปลงจากการทดลองและ
ตอบค�ำถาม
ค�ำตอบส�ำคัญ
4.1 อุณหภูมใิ นกล่องพลาสติกจะสูงขึ้น
4.2 เกิดละอองไอน�้ำเป็นฝ้าเกาะบนแผ่นพลาสติก
เนื่องจากน�้ำในกล่อง เมื่อได้รับความร้อน
กลายเป็นไอควบแน่นเป็นละอองไอน�้ำเกาะ
บนผิวพลาสติกภายในกล่อง

ขั้นสรุป
5. ให้สรุปความรู้จาการทดลองเป็นแผนภูมิ
6. เพิ่มข้อมูลโดยให้ศกึ ษาวัฏจักรจากภาพและชวน
สนทนา
Concept : ไอน�้ำในอากาศเมื่อกระทบอากาศที่เย็น
กว่าจะควบแน่นเป็นละอองน�ำ้ โดยมีฝุ่นละอองน�้ำ
ในอากาศเย็นจับตัวและมองเห็นเป็นรูปร่างต่างๆ
ละอองน�้ำในเมฆเมื่อมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น จะรวมตัว
เป็นหยดน�้ำขนาดใหญ่ข้นึ จนอากาศพยุงไม่ไหว
จึงตกลงสู่พนื้ โลก กลายเป็นฝน

ขั้นสรุป
5. ร่วมกันจัดท�ำแผนภูมสิ รุปผลการทดลอง
6. บันทึกข้อมูลจากภาพ โดยการตอบค�ำถาม
6.1 แหล่งน�ำ้ ต่างๆ การคายน�้ำของพืช ดินที่ชุ่มชื้น
6.2 ไอน�้ำในอากาศเมื่อกระทบอากาศที่เย็นกว่า
ควบแน่นกลายเป็นละอองน�้ำ
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3. ชมวีดิโอ ร่วมสนทนาโดยตอบค�ำถามชวนสนทนา
ทุกค�ำถาม

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ค�ำถามชวนสนทนา
6.1น�้ำระเหยสู่อากาศจากแหล่งใดบ้าง
6.2 น�้ำในอากาศกลับสู่พ้นื โลกได้อย่างไร
7. เพิ่มข้อมูลโดยแจกใบงาน ค�ำถามส�ำคัญ “น�้ำลงสู่
พื้นโลกแล้วไปไหน”

ค�ำถามชวนสนทนา

ขั้นขยายความรู้
8. ให้ร่วมเปรียบเทียบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกล่อง
พลาสติกกับปรากฏการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ ด้วยแผนภูมิการหมุนเวียนน�้ำในกล่อง
พลาสติก
9. ขยายขอบเขตความรู้ด้วยภาพ พร้อมค�ำอธิบายและ
ศึกษาใบงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อวัฏจักรของน�้ำ

ขั้นขยายความรู้
8. ช่วยกันเปรียบเทียบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกล่อง
พลาสติกกับปรากฏการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ ด้วยแผนภูมิการหมุนเวียนน�้ำในกล่อง
พลาสติก
9. ฟัง สนทนา ซักถามเพื่อขยายขอบเขตความรู้
ด้วยภาพ พร้อมค�ำอธิบายและศึกษาใบงาน
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อวัฏจักรของน�้ำ

ขั้นประเมิน
10.ได้สรุปเนือ้ หาด้วยการต่อจิ๊กซอว์ (Jig Saw) แล้ว
ส่งตัวแทนมาน�ำเสนอ พร้อมช่วยกันตรวจสอบ
ผลงานของกลุ่ม
11. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
11.1 หลังจากที่ได้น�ำเสนอ มีใครชื่นชมผลงานของ
ตัวเองบ้าง และชื่นชมว่าอย่างไร
11.2 เมื่อเพื่อนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอ กลุ่มใดแสดง
ชื่นชมผลงานของเพื่อนบ้างหรือไม่ มีวิธีการ
ชื่นชมอย่างไรบ้าง
11.3 เมื่อเพื่อนชื่นชมแล้ว รู้สกึ อย่างไรบ้าง
เชื่อมโยง C (Connect)
11.4 ที่ผ่านมา นักเรียนเคยได้รับค�ำชื่นชม
จากใครบ้าง เรื่องอะไรบ้าง
ปรับใช้ A (Apply)
11.5 นักเรียนจะใช้ค�ำพูดหรือท่าทางแสดง
ความชื่นชมในสถานการณ์ใดบ้าง

ขั้นประเมิน
10.ต่อจิ๊กซอว์ (Jig Saw) แล้วส่งตัวแทนน�ำเสนอผลงาน
และช่วยกันตรวจสอบผลงาน

7. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบัตรงานอภิปรายซักถาม
เพื่อตอบค�ำถามส�ำคัญ

11. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 11.1 – 11.5
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. ยิม้ แย้มแจ่มใส มีกริยาทีผ่ อ่ นคลาย ความกันเอง ใกล้ชดิ ดูแลนักเรียน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม
2. มีความรู้ และมีทกั ษะการสอนในวิชาทีร่ บั ผิดชอบสอนเป็นอย่างดี พร้อมน�ำสู่การปฏิบตั กิ ารสอนได้อย่าง
คล่องแคล่วสอดคล้องกับบทเรียน
3. จัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัตจิ ริง
4. การเรียนการสอนที่มีการทดลอง ครูจะคอยสนทนาซักถามระหว่างการทดลอง ชักชวนให้ศึกษา
เปรี ย บเที ย บโดยให้ นั ก เรี ย นเป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ และครู ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ แ นะน� ำ โดยเฉพาะนั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา
5. การถามค�ำถาม เปิดโอกาสให้นักเรียนตอบเป็นกลุ่มก่อนจึงจะเป็นรายบุคคลและจะถามค�ำถามก่อน
จึงเรียกชื่อให้ตอบ
6. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อการฝึกและพัฒนาทักษะชีวติ

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูกฤษขจร ศรีถาวร
วิทยาศาสตร์ ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กได้ท�ำงานร่วมกัน ท�ำให้เกิดการคิด และประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตโดยที่เด็กไม่รู้ตัว
ได้ทักษะชีวิตไปจากการท�ำงานกลุ่ม การร่วมงานเป็นทีม
วันหนึ่งที่ผมมาเป็นครู ก็เพื่อที่จะสั่งสอนลูกศิษย์ให้โตขึ้นมาเป็นคนดี
มีความรู้ และสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประโยชน์การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมได้
2. อธิบาย ออกแบบ ปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
• ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อ่นื

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ทบทวนความรู้เดิม
1. สนทนาทบทวนความรู้เรื่องไฟฟ้า ซักถามและ
ยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใกล้ตัว

ทบทวนความรู้เดิม
1. ทุกคนร่วมสนทนา ถาม – ตอบ เกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้น และยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ตัว

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
2. ทดลองการเกิดไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่เตรียมไว้
โดยเข้าร่วมเรียนรู้จากกลุ่ม
2.1 ให้เล่นเกมต่อวงจรไฟฟ้า

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
2. แบ่งกลุ่มเล่นเกม “ต่อไฟฟ้า”
2.1 เล่นเกมต่อไฟฟ้าเป็นกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 เป็นถ่านไฟฉายก้อนที่ 1
มีความจุไฟฟ้า 1.5 โวลต์
กลุ่มที่ 2 เป็นถ่านไฟฉายก้อนที่ 2
มีความจุไฟฟ้า 1.5 โวลต์
กลุ่มที่ 3 เป็นสวิตซ์ไฟฟ้า
กลุ่มที่ 4 เป็นหลอดไฟ
2.2 ช่วยกันสรุปความรู้จากการเล่นเกม

2.2 สรุปการเล่นเกม โดยต่อวงจรไฟฟ้าจาก
อุปกรณ์จ�ำลอง
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ให้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัตจิ ริง แจกใบงานและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า กลุ่มละ 1 ชุด โดยให้แต่ละกลุ่มเลือก
คนที่เก่งที่สุดในกลุ่มมารับอุปกรณ์
4. จัดตลาดนัดขยะรีไซเคิล (Recycle) ให้แต่ละกลุ่ม
เลือกวัสดุเหลือใช้มาสร้างชิ้นงาน
4.1 ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มบอกว่าวันนี้ท�ำความดี
อะไรบ้างก่อนออกมาเลือกอุปกรณ์
4.2 ให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนที่แข็งแรงที่สุดใน
กลุ่มออกมารับอุปกรณ์ช้นิ ต่อไป
5. ให้เรียนรู้จากวิทยากร โดยวิทยากรจะคอยให้
ค�ำแนะน�ำในขณะที่นักเรียนสร้างชิ้นงาน
6. ให้นักเรียนปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน และประเมิน
ชิ้นงาน
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ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ทุกกลุ่มเตรียมการปฏิบัติจริง โดยรับใบงาน ศึกษา
ใบงาน โดยแต่ละกลุ่มเลือกเพื่อนที่คิดว่าเก่งที่สุด
ในกลุ่มออกไปรับอุปกรณ์
4. เลือกวัสดุเหลือใช้จากตลาดนัดขยะ
4.1 ตัวแทนกลุ่มบอกความดีที่ได้ท�ำในวันนี้
เพื่อรับอุปกรณ์
4.2 ตัวแทนกลุ่มที่แข็งแรงที่สุดออกไปรับอุปกรณ์
Concept หลัก : หลักในการสร้างชิ้นงาน อ่านใบงาน
ให้เข้าใจ ออกแบบชิ้นงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่เลือก
ส่งผลงานการออกแบบก่อนลงมือท�ำของจริง
5. ฟังค�ำแนะน�ำจากวิทยากรก่อนลงมือปฏิบัติจริง
6. สนทนากันเพื่อออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้
6.1 ออกแบบสิ่งประดิษฐ์
6.2 น�ำเสนอการออกแบบ รับฟังการประเมิน
จากครู วิทยากร และเพื่อน และปรับปรุง
6.3 แต่ละกลุ่มปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน
6.4 ขณะปฏิบัติงาน เรียนรู้จากการลงมือท�ำ
การเสนอแนะจากวิทยากร จากเพื่อน
และจากครู

กิจกรรมครู
ขั้นสรุป
7. ให้แต่ละกลุ่มน�ำเสนอชิ้นงาน และให้นักเรียนช่วยกัน
ประเมิน
8. เสนอแนะเพื่อปรับปรุงชิ้นงาน และให้แสดงความคิด
เห็นในการท�ำต่อ เพื่อน�ำไปใช้ได้จริง
9. การพัฒนาทักษะชีวติ โดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
9.1 ระหว่างการท�ำงานกลุ่ม เพื่อนในกลุ่มมี
ความคิดที่แตกต่างจากนักเรียนหรือไม่
แล้วนักเรียนท�ำอย่างไร เมื่อเพื่อนมี
ความคิดเห็นที่แตกต่าง
เชื่อมโยง C (Connect)
9.2 ในการท�ำกิจกรรมในโรงเรียนหรือที่บ้าน
นักเรียนเคยมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อน
บ้างหรือไม่ ให้เล่าประสบการณ์ และนักเรียน
ท�ำอย่างไร เพื่อหาข้อสรุปในขณะนัน้
ปรับใช้ A (Apply)
9.3 ถ้าหากนักเรียนจะต้องไปท�ำงานหรือคุยกับ
เพื่อนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากนักเรียน
นักเรียนจะท�ำอย่างไรเพื่อให้สามารถท�ำงาน
ได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
7. แต่ละกลุ่มน�ำเสนอชิ้นงาน
8. รับฟังข้อเสนอแนะ ร่วมสนทนาถึงการน�ำไปใช้
ปรับใช้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
9. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 9.1 – 9.3
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1.		ศึกษาหลักสูตรและบูรณาการเนื้อหาสาระ น�ำไปสู่การเรียนรู้ที่ท�ำให้เกิดทักษะการท�ำงานซึ่งจัดอย่าง
สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียน
2.		ให้ความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
3.		เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายวิธีการ เริ่มจากของจริง สู่ของจ�ำลองหรือสัญลักษณ์และเรียนรู้
สิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น การเขียน เรียนรู้จากผู้ท่มี ีทักษะเฉพาะตลอดจนเรียนรู้จากกลุ่ม
4.		ครูสนใจนักเรียนทั่วถึง ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจะคอยดูแลใกล้ชิดกับนักเรียน
ให้ก�ำลังใจและให้ค�ำแนะน�ำ
5.		ซักถามถึงประโยชน์จากการท�ำงานกลุ่ม ซึ่งแสดงถึงการให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการท�ำงานกลุ่ม
มากกว่าผลส�ำเร็จของงานเพียงอย่างเดียว
6.		สอดแทรกค�ำถามหลังจากจัดกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวติ

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูอัญชรี ไชยสถิตวานิช  
วิทยาศาสตร์ ม.1
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
การลดบทบาทของตนเอง เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมๆ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
สิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับเด็ก เพียงแค่ให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ให้เขามองว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กแบบนี้ตลอดไป สักวันหนึ่งเขาต้องโตขึ้นไป
ครูไม่ต้องการคนเก่ง ไม่ต้องการคนที่ร�่ำรวย แต่เป็นคนที่อยู่กับใครก็ ได้
สิ่งนี้จะส�ำคัญกับนักเรียนในการที่จะเอาตัวรอดในอนาคตได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
• เข้าใจและสามารถสร้างแผนผังแสดงสภาพแวดล้อมชุมชนที่อยู่อาศัยได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
• ยอมรับในความแตกต่างทางกาย ทางความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

35

  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทักทาย แนะน�ำการเรียนในชั่วโมง
2. แบ่งกลุ่มนักเรียน โดยให้แบ่งกลุ่มตามหมู่บ้านเพื่อ
ออกไปส�ำรวจชุมชน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ร่วมสนทนาทักทาย ท�ำความเข้าใจกับการออกไป
เรียนนอกห้องเรียน
2. แบ่งกลุ่มตามหมู่บ้านของตนเอง

กิจกรรมส�ำรวจนอกห้องเรียน
3. น�ำนักเรียนไปส�ำรวจชุมชน
4. ชวนสนทนาประสบการณ์ท่พี บเห็นหลังจากไป
ส�ำรวจชุมชน เพื่อน�ำข้อมูลไปสร้างแลนด์มาร์ค
(Landmark) และแผนผังชุมชน

กิจกรรมส�ำรวจนอกห้องเรียน
3. ทุกคนบันทึกสิ่งที่พบเห็นนอกห้องเรียน
4. ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูและ
เพื่อนๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ท่พี บเห็น

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
5. ให้แต่ละกลุ่มสร้างแลนด์มาร์ค (Landmark) และ
แผนผังชุมชน โดยก�ำหนดอุปกรณ์ให้

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
5. แต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ ได้แก่ ไม้จิ้มฟัน 30 อัน
ฝรั่งหั่นเป็นลูกเต๋า 50 ชิ้น และโจทย์คือ การร่วม
สร้างแลนด์มาร์ค (Landmark) และแผนผังในชุมชน
5.1 วางแผน ท�ำแผนผัง
5.2 ลงมือสร้างแลนด์มาร์ค
5.3 น�ำเสนอผลงาน
6. ร่วมสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการท�ำงานกลุ่ม
7. น�ำเสนอรายงาน

6. สังเกตการณ์ท�ำงานกลุ่ม
7. ให้รายงาน หลังจากรายงานสะท้อนสถานการณ์
ในกลุ่ม และการท�ำงานในอนาคตที่ใหญ่ขึ้น
8. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
8.1 กิจกรรมที่ร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม มีความคิดเห็น
ที่เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
8.2 นักเรียนมีวิธีการพูดคุยกันอย่างไรในกลุ่ม ที่มี
ความเห็นไม่ตรงกัน แต่สามารถยอมรับกันได้
เชื่อมโยง C (Connect)
8.3 นักเรียนเคยพบเห็นเหตุการณ์ท่อี ยู่ท่ามกลาง
คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันหรือไม่ ให้เล่า
ประสบการณ์
ปรับใช้ A (Apply)
8.4 นักเรียนท�ำอย่างไรให้เกิดการยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่างนัน้ ได้
(สุ่มให้นักเรียนเล่าประสบการณ์)
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กิจกรรมนักเรียน
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8. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 8.1 – 8.4

  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เผชิญปัญหาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือท�ำอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน
การด�ำเนินการตามแผนและการประเมินผล
3. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อการฝึกและพัฒนาทักษะชีวติ

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูสุภาพร พงษ์เมธา  
สังคมศึกษา ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
วัยเด็กเป็นวัยที่มีความสนุกสนาน ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
คือ การจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน
การพัฒนาผู้เรียนให้ ไปสู่เป้าหมาย คือ แรงบันดาลใจที่ท�ำให้พัฒนาตนเอง
เพื่อน�ำความรู้ ไปพัฒนานักเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
• ปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วม

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
• ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทักทายอย่างเป็นกันเอง ชวนให้นักเรียนทักทาย
เป็นภาษาอาเซียนและถามค�ำถามส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ : นักเรียนท�ำความดีอะไรบ้าง
(เล่าทีละคน)
2. สนทนาเชือ่ มโยงค�ำตอบนักเรียนสูก่ ารท�ำความดี
เริม่ จากตัวนักเรียน จากทีบ่ า้ นสูส่ งั คม โรงเรียน
และชุมชน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ร่วมสนทนาทักทายกันเป็นภาษาอาเซียน และบอก
ถึงการท�ำความดีที่ผ่านมาทีละคน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ให้แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 6 คน ตั้งชื่อ
กลุ่มและเลือกหัวหน้ากลุ่ม
ค�ำถามส�ำคัญ: ถามเหตุผลในการเลือกคนเป็น
หัวหน้ากลุ่ม
4. เปิดคลิปวีดิโอของรุ่นพี่ให้นักเรียนศึกษาและสรุป
concept ของเรื่อง
ค�ำถามส�ำคัญ: จากคลิปวีดิโอ พี่เขาท�ำอะไรผิด
และเมื่อรู้สึกตัว ปรับปรุงตัวอย่างไร
5. ขณะที่นักเรียนตอบ ครูเพิ่มเติมข้อมูล ข้อสรุป ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
6. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดถึงค่านิยม 12 ประการ
และน�ำไปคิดเป็นเรื่องราว เพื่อน�ำเสนอในรูปแบบ
บทบาทสมมติ โดยก�ำหนดเวลากลุ่มละ 10 นาที
7. เมื่อนักเรียนน�ำเสนอ ครูให้ค�ำชม ชวนสนทนาเพื่อ
สรุปข้อคิด และกระตุน้ ให้คดิ ไปสูค่ า่ นิยม 12 ประการ
8. ให้น�ำเสนอบทบาทสมมติ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่ม เลือกหัวหน้าและให้เหตุผลในการเลือก
หัวหน้ากลุ่ม

ขั้นสรุป
9. การพัฒนาทักษะชีวติ โดยใช้เทคนิคค�ำถาม R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
9.1 นักเรียนได้รับหน้าที่ หรือ บทบาทอะไรบ้างใน
บทบาทสมมุติ
9.2 นักเรียนคิดว่าตนเองได้ท�ำหน้าที่นั้นเต็มที่แล้ว
หรือไม่และผลออกมาเป็นอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
9.3 นักเรียนเห็นใครละเลยต่อหน้าที่รับผิดชอบของ
ตนเองหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นส่งผลต่อผู้อื่น
อย่างไรบ้าง ให้เล่าประสบการณ์
ปรับใช้ A (Apply)
9.4 ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมการเป็นคนดีของ
สังคมและพฤติกรรมไม่ควรท�ำ
9.5 ให้นักเรียนคิดค�ำขวัญเชิญชวนคนท�ำดีและออก
มาแสดงท่าทางประกอบ

ขั้นสรุป
9. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R–C–A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริงตาม
ค�ำถามที่ 9.1 – 9.5

2. เสนอตัวอย่างการท�ำความดี จากที่บ้านสู่สังคม
โรงเรียน และชุมชน

4. ชมคลิปวีดิโอและร่วมอภิปรายสรุป concept
จากคลิปวีดิโอ
5. สนทนาเชื่อมโยงสู่ค่านิยม 12 ประการ
6. แต่ละกลุ่มน�ำค่านิยม 12 ประการไปก�ำหนดเป็น
เรื่องสั้นๆ และน�ำเสนอในรูปแบบบทบาทสมมติ
7. สนทนาเชื่อมโยง ข้อสรุปจากแต่ละบทบาทสมมติ
สู่ค่านิยม 12 ประการ
8. น�ำเสนอบทบาทสมมุติ
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตและใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้อย่างสอดคล้องกับบทเรียน (บูรณาการ)
2. ครูเป็นผูอ้ ำ� นวยการให้เกิดการเรียนรู้ โดยเริม่ ตัง้ แต่การเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ เตรียมความพร้อมของผูเ้ รียน
และเป็นผู้คอยอ�ำนวยความสะดวก ให้ค�ำแนะน�ำ พิจารณาผลงาน ให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดผลงาน
3. รู้จักนักเรียนและน�ำข้อมูลจากการรู้จักนักเรียนไปออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มีกิจกรรมที่
หลากหลาย
4. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูสุมน คณานิตย์
สุขศึกษา ม. 1
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
การสอนเรื่องเพศศึกษา เป็นอุปสรรคในการสอน เพราะมีวัฒนธรรมมาเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นครูหรือบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคม ดังนั้น การสอนจึงจะต้องระมัดระวัง
ประกอบกับนักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งการบอกเล่าจากเพื่อน ผู้ใกล้ชิด
หรือการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองทั้งในหนังสือต่างๆ และสื่อออนไลน์ การให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น
การกล้าพูด กล้าถามในช่วงเวลาที่เหมาะสม และได้รับค�ำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ดี
จากการที่เป็นครูสอนสุขศึกษา ซึ่งเป็นวิชาที่เหมาะที่จะสอนเพศศึกษาที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
และเป็นการสอนทักษะชีวิตโดยตรง จึงเป็นแรงบันดาลใจส�ำคัญ ที่จะคิดหากิจกรรม ที่สอดคล้องกับวัย
กับยุคสมัย ให้นักเรียนสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างเหมาะสม เรียกได้ว่ามีทักษะชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้
• อธิบายลักษณะทางเพศและการเปลีย่ นแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
• กล้าแสดงออกทางความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของตนเองด้วยความมั่นใจ

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

42

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. สนทนาทักทาย และกล่าวถึงสาระความรู้ในชั่วโมง
เพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
โดยมีสาระหลัก ในชั่วโมงคือ
1.1 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น
1.2 ความลับกับของลับ

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ร่วมสนทนาถึงสาระความรู้ในชั่วโมงเพื่อเชื่อมโยง
ความรู้เดิมเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศโดยตาม
สาระหลักในชั่วโมง คือ
1.1 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น
1.2 ความลับกับของลับ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. แนะน�ำกิจกรรม “ความลับ ของลับ”
3. ตั้งค�ำถามส�ำคัญ “ให้บอกความแตกต่างระหว่าง
ความลับกับของลับ” โดยให้แต่ละคนบอก
ข้อแตกต่าง ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
4. ให้นั่งเป็นแถว แยกเพศชาย – หญิง
5. แจกภาพสัญลักษณ์ของเพศชาย – หญิง ให้นักเรียน
ตรงตามเพศ
6. ให้วาดภาพต่อเติมตรงตามเพศและแนะน�ำกติกา
6.1 ไม่ให้ใครเห็น (เก็บเป็นความลับ)
6.2 ไม่ให้เขียนชื่อ เลขที่ โดยเด็ดขาด
6.3 เมื่อทุกคนวาดเสร็จ เก็บภาพทั้งหมด
แล้วแจกกลับไปไม่ต้องตรงกับเจ้าของภาพ
6.4 ส่งสัญญาณให้เปิดภาพ และให้สังเกตภาพ
ค�ำถามส�ำคัญหลังกิจกรรม
6.4.1 มีอะไรที่เปลี่ยน มีอะไรที่ไม่ตรงกับ
นักเรียน
6.4.2 ถ้านักเรียนพบความเปลี่ยนแปลงในตัว
เอง นักเรียนจะบอกใครหรือไม่ หรือ
ควรบอกใคร เพราะเหตุใด
6.4.3 นักเรียนเปลี่ยนอะไรบ้าง เขียนบน
กระดานตามค�ำตอบของนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. ร่วมสนทนาซักถามในกิจกรรม “ความลับ ของลับ”
3. ตอบถามส�ำคัญ “ให้บอกความแตกต่างระหว่าง
ความลับกับของลับ” บอกข้อแตกต่าง ให้คะแนน
ข้อละ 1 คะแนน
4. นั่งเป็นแถว แยกเพศชาย – หญิง
5. รับภาพสัญลักษณ์ของเพศชาย – หญิง ให้นักเรียน
ตรงตามเพศ
6. วาดภาพต่อเติมตรงตามเพศ ร่วมกิจกรรมตาม
กติกา
6.1 ไม่ให้ใครเห็น (เก็บเป็นความลับ)
6.2 ไม่ให้เขียนชื่อ เลขที่ โดยเด็ดขาด
6.3 เมื่อทุกคนวาดเสร็จ เก็บภาพทั้งหมด
แล้วแจกกลับไปไม่ต้องตรงกับเจ้าของภาพ
6.4 เมื่อมีสัญญาณให้เปิดภาพ สังเกตภาพและ
ตอบค�ำถามส�ำคัญทีละคน โดยยกมือแสดง
ความสมัครใจตอบค�ำถาม

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
7. สนทนาเพิ่มเติม Concept ส�ำคัญ โดยมีข้อมูล
ประกอบและยกตัวอย่าง caption ที่เด็กๆ ชอบใน
เฟสและให้นักเรียนคิด caption เกี่ยวกับการปรับตัว
และการดูแลต่อพัฒนาการทางเพศ
7.1 นักเรียนรู้แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
อย่างไร ดังนัน้ นักเรียนมีวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
เพศของตัวเองอย่างไร ครูเขียนบนกระดาน ขีด
รอยคะแนนถ้าค�ำตอบซ�ำ้ เรียงล�ำดับ
ความส�ำคัญ
7.2 ถามนักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องเพศ
ที่น่าสนใจในปัจจุบัน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
7. ร่วม สนทนาและตอบค�ำถามส�ำคัญโดยมีข้อมูล
ประกอบ
7.1 เสนอแนะการดูแลรักษาอวัยวะเพศของตัวเอง
โดยตอบทีละคนตามความสมัครใจ
7.2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน โดยตอบพร้อมกัน และตอบทีละคน
ตามความสมัครใจ

ขั้นสรุป
8. เล่าเรื่องเล่าจากพ่อ พร้อมถามแนวคิดจากนักเรียน
เมื่อเรื่องเล่าจบ

ขั้นสรุป
8. ฟังเรื่องเล่าจากพ่อ ร่วมอภิปราย ตอบค�ำถาม
ส�ำคัญ โดยตอบเป็นกลุ่ม และตอบทีละคนตาม
ความสมัครใจ
9. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 9.1 – 9.3

9. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
9.1 ตอนที่ท�ำกิจกรรมมีใครบ้างที่กล้าแสดง
ความคิดเห็น หรือกล้าเล่าประสบการณ์
ท�ำไมถึงกล้า และท�ำไมจึงไม่กล้า
เชื่อมโยง C (Connect)
9.2 มีใครบ้างที่เคยมีประสบการณ์ในการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เหมาะสมจนมี
ความกล้าขึ้นมา อะไรที่เป็นปัจจัยให้เกิด
ความกล้า
ปรับใช้ A (Apply)
9.3 ต่อไปถ้านักเรียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
ของนักเรียนอย่างมั่นใจ โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเอง และผู้อ่นื นักเรียนควรจะค�ำนึงถึง
อะไรบ้าง
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยาที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ใกล้ชดิ นักเรียน
2. รูจ้ กั นักเรียนและน�ำข้อมูลจากการรูจ้ กั นักเรียนไปออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มกี จิ กรรมทีห่ ลากหลาย
3. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ ให้เป็นสาระที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตและใช้ชีวติ ประจ�ำวัน
ได้อย่างสอดคล้องบทเรียน
4. มีความรู้รอบตัวและสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่นักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยการรับรู้และกาลเทศะ
5. เลือกใช้ค�ำพูด สื่อ ได้อย่างเหมาะสมกับสาระและวัยของผู้เรียน
6. ใช้คำ� ถามกระตุน้ ความคิด วิเคราะห์ตลอดกิจกรรมการเรียนรูท้ งั้ ทีเ่ ป็นค�ำถามโดยตรงและมีบตั รงาน หรือ
สื่อประกอบ
7. สนใจทุกค�ำตอบของนักเรียน และมีความฉับไวในลักษณะที่เรียกว่า “เชื่อมโยงค�ำตอบนักเรียนสู่ค�ำถาม
หรือการเรียนรู้ต่อทันที”
8. สอดแทรกหลังค�ำถามกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูเมธาวี เกดา 
ภาษาอังกฤษ ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดปทุมธานี
การสอนภาษาซึ่งเป็นการฝึกทักษะ จึงเลือกการสอนซ�้ำย�้ำทวนและให้ความส�ำคัญกับสภาพนักเรียนในวัยรุ่น
ซึ่งคุ้นชินกับการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น smart phone, อินเทอร์เน็ท นอกจากนี้ ยังให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรียนรู้กับกลุ่มเพื่อน และคุณครูจะต้องมีการเสริมแรง อาจจะเป็นการชมเชย และให้ก�ำลังใจ ไม่ดุถึงแม้ผู้เรียนจะตอบผิด
จัดการเรียนการสอนให้มีบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง และที่ต้องถามเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงกระตุ้นให้ตอบได้
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพราะจะได้คุ้นชิน จะท�ำให้เห็นว่าภาษาอังกฤษไม่ยาก ถ้าผู้เรียนได้รับการฝึกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง จะท�ำให้มีความมั่นใจ และน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้
ความใฝ่ฝันในวัยเด็กที่อยากเป็นครู ประกอบกับมีความชอบภาษาจึงต้องการพัฒนาตนเอง และพัฒนาเด็กไทย ให้รักและ
เห็นคุณค่าของการเรียนภาษามากขึ้น เพราะภาษาเป็นสิ่งใกล้ตัว เป็นใบเบิกทางในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น นอกจากนั้น
ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษากลางทีจ่ ะน�ำเราไปศึกษาหาความรูต้ า่ งๆ ได้มากมายจากเว็บไซต์ จากสือ่ ICT และหนังสือทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถสนทนาทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้
2. มีปฏิสัมพันธ์โดยการสื่อสารกับคนอื่นเป็นภาษาอังกฤษ
3. น�ำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
• กล้าแสดงออกทางความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของตนด้วยความมั่นใจ
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทักทายนักเรียนด้วยประโยคส�ำคัญ
1.1 Good morning my lovely students. How are you?
1.2 Ni hao, xin chao, kumusta
1.3 Do you know we use these phrases for
greeting in which countries?
1.4 So Singapore, Vietnam and Philippines are in
which community?
2. ชวนนักเรียนฟังเพลง ASEAN Way และสนทนากับ
นักเรียนเกี่ยวกับบทเพลง ด้วยค�ำถามส�ำคัญ
2.1 What is the title of this song?
2.2 How many countries are there in ASEAN
community?
2.3 What are they?

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. สนทนาทักทายตามบทสนทนาส�ำคัญ
1.1. Good morning teacher. I’m very well.
Thank you. And you?
1.2. Ni hao, xin chao, kumusta
1.3. Yes, Ni hao is for Singapore, xin chao is
for Vietnam and kumusta is for Philippines.
1.4. ASEAN community
2. ฟังและร่วมสนทนาเกี่ยวกับบทเพลง
2.1 The ASEAN Way
2.2 There are 10 countries
2.3 Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos,
Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore,
Thai, and Vietnam

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 10 กลุ่ม ตามชื่อประเทศ
โดยการจับฉลากธงประจ�ำประเทศ “I’d like you to
divide you into 10 groups by the countries.”
4. แจกบัตรงาน ให้เวลานักเรียนท�ำงานกลุ่มโดยให้
นักเรียนค้นคว้า และสรุปเพื่อน�ำไปแลกเปลี่ยน
ให้ค�ำปรึกษานักเรียนขณะท�ำงานกลุ่ม
บัตรงานที่ 1 ให้ค้นคว้าข้อมูลและเขียนค�ำทักทาย
ขอโทษ ขอบคุณ กล่าวลา เป็นภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศตนเอง
บัตรงานที่ 2 ให้ค้นคว้าข้อมูล ดังต่อไปนี้
• ชื่อประเทศ • ชื่อเมืองหลวง
• ภาพธงชาติ • ชื่อสกุลเงิน
• สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ 2 แห่ง
• เทศกาลที่ส�ำคัญของประเทศ 1 เทศกาล
5. ให้แลกเปลี่ยนผลงานครัง้ ที่ 1 และให้ค�ำปรึกษา
นักเรียน ทุกกลุ่ม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ตามชื่อประเทศ โดยการจับฉลาก
ธงประจ�ำประเทศ

6. ให้แลกเปลี่ยนผลงานครัง้ ที่ 2 ให้ค�ำปรึกษานักเรียน
ทุกกลุ่ม
7. จับฉลากธงประจ�ำประเทศ หรือขออาสาสมัคร
ให้นักเรียนรายงานผลการสนทนาแลกเปลี่ยนกับ
ประเทศอื่น เป็นภาษาอังกฤษ
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4. ช่วยแจกบัตรงาน แต่ละกลุ่มรับบัตรงาน และ
วางแผนการท�ำงานตามบัตรงาน โดยศึกษาจาก
internet
บัตรงานที่ 1 ค้นคว้าและเขียนค�ำทักทายส�ำคัญๆ
เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศของตน
โดยช่วยกันค้นคว้าและสรุปเป็นงานกลุ่มๆ ละ
3 ชุด
บัตรงานที่ 2 ค้นคว้าข้อมูลส�ำคัญเป็นภาษาอังกฤษ
และวาดภาพธงประจ�ำประเทศ โดยช่วยกัน
ค้นคว้าและสรุปเป็นงานกลุ่มๆ ละ 3 ชุด
5. สนทนาแลกเปลี่ยนผลงานครั้งที่ 1 กับเพื่อนประเทศ
อื่น และแจกผลงาน
กติกา พูด อ่าน เขียน เป็นภาษาอังกฤษ และแจก
ผลงานให้เพื่อน
6. สนทนาแลกเปลี่ยนผลงานครั้งที่ 2 เลือกประเทศ
แลกเปลี่ยนตามความสนใจ และแจกผลงาน
7. จับฉลากธงประจ�ำประเทศ หรือาสาสมัครรายงาน
ผลการสนทนาแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นเป็น
ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมครู
ขั้นสรุป
8. สนทนากับนักเรียน ด้วยค�ำถามส�ำคัญ
8.1 How do you say hello in Philippines?
8.2 How do you say thank you in Laos?
8.3 How do you say sorry in Singapore?
8.4 How do you say goodbye in Brunei?
8.5 What is the capital city’s name of Indonesia?
8.6 Which one is the national flag of Cambodia?
8.7 What is the currency in Myanmar?
8.8 What is the famous festival in Thailand?
9. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
9.1 How do you feel when you talk to your
friends in English?
9.2 Which action shows that you are confident?
เชื่อมโยง C (Connect)
9.3 In your experiences, have you ever felt shy
or unconfident? Why?
ปรับใช้ A (Apply)
9.4 What should you do to be more confident
next time?
10.ชวนนักเรียนร้องเพลง The ASEAN Way

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
8. ตอบค�ำถามส�ำคัญ (8.1 – 8.8) เป็นภาษาอังกฤษ
เป็นกลุ่มและรายบุคคล

9. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 9.1 – 9.4

10.ยืนเป็นวงกลมร่วมร้องเพลง The ASEAN Way
พร้อมโบกธงประจ�ำประเทศ
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. มีความรู้และมีทักษะการสอนวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�ำสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว
สอดคล้องกับบทเรียน
2. ศึกษาหลักสูตรและบูรณาการเนือ้ หาสาระน�ำไปสูก่ ารเรียนรูท้ จี่ ะท�ำให้เกิดทักษะการท�ำงาน ซึง่ สอดคล้อง
กับสภาพและบริบทของผู้เรียน
3. รู้และเข้าใจนักเรียน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย
4. มีความสามารถใช้ส่อื และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
5. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้หลากหลายวิธีการ เริ่มจากของจริง สู่ของจ�ำลองหรือสัญลักษณ์
และสู่การเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น เขียน เรียนรู้จากผู้ที่มีทักษะเฉพาะตลอดจนเรียนรู้จากกลุ่ม
6. ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยาที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ใกล้ชดิ นักเรียน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม
7. มีความฉับไวในการแก้ปัญหา และให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างทันท่วงที
8. มีความพร้อมด้านการใช้ส่อื อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้
9. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูสมร ตาระพันธ์
กิจกรรมชุมนุม ม.6
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย
อยากให้ยอมรับความสามารถที่อยู่ในตัวของเด็ก ยอมรับความคิดของเขา
แล้วก็ดึงศักยภาพที่อยู่ในตัวเขาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมาก
ครูจึงมีหน้าที่ต้องให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพในเรื่องของสื่อเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
• มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการผลิตคลิปวีดิโอ

