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ค�ำน�ำ

การเรียนรู ้ทักษะชีวิตเป็นสิ่งส�าคัญในการเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็กและผู้ใหญ่เพื่อให้อยู่ร่วมกับความเสี่ยงและความท้าทายใน 

ยคุปัจจบุนัได้ รวมถงึยงัท�าให้เกดิปฏสิมัพนัธ์กนัในเชงิบวกและอยูร่่วมกนั 

ในสังคมอย่างเป็นสุข การเรียนรู ้ทักษะชีวิตเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้

เกิดคุณภาพการศึกษา กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ 

ในการพฒันาความสามารถทีจ่�าเป็น มเีนื้อหาความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัชวีติ

ประจ�าวัน และมีใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิด 

การพัฒนาทักษะและการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม

ค�าว่า “ทกัษะชวีติ” ใช้กันแพร่หลายในสาขาวชิาสุขภาพ การศกึษา 

และนโยบายสังคม แต่ยังไม่มีค�านิยามที่ครบถ้วนและได้รับการยอมรับ

อย่างกว้างขวาง แนวคดิขององค์การอนามยัโลก หรอื WHO ให้ความหมาย 

ของทักษะชีวิตว่า “อาจหมายถึงความสามารถส�าหรับพฤติกรรม 

การปรบัตวัและพฤตกิรรมเชงิบวกทีช่่วยให้แต่ละคนสามารถจดัการกบั

ความต้องการและความท้าทายในชวีติประจ�าวันอย่างมปีระสทิธภิาพ” 

เริ่มแรก WHO ได้ให้ค�านิยามองค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้ 

5 ประการ ได้แก่: (1) การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา (2) การคิด

วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ (3) ทักษะการสื่อสารและทักษะ 

การสร้างสัมพันธภาพ (4) การตระหนักรู้ในตนเองและการเห็นใจผู้อื่น 

และ (5) การจัดการอารมณ์และความเครยีด 

กรอบปฏิบัติการดาการ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ได้รวบรวม

ทกัษะชวีติไว้ 2 เป้าหมายจาก 6 เป้าหมาย คอืในเรือ่งเกีย่วกบัความต้องการ 

เรียนรู้ของเด็กวัยเรียน (เป้าหมาย 3) และผลการเรียนรู้ที่จ�าเป็นของ 

การศกึษาที่มคีณุภาพ (เป้าหมาย 6) ซึง่เป้าหมายทัง้ 2 นี้เป็นการยนืยนัว่า  

“เดก็และผูใ้หญ่ทกุคนต้องได้รับโอกาสทีจ่ะได้ความรู ้และพฒันาค่านยิม 

ทัศนคติและทักษะที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาขีดความสามารถ

ในการท�างานของพวกเขา มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสังคมของพวกเขา 

ควบคุมการใช้ชวีติของตนเอง และเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง”

ประเทศไทยได้มกีารปฏริูปการศกึษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในระบบการศกึษา ซึ่งให้ความส�าคัญ

อย่างมากในการมุ่งประเดน็ไปทีค่วามจ�าเป็นของระบบการศกึษาทีต่้องพฒันาทกัษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที ่21 

ให้กับเด็กนักเรียนอย่างเพียงพอ เช่น การเข้าร่วมในโครงการประเมินผลผู้เรียนนานาชาติของประเทศไทย 
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เผยให้เห็นถึงข้อบกพร่องในการบรรลุทักษะทางด้านการอ่านออกเขียนได้ การคิดค�านวณ วิทยาศาสตร์  

และทกัษะความคดิวเิคราะห์ทีเ่ป็นทกัษะส�าคญัอย่างยิง่ และมคีวามแตกต่างในการบรรลทุกัษะทีเ่หน็ได้ชดัเจน

ในส่วนต่างๆ ของประเทศ

แน่นอนว่า หากโรงเรียนสามารถให้ทักษะและความรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่เด็กนักเรียนได้ สิ่งที่มี 

ความสัมพันธ์กับการศึกษาทั้งหมดและคุณภาพการศึกษาก็จะดีขึ้น

ตามไปด้วย หากหลักสูตรต่างๆ มทีักษะเหล่านี้ และครูมคีวามสามารถ

ในการท�าการประเมิน สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนา

ทักษะและความสามารถในตัวนักเรียนเพิ่มขึ้นแล้ว นักเรียนก็จะได้

เรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะและ

กระบวนการในการได้มาซึ่งความรู้ 

องค์การยูนิเซฟระบุว ่า ประเทศไทยการเรียนรู ้ ทักษะชีวิต 

ประกอบไปด้วยการพฒันาทกัษะทางการรูค้ดิทางสงัคมและทางอารมณ์

ที่จ�าเป็น ซึ่งเด็กและเยาวชนจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้าและด�ารงชีวิต

อย่างเป็นประโยชน์และสมประสงค์ ซึง่ทกัษะเหล่านี้มส่ีวนช่วยสนับสนนุ 

ผลการเรยีนรู้ 

ทักษะทางการรู้คิดเป็นทักษะที่ใช้ส�าหรับวิเคราะห์และใช้ข้อมูล 

ทักษะทางอารมณ์จะใช้ส�าหรับการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล 

และการควบคุมตนเอง และทักษะทางสังคมครอบคลุมการสื่อสารและ

การมปีฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น 

หลักสู ตร ในประ เทศไทยได ้ ให ้ ความส� าคัญ กับแนวคิด 

เรือ่งความสามารถ โดยได้ระบคุวามสามารถส�าคญั 5 ประการ ซึง่คาดหวงัว่า 

นักเรียนทุกคนจะได้รับ ได้แก่ (1) ความสามารถทางการสื่อสาร  

(2) ความสามารถทางการคิด (3) ความสามารถทางการแก้ปัญหา  

(4) ความสามารถในการน�าทกัษะชวีติไปปรบัใช้ และ (5) ความสามารถ

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่นเดียวกับครูทั่วโลก ครูในประเทศไทย 

ได้รบัการคาดหวงัว่าจะสอนทกัษะในศตวรรษที ่21 เช่น การคดิวเิคราะห์ 

ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา และการท�างานเป็นทีม รวมทั้ง

สนับสนุนการเรยีนรู้นอกห้องเรยีนให้กับเด็กนักเรยีนได้ 

เพือ่ให้บรรลสุิง่นี้ ครตู้องเข้าใจธรรมชาตขิองความสามารถดงักล่าว 

และต้องได้รับตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา 

ขดีความสามารถในวชิาเฉพาะต่างๆ และวธิกีารทีจ่ะพัฒนาความสามารถ 

ผ่านแผนงานการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียน มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ตระหนักว่า เพื่อให้ครูสามารถ 

ส่งเสรมิให้เกดิทกัษะชวีติและบรรลผุลการศกึษาอย่างทีต่ัง้ใจ จ�าเป็นต้องให้ความสนใจมากขึ้นกบักระบวนการ

และวิธีการของครูที่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง และสร้างสภาพแวดล้อม
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การเรยีนรู้ทีด่ ีซึง่เป็นสิง่หนึง่ทีส่่งเสรมิสขุภาวะและความรูส้กึเป็นเจ้าของ และมส่ีวนช่วยสนบัสนนุการพฒันา

ทีด่ตี่อสขุภาพเดก็และการเรยีนรู้ตลอดชวีติ ขณะทีก่ารเรยีนรู้ผ่านการเล่นเป็นวธิกีารเรยีนจากประสบการณ์ 

มสี่วนร่วม และได้รับการก�าหนดทศิทาง ซึ่งจะท�าให้กระบวนการสอนและกระบวนการเรยีนรู้ดขีึ้น สิ่งเหล่านี้

รวมกันมจีุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะชวีติทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสตปิัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่

ต้องมใีห้ได้ก่อนเพื่อความส�าเร็จในการเรยีบนรู้และในการศกึษา 

ด ้วยเหตุนี้  จึงจ�าเป ็นต ้องค ้นหาครูต ้นแบบที่สามารถจัด

กระบวนการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิและน�าไปสูก่ารฝึกปฏบิตักิารพฒันา 

ทักษะชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการเหล่านี้จะครอบคลุมถึง 

การสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม การใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมี

ปฏสิัมพันธ์ การผนวกกจิกรรมการน�าไปใช้งานได้จรงิ เช่น การจ�าลอง 

การเรยีนรูผ่้านโครงการ การสร้างภาวะผูน้�าในหมูเ่ด็กในสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะกับการเรียนรู้ และการเชิญชวนให้ตั้งค�าถามเกี่ยวกับเนื้อหา

ต่างๆ 

เอกสารฉบบันี้ได้รบัการพฒันาร่วมกนัโดยส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ 

มูลนธิ ิไร้ท์ ท ูเพลย์ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของแผนงานทกัษะชวีติของกระทรวง

ศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ให้กับครูทั่วประเทศพร้อมกับแนวทางที่มอง

เห็นได้และใช้ได้จริง เพื่อน�าการเรียนรู้ทักษะชีวิตไปใช้ในชั้นเรียนและ

ท�าให้การเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์

ที่จะน�ามาใช้ในทุกโรงเรียนทั่วประเทศและในแผนงานการฝึกอบรมครู  

และใช้โดยครูแต่ละคนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการริเริ่มการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง แนวทางการเรยีนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนี้เป็นวธิทีี่มปีระสทิธภิาพ

ส�าหรับครูในทุกวิชาและทุกชั้นที่จะสังเกตการปฏิบัติและกระบวนการ 

จดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนของครผููผ่้านการฝึกอบรม ซึ่งให้แนวคดิ

และค�าแนะน�าเกีย่วกับการน�ากจิกรรมเหล่านี้ไปใช้ และเป็นการสนบัสนุน

ให้เกดิการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21ให้แก่นักเรยีน

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน กระทรวงศกึษำธกิำร

องค์กำรยูนเิซฟ ประเทศไทย

มูลนธิไิร้ท์ ทู เพลย์
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บทน�ำ
กำรเตรียมพลเมืองคุณภำพ

สภาพสงัคมในศตวรรษที ่21 หรอืสงัคมปัจจบุนั มคีวามเปลีย่นแปลงในทกุๆ ด้านอย่างรวดเรว็ การรู้เท่าทนั 

ความเปลี่ยนแปลงและความสามารถต่อการแก้ไขปัญหาของทุกคนในสังคม รวมถึงความสามารถที่จะดูแล

ตัวเองได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังสมัครสมานสามัคคี ช่วยดูแลสังคม ท�าให้สังคม

อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข เป็นความปรารถนาอย่างยิ่งของทุกประเทศ และประเทศไทยก็เช่นกันไม่อาจจะ 

หลกีเลีย่งความเปลีย่นแปลงดงักล่าวได้จงึให้ความส�าคญัต่อคณุภาพของผูค้นทกุคนในประเทศหรอืพลเมอืงไทย 

ทุกคน ให้มีทักษะชีวิตเพรำะทักษะชีวิตหมำยถึงควำมสำมำรถของบุคคลที่จะจัดกำรกับปัญหำ

ต่ำงๆ รอบตัวในสภำพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรปรับตัวในอนำคต จะเห็นได้จาก 

การระบกุารพฒันาทกัษะชวีติไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่8 ซึง่กล่าวว่า…. “ เสรมิสร้าง

ทกัษะชวีติในหลกัสตูรการเรยีนการสอนทกุระดับ รวมทัง้พัฒนาคนให้มคีวามรู ้ความเข้าใจในเรือ่งนี้อย่างถกูต้อง 

และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้….” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ระบุทิศทาง 

ในการพฒันาประเทศ คอื (1) การน้อมน�าและประยุกต์ใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (2) คนเป็นศูนย์กลาง

ของการพฒันาอย่างมส่ีวนร่วม (3) การสนบัสนนุและส่งเสรอมแนวคดิการปฏริปูประเทศ และ (4) การพฒันาสู่

ความมัน่คง ม่ังคัง่ ยัง่ยนื อยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสุข ดงันัน้ กระทรวงศกึษาธกิาร โดยส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เป้าหมายในการพัฒนาเน้นการพฒันาเยาวชนแต่ละระดบัให้มคีณุภาพ มทีกัษะชวีติ สามารถพฒันาตนเองให้

เป็นพลเมอืงไทยที่มคีุณภาพหรอือาจกล่าวได้ว่า “มหีน้าที่เตรยีมพลเมอืงไทยให้มคีุณภาพ” นั่นเอง

ด้วยความตระหนักในความส�าคัญดังกล่าวข้างต้นประกอบกับภาระหน้าที่อันส�าคัญยิ่ง ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน จงึได้น�า “การพัฒนาทกัษะชวีติ” บรรจไุว้ในหลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ระบุในสมรรถณผู้เรยีนข้อ 4 ว่า “ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการพัฒนาทกัษะชวีติ”  

และเพื่อเป็นการน�าสู่การปฏิบัติการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ได้ก�าหนดองค์ประกอบส�าคัญของ 

ทกัษะชวีติครอบคลมุ 4 ด้านคอื (1) การตระหนกัรูแ้ละเหน็คณุค่าในตวัเองและผูอ้ืน่ (2) การคดิวเิคราะห์ ตดัสนิใจ  

และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (4) การสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

กับผู้อื่น และได้ก�าหนดตัวชี้วัดในแต่ละด้าน แต่ละระดับชั้น รวมถึงสนับสนุนให้ครูทุกคนท�าความเข้าใจกับ

ทักษะชวีติ ตลอดจนน�าทักษะชวีติสู่การเรยีนการสอน ทัง้ที่ด�าเนนิการอยู่แล้วและจะพัฒนาให้มคีวามเข้มข้น 

ยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ด้วยการสนับสนุน

ขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้น�าเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกเทคนิคการใช ้

ชุดค�าถาม R – C – A อันจะช่วยส่งเสรมิการพัฒนาทักษะชวีติ ซึ่งมคีรูจ�านวน 42 คน ได้ผ่านการฝึกอบรม  

การใช้เทคนคิดงักล่าวมาระยะเวลาหนึง่และได้ออกแบบการเรยีนการสอนที่สอดแทรกเทคนคิชดุค�าถาม R – C – A  

ตลอดจนได้ปฏิบัติการสอนอย่างสอดคล้องกับทักษะชีวิต ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อการเสรมิสร้างทักษะชวีติให้แก่นักเรยีน 
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R – C – A เป็นเทคนคิกำรใช้ชุดค�ำถำมที่กระตุ้นควำมคดิช่วยให้ค้นพบทักษะชวีติ ซึ่งมหีลักคดิ

ส�าคัญ และผ่านกระบวนการทดลองมาแล้วพบว่า เครื่องมอืในการเรยีนรู้ทักษะชวีติตามธรรมชาตอิย่างหนึ่ง 

ที่ง่ายและมปีระสทิธภิาพที่สุดคอื การตัง้ค�าถามที่ 3 ลักษณะ ดังนี้

(1) เป็นค�ำถำมเพื่อให้ผู้เรยีนสะท้อนควำมรู้สกึหรอืมุมมองของตน (R : Reflect)  

(2) เป็นค�ำถำมเพื่อให้ผู้เรยีนได้คดิเชื่อมโยง (C : Connect)  

(3) เป็นค�ำถำมเพื่อกำรปรับใช้ (A : Apply) 

ทั้งนี้ โดยบูรณาการหรือสอดแทรกในการเรียนการสอนปกติในรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 

การเล่น หรอื ท�ากจิกรรมต่างๆ ซีง่การใช้ค�าถาม R – C – A จะใช้ระหว่างจดักจิกรรม หรอื หลังจากจบกจิกรรม 

และเนื่องจากทักษะชีวิตเป็น “ทักษะ” จึงควรมีจัดกิจกรรมหลายๆ ครั้งต่อกลุ่มนักเรียนและเพิ่มความถี่ 

ในการจัดกิจกรรม ซึ่งจ�านวนครั้งและความถี่มีผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิต อาจจะด�าเนินการจากการสอน 

ทุกวชิา การสอนทุกชัน้ เป็นเวลาต่อเนื่อง เมื่อประเมนิจงึจะสามารถสรุปได้ว่า มหีรอืเกดิทักษะชวีติหรอืไม่

วธิกีารการสอดแทรกหรอืบรูณาการ โดยการก�าหนดวัตถปุระสงค์ทกัษะชวีติ โดยเชือ่มโยง องค์ประกอบใด 

องค์ประกอบหนึง่ไว้ในแผนการสอน จากนัน้กอ็อกแบบการเรยีนรู ้พร้อมกบัก�าหนดชดุค�าถาม R – C – A น�าไป

สู ่การค้นพบทกัษะชวีติทีต้่องการสร้าง หรอือาจสงัเกตพฤตกิรรมทีพ่บในขณะผูเ้รยีนร่วมกจิกรรม แล้วก�าหนด

ค�าถามทีจ่ะน�าไปสูค่�าตอบทีส่ะท้อนให้ผูเ้รยีนฉกุใจคดิ และปรบัพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมทีผู่ส้อนต้องการแก้ไข 

ส�าหรับตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่น�าเสนอในเอกสารฉบับนี้มีลักษณะเป็น “interactive 

guidebook” มจีดุประสงค์เพือ่น�าเสนอตวัอย่างการจดัการเรยีนการสอนแบบ Active Learning แผนจดัการเรยีน 

การสอนจงึเป็นลกัษณะของ แผนทีแ่สดงการปฏบิตักิจิกรรมของครแูละการปฏบัิตกิจิกรรมของนักเรยีนอย่าง

สอดคล้องกนั มลีกัษณะเป็น “Action Lesson plan” ทัง้หมดทีก่ล่าวมานี้เป็นข้อมลูหนึง่เพือ่การแลกเปลีย่น

เรยีนรู้ อย่างไรก็ตาม ส�าหรับการสอดแทรกชุดค�าถาม R – C – A ที่เป็นการน�าเสนอที่หลากหลายสาระและ

หลากหลายระดับชั้นซึ่งไม่ใช่นักเรียนกลุ่มเดียวตลอดแนว ยังไม่ได้แสดงความถี่ในการเรียนรู้ของนักเรียน 

แต่ละกลุ่มได้ จงึไม่ได้น�าเสนอตัวอย่างการประเมนิทักษะชวีติในภาพรวม 

ส�าหรับในตอนท้าย ทุก Action lesson plan ได้น�าเสนอ รหัสครูศตวรรษที่ 21 ซึ่งในที่นี้ “รหัส” หมายถงึ 

ค�าอธิบายพฤติกรรมการเรียนการสอนที่ได้เห็นจากคลิปวิดีโอ หรือถอดจากคลิป มาเป็น “รหัส” เพื่อที่จะ

ช่วยให้เข้าใจตรงกันว่า พฤตกิรรมการเรยีนการสอนส่วนใดที่บอกความเป็นครูไทย ที่คงมลีักษณะความเป็น

ผูถ่้ายทอดวฒันธรรมทีด่งีาม และลกัษณะการเรยีนรูใ้ด ทีค่งความมหีลักการองิองค์ความรูท้ีเ่ป็นสากล ซึง่ครู

จะยงัคงด�าเนนิจดัการเรยีนสูเ่ดก็และเยาวชน นบัว่าเป็นแนวทางทีเ่หมาะสม ดงันัน้ เอกสาร “รหสัครูศตวรรษ

ที่ 21” เล่มนี้ จึงน�าเสนอตัวอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต อันเป็น 

ส่วนส�าคัญในการเตรยีมพลเมอืงที่มคีุณภำพต่อไป 
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กำรพัฒนำทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่	21	

ดงัได้กล่าวแล้วว่า โรงเรยีนและคร ูมคีวามส�าคัญต่อการเตรยีมพลเมอืงไทยให้มทีกัษะชวีติ ิเป็นพลเมอืง

ที่มีคุณภาพ โดยการน�าเสนอสาระส�าคัญ และตัวอย่างแนวทางการน�าทักษะชีวิตสู่การเรียนการสอน จึงมี

ความจ�าเป็นที่จะทบทวนสาระส�าคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชวีติ 

2.1	 กำรพัฒนำทักษะชีวิตในประเทศไทย

ช่วงศตวรรษที่ผ่านมา นักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่าง

ยัง่ยนืและแนวคดิหนึง่กค็อื การเสรมิสร้างหรอืพฒันาทกัษะชวีติให้กบัเดก็และเยาวชน โดยรเิริม่จากองค์การ

อนามยัโลก (WHO) ทีก่ล่าวว่ามอีงค์ประกอบของการพฒันาพฤตกิรรมทกัษะชวีติ 5 คู ่คอื ควำมคดิวเิครำะห์

และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมตระหนักรู้ในตนและควำมเห็นใจผู้อื่น กำรสร้ำงสัมพันธภำพและ

กำรสื่อสำร กำรตัดสินใจและกำรแก้ไขปัญหำ กำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด จากแนวคิดนี้

ประเทศไทยได้น�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยโดยได้เพิ่มองค์ประกอบทักษะชีวิตอีกคู่หนึ่ง

คอื ควำมภูมใิจในตนเองและควำมรับผดิชอบต่อสังคม

ต่อมาปี พ.ศ. 2537 – 2539 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานคณะกรรมการ 

การประถมศกึษาแห่งชาต ิและกรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร องค์การยนูเิซฟ ประเทศไทย สถาบันราชภฏั 

และสภากาชาดไทย ได้น�าแนวคดิการพฒันาทกัษะชวีติด้วยกระบวนการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม (Participatory  

learning) มาใช้ในการพัฒนาครู เด็ก และเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติด  

ซึ่งเป็นทักษะชวีติเฉพาะด้าน (Specific Life Skills)และจากนัน้ก็ได้ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จาก

ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2544 แผนพัฒนาต่างๆ ล้วนแต่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะชวีติ โดยระบุไว้

ในแผนพัฒนาประเทศ นับตัง้แต่แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 8 ในด้านแผนพัฒนาคนและ

สังคมกล่าวถงึ กำรเสรมิสร้ำงทักษะชวีติในหลักสูตรกำรเรยีนกำรสอนทุกระดับ รวมทั้งพัฒนำครูให้ม ี

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องทักษะชีวิตอย่ำงถูกต้องตลอดจนสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ได้ นอกจากนี้  

แผนการป้องกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการได้ระบุไว้ในนโยบายว่า “เน้นการฝึกทักษะที่จ�าเป็น

ส�าหรับเยาวชนเพื่อผลทางการพัฒนาบุคลิกภาพและการตัดสินใจในการเลือกพฤติกรรม และได้เชื่อมโยง

ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต ป้องกันปัญหาเรื่องเพศ สารเสพติดและทักษะชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ 

การด�าเนนิชวีติอย่างรูเ้ท่าทนัภายใต้ชือ่เรยีกพฤตกิรรมแตกต่างกนั อาท ิ“ความฉลาดทางอารมณ์” (Emotional 

Intelligence) “ความเข้มแข็งทางใจ” (Resilience) และในวงการศกึษาได้ใช้ค�าว่า “ด ีเก่ง สุข”

ปี พ.ศ. 2543 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท�าคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ส�าหรบัผู้บรหิารและครใูช้เป็นแนวทางการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษาโดย มแีนวคดิทีว่่ำเดก็ปกต ิ 

จะได้รับกำรสร้ำงทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันปัญหำที่เผชิญตำมวัย ในกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมชั่วโมง

แนะแนว ส�าหรบักลุม่เดก็ทีม่พีฤตกิรรมเสี่ยงจะได้รบัการพัฒนาและสร้างทกัษะชวีติเพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ให้เป็นเดก็ปกต ิโดยกำรให้ค�ำปรกึษำ ความร่วมมอืของผูป้กครองและเฝ้าระวงัโดยนกัเรยีนแกนน�า ตลอดถงึ 
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การปลูกฝังทัศนคติ การเห็นคุณค่าในตนเอง และในกลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ 

การเรียน สุขภาพและสัมพันธ์ภาพระหว่างเพื่อนและครอบครัว จะได้รับการดูแลช่วยเหลือ บ�าบัด รักษา  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเด็กปกติโดยนักจิตวิทยา จิตแพทย์ ผู้ปกครอง ครอบครัวและครู ระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรยีนได้รบัการตอบรบัเป็นนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร และเป็นนวตักรรมส�าคญัด้านทกัษะ

ชวีติ ที่มปีระสทิธภิาพมาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยนื

เมื่อถึงช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 วงการศึกษาทั่วโลกต่างตื่นตัวกับการเตรียมผู้เรียนให้พร้อม

กับชีวิตในโลกยุคใหม่ จึงมีการพัฒนาเด็กและเยาชนให้มีทักษะความสามารถที่จ�าเป็นส�าหรับศตวรรษที่ 21 

(21st Century Skills) ประกอบด้วยทกัษะการเรยีนรู ้ทกัษะการใช้ข้อมลูสารสนเทศ ทกัษะชวีติและการท�างาน 

ความสามารถในการบริหารตนเอง การจัดการความสัมพันธ์อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายและ 

แตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคดิ “ทักษะชวีติ” จงึได้น�ากลับมาปรับองค์ประกอบใหม่เพื่อให้ครอบคลุมทักษะ

ต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนนิชวีติในศตวรรษใหม่

ช่วงย่างก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้มีแนวคิดนวัตกรรมกำรเรียนรู้ทักษะชีวิตของมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์  

ที่มีลักษณะเป็น Active learning หรือ Active Participation ที่จัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านการเล่น 

การกีฬาและการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียน มีจุดเด่นของกิจกรรมอยู่ 2 ประการ คือ  

การออกแบบกิจกรรมการเล่นที่มีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตและกำรใช้

ค�ำถำมเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ที่ได้กับชีวิตจริงของผู้เรียน และน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ 

ตนเองและผู้อื่นอย่ำงเป็นรูปธรรม ท�าให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ที่ได้รับและกระตุ้น 

ความต้องการเรยีนรู้มากยิ่งขึ้น

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานได้พฒันาบคุลากรทางการศกึษาในระดบัเขตพื้นทีป่ระถม

ศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ให้มีทักษะในการขับเคลื่อนทักษะชีวิตในสถานศึกษาทุกรูปแบบ พัฒนา

ครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ความรุนแรง และการปกป้องคุม้ครองให้กบันกัเรยีนในสถานศกึษา ซึง่สามารถจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ในรายวชิาที่รบัผดิชอบได้ รวมถงึสามารถจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีนทีเ่สรมิสร้างทกัษะชวีติ อนัได้แก่ กจิกรรม

ค่ายทักษะชีวิต กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมนักเรียนแกนน�า ตลอดจนจัดท�าเอกสารเผยแพร่ความรู้ คู่มือ 

การเสริมสร้างทักษะชีวิต เป็นแนวทางส�าหรับพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต ในสถานศึกษาส�าหรับครู 

นักเรยีนแกนน�า และผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
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2.2	 ควำมส�ำคัญของทักษะชีวิต	(Life	Skills)

ดังได้กล่าวแล้วว่าปัจจุบันอยู่ในสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความล�า้สมัยของเทคโนโลยี ส่งผลต่อ 

ความรวดเร็วในการรับข้อมูลและการสื่อสาร ท�าให้สังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม  

ตลอดจนความคดิและความเชือ่ของคน ในสังคมจ�าเป็นต้องตัง้รบักับการมวีถิชีวีติยคุใหม่อย่างมวีจิารณญาณ 

ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากนี้เอง ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน ทั้งการด�าเนินชีวิตท่ามกลาง

ความเปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาต่อของบุตรหลาน ประกอบกับการเผชญิ

กับสิ่งยั่วยุหรอืตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รอบตัว ก่อให้เกดิปัญหาต่อเด็กและเยาวชนอย่างมาก ทัง้ปัญหา

ด้านการปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาที่มาจากสิ่งยั่วยุ  

เช่น ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหายาเสพติด ปัญหาจากพฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับ 

การแก้ไข หรอืเตรยีมการปกป้องหรอืสร้างภมูคิุม้กันโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทีไ่ม่มภูีมคิุม้กันทางสังคม และ

ทักษะชวีติ ส่งผลให้เมื่อจบการศกึษาขัน้พื้นฐานแล้ว อาจเป็นคนที่ไม่ประสบความส�าเร็จในชวีติ มปีัญหาทาง

อารมณ์ จติใจ และมกัจะมคีวามขดัแย้งในชวีติได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม ซึง่จะเป็นภาระในสงัคม 

ดังนั้น โรงเรียนและครูจึงมีความส�าคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน หรือพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กนักเรียน ทั้งนี้ 

โดยการจดักจิกรรมในโรงเรยีนและการจดักระบวนการเรยีนรู้ที่มปีระสทิธภิาพเพือ่ให้ผู้เรยีนมทีกัษะชวีติเป็น

ภูมคิุ้มกัน ใช้ชวีติอย่างมสีต ิตัง้รับต่อการก้าวรุกทางสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน

2.3	 ควำมหมำยของทักษะชีวิต

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ให้ค�าจ�ากดัความของค�าว่า “ทกัษะชวีติ” (Life Skills)  

ไว้ว่า ทักษะชวีติหมายถงึ“ ความสามารถของบคุคลทีจ่ะจดัการกบัปัญหาต่างๆ รอบตวัในสภาพสงัคมปัจจบุนั

และเตรยีมพร้อมส�าหรับการปรับตัวในอนาคต” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคอื 

1. กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น

 การตระหนกัรู้และเหน็คณุค่าในตนเองและผู้อืน่ หมายถงึ การรู้ความถนดั ความสามารถ รู้จดุเด่น 

จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและ 

ภาคภูมใิจในตนเองและผู้อื่น มเีป้าหมายในชวีติ และมคีวามรับผดิชอบต่อสังคม 

2. กำรคดิวเิครำะห์ ตัดสนิใจ และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์

 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร 

ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผล

และข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์

3. กำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครยีด 

 การจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด หมายถงึ ความเข้าใจและรู้เท่าทนัภาวะอารมณ์ของบคุคล 