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
• ค้นพบความชอบ ความถนัด และความสามารถของตนเอง

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21
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กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทักทายแบบสบายๆ กับนักเรียนโดยร้องเพลง
“หากพวกเราก�ำลังสบายจงตบมือพลัน”
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณกลุ่มละ
4 – 5 คน โดยใช้เพลงรวมเงิน “รวมเงินให้ดีๆ
รวมเงินคราวนี้อย่าให้พลาด ผู้หญิงนั้นเป็น
เหรียญบาท ผูช้ ายเก่งอาจเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์”

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ให้ความสนใจทักทายครู และร่วมร้องเพลง

ขั้นการเรียนรู้
3. เปิดคลิปวีดิโอ เนื่องจากการถ่ายท�ำผลงานของ
รุ่นพี่ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
การท�ำหน้าที่ต่างๆ ของท�ำสื่อ เพื่อผลิตสื่อ
4. แนะน�ำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมคือ
http.//www.krusamorn.com

ขั้นการเรียนรู้
3. ชมคลิปวีดิโอเพื่อศึกษาการท�ำหน้าที่ของบทบาท
ต่างๆ ที่จะสร้างสื่อสร้างสรรค์ ได้แก่ คนเขียนบท
และท�ำกราฟิก และคนท�ำหน้าที่ประสานงานทั่วไป
4. เรียนรู้บทบาทหน้าที่ต่างๆ จาก http.//www.
Krusamorn.com โดยดาวน์โหลดใบงานที่ 3 – 4
จากเว็ปไซต์ แล้วเขียนส่งกระดาษค�ำตอบที่กระทู้
facebook ของกลุ่มในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของทุก
คนในทีมสื่อสร้างสรรค์ ควรประกอบไปด้วยหน้าที่
อะไรบ้าง แสดงความคิดเห็นเล็กๆ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
5. ให้ค�ำอธิบายถึงความส�ำคัญของบทบาทหน้าที่ต่างๆ
ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทสารคดี
6. ทบทวนบทบาทหลังจากนักเรียนไปฝึกมาแล้ว
ค�ำถามส�ำคัญ “นักเรียนรู้หรือยังว่าอยากท�ำหน้าที่
อะไรในทีม และให้แบ่งกลุ่มตามบทบาทหน้าที่”
7. เชิญรุ่นพี่มาให้ค�ำแนะน�ำโดยแบ่งเป็นฐานตาม
บทบาทหน้าที่และให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้
โดยลองท�ำในฐาน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
5. ฟังค�ำอธิบายเพิ่มเติม

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

2. แบ่งกลุ่มตามค�ำบอกครู เช่น รวมเงิน
เป็น 2 บาท ห้าสิบสตางค์ เป็นต้น

6. แบ่งกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ พร้อมที่จะเรียนรู้จาก
กลุ่มตามฐานต่างๆ
7. ร่วมเรียนรู้กับรุ่นพี่ตามฐานต่างๆ
ฐานที่ 1 การเขียนบทสคริปท์ (script writer)
7.1.1 ศึกษาวิธีการเขียนบทสคริปท์
ผลิตบทส�ำหรับพิธีกร เขียนการด�ำเนิน
เรื่องประกอบไปด้วย scene เวลา
รายละเอียด บท จ�ำนวน shot ฉาก
อุปกรณ์ sound
7.1.2 ทุกคนในกลุ่มศึกษาวิธีเขียนสคริปท์
โดยศึกษารูปแบบการเขียน
ฐานที่ 2 พิธีกร (MC – Master of Ceremony)
7.2.1 ศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกร
คุณลักษณะ เทคนิคการเป็นพิธีกร
7.2.2 ฝึกการหยุด ในลักษณะพิธีภาคสนาม
ตามแนวสารคดีหรืออื่นๆ ต่อหน้า
เพื่อนๆ หรือหน้าห้อง โดยมีรุ่นพี่/เพื่อน
คอยแนะน�ำ

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ฐานที่ 3 ช่างกล้อง (Camera man)
7.3.1 ศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพ วีดิโอ ขนาด
และมุมกล้องต่างๆ ตามต้นไม้ หรือ
มุมตึกสวยๆ
ฐานที่ 4 การตัดต่อวีดิโอ (Editor4)
7.4.1 เรียนรู้การใช้โปรแกรมตัดต่อ วีดิโอ
ต่างๆ จากง่ายไปหายากเป็น Movie
maker และเลือกโปรแกรมเหมาะ
สมกับงานนักเรียน ครูคอยแนะน�ำ
โปรแกรม Adobe Premiere C 56
เว็ปไซต์ http.//www.krusamorn.com
และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการตัดต่อ วีดิโอ
เบื้องต้น ภายในเวลา 15 นาที โดยใช้
ไฟล์วีดิโอผลงานรุ่นพี่ที่เคยเก็บไว้
(ครูเตรียมให้) หรือของเพื่อนกลุ่มวีดิโอ
ฐานที่ 5 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer
Graphic)
7.5.1 เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก เพื่อจัดท�ำแถบชื่อเรื่อง (Title)
หรือภาพเคลื่อนไหวง่ายๆ ในที่ที่ดู
ค�ำแนะน�ำให้ใช้โปรแกรม Adoba
Aflereffect C56 และเว็ปไซต์
http.//www.krusamorn.com
7.5.2 ฝึกปฏิบัติเทคนิคการท�ำคอมพิวเตอร์
กราฟิกง่ายๆ ภายในเวลา 15 นาที
ฐานที่ 6 ประสานงานทั่วไป (Co – Coordinator)
7.6.1 เรียนรู้และท�ำหน้าที่ในการประสานงาน
(Co – Coordinator) ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ตัดต่อประสานงานทัง้ ในและนอก
(ประสานแขกรับเชิญ/สถานที่/อาหาร
และภายในทีมงาน) ให้การท�ำงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น
7.6.2 ศึกษาด้านประชาสัมพันธ์
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กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
8. ให้ทุกคนได้เตรียมอุปกรณ์ ตามบทบาทหน้าที่
เตรียมตัวให้พร้อมที่ออกจะปฏิบัติ การถ่ายท�ำ
ในชั่วโมงต่อๆ ไป

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
8. เข้ากลุ่มใหญ่เพื่อทบทวนว่าตนเองเหมาะสมกับ
หน้าที่นั้นๆ หรือไม่ และเข้ากลุ่มเพื่อทบทวนบทบาท
หน้าที่นั้นๆ โดย
8.1 เข้ากลุ่มเพื่อสรุปบทบาทหน้าที่นั้นๆ ตรวจสอบ
ตนเองว่า เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่นนั้ ๆ
หรือไม่ และให้เรียนรู้อีกครัง้ โดยแนะน�ำใน
กลุ่มต่างๆ จากนัน้ ให้รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อสรุป
บทบาทหน้าที่ตามความถนัดของตนเอง
8.2 ให้ค�ำถาม “ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ฝนตก”
เพื่อผ่อนคลายก่อนปฏิบัติกิจกรรมต่อไป
8.3 ชวนให้สรุปหน้าที่ของตนเองในกลุ่ม
8.4 ร่วมผ่อนคลายด้วยกิจกรรม ”ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง
ฟ้าผ่า ฝนตก”

ขั้นสรุป
9. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
9.1 หลังจากได้ของท�ำการฝึกปฏิบัติ นักเรียนคิดว่า
ความสามารถของนักเรียนเหมาะสมกับหน้าที่
ที่นักเรียนเลือกหรือไม่ และท�ำไมจึงคิดว่า
ตัวเองเหมาะสมกับหน้าที่นี้
9.2 รู้สึกอย่างไรที่เลือกท�ำในต�ำแหน่งที่คิดว่าตัวเอง
เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่นี้
เชื่อมโยง C (Connect)
9.3 ที่ผ่านมานักเรียนเคยใช้ความสามารถจาก
ต�ำแหน่งทีน่ กั เรียนเลือกให้เกิดประโยชน์อย่างไร
9.4 นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความสามารถอื่นๆ
อะไรบ้าง เช่น กีฬา การแสดง ดนตรี เป็นต้น
9.5 แล้วนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่านักเรียนมี
ความถนัดด้านไหน
ปรับใช้ A (Apply)
9.6 นักเรียนจะท�ำอย่างไร จึงจะค้นพบความถนัด
และความสามารถของตัวเอง
9.7 นักเรียนคิดว่าจะสามารถน�ำความถนัด
และความสามารถของตนเองไปใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่าง
9.8 ในอนาคตนักเรียนคิดว่าจะสามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเองให้คลายเป็นจุดเด่น
และเกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือคนอื่นได้
อย่างไร

ขั้นสรุป
9. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 9.1 – 9.8
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�ำสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว
สอดคล้องกับบทเรียน
2. มีความพร้อมในการจัดท�ำ หรือ แสวงหาแหล่งเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความสามารถเฉพาะและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน
(พหุปัญญาหรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
4. จัดให้มีสถานการณ์และแหล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลายในการค้นหาค�ำตอบทั้งในและนอกห้องเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักเรียน ประเมินความสามารถของตนเอง และพัฒนาตามความสามารถ
6. การให้เด็กได้ท�ำกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสามารถและ
บุคลิกภาพของตนเองซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวติ ในอาชีพ
7. ฝึกให้นักเรียนได้ท�ำงานร่วมกัน การท�ำงานเป็นทีมส่งเสริมให้เด็กมีสัมพันธภาพที่ดี
8. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 2

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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ครูโนรี หนูชูสุข  
คณิตศาสตร์ ป.1
โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดสตูล
การสอนไม่ได้เป็นเพียงการเตรียมการสอน เตรียมสื่อเท่านั้น แต่ครูต้องเป็นผู้รอบรู้
มีความรัก มีคุณธรรม ที่จะท�ำให้เด็กเข้าใจและวางใจในตัวครูผู้สอน ท�ำให้พร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง
เป็นปณิธานของชีวิตที่ต้องเป็นครูที่ดีให้ ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
• สามารถบอกลักษณะความสัมพันธ์ของแบบรูปที่สังเกตเห็นได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
• รู้จักสังเกต ตัง้ ค�ำถาม และแสวงหาค�ำตอบ
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
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กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน
1. ชวนนักเรียนร้องเพลง
2. สนทนาถึงสิ่งที่เคยพบเห็นมาก่อนมาโรงเรียน
3. ให้นักเรียนหยิบสิ่งของจากกล่องที่เด็กมองไม่เห็น
ในกล่อง
ค�ำถามส�ำคัญ
3.1 ของที่นักเรียนสัมผัสมีลักษณะอย่างไร
3.2 คิดว่าสิ่งนี้คืออะไร
3.3 ให้วาดภาพสิ่งของที่ตนเองสัมผัสได้บนกระดาน
ด�ำ

ขั้นเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน
1. ร่วมร้องเพลง “สวัสดี”
2. ร่วมสนทนาถึงสิ่งที่ตนเองพบเห็นก่อนมาโรงเรียน
3. หยิบสิ่งของ โดยใช้มอื คล�ำสิ่งของในภาชนะทีละคน
และสังเกตว่ามีลักษณะอย่างไร และตอบค�ำถาม
ส�ำคัญ ข้อ 3.1 - 3.2 และวาดภาพสิ่งของตาม
รูปทรงที่สัมผัสได้บนกระดานด�ำ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. น�ำสิ่งของออกจากภาชนะ เรียงตามแบบรูป
ที่ก�ำหนด จาน – กรวย – จาน ฯลฯ
5. ถามค�ำถามส�ำคัญ
5.1 สิ่งที่ครูน�ำมาเรียงคืออะไร
5.2 สิ่งเหล่านี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
5.3 ถ้านักเรียนจะเรียงต่อจากที่เห็น จะเลือกเรียง
อย่างไร และเพราะอะไร
6. น�ำสิ่งของที่มีรูปทรงต่างจากครัง้ แรกมาจัดเรียง
แก้ว – กระป๋อง – แก้ว – แก้ว – กระป๋อง...
ค�ำถามส�ำคัญ
6.1 สิ่งที่ครูน�ำมาเรียง คืออะไร
6.2 สิ่งเหล่านี้ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
6.3 ถ้านักเรียนจะเรียงต่อจากที่เห็น จะเลือกเรียง
อย่างไร และเพราะอะไร
7. น�ำบัตรรูปทรงเรขาคณิตแทนของจริง
ติดบนกระเป๋าผนัง ให้สังเกตและตอบค�ำถาม
8. ให้ตัวแทน (อาสาสมัคร) ติดรูปทรงเรขาคณิต
จนครบ 3 รูป
9. เฉลยค�ำตอบพร้อมกับนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. สังเกตสิ่งของ
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5. ตอบค�ำถามข้อ 5.1 - 5.3 สังเกตสิ่งของที่ครูน�ำออก
จากภาชนะและช่วยกันตอบค�ำถามส�ำคัญพร้อมกัน

6. สังเกตสิ่งของชุดใหม่ ที่ครูน�ำมาเรียงและร่วมกัน
ตอบค�ำถามส�ำคัญ ค�ำถามที่ 6.1 - 6.3

7. สังเกตบัตรรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งใช้แบบของจริง
และตอบค�ำถาม
8. ส่งตัวแทน/อาสาสมัคร ติดบัตรรูปเรขาคณิตให้มี
ความสัมพันธ์กัน
9. ร่วมกับครูเฉลยค�ำตอบและบอกเหตุผล

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
10.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3 – 5 คน แจกอุปกรณ์
กลุ่มละ 1 ชุด ประกอบด้วย
10.1 บัตรรูปทรงเรขาคณิต 3 แบบ กระดาษขาว
A4 1 แผ่น กาว 1 แท่ง
10.2 บอกกติกา การแข่งขัน
10.2.1 ให้รอสัญญาณก่อนลงมือท�ำ
10.2.2 สังเกตบัตรที่ครูมอบให้แต่ละกลุ่ม
10.2.3 น�ำรูปทรงไปติดกระดาษขาวให้มี
ความสัมพันธ์กับรูปทรงที่ครูมอบให้
10.2.4 กลุ่มใดเสร็จก่อนให้ส่งเสียง เย้!
11. ให้สัญญาณลงมือท�ำ
12. ให้น�ำเสนอผลงานให้เพื่อนดู และช่วยตรวจค�ำตอบ
ค�ำถามส�ำคัญ
12.1 ค�ำตอบจากผลงาน ถูกต้องหรือไม่
12.2 ท�ำอย่างไร จึงจะได้ค�ำตอบที่ถูกต้อง
12.3 ถ้านักเรียนไม่สังเกตแบบรูป คิดว่าค�ำตอบของ
กลุ่มจะถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
13.พาออกนอกห้อง เล่นเกม “ล่าสมบัติ”
โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม
กติกา
13.1 แจกบัตรรูปทรงเรขาคณิต คนละ 1 บัตร
13.2 ทุกคนสังเกตบัตรรูปทรงเรขาคณิตของตนเอง
และทันทีที่ได้ยนิ เสียงนกหวีด ให้น�ำบัตรไปเรียง
ต่ออย่างมีความสัมพันธ์กัน
13.3 ยุติทันทีเมื่อได้ยินเสียงนกหวีด
13.4 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรูป
13.5 สรุปสาระจากการเล่นเกมส์

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
10.แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน รับอุปกรณ์กลุ่มละ 1 ชุด
10.1 สังเกตอุปกรณ์และฟังกติกา
10.2 พูดคุย เพื่อจะท�ำตามกติกาให้เร็วที่สุด

ขั้นสรุป
14.การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
14.1 นักเรียนท�ำกิจกรรมอะไรบ้าง
14.2 นักเรียนท�ำอย่างไรก่อนจะหาค�ำตอบ
14.3 ใครบ้างน�ำบัตรไปต่อโดยไม่สังเกตก่อน
14.4 ท�ำอย่างไร ถึงถูกต้อง

ขั้นสรุป
14.การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 14.1 – 14.10

11. รอฟังสัญญาณก่อนลงมือท�ำ
12.ดูผลงานของกลุ่มเพื่อน เพื่อตรวจค�ำตอบ
ตามค�ำถามส�ำคัญ ที่ 12.1 – 12.3

13.ออกนอกห้อง และแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม
เพื่อเล่นเกม “ล่าสมบัต”ิ
13.1 รับอุปกรณ์
13.2 สังเกตอุปกรณ์ในมือและฟังกติกา ทุกคน
ลงมือเล่นเกมทันทีที่ได้ยินสัญญาณ
13.3 ยุติทันทีเมื่อได้ยินเสียงนกหวีด
13.4 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรูป
13.5 สนทนาสรุปสาระจากการเล่นเกม
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กิจกรรมครู
ขั้นสรุป
เชื่อมโยง C (Connect)
14.5 นักเรียนเคยท�ำกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องใช้
ทักษะการสังเกต
14.6 ท�ำไมต้องสังเกต
14.7 การสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว จะเกิดประโยชน์
อะไร หากนักเรียนตอบไม่ได้ต้องยกตัวอย่าง
ใกล้ตัว เช่น การข้ามถนน ร่างกายตนเองและ
ผู้อื่น ต้นไม้ ท้องฟ้า ฯลฯ
ปรับใช้ A (Apply)
14.8 ต่อไปเมื่อนักเรียนไปในสถานที่ต่างๆ
จะน�ำการสังเกตไปใช้ได้หรือไม่
14.9 สังเกตอะไรบ้าง
14.10 ท�ำไมต้องสังเกต และจะสังเกตอย่างไร
เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือท�ำให้ตนเองมี
ความปลอดภัยมากที่สุด

58
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กิจกรรมนักเรียน

  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�ำสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว
สอดคล้องกับบทเรียน
2. น�ำเข้าสู่บทเรียนสร้างบรรยากาศ ผ่อนคลายเพื่อให้สอดคล้องการท�ำงานของสมองสลับซ้ายขวา
3. จัดขั้นตอนการสอนอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับขั้นตอนนั้นๆ เช่น กรณีคณิตศาสตร์
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน ขั้นทบทวนความรู้เพิ่มเติม ขั้นสังเกตและการรับรู้ ขั้นฝึกจนเกิดความช�ำนาญ
หรื อ ทบทวนความรู ้ เ ดิ ม เพิ่ ม เติ ม ความรู ้ ใ หม่ ฝึ ก ใช้ กิ จ กรรม และน� ำ ไปสู ่ วิ ธี ลั ด หรื อ การสอน
ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์
4. ให้ความส�ำคัญกับทักษะการสังเกต กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ด้วยค�ำถามส�ำคัญทุกขั้นตอน
5. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูนรินทร์ ด�ำฤทธิ์   
วิทยาศาสตร์ ป.3
โรงเรียนบ้านบางหว้า จังหวัดพังงา
เป็นครูต้องเป็นคนที่มีความรู้และความตระหนักในการสร้างคนให้ ได้
ท�ำให้เขาเป็นเยาวชนที่ดี ออกไปสู่สังคม
การที่ครูมาท�ำหน้าที่ครู ก็แค่อยากให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม
สามารถแก้ปัญหาในเรื่องที่มาเผชิญกับตัวเองได้ ถ้าเขามีทักษะชีวิตที่ดี
มีกระบวนการคิดที่ดีก็จะให้เขาสามารถด�ำเนินชีวิตในสังคมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ส�ำรวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
• มีทักษะในการสังเกต และมีแนวทางหาค�ำตอบ
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน
1. ชวนร้องและเต้นตามจังหวะเพลง เพื่อเตรียม
ร่างกายและสมอง

ขั้นเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน
1. ทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
2. ให้นักเรียนดูภาพทิวทัศน์ และจากภาพถามค�ำถาม
ส�ำคัญ
2.1 ภาพที่นักเรียนเห็นมีสิ่งใดบ้างเป็นสิ่งมีชีวิต
และไม่มีชีวติ
2.2 สิ่งมีชีวิตและไม่มชี ีวิตมีอยู่ในภาพเหล่านี้
รวมๆ เรียกว่าอะไร
3. แจกใบงานพร้อมค�ำอธิบายใบงานก่อนออกไป
ส�ำรวจภายในโรงเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
2. ทุกคนสนใจภาพที่ครูน�ำเสนอและตอบค�ำถามที่ 2.1
และ 2.2

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. พานักเรียนส�ำรวจสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
โดยใช้ กิจกรรมหนูน้อยนักส�ำรวจ
5. ชวนอภิปรายว่าสิ่งมีชีวิตใดบ้างที่นักเรียนพบ
สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. ทุกคนออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเก็บข้อมูล
ตาม “ใบกิจกรรรมหนูน้อยนักส�ำรวจ”
5. ร่วมอภิปราย “สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
อย่างไร เช่น เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอาหาร
แหล่งสืบพันธุ์ แหล่งหลบภัย

ขั้นสรุป
6. ให้ดูภาพความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

ขั้นสรุป
6. ศึกษาภาพความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม

ขั้นประเมินผล
7. กระตุ้นให้นักเรียนปรับปรุงงานและน�ำเสนอ
โดยแลกดาวคนละ 3 ดวง
8. ชวนร่วมประเมินผลงานตนเองและเพื่อน
9. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
9.1 ขณะที่ครูให้นักเรียนออกไปส�ำรวจ นักเรียนได้
พบสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง
เชื่อมโยง C (Connect)
9.2 นักเรียนเคยใช้ทักษะการสังเกตกับอะไรบ้าง
ปรับใช้ A (Apply)
9.3 นักเรียนสามารถน�ำทักษะการสังเกตไปใช้ใน
ชีวิตประโยชน์อย่างไรบ้าง ให้ยกตัวอย่าง

ขั้นประเมินผล
7. ปรับปรุงผลงานที่ได้ส�ำรวจมา

3. รับใบงานและตัง้ ใจฟังค�ำอธิบาย

8. ร่วมกันประเมินผลเองโดย ให้ดูดาว 3 ดวงที่ครูแจก
9. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 9.1 – 9.3
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. รู้และเข้าใจนักเรียน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย
2. น�ำเข้าสู่บทเรียน ด้วยบรรยากาศผ่อนคลาย เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมองสลับซ้ายขวาอย่าง
สมดุล
3. ให้นักเรียนได้ความรู้ด้วยการท�ำกิจกรรมต่างๆ โดยที่ครูไม่บอกความรู้โดยตรง
4. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูอานีตา วัฒนพันธ์  
วิทยาศาสตร์ ป.4
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) จังหวัดสงขลา
ครูที่ดีต้องรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความรักและความเมตตาต่อนักเรียน
พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลา
อยากเห็นนักเรียนเจริญเติบโต พร้อมจะก้าวไปเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุและผล
อีกทั้งอยากสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสามารถพัฒนาและดึงศักยภาพในตัวนักเรียนออกมา

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการเกิดรุ้งกินน�้ำได้
2. ออกแบบการทดลองและทดลองรุ้งกินน�้ำได้ถูกต้อง

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
• รู้จักสังเกต ตัง้ ค�ำถาม และแสวงหาค�ำตอบ
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

64

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. เตรียมความพร้อมให้นักเรียนโดยการร้องเพลง
รุ้งกินน�้ำ โดยใช้ youtube และถามค�ำถามส�ำคัญ
ต่อไปนี้
1.1 จากเพลง นักเรียนรู้ข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับ
รุ้งกินน�้ำ
1.2 รุ้งกินน�ำ้ เกิดขึ้นตอนไหน
1.3 ก่อนจะเกิดรุ้งกินน�้ำ จะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง
2. น�ำเสนอภาพรุ้งกินน�้ำจาก youtube และถามค�ำถาม
2.1 ใครเคยเห็นรุ้งกินน�้ำบ้าง เห็นเป็นอย่างไร
2.2 ใครทราบบ้างว่ารุ้งกินน�้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนร่วมกันร้องเพลงรุ้งกินน�้ำ พร้อมแสดง
ท่าทางประกอบและร่วมตอบค�ำถามที่ 1.1-1.3
ทีละคน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. พานักเรียนออกไปทดลองการเกิดรุ้งกินน�้ำนอก
ชั้นเรียน โดยแนะน�ำอุปกรณ์ส�ำหรับนักเรียนและ
อุปกรณ์ของครู
4. ร่วมกันทดลองการเกิดรุ้งกินน�้ำ ด้วยอุปกรณ์ที่น�ำ
มาพร้อมกัน เน้นย�ำ้ ให้นักเรียนสังเกตปรากฎการณ์
ที่เกิดขึ้นจากการทดลอง โดยค�ำถามส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
4.1 สังเกตเห็นปรากฏการณ์อะไรบ้าง
4.2 นักเรียนคิดว่า อะไรท�ำให้เกิดปรากฏการณ์นี้
4.3 อธิบายเชื่อมโยงโดยค�ำถามต่อไปนี้
4.3.1 นักเรียนคิดว่า อะไรท�ำให้เกิด
ปรากฏการณ์น้แี ละ
4.3.2 น�ำค�ำตอบของนักเรียนเชื่อมโยง
(เปรียบเทียบ) กับปรากกฏการณ์จาก
การทดลองของครู จากนัน้ น�ำนักเรียน
เข้าสู่ ชั้นเรียนและให้นักเรียนซักถาม
5. สรุปการเกิดรุ้งกินน�้ำ โดยใช้ power point อีกครั้ง
และอธิบายเพิ่มเติม
6. สรุปผลการทดลองที่ได้จากการร่วมกันออกแบบ
การทดลองของนักเรียน โดยให้นักเรียนท�ำกิจกรรม
ในกลุ่ม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3 – 4 คน ช่วยกัน
วางแผนการทดลองการเกิดรุ้งกินน�้ำจากอุปกรณ์
ที่มี
4. ร่วมกันทดลองการเกิดรุ้งกินน�้ำ ด้วยอุปกรณ์
ที่น�ำมาพร้อมกัน เน้นย�้ำให้นักเรียนสังเกต
ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นจากการทดลอง
โดยค�ำถามส�ำคัญ 4.1 - 4.3
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2. ดูภาพ รุ้งกินน�้ำจาก youtube ร่วมสนทนาและ
ตอบค�ำถามการเห็นรุ้งกินน�้ำของแต่ละคน
ค�ำถามที่ 2.1 -2.2

5. ฟังค�ำอธิบายพร้อมซักถาม(ถ้ามีค�ำถาม)
6. แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อร่วมกันออกแบบกิจกรรม
การทดลอง โดยแต่ละกลุ่มท�ำกิจกรรม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วาดภาพรุ้งกินน�้ำ พร้อมอธิบายภาพ
ที่วาดรุ้งกินน�้ำมาพอเข้าใจ
กลุ่มที่ 2 แสดงบทบาทสมมติ พร้อมค�ำบรรยาย
ประกอบการแสดง
กลุม่ ที่ 3 เติมค�ำในแผนภาพให้สมบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมครู
ขั้นสรุป
7. ให้น�ำเสนอผลงาน ครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน
ผลงานโดยการให้คะแนนตามความเข้าใจและ
ความพึงพอใจของตนเอง โดยให้ดาว
8. ให้นักเรียนออกแบบการทดลอง
8.1 อธิบาย โดย power point เพื่อเชื่อมโยง
การมองเห็นรุ้งกินน�้ำ
8.2 บอกประเด็นที่เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ด้วย
ตนเองคือ “ไม่ได้มแี ค่ละอองน�้ำเท่านั้นที่จะท�ำ
หน้าที่เป็นตัวกลางช่วยท�ำให้เกิดการหักเหของ
แสง แต่ยังมีอีกมากมาย” ดังนั้น
8.2.1 ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่ามีอะไรบ้าง
8.2.2 แต่ละกลุ่มเสนอตัวกลางที่เลือกแล้ว
8.2.3 ให้แต่ละกลุ่มน�ำตัวกลางที่เลือกไป
ออกแบบการทดลอง และทดลอง
เป็นการบ้าน แล้วน�ำเสนอในชั่วโมงต่อไป
9. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
9.1 จากกิจกรรมการสังเกตและการค้นหาค�ำตอบ
ช่วยให้งานส�ำเร็จได้หรือไม่ อย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
9.2 ที่ผ่านมา นักเรียนสังเกตอะไรบ้างรอบๆ ตัว
เป็นพิเศษ แล้วนักเรียนมีวิธกี ารอย่างไร
ในการค้นหาค�ำตอบ
ปรับใช้ A (Apply)
9.3 ถ้าหากเกิดสถานการณ์หนึ่งกับนักเรียน
(เช่น หลงทาง) นักเรียนจะมีวิธกี ารอย่างไร
ในการที่จะท�ำให้ตนเองกลับมาสู่ท่หี มายได้
อย่างปลอดภัย

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
7. แต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลงาน ยอมรับการประเมิน
ผลงานของตนเองโดยเพื่อนในชัน้ เรียน
8. ออกแบบการทดลอง
8.1-8.2 ฟังค�ำอธิบาย ซักถาม

8.2.1 - 8.2.3 แต่ละกลุ่มปรึกษาหารือเพื่อเลือก
ตัวกลาง น�ำสู่การทดลองเป็นการบ้าน

9. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 9.1 – 9.3
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�ำสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว
สอดคล้องกับบทเรียน
2. สนใจศึกษาหาความรู้เพื่อน�ำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนวิทยาศาสตร์ น�ำแนวคิด
ในการพัฒนาขัน้ ตอนการสอน 7 ขัน้ มาทดลองใช้
3. เตรียมการสอน โดยเฉพาะการทดลอง ครูทดลองด้วยตนเองก่อนลงมือปฏิบัติการสอนจริง
4. จัดขั้นตอนการสอนอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมที่สอดคล้องขั้นตอนนั้นๆ
5. ให้ความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
6. การเรียนการสอนทีม่ กี ารทดลอง จะคอยสนทนาซักถามระหว่างการทดลอง ชักชวนให้ศกึ ษา เปรียบเทียบ
โดยให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ และครูท�ำหน้าที่เป็นผู้แนะน�ำโดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษา
7. ให้นักเรียนได้ความรู้ด้วยการท�ำกิจกรรมต่างๆ โดยที่ครูไม่เป็นคนบอกความรู้โดยตรง
8. ให้ความส�ำคัญต่อทักษะการสังเกต กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ด้วยค�ำถามทุกขั้นตอน
9. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
ภาษาไทย ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
นักเรียนเป็นครูของครู นักเรียนได้สอนประสบการณ์ต่างๆ ให้กับครู
ครูก็เป็นผู้สนับสนุนทางการเรียนให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสอนในเรื่องต่างๆ
ทั้งคุณธรรม จริยธรรม ประสบการณ์ชีวิตให้กับเขา
มีครูหลายๆ ท่านที่เราก็ประทับใจ เราอยากจะได้เหมือนกับทุกๆ ท่าน พวกท่านมีพลัง
มีแรง มีกิจกรรมที่สุดยอด ครูได้เรียนแบบท่านและน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
• บอกลักษณะของค�ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
• รู้จักสังเกต ตัง้ ค�ำถาม และ แสวงหาค�ำตอบ
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
1. ทักทายอย่างเป็นกันเองกับนักเรียน
2. แนะน�ำ กิจกรรมที่ 1 ”ปริศนาภาพมายา”
2.1 ให้นักเรียนทุกคนทายค�ำจากภาพบน Power
Point
2.2 ให้นักเรียนอ่านค�ำบน Power Point
2.3 ให้นักเรียนสังเกตค�ำโดยมีค�ำถามส�ำคัญ ดังนี้
2.3.1 ค�ำเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกัน
2.3.2 ค�ำเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร
2.3.3 ค�ำที่มีรูป –ะ ประสมอยู่มคี �ำอะไรบ้าง
2.3.4 ค�ำที่อ่านออกเสียง อะ แต่ไม่มีรูป –ะ
ประสมมีค�ำอะไรบ้าง
2.3.5 ค�ำที่มี –ะ เรียกว่าอะไร
2.3.6 ค�ำที่ไม่มี –ะ เรียกว่าอะไร
3 สรุป Concept ส�ำคัญ โดยสรุปพร้อมกับนักเรียน

4 แนะน�ำ กิจกรรมที่ 2 “นิทานคุณธรรม ตาดู หูฟัง
มือจด”และแจกกระดาษนักเรียนคนละ 1 แผ่น
4.1 ให้นักเรียนดูนิทานคุณธรรมเรื่อง
“กระบองเพชรไร้หนาม” จากวีดิทัศน์
โดยนักเรียนจะต้องเขียนค�ำที่ประวิสรรชนีย์
และค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ในกระดาษ
4.2 เฉลยบน Power Point
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
1. สนทนากับครูและทุกคนมีลักษณะที่ผ่อนคลาย
2. กิจกรรมที่ 1 ”ปริศนาภาพมายา”
2.1 ทุกคนสังเกตภาพ ดังนี้ กระต่าย พระอาทิตย์
ฉลาม ทหาร สมอง จรวด กระทะ สะพาน
มะนาว สไบ กระจก สมุด พยาบาล ระฆัง
ขนม จระเข้
2.2 ทายค�ำจากภาพทุกคนอ่านค�ำ
2.3 ตอบค�ำถามส�ำคัญ ดังนี้
2.3.1 อ่านออกเสียง อะ
2.3.2 มีรูปสระ –ะ และไม่มรี ูป –ะ
2.3.3 กระต่าย พระอาทิตย์ กระทะ สะพาน
มะนาว กระจก ระฆัง จระเข้
(จ�ำนวน 8 ค�ำ)
2.3.4 ฉลาม ทหาร สมอง จรวด สไบ สมุด
พยาบาล ขนม (จ�ำนวน 8 ค�ำ)
2.3.5 ค�ำที่ประวิสรรชนีย์
2.3.6 ค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
3 ทุกคนร่วมสรุป Concept ส�ำคัญคือ ค�ำที่มีรูป –ะ
ประสมอยู่ อ่านออกเสียง อะ เต็มเสียง เรียกว่า
“ค�ำที่ประวิสรรชนีย์” ส่วนค�ำที่ไม่มีรูป –ะ
แต่อ่านออกเสียง อะ กึ่งเสียง เรียกว่า
“ค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์”
4. ฟังค�ำแนะน�ำกิจกรรมที่ 2 “นิทานคุณธรรม
ตาดู หูฟัง มือจด”
4.1 ทุกคนดูและฟังนิทานคุณธรรมเรื่อง
“กระบองเพชรไร้หนาม” เมื่อนิทานจบ
นักเรียนแต่ละคนเขียนค�ำที่ประวิสรรชนีย์
และค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ลงในกระดาษ
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องด้วยปากกาหมึกแดง

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป
5. แนะน�ำ กิจกรรมที่ 3 “ประ ไม่ประ งานนี้รู้แน่”
5.1 แบ่งนักเรียน 4 กลุ่ม (กลุ่มเดิม)และแจกบัตร
ค�ำชุด “พายเรือหาค�ำ” ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่ม
จะได้บัตรค�ำชุดเดียวกัน แต่คนละสี ดังนี้ สีแดง
สีน�้ำเงิน สีด�ำ สีเขียว
5.2 คละบัตรค�ำใส่ลงในตะกร้าที่อยู่ด้านหน้าของ
แต่ละกลุ่ม
5.3 ได้สัญญาณ แต่ละกลุ่มแข่งขันกัน
กติกา เมื่อได้ยนิ เสียงสัญญาณ นักเรียนใน
แต่ละกลุ่มออกมาติดบัตรค�ำทีละคน ลงใน
บ้านประวิสรรชนีย์ หรือ บ้านไม่ประวิสรรชนีย์
ห้ามแย่งกันครัง้ ละ 1 คนเท่านั้น ตัวอย่างบัตร
ค�ำอื่นๆ นอกเหนือจากที่แจกนักเรียน และให้
นักเรียนช่วยกันตอบว่า อยู่ในค�ำประเภทใด
พระสงฆ์ ขโมย ตะโกน เขียวขจี ลายกนก
6. ชวนนักเรียนสรุป Concept อีกครั้ง
Concept ค�ำที่ประวิสรรชนีย์ อ่านออกเสียงอะเต็ม
เสียง ส่วนค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์อ่านออกเสียงอะ
กึ่งเสียง
7. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม R –
C–A
สะท้อน R (Reflect)
7.1 ตอนที่ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง นักเรียนรู้ได้
อย่างไรว่าค�ำใดเป็นค�ำที่ประวิสรรชนีย์หรือค�ำ
ใดไม่ประวิสรรชนีย์
7.2 นักเรียนใช้วธิ ีการใดหรือทักษะใดที่ท�ำให้รู้ว่า
ค�ำใดคือค�ำที่ประวิสรรชนีย์และค�ำใดคือ
ค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
เชื่อมโยง C (Connect)
7.3 นักเรียนใช้ทักษะการสังเกตในชีวิตประจ�ำวัน
อย่างไรบ้าง
7.4 ที่ผ่านมานักเรียนเคยสังเกตสิ่งต่างๆ เพื่อหา
ค�ำตอบหรือไม่ อย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
7.5 ในระหว่างเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนนักเรียน
ใช้ทักษะการสังเกตกับสิ่งรอบข้างอย่างไร