รู้สาเหตุของความเครยีด รู้วธิกีารควบคุมอารมณ์และความเครยีด รู้วธิผี่อนคลาย หลกีเลี่ยง และ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมที่ก่อให้เกดิอารมณ์ไม่พงึประสงค์ไปในทางที่ดี
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4. กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดกีับผู้อื่น 

 การสร้างสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ืน่ หมายถงึ การเข้าใจมมุมอง อารมณ์ ความรูส้กึของผูอ้ืน่ ใช้ภาษา

พูดและภาษากายเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการ

ของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ด ี 

สร้างความร่วมมอืและท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข

แต่ละองค์ประกอบจะแบ่งเป็นพฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวังและตัวชี้วัดซึ่งจ�าแนกตามระดับชั้น 

รายชัน้ปี 

ส�ำหรบัควำมเชือ่มโยงของทกัษะชวีติทัง้ 4 องค์ประกอบ นัน้ หากสงัเกตให้ดจีะเห็นว่า องค์ประกอบ

ของทักษะชีวิตล้วนเชื่อมโยงกัน เช่น การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นก็ย่อมท�าให้เด็กสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้างได้ เพราะเด็กเข้าใจตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าและยอมรับความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล การอยู่ร่วมกับผู้อื่นสามารถเป็นไปด้วยความเข้าใจและเปิดกว้าง ในขณะที่องค์ประกอบ 

การจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด กต็้องเริ่มด้วยการตระหนกัรู้และเข้าใจตนเอง ทัง้ในด้านอารมณ์และ 

ความคดิ จากนัน้กอ็าศยัทกัษะในองค์ประกอบ การคดิวเิคราะห์ ตดัสนิใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพือ่

สร้างความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่น และสถานการณ์ คดิไตร่ตรองทางเลอืกแต่ละทางเลอืก เพื่อหาทางจัดการ

กบัอารมณ์ของตนเองและสถานการณ์ที่ตงึเครยีดได้อย่างเหมาะสม ซึง่องค์ประกอบทกัษะชวีติที่เป็นแกนหลกั

ของการเรยีนรู้ คอื การวเิคราะห์ วจิารณ์และความคดิสร้างสรรค์

2.4	 กำรพัฒนำทักษะชีวิตในโรงเรียนผ่ำนกิจกรรม

ทักษะชวีติเป็นความสามารถที่เกดิขึ้นในตัวผู้เรยีนได้ด้วยวธิกีารส�าคัญ 2 วธิ ีคอื

1. เกิดเองตำมธรรมชำติ เป็นการเรียนรู ้ที่ขึ้นอยู ่กับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ด ี 

แต่การเรยีนรู้ตามธรรมชาตจิะไม่มทีศิทางและเวลาที่แน่นอน บางครัง้กว่าจะรู้ ก็อาจสายเกนิไป

2. กำรสร้ำงและพัฒนำโดยกระบวนกำรเรียนกำรสอน เป็นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน

ในกลุ่ม ผ่านกจิกรรมรูปแบบต่างๆ ได้ลงมอืปฏบิัต ิได้ร่วมคดิ อภปิราย แสดงความคดิเห็น ได้แลก

เปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้สะท้อน ความรู้สึกนึกคิด มุมมอง เชื่อมโยงสู ่

วถิชีวีติของตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และปรับใช้กับชวีติ

การพฒันาทกัษะชวีติจงึเป็นการพฒันาความสามารถจากภายในของตวัผูเ้รยีน เพือ่ให้มคีวามเข้มแข็งใน

การจดัการกบัปัญหาทีอ่าจเผชญิในอนาคต และเป็นความสามารถในการปรบัตวัต่อสถานการณ์ต่างๆ เพือ่ให้

อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุข ดังนัน้ การพัฒนาทักษะชวีติไม่อาจเกดิได้ภายในวันเดยีว แต่ต้องอาศัยระยะ

เวลาความถีใ่นการจัดกจิกรรมและความต่อเนื่องในการพัฒนา ซึง่ต้องสอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวยัของ 

ผู้เรียนอีก โดยส�านักคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้ก�าหนดจุดเน้นทักษะชีวิตในระบบการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียน เป็นล�าดับขั้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้อง

กับช่วงวัย
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กิจกรรมกำรสร้ำงและพัฒนำทักษะชีวิต

กิจกรรมเป็นส่วนส�าคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การจะสร้างและ

พัฒนาทักษะชีวิตจึงต้องเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ (Child – Centered Learning) ผู้เรียนเป็น 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ ซึ่งลักษณะของกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต

ผู้เรยีน มดีังนี้

1. กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมค้นพบควำมรู้หรือสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียน 

เกิดทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรม 

การเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียนแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ 

หรือประสบการณ์ของผู ้เรียน และกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ผู ้เรียนได้สืบค้นหรือศึกษาค้นคว้า  

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากสื่อต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

ได้สะท้อนตนเองเชื่อมโยงกับชวีติและการด�าเนนิชวีติในอนาคต

2. กจิกรรมที่ผู้เรยีนได้ท�ำกจิกรรมร่วมกัน ได้ลงมอืกระท�ำกจิกรรมลักษณะต่ำงๆ ได้ประยุกต์

ใช้ควำมรู้ เช่นกจิกรรมทศันศกึษา กจิกรรมค่าย กจิกรรมวนัส�าคญั กจิกรรมชมรม/ชมุนุม กจิกรรม

โครงงาน/โครงการ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จะท�าให้ผู้เรียนเกิด 

การพัฒนาทักษะชวีติ ดังต่อไปนี้

2.1  การได้เสริมสร้างสัมพันธภาพและใช้ทักษะการสื่อสาร ได้ฝึกจัดการกับอารมณ์และ

ความเครยีดของตนเอง

2.2 การได้รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ ท�าให้เข้าใจผูอ้ืน่ น�าไปสูก่ารยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ 

รู้จักไตร่ตรองท�าความเข้าใจและตรวจสอบตนเองท�าให้เข้าใจตนเองและเห็นใจผู้อื่น

2.3  การได้รบัการยอมรบัจากกลุ่ม ได้แสดงออกด้านความคดิ การพูด และการท�างานมคีวามส�าเรจ็  

ท�าให้ได้รับค�าชม เกิดเป็นความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง น�าไปสู่ความรับผิดชอบ

ทัง้ต่อตนเองและสังคม

3.  กิจกรรมกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ทักษะชีวิตในวิถีกำรเรียนรู้ปกติในรำยวิชำด้วยค�าถาม 

ที่กระตุ้นกระบวนการคดิอย่างมปีระสทิธภิาพ และ อาจใช้ชุดค�าถาม “R – C – A” หลังจากเสร็จ

สิ้นกจิกรรมการเรยีนรู้รายครัง้หรอืรายกจิกรรม โดยวธิี

3.1  ก�าหนดวัตถุประสงค์ทักษะชวีติไว้ในแผนการสอน ออกแบบการเรยีนรู้ 

3.2 ก�าหนดค�าถามน�าไปสู่ทักษะชีวิตที่ต้องการเสริมสร้างหรืออาจจะสังเกตพฤติกรรในขณะ 

ผู้เรยีนร่วมกจิกรรม แล้วก�าหนดค�าถามที่จะน�าไปสู่ค�าตอบที่สะท้อนให้ผู้เรยีนฉุกใจคดิ และ

ปรับพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมที่ผู้สอนต้องการแก้ไข
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2.5	 กำรพัฒนำทักษะชีวิตผ่ำนกระบวนกำร	R	–	C	–	A

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น การกีฬาและการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์นี้ 

ด�าเนนิการตามคู่มอืการออกแบบการเรยีนการสอนของ David E. Kolb นักทฤษฎดี้านการศกึษาชาวอเมรกิัน 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะชีวิต เป็นกิจกรรมกระบวนการที่อาศัยเทคนิคการเรียนการสอน มีกติกา 

มีล�าดับขั้นตอนและมีข้อคิดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ มีการใช้ประเด็นค�าถามส�าคัญให้ 

ผูเ้รยีนได้อภปิรายแสดงความรูส้กึนกึคดิและการประยกุต์ความคดิอย่างมปีระสทิธภิาพหลงัสิ้นสดุการเรยีนรู ้

ในแต่ละครัง้ ด้วยประเด็นค�าถามสะท้อน คดิเชื่อมโยง การปรับใช้ในสถานการณ์ใหม่ เพื่อให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ 

บทเรยีนส�าคัญ ทีจ่ะพฒันาทกัษะชวีติให้ผูเ้รยีนได้ตระหนกัรูแ้ละเหน็คณุค่าในตนเองและผูอ้ืน่ รูจ้กัการจดัการ

กับอารมณ์และความเครียดอย่างเหมาะสมและรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รู้จักการคิดวิเคราะห์

ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกำรสะท้อนด้วยชุดค�ำถำม R – C – A ซึ่งเป็นกลยุทธ

ในกำรเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ ผ่ำนกำรสะท้อนและ 

บทสนทนำกับเพื่อนและบุคคลอื่น กล่ำวคอื

R : Reflect (สะท้อน) เป็นค�ำถำมเพือ่ให้ผู้เรยีนสะท้อนควำมรูส้กึหรอืมมุมองของตน เป็นการถามถงึ 

สิ่งที่ผู้เรียนสังเกตเห็น มองเห็น หรือสัมผัส หรือถามถึงความรู้สึกของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในขณะร่วมกิจกรรม

การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น ผู้เรียนจะพิจารณาว่า “ ฉันเพิ่งได้เรียนรู้อะไร?” “มีสิ่งใดเกิดขึ้น

บ้างภายนอกตัวฉันและภายในตัวฉัน” ผู้เรียนจะจดจ�าประสบการณ์และท�าให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เช่น 

ผู้เรียนอาจจะเรียงล�าดับและปะติดปะต่อเหตุการณ์ให้เป็นล�าดับเหตุการณ์อย่างง่ายๆ แสดงความสัมพันธ์

ของเหตุและผล หรือแสดงให้เห็นปัญหาและการแก้ปัญหา และเรื่องอื่นๆ ประสบการณ์ที่เพิ่งได้รับมาจะได้

รับจัดเรยีงล�าดับ

C : Connect (เชื่อมโยง) เป็นค�ำถำมเพื่อให้ผู ้เรียนได้คิดเชื่อมโยง เป็นการถามเพื่อให้เกิด 

การเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์หรือความรู้ที่มีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดที่เกิดจากการเรียน

รู้ใหม่ในชั่วโมงนัน้ ผู้เรยีนจะพจิารณาว่า “ประสบการณ์นี้เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร” 

“มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เรียนเคยรู้ เชื่อ และรู้สึกอย่างไรบ้าง” “เสริมสร้างหรือขยายมุมมองของผู้เรียน

หรอืไม่” “คัดค้านหรอืหักล้างความคดิของผู้เรยีนหรอืไม่” ประสบการณ์จะถูกจัดล�าดับและรวบรวมต่อไป

A: Apply (ปรับใช้) เป็นค�ำถำมเพื่อกำรปรับใช้หรือประยุกต์ เป็นการถามถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ 

ในปัจจุบันไปปรับใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่อาจจะเผชิญเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต ผู้เรยีนจะพจิารณาว่า “สิ่งที่ได้เรยีนรู้จากประสบการณ์ในครัง้นี้น�าไปปรับใช้ได้

อย่างไรในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน” “ผู้เรียนจะใช้สิ่งที่เพิ่งได้เรียนรู้มาเพื่อประโยชน์ของ

ตัวเอง ของผู้อื่น และเพื่อกลุ่มของผู้เรยีนอย่างไร” การเรยีนรู้จะถูกถ่ายทอดและถูกน�ามาประยุกต์ใช้

กล่าวโดยทั่วไป การสะท้อน-เชื่อมโยง-ปรับใช้นี้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

พิจารณาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาอย่างมีสติ เชื่อมโยงประสบการณ์เหล่านั้นกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว และวางแผนที่

จะใช้ต่อไป
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ตัวอย่ำงชุดค�ำถำม	R	–	C	–	A	เพื่อกำรพัฒนำทักษะชีวิต

1. องค์ประกอบทักษะชวีติที่ 1 กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น

ทักษะชีวิต R (Reflect – สะท้อน) C (Connect – เชื่อมโยง) A (Apply – ปรับใช้)

ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
ตนเองและผู้อื่น

ในเกมนี้ แต่ละคนมี 
ความแตกต่างอย่างไรบ้าง

คุณคิดว่าคุณมีความเหมือน
หรือแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร
บ้าง

หากคุณพบคนท่ีมีความแตกต่าง 
กับตัวเอง คุณจะมีวิธีการปรับ
ตัวเข้าหาอย่างไร

มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในระหว่างที่ท�ากิจกรรม  
คุณได้ใช้ความเชื่อมั่นใน
ตนเองตอนไหน และอย่างไร

เมื่อก่อนคุณเชื่อมั่นในตัวเอง
ตอนไหนบ้าง

คุณสามารถท�างานอย่างไร
เพื่อให้ตัวเองมั่นใจมากยิ่งขึ้น

2. องค์ประกอบทักษะชวีติที่ 2 กำรคดิวเิครำะห์ ตัดสนิใจ และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์

ทักษะชีวิต R (Reflect – สะท้อน) C (Connect – เชื่อมโยง) A (Apply – ปรับใช้)

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ในกิจกรรม เกิดปัญหาอะไร
บ้าง คุณแก้ปัญหานั้นอย่างไร

เมื่อก่อน คุณเจอปัญหา  
คุณท�าอย่างไร

หากคุณเจอปัญหาใน 
ครั้งต่อไป คุณจะท�าอย่างไร

การวางแผน คุณวางแผนในทีมของคุณ
อย่างไรเพื่อชนะเกมนี้

คุณเคยใช้การวางแผน 
ตอนไหนบ้างในชีวิตคุณ

ครั้งต่อไป เมื่อท�างานกับผู้อื่น 
คุณจะมีการวางแผนอย่างไร 
ให้งานส�าเร็จ

3. องค์ประกอบทักษะชวีติที่ 3 กำรจัดกำรอำรมณ์และควำมเครยีด

ทักษะชีวิต R (Reflect – สะท้อน) C (Connect – เชื่อมโยง) A (Apply – ปรับใช้)

ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เมื่อจบกิจกรรม คุณรู้สึก
อย่างไร มีใครรู้สึกหงุดหงิด
หรือไม่ ถ้ามี คุณท�าอย่างไร

ในประสบการณ์ของคุณ  
เมื่อคุณรู้สึกโกรธ  
คุณท�าอย่างไร

ต่อไป ถ้าคุณรู้สึกหงุดหงิด 
คุณจะมีวิธีการควบคุม
อารมณ์อย่างไร

ผ่อนคลายอารมณ์ ในเกมนี้ คุณท�าอย่างไรเพื่อ
ผ่อนคลายอารมณ์ของคุณ?

ในอดีต เมื่อคุณหงุดดหงิด 
คุณมีวิธีการผ่อนคลาย
อารมณ์อย่างไร

หากเพื่อนของคุณอารมณ์
อารมณ์ไม่ดี คุณจะแนะน�า
วิธีการผ่อนคลายอารมณ์
อย่างไร

4. องค์ประกอบทักษะชวีติที่ 4 กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดกีับผู้อื่น

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 
ทุกคนได้ท�าตามกฏหรือไม่ 
เกิดอะไรขึ้นเมื่อมีคนไม่ท�า
ตามกฏ

กฏกติกาของการอยู่ร่วมกัน
ในโรงเรียนของคุณมีอะไรบ้าง

ในครั้งต่อไป คุณจะท�า
อย่างไรให้ตัวเองท�าตามกฏ
กติกา
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2.6	 กำรน�ำทักษะชีวิตสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

การน�าทกัษะชวีติสู่การจดัการเรยีนการสอนด้วยการใช้ค�าถามน�าไปสู ่กำรรูค้ดิ ส่งผลต่อการเสรมิสร้าง

ทักษะชวีติโดยชุดค�าถาม R – C – A R: Reflect ให้ผู้เรยีนสะท้อนความคดิ ความรู้สกึ ค�าถาม C: Connect ให้

ผู้เรียนคิดเชื่อมโยงถึงประสบการณ์ที่เคยมีหรือเคยประสบ และค�าถาม A: Apply ให้ผู้เรียนคิดหาแนวทาง

หรอืวธิกีารปฏบิัตทิี่เหมาะสม เป็นไปได้จรงิ มวีธิกีาร ขัน้ตอนส�าคัญของการออกแบบการเรยีนการสอนดังนี้ 

1. ก�าหนดวัตถุประสงค์การเรยีนรู้พฤตกิรรม 2 ด้าน หรอื 2 พฤตกิรรม คอื 

1.1  พฤตกิรรมตามตวัชี้วดัรายชัน้ปี กลุ่มสาระการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1.2  พฤตกิรรมทักษะชวีติที่คาดหวังหรอืตัวชี้วัดพฤตกิรรมทักษะชวีติใน 4 องค์ประกอบ

2. ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ที่มลีักษณะส�าคัญ

2.1 เป็นกจิกรรม Active Learning ผู้เรยีนเป็นผู้ปฏบิัตแิละเรยีนรู้เต็มศักยภาพ

2.2 เป็นกจิกรรมทีเ่ป็นล�าดบัขัน้ตอนมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ ความรู้ ทกัษะ เจตคตใิน

เนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

3. จัดกจิกรรมการเรยีนรู้ตามล�าดับขัน้ตอนที่ออกแบบไว้

4. สังเกต ตรวจสอบผลการเรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะชีวิตของผู้เรียนระหว่างปฏิบัติ

กจิกรรม

5. ใช้ชุดค�าถาม R – C – A ถามผู้เรยีน ให้ผู้เรยีนคดิ พูด แสดงความคดิเห็น R – C – A เตรยีมพร้อม

หากเผชญิในอนาคต

6. ตรวจสอบ เตมิเต็มแนวคดิที่ถูกต้อง เหมาะสมและใช้ได้จรงิในโอกาสต่อไป สรุป ชื่นชม ให้ก�าลังใจ

2.7	 กำรประเมินและพัฒนำทักษะชีวิต

การประเมินทักษะชีวิต เป็นการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน 

ให้มีพัฒนาการที่ดีตรงความต้องการของท้องถิ่นและสังคม โดยการประเมินความสามารถหรือแนวทางใน 

การเผชญิสถานการณ์ต่างๆ ของผูเ้รยีนด้วยวธิกีารสงัเกต การแก้ปัญหาในสถานการณ์ทีก่�าหนดให้ และวเิคราะห์

การเปลีย่นแปลงความคดิ ความเชือ่ การรูค้ดิ และภมูคิุม้กนัทางปัญญา จากการสะท้อนความคดิ การเชือ่มโยง 

ความคดิ และการแสดงพฤตกิรรมต่อเนือ่งหลงัการเรยีนรู้ ด�าเนนิไประยะหนึง่ ซึง่ผู้ประเมนิอาจเป็นคร ูเพือ่น 

ผู้ปกครองหรอืผู้เรยีนเป็นผู้ประเมนิตนเอง

เมื่อต้องการประเมนิควร ควรด�าเนนิการดังนี้ (1)ก�าหนดพฤตกิรรมและตัวชี้วัดให้ชัดเจน (2)จัดท�าแบบ

บนัทกึพฤตกิรรมทีส่อดคล้องกบัตวัชี้วดั (3) ออกแบบกจิกรรมหรอืก�าหนดสถานการณ์ให้นกัเรยีนปฏบิตัเิพือ่

การประเมนิ (4) จัดกจิกรรมตามที่ออกแบบ และสังเกต บันทกึการสังเกตและ ประเมนิสรุป 

ส�าหรับตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนในเอกสารฉบับนี้เป็นการน�าเสนอที่หลากหลาย ต่างสาระ 

ต่างระดับชั้น ต่างกลุ่มนักเรียน ยังไม่ได้แสดงความถี่ในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละกลุ่มจึงไม่ได้น�าเสนอ

ตัวอย่างการประเมนิ
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2.8	 รหัสครูศตวรรษที่	21

จากการศกึษาตัวอย่างแนวทางการสอนของครูทัง้ 42 คน ซึ่งเป็นครูที่ผ่านการพัฒนาการจัดการเรยีน

การสอนโดยบรูณาการหรอืสอดแทรกชดุค�าถาม R – C – A อนัจะส่งผลต่อการพฒันาทกัษะชวีติ พบลกัษณะ

ส�าคัญที่เป็นการสะท้อน หรอืบอก หรอือธบิายความเป็นตัวตนของครู ซึ่งน�าเสนอเป็น 2 ด้าน คอื รหัสด้าน

บุคลกิภาพ และด้านพฤตกิรรมการเรยีนการสอน ดังนี้

รหัสด้ำนบุคลิกภำพ

1. ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยาที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ใกล้ชิดนักเรียน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

เหมาะสม

2.  แสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตา เช่น เรยีกนักเรยีนว่าลูก

3. รักและศรัทธาในวชิาที่สอน

4. มีความรู้ ความสามารถในทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบสอนเป็นอย่างดี พร้อมน�าไปสู่

การสอนอย่างคล่องแคล่ว สอดคล้องกับบทเรยีน

5. ศึกษาหลักสูตรและบูรณาการเนื้อหาสาระน�าไปสู่การเรียนรู้ที่จะท�าให้เกิดทักษะการท�างาน 

ซึ่งสอดคล้องกับสภาพและบรบิทของผู้เรยีน

6. เตรยีมการสอน โดยเฉพาะการทดลองที่ทดลองด้วยตนเองก่อนลงมอืปฏบิัตกิารสอนจรงิ

7. ฝึกฝนตนเองให้มีความช�านาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดเจตคต ิ 

ความซาบซึ้ง (วรรณคด)ี และสาระส�าคัญ (Concept)

8. มคีวามพร้อมในการจัดท�า แสวงหาแหล่งเรยีนรู้ และหรอืแหล่งข้อมูล

9. รู้และเข้าใจนักเรยีนโดยเฉพาะความต้องการและความสามารถตามวัย

10. รู้จักนักเรียนและน�าข้อมูลจากการรู้จักนักเรียนมาออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มี

กจิกรรมที่หลากหลาย

11. สนใจศกึษาหาความรู้เพื่อน�ามาพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน เช่น การสอนวทิยาศาสตร์

น�าแนวคดิในการพัฒนาขัน้ตอนการสอน 7 ขัน้ตอนมาใช้

12. มีความรู้รอบตัวและสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่นักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยการรับรู้และ

กาลเทศะ

13. มคีวามสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยเีพื่อการจัดการเรยีนการสอนอย่างเหมาะสม

14. ครูสอนภาษาอังกฤษมคีวามสามารถใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรยีน

รหัสด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

1. น�าเข้าสู่บทเรยีนด้วยบรรยากาศผ่อนคลายเพื่อสอดคล้องการพัฒนาสมองซกีซ้ายขวา

2. จัดขั้นตอนการสอนอย่างเป ็นระบบ และมีกิจกรรมที่สอดคล้องขั้นตอนนั้นๆ เช ่น  

การสอนคณติศาสตร์ ประกอบด้วยขัน้น�าเข้าสูบ่ทเรยีน ขัน้สงัเกต และการรับรู ้ขัน้ฝึกจนเกดิ 

ความช�านาญ เป็นต้น 

3. ออกแบบกิจกรรมการสอน มีลักษณะที่เริ่มต้นบทเรียนด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา

สมองซกีชวาและจบด้วยการพัฒนาสมองซกีขวา
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4. จัดการเรยีนรู้ด้วยวธิกีารและสื่อที่หลากหลายซึ่งไม่จ�าเป็นต้องมรีาคาแพง

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความสามารถเฉพาะและความต้องการ 

ที่ไม่เหมอืนกัน (พหุปัญญาและหรอืนักเรยีนที่มคีวามต้องการพเิศษ)

6. จดัให้มสีถานการณ์และแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายในการค้นหาค�าตอบทัง้ในและนอกห้องเรยีน

7. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู ้หลากหลายวิธีการ เริ่มจากของจริงสู ่ของจ�าลองหรือ

สัญลักษณ์ และสู่การเขยีน เรยีนรู้จากผู้ที่มทีักษะเฉพาะ ตลอดจนเรยีนรู้จากกลุ่ม

8. ใช้เทคนคิและวธิกีารที่แยบยลในการถ่ายทอดสาระส�าคัญ (concept) ในเนื้อหาสาระที่ส่งผล

ต่อเจตคตสิอดคล้องกับพัฒนาการของวัยรุ่น หรอื ความซาบซึ้งในวรรณคด ีเป็นต้น

9. ให้ความส�าคัญต่อการเรยีนรู้ด้วยการลงมอืปฏบิัตจิรงิ

10. การสอนแต่ละครัง้จะเตรยีมค�าถามส�าคัญในการช่วยกระตุ้นหาค�าตอบ

11. การเรียนการสอนที่มีการทดลอง ครูจะคอยสนทนาซักถามระหว่างการทดลอง ชักชวนให้

ศกึษาเปรยีบเทยีบโดยให้นกัเรยีนเป็นผูป้ฏบิตั ิและครทู�าหน้าทีเ่ป็นผูแ้นะน�าโดยเฉพาะนักเรยีน

ระดับประถมศกึษา

12. การถามค�าถาม เปิดโอกาสให้นกัเรยีนตอบเป็นกลุ่มก่อนถามเป็นรายบคุคลและจะถามค�าถาม

ก่อนเรยีกชื่อ

13. ครูสนใจนักเรียนทั่วถึง ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจะคอยดูแลใกล้ชิดกับ

นักเรยีน ให้ก�าลังใจและให้ค�าแนะน�า

14. ซักถามถงึประโยชน์ที่ได้จากการท�างานกลุ่ม ซึ่งแสดงถงึการให้ความส�าคัญต่อกระบวนการ

ท�างานกลุ่มมากกว่าผลส�าเร็จของงานเพยีงอย่างเดยีว

15. เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินความสามารถของตนเอง และให้นักเรียนปรับปรุงงานให ้

ตรงกับความสามารถหรอืความชอบของตนเอง

16. ให้ความส�าคัญต่อทักษะการสังเกต กระตุ้นให้เกดิการคดิวเิคราะห์ด้วยค�าถามทุกขัน้ตอน

17. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�าคัญต่อชีวิตและ 

ใช้ในชวีติประจ�าวันได้อย่างอย่างสอดคล้องกับบทเรยีน (บูรณาการ)

18. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เผชิญปัญหาและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

19. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือท�าอย่างครบวงจร ตั้งแต่

การวางแผน การด�าเนนิตามแผน และการประเมนิผล

20. สามารถอธิบาย หรือการให้ค�านิยามต่อค�าส�าคัญได้อย่างสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน

การสอนและวัยของการรับรู้ เช่น ค�าว่า วางแผน ค�าว่า ประชาธปิไตย เป็นต้น

21. ให้นักเรยีนได้ความรู้ด้วยการท�ากจิกรรมต่างๆ โดยที่ครูไม่เป็นคนบอกความรู้โดยตรง

22. สนใจทุกค�าตอบของนักเรียน และมีความสามารถในการสอน มีความฉับไวในลักษณะ 

ที่เรยีกว่า “ เชื่อมโยงค�าตอบนักเรยีนสู่ค�าถามต่อไปทันท”ี

23. มคีวามฉับไวในการแก้ปัญหา และให้ความช่วยเหลอืนักเรยีนให้ได้เรยีนรู้อย่างทันท่วงที

24. ประเมนิผลการสอนเป็นรายบุคคล และใช้วธิกีารที่สอดคล้องกับจุดประสงค์

25. การสอนภาษาอังกฤษ จัดกจิกรรมอย่างสนุกสนาน มชีวีติชวีา ท�าให้ผู้เรยีนรักภาษาอังกฤษ

26. การสอนภาษาอังกฤษ มกีจิกรรมกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรยีน
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27. สอดแทรกกจิกรรมและชุดค�าถาม เพื่อการฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

28. ระหว่างท�ากจิกรรมในห้องเรยีนมกีารเคลื่อนไหว มชีวีติชวีา

29. มคีวามพร้อมด้านการใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อการเรยีนรู้

2.9	 กำรดูวีดิโอกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำน	QR	code

ส�ำหรับผู้ที่มีแอพลิเคชั่นไลน์	(Line)

1. กดเข้าไปยังแอพลเิคชั่นไลน์ในโทรศัพท์มอืถอืหรอืแท็บเล็ต

2. กดเข้าไปที่เครื่องหมาย ‘...’ หรอื ‘More’ ด้านบนขวา ดังรูป

3. กดไปที่เครื่องหมาย QR code ด้านขวา ดังรูป
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4. หน้าจอจะแสดงผลเป็นกรอบสีเ่หลีย่ม 

ให้น�าโทรศัพท์มอืถอื หรอื แท็บเล็ต

ไปสแกนบนสัญลักษณ์ QR code ที่

อยู่ในเอกสาร ดังรูป 

5. เมื่อสแกนสัญลักษณ์ QR code 

ส�าเรจ็ ให้กดไปทีค่�าว่า ‘Open’ หรอื 

‘เปิด’ ดังรูป

6. ระบบจะเชื่อมโยงไปยังวีดิโอที่อยู่ในแอพลิเคชั่นยูทูป (youtube) โดยอัตโนมัติ และสามารถ

ศกึษากระบวนการจัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชวีติจากวดีโิอดังกล่าวได้ ดังรูป

หมำยเหตุ  ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีแอพลิเคชั่นไลน์ (Line) สำมำรถดำวน์โหลดแอพลิเคชั่น ‘QR code scanner’ ได้จำก App store  

 (ส�ำหรับ iphone หรอื ipad) หรอื Play store (ส�ำหรับ Android)
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3
ตัวอย่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

เพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
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องค์ประกอบทักษะชีวิตที่	1