ขั้นสรุป
5. ฟังค�ำแนะน�ำกิจกรรมที่ 3 “ประ ไม่ประ งานนี้รู้แน่”
5.1 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เริ่มจากหัวแถวฝั่งขวา
และรับบัตรค�ำชุด “พายเรือหาค�ำ”
5.2 สังเกตค�ำที่อยู่ในตะกร้า
5.3 ทันทีที่ได้ยินสัญญาณ ตัวแทนกลุ่มเริ่มจาก
ฝั่งขวาคนที่ 1 ติดบัตรค�ำตามประเภทให้ถูก
ต้อง จากนัน้ กลับมาในกลุ่มปรบมือกับตัวแทน
คนที่ 2 จนครบ จ�ำนวนบัตรค�ำทัง้ หมดที่ได้รับ
(20 บัตรค�ำ)
5.4 ตอบค�ำถาม - พระสงฆ์ ตะโกน
(ค�ำที่ประวิสรรชนีย์) ขโมย เขียวขจี ลายกนก
(ค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์)
6. ทุกคนร่วมกันสรุปอีกครั้ง

7. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 7.1 – 7.5
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. รู้จักนักเรียนและน�ำข้อมูลจากการรู้จักนักเรียน ไปออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มีกิจกรรมที่
หลากหลาย
2. ออกแบบกิจกรรมการสอน มีลักษณะที่เริ่มต้นบทเรียนด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสมองซีกขวา
และจบด้วยการพัฒนาสมองซีกซ้าย
3. ให้นักเรียนได้ความรู้ด้วยการท�ำกิจกรรม
4. รู้และเข้าใจนักเรียน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย
5. ยิ้งแย้มแจ่มใส มีกิริยาที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ใกล้ชดิ นักเรียน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม
6. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องการใช้ทักษะการสังเกต ในการท�ำ
กิจกรรมของครูท�ำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกตเพื่อให้ได้พัฒนาทักษะชีวติ ต่อไป

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูนิทรา มาศวิวัฒน์
วิทยาศาสตร์ ม.2
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเป็นการเรียนรู้ท่ีคงทนและยั่งยืน
สิ่งที่คิดว่าอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กมากที่สุดคือ เด็กมีความกระหายและใฝ่รู้
อยากที่จะเรียนรู้ เรียนโดยไม่ต้องท่องจ�ำ แต่สามารถท�ำข้อสอบได้
เพราะแท้จริงแล้วเด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นพบทุกอย่างด้วยตนเอง
ด้วยการลงมือท�ำ จึงเป็นความรู้ท่ีแน่นอน และความรู้นี้จะต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้
• น�ำความรู้ประเภทขยะมาแยกแยะขยะได้อย่างถูกต้องและประดิษฐ์สิ่งของจากขยะได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
• ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นสรุป
1. สนทนาเรื่องที่จะเรียนรู้ในวันนี้ เรื่องขยะ
Concept : การแยกขยะ และประโยชน์จากขยะ
2. แนะน�ำการเรียนรู้แบบฐาน Reuse Recycle และ
Reduce (3Rs)
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. แจ้งกติกาการเวียนฐาน ก�ำหนดนัดหมายเวลา
4. ติดตามการเรียนรู้แบบเวียนฐาน ให้ค�ำแนะน�ำเพิ่ม
เติมข้อมูล แนะแนวทางการแก้ปัญหา ระหว่าง
การเรียนรู้ รวมถึงการชื่นชมผลงาน
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
1. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับขยะ โดยการตอบค�ำถาม
พร้อมยกตัวอย่างที่พบในชีวิตประจ�ำวัน และข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ และการ
ก�ำจัดขยะ 3 Rs (Reuse Recycle และ Reduce)
2. การเรียนรู้แบบฐาน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. สนทนาซักถาม กติกาการเวียนฐานโดยเฉพาะ
ก�ำหนดเวลา
4. การเรียนรู้โดยฐานแต่ละฐาน ซึ่งประกอบด้วยฐาน
Reuse ฐาน Recycle และฐาน Reduce
4.1 กิจกรรมฐานมีรุ่นพี่เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.2 จัดการเรียนรู้โดยเกม เพลง และท่าทางให้
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน
4.3 กิจกรรมตามใบงาน ให้ความรู้โดยการลงมือท�ำ
มีการซักถาม พูดคุย
4.4 น�ำเสนอผลงาน ร่วมชื่นชม ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับผลงาน
4.5 ร่วมกันสรุป (concept) ได้แก่
• Reuse – การน�ำกลับมาใช้ใหม่ ใช้อย่าง
ประหยัด รวมทัง้ บริจาคสิ่งของเหลือใช้
ไม่ใช้แล้ว
• Recycle – การแยกแยะขยะ น�ำไปผ่าน
กระบวนการจัดท�ำให้เป็นของชิ้นใหม่
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้
• Reduce – ลดการใช้หรือการบริโภคที่
ฟุ่มเฟือย เช่น การใช้ถุงผ้า การลดการใช้
โฟม รวมถึงการรับประทานอาหารให้หมด

กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
5. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
5.1 นักเรียนตัดสินใจอย่างไรในการจ�ำแนกและแยก
ประเภทของขยะแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
5.2 นักเรียนมีวิธีการเลือก หรือตัดสินใจอย่างไร
ในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ท�ำวันนี้
เชื่อมโยง C (Connect)
5.3 ในชีวิตประจ�ำวันของนักเรียน นักเรียนมีวธิ ี
ตัดสินใจในการก�ำจัดวัสดุเหลือใช้ได้อย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
5.4 นักเรียนน�ำทักษะการตัดสินใจไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันเรื่องอะไรบ้าง

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
5. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R-C-A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริงตาม
ค�ำถามที่ 5.1 – 5.4
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. รู้และเข้าใจนักเรียน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความสามารถเฉพาะและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน
(พหุปัญญา และหรือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ)
3. ให้ความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
4. คอยซักถามถึงประโยชน์ที่ได้จากการท�ำงานกลุ่ม ซึ่งแสดงถึงการให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการท�ำงาน
กลุ่มมากกว่าผลส�ำเร็จของผลงานเพียงอย่างเดียว
5. สอดแทรกค�ำถามกิจกรรม เพื่อการฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูนงนภัส ภักดี  
ภาษาอังกฤษ ม.3
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา จังหวัดนครพนม
ครูคือผู้ให้ความรู้ที่ไม่สิ้นสุด มีความรัก เมตตาต่อศิษย์ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์
ในปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไปมาก สื่อต่างๆเข้ามามากมาย เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนในห้องเรียน
นอกจากครูจะให้ความรู้ในเรื่องของวิชาการ ครูควรสอนทักษะชีวิตให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนน�ำสิ่งที่ครูสอน
ไปใช้ในชีวิตจริง ใช้ความเก่งและความดีของตัวเองในการอยู่ร่วมกับสังคม ประเทศชาติก็จะรุ่งเรืองต่อไป

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างทางภาษาเรื่องการใช้ verb to do
2. เพื่อให้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญ

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
• ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญ
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทักทายเป็นภาษาอังกฤษและแนะน�ำเพลง
verb to do โดย Power point
2. อ่านเนื้อเพลงให้นักเรียนฟัง และนักเรียนฝึกอ่าน
ตามครู
3. ร้องเพลง verb to do ให้นักเรียนฟัง 2 รอบ
4. ให้นักเรียนร้องเพลง verb to do พร้อมกัน
และให้นักเรียนท�ำท่าทางประกอบจังหวะ
5. ให้นักเรียนท�ำบททดสอบก่อนเรียน (Pretest) 10 ข้อ
จาก power point
5.1 แจก Answer sheets
5.2 อ่านค�ำถาม ค�ำตอบทุกข้อ
5.3 ให้เวลาท�ำข้อสอบ 5 นาที

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทักทายเป็นภาษาอังกฤษ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
6. ให้ความรู้เรื่องการใช้ verb to do โดย power point
อธิบายและยกตัวอย่าง ค�ำนามที่เป็นรูปภาพ ทั้ง
ค�ำนามเอกพจน์และพหูพจน์ โดยให้นักเรียนดูภาพ
ค�ำนามต่างๆ พร้อมทัง้ อธิบายและให้บอกว่าใช้กับ
verb to do ตัวใด และอธิบายการใช้ verb to do ใน
ประโยคค�ำถามและประโยคปฏิเสธ
7. ถามนักเรียนรายบุคคลเรื่องการใช้ verb to do

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
6. ศึกษาจาก power point เรื่องการใช้ verb to do
ที่เป็นภาพค�ำนามเอกพจน์ และพหูพจน์ และ
ศึกษา verb to do ในประโยคค�ำถามและประโยค
ปฏิเสธ

8. ฝึกไหวพริบนักเรียนด้วย กิจกรรม A, E, I, O, U
9. แนะน�ำ The Game of Matching Verbs
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2. ดูและอ่านเนื้อเพลง Verb to do ตามครู
3. ฟังเพลง verb to do ที่ครูร้อง 2 รอบ
4. ร้องเพลง verb to do พร้อมกัน และท�ำท่าทาง
ประกอบจังหวะ
5. ท�ำแบบทดสอบก่อนเรียนทุกคน โดยอ่านจาก
power point และฟังครู แล้วเขียนค�ำตอบใน
Answer sheets

7. ตอบค�ำถาม เรื่องการใช้ verb to do จากภาพใน
power point เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
8. ท�ำกิจกรรม A, E, I, O, U
9. เล่นเกม The Game of Matching Verbs นักเรียน
จับคู่เล่นเกม The Game of Matching Verbs
(Verb to do) โดยมีกติกา ดังนี้
9.1 นักเรียนแต่ละคู่รับการ์ดคู่ละ 7 ใบ
(เล่น 1 กลุ่มใหญ่)
9.2 กรรมการวางประธาน / กริยาที่เข้ากัน เช่น
She does
9.3 ผู้เล่นวาง 1 ใบ (ประธานหรือกริยาก็ได้)
ที่เข้ากันกับค�ำที่กรรมการวางแล้วอ่าน
(ถ้าค�ำไม่เข้ากันรับการ์ดคืน อีก 2 ใบ,
อ่านผิดรับอีก 1 ใบ)

กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้

10.กิจกรรมสะท้อนความสามารถทางภาษา
10.1 แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ท�ำกิจกรรมโดยขออาสา
สมัครเป็นผู้ช่วยครู ประจ�ำกลุ่ม 3 คน

10.2 กิจกรรม dialogue (เติมบทสนทนา) ตัวอย่าง
ประโยค

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
9.4 ได้ Wild Card หมายถึง ใช้ค�ำใดก็ได้ยกเว้นค�ำ
ที่อยู่บนโต๊ะ
9.5 ได้การ์ด Get 3, play new หมายถึง กรรมการ
แจกการ์ดให้ 3 ใบ แก่ผู้เล่นคนต่อไป แล้วจะได้
เล่นทั้งประธานและกริยาตัวใหม่
9.6 กรรมการให้การ์ด ผู้เล่นต้องพูด Thank you
ถ้าไม่พูดจะได้รับการ์ดอีก 1 ใบ
9.7 เล่นไม่ได้ ต้องบอกว่า I can’t play กรรมการ
จะให้การ์ดอีก 1 ใบ ถ้าไม่ได้อกี ก็บอก I pass
9.8 ผู้เล่นต้องวางค�ำตอบให้เสร็จภายในเวลา 10
วินาที ถ้าวางช้าเกินเวลาที่ก�ำหนดจะได้รับ
การ์ดเพิ่มอีก 1 ใบ
9.9 คนที่การ์ดหมดก่อนเป็นผู้ชนะ
10.กิจกรรมสะท้อนความสามารถทางภาษา แต่ละกลุ่ม
จับสลากกิจกรรมที่ครูก�ำหนดให้ ดังต่อไปนี้
10.1 กิจกรรมแผ่นภาพการ์ตูน ดูภาพการ์ตูน
และเติมประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ verb to do
ลงในช่องว่าง ตัวอย่าง ประโยค - Do you go
to school today?
• Yes, I do.
• When does Tom go home
• He goes home at noon.
10.2 กิจกรรม dialogue ตัวอย่างประโยค แล้วเติม
บทสนทนา
A : ………………………………….
B : Yes, she does.
A : How does she go to school?
B : …………………………………
A : What about you? Why don’t you go to
school?
B : …………………………………
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กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
10.3 กิจกรรม Read and Change

11. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
12. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
12.1 จากกิจกรรมเกม นักเรียนมีวิธใี นการตัดสินใจ
เลือกการ์ดอย่างไร
12.2 จากกิจกรรมสะท้อนความสามารถทางภาษา
นักเรียนมีวิธีการช่วยกันเลือกประโยคอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
12.3 นักเรียนเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ
ในเรื่องใดบ้าง (เล่าประสบการณ์)
12.4 นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจท�ำ
ในสถานการณ์นนั้ ๆ
ปรับใช้ A (Apply)
12.5 ต่อไป ถ้านักเรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่
คับขันและต้องตัดสินใจ (ยกตัวอย่างเหตุการณ์
ที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น หากถึงก�ำหนดเวลาที่
นักเรียนต้องเลือกเรียนต่อสายศิลป์
สายวิทย์ หรือสายอาชีพ แต่นักเรียนยัง
ไม่แน่ใจ) ถามนักเรียนว่า นักเรียนจะมีวิธีการ
ตัดสินใจอย่างไร
13.ให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบหลังเรียน
13.1 แจก Answer sheets
13.2 อ่านค�ำถามค�ำตอบทุกข้อ
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
10.3 กิจกรรม Read and Change
อ่านบทอ่านและสร้างประโยคค�ำถามโดยใช้ verb to do
She plays hide and seek. She plays with her
brothers and sisters. They play after school. They play
outdoors. He or she closes his or her eyes. He or she
counts to 100. The other players hide somewhere
nearby. Then the person tries to find the others
ตัวอย่างประโยคที่ได้
• Does she play hide and seek?
• What does she play?
• Where does she play?
• When does she play?
• Do her sisters and brothers play hide and seek?
11. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
12. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 12.1 – 12.5

13.ทุกคนท�ำแบบทดสอบหลังเรียน
13.1 - 13.2 ท�ำข้อทดสอบจาก power point

  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยาที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ใกล้ชดิ นักเรียน
2. รู้จักนักเรียนและน�ำข้อมูลจากการรู้จักนักเรียน เพื่อออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มีกิจกรรมที่
หลากหลาย
3. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตและใช้ในชีวิตประจ�ำ
วันได้อย่างสอดคล้องบทเรียน
4. มีความรู้รอบตัวและสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่นักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยการรับรู้และกาลเทศะ
5. เลือกใช้ค�ำพูด สื่อ ได้อย่างเหมาะสมกับสาระและวัยของผู้เรียน
6. ใช้ค�ำถามกระตุ้นความคิด วิเคราะห์ตลอดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นค�ำถามโดยตรงและมีบัตรงาน
7. สนใจทุกค�ำตอบของนักเรียนและมีความฉับไวในลักษณะที่เรียกว่า “เชื่อมโยงค�ำตอบนักเรียนสู่ค�ำถาม
หรือการเรียนรู้ต่อทันที”
8. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง   
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.5
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จังหวัดตาก
มองนักเรียนว่าเขาคือลูกของเราคนหนึ่ง ความเมตตา
ความเอื้ออาทรจะตามมา มีควาสุขที่เด็กๆ เขาเรียกอาจารย์ว่าแม่
การที่เราจะสอดแทรกทักษะชีวิตเข้าไปในทุกบทเรียน ทุกกิจกรรมได้
ครูเชื่อว่าการตั้งค�ำถามที่ดีน�ำไปสู่ค�ำตอบและหาเหตุและผลของค�ำตอบนั้นได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์การตัดสินใจโดยค�ำนึงถึงผลที่ตามมาอย่างรอบด้าน ทั้งผลบวกและลบ
2. อธิบายวิธกี ารป้องกันโรคและการตัง้ ครรภ์ เมือ่ ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และระบุการป้องกัน
ผลที่ไม่ต้องการ

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
• แก้ปัญหาในสถานการณ์วกิ ฤตได้อย่างเป็นระบบ
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ชักชวนเล่นเกมพบสุข แนะน�ำการเล่นและมีค�ำถาม
ส�ำคัญดังนี้
ค�ำถามส�ำคัญ: ระหว่างนักเรียนขอแลกลูกอมจาก
เพื่อน นักเรียนใช้ทักษะหรือความสามารถด้านใด
บ้างในการแลกลูกอม
2. แทรกการพัฒนาทักษะชีวิต : ทักษะการสื่อสาร
การต่อรอง และการตัดสินใจเชื่อมโยงค�ำตอบ
นักเรียนเข้ากับ การพัฒนาทักษะชีวิต
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ให้ศึกษากรณีตัวอย่าง “ต้นกับอ้อ” โดยขออาสา
สมัครเมื่ออ่านจบ
3.1 ถามค�ำถามส�ำคัญ: ถ้านักเรียนเป็น ต้น
จะท�ำอย่างไร
3.2 บันทึกค�ำตอบนักเรียนบนกระดาน
3.3 สรุปค�ำตอบว่ามีค�ำตอบที่หลากหลาย
4. ให้แบ่งกลุ่มช่วยกันคิดหาทางออก โดยให้แบ่งกลุ่ม
ตามที่ตนเองตัดสินใจ”ให้ทุกคนสมมติตนเองว่า
เป็น ต้น
4.1 ให้เวลาพูดคุยกันและตอบค�ำถามส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ:
4.1.1 เหตุใดจึงเลือกทางเลือกนั้น
4.1.2 การเลือกทางเลือกนี้ จะมีผลอะไร
ตามมา
4.2 ให้น�ำเสนอรายงานกลุ่ม ครูบันทึกบนกระดาน

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. เล่นเกมพบสุขและตอบค�ำถามส�ำคัญ
1.1 นักเรียนแต่ละคนรับลูกอม คนละ 5 เม็ด
ต่างชนิดกัน
1.2 เลือกลูกอมที่ชอบที่สุดเพียงเม็ดเดียว
ที่เหลือคือลูกอมที่ไม่ต้องการ
1.3 ให้ขอเปลี่ยนลูกอมที่ไม่ต้องการจากเพื่อน
2. ตอบค�ำถามพัฒนาทักษะชีวิต อาจมีหลากหลาย

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. อาสาสมัครอ่าน ชาย-หญิง “ถ้าเป็น ต้น จะท�ำ
อย่างไร” และร่วมกันศึกษากรณีตัวอย่าง
“ต้นกับอ้อ” โดยขออาสาสมัครเมื่ออ่านจบร่วมกัน
วิเคราะห์ตอบค�ำถามส�ำคัญ: ถ้านักเรียนเป็น ต้น
จะท�ำอย่างไรและร่วมสรุปค�ำตอบที่หลากหลาย
4. ให้แบ่งกลุ่มช่วยกันคิดหาทางออก โดยให้แบ่งกลุ่ม
ตามที่ตนเองตัดสินใจ”ให้ทุกคนสมมติตนเองว่า
เป็นต้น
สมมติตัวเองเป็น “ต้น” ตัดสินใจ เลือกการตัดสินใจ
แบบใดแบบหนึ่ง
แบบที่ 1 ตัดสินใจต่างกับอ้อ และมีเพศสัมพันธ์กัน
โดยไม่ใช้ถุงยาง
แบบที่ 2 ตัดสินใจต่างกับอ้อ และตัง้ ใจว่าจะแค่
สัมผัสกันภายนอกโดยไม่สอดใส่
แบบที่ 3 ปฏิเสธ อ้อ ว่ายังไม่อยากมีอะไรตอนนี้
4.1 แบ่งกลุ่มแบบที่เลือก และสนทนาภายในกลุ่ม
ตามค�ำถามส�ำคัญค�ำถามที่ 4.1.1 – 4.1.2
4.2 ร่วมสนทนาและสรุปการตัดสินใจของต้นและ
อ้อ
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กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4.3 ชักชวนวิเคราะห์เหตุผล โดยให้แต่ละคนหยิบ
กระดาษสี และอธิบายความหมายของกระดาษ
สี ซึ่งแต่ละสีหมายถึงผลที่จะตามมาจากการ
ตัดสินใจเลือก
4.3.1 อ่านสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของต้น
และอ้อในแต่ละทางเลือกตามกระดาษสี
จนครบ 3 ทางเลือก
4.3.2 ชักชวนสนทนา โดยร่วมอภิปรายตาม
ค�ำถามส�ำคัญ
4.3.2.1 รู้สึกอย่างไร เมื่อรับรู้ผลที่เกิด
ตามมาจากการตัดสินใจ
(ตามกระดาษสี)
4.3.2.2 ตอนที่เลือกตัดสินใจ ได้คดิ ถึง
ผลที่อาจจะเกิดตามมาหรือไม่
อย่างไร เพราะเหตุใดจึงคิด
เช่นนั้น
4.3.2.3 ผลที่ได้รับ (ตามกระดาษสี) เป็น
ผลที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่
เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเกิดผล
ดังกล่าว เพราะเหตุใด
4.3.2.4 หากมีโอกาสตัดสินใจใหม่
จะตัดสินใจเหมือนเดิมหรือไม่
เพราะเหตุใด
(ทุกค�ำถามให้เวลานักเรียนคิด พูดคุย
และกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น สนใจ
ทุกค�ำตอบ)
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4.3 ให้ความสนใจในการวิเคราะห์เหตุผล
เลือกหยิบกระดาษสี คนละ 1 สี ฟังผลที่จะ
ตามมาตามกระดาษสีที่เลือก
2.3.1 อ่านและร่วมสนทนา อภิปรายผลที่
ตามมา ตามกระดาษสีที่เลือก
2.3.2 ประเด็นอภิปรายตามค�ำถามส�ำคัญ
ค�ำถามที่ 4.3.2.1 – 4.3.2.4 ซึ่งไม่มี
ข้อสรุปว่าถูกหรือผิด

กิจกรรมครู
ขั้นสรุป
5. ชวนสนทนาและสรุปการตัดสินใจของต้นและอ้อ
เพื่อสรุปแนวคิดหลักเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

6. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
6.1 ถ้านักเรียนรู้จักวิธีการ ขัน้ ตอนในการตัดสิน
ใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
นักเรียนจะรู้สกึ อย่างไร เพราะเหตุใด
เชื่อมโยง C (Connect)
6.2 ที่ผ่านมานักเรียนเคยใช้วิธกี าร และขั้นตอนใน
การตัดสินใจและแก้ปัญหาหรือไม่ อย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
6.3 ถ้านักเรียนพบปัญหา ต้องการการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาอีก จะมีวิธีการและขั้นตอน
ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
และเหมาะสมได้หรือไม่ อย่างไร

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
5. ร่วมกันสนทนาและสรุปการตัดสินใจของต้นและอ้อ
แนวทางการสรุป (Concept ส�ำคัญ)
• การตัดสินใจ เรามักคิดว่า เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
ส�ำหรับตัวเองเสมอ และไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องที่
ไม่ดีกับเรา
• กระบวนการตัดสินใจ เป็นการเลือกสิ่งที่เราต้องการ
และพร้อมจะยอมรับผลที่จะตามมา ซึ่งจะมีทั้งที่เรา
คาดคิดและเราไม่คาดคิด ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความรู้
มีข้อมูล และประสบการณ์มากเพียงใด
• เมื่อเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด เช่น การตั้งครรภ์โดย
ไม่พร้อม ติดโรค ฯลฯ ทั้งสองคนควรปรึกษาหารือ
ว่าจะท�ำอย่างไร ไม่ให้เป็นภาระของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง หรือฝ่ายหญิงฝ่ายเดียว ก่อนการตัดสินใจควร
หาข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้ค�ำปรึกษาเรื่องนั้นๆ ที่
จะท�ำให้เราได้ข้อมูลและช่วยให้เราพิจารณาอย่าง
รอบด้าน รวมทัง้ อาจหาคนที่เราใกล้ชิด ไว้ใจและ
สามารถรับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างไม่ตัดสินและ
พร้อมให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือเราได้
6. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 6.1 – 6.3
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�ำสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว
สอดคล้องกับบทเรียน
2. กระบวนเรียนรู้ สาระเนือ้ หา และกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาผูเ้ รียนให้มที กั ษะชีวติ โดยเฉพาะการป้องกันปัญหาเรือ่ งเพศ
3. แสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตา เช่น เรียกนักเรียนว่าลูก
4. มีเทคนิคและวิธกี ารทีแ่ ยบยลในการถ่ายทอดสาระส�ำคัญ (Concept) ในเนือ้ หาสาระทีส่ ่งผลต่อเจตคติกบั
พัฒนาการของวัยรุ่น หรือ ความซาบซึ้งในวรรณคดี เป็นต้น
5. ฝึกฝนตนเองให้มีความช�ำนาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดเจตคติ ซาบซึ้ง
(วรรณคดี) และสาระส�ำคัญ เช่น การใช้ค�ำถามเพื่อน�ำไปสู่การคิดวิเคราะห์ และ คิดเชื่อมโยงในทุก
ขั้นตอนของการเรียนรู้
6. ครูมีการใช้ค�ำถามที่มีประสิทธิภาพเพื่อน�ำไปสู่การคิด เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์
7. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อการฝึกและพัฒนาทักษะชีวติ

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์    
วิทยาศาสตร์ ม.6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ครู คือ ผู้อ�ำนวยการให้เกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มที่
ค�ำถามคือ เครื่องมือส�ำคัญในการเรียนรู้
มีครูวิทยาศาสตร์เป็นต้นแบบ ครูจริงจัง ทุ่มเท และครูจะภูมิใจทุกครั้งที่เด็กๆ
ของครูประสบความส�ำเร็จ ความภูมิใจของครูคือความส�ำเร็จของลูกศิษย์นี่เอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA ในด้านต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันได้ถูกต้อง

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
• ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียนด้วยตนเอง
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
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กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ชวนสนทนาลักษณะความแตกต่างด้านเพศ สัญชาติ
เชื้อชาติ โดยให้นักเรียนสังเกตจากภาพ และรอ
ค�ำตอบจากนักเรียน
ค�ำถามน�ำสู่การอภิปราย
1.1 ภาพศพมนุษย์ไม่สามารถระบุตัวบุคคลทั้งเพศ
สัญชาติ เชื้อชาติได้ นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็น
บุคคลใด เพราะเหตุใด ?
1.2 ภาพครอบครัว พ่อ แม่ ลูก เด็กในภาพนั้นเป็น
ลูกที่แท้จริงของพ่อแม่คู่น้หี รือไม่ พร้อมอธิบาย
เหตุผล
ค�ำถามส�ำคัญ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี DNA ต่อสังคม และสิ่ง
แวดล้อมในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไรบ้าง

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทุกคนชมภาพที่ครูน�ำเสนอ พร้อมร่วมสนทนา
ตอบค�ำถามที่ 1.1 และ 1.2
ลักษณะส�ำคัญของการตอบค�ำถาม (ลักษณะการ
อภิปรายอย่างไม่เป็นทางการเหมือนการพูดคุย)
1.1 ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ หรือจากการ
อ่านศึกษามา

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. ให้ข้อมูล DNA เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีของ DNA ในเชิงการแพทย์ เภสัชกรรม
นิติวิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม เป็นต้น
3. เปิดวีดิโอเรื่อง “ DNA Fingering Teaching
(HD Animation)
4. แนะน�ำคลิปวีดิโอ เรื่อง สืบจาก DNA และให้ร่วม
กลุ่มเพื่อวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ
DNA ในด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้อสิ ระในทางสรุป
แต่ก�ำหนดเวลาในการน�ำเสนอ
ค�ำถามส�ำคัญ
4.1 คิดว่าตนเองสามารถใช้กระบวนการตรวจสอบ
ระดับ DNA ได้หรือไม่ อย่างไร ?
4.2 มีวิธีใดที่สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ส่วนบุคคล
ซึ่งนักเรียนสามารถท�ำได้ง่ายๆ บ้าง
4.3 น�ำค�ำตอบส่วนใหญ่สู่กจิ กรรมต่อไป

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. ฟังข้อมูลเพิ่มเติม

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

1.2 เพื่อนๆ จะฟังต้องอ่านพร้อมเพิ่มเติมข้อมูล

3. ชมคลิปวีดิโอ และฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากครู
4. ชมคลิปวีดิโอ เรื่อง สืบจาก DNA และร่วมกัน
วิเคราะห์ อภิปรายตามประเด็นค�ำถามส�ำคัญ
ค�ำถามที่ 4.1 - 4.3

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
5. แนะน�ำกิจกรรม “การพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ
เอกลักษณ์บุคคล” และแจกกระดาษพร้อมแท่น
พิมพ์ เงื่อนไข ต้องพิมพ์ทั้ง 10 นิ้ว
ค�ำถามส�ำคัญ
5.1 ลายนิ้วมือตนเองทั้ง 10 นิ้ว มีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
5.2 ลายนิ้วมือทัง้ 10 นิ้ว มีความเหมือนหรือแตก
ต่างกันหรือไม่อย่างไร

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
5. ปฏิบัติค�ำถามในกลุ่ม “การตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์
นิ้วมือเอกลักษณ์บุคคล” ในการวิเคราะห์ อภิปราย
ตามวัตถุประสงค์
ค�ำถามส�ำคัญ ค�ำถามที่ 5.1 - 5.2

ขั้นสรุป
6. ชวนสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมายและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีของ DNA และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

ขั้นสรุป
6. ร่วมสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมายและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA และน�ำไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน
7. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 7.1 – 7.4

7. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
7.1 นักเรียนคิดว่าการที่นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
DNA มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไรบ้าง
7.2 มีปัจจัยใดบ้างที่ท�ำให้นักเรียนเชื่อว่าความรู้
ที่ได้รับนั้นถูกต้อง
เชื่อมโยง C (Connect)
7.3 นักเรียนคิดว่าอะไรบ้างที่ส�ำคัญในการสร้าง
ข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจ
ปรับใช้ A (Apply)
7.4 นักเรียนคิดว่า ในสถานการณ์ใดบ้างที่นักเรียน
ต้องการหาข้อสรุปเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. บุคลิกภาพ แต่งกายเหมาะสม
2. มีความรู้จริง และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�ำสู่การปฏิบัติการสอนอย่าง
คล่องแคล่ว
3. มีความพร้อมในการจัดท�ำ แสวงหาแหล่งการเรียนรู้ และหรือแหล่งข้อมูล
4. สนใจทุกค�ำตอบของนักเรียน และ มีความฉับไวในลักษณะทีเ่ รียกว่า “เชือ่ มโยงค�ำตอบของนักเรียนให้ได้
เรียนรู้อย่างทันท่วงที
5. เพิ่มเติมข้อมูล หลังจากนักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูลได้ทันท่วงที
6. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ สถานการณ์ และกระแสสังคม
ในปัจจุบัน
7. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 3

การจัดการกับอารมณ์
และความเครียด
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ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูศุภากาญจน์ พลอยเจริญ
ปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร
เปิดกว้างส�ำหรับการเรียนรู้ ไปพร้อมๆ กันกับผู้เรียนเพื่อปลูกฝังทักษะต่างๆ
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและช่วงวัยของผู้เรียน ขณะเดียวกันครูต้องเป็นผู้เรียน
และพัฒนาตนเองให้มีความรู้รอบตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ความประทับใจในตัวครู สมัยวัยเยาว์ที่ครูมีความสง่างาม มีเมตตาต่อตัวเด็กๆ
คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นครูคนนั้น

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านพยัญชนะไทยได้
2. เชือ่ มโยงพยัญชนะกับสัญลักษณ์ของตนได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
• แสดงอารมณ์ ความรู้สกึ ของตนเองได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
น�ำร้องเพลงและแสดงท่าทางในกิจกรรมเข้าจังหวะ เพลง
พยัญชนะไทย และม้าย่อง

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
ร้องเพลงและแสดงท่าทาง เพลงพยัญชนะไทย และม้าย่อง

ขั้นทบทวนความรู้เดิม
1. ทบทวนสัญลักษณ์ของตนเอง ให้นกั เรียนดูภาพ
สัญลักษณ์ของตนเองว่าเป็นรูปอะไร
2. ก่อนเล่นเกมส์ สาธิตให้นกั เรียนมาหยิบพยัญชนะทีต่ รง
กับสัญลักษณ์ของตนเอง เช่น รูปเรือ พยัญชนะไทย ร

ขั้นทบทวนความรู้เดิม
1. แต่ละคนหยิบพยัญชนะไทยทีต่ รงกับสัญลักษณ์ของ
ตนเอง
2. แต่ละคนเปรียบเทียบพยัญชนะของตนเองให้ตรงกับ
พยัญชนะแผ่นชาร์ต

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. แนะน�ำการเล่นเกม “ไล่จบั พยัญชนะไทย” มีพยัญชนะ
ไทยจ�ำนวน 2 ชุด ชุดที1่ วางบนโต๊ะหน้าห้อง และชุดที่
2 จะน�ำมาแจกให้นกั เรียนทุกคน คนละ 1 ตัวอักษร
4. ให้สญ
ั ญาณเล่นเกมและขณะนักเรียนเล่นเกม ครู
แนะน�ำและให้กำ� ลังใจ กระตุน้ ให้มคี วามสนุกสนาน
ผสมกับการเลือกพยัญชนะทีถ่ กู ต้อง ชืน่ ชมเพือ่ นๆ
และให้กำ� ลังใจตนเอง

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ทุกคนนัง่ ประจ�ำกลุม่ เตรียมเปรียบเทียบพยัญชนะ
3.1 แบ่งเป็น 2 กลุ่มรับบัตรภาพตัวอักษร
3.2 ฟังและดูการสาธิตเล่นเกม “ไล่จบั พยัญชนะไทย
4. เล่นเกม เมือ่ ได้ยนิ สัญญานจากครู นักเรียนไปหา
พยัญชนะทีเ่ หมือนกับพยัญชนะในมือ โดยไปทีละ
คน รอให้เพือ่ กลับมานัง่ ก่อนคนต่อไปก็ลกุ ขึน้ ไปเลือก
พยัญชนะ เมือ่ ครบทุกคนนักเรียนปรบมือแสดง
ความยินดี
5. การพัฒนาทักษะชีวติ โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R-C-A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพือ่ พัฒนา
ทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวติ จริงตามค�ำถาม
ที่ 5.1 – 5.5

5. การพัฒนาทักษะชีวติ โดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
5.1 นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อหาพยัญชนะไทยได้
ถูกต้อง
5.2 นักเรียนรู้สกึ อย่างไรเมื่อหาพยัญชนะไม่พบและ
ท�ำอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
5.3 เมื่อนักเรียนไปแข่งกีฬาแล้วชนะ หน้าจะเป็น
อย่างไร ถ้าแพ้หน้าจะเป็นอย่างไร
5.4 นักเรียนท�ำอย่างไรในการดูแลตนเอง
เมื่อผิดหวัง
ปรับใช้ A (Apply)
5.5 ครั้งต่อไปถ้านักเรียนยต้องการหน้ายิ้มต้อง
ท�ำอย่างไร และถ้านักเรียนก�ำลังจะหน้าบึ้ง
นักเรียนจะท�ำอย่างไรให้เปลี่ยนเป็นหน้ายิ้ม
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. ครูมีบุคลิกภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยาที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ใช้ภาษาเป็นกันเอง ใกล้ชิดนักเรียน
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม
2. แสดงออกซึ่งความรัก ความเมาตา เช่น เรียกนักเรียนว่าลูก
3. จัดขั้นตอนการสอนอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมสอดคล้องกับขั้นตอนนั้นๆ
4. ใช้สื่อที่หลากหลายและเพียงพอต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
5. มีความรู้และสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่นักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยการรับรู้
6. มีการใช้สื่อสีสันสดใส และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้สดใสเหมาะสมกับช่วงวัย
7. สอดแทรกค�ำถามขณะนักเรียนปฏิบัตกิ ิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูสมจิตร ข�ำมิน  
สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร
ปัญหาความขัดแย้งมีพื้นฐานมาจากการไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ ได้
การจัดการกับอารมณ์ควรได้รับการฝึกฝนดูแลตั้งแต่เด็กๆ
มีความปรารถนาจะให้การช่วยเหลือ ดูแล ฝึกฝนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการสร้างความสุขให้กับตัวเอง
โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น และจัดการกับอารมณ์ตนเองให้ ได้ เพื่อการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเป็นสุข