การตระหนักรู้และเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น
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ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูมยุรี	ศรีสุวรรณ	
วิทยำศำสตร์	ป.5

โรงเรียนชุมชนประชำนิคม	จังหวัดชุมพร

สามารถพัฒนาและปรับปรุงวิธีการสอนให้มีความหลากหลาย 
ก็จะท�าให้นักเรียนรักและชื่นชอบในวิชาวิทยาศาสตร์มากย่ิงขึ้น

ตัวอย่างท่ีดีมีค่ามากกว่าค�าสอน ถ้าคุณครูมีลักษณะอย่างไร 
นักเรียนก็จะมีลักษณะอย่างน้ันด้วย

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  

• อธบิายและทดลองวัฏจักรของน�า้ได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น

• แสดงความชื่นชมในความส�าเร็จของตนเองและผู้อื่นได้
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. น�าสนทนาเรื่องน�้า และวัฏจักรของน�า้ โดยค�าถาม 

ทีช่วนสนทนา : น�า้จะมโีอกาสหมดไปจากโลกหรอืไม่ 
2. รอฟังค�าตอบ และเชือ่มโยงการสนทนาสูค่�าถามหลกั 
    ค�ำถำมส�ำคัญ การเปลี่ยนแปลงของน�า้ ท�าให้เกดิ

ปรากฏการณ์ใด
3. เปิดวดีโิอ กระบวนการเกดิวัฏจักรของน�้าและชวน

สนทนาค�ำถำมชวนสนทนำเชื่อมโยงสู่กจิกรรม
3.1   เห็นอะไรจากวดีโิอ
3.2 วดีโิอเกี่ยวกับเรื่องใด
3.3 การระเหยของน�า้จากแหล่งน�้าเกดิจากอะไร
3.4 ไอน�า้ลอยไปในอากาศจะเปลี่ยนแปลงสภาพ

หรอืไม่ เพราะอะไร นักเรยีนรู้ได้อย่างไร
3.5 การเปลี่ยนแปลงสภาพของไอน�า้ท�าให้เกดิ

ปรากฏการณ์ใด

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ร่วมสนทนาโดยการตอบค�าถามทัง้เป็นกลุ่มและ 

รายบุคคล
2. ตอบค�าถามส�าคัญ พร้อมยกตัวอย่าง 

3. ชมวดีโิอ ร่วมสนทนาโดยตอบค�าถามชวนสนทนา
ทุกค�าถาม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. ให้เรยีนรู้จากการปฏบิัตจิรงิ ชุดการทดลอง การเกดิ

วัฏจักรของน�้า เสร็จการทดลองมคี�าถาม
    Concept : น�า้ในกล่องระเหยกลายเป็นไออยู่ใน

อากาศภายในกล่อง เมื่อกระทบผวิกล่องและ
พลาสตกิ ซึ่งเย็นกว่าไอน�้า จะควบแน่นเป็น 
ละอองน�า้เกาะอยู่ที่ผวิพลาสตกิภายในกล่อง

    ค�ำถำมชวนสนทนำ
4.1   อุณหภูมใินกล่องพลาสตกิเป็นอย่างไร
4.2 เกดิอะไรขึ้นในกล่องพลาสตกิ และเกดิขึ้น

อย่างไร

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. ปฏบิัตกิารทดลองโดยอุปกรณ์ชุดทดลองการเกดิ 

“วัฏจักรของน�า้” สนทนาในกลุ่มขณะท�าการทดลอง 
สังเกตบันทกึการเปลี่ยนแปลงจากการทดลองและ
ตอบค�าถาม

    ค�ำตอบส�ำคัญ 
4.1   อุณหภูมใินกล่องพลาสตกิจะสูงขึ้น
4.2 เกดิละอองไอน�า้เป็นฝ้าเกาะบนแผ่นพลาสตกิ

เนื่องจากน�า้ในกล่อง เมื่อได้รับความร้อน 
กลายเป็นไอควบแน่นเป็นละอองไอน�า้เกาะ 
บนผวิพลาสตกิภายในกล่อง

ขั้นสรุป
5. ให้สรุปความรู้จาการทดลองเป็นแผนภูมิ
6. เพิ่มข้อมูลโดยให้ศกึษาวัฏจักรจากภาพและชวน

สนทนา 
    Concept : ไอน�า้ในอากาศเมื่อกระทบอากาศที่เย็น

กว่าจะควบแน่นเป็นละอองน�า้โดยมฝีุ่นละอองน�า้
ในอากาศเย็นจับตัวและมองเห็นเป็นรูปร่างต่างๆ 
ละอองน�า้ในเมฆเมื่อมจี�านวนเพิ่มขึ้น จะรวมตัว 
เป็นหยดน�า้ขนาดใหญ่ขึ้น จนอากาศพยุงไม่ไหว  
จงึตกลงสู่พื้นโลก กลายเป็นฝน

ขั้นสรุป
5. ร่วมกันจัดท�าแผนภูมสิรุปผลการทดลอง
6. บันทกึข้อมูลจากภาพ โดยการตอบค�าถาม

6.1   แหล่งน�า้ต่างๆ การคายน�า้ของพชื ดนิที่ชุ่มชื้น
6.2 ไอน�า้ในอากาศเมื่อกระทบอากาศที่เย็นกว่า 

ควบแน่นกลายเป็นละอองน�า้
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ค�ำถำมชวนสนทนำ
6.1 น�า้ระเหยสู่อากาศจากแหล่งใดบ้าง
6.2 น�า้ในอากาศกลับสู่พื้นโลกได้อย่างไร

7. เพิ่มข้อมูลโดยแจกใบงาน ค�ำถำมส�ำคัญ “น�า้ลงสู่
พื้นโลกแล้วไปไหน”

ค�ำถำมชวนสนทนำ

7. ศกึษาข้อมูลเพิ่มเตมิจากบัตรงานอภปิรายซักถาม
เพื่อตอบค�าถามส�าคัญ

ขั้นขยำยควำมรู้
8. ให้ร่วมเปรยีบเทยีบปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นในกล่อง

พลาสตกิกับปรากฏการณ์เดยีวกันที่เกดิขึ้นใน
ธรรมชาต ิด้วยแผนภูมกิารหมุนเวยีนน�้าในกล่อง
พลาสตกิ

9. ขยายขอบเขตความรู้ด้วยภาพ พร้อมค�าอธบิายและ
ศกึษาใบงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มผีลต่อวัฏจักรของน�้า

ขั้นขยำยควำมรู้
8. ช่วยกันเปรยีบเทยีบปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นในกล่อง

พลาสตกิกับปรากฏการณ์เดยีวกันที่เกดิขึ้นใน
ธรรมชาต ิด้วยแผนภูมกิารหมุนเวยีนน�้าในกล่อง
พลาสตกิ

9. ฟัง สนทนา ซักถามเพื่อขยายขอบเขตความรู้ 
ด้วยภาพ พร้อมค�าอธบิายและศกึษาใบงาน 
เกี่ยวกับปัจจัยที่มผีลต่อวัฏจักรของน�้า

ขั้นประเมิน
10. ได้สรุปเนื้อหาด้วยการต่อจิ๊กซอว์ (Jig Saw) แล้ว

ส่งตัวแทนมาน�าเสนอ พร้อมช่วยกันตรวจสอบ 
ผลงานของกลุ่ม

11. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม 
    R – C – A
    สะท้อน R (Reflect) 

11.1 หลังจากที่ได้น�าเสนอ มใีครชื่นชมผลงานของ
ตัวเองบ้าง และชื่นชมว่าอย่างไร

11.2 เมื่อเพื่อนแต่ละกลุ่มน�าเสนอ กลุ่มใดแสดง
ชื่นชมผลงานของเพื่อนบ้างหรอืไม่ มวีธิกีาร
ชื่นชมอย่างไรบ้าง

11.3 เมื่อเพื่อนชื่นชมแล้ว รู้สกึอย่างไรบ้าง
    เชื่อมโยง C (Connect) 

11.4 ที่ผ่านมา นักเรยีนเคยได้รับค�าชื่นชม 
จากใครบ้าง เรื่องอะไรบ้าง

    ปรับใช้ A (Apply)
11.5 นักเรยีนจะใช้ค�าพูดหรอืท่าทางแสดง 

ความชื่นชมในสถานการณ์ใดบ้าง

ขั้นประเมิน
10. ต่อจิ๊กซอว์ (Jig Saw) แล้วส่งตัวแทนน�าเสนอผลงาน 

และช่วยกันตรวจสอบผลงาน

11. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 11.1 – 11.5 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. ยิ้มแย้มแจ่มใส มกีรยิาทีผ่่อนคลาย ความกนัเอง ใกล้ชดิดูแลนกัเรยีน แต่งกายสุภาพเรยีบร้อย เหมาะสม

2. มคีวามรู้ และมทีกัษะการสอนในวชิาทีร่บัผดิชอบสอนเป็นอย่างด ีพร้อมน�าสู่การปฏบิตักิารสอนได้อย่าง

คล่องแคล่วสอดคล้องกับบทเรยีน

3. จัดการเรยีนรู้ด้วยการลงมอืปฏบิัตจิรงิ

4. การเรียนการสอนที่มีการทดลอง ครูจะคอยสนทนาซักถามระหว่างการทดลอง ชักชวนให้ศึกษา  

เปรียบเทียบโดยให้นักเรียนเป็นผู ้ปฏิบัติ และครูท�าหน้าที่เป็นผู ้แนะน�าโดยเฉพาะนักเรียนระดับ 

ประถมศกึษา

5. การถามค�าถาม เปิดโอกาสให้นักเรียนตอบเป็นกลุ่มก่อนจึงจะเป็นรายบุคคลและจะถามค�าถามก่อน 

จงึเรยีกชื่อให้ตอบ

6. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อการฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2130



ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูกฤษขจร	ศรีถำวร	
วิทยำศำสตร์	ป.6

โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำวัว	จังหวัดบุรีรัมย์

เด็กได้ท�างานร่วมกัน ท�าให้เกิดการคิด และประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตโดยท่ีเด็กไม่รู้ตัว 
ได้ทักษะชีวิตไปจากการท�างานกลุ่ม การร่วมงานเป็นทีม

วันหน่ึงท่ีผมมาเป็นครู ก็เพื่อที่จะส่ังสอนลูกศิษย์ให้โตขึ้นมาเป็นคนดี 
มีความรู้ และสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. บอกประโยชน์การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมได้

2. อธบิาย ออกแบบ ปฏบิัตกิารต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น

• ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อื่น 

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 31



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ทบทวนควำมรู้เดิม
1. สนทนาทบทวนความรู้เรื่องไฟฟ้า ซักถามและ 

ยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใกล้ตัว 

ทบทวนควำมรู้เดิม
1. ทุกคนร่วมสนทนา ถาม – ตอบ เกี่ยวกับความรู้

เบื้องต้น และยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ตัว

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
2. ทดลองการเกดิไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่เตรยีมไว้  

โดยเข้าร่วมเรยีนรู้จากกลุ่ม
2.1  ให้เล่นเกมต่อวงจรไฟฟ้า

2.2 สรุปการเล่นเกม โดยต่อวงจรไฟฟ้าจาก
อุปกรณ์จ�าลอง

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
2. แบ่งกลุ่มเล่นเกม “ต่อไฟฟ้า”

2.1   เล่นเกมต่อไฟฟ้าเป็นกลุ่ม
      กลุ่มที่ 1 เป็นถ่านไฟฉายก้อนที่ 1  

            มคีวามจุไฟฟ้า 1.5 โวลต์ 
      กลุ่มที่ 2 เป็นถ่านไฟฉายก้อนที่ 2 
                   มคีวามจุไฟฟ้า 1.5 โวลต์
      กลุ่มที่ 3 เป็นสวติซ์ไฟฟ้า
      กลุ่มที่ 4 เป็นหลอดไฟ
2.2 ช่วยกันสรุปความรู้จากการเล่นเกม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ให้เรยีนรู้โดยการลงมอืปฏบิัตจิรงิ แจกใบงานและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า กลุ่มละ 1 ชุด โดยให้แต่ละกลุ่มเลอืก
คนที่เก่งที่สุดในกลุ่มมารับอุปกรณ์

4. จัดตลาดนัดขยะรไีซเคลิ (Recycle) ให้แต่ละกลุ่ม
เลอืกวัสดุเหลอืใช้มาสร้างชิ้นงาน
4.1   ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มบอกว่าวันนี้ท�าความดี

อะไรบ้างก่อนออกมาเลอืกอุปกรณ์
4.2 ให้แต่ละกลุ่มเลอืกตัวแทนที่แข็งแรงที่สุดใน

กลุ่มออกมารับอุปกรณ์ชิ้นต่อไป

5. ให้เรยีนรู้จากวทิยากร โดยวทิยากรจะคอยให้ 
ค�าแนะน�าในขณะที่นักเรยีนสร้างชิ้นงาน

6. ให้นักเรยีนปฏบิัตกิารสร้างชิ้นงาน และประเมนิ 
ชิ้นงาน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ทุกกลุ่มเตรยีมการปฏบิัตจิรงิ โดยรับใบงาน ศกึษา

ใบงาน โดยแต่ละกลุ่มเลอืกเพื่อนที่คดิว่าเก่งที่สุด 
ในกลุ่มออกไปรับอุปกรณ์

4. เลอืกวัสดุเหลอืใช้จากตลาดนัดขยะ
4.1   ตัวแทนกลุ่มบอกความดทีี่ได้ท�าในวันนี้  

เพื่อรับอุปกรณ์
4.2 ตัวแทนกลุ่มที่แข็งแรงที่สุดออกไปรับอุปกรณ์

Concept หลัก : หลักในการสร้างชิ้นงาน อ่านใบงาน
ให้เข้าใจ ออกแบบชิ้นงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่เลอืก 
ส่งผลงานการออกแบบก่อนลงมอืท�าของจรงิ

5. ฟังค�าแนะน�าจากวทิยากรก่อนลงมอืปฏบิัตจิรงิ

6. สนทนากันเพื่อออกแบบสิ่งประดษิฐ์จากวัสด ุ
เหลอืใช้
6.1   ออกแบบสิ่งประดษิฐ์
6.2 น�าเสนอการออกแบบ รับฟังการประเมนิ  

จากครู วทิยากร และเพื่อน และปรับปรุง 
6.3 แต่ละกลุ่มปฏบิัตกิารสร้างชิ้นงาน
6.4 ขณะปฏบิัตงิาน เรยีนรู้จากการลงมอืท�า  

การเสนอแนะจากวทิยากร จากเพื่อน  
และจากครู

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2132



กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป
7. ให้แต่ละกลุ่มน�าเสนอชิ้นงาน และให้นักเรยีนช่วยกัน

ประเมนิ
8. เสนอแนะเพื่อปรับปรุงชิ้นงาน และให้แสดงความคดิ

เห็นในการท�าต่อ เพื่อน�าไปใช้ได้จรงิ
9. กำรพัฒนำทกัษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A
สะท้อน R (Reflect)

9.1   ระหว่างการท�างานกลุ่ม เพื่อนในกลุ่มม ี
ความคดิที่แตกต่างจากนักเรยีนหรอืไม่  
แล้วนักเรยีนท�าอย่างไร เมื่อเพื่อนมี 
ความคดิเห็นที่แตกต่าง

เชื่อมโยง C (Connect)
9.2 ในการท�ากจิกรรมในโรงเรยีนหรอืที่บ้าน 

นักเรยีนเคยมคีวามคดิเห็นที่แตกต่างจากเพื่อน
บ้างหรอืไม่ ให้เล่าประสบการณ์ และนักเรยีน
ท�าอย่างไร เพื่อหาข้อสรุปในขณะนัน้

ปรับใช้ A (Apply) 
9.3 ถ้าหากนักเรยีนจะต้องไปท�างานหรอืคุยกับ

เพื่อนที่มคีวามคดิเห็นแตกต่างจากนักเรยีน 
นักเรยีนจะท�าอย่างไรเพื่อให้สามารถท�างาน 
ได้อย่างมคีวามสุข 

ขั้นสรุป
7. แต่ละกลุ่มน�าเสนอชิ้นงาน

8. รับฟังข้อเสนอแนะ ร่วมสนทนาถงึการน�าไปใช้ 
ปรับใช้จรงิในชวีติประจ�าวัน

9. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม  
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 9.1 – 9.3

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 33



		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1.  ศึกษาหลักสูตรและบูรณาการเนื้อหาสาระ น�าไปสู่การเรียนรู้ที่ท�าให้เกิดทักษะการท�างานซึ่งจัดอย่าง

สอดคล้องกับสภาพและบรบิทของผู้เรยีน

2.  ให้ความส�าคัญต่อการเรยีนรู้ด้วยการลงมอืปฏบิัตจิรงิ

3.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายวิธีการ เริ่มจากของจริง สู่ของจ�าลองหรือสัญลักษณ์และเรียนรู ้

สิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น การเขยีน เรยีนรู้จากผู้ที่มทีักษะเฉพาะตลอดจนเรยีนรู้จากกลุ่ม

4.  ครูสนใจนักเรียนทั่วถึง ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ้ ครูจะคอยดูแลใกล้ชิดกับนักเรียน  

ให้ก�าลังใจและให้ค�าแนะน�า

5.  ซักถามถึงประโยชน์จากการท�างานกลุ่ม ซึ่งแสดงถึงการให้ความส�าคัญต่อกระบวนการท�างานกลุ่ม

มากกว่าผลส�าเร็จของงานเพยีงอย่างเดยีว 

6.  สอดแทรกค�าถามหลังจากจัดกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2134



ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูอัญชรี	ไชยสถิตวำนิช		
วิทยำศำสตร์	ม.1

โรงเรียนเชียงของวิทยำคม	จังหวัดเชียงรำย

การลดบทบาทของตนเอง เปล่ียนแปลงทัศนคติเดิมๆ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม

ส่ิงที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับเด็ก เพียงแค่ให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
ให้เขามองว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กแบบน้ีตลอดไป สักวันหน่ึงเขาต้องโตขึ้นไป 
ครูไม่ต้องการคนเก่ง ไม่ต้องการคนท่ีร�่ารวย แต่เป็นคนท่ีอยู่กับใครก็ได้ 

ส่ิงนี้จะส�าคัญกับนักเรียนในการท่ีจะเอาตัวรอดในอนาคตได้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• เข้าใจและสามารถสร้างแผนผังแสดงสภาพแวดล้อมชุมชนที่อยู่อาศัยได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น

• ยอมรับในความแตกต่างทางกาย ทางความคดิ ความรู้สกึและพฤตกิรรมของตนเองและผู้อื่น

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 35



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทักทาย แนะน�าการเรยีนในชั่วโมง
2. แบ่งกลุ่มนักเรยีน โดยให้แบ่งกลุ่มตามหมู่บ้านเพื่อ

ออกไปส�ารวจชุมชน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ร่วมสนทนาทักทาย ท�าความเข้าใจกับการออกไป

เรยีนนอกห้องเรยีน
2. แบ่งกลุ่มตามหมู่บ้านของตนเอง

กิจกรรมส�ำรวจนอกห้องเรียน
3. น�านักเรยีนไปส�ารวจชุมชน
4. ชวนสนทนาประสบการณ์ที่พบเห็นหลังจากไป

ส�ารวจชุมชน เพื่อน�าข้อมูลไปสร้างแลนด์มาร์ค 
(Landmark) และแผนผังชุมชน

กิจกรรมส�ำรวจนอกห้องเรียน
3. ทุกคนบันทกึสิ่งที่พบเห็นนอกห้องเรยีน
4. ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูและ

เพื่อนๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ที่พบเห็น

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. ให้แต่ละกลุ่มสร้างแลนด์มาร์ค (Landmark) และ

แผนผังชุมชน โดยก�าหนดอุปกรณ์ให้

6. สังเกตการณ์ท�างานกลุ่ม 

7. ให้รายงาน หลังจากรายงานสะท้อนสถานการณ์ 
ในกลุ่ม และการท�างานในอนาคตที่ใหญ่ขึ้น

8. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect) 
8.1   กจิกรรมที่ร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม มคีวามคดิเห็น

ที่เหมอืนหรอืแตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร
8.2 นักเรยีนมวีธิกีารพูดคุยกันอย่างไรในกลุ่ม ที่มี

ความเห็นไม่ตรงกัน แต่สามารถยอมรับกันได้
เชื่อมโยง C (Connect) 
8.3 นักเรยีนเคยพบเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ท่ามกลาง

คนที่มคีวามคดิเห็นแตกต่างกันหรอืไม่ ให้เล่า
ประสบการณ์

ปรับใช้ A (Apply)
8.4 นักเรยีนท�าอย่างไรให้เกดิการยอมรับ 

ความคดิเห็นที่แตกต่างนัน้ได้  
(สุ่มให้นักเรยีนเล่าประสบการณ์)

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. แต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ ได้แก่ ไม้จิ้มฟัน 30 อัน  

ฝรั่งหั่นเป็นลูกเต๋า 50 ชิ้น และโจทย์คอื การร่วม
สร้างแลนด์มาร์ค (Landmark) และแผนผังในชุมชน
5.1   วางแผน ท�าแผนผัง
5.2 ลงมอืสร้างแลนด์มาร์ค
5.3 น�าเสนอผลงาน

6. ร่วมสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ในการท�างานกลุ่ม

7. น�าเสนอรายงาน

8. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 8.1 – 8.4 

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2136



		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เผชิญปัญหาและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือท�าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน 

การด�าเนนิการตามแผนและการประเมนิผล

3. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อการฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 37



ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูสุภำพร	พงษ์เมธำ		
สังคมศึกษำ	ม.1

โรงเรียนอุดรพิทยำนุกูล	จังหวัดอุดรธำนี

วัยเด็กเป็นวัยท่ีมีความสนุกสนาน ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
คือ การจัดกิจกรรมท่ีสนุกสนาน

การพัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่เป้าหมาย คือ แรงบันดาลใจท่ีท�าให้พัฒนาตนเอง 
เพื่อน�าความรู้ไปพัฒนานักเรียน

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• ปฏบิัตตินให้เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วม

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น

• ปฏบิัตตินเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2138



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน 
1. ทักทายอย่างเป็นกันเอง ชวนให้นักเรยีนทักทาย 

เป็นภาษาอาเซยีนและถามค�าถามส�าคัญ
    ค�ำถำมส�ำคัญ : นักเรยีนท�าความดอีะไรบ้าง  

(เล่าทลีะคน)
2. สนทนาเชือ่มโยงค�าตอบนักเรยีนสูก่ารท�าความด ี 

เริม่จากตวันกัเรยีน จากทีบ้่านสูส่งัคม โรงเรยีน  
และชมุชน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ร่วมสนทนาทักทายกันเป็นภาษาอาเซยีน และบอก

ถงึการท�าความดทีี่ผ่านมาทลีะคน

2. เสนอตัวอย่างการท�าความด ีจากที่บ้านสู่สังคม 
โรงเรยีน และชุมชน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ให้แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 6 คน ตัง้ชื่อ

กลุ่มและเลอืกหัวหน้ากลุ่ม
    ค�ำถำมส�ำคัญ: ถามเหตุผลในการเลอืกคนเป็น

หัวหน้ากลุ่ม
4. เปิดคลปิวดีโิอของรุ่นพี่ให้นักเรยีนศกึษาและสรุป 

concept ของเรื่อง
    ค�ำถำมส�ำคัญ: จากคลปิวดีโิอ พี่เขาท�าอะไรผดิ 

และเมื่อรู้สกึตัว ปรับปรุงตัวอย่างไร
5. ขณะที่นักเรยีนตอบ ครูเพิ่มเตมิข้อมูล ข้อสรุป ที่จะ

เป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังค่านยิม 12 ประการ
6. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคดิถงึค่านยิม 12 ประการ 

และน�าไปคดิเป็นเรื่องราว เพื่อน�าเสนอในรูปแบบ
บทบาทสมมต ิโดยก�าหนดเวลากลุ่มละ 10 นาที

7. เมื่อนักเรยีนน�าเสนอ ครูให้ค�าชม ชวนสนทนาเพื่อ 
สรปุข้อคดิ และกระตุ้นให้คดิไปสูค่่านยิม 12 ประการ

8. ให้น�าเสนอบทบาทสมมติ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่ม เลอืกหัวหน้าและให้เหตุผลในการเลอืก

หัวหน้ากลุ่ม

4. ชมคลปิวดีโิอและร่วมอภปิรายสรุป concept  
จากคลปิวดีโิอ

5. สนทนาเชื่อมโยงสู่ค่านยิม 12 ประการ

6. แต่ละกลุ่มน�าค่านยิม 12 ประการไปก�าหนดเป็น
เรื่องสัน้ๆ และน�าเสนอในรูปแบบบทบาทสมมติ

7. สนทนาเชื่อมโยง ข้อสรุปจากแต่ละบทบาทสมมต ิ
สู่ค่านยิม 12 ประการ

8. น�าเสนอบทบาทสมมุติ

ขั้นสรุป
9. กำรพฒันำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม R–C–A

สะท้อน R (Reflect) 
9.1   นักเรยีนได้รับหน้าที่ หรอื บทบาทอะไรบ้างใน

บทบาทสมมุติ
9.2 นักเรยีนคดิว่าตนเองได้ท�าหน้าที่นัน้เต็มที่แล้ว

หรอืไม่และผลออกมาเป็นอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
9.3 นักเรยีนเห็นใครละเลยต่อหน้าที่รับผดิชอบของ

ตนเองหรอืไม่และถ้าเป็นเช่นนัน้ส่งผลต่อผู้อื่น
อย่างไรบ้าง ให้เล่าประสบการณ์

ปรับใช้ A (Apply) 
9.4 ให้นักเรยีนเขยีนพฤตกิรรมการเป็นคนดขีอง

สังคมและพฤตกิรรมไม่ควรท�า
9.5 ให้นักเรยีนคดิค�าขวัญเชญิชวนคนท�าดแีละออก

มาแสดงท่าทางประกอบ

ขั้นสรุป
9. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R–C–A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อพัฒนา
ทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิตาม
ค�าถามที่ 9.1 – 9.5 

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 39



		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู ้ให้เป็นสาระที่มีความส�าคัญต่อชีวิตและใช้ในชีวิต 

ประจ�าวันได้อย่างสอดคล้องกับบทเรยีน (บูรณาการ)

2. ครเูป็นผู้อ�านวยการให้เกดิการเรยีนรู ้โดยเริม่ตัง้แต่การเตรยีมวสัดุอปุกรณ์ เตรยีมความพร้อมของผูเ้รยีน 

และเป็นผู้คอยอ�านวยความสะดวก ให้ค�าแนะน�า พจิารณาผลงาน ให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดผลงาน

3. รู้จักนักเรียนและน�าข้อมูลจากการรู้จักนักเรียนไปออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มีกิจกรรมที ่

หลากหลาย

4. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2140



ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูสุมน	คณำนิตย์	
สุขศึกษำ	ม.	1

โรงเรียนสตรีวิทยำ	2	กรุงเทพมหำนคร

การสอนเรื่องเพศศึกษา เป็นอุปสรรคในการสอน เพราะมีวัฒนธรรมมาเก่ียวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นครูหรือบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคม ดังน้ัน การสอนจึงจะต้องระมัดระวัง 

ประกอบกับนักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย ท้ังการบอกเล่าจากเพื่อน ผู้ใกล้ชิด  
หรือการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองท้ังในหนังสือต่างๆ และส่ือออนไลน์ การให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น  

การกล้าพูด กล้าถามในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และได้รับค�าตอบท่ีถูกต้องจึงเป็นส่ิงท่ีดี

จากการท่ีเป็นครูสอนสุขศึกษา ซ่ึงเป็นวิชาท่ีเหมาะท่ีจะสอนเพศศึกษาที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน 
และเป็นการสอนทักษะชีวิตโดยตรง จึงเป็นแรงบันดาลใจส�าคัญ ท่ีจะคิดหากิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับวัย  

กับยุคสมัย ให้นักเรียนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม เรียกได้ว่ามีทักษะชีวิต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• อธบิายลกัษณะทางเพศและการเปลีย่นแปลงทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น

• กล้าแสดงออกทางความคดิ ความรู้สกึและพฤตกิรรมของตนเองด้วยความมั่นใจ

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 41



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. สนทนาทักทาย และกล่าวถงึสาระความรู้ในชั่วโมง

เพื่อเชื่อมโยงความรู้เดมิเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย จติใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ 
โดยมสีาระหลัก ในชั่วโมงคอื
1.1  การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น
1.2  ความลับกับของลับ

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ร่วมสนทนาถงึสาระความรู้ในชั่วโมงเพื่อเชื่อมโยง

ความรู้เดมิเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  
จติใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศโดยตาม
สาระหลักในชั่วโมง คอื
1.1  การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น
1.2  ความลับกับของลับ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
2. แนะน�ากจิกรรม “ความลับ ของลับ” 
3. ตัง้ค�าถามส�าคัญ “ให้บอกความแตกต่างระหว่าง

ความลับกับของลับ” โดยให้แต่ละคนบอก 
ข้อแตกต่าง ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน 

4. ให้นั่งเป็นแถว แยกเพศชาย – หญงิ
5. แจกภาพสัญลักษณ์ของเพศชาย – หญงิ ให้นักเรยีน

ตรงตามเพศ
6. ให้วาดภาพต่อเตมิตรงตามเพศและแนะน�ากตกิา

6.1   ไม่ให้ใครเห็น (เก็บเป็นความลับ)
6.2 ไม่ให้เขยีนชื่อ เลขที่ โดยเด็ดขาด
6.3 เมื่อทุกคนวาดเสร็จ เก็บภาพทัง้หมด  

แล้วแจกกลับไปไม่ต้องตรงกับเจ้าของภาพ
6.4 ส่งสัญญาณให้เปิดภาพ และให้สังเกตภาพ
ค�ำถำมส�ำคัญหลังกจิกรรม