จุดประสงค์การเรียนรู้
• อธิบายอารมณ์ความรู้สกึ ที่มีผลต่อสุขภาพ

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
• ผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสร้างสรรค์
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน
แบ่งกลุม่ นักเรียนตามความสมัครใจ 4 กลุม่ แล้วให้นงั่
เป็นกลุม่

กิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน
แบ่งกลุม่ ตามความชอบจ�ำนวน 4 กลุม่ และนัง่ เป็นกลุม่

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ร้องเพลง “ไปทะเล” และชวนสนทนาเพือ่ เชือ่ มโยง
สูส่ าระทีจ่ ะเรียน โดยใช้ Power point “ความสุข”
ประกอบ

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ร่วมร้องเพลง “ไปทะเล” และชมภาพความสุขประกอบ
การสนทนาแลกเปลีย่ นบอกเล่าถึงความสุข

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ (สร้างอารมณ์ 1)
2. กิจกรรมดูให้ดๆี จะมีคำ� ถาม โดยชวนชม คลิปวีดโิ อ
Youtube เรือ่ ง “โอเลีย้ งเพือ่ นทีจ่ ะอยูก่ บั คุณตลอดไป”
และเมือ่ จบถามค�ำถามส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ:
2.1 นักเรียนคิดว่าตอนจบของเรื่องเป็นอย่างไร
2.2 เจ้าโอเลี้ยงจะตายไหม
2.3 ถ้าเจ้าโอเลี้ยงตายนักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
2.4 และถ้าเจ้าโอเลี้ยงไม่ตายนักเรียนรู้สึกอย่างไร
2.5 นักเรียนชอบหรือถ้าให้เลือก นักเรียนจะเลือก
ความรูส้ กึ อย่างใดดี
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ (สร้างอารมณ์ 2)
3. ทบทวนการแบ่งหน้าทีใ่ นกลุม่ และบทบาท
“หัวหน้ากลุม่ เลขานุการกลุม่ ”
4. น�ำเสนอวิธกี ารสร้างความสุขโดยกิจกรรม
“อารมณ์ดี มีมาให้”
5. อธิบายและสาธิตกิจกรรม “อารมณ์ดมี มี าให้”
และเปิดเพลง

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ (สร้างอารมณ์ 1)
2. ร่วมกิจกรรมดูดๆี จะมีคำ� ถาม ชมคลิปวีดโิ อ
เรือ่ ง “โอเลีย้ งเพือ่ นทีจ่ ะอยูค่ คู่ ณ
ุ ตลอดไป”
และร่วมตอบค�ำถามส�ำคัญ 2.1-2.5

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ (สร้างอารมณ์ 2)
3. ร่วมสนทนาถึงบทบาทหน้าทีใ่ นกลุม่ “หัวหน้ากลุม่ และ
เลขานุการกลุม่ ”
4. ร่วมกิจกรรม “อารมณ์ดี มีมาให้”
5. เลขานุการกลุม่ แจกกระดาษทุกคน คนละ 1 แผ่น
5.1 เมื่อฟังเพลง “อารมณ์ด”ี ทุกคนคิดถึงเรื่องดีๆ
หรือเหตุการณ์ดๆี ที่ท�ำให้มีความสุข
5.2 เมื่อเพลงจบให้แต่ละคนบอกเรื่องที่มีความสุข
ของตนเองโดยการวาดภาพหรือเขียนเล่าเรื่อง
(เขียนสั้นๆแล้วเล่าต่อ)
5.3 มอบความสุขให้เพื่อน (ขณะที่มอบเปิดเพลง
เบาๆ) โดย จับคู่ แลกความสุข (กระดาษในมือ
/เล่า) เปลี่ยนคู่ให้มากที่สุดภายในเวลา 3 นาที
ระหว่างการท�ำงานกลุ่มจะชื่นชม ให้ก�ำลังใจ
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กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ (สร้างอารมณ์ 2)

6. ให้แต่ละกลุม่ ช่วยกันคิดถึงความสุขทีผ่ า่ นมาและเลือก
1 เรือ่ ง ทีท่ ำ� ให้มคี วามสุข เพือ่ สะท้อนความรูส้ กึ และ
ระหว่างการเตรียมจะให้กำ� ลังใจ

7. ให้นำ� เสนอระหว่างการเตรียมและน�ำเสนอให้คำ� แนะน�ำ
และให้กำ� ลังใจ
8. การพัฒนาทักษะชีวติ โดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
8.1 ชอบการน�ำเสนอของกลุ่มใดมากที่สุด
เพราะอะไร
เชื่อมโยง C (Connect)
8.2 ที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่ท�ำให้นักเรียนมีความสุข
ปรับใช้ A (Apply)
8.3 ถ้านักเรียนเกิดความรูส้ กึ ไม่ดี ไม่มคี วามสุข
นักเรียนจะสร้างความสุขให้ตวั เองอย่างไร
ทีไ่ ม่ทำ� ให้คนอืน่ เดือดร้อน (พร้อมยกตัวอย่าง)
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ (สร้างอารมณ์ 2)
5.4 ให้น�ำเสนอโดยเลือกคนที่ได้ความสุขมากที่สุด
และน้อยที่สุด “ให้บอกความสุขที่ได้รับจาก
เพื่อน” ก่อนและหลังการน�ำเสนอ จะชื่นชมให้
ก�ำลังใจ
5.5 ทุกคนเมื่อฟังเพลงอารมณ์ดแี ล้ว คิดถึงเรื่อง
ราว หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาและท�ำให้มี
ความสุข
5.6 เขียนหรือวาดภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่มี
ความสุข เมื่อเพลงจบ
5.7 จับคู่เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่กัน
(แลกกระดาษบันทึกความสุข) ให้มากที่สุด
(ภายในเวลา 3 นาที)
5.8 คนที่ได้รับความสุขมากที่สุดและน้อยทีส่ ดุ
น�ำเสนอโดยเล่าเรือ่ งความสุขทีไ่ ด้จากเพือ่ น
6. แต่ละกลุม่ ช่วยกันเลือกเรือ่ งราวความสุขเพียง 1 เรือ่ ง
โดย
6.1 ทุกคนเสนอความสุข
6.2 ลงความเห็นเลือก 1 เรื่อง (ช่วยกันบอกเหตุผล)
6.3 ส่งตัวแทนเลือกวิธีการน�ำเสนอ
6.4 แต่ละกลุม่ ฝึกซ้อมการน�ำเสนอ (เล่าเป็นเรือ่ งราว/
วาดภาพ/ร้องเพลง)
7. น�ำเสนอผลงาน และเพือ่ นทีไ่ ม่นำ� เสนอให้กำ� ลังใจ
8. การพัฒนาทักษะชีวติ โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพือ่ พัฒนา
ทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวติ จริงตามค�ำถาม
ที่ 8.1 – 8.3

  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. มีความรู้รอบตัวและสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่นักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยการรับรู้และกาลเทศะ
2. จัดให้มีสถานการณ์ ให้ค้นหาค�ำตอบ
3. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�ำคัญต่อชีวิต และใช้ในชีวิตประจ�ำ
วันได้อย่างสอดคล้องกับบทเรียน
4. ครูสนใจนักเรียนทัว่ ถึง ระหว่างการปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรู้ ครูจะคอยดูแลใกล้ชดิ กับนักเรียน ให้กำ� ลัง
ใจและให้ค�ำแนะน�ำ
5. กิจกรรมเหมาะกับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการสร้างความสุขในรูปแบบของวิถีชีวิตตามธรรมชาติ
และผ่อนคลายอารมณ์ให้เหมาะสม
6. ประเมินผลการสอนเป็นรายบุคคล และใช้วธิ ีการที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
7. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูสุกัญญา โถสุวรรณ  
คณิตศาสตร์ ม.1
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง จังหวัดจันทบุรี
การก�ำหนดปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ
ท�ำให้การสอนมีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทุกวันที่ให้ความรู้เด็ก เด็กเขาก็จะมีความรู้ ความรู้ที่เขาได้จะสามารถสร้างชีวิตเขาให้เจริญเติบโต
คือสามารถด�ำเนินชีวิตไม่ไปเป็นภัยกับสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

จุดประสงค์การเรียนรู้
• หาค�ำตอบจากสมการอย่างง่ายโดยการน�ำจ�ำนวนแทนค่าตัวแปรได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
• ผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสร้างสรรค์
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ให้ปรบมือเป็นจังหวะ
2. ชวนสนทนาทบทวนเรือ่ งสมการ โดยฟังค�ำถามและ
สรุปเป็นความหมาย
ค�ำถามส�ำคัญ ข้อใดเป็นสมการ และไม่เป็นสมการ
2.1 12 + 50 = 62
2.2 23 -14 = 14 -13
2.3 45 < 3 x 7
2.4 18 ÷ 6 > 20 ÷ 10
2.5 120 + 25 = 5 x 29

ขั้นน�ำสู่บทเรียน
1. ทุกคนร่วมปรบมือเป็นจังหวะ
2. ทุกคนช่วยกันตอบค�ำถาม

ขั้นเพิ่มเติมความรู้ใหม่
3. น�ำเสนอแถบประโยคสมการ ให้พจิ ารณาว่าสมการใด
เป็นสมการเป็นจริงหรือเป็นเท็จ
3.1 13 + 15 = 28
3.2 20 ÷ 5 = 5
3.3 35 ÷ 7 = a

ขั้นเพิ่มเติมความรู้ใหม่
3. ทุกคนร่วมกันวิเคราะห์แถบประโยคและตอบค�ำถาม
ดังนี้
3.1 13 + 15 = 28 ผลเท่ากันเป็นสมการจริง
3.2 20 ÷ 5 = 5 ผลไม่เท่ากัน เป็นสมการเท็จ
3.3 35 ÷ 7 = a ยังไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นจริง
หรือเป็นเท็จ ขึน้ อยูก่ บั ตัวแปร a = 5 จะได้สมการ
ทีเ่ ป็นจริง แต่ถา้ a ≠ 5 สมการจะเป็นเท็จ
4. ทุกคนร่วมคิดและสรุป concept จ�ำนวนทีอ่ ยูท่ างซ้าย
ของเครือ่ งหมายเท่ากับ (=) เท่ากัน สมการทีม่ ลี กั ษณะ
เช่นนี้ เรียกว่าสมการทีเ่ ป็นจริง และถ้าจ�ำนวนทีอ่ ยูท่ าง
ซ้ายของเครือ่ งหมายเท่ากับ (=) และจ�ำนวนทีอ่ ยูท่ าง
ขวาของจ�ำนวนเท่ากับ (=) ไม่เท่ากัน เรียกสมการทีม่ ี
ลักษณะนีว้ า่ สมการเป็นเท็จ

4. ให้เวลานักเรียนคิดและชวนสรุป

2.1 เป็นสมการ
2.2 เป็นสมการ
2.3 ไม่เป็นสมการ
2.4 ไม่เป็นสมการ
2.5 เป็นสมการ
ร่วมสรุป Concept ประโยคสัญลักษณ์ทเี่ ป็นสมการ
มีเครือ่ งหมายเท่ากับ (=)
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กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
5. แบ่งกลุม่ นักเรียน กลุม่ ละ 4 – 5 คน ให้ทำ� กิจกรรมที่
1 “ทบทวนชวนคิด” ระหว่างท�ำกิจกรรมให้คำ� แนะน�ำ
กระตุน้ ให้ชว่ ยกันท�ำงาน และให้ทนั ตามก�ำหนดเวลา

6. ชวนนักเรียนเฉลยกิจกรรมที่ 1 “ทบทวนชวนคิด”
7. ให้ทำ� กิจกรรมที่ 2 “พิชติ ผะหมี”
กติกา กลุม่ ใดเสร็จก่อน จะคะแนนพิเศษ และถ้ากลุม่
ใดแพ้ตอ้ งถูกลงโทษ เช่น ร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทาง
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
5. แบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 4 – 5 คน ท�ำ “ทบทวนชวนคิด”
5.1 เลือกหัวหน้า ตัง้ ชื่อกลุ่ม
5.2 ส่งตัวแทนรับวัสดุ - อุปกรณ์ และซองแถบ
ประโยค
5.3 ปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 ทบทวนชวนคิด กลุ่มใด
เสร็จก่อนได้คะแนนพิเศษ กลุ่มใดที่ได้คะแนน
น้อย ท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ร้องเพลงประกอบ
ท่าทาง หรือท่องสูตรคูณถอยหลัง
5.3.1 สมาชิกในกลุ่มหยิบแถบประโยค 1
ประโยค และติดบนกระดานที่เตรียมไว้
พร้อมทัง้ พิจารณาด้วยวาประโยคนั้นเป็น
สมการหรือไม่และหาค่าความเป็นจริง
5.3.2 สมาชิกผลัดกันไปติดแถบประโยคจน
ครบ
5.3.3 กลุ่มที่เสร็จก่อนและนั่งลงแล้วปรบมือ
3 ครัง้
6. ร่วมกันเฉลยกิจกรรมที่ 1 “ทบทวนชวนคิด”
7. ทุกคนร่วมกันปฏิบตั กิ จิ กรรม “พิชติ ผะหมี”

กิจกรรมครู
ขั้นสรุป
8. ชวนนักเรียนร่วมสรุปตาม Concept
Concept สมการทีเ่ ป็นจริง หมายถึง สมการทีม่ จี ำ� นวน
ทีอ่ ยูท่ งั้ สองข้างของเครือ่ งหมาย เท่ากับ (=) หมายถึง
สมการทีจ่ ำ� นวนด้านซ้ายไปเท่ากับจ�ำนวนด้านขวาของ
เครือ่ งหมายเท่ากับ (=) โดยอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า
ก็ได้
9. แจกใบงานที่ 1 และ 2 ให้ทำ� เป็นการบ้าน

10. แนะน�ำการสรุป Concept
11. การพัฒนาทักษะชีวติ โดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
11.1 ในระหว่างการแข่งขัน นักเรียนเกิดความรู้สึก
อย่างไรบ้าง เมื่อต้องท�ำโจทย์ให้ถูกต้องในเวลา
ที่จ�ำกัดและต้องแข่งขันกับกลุ่มอื่น
เชื่อมโยง C (Connect)
11.2 ที่ผ่านมานักเรียนเคยกังวลหรือเครียดเรื่องใด
บ้าง และนักเรียนมีวิธีการจัดการอารมณ์เหล่า
นั้นอย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
11.3 ถ้านักเรียนไปเจอเพื่อนที่ก�ำลังเครียด นักเรียน
จะแนะน�ำวิธีคลายเครียดที่ไม่ส่งผลกระทบ
ด้านลบอย่างไรบ้าง ต่อไปถ้านักเรียนรูส้ กึ
เครียด จะมีวธิ กี ารขจัดความเครียดอย่างไร
โดยไม่กระทบกับตนเองและคนรอบข้าง

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
8. ร่วมกันสรุป Concept

9. สมาชิกในกลุม่ หยิบแถบประโยคผะหมี แล้วติดบน
กระดานทีเ่ ตรียมไว้ แล้วเรียงประโยคสัญลักษณ์
9.1 สมาชิกผลัดกันไปติดแถบประโยคผะหมี
จนครบ
9.2 กลุ่มที่เสร็จก่อนนั่งลงปรบมือ 3 ครั้ง
9.3 ร่วมกันเฉลยกิจกรรมที่ 2 “พิชิตผะหมี”
9.4 ร่วมกันรวบรวมคะแนนของแต่ละกลุ่ม
แล้วท�ำตามกติกากลุ่มที่ใดที่ชนะได้คะแนนพิเศษ
กลุม่ ทีไ่ ด้คะแนนน้อยถูกลงโทษ
10. ร่วมกันสรุป concept
11. การพัฒนาทักษะชีวติ โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพือ่ พัฒนา
ทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวติ จริงตามค�ำถาม
ที่ 11.1 – 11.3
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1.
2.
3.
4.
5.

รู้และเข้าใจนักเรียน โดยเฉพาะความต้องการและความสามารถตามวัย
ระหว่างท�ำกิจกรรมในห้องเรียนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา
ออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นล�ำดับขั้นตอน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ใช้ภูมิปัญญา ผะหมี (ค�ำกลอนที่เป็นค�ำทาย - ค�ำถาม) มาเป็นสื่อการเรียนรู้
สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูจงจิต รื่นภาคทรัพย์   
คณิตศาสตร์ ม.2
โรงเรียนวัดสลุด จังหวัดสมุทรปราการ
ความส�ำคัญที่เราจะต้องแทรกทักษะชีวิตในการเรียนการสอน
เพราะทักษะชีวิต คือ ความสามารถของทุกคน ในการแก้ปัญหา
เราจะต้องเข้าใจในตัวเด็ก เด็กแต่ละคนพื้นฐานของเขาเป็นอย่างไร
เข้าใจถึงสภาพปัญหาเขาเพื่อที่เราจะแก้ปัญหาของเขาได้ถูกจุดตามที่เขาเกิดปัญหา
เพื่อที่เขาจะได้เป็นคนดีของสังคมในการพัฒนาประเทศต่อไป

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถหาอัตราส่วนของจ�ำนวนหลายจ�ำนวนได้
2. น�ำความรู้สู่การปฏิบัติได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
• มีวิธีการจัดการความขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

103

  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. สนทนาถึงสาระในชัว่ โมงทีผ่ า่ นมาและเชือ่ มโยงกับ
สาระชีวติ ประจ�ำวัน
2. น�ำเชือ่ มโยงสูส่ าระการสอน
3. น�ำเสนอภาพ โดย Power point โดยเปิดภาพ 2 ครัง้
4. เปิดภาพทัง้ หมดเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
5. ถามอัตราส่วนจากภาพ
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
6. แจ้งจุดประสงค์การเรียนในวันนี้ “ เรือ่ งอัตราส่วนของ
จ�ำนวน“ และน�ำเสนอภาพจาก Power Point และ
ตอบค�ำถามประกอบภาพ
7. น�ำเสนอคลิปวีดโิ อการท�ำขนมทองหยอด ชวนสนทนา
สัดส่วนการท�ำขนมทองหยอด และสนทนาถึงประโยชน์
ของการท�ำขนม
ค�ำถามส�ำคัญ
7.1 นักเรียนสามารถท�ำความรูเ้ รือ่ งทีไ่ ปท�ำอะไรได้บา้ ง
7.2 ให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนการท�ำขนมทองหยอด
8. แบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ กลุม่ ละ 4 คน
(คละความสามารถเป็นการท�ำงานอย่างมีความสุข
ตามความสามารถ) แนะน�ำแต่ละกลุม่ แบ่งหน้าที่

9. แจกอุปกรณ์อำ� นวยความสะดวก
10. แนะการท�ำงานแต่ละกลุม่
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. สะท้อนสาระการเรียนรูจ้ ากชัว่ โมงทีผ่ า่ นมาและร่วม
สนทนาภาระหน้าทีใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน
2. ตอบค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องระหว่างภารกิจในชีวติ ประจ�ำวัน
และสาระการเรียนรู้
3. ชมภาพจาก Power Point และสมทบด้วยการตอบ
ค�ำถาม 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 ทุกคนตอบ ครัง้ ที่ 2 คุยกับ
เพือ่ นเพือ่ เพิม่ ข้อมูล
4. ตรวจสอบค�ำถามจากภาพ
5. ทุกคนตอบค�ำถาม
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
6. ฟังค�ำอธิบายประกอบภาพจาก Power Point
พร้อมตอบค�ำถามประกอบการชมภาพ
7. ทุกคนศึกษาคลิปวีดโิ อการท�ำขนมทองหยอดและตอบ
ค�ำถามส�ำคัญ 7.1 และ 7.2 และเขียนอัตราราส่วนการ
ท�ำขนมทองหยอด

8. แบ่งเป็น 4 กลุม่ ภายในกลุม่ มีบทบาทดังนี้
คนที่ 1 คุณอ�ำนวย มีหน้าที่อ�ำนวยความสะดวก
ในการท�ำงาน
คนที่ 2 คุณวางแผน มีหน้าที่วางแผนการท�ำงาน
คนที่ 3 คุณรวบรวมมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล
คนที่ 4 คุณเสนอ มีหน้าทีน่ ำ� เสนองาน
9. คุณอ�ำนวยรับอุปกรณ์
10. ทุกกลุม่ ลงมือปฎิบตั งิ าน
10.1 ตั้งชื่อร้าน
10.2 วางแผน คิดส่วนผสม “ โกโก้เย็นประจ�ำร้าน
จ�ำนวน 3 แก้ว และเลือกแก้วที่อร่อยที่สุด”
ใช้เวลา 20 นาที
10.3 เขียนอัตราส่วนของโกโก้ และเขียนใน Filp
Chart ติดหน้าห้องเวลา 10 นาที
10.4 แต่ละกลุม่ ผลัดกันชิมโกโก้และให้ความอร่อย
เป็นดาว

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
11. สังเกตการณ์ปฏิบตั งิ านและควบคุมเวลา

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
11. นักเรียนทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีน่ ำ� เสนอ
เตรียมน�ำเสนอ

ขั้นสรุป
เมือ่ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรมเสร็จ ตามเวลาทีก่ ำ� หนด
12. ให้กลุม่ ทีไ่ ด้ดาวมากทีส่ ดุ น�ำเสนออัตราส่วนผสมของ
โกโก้ทอี่ ร่อยทีส่ ดุ ในห้อง
13. ให้กลุม่ ทีไ่ ด้ดาวน้อยทีส่ ดุ น�ำเสนอเหตุผลทีค่ ดิ ว่า
สาเหตุใดกลุม่ ของตนจึงได้ดาวน้อย
14. ก�ำหนดสถานการณ์ ถ้าต้องการเลีย้ งแขกมากขึน้ จะ
เพิม่ อัตราส่วนอย่างไร
15. แจกใบงานให้ทกุ คนตอบค�ำถามจากสถานการณ์ที่ 14
16. ประเมินความรูเ้ นือ้ หาสาระด้วยกิจกรรม Exit Ticket

ขั้นสรุป

17. การพัฒนาทักษะชีวติ โดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
17.1 นักเรียนมีปัญหาอะไรบ้างในขณะที่ท�ำงานกลุ่ม
17.2 นักเรียนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เมื่อมีเพื่อน
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
เชื่อมโยง C (Connect)
17.3 นักเรียนมีประสบการณ์อะไรบ้างในการท�ำงาน
ร่วมกันแล้วเกิดปัญหา
17.4 นักเรียนท�ำอย่างไรจึงหยุดความขัดแย้งได้
ปรับใช้ A (Apply)
17.5 นักเรียนจะมีวธิ กี ารจัดการกับความขัดแย้งได้
อย่างไร

12. กลุม่ ทีไ่ ด้ดาวมากน�ำเสนออัตราส่วนผสม
13. กลุม่ ทีไ่ ด้ดาวน้อย น�ำเสนอเหตุผลและแนวทาง
ปรับปรุง
14. ทุกคนเขียนสถานการณ์ทถี่ กู ก�ำหนด
15. รับใบงานและตอบค�ำถาม
16. ทุกคนร่วมกิจกรรม Exit Ticket
16.1 รับบัตรงานคนละ 1บัตร
16.2 เขียนค�ำตอบแล้วติดป้าย Exit Ticket
ก่อนออกจากห้องเรียน
17. การพัฒนาทักษะชีวติ โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพือ่ พัฒนา
ทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวติ จริงตามค�ำถาม
ที่ 17.1 – 17.5
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. รู้และเข้าใจนักเรียน โดยเฉพาะความต้องการ ความสามารถวัย
2. รูจ้ กั นักเรียนและน�ำข้อมูลจากการรูจ้ กั นักเรียนไปออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มกี จิ กรรมทีห่ ลากหลาย
3. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความสาคัญต่อชีวิตและใช้ในชีวิตประจ�ำ
วันได้อย่างสอดคล้องกับบทเรียน (บูรณาการ)
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้หลากหลายวิธีการ เริ่มจากทฤษฏี สู่ของจ�ำลองหรือสัญลักษณ์และ
การปฏิบัติการจริง
5. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/

106

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 4

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
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ครูบานเย็น ชาญธนะวัฒน์  
ปฐมวัย 2
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระบวนการที่เราคิดว่าดีที่สุด ส�ำหรับพื้นที่บนดอยของเรา คือ
กระบวนการเล่นกับของเล่นประจ�ำเผ่า เด็กได้เล่น ได้ปฏิบัติ ความรู้ความจ�ำในส่วนนี้
สู่กระบวนการเล่นปนเรียน เด็กได้ความรู้ เด็กได้ความจ�ำ
จ�ำจากการเล่น จ�ำแนกเหล่านี้จะคงทนและนาน
สิ่งที่เราคาดหวังกับเด็ก นอกจากเด็กได้ความรู้แล้ว เด็กจะต้องมีทักษะชีวิตด้วย
เด็กสามารถน�ำเอามาปรับใช้ในอนาคตได้ แล้วปรับตัวอยู่ในสังคม
เป็นคนดี เพื่อมีการด�ำเนินชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ปฏิบัติตนเบือ้ งต้นและท�ำตามค�ำสั่งได้
2. ปรับตัวร่วมเรียนรู้กับผู้อื่นได้อย่างสนุกสนาน

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ปฏิบัติตามกฎ กติกาในกลุ่ม/ชั้นเรียน/สังคม

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
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กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. พาร้องเพลง สวัสดีทักทาย
2. ทบทวนกติกาการอยู่ร่วมกัน เพื่อเรียนรู้จาก
กิจกรรม
3. สร้างข้อตกลงการออกไปเรียนนอกห้องเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ร่วมสนทนาทักทาย ร้องเพลง “สวัสดีทักทาย”
2. ให้ความร่วมมือตอบค�ำถามเกี่ยวกับกฎกติกาการ
อยู่ร่วมกัน
3. ร่วมสร้างข้อตกลงก่อนออกไปเรียนนอกห้องเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ก่อนออกไปเรียน
นอกห้องเรียน
4.1 แนะน�ำการละเล่นของชนเผ่า พร้อมสาธิต
การละเล่นต่างๆ มีภูมิปัญญาช่วยแนะน�ำและ
ครูอยู่ใกล้เพื่อดูแลและร่วมแก้ปัญหา
4.1.1 การเล่นลูกสะบ้า

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

4.1 ดูการสาธิตการละเล่นจากครูและภูมิปัญญา
เล่นการละเล่นต่างๆ ดังนี้
4.1.1 การเล่นลูกสะบ้าปั่น (ลูกสะบ้า ภาษา
ไทยใหญ่เรียกว่า “หมากนิม” ภาษา
มูเซอแดงเรียกว่า “หม่ายี้สื่อต่อดะเว”)
วิธีการเล่น
• หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม ออกมาเป่ายิ้งฉุบ
กลุ่มที่แพ้เป็นผู้วางลูกสะบ้า โดยวางเป็น
รูปวงกลม จ�ำนวน 10 ลูก ระหว่างที่วาง
ลูกสะบ้าให้นักเรียนฝึกนับเลขไปด้วย
เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดให้กลุ่มที่ชนะเป็น
ผู้โยนลูกสะบ้า โดยยืนเรียงแถวตอนลึก
อยู่ฝั่งตรงข้ามกลุ่มแรก
• วิธีการโยน โยนด้วยมือขวา/มือซ้าย/ก�ำปั้น/
พนมมือ/วางบนหลังเท้า/คีบนิ้วเท้า/ดีดด้วยนิ้ว
มือไปที่ลูกสะบ้าฝ่ายตรงข้าม โดยให้ลูกสะบ้า
ล้ม ระหว่างที่โยนลูกสะบ้าให้นักเรียนฝึกนับ
เลขไปด้วยจนครบทุกคน แล้วจึงนับจ�ำนวนที่
ลูกสะบ้าล้มได้คะแนนตามลูกสะบ้าที่ล้ม
• เมื่อโยนครบทุกคน ให้เปลี่ยนวิธีการโยน
เป็นโยนด้วยมือซ้าย/ก�ำปั้น/พนมมือ/วางบน
หลังเท้า/คีบนิ้วเท้า/ดีดด้วยนิ้วมือ ตามล�ำดับ
และนับคะแนนไปเรื่อยๆ

กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4.1.2 การเล่นตีวงล้อ

4.1.3 การเล่นม้ากะลามะพร้าว

4.1.4 การเล่นรถสามล้อ

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4.1.2 การเล่นตีวงล้อ (ภาษาไทยใหญ่
เรียกว่า “หมากล้อ” ภาษามูเซอแดง
เรียกว่า “แอแซะคือเว”)
วิธีการเล่น
• ให้นักเรียนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เข้าแถว
ตอนลึก โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับอุปกรณ์
วงล้อ 1 วง และไม้ส�ำหรับตัวงล้อ 1 ชิ้น
• นักเรียนที่อยู่หน้าสุดของแต่ละกลุ่มเป็น
ผู้เล่นคนแรก
• ให้นักเรียนใช้ไม้ตีวงล้อของตัวเอง ไปยังจุด
ที่ก�ำหนดไว้ แล้วตีวนกลับมาให้เพื่อนคนถัดไป
ที่อยู่ในแถว
• นักเรียนเล่นวนกันไปจนครบคน
• กลุ่มใดสามารถเล่นได้ครบจ�ำนวนคนก่อนจะ
เป็นผู้ชนะ
4.1.3 การเล่นม้ากะลามะพร้าว (ภาษาไทย
ใหญ่เรียกว่า “ม้าก๊อบแก๊บ”
ภาษามูเซอแดง เรียกว่า “มะเปาคือเว”)
วิธีการเล่น
• ให้นักเรียนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เข้าแถว
ตอนลึก โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับอุปกรณ์
“ม้าก๊อบแก๊บ” หรือ กะลา 2 กะลาที่ร้อยเชือก
ไว้แล้ว กลุ่มละ 1 ชิ้น
• นักเรียนที่อยู่หน้าสุดของแต่ละกลุ่มเป็นผู้เล่น
คนแรก
• ให้นักเรียนเดินบนกะลา ไปยังจุดที่ก�ำหนดไว้
แล้ววนกลับมาให้เพื่อนคนถัดไปที่อยู่ในแถว
• นักเรียนเล่นวนกันไปจนครบคน
• กลุ่มใดสามารถเล่นได้ครบจ�ำนวนคนก่อนจะ
เป็นผู้ชนะ
4.1.4 การเล่นรถสามล้อ (ภาษาไทยใหญ่
เรียกว่า “หมากล้อ” ภาษามูเซอแดง
เรียกว่า “แอแซะคือเว”)
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กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้

5. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
5.1 ลูกๆ รู้สกึ อย่างไรที่ได้เล่นร่วมกัน
5.2 จากการละเล่นที่ลูกๆ เล่น จ�ำได้ไหมว่า
มีข้อตกลงไรบ้างก่อนไปเล่น
5.3 มีใครไม่ปฏิบัตติ ามข้อตกลงบ้าง เพราะอะไร
เชื่อมโยง C (Connect)
5.4 เวลาเพื่อนๆ เล่นกันแล้วไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
เกิดอะไรขึ้นบ้าง
ปรับใช้ A (Apply)
5.5 กฎกติกาในห้องเรียนของเราควรมีอะไรบ้าง
5.6 เราควรปฏิบัตติ นอย่างไรในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
วิธีการเล่น
• ให้นักเรียนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เข้าแถว
ตอนลึก โดยทุกคนในกลุ่มจะได้รับอุปกรณ์
รถสามล้อ คนละ 1 คัน
• นักเรียนที่อยู่หน้าสุดของแต่ละกลุ่มเป็นผู้เล่น
คนแรก
• ให้นักเรียนนั่งรถสามล้อ และไหลลงจากเนิน
ทีละคน
• นักเรียนเล่นวนกันไปจนครบคน
• กลุ่มใดสามารถเล่นได้ครบจ�ำนวนคน
ก่อนจะเป็นผู้ชนะ
5. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 5.1 – 5.6

  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. แสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตา เช่น เรียกนักเรียนว่า “ลูก”
2. รูจ้ กั นักเรียนและน�ำข้อมูลจากการรูจ้ กั นักเรียนมาออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มกี จิ กรรมทีห่ ลากหลาย
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการเล่นเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตามช่วงวัย และสร้างกฎ
กติกา เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ชวี ิตร่วมกันในสังคม
4. เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ น�ำเอาธรรมชาติ วัฒนธรรม ผสมผสานเพื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
การพัฒนาทักษะชีวิต
5. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูสุธีรา ภู่พงศ์พันธ์กุล
ปฐมวัย
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจนเป็นทักษะที่ติดตัว
สามารถน�ำมาใช้ ได้ทันทีเมื่อต้องการ ท�ำให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข
การปลูกฝังทักษะชีวิตในวัยเรียนควรเริ่มตั้งก่อนประถมศึกษา
จึงอยากท�ำหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์ที่สุด

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. รู้จักประหยัดใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
2. มีสมรรถภาพทางร่างกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ่ – เล็กที่ดขี ึ้น

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• รู้จักช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจผู้อ่นื
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. น�ำร้องเพลง “กิ่ง ก้าน ใบ” พร้อมแสดงท่าประกอบ

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ร่วมร้องเพลง “กิ่ง ก้าน ใบ” พร้อมแสดงท่าทาง
ประกอบ
2. ทุกคนเล่นบทบาทสมมติตัวเองเป็นต้นไม้ โดยต้นไม้
เป็นสิง่ ทีม่ ชี วี ติ มีสว่ นประกอบเป็นล�ำต้น กิง่ ก้าน ใบ
2.1 จินตนาการท่าทางตามสถานการณ์ “ในวัน
หนึ่งท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้ม มีลมแรงพัดผ่านต้นไม้
โดยเอนไปมา และฝนก็ตกอย่างแรง ต้นไม้ถูก
ลมพัด ก็ลู่ไปตามลม พัดไปทางซ้าย พัดไปทาง
ขวา และทันใดนัน้ เอง ฟ้าก็ผ่าลงมาที่ต้นไม้ต้น
หนึ่ง ดังเปรี้ยงๆๆ ต้นไม้ต้นนัน้ กิ่งก็หักลง”
2.2 ท�ำท่าทางกิ่งไม้อาจหัก 2 กิ่ง และท�ำซ�้ำๆ
3. ตอบค�ำถามที่ 3.1 และ 3.2

2. บรรยายท่าทาง และสร้างสถานการณ์

3. ตั้งค�ำถามตามบทบาทสมมติ
ค�ำถามส�ำคัญ
3.1 นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง เมื่อฟ้าฝ่าโดนกิ่งไม้
หัก
3.2 นักเรียนรู้สกึ อย่างไร เมื่อเห็นต้นไม้ (เพื่อน)
โดนฟ้าผ่าจนกิ่งไม้หัก
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. พานักเรียนไปดูต้นไม้ในโรงเรียน ชวนดูต้นไม้พร้อม
เล่าว่า เพราะเหตุใดต้นไม้ต้นนี้จึงเจริญเติบโต และ
สวยงามขนาดนี้
5. กลับมาสนทนาต่อในห้อง
6. ให้ดูภาพป่า ที่มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ เปรียบเทียบกับ
ป่าไม้ที่ถูกท�ำลายและถามค�ำถามส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
6.1 นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นภาพป่าไม้
ที่อุดมสมบูรณ์และป่าไม้ท่ถี ูกท�ำลาย
6.2 นักเรียนจะดูแลรักษาต้นไม้ได้อย่างไร

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. ตามครูออกไปดูต้นไม้ในโรงเรียน พูดคุยถึง
ความสวยงามของต้นไม้
5. กลับเข้ามาสนทนาต่อในห้อง
6. ดูภาพป่าไม้ที่มตี ้นไม้อุดมสมบูรณ์ เปรียบเทียบกับ
ป่าไม้ที่ถูกท�ำลายและตอบค�ำถามส�ำคัญ ค�ำถามที่
6.1 และ 6.2
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กิจกรรมครู
ขั้นประเมินและสรุป
7. พาเล่นเกม “แปลงผักร้อน”
7.1 น�ำเทปกาวสีท�ำเป็นวงกลม เป็นแปลงเต้นไม้
บนพื้นในห้องเรียน จ�ำนวน 10 วง
7.2 ครูสาธิตและอธิบายให้นักเรียนทุกคนสมมติ
เป็นต้นไม้ เลือกยืนในวงกลมตามสีที่ตนเอง
ชอบ เริ่มเล่นในแปลงต้นไม้ อาจมีหลายต้น
7.3 เมื่อครูพูดว่า แปลงต้นไม้สแี ดง ตอนนี้ต้นนี้
ไม่มีคนรดน�้ำต้นไม้ พรวนดินเลย
7.4 ครูเปลี่ยนเป็นสีอื่นเรื่อยๆ
8. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
8.1 ใครบ้างที่ให้เพื่อนเข้ามาอยู่ในแปลงต้นไม้ของ
ตัวเอง เพราะอะไร
เชื่อมโยง C (Connect)
8.2 นักเรียนเคยช่วยคนอื่น ที่เขาก�ำลังล�ำบาก
ท�ำอย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
8.3 หากนักเรียนเจอคนก�ำลังล�ำบาก จะท�ำอย่างไร
เป็นอันดับแรก
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นประเมินและสรุป
7. ร่วมเล่นเกม “แปลงผักร้อน”
7.1 - 7.2 นักเรียนทุกคนสมมติตัวเองเป็นต้นไม้
และเลือกยืนในวงกลมแปลงที่มีสัดส่วน
ตามใจชอบ แปลงหนึ่งอาจมีหลายคน
7.3 นักเรียนในแปลงสีแดงวิ่งไปอยู่ในแปลงอื่น
7.4 เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมื่อพูดเปลี่ยนสี
8. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 8.1 – 8.3

  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�ำสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว
สอดคล้องกับบทเรียน
2. มีความสามารถใช้ส่อื และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
3. มีความอ่อนโยนพร้อมที่จะให้การดูแลนักเรียน
4. มีบุคลิกภาพอบอุ่นทัง้ กิริยา ท่าทาง วาจา
5. รอคอยค�ำตอบของนักเรียนโดยไม่รบี เร่งสรุปความรู้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
6. มีการสือ่ สารให้นกั เรียนเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ิ มีความชัดเจนทัง้ ด้านกติกา ข้อตกลง และค�ำสัง่ ให้นกั เรียนปฏิบตั ติ าม
7. สอดแทรกคุณธรรมในการเรียนรู้
8. มีความพร้อมในการสอนเป็นล�ำดับขัน้ ตอน
9. มีการบูรณาการการเรียนรู้ประสบการณ์จากห้องเรียนสู่นอกห้องเรียน
10. สอดแทรกค�ำถามขณะปฏิบัติกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวติ

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

117

ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูอดิศักดิ์ ปู่หล้า 
ภาษาอังกฤษ ป.1
โรงเรียนบ้านเลโคะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การที่เขาอยู่ ป. 1 กว่าเขาจะโต เรามีโอกาสได้ช่วยสะสมทักษะชีวิตให้กับเขา
เพื่อให้เขาได้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
ผมเป็นลูกคนจนกระมัง คุ้นชินสภาพสิ่งแวดล้อมที่นี่ เด็กๆ มีความจริงจัง จริงใจ
ชุมชนให้ความอบอุ่น อยู่ที่นี่มีความสุข เมื่อเราอยู่ในท้องถิ่น
รู้สึกเหมือนเป็นถิ่นของเรา จึงตั้งใจที่จะช่วยเด็กให้ ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านออกเสียงค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลข 1 - 10
2. ปฏิบัติตามค�ำสั่งและร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ให้ความร่วมมือและท�ำงานร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างสร้างสรรค์ และท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

เตรียมความก่อนเข้าสู่บทเรียน
1. ทักทายเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ และทบทวนข้อตกลง
4 สัญญลักษณ์
1.1 ปรบมือ Clap my hand (5 ครั้ง)
1.2 ท�ำมือ Open and Shut (อ้า หุบ อ้า) ติดต่อกัน
โดยไม่ใช้เสียง
1.3 ถามค�ำถาม “ Are you ready?”
1.4 ถามค�ำถาม “ Are you okay?”