6.4.1 มอีะไรที่เปลี่ยน มอีะไรที่ไม่ตรงกับ
นักเรยีน

6.4.2 ถ้านักเรยีนพบความเปลี่ยนแปลงในตัว
เอง นักเรยีนจะบอกใครหรอืไม่ หรอื
ควรบอกใคร เพราะเหตุใด

6.4.3 นักเรยีนเปลี่ยนอะไรบ้าง เขยีนบน
กระดานตามค�าตอบของนักเรยีน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
2. ร่วมสนทนาซักถามในกจิกรรม “ความลับ ของลับ” 
3. ตอบถามส�าคัญ “ให้บอกความแตกต่างระหว่าง

ความลับกับของลับ” บอกข้อแตกต่าง ให้คะแนน 
ข้อละ 1 คะแนน 

4. นั่งเป็นแถว แยกเพศชาย – หญงิ 
5. รับภาพสัญลักษณ์ของเพศชาย – หญงิ ให้นักเรยีน

ตรงตามเพศ
6. วาดภาพต่อเตมิตรงตามเพศ ร่วมกจิกรรมตาม

กตกิา 
6.1  ไม่ให้ใครเห็น (เก็บเป็นความลับ)
6.2 ไม่ให้เขยีนชื่อ เลขที่ โดยเด็ดขาด
6.3 เมื่อทุกคนวาดเสร็จ เก็บภาพทัง้หมด  

แล้วแจกกลับไปไม่ต้องตรงกับเจ้าของภาพ
6.4 เมื่อมสีัญญาณให้เปิดภาพ สังเกตภาพและ

ตอบค�าถามส�าคัญทลีะคน โดยยกมอืแสดง
ความสมัครใจตอบค�าถาม

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2142



กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
7. สนทนาเพิ่มเตมิ Concept ส�าคัญ โดยมขี้อมูล

ประกอบและยกตัวอย่าง caption ที่เด็กๆ ชอบใน
เฟสและให้นักเรยีนคดิ caption เกี่ยวกับการปรับตัว
และการดูแลต่อพัฒนาการทางเพศ
7.1   นักเรยีนรู้แล้วว่ามกีารเปลี่ยนแปลงทางเพศ

อย่างไร ดังนัน้ นักเรยีนมวีธิดีูแลรักษาอวัยวะ
เพศของตัวเองอย่างไร ครูเขยีนบนกระดาน ขดี
รอยคะแนนถ้าค�าตอบซ�า้ เรยีงล�าดับ 
ความส�าคัญ

7.2 ถามนักเรยีนเกี่ยวกับความคดิเห็นเรื่องเพศ 
ที่น่าสนใจในปัจจุบัน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
7. ร่วม สนทนาและตอบค�าถามส�าคัญโดยมขี้อมูล

ประกอบ
7.1 เสนอแนะการดูแลรักษาอวัยวะเพศของตัวเอง 

โดยตอบทลีะคนตามความสมัครใจ
7.2 แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศที่น่าสนใจ

ในปัจจุบัน โดยตอบพร้อมกัน และตอบทลีะคน
ตามความสมัครใจ

ขั้นสรุป
8. เล่าเรื่องเล่าจากพ่อ พร้อมถามแนวคดิจากนักเรยีน

เมื่อเรื่องเล่าจบ

9. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
9.1   ตอนที่ท�ากจิกรรมมใีครบ้างที่กล้าแสดง 

ความคดิเห็น หรอืกล้าเล่าประสบการณ์  
ท�าไมถงึกล้า และท�าไมจงึไม่กล้า

เชื่อมโยง C (Connect)
9.2 มใีครบ้างที่เคยมปีระสบการณ์ในการ

เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการไม่กล้า  
แสดงความคดิเห็นในเรื่องที่เหมาะสมจนมี
ความกล้าขึ้นมา อะไรที่เป็นปัจจัยให้เกดิ 
ความกล้า

ปรับใช้ A (Apply)
9.3 ต่อไปถ้านักเรยีนแสดงความคดิเห็น ความรู้สกึ

ของนักเรยีนอย่างมั่นใจ โดยไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อตนเอง และผู้อื่น นักเรยีนควรจะค�านงึถงึ
อะไรบ้าง

ขั้นสรุป
8. ฟังเรื่องเล่าจากพ่อ ร่วมอภปิราย ตอบค�าถาม

ส�าคัญ โดยตอบเป็นกลุ่ม และตอบทลีะคนตาม
ความสมัครใจ

9. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 9.1 – 9.3 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. ยิ้มแย้มแจ่มใส มกีริยิาที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ใกล้ชดินักเรยีน 

2. รูจ้กันกัเรยีนและน�าข้อมลูจากการรูจ้กันกัเรยีนไปออกแบบกจิกรรมให้เหมาะสม และให้มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย

3. สามารถเปรยีบเทยีบ เชื่อมโยงสาระการเรยีนรู้ ให้เป็นสาระที่มคีวามส�าคัญต่อชวีติและใช้ชวีติประจ�าวัน

ได้อย่างสอดคล้องบทเรยีน

4. มคีวามรู้รอบตัวและสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่นักเรยีนได้อย่างเหมาะสมกับวัยการรับรู้และกาลเทศะ 

5. เลอืกใช้ค�าพูด สื่อ ได้อย่างเหมาะสมกับสาระและวัยของผู้เรยีน

6. ใช้ค�าถามกระตุน้ความคดิ วเิคราะห์ตลอดกจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้ทีเ่ป็นค�าถามโดยตรงและมบีตัรงาน หรอื

สื่อประกอบ

7. สนใจทุกค�าตอบของนักเรยีน และมคีวามฉับไวในลักษณะที่เรยีกว่า “เชื่อมโยงค�าตอบนักเรยีนสู่ค�าถาม

หรอืการเรยีนรู้ต่อทันท”ี

8. สอดแทรกหลังค�าถามกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

แผนกำรสอนและวีดิโอกำรจัดกำรเรียนกำรสอนฉบับเต็ม	http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูเมธำวี	เกดำ	
ภำษำอังกฤษ	ม.3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ	จังหวัดปทุมธำนี

การสอนภาษาซึ่งเป็นการฝึกทักษะ จึงเลือกการสอนซ�้าย�้าทวนและให้ความส�าคัญกับสภาพนักเรียนในวัยรุ่น 
ซึ่งคุ้นชินกับการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น smart phone, อินเทอร์เน็ท นอกจากนี้ ยังให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

เรียนรู้กับกลุ่มเพื่อน และคุณครูจะต้องมีการเสริมแรง อาจจะเป็นการชมเชย และให้ก�าลังใจ ไม่ดุถึงแม้ผู้เรียนจะตอบผิด  
จัดการเรียนการสอนให้มีบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง และท่ีต้องถามเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงกระตุ้นให้ตอบได ้
ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพราะจะได้คุ้นชิน จะท�าให้เห็นว่าภาษาอังกฤษไม่ยาก ถ้าผู้เรียนได้รับการฝึกฝนทักษะ 

ภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง จะท�าให้มีความม่ันใจ และน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้

ความใฝ่ฝันในวัยเด็กท่ีอยากเป็นครู ประกอบกับมีความชอบภาษาจึงต้องการพัฒนาตนเอง และพัฒนาเด็กไทย ให้รักและ 
เห็นคุณค่าของการเรียนภาษามากขึ้น เพราะภาษาเป็นส่ิงใกล้ตัว เป็นใบเบิกทางในการติดต่อส่ือสารกับคนอื่น นอกจากนั้น 

ภาษาองักฤษยงัเป็นภาษากลางท่ีจะน�าเราไปศกึษาหาความรูต่้างๆ ได้มากมายจากเวบ็ไซต์ จากส่ือ ICT และหนังสือท่ีเป็นภาษาองักฤษ

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. สามารถสนทนาทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้ 

2. มปีฏสิัมพันธ์โดยการสื่อสารกับคนอื่นเป็นภาษาอังกฤษ 

3. น�าความรู้ไปใช้ในชวีติประจ�าวัน

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น

• กล้าแสดงออกทางความคดิ ความรู้สกึ และพฤตกิรรมของตนด้วยความมั่นใจ
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทักทายนักเรยีนด้วยประโยคส�าคัญ

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. ชวนนักเรยีนฟังเพลง ASEAN Way และสนทนากับ

นักเรยีนเกี่ยวกับบทเพลง ด้วยค�าถามส�าคัญ
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�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. สนทนาทักทายตามบทสนทนาส�าคัญ

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�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่มนักเรยีนเป็น 10 กลุ่ม ตามชื่อประเทศ 

โดยการจับฉลากธงประจ�าประเทศ “I’d like you to 
divide you into 10 groups by the countries.”

4. แจกบัตรงาน ให้เวลานักเรยีนท�างานกลุ่มโดยให้
นักเรยีนค้นคว้า และสรุปเพื่อน�าไปแลกเปลี่ยน  
ให้ค�าปรกึษานักเรยีนขณะท�างานกลุ่ม
บัตรงำนที่ 1 ให้ค้นคว้าข้อมูลและเขยีนค�าทักทาย 

ขอโทษ ขอบคุณ กล่าวลา เป็นภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศตนเอง

บัตรงำนที่ 2 ให้ค้นคว้าข้อมูล ดังต่อไปนี้
• ชื่อประเทศ      • ชื่อเมอืงหลวง 
• ภาพธงชาต ิ     • ชื่อสกุลเงนิ
• สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ 2 แห่ง
• เทศกาลที่ส�าคัญของประเทศ 1 เทศกาล

5. ให้แลกเปลี่ยนผลงานครัง้ที่ 1 และให้ค�าปรกึษา
นักเรยีน ทุกกลุ่ม

6. ให้แลกเปลี่ยนผลงานครัง้ที่ 2 ให้ค�าปรกึษานักเรยีน 
ทุกกลุ่ม

7. จับฉลากธงประจ�าประเทศ หรอืขออาสาสมัคร
ให้นักเรยีนรายงานผลการสนทนาแลกเปลี่ยนกับ
ประเทศอื่น เป็นภาษาอังกฤษ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ตามชื่อประเทศ โดยการจับฉลาก

ธงประจ�าประเทศ

4. ช่วยแจกบัตรงาน แต่ละกลุ่มรับบัตรงาน และ
วางแผนการท�างานตามบัตรงาน โดยศกึษาจาก 
internet
บัตรงำนที่ 1 ค้นคว้าและเขยีนค�าทักทายส�าคัญๆ 

เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศของตน 
โดยช่วยกันค้นคว้าและสรุปเป็นงานกลุ่มๆ ละ 
3 ชุด

บัตรงำนที่ 2 ค้นคว้าข้อมูลส�าคัญเป็นภาษาอังกฤษ 
และวาดภาพธงประจ�าประเทศ โดยช่วยกัน
ค้นคว้าและสรุปเป็นงานกลุ่มๆ ละ 3 ชุด

5. สนทนาแลกเปลี่ยนผลงานครัง้ที่ 1 กับเพื่อนประเทศ
อื่น และแจกผลงาน 
กตกิำ พูด อ่าน เขยีน เป็นภาษาอังกฤษ และแจก

ผลงานให้เพื่อน
6. สนทนาแลกเปลี่ยนผลงานครัง้ที่ 2 เลอืกประเทศ

แลกเปลี่ยนตามความสนใจ และแจกผลงาน
7. จับฉลากธงประจ�าประเทศ หรอืาสาสมัครรายงาน

ผลการสนทนาแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นเป็น 
ภาษาอังกฤษ
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป
8. สนทนากับนักเรยีน ด้วยค�าถามส�าคัญ

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. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
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. ชวนนักเรยีนร้องเพลง The ASEAN Way

ขั้นสรุป
8. ตอบค�าถามส�าคัญ (8.1 – 8.8) เป็นภาษาอังกฤษ

เป็นกลุ่มและรายบุคคล

9. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 9.1 – 9.4 

10. ยนืเป็นวงกลมร่วมร้องเพลง The ASEAN Way 
พร้อมโบกธงประจ�าประเทศ
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. มีความรู้และมีทักษะการสอนวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�าสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว 

สอดคล้องกับบทเรยีน

2. ศกึษาหลกัสตูรและบรูณาการเนื้อหาสาระน�าไปสูก่ารเรยีนรูท้ีจ่ะท�าให้เกดิทกัษะการท�างาน ซึ่งสอดคล้อง

กับสภาพและบรบิทของผู้เรยีน

3. รู้และเข้าใจนักเรยีน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย

4. มคีวามสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยเีพื่อการจัดการเรยีนการสอนอย่างเหมาะสม

5. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู ้หลากหลายวิธีการ เริ่มจากของจริง สู ่ของจ�าลองหรือสัญลักษณ์  

และสู่การเรยีนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น เขยีน เรยีนรู้จากผู้ที่มทีักษะเฉพาะตลอดจนเรยีนรู้จากกลุ่ม

6. ยิ้มแย้มแจ่มใส มกีริยิาที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ใกล้ชดินักเรยีน แต่งกายสุภาพเรยีบร้อย เหมาะสม

7. มคีวามฉับไวในการแก้ปัญหา และให้ความช่วยเหลอืนักเรยีนให้ได้เรยีนรู้อย่างทันท่วงที

8. มคีวามพร้อมด้านการใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อการเรยีนรู้

9. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูสมร	ตำระพันธ์	
กิจกรรมชุมนุม	ม.6

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยำ	จังหวัดเลย

อยากให้ยอมรับความสามารถท่ีอยู่ในตัวของเด็ก ยอมรับความคิดของเขา 
แล้วก็ดึงศักยภาพท่ีอยู่ในตัวเขาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้ตัวนักเรียนมาก 
ครูจึงมีหน้าท่ีต้องให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพในเรื่องของส่ือเหล่าน้ีมาพัฒนาตนเอง

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• มคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการผลติคลปิวดีโิอ

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น

• ค้นพบความชอบ ความถนัด และความสามารถของตนเอง
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทักทายแบบสบายๆ กับนักเรยีนโดยร้องเพลง  

“หากพวกเราก�าลังสบายจงตบมอืพลัน”
2. แบ่งกลุ่มนักเรยีนเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณกลุ่มละ 

4 – 5 คน โดยใช้เพลงรวมเงนิ “รวมเงนิให้ดีๆ   
รวมเงนิคราวนี้อย่าให้พลาด ผู้หญงินัน้เป็น 
เหรยีญบาท ผูช้ายเก่งอาจเป็นเหรยีญห้าสบิสตางค์”

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ให้ความสนใจทักทายครู และร่วมร้องเพลง

2. แบ่งกลุ่มตามค�าบอกครู เช่น รวมเงนิ  
เป็น 2 บาท ห้าสบิสตางค์ เป็นต้น 

ขั้นกำรเรียนรู้
3. เปิดคลปิวดีโิอ เนื่องจากการถ่ายท�าผลงานของ 

รุ่นพี่ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อให้นักเรยีนได้ศกึษา 
การท�าหน้าที่ต่างๆ ของท�าสื่อ เพื่อผลติสื่อ 