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน
1. ทุกคนทักทาย ตอบค�ำถามครู และท�ำตาม
สัญลักษณ์
1.1 ปรบมือตาม 5 ครัง้
1.2 ท�ำตามเป็นสัญลักษณ์ตงั้ ใจเรียน
1.3 ตอบพร้อมกัน “Yes!” พร้อมแสดงท่าทาง
ก�ำมือสองข้างเพื่อรวมพลัง ดันออกไปข้างหลัง
1.4 ตอบพร้อมกัน พร้อมแสดงท่าทางโดยเอาหัว
แม่มือและนิ้วชี้ชนกันและกางนิ้วทัง้ 3 ออก
ตอบเป็นจังหวะพร้อมกัน OK OK OK
2. ทุกคนร้องเพลง “ Little Children” แสดงท่าทาง
โยกตัวตามจังหวะ ตอบพร้อมกัน OK OK OK

2. ชักชวนร้องเพลง ท�ำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
ด้วยการร้องเพลง “Little Children” และถาม
ด้วยค�ำถาม “Are you ready?”
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. เสนอสื่อ บัตรตัวเลข ลูกโป่งสีต่างๆ และถาม
“เราจะเรียนอะไรวันนี้”
3.1 น�ำเสนอเพลง One – Two – Three Song
3.2 ตั้งค�ำถาม What is this number? พร้อมแสดง
บัตรตัวเลข
3.3 ถามซ�้ำเป็นรายบุคคล What is this number?
พร้อมแสดงบัตรตัวเลข
4. เสนอสื่อลูกโป่งสีต่างๆ ถาม “ Everybody, let’s
count…..
4.1 ถามซ�้ำให้ตอบเป็นรายบุคคล Please count
4.2 เปลี่ยนกิจกรรม ถาม “ Are you Okay?”
5. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม โดยการนับ One Two
5.1 แนะน�ำเกม นับไข่ไดโนเสาร์ บอกกติกา
เป็นการท�ำงานเป็นทีม
5.2 ค�ำถาม I want……eggs หรือ Give me ……..
balls (โจทย์) และส่งสิ่งของ โดยค�ำสั่ง Go!
6. ปรบมือ 1 ชุด clap my hands 5 times

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. พิจารณาสื่อและตอบพร้อมกัน
3.1ร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบพร้อมกัน
3.2 ตอบพร้อมกัน It is number………
3.3 ตอบเป็นรายบุคคล It is number………

4. ทุกคนนับพร้อมกัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1 คนที่ถูกถาม นับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.2 “OK OK OK“ พร้อมแสดงท่าทาง
5. แบ่งกลุ่มนับ One - Two 5 กลุ่มๆ ละ 3 คน
แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้า 1 คน หัวหน้ายืนหัวแถว
5.1 ทุกคนฟังกติกา
5.2 คนที่ 1 วิ่งเก็บลูกบอลตามค�ำสั่ง แล้วน�ำไปใส่
ตะกร้า วิ่งเก็บตามโจทย์ Give me…..balls
และค�ำสั่ง Go! จนครบทุกคน กลุ่มใดเก็บได้
หมดก่อนและถูกต้องเป็นผู้ชนะ
6. ทุกคนปรบมือตาม 5 ครัง้ (Clap my hands
5 times)
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กิจกรรมครู
ขั้นสรุป
7. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
7.1 จากการเล่นเกมเก็บไข่ไดโนเสาร์ ในแต่ละกลุ่ม
แบ่งหน้าที่อย่างไร
7.2 กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุด มีวิธีการท�ำงาน
ร่วมกันอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
7.3 นักเรียนเคยท�ำกิจกรรมกลุ่มหรือไม่
ยกตัวอย่าง
ปรับใช้ A (Apply)
7.4 ยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ เริ่มที่บ้าน
งานที่โรงเรียน นักเรียนคิดว่าจะท�ำงานร่วมกับ
เพื่อนอย่างไรจึงจะประสบผลส�ำเร็จ
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
7. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 7.1 – 7.4

  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. รู้และเข้าใจนักเรียน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย
2. รู้จักนักเรียนและน�ำข้อมูลจากการรู้จักนักเรียนไปออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และมีกิจกรรมที่หลาก
หลาย
3. การเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มวี ินัยในการเรียนรู้ด้วยการก�ำหนดกฎกติกาที่ชัดเจน
4. มีความสามารถใช้ส่อื และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
5. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการและสื่อที่หลากหลายโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีราคาแพง
6. การสอนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมอย่างสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ท�ำให้ผู้เรียนสนใจและรักภาษาอังกฤษ
7. ครูเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน
8. รักและศรัทธาในวิชาที่สอน
9. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูพิธพร นิโกบ
ภาษาไทย ป.1
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 จังหวัดสตูล
ครูยุคปัจจุบันไม่เป็นผู้บอกความรู้ แต่เป็นผู้ออกแบบกิจกรรม
และผู้อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่ครูจะร่วมเรียนรู้กับนักเรียน
เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตลอดชีวิต
หวังว่าวันหนึ่งที่เขาก้าวออกไปจากโรงเรียน เขาจะได้ด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
โดยที่สามารถแก้ปัญหาได้ สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ ได้
หรือจัดการอารมณ์ของตนเองและอยากให้นักเรียนทุกคนจบไปเป็นคนดีของสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้
• อ่านออกเสียงเลขไทยได้ชัดเจนและเขียนเลขไทยได้สวยงาม

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ปฏิบัติตามกฎ กติกา และระเบียบของสังคม
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. แสดงภาพสัตว์ให้ดแู ละชวนสนทนาถึงชนิดของสัตว์
ชือ่ สัตว์ เขียนจ�ำนวนสัตว์ และขออาสาสมัครมาเขียน
จ�ำนวนสัตว์บนกระดาน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. สนทนาโดยการตอบค�ำถาม และออกไปเขียนตัวเลข
บนกระดาน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. เล่าความรู้เกี่ยวกับเลขไทย แทรกความรู้ประวัติ
อักษรไทยเพิ่มเติม
3. สาธิตการเขียนตัวเลขไทย ทีละ 1 ตัว แจกใบงานให้
คิดตัวเลขไทย ตรวจและชมเชย

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. สนใจสาระที่ครูเพิ่มเติม

4. ทบทวนการอ่านและเขียนตัวเลข โดยเตรียมจาน
กระดาษ เขียนตัวเลขไทยไว้ให้นักเรียนออกมาติดตัว
หนีบเท่าจ�ำนวนตัวเลข
5. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม แจกกระดาษที่ครูแบ่งช่อง
ไว้ให้นักเรียน 9 ช่อง ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ใบ และ
แจกภาพสัตว์ขนาดเล็ก กลุ่มละ 4 – 5 ภาพ
6. ให้นักเรียนเล่นเกม “ค้นหาตัวเลขไทย” โดยแบ่ง
นักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน แต่ละกลุ่มใช้เวลา
15 นาที
7. ให้น�ำเสนอว่า แต่ละกลุ่มได้ตัวเลขมากี่ตัว

3. สนใจการสาธิตการเขียนตัวเลขไทย
3.1ฝึกเขียนตัวเลขในอากาศพร้อมๆ กันกับครู
เขียนบนกระดาน
3.2 ท�ำกิจกรรมจุ่มหมึก โดยนักเรียนลุกขึ้นยืน
เอามือเท้าสะเอว ใช้ก้นแทนปากกาเขียนตัวเลข
ไทยตามที่ก�ำหนด เมื่อครบทุกตัว เล่นเกม
จิ๊กซอว์ตัวเลข
3.3 แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ช่วยกันต่อ
จิ๊กซอว์ กลุ่มใดเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ
4. ร่วมทบทวนการอ่าน เขียนตัวเลขไทย โดยส่งตัว
แทนออกมาติดจานกระดาษตามจ�ำนวนตัวเลข
5. แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนตัวเลขไทย 1 – 9 ลงใน
จานกระดาษ ช่องละ 1 ตัว จากนัน้ ตัดภาพสัตว์
ติดลงในจานกระดาษให้มจี �ำนวนตรงกับตัวเลข
ภายในเวลา 15 นาที
6. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เล่นเกม “ค้นหาตัวเลข
ไทย”
6.1 ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้เล่นคนหนึ่งที่พูดไม่ได้
6.2 ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้เล่นคนหนึ่งที่เดินไม่ได้
6.3 ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้เล่นคนหนึ่งที่มองไม่เห็น
7. หมดเวลา 15 นาที ทุกคนในกลุ่มอ่านตัวเลขที่ค้นหา
ได้ เพื่อนๆ กลุ่มอื่นอ่านตาม
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กิจกรรมครู
ขั้นสรุป
8. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
8.1 ใครบ้าง ปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นเกม
ที่ครูวางไว้
8.2 ใครบ้างไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นเกม
เพราะอะไร
เชื่อมโยง C (Connect)
8.3 ในห้องเรียนหรือในโรงเรียน มีกฎกติกาอะไร
บ้าง
8.4 ที่ผ่านมานักเรียนท�ำตามกฎกติกาในห้องเรียน
หรือ ในโรงเรียนหรือไม่ เพราะอะไร
ปรับใช้ A (Apply)
8.5 ถ้าเทุกคนท�ำตามกฎกติกาในห้องเรียน
ห้องเรียนจะเป็นอย่างไร
8.6 ท�ำไมนักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของ
ห้องเรียนหรือโรงเรียน
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
8. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 8.1 – 8.6

  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. สามารถเทียบเปรียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตและใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ได้อย่างสอดคล้องกับบทเรียน (บูรณาการ)
2. รูจ้ กั นักเรียน น�ำข้อมูลจากการรูจ้ กั นักเรียนไปออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มกี จิ กรรมทีห่ ลากหลาย
3. จัดการเรียนการสอนตามขัน้ ตอนจากง่ายไปยาก
4. การปลูกฝังวินัย กฎกติกา การเสริมแรงให้ก�ำลังใจเพื่อให้นักเรียนได้ท�ำดีและถูกต้องระหว่างกิจกรรม
การเรียนการสอน
5. มีการใช้ค�ำถามสะท้อนย้อนความคิดจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติสู่การพัฒนาทักษะชีวิต
6. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูสุพรรณี ณรงค์กุล
ภาษาไทย ป. 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริง เพ็ชรไพศาล) จังหวัดสงขลา
ครูจะหยุดนิ่งไม่ได้ การปรับตัว การเป็นผู้เรียนรู้
เพื่อให้เป็นผู้รอบรู้ เพื่อถ่ายทอดสู่นักเรียน
ตั้งใจสอน ช่วยเขา ท�ำให้เขาเป็นคนดี เพื่อกลับมาช่วยสังคมของเขา

จุดประสงค์การเรียนรู้
• อ่านออกเสียงค�ำที่อยู่บนมาตราตัวสะกดแม่กนได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ชื่ น ชมควาวมส� ำ เร็ จ ความสามารถ และการกระท� ำ ที่ ดี ข องเพื่ อ นด้ ว ยค� ำ พู ด ภาษากาย
หรือสัญลักษณ์
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นเตรียมความพร้อม
1. กิจกรรมไทยรัฐทีวีจ�ำลอง “รายการไทยรัฐ ๘๐”
1.1 ชวนนักเรียนทุกคนร่วมท�ำกิจกรรม
1.2 ชักชวนให้ช่นื ชม และถามความรู้สึก
เมื่อได้รับค�ำชม

ขั้นเตรียมความพร้อม
1. ร่วมกิจกรรมไทยรัฐทีวีจ�ำลอง
1.1. ทุกคนออกทีวี โดยบอกว่า วันนี้ฉันท�ำความดี
อะไร
1.2. เพื่อนๆ ปรบมือชื่นชม และบอกความรู้สึก
เมื่อได้รับความชื่นชม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. แจกบัญชีบัตรค�ำพื้นฐาน ให้หาค�ำที่มี “น” สะกด
กลุ่มละ 3 ค�ำ และให้อ่านออกเสียงทีละกลุ่มจาก
ใบงาน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. รับบัตรค�ำพืน้ ฐาน
2.1. รับบัตรอักษร และร่วมร้องเพลงท�ำท่าประกอบ
เช่น
ใครอยากเป็นเศรษฐี หนูละซี หนูละซี
ใครอยากขี่เครื่องบิน หนูละซี หนูละซี
2.2. รับบัตรอักษร หาค�ำที่มี “น” สะกด กลุ่มละ
3 ค�ำ โดยขีดเส้นใต้ และอ่านออกเสียงทีละคน
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการเวียนฐาน

3. ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เวียนฐาน) จนครบ
ทุกกลุ่ม และคอยให้ค�ำปรึกษา
4. ชักชวนเล่นเกมวอลเลย์บอลผืนผ้า
4.1 จัดนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม A และ B
4.2 แจกอุปกรณ์ คือผืนผ้ากลุ่มละ 1 ผืน
4.3 อธิบายเกมโดยการสาธิตและบอกกติกา
“โดยกลุ่มที่รับบอลได้จะได้ 1 คะแนน”
4.4 และเมื่อกลุ่มตัวเองรับบอลได้ให้ชื่นชมกัน
โดยแสดงสัญลักษณ์
4.5 ขณะที่นักเรียนเล่นเกม ครูคอยให้ก�ำลังใจ
และซักถามค�ำถามส�ำคัญ “ ท�ำอย่างไรจึงชนะ”
“ ท�ำไมถึงพลาด จะแก้ไขอย่างไร”

4. เล่นเกมวอลเล่ย์บอลผืนผ้า
4.1. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม A และ B
4.2. รับผืนผ้า กลุ่มละ 1 ผืน ท�ำความเข้าใจ
ในวิธีการเล่นและกติกา
4.3. เล่นเกม
4.4. แสดงการชื่นชมเพื่อน โดยใช้สัญลักษณ์ เช่น
ยกนิ้ว
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กิจกรรมครู
ขั้นสรุป
5. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
5.1 ขณะเล่นเกมเกิดอะไรขึ้นบ้าง
5.2 นักเรียนมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้กลุ่มตัวเองได้
คะแนน
5.3 แต่ละกลุ่มมีวธิ ีการเหมือนหรือต่างกันหรือไม่
อย่างไร
5.4 เมื่อเพื่อนให้ค�ำชื่นชมเมื่อท�ำแต้มได้ นักเรียน
รู้สึกอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connec)
5.5 นักเรียนเคยได้รับการชื่นชมจากใครบ้าง
และท�ำไมถึงได้รับการชื่นชม
ปรับใช้ A (Apply)
5.6 หากเพื่อนนักเรียนสอบได้ที่ 1 หรือได้รับทุน
การศึกษา นักเรียนจะแสดงความยินดีกับเพื่อน
อย่างไร
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
5. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 5.1 – 5.6

  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1.
2.
3.
4.
5.

รู้และเข้าใจนักเรียน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความสามารถเฉพาะและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน
รูจ้ กั นักเรียนและน�ำข้อมูลจากการรูจ้ กั นักเรียนไปออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มกี จิ กรรมทีห่ ลากหลาย
สอดแทรกสาระส�ำคัญและจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม
สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูหัสยารัตน์ ปัญไชยโชค
วิทยาศาสตร์ ป. 3
โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เราอยากเห็นเขามีชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เป็นภาระของสังคม
เราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นก�ำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านอื่นๆ
ว่าขนาดเราเป็นชุมชนเล็กๆ เราก็ยังท�ำได้ส่งผลเล็กๆ ให้โรงเรียนที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
น�ำกระบวนการเรียนการสอนไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

รู้จักลักษณะและการด�ำรงชีวิตของสัตว์ได้ 1 ชีวติ
รู้จักมาตรา แม่ ก กา สาระวิชาภาษาไทย
รู้เรื่องของสัตว์ สาระวิชาวิทยาศาสตร์
มีความเมตตากรุณาในเรื่องศาสนา
รู้จักค�ำศัพท์พื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• สื่อสารกับผู้อื่นทัง้ ด้านภาษาพูด ภาษากาย ด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. พูดคุยทักทายในบรรยากาศที่อบอุ่น
และท�ำกิจกรรมต่อไปนี้
1.1. ท่องอาขยาน แม่ ก กา

1.2. ให้บอกชื่อสัตว์ท่มี ีอยู่ในบทอาขยาน
2. สอดแทรกค�ำถามเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต
1.1 เมื่อเพื่อนตอบค�ำถามถูก นักเรียนควร
แสดงความยินดีกับเพื่อนอย่างไร
1.2 นักเรียนสามารถสื่อสารกับเพื่อนอย่างไรได้บ้าง
เพื่อให้เพื่อนรู้สกึ ว่า สิ่งที่เพื่อนท�ำเป็น
สิ่งที่น่ายินดี น่ายกย่อง
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. โดยให้เล่นเกมจับคู่ “นี่หัว ตัวอยู่ไหน” วางรูปสัตว์
ในส่วนที่เป็นล�ำตัวกลางห้องและแจกซอง
3.1 อธิบายเกม และให้สัญญาณเริ่มเล่นเกม

3.2 กระตุ้นให้เล่นเกม เตือนให้มกี ารชื่นชม
กันและกัน

4.
5.
6.
7.
8.

3.3 ชวนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ในประเด็น
ส�ำคัญๆ คือ “อวัยวะส�ำคัญที่ใช้ในการด�ำรง
ชีวิต”
แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้จ�ำนวนเท้าของสัตว์
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ สัตว์ 2 เท้า และสัตว์ 4 เท้า
ให้อภิปรายเกี่ยวกับอวัยวะส�ำคัญของสัตว์ที่ใช้ใน
การด�ำรงชีวติ เวลา 10 นาที
ให้ส่งตัวแทนออกมาน�ำเสนอ
ให้วาดรูปสัตว์ท่ตี นเองชอบ 1 ชนิด พร้อมบอก
อวัยวะส�ำคัญในการด�ำรงชีวติ
เล่านิทานเรื่อง “เสียงปืนลั่น”

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทุกคนทักทายครูด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น คุ้นเคย
และปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
1.1 ท่องบทอาขยาน แม่ ก กา พร้อมปรบมือ
4 จังหวะ จังหวะ 1 ปรบตัก จังหวะ 2 ปรบมือ
ซ้ายของตนเอง จังหวะที่ 3 ปรบตัก จังหวะ 4
ปรบมือซ้ายของเพื่อนที่อยู่ด้านขวามือของตน
1.2 บอกชื่อสัตว์ท่อี ยู่ในบทอาขยานทีละคน
2. สอดแทรกค�ำถามเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต
โดยทุกคนตอบค�ำถาม ที่ 2.1 – 2.2

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ร่วมเล่นเกม “นี่หัว ตัวอยู่ไหน”
3.1 รับซองซึ่งเป็นส่วนหัวของสัตว์ได้แก่ ไก่ กา
มด เป็ด หมา หมู กระรอก และวัว พร้อมฟัง
ค�ำอธิบาย และเปิดซองรับหัวสัตว์คนละ 1 รูป
แล้วส่งต่อไปด้านหลัง
3.2 เมื่อรับซองให้ใช้ค�ำพูดหรือแสดงท่าทาง
ขอบคุณ ยินดี และเน้นใช้ภาษาสุภาพขณะที่ท�ำ
กิจกรรม เมื่อได้ยินสัญญาณ รีบต่อส่วนหัวกับ
ล�ำตัว และช่วยกันตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่
3.3 ทุกคนร่วมสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะส�ำคัญในการ
ด�ำรงชีวิตของสัตว์
4. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
5. ร่วมอภิปรายในกลุ่มเกี่ยวกับอวัยวะส�ำคัญในการ
ด�ำรงชีวิตของสัตว์
6. ส่งตัวแทนออกไปน�ำเสนอ
7. วาดรูปสัตว์ท่ชี อบ 1 ตัว พร้อมกับบอกอวัยวะส�ำคัญ
ที่ใช้ในการด�ำรงชีวิตของสัตว์นนั้ ๆ
8. ฟังนิทาน “เสียงปืนลั่น” เมื่อนิทานจบเรื่องแสดง
ความคิดเห็น ในประเด็น การฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์
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กิจกรรมครู
ขั้นสรุป
9. ให้ร่วมกันบอกอวัยวะต่างๆ ที่มีความส�ำคัญต่อ
การด�ำรงชีวติ
10.ให้ช่วยกันวิเคราะห์ว่า หากสัตว์ขาดอวัยวะที่ส�ำคัญ
ในการด�ำรงชีวิต จะเกิดผลกระทบอย่างไร
11. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
11.1 ขณะที่ท�ำกิจกรรม นักเรียนมีวิธีการสื่อสาร/
พูดกับเพื่อนอย่างไรบ้างในการแสดงความยินดี
หรือชื่นชมเพื่อน และให้ยกตัวอย่าง
11.2 เมื่อเพื่อนมาแสดงความยินดี หรือชื่นชม
นักเรียน นักเรียนรู้สึกอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
11.3 โดยปกติ ในชีวิตประจ�ำวัน นักเรียนมีวธิ ีการ
สื่อสารกับเพื่อนอย่างไร
11.4 การสื่อสารในชีวติ ประจ�ำวันของนักเรียน
นักเรียนมีวิธีการสื่อสาร ชื่นชมหรือแสดง
ความยินดีกับคนอื่นอย่างไร เช่น พ่อแม่ ครู
ปรับใช้ A (Apply)
11.5 ยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวนักเรียนที่อาจ
จะเกิดขึ้น หากเพื่อนของนักเรียนชนะได้รับ
รางวัลการประกวดเล่านิทาน นักเรียนจะแสดง
ความยินดีกับเพื่อนอย่างไร
11.6 นักเรียนจะมีวธิ การสื่อสารกับเพื่อนอย่างสุภาพ
และเป็นมิตรได้อย่างไร
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
9. ร่วมกันบอกอวัยวะต่างๆ ที่มีความส�ำคัญต่อการ
ด�ำรงชีวิต
10.ช่วยกันวิเคราะห์ว่า หากสัตว์ขาดอวัยวะที่ส�ำคัญ
ในการด�ำรงชีวิต จะเกิดผลกระทบอย่างไร
11. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 11.1 – 11.6

  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. รู้และเข้าใจนักเรียน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย
2. รูจ้ กั นักเรียนและน�ำข้อมูลจากการรูจ้ กั นักเรียนไปออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และมีกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย
3. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�ำสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว
สอดคล้องกับบทเรียน
4. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตและใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ได้อย่างสอดคล้องกับบทเรียน (บูรณาการ)
5. ครูจดั การการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ท�ำให้นกั เรียนได้สอื่ สารกับผูอ้ นื่ ด้วยความสุภาพและเป็น
มิตร ส่งผลให้มที ักษะด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
6. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูศรัณยา ถนอมวงศ์
ภาษาไทย ป.3
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร
ครูไม่ใช่ผู้ลงมือท�ำ แต่เป็นผู้ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือท�ำ
ดวงตาที่ใสซื่อที่มองมายังเรา บันดาลใจให้เราต้องพัฒนาตนเอง
เพื่อเอาความรู้ความสามารถไปพัฒนาเขาให้เขาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายและบอกประโยชน์ของการน�ำประโยคบอกเล่าและปฏิเสธไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้ประโยคบอกเล่าและปฏิเสธในการสื่อสารได้ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ชื่นชมความส�ำเร็จ ความสามารถ และการกระท�ำที่ดีของเพื่อนด้วยค�ำพูด ภาษากาย หรือ
สัญลักษณ์ได้
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทบทวนการปรบมือ 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 5 ครั้ง
ครูแนะน�ำการปรบมือ 4 จังหวะ

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทบทวนการปรบมือ 1 ครั้ง 2 ครัง้ 3 ครั้ง 5 ครั้ง
ปรบมือ 4 จังหวะ จังหวะ ที่ 1 มือซ้ายปรบกับ
มือขวาของตัวเอง จังหวะที่ 2 มือซ้ายปรบกับ
มือขวาของเพื่อน จังหวะที่ 3 มือซ้ายปรบกับมือขวา
ของตัวเอง จังหวะที่ 4 มือซ้ายและมือขวาปรบพืน้
2. อ่านเนื้อเพลงพร้อมกัน 1 ครัง้ ร้องเพลงตามครู
พร้อมกัน 1 ครัง้ พร้อมปรบมือตามจังหวะเพลง

2. ชวนร้องเพลง เพื่อทบทวนความรู้เดิมด้วยเพลง
ประโยค 3 ส่วน โดยแสดงเนื้อเพลงจาก
Power point
3. ถาม ค�ำถามส�ำคัญ : “จากเนื้อเพลง บอกอะไร
บ้าง”
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. แสดงประโยค “แมวกินปลา” โดย Power point
ให้นักเรียนช่วยกันแยกประโยคว่า ค�ำใดท�ำหน้าที่
ประธาน กริยา กรรม ใส่ลงในตาราง
ประโยค ประธาน กริยา	 กรรม
					
แมว
กิน ปลา
5. ให้ความรู้ว่าประโยคที่มีประธาน กริยา กรรมเรียก
ว่า ประโยคบอกเล่า
ประธาน : ผู้กระท�ำ/ผู้แสดง ตอบว่าใคร
กริยา : ภาคแสดง ตอบว่าท�ำอะไร
กรรม : ผู้ถูกกระท�ำ ตอบว่าที่ไหน/อย่างไร
6. แนะน�ำกิจกรรมแข่งเรียงประโยค
6.1 แจกบัตรงาน
6.2 แนะน�ำการเรียงบัตรงานและตรวจสอบผลงาน
ความถูกต้องของทุกกลุ่มพร้อมกับชื่นชม
นักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยวิธที ี่หลากหลาย
6.3 เฉลยโดย Power point และให้นักเรียนช่วยกัน
วิเคราะห์หน้าที่ของค�ำในแต่ละประโยค
ค�ำถามส�ำคัญ ประโยคข้างต้น มีประธาน
กริยา กรรม เรียกว่า ประโยคอะไร (บอกเล่า)
ประโยค ประธาน กริยา	 กรรม
บอกเล่า	 แมว
กิน
ปลา
					
แดง
เล่น ฟุตบอล
					
ฉัน
เช็ด
บ้าน
					
ป้อม
อ่าน หนังสือ

3. ร้องเพลง สนทนาตอบค�ำถาม
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. - 5. ฟังค�ำอธิบายและตอบค�ำถาม

6. แข่งขันเรียงประโยค
6.1 ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับบัตรค�ำให้กลุ่มละ
2 ประโยค
6.2 ให้แต่ละกลุ่มวางบัตรค�ำเรียงประโยคให้ถูกต้อง
บนโต๊ะทั้ง 2 ประโยค
6.3 ดูค�ำเฉลยและช่วยกันวิเคราะห์หน้าที่ของค�ำ
ในแต่ละประโยคโดยตอบค�ำถามส�ำคัญ
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กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
7. แนะน�ำประโยค “แมวไม่กินปลา” ให้นักเรียน
สังเกตว่ามีค�ำใดเพิ่มมา (ค�ำว่า “ไม่”) เมื่อเติมค�ำ
ว่า ”ไม่” ลงในประโยค “แมวกินปลา” ท�ำให้เข้าใจ
ได้ว่า เป็นการไม่ยอมรับหรือคัดค้านเราเรียกว่าเป็น
ประโยคปฏิเสธ แสดงค�ำว่า “ปฏิเสธ” ช่องประโยค
ใน Power point
ประโยค ประธาน		 กริยา	 กรรม
ปฏิเสธ
แมว
ไม่ กิน
ปลา
8. ให้แข่งขันเรียงประโยค แจกบัตรค�ำเปล่าและปากกา
เมจิก ให้นักเรียนเติมค�ำที่กลุ่มคิดว่าท�ำให้ประโยค
ที่นักเรียนได้รับเป็นประโยคปฏิเสธ
9. ตรวจสอบผลงานความถูกต้องของทุกกลุ่มพร้อม
กับชื่นชมนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยวิธีที่หลากหลาย
10.น�ำประโยคบอกเล่าขึ้น Power point. ให้นักเรียน
ช่วยกันเติมค�ำ เพื่อท�ำให้ประโยคเหล่านี้เป็นประโยค
ปฏิเสธ
ประโยค		 ประธาน		 กริยา	 กรรม
ปฏิเสธ		
แมว
ไม่ กิน
ปลา
ปฏิเสธ		
แดง ไม่ได้ เล่น ฟุตบอล
ปฏิเสธ		
ฉัน ไม่ได้ เช็ด
บ้าน
ปฏิเสธ		
ป้อม ไม่ อ่าน หนังสือ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
7. ฟังค�ำแนะ น�ำประโยค “แมวไม่กนิ ปลา” ท�ำให้เข้าใจ
ได้ว่า เป็นการไม่ยอมรับหรือคัดค้านเราเรียกว่าเป็น
ประโยคปฏิเสธ
แสดงค�ำว่า “ปฏิเสธ” ในตารางประโยค

ขั้นสรุป
11. แนะน�ำการแต่งประโยคจากภาพ
11.1 แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
11.2 ในขณะที่เพื่อนออกมาน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
ให้แต่ละกลุ่มคิดค�ำชมเพื่อนกลุ่มอื่นที่ออกมา
น�ำเสนอ และใช้ค�ำถามกระตุ้นความคิด
(พิจารณาตามค�ำตอบของนักเรียน)

ขั้นสรุป
11. แต่งประโยคที่สอดคล้องกับภาพเป็นประโยคบอก
เล่า 2 ประโยค และประโยคปฏิเสธ 2 ประโยคลง
ในกระดาษชาร์จ
11.1 แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
11.2 ในขณะที่เพื่อนออกมาน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
ให้แต่ละกลุ่มคิดค�ำชมเพื่อนกลุ่มอื่นที่ออกมา
น�ำเสนอ
12. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 12.1 – 12.5

12. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
12.1 ขณะท�ำกิจกรรม เพื่อนชื่นชมนักเรียนอย่างไร
เมื่อกลุ่มของนักเรียนตอบค�ำถามถูก
เชื่อมโยง C (Connect)
12.2 ที่ผ่านมานักเรียนเคยท�ำงานแล้วได้รับค�ำชื่นชม
จากผู้อื่นไหม อย่างไร
12.3 นักเรียนรู้สกึ อย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
12.4 ดังนั้น ในการจะคบเพื่อน หรือสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับเพื่อน เราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร
12.5 ถ้าเห็นเพือ่ นท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง เราควรจะท�ำอย่างไร
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8. แข่งขันเรียงประโยคโดยเติมค�ำที่กลุ่มคิดว่า
ท�ำให้ประโยคที่ได้รับเป็นประโยคปฏิเสธ
9. ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
10.เติมค�ำว่า “ไม่” ในประโยคบอกเล่าในตาราง
ประโยค

  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. รูจ้ กั นักเรียนและน�ำข้อมูลจากการรูจ้ กั นักเรียนไปออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มกี จิ กรรมทีห่ ลากหลาย
2. มีความสามารถใช้ส่อื และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
3. สนใจทุกค�ำตอบของนักเรียน และมีความฉับไวในลักษณะที่เรียกว่า “เชื่อมโยงค�ำตอบนักเรียนสู่ค�ำถาม
หรือการเรียนรู้ต่อไปทันที”
4. ครูสนใจนักเรียนทั่วถึง ระหว่างการปฏิกจิ กรรมการเรียนรู้ ครูจะคอยดูแลใกล้ชิดกับนักเรียน ให้ก�ำลังใจ
และให้ค�ำแนะน�ำ
5. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูมณีรัตน์ รัตนวิชัย
วิทยาศาสตร์ ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
ข้าพเจ้าเป็นครูด้วยความรักและอุดมการณ์ เชื่อมั่นในแนวทางบูรณาการ
จึงพร้อมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองโดยเน้นการบูรณาการเป็นส�ำคัญ
การออกค่ายชนบทเป็นแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้ให้ซื้ออะไรก็ซื้อหาไม่ได้ด้วยเงิน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของ 3R ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถแยกแยะขยะได้ถูกต้องตามประเภทของขยะ

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ให้ความร่วมมือและท�ำงานร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างสร้างสรรค์
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. สนทนาทักทาย ชวนปฏิบัติกิจกรรม “กระจก”
2. น�ำเสนอภาพโลกเสื่อมโทรม “โลกร้องไห้ โลกร้อน”
โดย Power Point แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
และตอบค�ำถามส�ำคัญ ดังนี้
2.1 นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
2.2 จากที่นักเรียนสังเกตเห็นนักเรียนคิดว่า
มีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง
2.3 เพิ่มเติมความรู้ประกอบสาเหตุของการเกิด
สภาวะโลกร้อน เช่น การตัดต้นไม้ท�ำลาย
ป่าท�ำให้เกิดสภาวะโลกร้อนเพราะก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก (ให้นักเรียน
ดูคลิป)

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทุกคนปรบมือ 5 ครัง้ ปรบให้ดัง โยกตัวไปมา
หัวเราะฮาๆ ดังๆ จากนัน้ นับ 1 และ 2 สลับนั่งยืน
2. ชมภาพโลกเสื่อมโทรม โลกร้องไห้ จาก power
point แล้วสนทนาตอบค�ำถามส�ำคัญที่ 2.1 – 2.2

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. น�ำเสนอคลิปวีดิโอ เรื่อง ปังปอนด์ธนาคารขยะ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ชมคลิปวีดิโอเพิ่มเติมความรู้การเกิดสภาวะโลกร้อน
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก ”ปังปอนด์
ธนาคาร”
4. ฟังค�ำอธิบายเพิ่มเติมและร่วมอภิปราย

4. ให้ค�ำอธิบายเพิ่มเติม วิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างประหยัด คุ้มค่า ซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อน
วิธีการหนึ่งจาก Clip VDO คือการจัดการกับขยะ
5. ถามค�ำถาม “เห็นอะไรจากวีดิโอ” เชื่อมโยงค�ำตอบ
นักเรียนสู่วธิ ีการก�ำจัดขยะ 3 ค�ำ (3 R)
6. แนะน�ำกิจกรรมการแยกขยะ.โดยแบ่งกลุ่มเน้นให้
ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ในกลุ่ม แจกอุปกรณ์ให้ปฏิบัติ
กิจกรรมในกลุ่ม

5. ร่วมสนทนาตอบค�ำถามส�ำคัญจาก VDO ร่วม
อธิบาย 3 R (Reduce Reused Recycle)
6. เตรียมปฏิบัตกิ ิจกรรม จัดแยกขยะ แบ่งกลุ่ม
กลุ่มละ 4 – 5 คน และแบ่งหน้าที่ ดังนี้
คนที่ 1 คุณอ�ำนวย มีหน้าที่ดูแลกลุ่ม รับค�ำสั่ง
รับวัสดุ จัดวัสดุให้เพื่อน อ่านค�ำสั่งให้เพื่อนๆ ฟัง
คนที่ 2 คุณวางแผน มีหน้าที่กระตุ้นให้เพื่อนๆ
ร่วมวางแผนควบคุมเวลา
คนที่ 3 คุณ KM ท�ำหน้าที่จัดซื้อ การเก็บข้อมูล
บันทึก ข้อสรุป
คนที่ 4 คุณเสนอ ท�ำหน้าที่น�ำเสนอรายงาน
คุณอ�ำนวยรับอุปกรณ์
6.1 แต่ละกลุ่มช่วยกันจัดการอุปกรณ์ และปฎิบัติ
กิจกรรม
6.2 น�ำขยะที่น�ำมาจากบ้านใส่ถุงขยะรวม
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กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้

7. ให้แต่กลุ่มน�ำเสนอ
ขั้นสรุป
8. ให้เลือกขยะ ออกแบบประดิษฐ์ช้นิ งานจากขยะ
(นอกเวลา)
9. ให้ไปล้างมือ
10. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
10.1 ในระหว่างการท�ำกิจกรรมนักเรียนมีส่วนร่วม
ในการท�ำงานกลุ่มอย่างไร ?
เชื่อมโยง C (Connect)
10.2 นักเรียนเคยท�ำงานกลุ่มหรือเคยท�ำงานร่วมกับ
คนอื่นมาก่อนหรือไม่ ให้เล่าประสบการณ์
10.3 นักเรียนมีวิธีการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างไรให้
ได้และสบความส�ำเร็จตามที่ตั้งไว้
ปรับใช้ A (Apply)
10.4 ยกตัวอย่างกิจกรรมใกล้ตัวเด็ก เช่น กิจกรรม
กีฬาสี แล้วถามว่านักเรียนมีวธิ ีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนอย่างไร
10.5 นักเรียนจะมีวิธีการแบ่งบทบาทหน้าที่กัน
อย่างไรเพื่อให้งานประสบความส�ำเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
6.3 วางถังเปล่า 4 ถัง คือ ถังเขียว ถังเหลือง
ถังน�้ำเงิน ถังสีแดง
6.4 น�ำขยะจากถุงรวมแยกใส่ถังขยะให้ถูกต้อง
6.5 คุณ KM ชวนเพื่อนๆ สรุปผลการด�ำเนิน
กิจกรรม
7. คุณเสนอ น�ำเสนอผลงานและทุกคนฟังการน�ำเสนอ
และข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆ
ขั้นสรุป
8. ทุกคนเลือกขยะจากถังสีเหลืองคนละชิ้น เพื่อน�ำมา
ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ (นอกเวลา/ชั่วโมงต่อ)
9. ไปล้างมือ
10. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 10.1 – 10.5

  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รูจ้ กั นักเรียนและน�ำข้อมูลจากการรูจ้ กั นักเรียนไปออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มกี จิ กรรมทีห่ ลากหลาย
เตรียมนักเรียนให้มีความพร้อม สนใจการเรียน มีกติกาการเรียนที่ทุกคนต้องปฏิบัติ
มักใช้ค�ำถามและเน้นให้มมี ารยาทในการตอบค�ำถาม
มีความสามารถใช้ส่อื และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีชีวิตชีวาและเหมาะสมกับวัย
มีการจัดบรรยากาศทางกายภาพในชัน้ เรียนอย่างเหมาะสม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกลุ่ม จากสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ในชุมชน และลงมือปฏิบัติกิจกรรม
มีการเสริมแรงและมีการใช้ค�ำถามท้าทาย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และไม่รู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติ
กระตุ้นให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเป็นค�ำตอบ
สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูสุนันทา สร้อยสวัสดิ์  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 3
โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างชาญฉลาด
เป็นความจ�ำเป็นที่ต้องปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง
ทักษะชีวิตมีความจ�ำเป็นมากในปัจจุบัน ครูจึงต้องการสอดแทรกให้นักเรียนได้เรียนรู้
ความสามัคคี การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การกล้าคิด กล้าแสดงออก
และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง และสามารถน�ำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในอนาคตได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
• สามารถออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นตามที่ออกแบบได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ชวนสนทนาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่น ครูมีโจทย์
ให้ส�ำหรับชั่วโมงนี้ “การพับจรวดจากกระดาษที่ไป
ได้ไกลที่สุด”
ค�ำถามส�ำคัญ: เคยเห็นจรวดหรือเคยพับจรวดหรือไม่
2. แสดงภาพจรวด

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทุกคนร่วมสนทนา ตอบค�ำถาม เล่าประสบการณ์
เรื่องเกี่ยวกับจรวด นักเรียนยกตัวอย่างจากของจริง
ประสบการณ์จริง เพราะโรงเรียนอยู่ใกล้กองบิน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อพับจรวด
4. ขณะแบ่งกลุ่มถามชื่อกลุ่ม และการแบ่งหน้าที่
ในกลุ่ม
5. แจกกระดาษเพื่อออกแบบจรวด

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่ม และตัง้ ชื่อกลุ่ม
4. ขณะแบ่งกลุ่ม ตัง้ ชื่อกลุ่ม เหตุผลการให้ชื่อกลุ่ม
แบ่งหน้าที่ในกลุ่ม
5. ร่วมกันออกแบบจรวด เพื่อให้ไปได้ไกลที่สุด
เลือกวัสดุ (กระดาษ) เพื่อพับจรวดตามที่ออกแบบ
6. ทุกกลุ่มออกไปแข่งขันพุ่งจรวด
7. ทุกคนแข่งขัน และเมื่อได้ผลการแข่งขัน กลับมา
ที่ห้องเรียน

6. เมื่อท�ำเสร็จให้มกี ารแข่งขันพุ่งจรวด
7. ให้ก�ำลังใจและและให้ค�ำแนะน�ำระหว่างการแข่งขัน
ขั้นสรุป
8. ชวนให้ช่วยกันวิเคราะห์ “ท�ำไมจรวดของเพื่อน
จึงไปได้ไกล”
9. ชวนสนทนาซักถามการออกแบบจรวด
การสร้างจรวด ค�ำถามส�ำคัญ:
9.1 ก่อนสร้างจรวดมีการออกแบบหรือไม่
9.2 มีขั้นตอนการออกแบบอย่างไร
9.3 ปรึกษาหารือก่อนลงมือสร้างจรวดหรือไม่
อย่างไร
10. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
10.1 ขณะท�ำงานกลุ่ม มีกลุ่มไหนมีปัญหาในการ
ท�ำงานร่วมกันบ้าง และมีการแก้ปัญหาอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
10.2 ที่ผ่านมานักเรียนเคยท�ำงานกลุ่มกับเพื่อนๆ
และเคยเกิดปัญหาขัดแย้งกันในการท�ำงาน
หรือไม่ และแก้ปัญหาอย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
10.3 ในครั้งต่อไป หากนักเรียนต้องท�ำงานเป็นกลุ่ม
และนักเรียนเกิดปัญหาความขัดแย้งกันภายใน
กลุ่ม นักเรียนมีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างไร

2. ศึกษาจรวดจากภาพ

ขั้นสรุป
8. ช่วยกันวิเคราะห์ “ท�ำไมจรวดของเพื่อนจึงไปได้
ไกล”
9. ร่วมสนทนา และตอบค�ำถาม ข้อ 9.1-9.3

10. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 10.1 – 10.3
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. แสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตา เช่น เรียกนักเรียนว่าลูก
2. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคย ท�ำให้การจัด
กิจกรรมมีความราบรื่น
3. ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดตี ่อกัน
4. ให้ความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ด้วยการลงปฏิบัติจริง
5. กระบวนการเรียนรู้ด�ำเนินไปอย่างเป็นพลวัตจากความรู้สู่การปฏิบัติ และผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง
6. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูเปล่งฉวี ช่างเงิน
ภาษาอังกฤษ ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง จังหวัดตาก
ครูที่ดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เพราะเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพต่อสังคม
โดยธรรมชาติของอาชีพข้องครูเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ
ครูจึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
เด็กๆ คือแรงบันดาลใจส�ำคัญ ทั้งนี้เพราะอยากมอบโอกาสที่ดีให้กับเด็กนักเรียน
เพราะการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนมิใช่เพียงแค่การปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมโลกเท่านั้น
แต่เขาจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนโลกและสังคมรอบๆ ตัว ให้ด�ำเนินไปในทางที่ดีและอย่างสมเหตุสมผล

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ค�ำศัพท์ใหม่ได้
2. ใช้ประโยค what are you doing?

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ใช้ภาษาพูด ภาษากาย ที่ท�ำให้ผู้อื่นผ่อนคลาย สบายใจ
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กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทักทายโต้ตอบกับนักเรียนด้วยประโยค
Good morning, How are you?
I am fine, Thanks.
2. ร้องเพลง “Good morning”
2.1 การร้องเพลงด้วย power point (ให้ฝึก
ออกเสียง teacher และ friends 2-3 รอบ)
2.2 เพลง Good morning to you
Good morning to you. (ซ�้ำ 2 ครั้ง)
Good morning dear children/teacher.
Good morning to you.
3. ทบทวนประโยคส�ำคัญที่เรียนผ่านมา โดยใช้ค�ำถาม
ดังนี้
ถาม What is your name?
ตอบ My name is (ชื่อของนักเรียน)
ถาม What is this?
ตอบ It is ……….
ถาม What is that?
ตอบ It is …………..
3.1 ให้นักเรียนอ่านตามทีละประโยค
3.2 ให้จับคู่โต้ตอบกันโดยอ่านจาก Power point

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทุกคนทักทาย
Good morning, How are you?
I am fine, Thanks.
2. ฝึกร้องเพลง “Good morning”
2.1 ฝึกออกเสียง teacher และ friends 2 – 3 ครั้ง
พร้อมกัน
2.2 ร้องเพลง Good morning to you
Good morning to you. (ซ�ำ้ 2 ครั้ง)
Good morning dear teacher.
Good morning to you.
3. ทบทวนความรู้เดิม โดย
ถาม .What is your name?
ตอบ My name is ………(ชื่อของนักเรียน)
ถาม What is this?
ตอบ It is ……….
ถาม What is that?
ตอบ It is …………..

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. น�ำเสนอประโยคใหม่โดยเขียนบนกระดาน
What are you doing? และให้นักเรียน
4.1 อ่านตามครู 3 รอบ
4.2 อ่านพร้อมกัน 3 รอบ
4.3 อ่านทีละคน
5. แนะน�ำค�ำศัพท์ใหม่ 8 ค�ำ (Writing, sleeping,
cooking, fishing, swimming, eatting, running,
reading) โดยให้
5.1 อ่านตามครูทลี ะค�ำพร้อมดูภาพ 2 รอบ
5.2 อ่านพร้อมกันและดูภาพ 2 รอบ
5.3 อ่านที่ละคน 3-4 รอบ พร้อมดูรูปภาพ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. ฟังและอ่านประโยคใหม่
What are you doing?
4.1 อ่านตามครูพร้อมกัน 3 รอบ
4.2 อ่านพร้อมกัน 3 รอบ
4.3 อ่านทีละคน
5. ฟังและเตรียมค�ำศัพท์ใหม่ โดย

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

3.1นักเรียนอ่านตามพร้อมกันทีละประโยค
3.2 นักเรียนจับคู่โต้ตอบกันโดยอ่านจาก Power
point

5.1 อ่านตามทีละค�ำพร้อมดูภาพ 2 รอบ
5.2 อ่านพร้อมกันและดูภาพ 2 รอบ
5.3 อ่านที่ละคน 3 – 4 รอบ พร้อมดูรูปภาพ

กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
6. อ่านน�ำประโยคถาม-ตอบ
ถาม What are you doing?
ตอบ I am ………………… (รูปภาพ)
โดยให้
6.1 อ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
6.2 อ่านพร้อมกัน 2 รอบ
6.3 อ่านทีละคน 3 – 4 รอบ
7. แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้แข่งขันกันต่อ
ภาพจิ๊กซอว์
7.1 แจกภาพจิ๊กซอว์ กลุ่มละ 8 ซอง และบัตรค�ำ
กลุ่มละ 1 ซอง
7.2 อธิบาย กฎและกติกาการเล่น โดยให้เวลา
นักเรียนพูดคุยกันในกลุ่ม
7.3 แข่งขันการต่อภาพ โดยเลือกบัตรค�ำให้ตรง
กับภาพ และเขียนค�ำศัพท์บนกระดาน
8. เมื่อครบทุกค�ำศัพท์ ฝึกอ่านประโยค
ถาม What are you doing?
ตอบ I am ………………..(จากกระดาน)
9. ให้คะแนนการท�ำงานกลุ่ม
ขั้นสรุป
10. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
10.1 ขณะที่เล่นเกมจิ๊กซอว์ นักเรียนใช้วิธีการใด
สือ่ สารกับเพือ่ นเพือ่ ให้ตอ่ รูปภาพออกมาถูกต้อง
10.2 ถ้าเพื่อนต่อรูปภาพไม่ถูกต้อง นักเรียนจะบอก
เพื่อนอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
10.3 นักเรียนเคยมีปัญหากับคนที่บ้านหรือไม่
นักเรียนมีวิธีการใดที่จะสื่อสารกับคนที่บ้าน
เพื่อลดปัญหานัน้
ปรับใช้ A (Apply)
10.4 ถ้านักเรียนพบนักท่องเที่ยวก�ำลังหลงทาง
นักเรียนจะมีวิธีการสื่อสารกับเขาอย่างไร
10.5 ในครัง้ ต่อไป เราจะต้องท�ำอย่างไร เพื่อให้งาน
กลุ่มหรืองานที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำมี
ความราบรื่นและประสบความส�ำเร็จ
11. กล่าว Good bye และร่วมร้องเพลง Goodbye

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
6. ดูประโยค ถาม – ตอบ และ
6.1 อ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
6.2 อ่านพร้อมกัน 2 รอบ
6.3 อ่านทีละคน 3 – 4 รอบ

7. แบ่งเป็น 4 กลุ่ม แข่งขันกันต่อภาพจิ๊กซอว์
7.1 รับซองภาพจิ๊กซอว์และซองบัตรค�ำ
7.2 ฟังการอธิบาย กฎและกติกาการเล่น
(ถ้าไม่เข้าใจให้ถาม) และแบ่งหน้าที่ในกลุ่ม
โดยให้ทุกคนไปเขียนค�ำศัพท์บนกระดาน
7.3 แข่งขันการต่อภาพ โดย
7.3.1 เลือกบัตรค�ำให้ตรงกับภาพ
7.3.2 เลือกภาพให้ตรงกับค�ำศัพท์
7.3.3 เขียนค�ำศัพท์บนกระดาน
8. เมื่อครบทุกค�ำศัพท์ ฝึกอ่านประโยค ถาม – ตอบ
9. รวมให้คะแนนการท�ำงานกลุ่ม
ขั้นสรุป
10. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 10.1 – 10.5

11. กล่าวลาด้วยการร้องเพลง Good bye พร้อมแสดง
ท่าทาง 3 รอบ
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มีความอ่อนโยน พร้อมที่จะให้การดูแลนักเรียน
มีบุคลิกภาพยิ้มแย้มแจ่มใส ถ้อยค�ำวาจา น�ำ้ เสียงในการสอนมีความนุ่มนวล อบอุ่น
มีสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก
ครูให้ก�ำลังใจ ชื่นชมนักเรียนทุกครัง้ ที่นักเรียนตอบค�ำถาม หรือให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
ให้โอกาสผูเ้ รียนได้ตอบค�ำถามหลายครัง้ ท�ำให้นกั เรียนมีความมัน่ ใจ และให้นกั เรียนซักถาม เมือ่ นักเรียน
ไม่เข้าใจ
มีความรู้ มีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�ำสู่การปฏิบัตอิ ย่างคล่องแคล่ว
ระหว่างท�ำกิจกรรมในห้องเรียนมีการเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา
สอนอย่างสนุกสนานแทรกด้วยเพลงและการแข่งขัน
พยายามใช้ภาษาอังกฤษในชัน้ เรียนอย่างเหมาะสมกับระดับชั้น
ครูสอนภาษาอังกฤษมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
ออกแบบกิจกรรมการสอน มีลักษณะที่เริ่มต้นบทเรียนด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสมองซีกขวา
และจบด้วยการพัฒนาสมองซีกซ้าย
ภาษาเป็นทักษะ การสอนอาศัยการ Drill คือ ฝึกซ�้ำๆ ฝึกกับครู ฝึกกับเพื่อน ฝึกเดี่ยว ฝึกเป็นกลุ่ม
สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต
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ครูสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล
คณิตศาสตร์ ป.4
โรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต
เราต้องการจะบอกกับทุกคนว่าการศึกษาคือการเปิดโอกาสและการสร้างคน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
การที่เราเอากระบวนการเล่นเข้ามาในการเรียนการสอน
ผมเชื่อว่าการเล่นมันเป็นธรรมชาติของเด็ก

จุดประสงค์การเรียนรู้
• แลกเปลี่ยนเงินในจ�ำนวนที่มีค่าเท่ากันได้และน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ท�ำงานร่วมกับผู้อ่นื ได้ราบรื่นและมีความส�ำเร็จ
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ชวนสนทนาเรื่องชีวิตประจ�ำวันเกี่ยวกับการใช้เงิน
ค่าของเงิน
ค�ำถาม
1.1 นักเรียนได้เงินมาโรงเรียนกี่บาท ใช้อะไรไปบ้าง
1.2 วันนี้นักเรียนใช้ไปกับอะไรบ้าง
1.3 ตอนนี้เงินเหลือเท่าไร

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทุกคนคิดและร่วมกันตอบค�ำถาม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. ถามค�ำถามการแลกเงินกับนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. อาสาที่จะตอบค�ำถามตามที่ครูถาม เช่น ครูจะหยิบ
เงินจ�ำลองเป็นธนบัตร 20 บาท แล้วถ้าถามว่าแลก
เหรียญ 10 ได้ก่เี หรียญ ?เป็นต้น
3. แบ่งกลุ่มๆ ละ 6 – 7 คน แต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์
เตรียมการเล่นเกมนับเงินและตอบค�ำถามส�ำคัญ

3. เรียนรู้จากกลุ่ม หลังจากแบ่งกลุ่มให้รับอุปกรณ์
กระดาษ ฟลิปชาร์ต (Flip chart) และเงินจ�ำลอง
ค�ำถามส�ำคัญ ได้เงินกลุ่มละกี่บาท
4. เล่นเกมนับเงิน โดยครูบอกโจทย์ และแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันน�ำเงินไปคิดตามโจทย์
5. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
5.1 ตอนที่ครูให้โจทย์ กลุ่มไหนหาค�ำตอบได้ทุกข้อ
บ้าง
5.2 ท�ำงานได้ส�ำเร็จเพราะอะไร
5.3 กลุ่มไหนบ้างที่ท�ำไม่ส�ำเร็จ และนักเรียนคิดว่า
ปัญหาเกิดจากอะไร
เชื่อมโยง C (Connect)
5.4 ที่ผ่านมา นักเรียนเคยท�ำงานร่วมกับเพื่อนแล้ว
ประสบผลส�ำเร็จบ้างหรือไม่ กิจกรรมอะไร
และท�ำอย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
5.5 ครั้งต่อไป ถ้าต้องท�ำงานกลุ่มอีก นักเรียนจะมี
แนวทางการท�ำงานอย่างไร เพื่อให้งานส�ำเร็จ

1.1 วันนี้เอาเงินมาโรงเรียนกี่บาท
1.2 วันนี้นักเรียนใช้ไปกับอะไรบ้าง
1.3 ตอนนีเ้ งินเหลือเท่าไร

4. เมื่อพร้อมเล่น เริ่มเล่นเกมส์นับเงิน โดยการแข่งขัน
คิดจ�ำนวนเงินตามโจทย์ (เงินจ�ำลอง) 798 บาท
1,655 บาท 2,882 บาท กลุ่มเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ
5. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 5.1 – 5.5
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตและใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้อย่างสอดคล้องกับบทเรียน (บูรณาการ)
2. ใช้คำ� ถามกระตุน้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ตลอดกิจกรรมการเรียนรูท้ งั้ เป็นค�ำถามโดยตรงและมีบตั รงาน
3. ใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
4. สอนอย่างสนุกสนานแทรกด้วยเพลงและเกมการแข่งขัน
5. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวติ

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/

152

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูกรรณิการ์ สุวรรณโณ
สังคมศึกษา ป.4
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร
ข้าพเจ้าถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้ได้ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อะไรบ้าง
อยากเป็นผู้สร้างที่มีคุณภาพ คือความภาคภูมิใจของข้าพเจ้า

จุดประสงค์การเรียนรู้
• สามารถบอกแนวทางในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนได้อย่างเหมาะสม

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทบทวนความรู้จากกิจกรรมส�ำรวจชุมชน
2. ครูให้นักเรียนดูภาพการส�ำรวจชุมชน
โดยใช้ Power point

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน
1. สนทนาทบทวนความรู้จากกิจกรรมส�ำรวจชุมชน
2. สังเกตภาพสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนจาก
Power point

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
3. ตัง้ ค�ำถามส�ำคัญให้นักเรียนตอบโดยซ�ำ้ หรือไม่ซำ�้ กัน
และขออาสาสมัคร 4 คนมาช่วยครูฟังค�ำตอบของ
เพื่อน และครูเขียนค�ำตอบนักเรียนบนกระดาน
ค�ำถามส�ำคัญ
“การรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณบ้านของเรา
หรือชุมชนของเราท�ำได้อย่างไร”
4. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่มโดยใช้เกมส่งลูกบอลเป็นตัว
ก�ำหนด

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
3. แต่ละคนตอบค�ำถามส�ำคัญซึ่งตอบเป็นรายบุคคล
โดยตอบค�ำถามให้หลากหลายจะซ�้ำหรือไม่ซ�้ำกัน
ก็ได้

5. สอดแทรกค�ำถามเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ค�ำถามส�ำคัญ
“เมื่อเราท�ำงานในกลุ่ม เราจะท�ำอย่างไรเพื่อให้งาน
ประสบความส�ำเร็จ”
6. ให้นักเรียนดูภาพ Power point ภาพหมู่บ้าน A
(หมู่บ้านสะอาด) ภาพหมู่บ้านB (หมู่บ้านสกปรก)
ให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้ โดยแจ้งนักเรียนว่า
นักเรียนจะได้ฝึกการแยกแยะ วิเคราะห์ข้อมูล
6.1 ทั้งสองภาพมีความแตกต่างกันหรือไม่/อย่างไร
6.2 นักเรียนคิดว่าภาพหมู่บ้าน A คนในหมู่บ้าน
ปฏิบัติตัวอย่างไร ท�ำอย่างไรจึงเป็นสภาพ
หมู่บ้าน B
6.3 ถ้านักเรียนอยู่ในหมู่บ้าน B จะมีวิธีการแก้ไข
อย่างไร
7. สอดแทรกค�ำถามเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ค�ำถามส�ำคัญ
“จากการท�ำกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่อง
อะไรบ้าง”
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กิจกรรมนักเรียน
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4. แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม
4.1. หยิบลูกบอลคนละ 1 ลูก
4.2. ส่งต่อลูกบอลกัน ตามเสียงนกหวีดจากครู
4.3. ใครได้ลูกบอลสีเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกัน
5. สนทนาตอบค�ำถามเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตาม
ค�ำถามส�ำคัญ
6. แต่ละกลุ่มศึกษาภาพ Power point ตอบค�ำถาม
6.1 – 6.3

7. สนทนาตอบค�ำถามเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ตามค�ำถามส�ำคัญ

กิจกรรมครู
ขั้นสุรป
8. ให้แต่ละกลุ่มวาดภาพตามจินตนาการเรื่อง
“หมู่บ้านของฉัน” และขณะที่นักเรียนวาดรูปภาพ
ท�ำงานกลุ่มครู แนะน�ำให้ก�ำลังใจ
9. ชวนประเมินผลงาน แต่ละกลุ่มลงคะแนนกันเอง
10. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
10.1 จากกิจกรรมกลุ่มที่นักเรียนได้ท�ำไป
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
เชื่อมโยง C (Connect)
10.2 ปกติเมื่อนักเรียนต้องท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
เกิดปัญหาอะไรบ้าง และส่งผลกระทบต่องาน
ที่ท�ำอย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
10.3 ดังนั้น ถ้าต่อไปนักเรียนต้องท�ำงานร่วมกับ
ผู้อื่น นักเรียนจะมีวิธีการท�ำงานอย่างไร
เพื่อให้งานประสบความส�ำเร็จ

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
8. แต่ละกลุ่มวาดภาพตามจินตนาการเรื่อง
“หมู่บ้านของฉัน”
9. น�ำผลงานของนักเรียนทุกกลุ่มมาแสดงเพื่อให้แต่ละ
กลุ่มลงคะแนนกันเอง
10. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 10.1 – 10.3
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. ให้ความส�ำคัญกับทักษะการสังเกต กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ด้วยค�ำถามทุกขั้นตอน
2. การถามค�ำถาม เปิดโอกาสให้นกั เรียนตอบเป็นกลุม่ ก่อนรายบุคคลและจะถามค�ำถามก่อนเรียกชือ่ ให้ตอบ
3. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูรพีพร บุญชนะ
ภาษาไทย ป.5
โรงเรียนบ้านสาคู จังหวัดภูเก็ต
ครูคือต้นแบบของนักเรียน ต้องมีคุณธรรม มีความยุติธรรม
การกระท�ำของครูอยู่ในสายตาของนักเรียนตลอดเวลา
ขณะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบครูในดวงใจ ใจดี เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด
มีความเมตตา ชมเชย ให้ก�ำลังใจ เปรียบเสมือนแม่คนหนึ่ง
ที่ให้ความอบอุ่นด้วยจึงคิดว่าถ้าโตไปอยากเป็นครูที่ดีเหมือนครูต้นแบบคนนี้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถหาค�ำคล้องจองได้
2. สามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
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กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทักทายและแจกดอกไม้หลากชนิดให้นักเรียน
2. น�ำเสนอวีดิโอเพลงอุทยานดอกไม้
2.1 ร้องคลอตามเพลง 1 รอบ
2.2 น�ำเสนอเพลงอีกครั้งให้นักเรียนท�ำท่าทาง
ประกอบเพลง
3. ถามค�ำถามดอกไม้ในเพลงนี้ มีดอกอะไรบ้าง
และให้ตัวแทนเขียนชื่อดอกไม้บนกระดาน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. กล่าวทักทายและรับดอกไม้
2. ชมวีดิโอ เพลงอุทยานดอกไม้
2.1 ร้องคลอตามเพลง 1 รอบ
2.2 แสดงท่าทางประกอบเพลง

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. น�ำเสนอบทร้อยกรองจากวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์
โดย power point วรรณคดี
4.1. อ่านบทร้อยกรองเป็นท�ำนองเสนาะ
4.2. อธิบายถอดความจากบทร้อยกรองโดยการ
เล่าทีม่ าของบทร้อยกรอง และอธิบายค�ำบางค�ำ
ได้แก่ สี่พระองค์ ประพาส อุทยาน เป็นต้น
โดยใช้ Power Point ประกอบ
5. อธิบายค�ำคล้องจองจากบทร้อยกรอง
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
โดยใช้ power point ประกอบ
ค�ำถามส�ำคัญ ค�ำนี้คล้องจองกับค�ำอะไร ?
6. ให้อ่านบทร้อยกรองท�ำนองเสนาะอีกครั้งและ
ใช้power point ค�ำคล้องจองอีกครั้ง
7. ให้นักเรียนสะท้อนความรู้ โดยการให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัติ ด้วยการเล่นเกม “บุษบาพาสนุก” ดังนี้
7.1 แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม แข่งขันต่อค�ำ
คล้องจอง และจัดอุปกรณ์ “ตะกร้าบุษบา”
ให้นักเรียน เป็น 3 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย
ตะกร้าใส่บัตรค�ำ และบัตรที่เป็นชื่อดอกไม้
7.2 น�ำเสนอชื่อดอกไม้ โดย power point
7.3 สรุปรายงานการแข่งขัน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. ศึกษาบทร้อยกรองจาก power point โดย
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3. สังเกตชื่อดอกไม้จากบทเพลงแล้วตอบค�ำถาม

4.1 ฟังและอ่านบทร้อยกรองเป็นท�ำนองเสนาะ
4.2 ฟังค�ำอธิบทร้อยกรองจากวรรณคดี (ซักถาม
ถ้าไม่เข้าใจ)
5. ฟังค�ำอธิบายและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค�ำ
คล้องจองจากบทร้อยกรอง ด้วยการตอบค�ำถาม
ส�ำคัญ
6. อ่านบทร้อยกรองเป็นท�ำนองเสนาะอีกครั้ง
7. ฝึกปฏิบัติ ดังนี้
7.1 แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม รับตระกร้าบุษบา
7.2 แข่งขันต่อชื่อดอกไม้ ตามกติกา กลาวคือ
เมื่อครูน�ำเสนอจาก power point แต่กลุ่มจะ
เลือกชื่อดอกไม้ในตระกร้า ที่คล้องจองกับ
ชื่อดอกไม้ท่คี รูเสนอ แล้วน�ำไปเขียนติดบน
กระดาน
7.3 ช่วยกันตรวจค�ำบนกระดาน

กิจกรรมครู
ขั้นสรุป
8. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
8.1 จากการท�ำงานกลุ่มวันนี้นักเรียนมีปัญหา
หรือไม่ (ถ้ามี แล้วนักเรียนจะท�ำอย่างไร และ
ถ้าไม่มีสมมติว่าเพื่อนนักเรียนไม่ช่วยเหลือกัน
นักเรียนจะท�ำอย่างไร)
เชื่อมโยง C (Connect)
8.2 ที่ผ่านมา นักเรียนเคยท�ำงานกลุ่มหรือไม่
(ถ้ามีแล้วท�ำงานอะไร)
ปรับใช้ A (Apply)
8.3 ต่อไปถ้านักเรียนต้องท�ำงานกลุ่มจะให้ส�ำเร็จ
ลุล่วงด้วยดีนักเรียนจะท�ำอย่างไร

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
8. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 8.1 – 8.3
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1.
2.
3.
4.

แสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตาเด็ก เช่น เรียกนักเรียนว่าลูก
น�ำเข้าสู่บทเรียน ด้วยบรรยากาศผ่อนคลายเพื่อสอดคล้องการพัฒนาสมองสลับซ้ายขวาอย่างสมดุล
ในการสอนแต่ละครัง้ จะเตรียมค�ำถามส�ำคัญในการช่วยกระตุ้นหาค�ำตอบส่งเสริมกระบวนการคิด
ใช้เทคนิคและวิธีการที่แยบยลในการถ่ายทอดสาระส�ำคัญ (Concept) ในเนื้อหาสาระที่ส่งผลต่อเจตคติ
สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน หรือ ความซาบซึ้งในวรรณคดี เป็นต้น
5. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูพรจักษ์ อุ่นทิม
วิทยาศาสตร์ ป.5
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ จังหวัดนนทบุรี
การถ่ายทอดจิตวิญญาณของครู
ไปสู่ศิษย์เพื่อให้ผู้เรียนตกผลึกทางความคิด
เคยท�ำอาชีพไม่ค้นพบตัวตนของตัวเอง ต่อเมื่อมาเป็นครูจึงพบว่าเราเหมาะกับอาชีพนี้
เด็กนักเรียนเป็นแรงผลักดันให้คิดค้นหาวิธีสอนเด็กที่เหมาะกับเด็กๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
• สามารถจ�ำแนกลักษณะที่แตกต่างระหว่างสัตว์มกี ระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ก่อนเข้าห้องเรียน
1. แบ่งกลุ่มหยิบลูกปิงปอง

ก่อนเข้าห้องเรียน
1. หยิบลูกปิงปองเพื่อแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม
กลุ่มละ 4 – 5 คน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
2. สนทนาทักทาย แนะน�ำการเข้ากลุ่มตามลูกปิงปอง
โดยแบ่งเป็น 8 กลุม่ ๆละ 4 - 5 คน สร้างบรรยากาศ
เพื่อเชื่อมโยงสู่สาระที่จะเรียนรู้
3. เปิดโอกาสให้ ทบทวนบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม
จากการจับลูกปิงปอง (มีหมายเลขก�ำกับ
เพื่อก�ำหนดบทบาทหน้าที่)

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
2. ทุกคนร่วมสนทนาอย่างเป็นกันเองทบวนแบ่งกลุ่ม
กลุ่มละ 4-5 คน

4. แนะน�ำรายชือ่ สัตว์ชนิดต่างๆ พูดคุยถามตอบเกีย่ วกับ
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มกี ระดูกสันหลัง ให้
จ�ำแนกสัตว์ท่มี ีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสัน
หลังด้วยเกณฑ์ของนักเรียน โดยเลือกชื่อสัตว์ติดบน
กระดาษ และถามเหตุผลในการเลือกรายชื่อนั้นๆ
5. ชวนให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมให้เหตุผลการเลือก
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
6. ชวนชมคลิปวีดีโอ “สัตว์โลกน่ารัก” และถาม
ค�ำถามส�ำคัญคือ
6.1 จากการชมคลิปวีดิโอนักเรียนเห็นสัตว์
อะไรบ้าง”
6.2 บันทึกรายชื่อสัตว์ท่นี ักเรียนตอบบนกระดาน
และถามค�ำถามส�ำคัญคือ
6.3 จากสัตว์ที่เราเห็นในคลิปวีดีโอมีสัตว์ที่มีกระดูก
สันหลังและไม่มกี ระดูกสันหลัง
7. ให้แข่งกันจัดกลุ่มสัตว์
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3. ทุกกลุ่มได้บทบาทหน้าที่ตามหมายเลข ประกอบ
ด้วย
หมายเลข 1 เป็นคุณอ�ำนวย ท�ำหน้าที่อ�ำนวย
ความสะดวกให้กับเพื่อนๆ ในกลุ่ม
หมายเลข 2 เป็นคุณลิขิต ท�ำหน้าที่เขียน
หมายเลข 3 เป็นคุณเสนอ ท�ำหน้าที่เสนอผลงาน
หมายเลข 4 ดูดมี ีคุณภาพ ท�ำหน้าที่รวบรวมหา
ข้อมูลที่ถูกต้อง จากสมาชิกภายในกลุ่ม
4. ทุกคนอ่านชื่อสัตว์ท่เี ห็นเป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษอย่างสนุกสนานและร่วมกิจกรรมแบ่ง
ประเภทสัตว์ด้วยเกณฑ์ท่ตี นเองเข้าใจ
5. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการจ�ำแนก
ประเภท
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
6. ชมคลิปวีดิโอ และร่วมกันตอบค�ำถามส�ำคัญ
ที่ 6.1 และ 6.3

7. แข่งขันกันจัดกลุ่มสัตว์ท่มี ีกระดูกสันหลังและ
ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยเขียนชื่อสัตว์ในช่องตาราง
บนกระดานและช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
8. ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนด้วย ค�ำถาม
ส�ำคัญคือ
8.1 นักเรียนใช้วิธีใดในการจัดกลุ่ม ว่าสัตว์ชนิดใด
ควรเป็นสัตว์มกี ระดูกสันหลังและไม่มีกระดูก
สันหลัง
8.2 นอกจากสัตว์ท่นี ักเรียนได้ชมในคลิปวีดิโอแล้ว
ยังมีสัตว์ชนิดใดอีกบ้างที่นักเรียนคิดว่าเป็นสัตว์
ที่มีกระดูกสันหลัง และไม่มกี ระดูกสันหลัง
9. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยการรับ
ชมคลิปวีดิโอ สรุปการจ�ำแนกสัตว์ของ สสวท. และ
ถามค�ำถามส�ำคัญคือ
9.1 จากการรับชมคลิปวีดิโอ สรุปการจ�ำแนกสัตว์
นักเรียนคิดว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังแตกต่างกันอย่างไร
9.2 สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งได้เป็นกี่ประเภท
ได้แก่สัตว์ชนิดใดบ้าง
9.3 สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังแบ่งได้เป็นกี่ประเภท
ได้แก่สัตว์ชนิดใดบ้าง
10.แจกภาพสัตว์ให้แต่ละกลุ่มจัดแบ่งสัตว์มีกระดูกสัน
หลังและไม่มกี ระดูกสักหลัง อธิบายกติกา

11. ประเมินความรูค้ วามเข้าใจด้วยกิจกรรม”ดาวแทนใจ
12. ชื่นชมผลงานของนักเรียน และให้ก�ำลังใจส�ำหรับ
กลุ่มที่ได้ดาวน้อย
13. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
13.1 ขณะที่นักเรียนท�ำงานกลุ่มเกิดปัญหาอะไรใน
กลุ่มบ้าง
เชื่อมโยง C (Connect)
13.2 เวลานักเรียนท�ำงานกลุ่มในวิชาอื่น เกิดปัญหา
แบบนี้หรือไม่ และนักเรียนแก้ไขอย่างไร

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
8. สะท้อนความเข้าใจด้วยการตอบค�ำถามส�ำคัญ
ที่ 8.2-8.2

9. ชมคลิปวีดิโออย่างตัง้ ใจและตอบค�ำถามที่ 9.1-9.3

10.แต่ละกลุ่มท�ำความเข้าใจ ในงานที่ได้รับมอบหมาย
และลงมือปฏิบัตกิ ิจกรรม ตามกติกาที่ก�ำหนด
10.1 ใช้เวลาในการท�ำกิจกรรม 20 นาที
10.2 น�ำเสนอ 3 นาที
10.3 คุณวิชาการแต่ละกลุ่มสามารถหาข้อมูลมาเพิ่ม
เติมให้กลุ่มได้ เช่น หยิบหนังสือและใบความรู้
จากหน้าชั้นเรียน
11. น�ำเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียนและประเมินผลงานด้วย
กิจกรรม “ดาวแทนใจ”
12. ให้เหตุผลการประเมินของตนเอง
ร่วมตอบค�ำถามเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
13. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 13.1 – 13.3

ปรับใช้ A (Apply)
13.3 การท�ำกิจกรรมในครัง้ นี้ นักเรียนจะมีวิธีแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1.
2.
3.
4.

รู้และเข้าใจนักเรียน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย
รูจ้ กั นักเรียนและน�ำข้อมูลจากการรูจ้ กั นักเรียนไปออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มกี จิ กรรมทีห่ ลากหลาย
ให้ความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้หลากหลายวิธีการ เริ่มจากของจริง สู่ของจ�ำลองหรือสัญลักษณ์
และสูก่ ารเรียนรูจ้ ากสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม เช่น การเขียน เรียนรูจ้ ากผูท้ มี่ ที กั ษะเฉพาะตลอดจนเรียนรูจ้ ากกลุม่
5. ครูสนใจนักเรียนทั่วถึง ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจะคอยดูและใกล้ชิดกับนักเรียน
ให้ก�ำลังใจและให้ค�ำแนะน�ำ
6. ให้ความส�ำคัญกับค�ำถามส�ำคัญ ซึ่งช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
7. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูวัลลภา เปลี่ยนเดชา  
วิทยาศาสตร์ ป.6
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร
ครูคือต้นแบบของนักเรียน ต้องมีคุณธรรม มีความยุติธรรม
การกระท�ำของครูอยู่ในสายตาของนักเรียนตลอดเวลา
เคขณะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบครูในดวงใจ ใจดี เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด
มีความเมตตา ชมเชย ให้ก�ำลังใจ จึงคิดว่าถ้าโตไปอยากเป็นครูที่ดีเหมือนครูต้นแบบคนนี้

จุดประสงค์การเรียนรู้
• อธิบายธรณีพิบัติที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียน
1. เตรียมความพร้อมให้นักเรียนปรบมือแบบต่างๆ

ขั้นเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียน
1. ปรบมือตามแบบต่างๆ โดยฟังจากครูแล้วปรบให้
พร้อมกัน- ปรบมือ 5 ที (ปรบไก่ - ปรบเป็ด –
ปรบกระต่าย – ปรบงู)

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
2. ใช้ค�ำถามทบทวนบทเรียน ดังนี้
• การทดลองเรื่องแผ่นดินไหวที่ผ่านมา เมื่อแผ่น
เปลือกโลกเกิดการเคลื่อนตัวแล้วเป็นอย่างไร
และรอฟังค�ำตอบ พร้อมเชื่อมโยงการสนทนาสู่
สาระใหม่

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
2. ร่วมตอบค�ำถามส�ำคัญทีละคน ต่างๆ ดังนี้
• เกิดรอยเลื่อน- แผ่นดินทรุด
• อาคาร บ้านเรือน พังทลาย (ฯลฯ)

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนดูภาพการเกิดสึนามิและชวนสนทนาโดย
ใช้ค�ำถามส�ำคัญ
3.1 จากภาพเป็นเหตุการณ์ใด มีลักษณะอย่างไร
3.2 เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ดูภาพ และร่วมสนทนาโดยตอบค�ำถาม 3.1 – 3.2
• การเกิดสึนามิ เป็นธรณีพิบัติ เกิดจากคลื่นน�้ำ
ทะเลเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งอย่างรุนแรง
• แผ่นดินไหวใต้ท้องทะเล
• คนเสียชีวิต
• คนได้รับบาดเจ็บ
• บ้านเรือนเสียหาย
4. แบ่งกลุ่มโดยนับ 5 ได้ 5 กลุ่ม
5. ชมวีดิโอ ตอบค�ำถามต่างๆ (ข้อ 5.1 - 5.3)

4. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 7 คน คละความสามารถ
5. เปิดวีดิโอ การเกิดสึนามิและชวนสนทนาเกี่ยวกับ
เรื่องจากวีดิโอ
ค�ำถามชวนสนทนา
5.1 เห็นอะไรจากวีดิโอ
5.2 วีดิโอเกี่ยวกับเรื่องใด
5.3 ผลกระทบที่ตามมาจากการเกิดสึนามิเป็น
อย่างไร
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ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
6. แจกใบความรู้ให้ศกึ ษาและสรุปความรู้ เป็นผลงาน
3 รูปแบบ โดยมีเรื่องเดียวกันคือ “สึนามิ” ชวนให้
นักเรียนคิดว่าแต่ละกลุ่มวางแผนก่อนท�ำงาน
ซึ่งกลุ่มต้องมีงานและแบ่งหน้าที่กัน เช่น น�ำเสนอ
หาข้อมูล เขียน ตบแต่ง และกระตุ้นโดยใช้ค�ำถาม
ส�ำคัญ
6.1 ผลของเรามีสาระส�ำคัญอะไรบ้าง
6.2 แบ่งหน้าที่กันหรือยัง
6.3 ให้ค�ำแนะน�ำ ให้ก�ำลังใจ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
6. รับใบความรู้
6.1 แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้
บทสรุป สึนามิเป็นธรณีพิบัติภัย สาเหตุของ
การเกิดสึนามิ ได้แก่ ภูเขาไฟปะทุรุนแรงใน
ทะเล แผ่นดินไหวรุนแรงมีศูนย์กลางอยู่ใต้ทะเล
การทรุดถล่มของชัน้ ตะกอนขนาดใหญ่ใต้ทะเล
การพุ่งชนของอุกกาบาตในทะเล ข้อสังเกต
หรือสิ่งบอกเหตุ ประกาศกรมอุตุนยิ มวิทยา
การขึ้นลงของน�้ำอย่างรวดเร็ว การอพยพของ
สัตว์ไม่มสี าเหตุ ผลน�ำมาซึ่งความเสียหาย
จากทรัพย์สนิ และชีวิต นอกจากสึนามิแล้ว
ยังมีภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทาง
ธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินไหว หลุมยุบ ดินถล่ม
หิมะถล่ม ภูเขาไฟระเบิด
6.2 สรุปความรู้ เรื่องการเกิดสึนามิ เป็นกิจกรรม
3 ลักษณะ ได้แก่ วาดภาพ 2 กลุม่ ตัดแปะ 2 กลุม่
และแสดงบทบาทสมมติ 1 กลุ่ม โดยก่อนลงมือ
ท�ำงาน ทุกกลุ่มตอบค�ำถามที่ข้อ 1 และ2
6.3 แต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลงาน (กลุ่มบทบาทสมมติ
มีอุปกรณ์ช่วยเสียงไซเลน ภาพวาดสึนามิ
การแสดงบทบาทสมมติ)

7. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
7.1 ขณะท�ำงานกลุ่ม นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจาก
การท�ำงานร่วมกับเพื่อนเมื่อสักครู่
7.2 แล้วการท�ำงานภายในกลุ่มเกิดปัญหาอะไรบ้าง
และแก้ปัญหานัน้ อย่างไร
7.3 กลุ่มของนักเรียนมีการให้ความร่วมมือและ
ท�ำงานร่วมกันอย่างไรบ้าง
เชื่อมโยง C (Connect)
7.4 นักเรียนเคยท�ำงานกลุม่ หรือท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่
ตอนไหนบ้าง เกิดผลอย่างไร ให้ยกตัวอย่าง
ปรับใช้ A (Apply)
7.5 ต่อไป ถ้านักเรียนต้องท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนจะท�ำอย่างไรจึงจะส�ำเร็จ

7. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 7.1 – 7.5
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1.
2.
3.
4.

น�ำเข้าสู่บทเรียน ด้วยบรรยากาศผ่อนคลายเพื่อสอดคล้องการพัฒนาสมองสลับซ้ายขวาอย่างสมดุล
แสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตา เช่น เรียนนักเรียนว่า “ลูก”
การถามค�ำถาม เปิดโอกาสให้นกั เรียนตอบเป็นกลุม่ ก่อนรายบุคคล แล้วจะถามค�ำถามก่อนเรียกชือ่ ให้ตอบ
ครูสนใจนักเรียนทั่วถึง ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจะคอยดูแลใกล้ชิดกับนักเรียน
ให้ก�ำลังใจและให้ค�ำแนะน�ำ
5. การน�ำองค์ความรูแ้ ละสถานการณ์จริงในโลก IT มาใช้เป็นสือ่ การเรียนรูใ้ นห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูยงยุทธ นุชบัว  
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6
โรงเรียนวัดพืชนิมิต จังหวัดปทุมธานี
การสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ครูต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์หลายต่อหลายรุ่นด้วยจิตวิญญาณของครู
ครูมีครูเป็นต้นแบบของความเป็นครู ซึ่งเป็นครูประถมศึกษาที่ใจดี
มีเมตตา ขาดแคลนอะไรและจะหามาให้ ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบอกประวัตบิ ุคคลส�ำคัญได้
2. สามารถวิเคราะห์ความส�ำคัญในวีรกรรมได้
3. สามารถสะท้อนความรู้ความเข้าใจเป็นบทบาทสมมติได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. น�ำสนทนาเรื่องประวัติบุคคลส�ำคัญและมอบหมาย
ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้
2. ถามค�ำถามส�ำคัญ
• นักเรียนหาความรู้เรื่องอะไร และโดยวิธีใดบ้าง

3. ชวนฟังและชม เพลงประกอบคลิปวีดโิ อ 3 เรื่อง
วีรกรรมสมเด็จพระนเศวร เพลงชาวบ้านบางระจัน
และ การ์ตูนเรื่องท้าวสุรนารี
4. สนทนา ซักถาม เพื่อทบทวนประวัติ วีรกรรมของ
บุคคลส�ำคัญจากคลิปวีดิโอ โดยชวนสนทนาทีละ
คลิปวีดิโอ
ค�ำถามส�ำคัญ
4.1 จากประวัตขิ องทุกท่านมีอะไรที่เหมือนกัน
4.2 จากประวัตขิ องทุกท่านมีอะไรที่ต่างกัน
4.3 จากส่วนที่เหมือนกันและส่วนที่ต่างกัน มีอะไร
ที่นักเรียนจะบอกต่อเล่าต่อ
5. จัดกลุ่มค�ำตอบโดย เขียนค�ำตอบบนกระดาน
นักเรียนสามารถตอบซ�ำ้ ได้ (ในกรณีที่ตอบซ�้ำครูขีด
เพิ่มค�ำตอบนั้นๆ) และครูเขียนค�ำตอบส�ำคัญเพิ่ม
(ในกรณีท่นี ักเรียนไม่กล่าวถึง) และรวมค�ำตอบที่มี
คนตอบมากที่สุดถือว่าทุกคนเห็นว่าส�ำคัญที่สุด
6. ให้แต่ละกลุ่มวางแผน แสดงบทบาทสมมติตาม
ประวัติ บุคคลส�ำคัญ โดยชวนสนทนาทีละเรื่อง
เน้นถึงบุคคลส�ำคัญ และสาระตอนที่ส�ำคัญ
โดยใช้ Power point และเอกสาร (ประวัตยิ ่อ)
ประกอบ
ค�ำถามส�ำคัญ
6.1 เราคิดว่าตอนใดที่แสดงให้เห็นวีรกรรมเพื่อชาติ
ของท่านเหล่านี้
6.2 มีใครบ้างที่มีส่วนร่วมในวีรกรรมตอนนี้
6.3 ให้บทบาทการแสดงนี้ไปวางแผนแสดงบทบาท
สมมติ
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ไป
หาความรู้
2. นั่งเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มตอบค�ำถามและ
เล่าถึงเรื่องที่ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
สารานุกรม/หนังสือ/internet /ถามผู้ปกครอง
กลุ่ม 1 ศึกษาประวัตพิ ระนเรศวร
กลุ่ม 2 ศึกษาประวัตทิ ้าวสุรนารี
กลุ่ม 3 ศึกษาประวัตชิ าวบ้านบางระจัน
3. ชมคลิปวีดิโอ ด้วยความสนใจ
4. คิดเชื่อมโยงถึงสิ่งที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าและสาระจาก
ที่ได้ชมแล้วตอบค�ำถามส�ำคัญโดยตอบค�ำถาม
ที่ 4.1-4.3 ทีละค�ำถามทีละคน

5. แต่ละคนสามารถตอบซ�้ำได้
Concept หลัก ทั้ง3 เรื่องราว ส่วนที่เหมือน
คือความรักชาติ ความเสียสละแม้ชีวิต เพื่อชาติ
เพื่อคนไทย ความสามัคคี ส่วนที่ต่างคือ
มีความแตกต่างในสถานภาพ เป็นกษัตริย์
ขุนนาง ชาวบ้าน
6. ร่วมสนทนาตอบค�ำถามที่ 6.1-6.3 เพื่อทบทวน
ประวัติ วีรกรรมบุคคลส�ำคัญ ฟัง ตอบค�ำถาม
ส�ำคัญ สนทนาซักถาม เพื่อท�ำความเข้าใจ ในสาระ
ส�ำคัญที่จะแสดงละคร

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
7. ให้แต่ละกลุ่มวางแผนแสดงละคร โดย
7.1 แจกหัวข้อตอนที่แต่ละกลุ่มต้องแสดง พร้อม
ทั้งบัตรงานเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนในการ
วางแผนและเตรียมอุปกรณ์
7.2 พูดคุยตามกลุ่มเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียด
ติดตาม ตอบค�ำถาม ให้ก�ำลังใจการวางแผน
เพื่อแสดงบทบาทสมมติ(สัปดาห์หน้าชั่วโมงต่อ
ไป)
8. ให้แต่ละกลุ่มน�ำเสนอบทบาทสมมติ

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
7. แต่ละกลุ่มวางแผนการแสดงละคร ท�ำความเข้าใจ
กับเรื่อง เงื่อนไข (เช่น เวลา) อุปกรณ์ และ
ความถนัดของแต่ละคน (ชั่วโมงถัดไป)

ขั้นสรุป
9. ชักชวนสรุปประวัตทิ ั้ง 3 วีรกรรม โดยเน้น Concept
ส�ำคัญ (ในกิจกรรมการแสดงละคร) และถาม
“จะบอกต่อความดีเรื่องนี้ว่าอะไร”
10.ชวนร้องเพลง “เราสู้”

ขั้นสรุป
9. ร่วมสนทนาตอบค�ำถามสรุปวีรกรรมทั้ง 3 เรื่อง

11. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
11.1 นักเรียนท�ำงานร่วมกันอย่างไร การท�ำงาน
ภายในกลุ่ม จึงด�ำเนินไปได้ด้วยดี
ประสบผลส�ำเร็จ
เชื่อมโยง C (Connect)
11.2 นอกจากการท�ำงานกลุ่มครัง้ นี้แล้ว
นักเรียนเคยท�ำงานอะไรร่วมกับผู้อ่นื บ้าง
ผลเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ปรับใช้ A (Apply)
11.3 หากต้องการท�ำงานใหม่ นักเรียนคิดว่าจะ
เกิดปัญหาอะไรอีกบ้าง แล้วจะแก้ปัญหานั้น
อย่างไร

8. แต่ละกลุ่มน�ำเสนอบทบาทสมมติ

10.ร่วมเสนอค�ำตอบที่เป็นวีรกรรมเสียสละเพื่อชาติ
และร่วมร้องเพลง “เราสู้”
11. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 11.1 – 11.3
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. เชื่อมโยงปัญหาจากสภาพจริงเข้าสู่สาระการเรียนรู้
2. จัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์
3. มีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ทั้งนี้เพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้จากเพื่อน
ผ่อนคลาย สามารถแสดงความสามารถของตนเอง รวมถึงช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละคน
เน้นการฝึกการเป็นผู้น�ำ
4. จัดให้มสี ถานการณ์ ให้หาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูท้ หี่ ลากหลายในการคิด ค้นหาค�ำตอบทัง้ ในและนอก
ห้องเรียน
5. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตและใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ได้อย่างสอดคล้องกับบทเรียน (บูรณาการ)
6. เพิ่มเติมข้อมูล หลังจากนักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูล
7. กระตุ้นให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเป็นค�ำตอบ
8. จัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด บอกความรู้ สะท้อนความรู้สึกออกมาอย่าง
เป็นรูปธรรมผ่านการแสดงบทบาทสมมติ
9. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์
วิทยาศาสตร์ ป. 6
โรงเรียนบ้านโนนส�ำราญ-ยางเรียน จังหวัดบึงกาฬ
ทักษะจ�ำเป็นที่ครูต้องส่งเสริม คือ ทักษะการคิดเพราะจะท�ำไปสู่
การเรียนรู้การแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
จากประสบการณ์การไปค่ายอาสา เห็นความขาดโอกาสของเด็กในชนบท
ประกอบกับความรักในธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจส�ำคัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้
• สามารถน�ำความรู้เรื่องมลพิษจากขยะมูลฝอยไปใช้ในการช่วยขจัดมลพิษประจ�ำวันได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ท�ำงานร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างราบรื่นและมีความส�ำเร็จ
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ชวนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องขยะ โดยมีภาพขยะ
ประเภทต่างๆ มาเป็นประเด็นในการสนทนา

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทุกคนร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขยะใน
ชีวิตประจ�ำวัน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. ชวนสนทนาสถานการณ์ขยะโดยใช้คลิปวีดิโอ
มาเชื่อมโยงการสนทนาและให้ร่วมกันอภิปราย
3. แจกใบงานและใบความรู้เรื่องขยะและให้ไปสืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ได้รับ
4. ติดตามการสืบค้นข้อมูล โดยถามค�ำถามเพื่อให้
เพิ่มเติมข้อมูลที่ได้รับจากใบงาน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. ชมคลิปวีดิโอ ร่วมสนทนา โดยตอบค�ำถาม
พร้อมยกตัวอย่างที่พบเห็นในชีวิตประจ�ำวัน
3. รับใบงาน ฟังการทบทวนค�ำถาม ไปสืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต
4. ฟังการทบทวนค�ำถามจากครูและสืบค้นหาข้อมูล
ต่อเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม Concept ส�ำคัญ
Concept ส�ำคัญ : ขยะเป็นสิ่งของเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิต และการอุปโภค บริโภค
ซึ่งแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะ และ
คุณสมบัติ เราสามารถช่วยกันดูแล รักษา
สิง่ แวดล้อม ไม่ให้เสือ่ มสภาพไปอย่างรวดเร็ว
โดยอาศัยแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 6 คน รับอุปกรณ์
ประกอบด้วยกระดาษ Chart และปากกาเมจิก
ทบทวนค�ำถามและอภิปรายเพื่อหาค�ำตอบ จาก
ค�ำถาม 5.1 - 5.3

5. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 6 คน
แจกอุปกรณ์และใบงาน
ค�ำถามส�ำคัญ
5.1 ปัญหาที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยมีอะไร
5.2 สาเหตุเกิดจากอะไร
5.3 จะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร
พร้อมยกตัวอย่าง
6. ให้แต่ละกลุ่มท�ำเสนองาน มีค�ำถามต่อเนื่องจาก
การรายงาน
7. ชวนนักเรียนอภิปรายสักครัง้ เมื่อสรุปรายงานครบ
ทุกกลุ่ม

174

กิจกรรมนักเรียน

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

6. แต่ละกลุ่มน�ำเสนอรายงาน ขณะที่น�ำเสนอรายงาน
ทุกคนตั้งใจฟังและตอบค�ำถามครู
7. ทุกคนร่วมกันสรุป Concept ส�ำคัญ เมื่อทุกกลุ่ม
รายงานจบ
Concept ส�ำคัญ ขยะมีหลายประเภท มีทั้งขยะ
ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และขยะที่ย่อย
สลายยาก ซึ่งสามารถน�ำไปผ่านกระบวนการ
ผลิตเป็นสิ่งของที่น�ำกลับมาใช้ได้ ดังนั้น เราควร
ร่วมมือกันอย่างจริงจัง และมีจิตส�ำนึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกท�ำลายโดยขยะ

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
8. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้หาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
อินเทอร์เน็ต จากหนังสือพิมพ์ น�ำข้อมูลมาจัดท�ำ
ป้ายนิเทศ
9. ให้แต่ละคนพิจารณาเรื่องใดที่ยังไม่เข้าใจ เพื่อจะได้
ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
8. วางแผนหาข้อมูลเพิ่มเติมและวางแผนการจัด
ป้ายประกาศ

ขั้นสรุป
10.ให้ สรุป Concept เป็นผังมโนทัศน์
11. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
11.1 ขณะที่นักเรียนท�ำงานในกลุ่ม นักเรียนชอบวิธี
การท�ำงานและการแก้ปัญหาของกลุ่มไหน
มากที่สุด เพราะอะไร
เชื่อมโยง C (Connect)
11.2 ที่ผ่านมาการท�ำงานกลุ่มร่วมกัน นักเรียนพบ
ปัญหาในเรื่องใดบ้าง และแก้ปัญหาอย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
11.3 ถ้าต้องท�ำงานกลุ่มครัง้ ต่อไป หากมีเพื่อนไม่
ช่วยงานกลุ่มนักเรียนจะท�ำอย่างไร ให้งาน
ที่ได้รับมอบหมายส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
12. ให้แต่ละคนลงมือก�ำจัดขยะ และน�ำผลงานมา
เล่าสู่กันฟังในชั่วโมงต่อๆ ไป

ขั้นสรุป
10.สรุป Concept เรื่องขยะเป็นผังมโนทัศน์
11. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาโดยตอบค�ำถาม
เทคนิค RCA เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยก
ตัวอย่างจากชีวิตจริงตามค�ำถามที่ 11.1 – 11.3

9. สนทนาซักถามในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ

12. ให้ค�ำมั่นสัญญาว่าจะก�ำจัดขยะ และน�ำมาเล่าสู่กัน
ฟังต่อไป
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. เชื่อมโยงปัญหาจากสภาพจริงเข้าสู่สาระการเรียนรู้
2. จัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์
3. มีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ทั้งนี้เพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้จากเพื่อน
ได้แสดงความสามารถของตนเอง รวมถึงช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละคน เน้นการฝึกการเป็นผูน้ ำ�
4. จัดให้มีสถานการณ์และแหล่งการเรียนรู้ท่หี ลากหลายในการค้นหาค�ำตอบทั้งในและนอกห้องเรียน
5. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตและใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ได้อย่างสอดคล้องกับบทเรียน (บูรณาการ)
6. เพิ่มเติมข้อมูล หลังจากนักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูล
7. กระตุ้นให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเป็นค�ำตอบ
8. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูวรวุฒิ ศรีโพธิ์
วิทยาศาสตร์ ม. 2
โรงเรียนบ้านละลมวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
อาชีพครูเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝัน ท�ำให้เข้าใจและเรียนรู้ผู้เรียน
พยายามอ�ำนวยความรู้และสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกด้าน
เพื่อเตรียมพร้อมทั้งครูและเด็กส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
เพื่อรู้เท่าทันและสามารถปรับตัว
การมาท�ำในจุดนี้ เราต้องเสียสละอย่างมาก
ก็คือต้องทุ่มเทแรงใจแรงกายทุกอย่างเพื่อที่จะพัฒนาลูกศิษย์ให้เจริญต่อไป
ก้าวต่อไป พัฒนาการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่ออนาคตของนักเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถออกแบบรูปร่างเสาสะพานให้สามารถรองรับน�ำ้ หนักได้
2. สามารถทดลองและเปรียบเทียบรูปร่างของเสาทีม่ ลี กั ษณะเป็นรูปทรงสามเหลีย่ ม วงกลม สีเ่ หลีย่ มได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ท�ำงานร่วมกับผู้อ่นื บนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ประเมินความพร้อมทางอารมณ์ด้วยการทายตัวเลข
และปริศนาค�ำทาย
2. ชวนสนทนาเรื่องการท�ำงานเป็นทีม
ค�ำถามส�ำคัญ ทีมจะประสบความส�ำเร็จต้องท�ำ
อย่างไร

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. สนทนากับครู และให้ความร่วมมือในการประเมิน
อารมณ์ด้วยตัวเลขและปริศนาค�ำทาย
2. สนทนาวิธกี ารท�ำงานกลุ่มให้ประสบผลส�ำเร็จโดย
ระดมความคิดเห็นคนละวิธีการ เช่น การช่วยการ
คิด ท�ำ มีความสามัคคี เมื่อขัดแย้งยุติด้วยเหตุผล

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. สร้างความสนใจในการทดลองโดยภาพสะพานจาก
Power point
ค�ำถามส�ำคัญ สะพานจะสามารถอยู่ได้ด้วยอะไร
4. ให้โจทย์เพื่อเป็นค�ำถามในการทดลอง
เราจะออกแบบรูปร่างสะพานอย่างไรให้สามารถ
รองรับน�้ำหนักได้ โดยก�ำหนดรูปทรงให้เลือก คือ
วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ศึกษาโครงสร้างสะพานจาก Power point

5. ขณะท�ำการทดลอง กระตุ้นด้วยค�ำถาม ทบทวน
สมมุติฐานให้สังเกตเพื่อทดสอบสมมติฐาน บันทึก
ผลและเตรียมรายงานผล
6. ระหว่างการน�ำเสนอให้อภิปราย เพื่อบอกเหตุผลใน
การทดลอง หรือให้ร่วมกันอภิปราย
7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มโหวตเลือกกลุ่มที่คิดว่าออกมา
น�ำเสนอได้ดที ี่สุด
8. แจกกระดาษ 2 สี คือ สีส้มและสีเขียว ให้เขียน
ข้อดีข้อเสียของกลุ่ม
9. กลุ่มใดเสร็จก่อน ได้รางวัลเป็นคูปองคะแนน
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4. ให้ความสนใจในโจทย์ หรือค�ำถามที่น�ำไปสู่การ
ทดลอง “การออกแบบสะพานเพื่อรองรับน�้ำหนักได้
มากที่สุด”
4.1 จัดกลุ่ม เลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม
4.2 ระดมความคิด ออกแบบ สร้างแบบสะพาน
และรับอุปกรณ์
4.3 สร้างสะพาน โดยใช้รูปแบบต่างๆ ได้แค่วงกลม
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
4.4 ทดสอบการรองรับน�้ำหนัก เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน
4.5 บันทึกผลการทดลอง
5. เตรียมการน�ำเสนอ
6. ร่วมกันอภิปรายการทดลอง
7. แต่ละกลุ่มโหวตเลือกกลุ่มเพื่อนที่คิดว่าน�ำเสนอได้
ดีที่สุด
8. ทุกคนประเมินการท�ำงาน โดยรับกระดาษ 2 สี
โดยสีเขียวเขียนข้อดีของกลุ่ม สีส้มเขียนข้อเสีย
ของกลุ่ม
9. กลุ่มที่เสร็จก่อนรับรางวัลเป็นคูปองคะแนน

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป
10. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
10.1 จากกิจกรรมนี้ ในการท�ำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น
ได้ประสบผลส�ำเร็จ นักเรียนมีวิธีการอย่างไร
เพราะเหตุใด
10.2 เกิดปัญหาระหว่างการท�ำงานร่วมกันหรือไม่
และแก้ปัญหาอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
10.3 ที่ผ่านมานักเรียนเคยท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ประสบผลส�ำเร็จหรือไม่อย่างไร เพราะเหตุใด
10.4 นักเรียนแก้ปัญหาอย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
10.5 ถ้านักเรียนต้องท�ำงานร่วมกับผู้อื่น นักเรียน
จะมีวิธีการอย่างไรให้งานออกมาประสบ
ความส�ำเร็จ

ขั้นสรุป
10. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 10.1 – 10.5
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. ครูเป็นผู้อ�ำนวยการให้เกิดการเรียนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ความพร้อมของผู้เรียน
และเป็นผู้คอยอ�ำนวยความสะดวก ให้ค�ำแนะน�ำ พิจารณาผลงาน ให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดผลงาน
2. ให้ความส�ำคัญต่อการให้นักเรียนหาความรู้ด้วยตนเอง
3. สนใจทุกค�ำตอบของนักเรียนและมีความฉับไวในลักษณะที่เรียกว่า “เชื่อมโยงค�ำตอบนักเรียนสู่ค�ำถาม
หรือการเรียนรู้ต่อไปทันที
4. เพิ่มเติมข้อมูล หลังจากที่นักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูล
5. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูจันทร์ ติยะวงศ์
คณิตศาสตร์ ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
ครูไม่ใช่เป็นผู้บอกความรู้ หากแต่เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง ครูจะเป็นผู้จัดบรรยากาศ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้ความรู้แต่จะเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง ครูจะให้ความสนใจต่อกระบวนการเรียนรู้มากหรือเท่ากับค�ำตอบที่ถูก
เด็กๆ คือแรงบันดาลใจที่ส�ำคัญ เขาท�ำให้เรามีความสุขที่จะไม่อยู่นิ่ง
จะต้องค้นหาสิ่งดีๆ แนวทางที่ดีตลอดเวลา และสุขที่จะมองดูความก้าวหน้าของเขารุ่นแล้วรุ่นเล่า

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้คุณสมบัตขิ องเลขยกก�ำลังได้
2. สามารถใช้ทกั ษะกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ใช้การสื่อสารเชิงบวกสร้างสัมพันธภาพที่ดี
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. สนทนาทักทาย ชื่นชมผลงานที่ผ่านมา
2. ทบทวนวิธีการเรียนรู้ PPP C AA และแนะน�ำการ
เรียนรู้ในการจัดการขัน้ ที่ 6 (Assessment
Reflection)

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. สนทนาทักทาย
2. ตอบค�ำถามที่ทบทวนวิธีการเรียนรู้ PPP C AA –
Preparation for learning การแบ่งกลุ่มแบบคละ
ความสามารถ
• Process of thinking มอบหมายงานให้ท�ำ
(งานเดี่ยว และงานกลุ่ม)
• Presenting น�ำเสนอ
• Conclusion สรุปเป็น mind map
• Application สร้างโจทย์
• Assessment Reflection การสะท้อนการประเมิน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ให้แบ่งกลุ่มคละกันโดยหัวใจสี
4. ก�ำหนดโจทย์และช่วยตรวจค�ำตอบบนกระดาน
5. สรุปวิธีคดิ หลากหลายวิธี จากการน�ำเสนอของ
นักเรียน และเสริมความรู้ พร้อมให้ก�ำลังใจ
6. ก�ำหนดโจทย์สลับกับการที่นักเรียนได้ค�ำตอบครบ
ตามแนวทางบิงโก

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน โดยหัวใจสี
4. ทบทวนการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน
5. ฟังการสรุปวิธีคิดหลายๆ วิธีจากกลุ่ม

7. รวบรวมคะแนน

182

กิจกรรมนักเรียน
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6. เริ่มเกมบิงโก โดยสุ่มเขียนตัวเลขลงบนช่องขนาด
3x3 มี 3 ช่อง ฟังค�ำถามทีละข้อและแสดงวิธีคิด
ทุกข้อ กลุ่มใด เสร็จก่อน ปรบมือ
6.1 กลุ่มที่ตดิ ค�ำถามเป็นกลุ่มแรกบนกระดาน
บานพับ 4 หน้า เสริมความรู้และเป็นค�ำตอบ
ที่ถูกจะได้เลือกตัวเลขที่จะกากบาทในช่อง
9 ช่อง
6.2 แสดงวิธีคดิ แก้ปัญหาในทุกโจทย์ข้อค�ำถาม
6.3 กลุ่มแรกที่ตดิ ค�ำถามจะได้เลือกตัวเลขที่จะ
กากบาทในช่อง 9 ช่อง
6.4 ท�ำจนครบโจทย์ทุกข้อ ที่ครูก�ำหนด
7. สรุปและรวมคะแนน

กิจกรรมครู
ขั้นสรุป
8. ให้นักเรียนสะท้อนวิธีคิด และความรู้ที่ได้ในการ
เรียนวันนี้ เพื่อเป็นแนวทางของการแก้โจทย์ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
9. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
9.1 ระหว่างที่เล่นเกมบิงโกเรามีการแสดงออกกับ
เพื่อนในกลุ่ม ที่ตอบถูก ผิดต่างกันอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
9.2 นักเรียนเคยใช้ ค�ำพูดและแสดงท่าทางที่เป็น
มิตร หรือไม่เป็นมิตรเมื่อไรบ้าง คิดว่าอีกฝ่าย
รู้สึกอย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
9.3 ถ้าต่อไปเพื่อนในกลุ่มเกิดท�ำงานผิดพลาด
นักเรียนจะมีวิธีการสื่อสารด้วยภาษาพูดหรือ
ท่าทางที่ท�ำให้เพื่อนสบายใจได้อย่างไรบ้าง

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
8. น�ำเสนอวิธีคิดอย่างหลากหลาย
9. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 9.1 – 9.3
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�ำสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว
สอดคล้องกับบทเรียน
2. มีความพร้อมด้านการใช้ส่อื อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนได้ความรู้ด้วยการท�ำกิจกรรมต่างๆ โดยที่ครูไม่เป็นคนบอกความรู้โดยตรง
4. ให้ความส�ำคัญต่อทักษะการสังเกต กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ด้วยค�ำถามทุกขั้นตอน
5. ในการสอนแต่ละครัง้ จะเตรียมค�ำถามส�ำคัญในการช่วยกระตุ้นหาค�ำตอบส่งเสริมกระบวนการคิด
6. สนใจทุกค�ำตอบของนักเรียน และมีความฉับไวในลักษณะที่เรียกว่า “เชื่อมโยงค�ำตอบนักเรียนสู่ค�ำถาม
หรือการเรียนรู้ต่อไปทันที”
7. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูสนิดา โกศล
วิทยาศาสตร์ ม.3
โรงเรียนบ้านปะทาย จังหวัดศรีสะเกษ
การเรียนรู้ร่วมกัน ครูได้ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนและได้พัฒนาตัวครูเอง
เรียนรู้ ไปด้วยกัน ทุกคนได้ฝึก นักเรียนได้ฝึก พอได้ฝึกบ่อยๆ และมันจะฝังอยู่ภายในจิตใจ
พอเขาได้จับของจริงและได้สัมผัส เขาจะสามารถถอดบทเรียนออกมาได้ง่าย
ง่ายกว่าเรียนในหนังสือ ในต�ำรา เพราะลงมือท�ำจะจ�ำได้ดีกว่าการฟังครูบรรยาย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบ ายความหมาย องค์ ป ระกอบ ความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบ ภายในองค์ ป ระกอบใน
ระบบนิเวศ
2. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งที่มีชีวิตในรูปแบบโซ่อาหาร
3. มีจิตส�ำนึกร่วมกันในการสร้างระบบนิเวศที่สมดุล

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ท�ำงานร่วมกับผู้อ่นื บนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
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กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทักทายนักเรียนและแนะน�ำการเรียนรู้ครั้งนี้
ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกสถานที่
2. ให้วางแผนการไปเรียนรู้นอกสถานที่ ในพื้นที่
ทุ่งหนองจอกโดยพิจารณาตามค�ำถามหลัก
ค�ำถามหลัก (ก่อนไป)
2.1 จะเดินทางอย่างไร
2.2 ใครจะศึกษาตรงไหน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับการเรียนรู้ครั้งนี้ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้นอกสถานที่
2. ทุกคนร่วมกันคิด วางแผนการเดินทางไปศึกษานอก
สถานที่ โดยมีประเด็นส�ำคัญในการวางแผน ดังนี้
ค�ำถามหลัก (ก่อนไป)
2.1 การเดินทางใช้พาหนะอะไร ใครสะดวกเดินทาง
ร่วมกับใคร
2.2 แต่ละคนเลือกว่าจะศึกษาตรงไหน ในประเด็น
ของสิ่งแวดล้อมและวิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่
อุปกรณ์การเก็บภาพ การจดบันทึก

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ตั้งค�ำถามเพื่ออภิปราย
ค�ำถามหลัก (หลังไป)
3.1 เก็บอะไรจากทุ่งหนองจอกบ้าง
3.2 มีความเห็นอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมที่ทุ่ง
หนองจอก
3.3 ให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทุ่งหนองจอกที่
นักเรียนอยากเห็นและให้นน�ำเสนอสิ่งที่เลือก
4. ให้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่มและตอบค�ำถาม
ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
4.1 เพราะอะไร จึงเข้ากลุ่มนี้ ในกลุ่มที่เลือกมีอะไร
และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
4.2 กลุ่มของนักเรียนคิดว่าต้องการอยู่ร่วมกับกลุ่ม
ไหนอีก บ้างหรือไม่ (ถ้าต้องการ ครูให้เวลา
รวมกลุ่มไม่เกิน 2 นาที)
4.3 พอใจกับกลุ่มที่ได้หรือยัง
4.4 ขณะนี้กลุ่มของนักเรียนประกอบด้วยกี่กลุ่ม
รวมกัน และมีอะไรบ้าง
4.5 การรวมกันของกลุ่มหลายกลุ่ม เรียกว่าอะไร
5. ให้น�ำเสนอผลงานกลุ่ม โดย
5.1 ตั้งชื่อกลุ่มระบบนิเวศ
5.2 สรุปเพื่อน�ำเสนอหน้าชัน้ เรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. น�ำข้อมูลและประสบการณ์ท่ไี ด้ ร่วมกันอภิปราย
และตอบค�ำถามส�ำคัญ ข้อ 3.1 -3.3
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4. ร่วมเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม โดยเลือกเข้ากลุ่ม
3 – 5 คน และตอบค�ำถามส�ำคัญ ข้อที่ 4.1 – 4.5

5. แต่ละกลุ่มพูดคุยกันและสรุปผลงาน ดังนี้
5.1 ชื่อกลุ่มระบบนิเวศ
5.2 สรุปเป็นแผนภาพและน�ำเสนอหน้าชั้น

กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
6. ขณะน�ำเสนอ ซักถามและอภิปราย

7. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
7.1 คิดว่าในการท�ำกิจกรรมแบบนี้เราได้เรียนรู้
อะไรบ้าง
7.2 การท�ำกิจกรรมช่วยให้ท�ำงานง่ายหรือยาก
เพราะอะไร
เชื่อมโยง C (Connect)
7.3 เคยท�ำงานร่วมกับคนอืน่ ทีเ่ ป็นไปด้วยความราบรืน่
หรือไม่ และตอนนัน้ ปฏิบัตติ นอย่างไร
ที่แสดงว่าใช้วถิ ีประชาธิปไตย
ปรับใช้ A (Apply)
7.4 ต่อไปถ้านักเรียนท�ำงานร่วมกับผู้อื่นอีกตาม
วิถีประชาธิปไตย นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
6. น�ำเสนอผลงานทีละกลุ่มและร่วมอภิปราย ซักถาม
Concept : ระบบนิเวศคือ ระบบที่มคี วาม
สัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชวี ิตหลายๆ กลุ่ม หลายๆ
ชนิดและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่าง
กลุ่มของสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่
อยู่นั้นๆ และเราสามารถร่วมกันสร้างระบบ
นิเวศที่สมดุลของท้องถิ่นเราได้ด้วย ทุกคนมี
จิตส�ำนึกร่วมกันและ
7. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 7.1 – 7.4
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากธรรมชาติ น�ำเอาธรรมชาติ วัฒนธรรม ผสมผสานเพื่อการเรียนรู้
โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะชีวิต
2. แสดงออกซึง่ ความรัก ความเมตตา เยือกเย็น รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เช่น เรียกนักเรียนว่า “ลูก”
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือท�ำอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน
การด�ำเนินตามแผนและการประเมินผล
4. ให้ความส�ำคัญต่อทักษะการสังเกต กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ด้วยค�ำถามทุกขั้นตอน
5. เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นประเมิ น ความสามารถของตนเอง และให้ นั ก เรี ย นปรั บ ปรุ ง งานให้ ต รงกั บ
ความสามารถหรือความชอบของตนเอง
6. ให้นักเรียนได้ความรู้ด้วยการท�ำกิจกรรมต่างๆ โดยที่ครูไม่เป็นคนบอกความรู้โดยตรง
7. นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ใช้ทักษะชีวติ ในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
8. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูณัฐพล ปราบคะเชน
วิทยาศาสตร์ ม.3
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ
ครูคือผู้น�ำ ครูคือต้นแบบ นักเรียนคือผู้ถอดแบบจากเบ้าหลอมความเป็นครู
เมื่อตอนเป็นนักเรียนผมโตมากับยุคของการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ผมมักได้ยินค�ำว่า “เราอยากพัฒนาการศึกษาในชนบทให้เทียบเท่ากับเมืองกรุง”

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบาย และจ�ำแนกความสัมพันธ์ของสิ่งที่มีชีวิตในระบบนิเวศได้
2. ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการท�ำกิจกรรมกลุ่ม
3. ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. เปิดวีดิทัศน์ เรื่อง Did you know “ผึ้งผลิตน�้ำผึ้ง
ได้อย่างไร”
2. ใช้ค�ำถามส�ำคัญจากวีดิทัศน์ท่ไี ด้รับชม
2.1 น�้ำผึ้งเกิดได้อย่างไร
2.2 การอยู่ร่วมกันของผึ้งและดอกไม้เกิดประโยชน์
หรือเสียประโยชน์อย่างไร
3. อธิบายเพิ่มเติม “การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต
หากได้ประโยชน์จะใช้เครื่องหมาย + เป็นสัญลักษณ์
หากเสียประโยชน์ จะใช้เครื่องหมาย – เป็น
สัญลักษณ์ และ หากไม่ได้ไม่เสียประโยชน์จะใช้เลข
0 เป็นสัญลักษณ์” โยงสู่ค�ำถามส�ำคัญต่อไปนี้
3.1 ดังนัน้ การอยู่ร่วมกันของผึ้งกับดอกไม้ท�ำให้
เกิดสัญลักษณ์
3.2 ในโลกของเรามีสงิ่ มีชวี ติ อีกหลายชนิดใช่หรือไม่ (ใช่)
3.3 สิ่งมีชีวิตบนโลกของเราจะมีความสัมพันธ์กัน
ในลักษณะแบบนี้ทั้งหมดใช่หรือไม่ (ไม่)
4. รอค�ำตอบทุกข้อและอธิบายเพิ่มเติม “ในโลกของ
เรามีสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ซึ่งเมื่อมาอยู่ร่วมกันก็จะ
เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในระบบนิเวศ
นักเรียนจะได้ศกึ ษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราว่าเป็น
อย่างไร”

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง Did you know “ผึ้งผลิตน�้ำผึ้ง
ได้อย่างไร”
2. ตอบค�ำถาม (โดยประมาณ)
2.1 ผึ้งไปน�ำน�ำ้ หวานมาจากดอกไม้
2.2 เกิดประโยชน์ทงั้ คู่ กล่าวคือ ผึ้งกิน น�้ำหวาน
จากดอกไม้ ดอกไม้ได้รับการผสมเกสรจากผึ้ง
3. ฟังอธิบายเพิ่มเติมและสนทนาซักถาม ตอบค�ำถาม
ส�ำคัญ
ตอบค�ำถามที่ 3.1 - 3.3 (โดยประมาณ)

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
5. ใช้เทคนิค Jigsaw ในการจัดการเรียนรู้

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
5. เรียนรู้โดยเทคนิค Jigsaw
5.1แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนรับใบความรู้ซึ่งมี 6 ใบ
ความรู้ (แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน)
5.2 แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้
5.3 แต่ละกลุ่มรับซองค�ำถามส�ำหรับตอบความรู้
ตามข้อความ
6. ร่วมกันตอบค�ำถามส�ำคัญข้อ (1)-(4) ดังนี้
6.1 ไม่
6.2 ตอบได้เฉพาะเรื่องที่ศึกษามา
6.3 ไม่

6. ใช้ค�ำถามส�ำคัญในการน�ำเข้าสู่เทคนิค Jigsaw
6.1 นักเรียนสามารถตอบค�ำถามได้หมดทุกข้อหรือไม่
6.2 ส่วนมากนักเรียนจะตอบค�ำถามในลักษณะใดได้
6.3 นักเรียนคิดว่าเพื่อนกลุ่มอื่นๆ จะตอบค�ำถามใน
เรื่องของเราได้ดเี ท่าเราหรือไม่
6.4 นักเรียนคิดว่าท�ำอย่างไรจึงจะได้ค�ำตอบ
ทัง้ หมดทีค่ รูตอ้ งการเพือ่ บันทึกลงในชุดค�ำถามนี้
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3.1 สัญลักษณ์เป็น (+,+)
3.2 ใช่
3.3 ไม่
4. ตั้งใจฟังค�ำตอบและฟังค�ำอธิบายเพิ่มเติม

6.4 แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกลุ่ม

กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
7. จัดกลุ่มใหม่ตามเทคนิค Jigsaw
8. ให้นักเรียนวางแผนการน�ำเสนอผลงานเพื่อจัดท�ำ
ผลงานลงบนกระดาษฟลิปชาร์ต

9. แจกสติ๊กเกอร์คะแนนให้กับนักเรียนแต่ละคน
ขั้นอธิบายและข้อสรุป
10.จัดกิจกรรมการน�ำเสนองานหน้าชั้นเรียน

11. จัดกิจกรรมการประเมินผลงานที่ชื่นชอบ

12. น�ำอภิปรายและสรุปบทเรียนโดยใช้ power point
โดยให้นักเรียนสังเกตภาพทั้ง 6 ภาวะ แล้วใช้
ค�ำถามส�ำคัญเดียวกันในทุกภาวะดังนี้
12.1 ภาพที่สังเกตเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ใดบ้าง
12.2 ภาพที่ได้สังเกตแสดงถึงภาวะใดของระบบ
นิเวศ
12.3 สิ่งมีชีวิตแต่ละคู่มกี ารได้ประโยชน์และเสีย
ประโยชน์อย่างไร
12.4 สัญลักษณ์ของภาวะนี้คืออะไร

กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
7. จับกลุ่มใหม่ตามเทคนิค Jigsaw ดังนี้ จัดกลุ่มใหม่
กลุ่มละ 6 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละภาวะ
ที่ไม่ซ�้ำกัน
8. ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านผลัดกันให้ความรู้เพื่อนๆ
ในกลุ่มเพื่อตอบค�ำถามในชุดค�ำถามให้เรียบร้อย
และร่วมกันท�ำชิ้นงานเพื่อน�ำเสนอหน้าชั้นเรียนตาม
ขั้นตอน ดังนี้
8.1 รับฟังหลักเกณฑ์การท�ำงานและการประเมิน
จากครู
8.2 วางแผนการท�ำชิ้นงานและการน�ำเสนอชิ้นงาน
ร่วมกัน
8.3 ลงมือท�ำชิ้นงานร่วมกัน
9. ตัวแทนกลุ่มรับสติ๊กเกอร์หน้าชัน้ เรียนแล้วแบ่งปัน
ให้เพื่อนในกลุ่มคนละ 2 ชิ้น
ข้ออธิบายและข้อสรุป
10.ร่วมกันน�ำเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียนตามขั้นตอน
ดังนี้
10.1 น�ำชิ้นงานติดแสดงหน้าชั้นเรียน
10.2 น�ำเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียนทัง้ กลุ่ม
11. ร่วมกันประเมินผลงานที่ชื่นชอบ
11.1 น�ำสติ๊กเกอร์ไปติดบนผลงานที่สวยที่สุดและน�ำ
เสนอดีที่สุดในสายตาของนักเรียน
11.2 ร่วมปรบมือแสดงความยินดีกับกลุ่มที่ได้รับ
สติ๊กเกอร์จ�ำนวนมากที่สุด
12. สังเกตภาพและตอบค�ำถามส�ำคัญตามข้อ
12.1 – 12.4 ในทุกภาวะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศ
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กิจกรรมครู
ขั้นขยายความรู้
13.ใช้กิจกรรมเกมในการขยายความรู้

14.การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
14.1 ระหว่างท�ำชิ้นงานเพื่อน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
ในกลุ่มมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันอย่างไร
14.2 งานที่ได้รับมอบหมายว่าคืออะไร
14.3 มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง มีเพื่อนๆ ในกลุ่มกี่คน
และก�ำหนดเวลาที่ได้รับ
เชื่อมโยง C (Connect)
14.4 ในสถานการณ์ท่นี ักเรียนเคยผ่านๆ มา
นักเรียนเคยท�ำงานบนพื้นฐานของความเป็น
ประชาธิปไตย หรือไม่ อย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
14.5 ในโอกาสต่อไป โรงเรียนเราจะมีการเลือกตัง้
คณะกรรมการนักเรียน นักเรียนจะน�ำ
ความเป็นประชาธิปไตย ไปใช้อย่างไร
ให้ค�ำอธิบายค�ำว่าประชาธิปไตย
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นขยายความรู้
13.ร่วมกันเล่นกิจกรรมเกมดังนี้
13.1 รับกระดานค�ำตอบและปากกาเคมี
หน้าชั้นเรียน
13.2 ตอบค�ำถามจากกิจกรรมเกม จ�ำนวน 6 ข้อ
13.3 รับฟังการสรุปคะแนนหลังจากที่เล่นเกมใน
แต่ละข้อเรียบร้อย
13.4 ผู้ชนะรับรางวัลจากครู
14.การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 14.1 – 14.5

  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบสอนเป็นอย่างดี พร้อมน�ำปฏิบัติการสอนคล่องแคล่ว
สอดคล้องกับบทเรียน
2. มีความรู้รอบตัวและสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่นักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ
3. จัดขั้นตอนการสอนอย่างเป็นระบบ
4. เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรีย นได้ เ รีย นรู ้ ห ลากหลายวิธีก าร เริ่ม จากของจริง สู ่ ข องจ� ำ ลองหรือ สั ญ ลั ก ษณ์
และสู่เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น การเขียน การเรียนรู้จากกลุ่ม จากกิจกรรมต่างๆ โดยที่ครูไม่เป็น
คนบอกความรู้โดยตรง
5. ครูสนใจนักเรียนทัว่ ถึง ระหว่างการปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรู้ ครูจะคอยดูแลใกล้ชดิ กับนักเรียน ให้กำ� ลัง
ใจและให้ค�ำแนะน�ำ
6. มีความสามารถในการใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
7. ซักถามถึงประโยชน์ทไี่ ด้จากการท�ำงานกลุ่ม ซึง่ แสดงถึงการให่ความส�ำคัญต่อกระบวนการท�ำงานกลุ่ม
มากกว่าผลส�ำเร็จของงานเพียงอย่างเดียว
8. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์  
วิทยาศาสตร์ ม.3
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การเป็นครูทีดีต้องสามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้
สามารถสร้างผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตที่จะต้องเผชิญปัญหาในอนาคต
ในฐานะแม่พิมพ์เป็นแรงบันดาลใจส�ำคัญที่จะสร้างสรรค์ปัญญาแก่ผู้เรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
• สามารถทดลองเพื่อจ�ำแนกเป็นกลุ่ม ขนาด อนุภาคเป็นเกณฑ์ได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• เคารพและปฏิบัตติ นตามกฎกติกาของสังคม
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทักทาย ชวนตัง้ กติกาการเรียนรู้โดยการทดลอง
2. ชวนชมคลิปข่าวผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน
ในภาคเหนือ ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ดังกล่าว พร้อมมีค�ำถามและอภิปรายเกี่ยวกับข่าว
ค�ำถามส�ำคัญ
2.1 ปัญหาหมอกควันก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตผู้คนอย่างไรบ้าง
2.2 ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
2.2.1 หน่วยการวัดฝุ่นละออง
2.2.2 ขนาดของอนุภาคฝุ่นละอองต่อโรคที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย
โดยสื่อ power point

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1 รวมกันตัง้ กติกาการเรียนรู้โดยการทดลอง
2 ทุกคนร่วมสนทนาข่าวหมอกควันตามวีดิโอข่าว

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ถามค�ำถามส�ำคัญหมอกควัน จัดเป็นสารประเภทใด
สารละลาย คอลลอยด์ หรือสารแขวนลอยเพราะ
เหตุใด
4. ให้วางแผนการทดลอง โดยผ่านฐานการทดลองฐาน
4.1 แจกบัตรงานและแนะน�ำฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ร่วมสนทนาและตอบค�ำถามส�ำคัญ

4.2 ให้ก�ำลังใจและให้ค�ำแนะน�ำแต่ละกลุ่ม

2.1 ตอบค�ำถามส�ำคัญConceptค�ำตอบส�ำคัญ
ผลกระทบต่อสุขภาพ 2 ลักษณะอนุภาค
2.2 ร่วมอภิปรายข้อมูลเพิ่มเติมในขัน้ การเรียนรู้

4. วางแผนการท�ำ โดยแบ่งกลุม่ เป็น 4 กลุม่ รับบัตรงาน
4.1 แต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์การทดลองและจัด
ตั้งอุปกรณ์การทดลองและแบ่งหน้าที่ในการ
ท�ำงาน ดังนี้ – หัวหน้ากลุ่ม – ผู้ทดลอง –
ผู้สังเกตการทดลอง – ผู้จดบันทึกข้อมูล
4.1.1 รับสารปริศนา กลุ่มละ 2 ชนิด และ
ทดลองแบบเวียน 4 ฐาน ตามเวลา
ที่ก�ำหนด
ฐานที่ 1 การกรองด้วยกระดาษกรอง
ฐานที่ 2 การกรองด้วยกระดาษเซล
โลเฟน
ฐานที่ 3 การทดสอบด้วยปรากฏการ
ทินดอลล์ (Tyndall Effect) หรือ
ปรากฏการณ์กระเจิงแสง
ฐานที่4 การออกแบบตารางบันทึก
ผลการทดลอง
4.1.2 ทดสอบสารของกลุ่มตนเองแล้วลง
ข้อสรุป เทียบกับตารางคุณสมบัติ
4.2 ซักถามเมื่อมีปัญหา

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21
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กิจกรรมครู
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
5. สรุปผลการทดลองโดย Food Chain Game
5.1 แนะน�ำเกม

5.2 แจกอุปกรณ์

5.3 ให้ข้อสังเกตโดยเฉพาะการมีเคารพกฎกติกา
6. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
6.1 ทบทวนกันว่ากติกาของเกมส์มีอะไรบ้าง
6.2 ทุกคนที่ร่วมเล่นเกมได้ปฏิบัติตามกฎกติกาหรือ
ไม่
6.3 รู้สึกอย่างไรที่สังเกตเห็นบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตาม
กฎกติกาที่ก�ำหนด
เชื่อมโยง C (Connect)
6.4 ที่ผ่านมามีใครเคยเจอเหตุการณ์โดนโกง หรือ
เคยโดนคนอื่นเล่นผิดกติกา หรือไม่ แล้วรู้สึก
อย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
6.5 หากนักเรียนพบกรณีที่คนไม่เคารพกฎเกณฑ์
สังคมนักเรียนจะด�ำเนินการอย่างไร
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กิจกรรมนักเรียน
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
5. สรุปผลการทดลอง โดยแต่ละกลุ่มร่วมเล่นเกม
Food Chain
5.1 แต่ละกลุ่มเลือก Trader เพื่อใช้เป็นผู้แลกบัตร
โดยผู้แลกเปลี่ยนจะถือบัตรภาพที่กลุ่ม
ไม่ต้องการไว้ในมือ ซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็นและ
รับเดินไปเปลี่ยนกับ Trader กลุ่มอื่นให้เร็วที่สุด
แล้วน�ำกลับมาเปิดดูท่กี ลุ่มของตนเองว่า
เป็นภาพที่ต้องการหรือไม่
5.2 เรียงภาพของสารทัง้ 3 ประเภท คือ
สารแขวนลอย คอลลอยด์และสารละลาย
โดยจับคู่กับวิธีการทดสอบด้วย 3 วิธี คือ
การกรองด้วยกระดาษกรอง การกรองด้วย
กระดาษเซลโลเฟน และการทดลองด้วย
ปรากฏการณ์ทนิ ดอลล์ ให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง รวม 6 ใบ กลุ่มใดเสร็จก่อนเป็นกลุ่ม
แรก ให้ตะโกนพร้อมกันว่า “จ�ำแนกสาร”
5.3 เล่นเกมเป็นจ�ำนวน 5 รอบ
6. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 6.1 – 6.5

  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. น�ำเข้าสู่บทเรียน ด้วยบรรยากาศ ผ่อนคลายเพื่อสอดคล้องการพัฒนาสมองสลับซ้ายขวาอย่างสมดุล
2. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ ให้เป็นสาระที่มีความส�ำคัญต่อชีวติ และใช้ในชีวิตประจ�ำ
วันได้อย่างสอดคล้องกับบทเรียน (บรูณาการ)
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ หลากหลายวิธีการ เริ่มจากของจริง สู่ของจ�ำลองหรือสัญลักษณ์ และสู่
การเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น การเขียน การเรียนรู้จากกลุ่ม การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
4. ให้ความส�ำคัญต่อหลักการสอนเช่นการสอนวิทยาศาสตร์โดยการทดลองให้ความส�ำคัญต่อกฎกติกา
ด้านความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ เป็นต้น
5. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูยศวรรธน์ วิญญารัตน์
คอมพิวเตอร์ ม. 5
โรงเรียนแม่ต�๋ำตาดควันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ความรู้ที่แท้จริงของผู้เรียนต้องมาจากการปฏิบัติ ครูเป็นเพียงผู้สนับสนุน
อ�ำนวยความสะดวก ไม่เป็นผู้ป้อนข้อมูลเพียงอย่างเดียว
เป้าหมายคือให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการท�ำงานได้
เหตุผลที่เลือกวิธีนี้เพราะว่าพยายามที่จะฝึกเขาบ่อยๆ ให้เขารับฟังเหตุผลของเพื่อน
ยอมรับในความคิดเห็นของคนอื่น หรือหาแนวทางสายกลางให้ ได้ให้ทุกคนพอใจมากที่สุด
ซึ่งจะท�ำให้เขารู้ว่าทุกคนมีความส�ำคัญ และเขาจะให้เกียรติกันในหน้าที่ของแต่ละคน

จุดประสงค์การเรียนรู้
• น�ำจินตนาการณ์มาล�ำดับเหตุการณ์และเขียนเรื่องได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
• ท�ำงานร่วมกับผู้อ่นื บนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย
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  กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทักทายนักเรียนและเล่านิทานเรื่อง “กระต่ายกับ
เต่า” โดยเล่าสัน้ ๆ

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ทุกคนฟังเรื่อง “กระต่ายกับเต่า” คิดและเล่าขยาย
ให้มีความยาวกว่าที่ได้ฟัง

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. แบ่งกลุ่ม กลุ่มๆละ 3 – 5 คน จับสลากค�ำศัพท์
กลุ่มละ 3 ค�ำ คือ อาชีพ สัตว์ สิ่งของ แต่ละกลุ่มจับ
สลากค�ำศัพท์ กลุ่มละ 3 ค�ำ น�ำไปแต่งเป็นเรื่อง
3. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกไปเล่าเรื่องๆ ละ 3 นาที
และช่วยกันตัง้ ชื่อเรื่อง พร้อมเหตุผล
4. จัดโต๊ะเป็นวงกลม ครูยนื กลาง ด�ำเนินการคัดเลือก
เรื่องเพื่อการไปถ่ายท�ำ และจากนัน้ ให้หัวหน้ากลุ่ม
น�ำการวางแผนการคัดเลือกเรื่องเพื่อไปถ่ายท�ำจริง
เมื่อจบกิจกรรม น�ำเสนอในห้อง
5. ทุกกลุ่มส่งตัวแทน เล่าวิธีการคัดเลือก แผนการไป
ถ่ายท�ำ และทุกคนแสดงความคิดเห็นในการท�ำงาน
กระบวนการกลุ่ม
6. การพัฒนาทักษะชีวิต โดยสนทนาตอบค�ำถาม
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�ำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตามค�ำถามที่ 6.1 – 6.5

3. ให้แต่ละกลุ่มบอกชื่อเรื่องที่ตนสนใจ และให้ตั้ง
ชื่อเรื่อง พร้อมบอกเหตุผล
4. แนะน�ำการจัดโต๊ะเพื่อท�ำกิจกรรม

5. ถามวิธกี ารคัดเลือกเรื่อง แผนการไปถ่ายท�ำและ
การท�ำงานกระบวนการกลุ่ม
6. การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคค�ำถาม
R–C–A
สะท้อน R (Reflect)
6.1 จากที่นักเรียนได้อ่านเนื้อเรื่องต่างๆ ที่แต่ละ
กลุ่มเขียน นักเรียนชอบหรือสนใจในเรื่องเดียว
กับทุกคนหรือไม่ เพราะเหตุใด
6.2 นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเลือกเรื่องที่
น่าสนใจเพียงเรื่องเดียว เพื่อท�ำการถ่ายท�ำ
เชื่อมโยง C (Connect)
6.3 นักเรียนเคยมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้อื่นใน
ขณะที่ท�ำงานกลุ่มหรือไม่ ยกตัวอย่าง
6.4 นักเรียนมีวิธีการอย่างไร ในการท�ำงานกับ
ผู้ที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันได้ส�ำเร็จไป
อย่างราบรื่น
ปรับใช้ A (Apply)
6.5 ถ้าในอนาคต เวลาท�ำกิจกรรมนั้นร่วมกับเพื่อน
แล้วมีวิธแี ก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้สามารถ
ท�ำงานได้อย่างราบรื่น
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  ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือท�ำอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน
การด�ำเนินตามแผนและการประเมินผล
2. ครูเป็นผูอ้ ำ� นวยการให้เกิดการเรียนรู้ โดยเริม่ ต้นตัง้ แต่การการเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ ความพร้อมของผูเ้ รียน
และเป็นผู้คอยอ�ำนวยความสะดวก ให้ค�ำแนะน�ำ พิจารณาผลงาน ให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดผลงาน
3. การบูรณาการทักษะชีวิตเข้าไปจัดการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท�ำงานร่วมกัน
4. สอดแทรกค�ำถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิต

แผนการสอนและวีดิโอการจัดการเรียนการสอนฉบับเต็ม http://lifeskills.obec.go.th/
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วิสัยทัศน์การพัฒนาทักษะชีวิต
เป็นความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าเมื่อเด็กในประเทศไทยและนักเรียน
ทุ ก คน รวมทั้ ง คุ ณ ครู และทุ ก ท่ า นในวงการศึ ก ษาได้ ศึ ก ษา รั บ รู ้
มีทัศนะคติที่ดี ต่อทักษะชีวิต และน�ำไปปฏัติจริงก็จะท�ำให้ชวี ิตทุกคนได้
ประสบความส�ำเร็จงดงามในศตวรรษที่ 21
อย่ า งไรก็ ต ามการที่ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ จ ะพั ฒ นาโดยที่ เ น้ น
ประชาชนเป็นส�ำคัญหากแต่ได้มีส่วนประกอบฉพาะเรื่องของเทคนิค
วิธีการ การด�ำเนินการทั้งในและนอกห้องเรียนเท่านัน้ ระบบการศึกษา
คงจะต้องค�ำนึงถึงว่าท�ำอย่างไร เพื่อให้กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตนี้
จะเป็นเนื้อเดียวกันกับการพัฒนาตลอดชีวิตของเราทุกคน
ส�ำหรับประเทศไทยแล้ว ระบบการศึกษาในอนาคตอันใกล้น้ี
จะมีการมุง่ เน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา และการศึ ก ษา
เพือ่ การมีงานท�ำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิด
สร้ า งสรรค์ รวมทั้ ง มี ค วามเป็ น พลวั ต ภายใต้ สั ง คมแห่ ง ปั ญ ญา
(Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Life long Learning
Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive
Learning Environment) เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหา ความรู้และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต1
วิสัยดังกล่าวด้านการพัฒนาการศึกษานี้ได้รับอิทธิพลมาจาก
หลักการที่น�ำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และทิศทางในการพัฒนาประเทศตามแผนดังกล่าว คือ
(1) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุน
และส่งเสริมแนวคิดการปฏิรปู ประเทศ และ (4) การพัฒนาสูค่ วามมัน่ คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข2

1 แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560 - 2574, สภาการศึกษา 2559
2 ส�ำนังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
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ทั้งกรอบในการพัฒนาการศึกษาและการก�ำหนดหลักการ ทิศทางในการพัฒนาประเทศ ยังได้ยึดโยง
และศึกษาแนวโน้ม ทิศทางการพัฒนาในระดับโลกประกอบด้วย นั้นคือ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง
ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) ประเด็น ส้าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท�ำ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา
15 ปี สาระส�ำคัญคือเป้าประสงค์ (Goal) ที่เห็นพ้องต้องกัน อีกจ�ำนวน 17 ข้อ3
กรอบแนวทางการพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้น แน่นนอนว่าได้มีอิทธิพลต่อการวางแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตดังกล่าวมาแล้ว คือ จะต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสขุ ภาพทีด่ ี มีระบบ
การศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยัง่ ยืน มีระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทีร่ องรับการพัฒนาอุตสาหกรรมทีย่ งั่ ยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรปู แบบ
การผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความ พร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สงวน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมให้สงั คมมีความสุข มีความยุตธิ รรมและส่งเสริมความเป็นหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การพัฒนาทักษะชีวิตที่จะให้เกิดผลในเชิงพัฒนาทั้งในระดับบุคคล สังคมและ
ประเทศชาติ คงจะไม่ได้เฉพาะระบบการศึกษาที่เป็นโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
เท่านั้น แต่จะต้องรวมความไปถึงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติที่ดแี ละมีการน�ำไปใช้ในการปฎิบัติอย่างจริงจัง
จากที่ ก ล่ า วมาการด้ ว ยเรื่ อ งของความส� ำ คั ญ ของทั ก ษะชี วิ ต การน� ำ เอาแผนการศึ ก ษาชาติ ม า
ประกอบก� ำ กั บ ทิศ ทางการด� ำ เนิน งาน การมุ ่ ง เป้ า หมายเพื่อ พั ฒ นาที่ ศั ก ยภาพของคนเป็ น ส� ำ คั ญ ตาม
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนกรอบทิศทางการพัฒนาเพื่อให้เกิด
ความยัง่ ยืนระดับโลก ท�ำให้เห็นว่าด�ำเนินงานด้านการสนับสนุนเชิงระบบคงจะต้อง ก�ำหนดแผนความต้องการ
การผลิตครูใหม่ การพัฒนาครูประจ�ำการ และการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา อีกทั้งความสามารถ
ด้านการพัฒนาทักษะชีวติ นีจ้ ะต้องเป็นสาระส�ำคัญที่สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรจะต้องให้ความส�ำคัญ
อีกทั้งจะต้องได้ก�ำหนด หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของบัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เพื่อให้สามารถ
บูรณาการและท�ำให้เกิดทักษะชีวิตได้ในอนาคต
ดังนี้เอง การพัฒนาการศึกษาทั้งองคาพยพ โดยศึกษาบริบทต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้น�ำ
เอาทักษะชีวติ นีไ้ ปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างยืดหยุน่ ให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน
และความท้าทายใหม่ๆ ทีเ่ กิดทัง้ ในระดับชุมชน และประเทศชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จึงหวังว่าการใช้ทักษะชีวิตบูรณาการเข้ากักบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเหมาะกับสภาพผู้เรียนทุกระดับ
พึงส่งเสริมให้ เด็กในประเทศไทยของเราทุกคนได้มีศักยภาพและประสบความส�ำเร็จทั้งในเรื่องการด�ำเนิน
ชีวิตส่วนตัวและการประกอบสัมมาอาชีวะ ทั้งนี้เพื่อให้สังคมโดยส่วนร่วมได้มีการพัฒนาอย่างเนื่องและต่อย
อดอย่างไม่มที ี่สิ้นสุด

3 United Nations; Sustainable Knowledge Platform https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 retrieved 28 September 2016
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ที่ปรึกษา
1. Mr. Hugh Delaney			
2. ดร.รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์		

Chief of Education องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

คณะผู้จัดท�ำ
1. นายมรกรต กลัดสอาด		
2. นางชัดเจน ไทยแท้			
3. นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์		
4. นางธนิมา เจริญสุข			
5. นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์		
6. นายธีระวัฒน์ ชัยยุทธยรรยง		
7. นางกอบกมล ทบบัณฑิต		
8. นางสาวสร้อย ทรัพย์ประสม		
9. นางสถิรา ปัญจมาลา		
10. นายสถิตย์ ชนะชัย			
11. นางนารี คูหาเรืองรอง		
12. นางสาวสุนิศา สุขผลิน		
13. นางเยื่อประเสริฐ ทูนทับ		
14. นายสุรัตน์ สรวงสิงห์		
				
15. นางสาวดรุณี พรประเสริฐ		
				
16. นายอดิศักดิ์ คงทัด			
				
17. นายไชยา กัญญาพันธุ์		
				
18. นางสุพัตรา ถนอมรัตน์		
				
19. นางสาวจรรยา ชัยบุญลือ		
				
20. นางมยุรี ด้วงศรี			
				
21. นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ		
				
22. นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา		
				
23. นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล		
				

รองผอ.ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษกรุงเทพมหานคร
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ผช.ผอ.โรงเรียนบ้านฉลอง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
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24. นายธีร์ ภวังคนันท์			
				
25. นางกรแก้ว ถนอมกลาง		
				
26. นางสายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล		
				
27. นายประกอบ จันทร์ประโคน		
				
28. นายยศพัทธ์ ลาภาอุตร		
				
29. นางสาวทิพวรรณ์ เมืองเสน		
				
30. นางสาวพรทิพย์ ดินดี		
				
31. นางชิตสุดา หงษ์ภักดี		
				
32. นางสาวจริญญา ไทยแท้		
				
33. นางสาวอรวรรณ ปราณีราษฎร์		
				
34. นายภูมิเมธ ขวัญแก้ว		
				
35. Niamh De Loughry 		
36. Ernesto Rebustillo			
37. Geraldine Chin			
38. Julia Schipper			
39. นางณัฐฉวี แวดแมน		
40. นางสาวสิรี วิโรจนารมย์		
41. นางกรแก้ว พิเมย			
42. นายกรินทร์ กุญชร ณ อยุธยา		
43. นายกมล ธรรมยศ			
44. นางสาวเจนจิรา ธรรมสุจริต		
45. นางสาวนริสา นาคแจ่มใส		
46. นายพงศกร พจนรุ่งวกุล 		
47. นายนิชนันท์ เจริญสุข
		
48. นายกิตติพันธุ์ ธัญพิทยาพาณิชย์
49. นายปัฐพงศ์ สุขผลธรรม		
50. นายปราการ อินทชาติ		
51. นายเทพธารินทร์ อุดมสัจจานันท์
52. นางสาวศิริลักษณ์ เสมาภักดี		
53. นายอินทัช พชรอินคัม		

หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
ทีมงานถ่ายท�ำ บริษัท พรอมท์ ดู จ�ำกัด
ทีมงานถ่ายท�ำ บริษัท พรอมท์ ดู จ�ำกัด
ทีมงานถ่ายท�ำ บริษัท พรอมท์ ดู จ�ำกัด
ทีมงานถ่ายท�ำ บริษัท พรอมท์ ดู จ�ำกัด
ทีมงานถ่ายท�ำ บริษัท พรอมท์ ดู จ�ำกัด
ทีมงานถ่ายท�ำ บริษัท พรอมท์ ดู จ�ำกัด
ทีมงานถ่ายท�ำ บริษัท พรอมท์ ดู จ�ำกัด
ทีมงานถ่ายท�ำ บริษัท พรอมท์ ดู จ�ำกัด
ทีมงานถ่ายท�ำ บริษัท พรอมท์ ดู จ�ำกัด
ทีมงานถ่ายท�ำ บริษัท พรอมท์ ดู จ�ำกัด
ทีมงานถ่ายท�ำ บริษัท พรอมท์ ดู จ�ำกัด
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