4. แนะน�าแหล่งเรยีนรู้เพิ่มเตมิคอื  
http.//www.krusamorn.com

ขั้นกำรเรียนรู้
3. ชมคลปิวดีโิอเพื่อศกึษาการท�าหน้าที่ของบทบาท

ต่างๆ ที่จะสร้างสื่อสร้างสรรค์ ได้แก่ คนเขยีนบท
และท�ากราฟิก และคนท�าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

4. เรยีนรู้บทบาทหน้าที่ต่างๆ จาก http.//www.
Krusamorn.com โดยดาวน์โหลดใบงานที่ 3 – 4 
จากเว็ปไซต์ แล้วเขยีนส่งกระดาษค�าตอบที่กระทู้ 
facebook ของกลุ่มในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของทุก
คนในทมีสื่อสร้างสรรค์ ควรประกอบไปด้วยหน้าที่
อะไรบ้าง แสดงความคดิเห็นเลก็ๆ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. ให้ค�าอธบิายถงึความส�าคัญของบทบาทหน้าที่ต่างๆ 

ในการผลติสื่อสร้างสรรค์ประเภทสารคด ี
6. ทบทวนบทบาทหลังจากนักเรยีนไปฝึกมาแล้ว
    ค�ำถำมส�ำคัญ “นักเรยีนรู้หรอืยังว่าอยากท�าหน้าที่

อะไรในทมี และให้แบ่งกลุ่มตามบทบาทหน้าที่”
7. เชญิรุ่นพี่มาให้ค�าแนะน�าโดยแบ่งเป็นฐานตาม

บทบาทหน้าที่และให้นักเรยีนได้เข้าไปเรยีนรู้ 
โดยลองท�าในฐาน 

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. ฟังค�าอธบิายเพิ่มเตมิ 

6. แบ่งกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ พร้อมที่จะเรยีนรู้จาก
กลุ่มตามฐานต่างๆ 

7. ร่วมเรยีนรู้กับรุ่นพี่ตามฐานต่างๆ 
ฐำนที่ 1 กำรเขยีนบทสครปิท์ (script writer)

7.1.1 ศกึษาวธิกีารเขยีนบทสครปิท์  
ผลติบทส�าหรับพธิกีร เขยีนการด�าเนนิ
เรื่องประกอบไปด้วย scene เวลา 
รายละเอยีด บท จ�านวน shot ฉาก 
อุปกรณ์ sound

7.1.2 ทุกคนในกลุ่มศกึษาวธิเีขยีนสครปิท์ 
โดยศกึษารูปแบบการเขยีน

ฐำนที่ 2 พธิีกร (MC – Master of Ceremony)
7.2.1 ศกึษาบทบาทหน้าที่ของพธิกีร 

คุณลักษณะ เทคนคิการเป็นพธิกีร
7.2.2 ฝึกการหยุด ในลักษณะพธิภีาคสนาม 

ตามแนวสารคดหีรอือื่นๆ ต่อหน้า
เพื่อนๆ หรอืหน้าห้อง โดยมรีุ่นพี่/เพื่อน
คอยแนะน�า

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2150



กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
ฐำนที่ 3 ช่ำงกล้อง (Camera man)

7.3.1 ศกึษาเทคนคิการถ่ายภาพ วดีโิอ ขนาด 
และมุมกล้องต่างๆ ตามต้นไม้ หรอื 
มุมตกึสวยๆ 

ฐำนที่ 4 กำรตัดต่อวดีโิอ (Editor4)
7.4.1 เรยีนรู้การใช้โปรแกรมตัดต่อ วดีโิอ 

ต่างๆ จากง่ายไปหายากเป็น Movie  
maker และเลอืกโปรแกรมเหมาะ
สมกับงานนักเรยีน ครูคอยแนะน�า
โปรแกรม Adobe Premiere C 56  
เว็ปไซต์ http.//www.krusamorn.com 
และฝึกปฏบิัต ิเทคนคิการตัดต่อ วดีโิอ
เบื้องต้น ภายในเวลา 15 นาท ีโดยใช้
ไฟล์วดีโิอผลงานรุ่นพี่ที่เคยเก็บไว้  
(ครูเตรยีมให้) หรอืของเพื่อนกลุ่มวดีโิอ

ฐำนที่ 5 คอมพวิเตอร์กรำฟฟิก (Computer 
Graphic)
7.5.1 เรยีนรู้การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

กราฟิก เพื่อจัดท�าแถบชื่อเรื่อง (Title) 
หรอืภาพเคลื่อนไหวง่ายๆ ในที่ที่ดู 
ค�าแนะน�าให้ใช้โปรแกรม Adoba  
Aflereffect C56 และเว็ปไซต์  
http.//www.krusamorn.com

7.5.2 ฝึกปฏบิัตเิทคนคิการท�าคอมพวิเตอร์
กราฟิกง่ายๆ ภายในเวลา 15 นาที

ฐำนที่ 6 ประสำนงำนทั่วไป (Co – Coordinator)
7.6.1 เรยีนรู้และท�าหน้าที่ในการประสานงาน  

(Co – Coordinator) ซึ่งมหีน้าที่ในการ
ตัดต่อประสานงานทัง้ในและนอก 
(ประสานแขกรับเชญิ/สถานที่/อาหาร
และภายในทมีงาน) ให้การท�างาน 
เป็นไปอย่างราบรื่น 

7.6.2 ศกึษาด้านประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
8. ให้ทุกคนได้เตรยีมอุปกรณ์ ตามบทบาทหน้าที่ 

เตรยีมตัวให้พร้อมที่ออกจะปฏบิัต ิการถ่ายท�า 
ในชั่วโมงต่อๆ ไป

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
8. เข้ากลุ่มใหญ่เพื่อทบทวนว่าตนเองเหมาะสมกับ 

หน้าที่นัน้ๆ หรอืไม่ และเข้ากลุ่มเพื่อทบทวนบทบาท
หน้าที่นัน้ๆ โดย
8.1   เข้ากลุ่มเพื่อสรุปบทบาทหน้าที่นัน้ๆ ตรวจสอบ

ตนเองว่า เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่นัน้ๆ  
หรอืไม่ และให้เรยีนรู้อกีครัง้ โดยแนะน�าใน
กลุ่มต่างๆ จากนัน้ให้รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อสรุป
บทบาทหน้าที่ตามความถนัดของตนเอง

8.2 ให้ค�าถาม “ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ฝนตก”  
เพื่อผ่อนคลายก่อนปฏบิัตกิจิกรรมต่อไป 

8.3 ชวนให้สรุปหน้าที่ของตนเองในกลุ่ม 
8.4 ร่วมผ่อนคลายด้วยกจิกรรม ”ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง 

ฟ้าผ่า ฝนตก”

ขั้นสรุป
9. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A 
สะท้อน R (Reflect)
9.1   หลังจากได้ของท�าการฝึกปฏบิัต ินักเรยีนคดิว่า

ความสามารถของนักเรยีนเหมาะสมกับหน้าที่
ที่นักเรยีนเลอืกหรอืไม่ และท�าไมจงึคดิว่า 
ตัวเองเหมาะสมกับหน้าที่นี้

9.2 รู้สกึอย่างไรที่เลอืกท�าในต�าแหน่งที่คดิว่าตัวเอง
เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่นี้

เชื่อมโยง C (Connect)
9.3 ที่ผ่านมานักเรยีนเคยใช้ความสามารถจาก

ต�าแหน่งทีนั่กเรยีนเลอืกให้เกดิประโยชน์อย่างไร
9.4 นักเรยีนคดิว่านักเรยีนมคีวามสามารถอื่นๆ 

อะไรบ้าง เช่น กฬีา การแสดง ดนตร ีเป็นต้น
9.5 แล้วนักเรยีนจะทราบได้อย่างไรว่านักเรยีนมี

ความถนัดด้านไหน
ปรับใช้ A (Apply) 
9.6 นักเรยีนจะท�าอย่างไร จงึจะค้นพบความถนัด 

และความสามารถของตัวเอง
9.7 นักเรยีนคดิว่าจะสามารถน�าความถนัด  

และความสามารถของตนเองไปใช้ให้ 
เกดิประโยชน์อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่าง

9.8 ในอนาคตนักเรยีนคดิว่าจะสามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเองให้คลายเป็นจุดเด่น
และเกดิประโยชน์ต่อตนเองหรอืคนอื่นได้
อย่างไร

ขั้นสรุป
9. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 9.1 – 9.8
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�าสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว 

สอดคล้องกับบทเรยีน

2. มคีวามพร้อมในการจัดท�า หรอื แสวงหาแหล่งเรยีนรู้ 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความสามารถเฉพาะและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน 

(พหุปัญญาหรอืนักเรยีนที่มคีวามสามารถพเิศษ)

4. จัดให้มสีถานการณ์และแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลายในการค้นหาค�าตอบทัง้ในและนอกห้องเรยีน

5. เปิดโอกาสให้นักเรยีน ประเมนิความสามารถของตนเอง และพัฒนาตามความสามารถ

6. การให้เด็กได้ท�ากิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสามารถและ

บุคลกิภาพของตนเองซึ่งจะท�าให้ผู้เรยีนพัฒนาความสามารถ เพื่อเป็นการเสรมิสร้างทักษะชวีติในอาชพี

7. ฝึกให้นักเรยีนได้ท�างานร่วมกัน การท�างานเป็นทมีส่งเสรมิให้เด็กมสีัมพันธภาพที่ดี

8. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูโนรี	หนูชูสุข		
คณิตศำสตร์	ป.1

โรงเรียนบ้ำนไร่	จังหวัดสตูล

การสอนไม่ได้เป็นเพียงการเตรียมการสอน เตรียมส่ือเท่าน้ัน แต่ครูต้องเป็นผู้รอบรู้ 
มีความรัก มีคุณธรรม ท่ีจะท�าให้เด็กเข้าใจและวางใจในตัวครูผู้สอน ท�าให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

เกิดการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง

เป็นปณิธานของชีวิตท่ีต้องเป็นครูท่ีดีให้ได้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• สามารถบอกลักษณะความสัมพันธ์ของแบบรูปที่สังเกตเห็นได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรคิดวิเครำะห์	ตัดสินใจ	และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์

• รู้จักสังเกต ตัง้ค�าถาม และแสวงหาค�าตอบ
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นเตรียมพร้อมก่อนเข้ำสู่บทเรียน
1. ชวนนักเรยีนร้องเพลง
2. สนทนาถงึสิ่งที่เคยพบเห็นมาก่อนมาโรงเรยีน
3. ให้นักเรยีนหยบิสิ่งของจากกล่องที่เด็กมองไม่เห็น 

ในกล่อง
    ค�ำถำมส�ำคัญ

3.1   ของที่นักเรยีนสัมผัสมลีักษณะอย่างไร
3.2 คดิว่าสิ่งนี้คอือะไร
3.3 ให้วาดภาพสิ่งของที่ตนเองสัมผัสได้บนกระดาน

ด�า

ขั้นเตรียมพร้อมก่อนเข้ำสู่บทเรียน
1. ร่วมร้องเพลง “สวัสด”ี
2. ร่วมสนทนาถงึสิ่งที่ตนเองพบเห็นก่อนมาโรงเรยีน
3. หยบิสิ่งของ โดยใช้มอืคล�าสิ่งของในภาชนะทลีะคน 

และสังเกตว่ามลีักษณะอย่างไร และตอบค�าถาม
ส�าคัญ ข้อ 3.1 - 3.2 และวาดภาพสิ่งของตาม 
รูปทรงที่สัมผัสได้บนกระดานด�า

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. น�าสิ่งของออกจากภาชนะ เรยีงตามแบบรูป 

ที่ก�าหนด จำน – กรวย – จำน ฯลฯ
5. ถามค�าถามส�าคัญ

5.1   สิ่งที่ครูน�ามาเรยีงคอือะไร
5.2 สิ่งเหล่านี้เหมอืนหรอืต่างกันอย่างไร
5.3 ถ้านักเรยีนจะเรยีงต่อจากที่เห็น จะเลอืกเรยีง

อย่างไร และเพราะอะไร
6. น�าสิ่งของที่มีรูปทรงต่างจากครัง้แรกมาจัดเรยีง 

แก้ว – กระป๋อง – แก้ว – แก้ว – กระป๋อง...
ค�ำถำมส�ำคัญ 
6.1   สิ่งที่ครูน�ามาเรยีง คอือะไร
6.2 สิ่งเหล่านี้ เหมอืนหรอืต่างกันอย่างไร
6.3 ถ้านักเรยีนจะเรยีงต่อจากที่เห็น จะเลอืกเรยีง

อย่างไร และเพราะอะไร
7. น�าบัตรรูปทรงเรขาคณติแทนของจรงิ  

ตดิบนกระเป๋าผนัง ให้สังเกตและตอบค�าถาม
8. ให้ตัวแทน (อาสาสมัคร) ตดิรูปทรงเรขาคณติ 

จนครบ 3 รูป
9. เฉลยค�าตอบพร้อมกับนักเรยีน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. สังเกตสิ่งของ 

5. ตอบค�าถามข้อ 5.1 - 5.3 สังเกตสิ่งของที่ครูน�าออก
จากภาชนะและช่วยกันตอบค�าถามส�าคัญพร้อมกัน

6. สังเกตสิ่งของชุดใหม่ ที่ครูน�ามาเรยีงและร่วมกัน
ตอบค�าถามส�าคัญ ค�าถามที่ 6.1 - 6.3 

7. สังเกตบัตรรูปทรงเรขาคณติ ซึ่งใช้แบบของจรงิ  
และตอบค�าถาม 

8. ส่งตัวแทน/อาสาสมัคร ตดิบัตรรูปเรขาคณติให้มี
ความสัมพันธ์กัน

9. ร่วมกับครูเฉลยค�าตอบและบอกเหตุผล

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2156



กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
10. แบ่งกลุ่มนักเรยีนกลุ่มละ 3 – 5 คน แจกอุปกรณ์ 

กลุ่มละ 1 ชุด ประกอบด้วย
10.1  บัตรรูปทรงเรขาคณติ 3 แบบ กระดาษขาว 

A4 1 แผ่น กาว 1 แท่ง 
10.2  บอกกตกิา การแข่งขัน

10.2.1 ให้รอสัญญาณก่อนลงมอืท�า
10.2.2 สังเกตบัตรที่ครูมอบให้แต่ละกลุ่ม
10.2.3 น�ารูปทรงไปตดิกระดาษขาวให้มี

ความสัมพันธ์กับรูปทรงที่ครูมอบให้
10.2.4 กลุ่มใดเสร็จก่อนให้ส่งเสยีง เย้!

11. ให้สัญญาณลงมอืท�า
12. ให้น�าเสนอผลงานให้เพื่อนดู และช่วยตรวจค�าตอบ
    ค�ำถำมส�ำคัญ

12.1  ค�าตอบจากผลงาน ถูกต้องหรอืไม่
12.2  ท�าอย่างไร จงึจะได้ค�าตอบที่ถูกต้อง
12.3  ถ้านักเรยีนไม่สังเกตแบบรูป คดิว่าค�าตอบของ

กลุ่มจะถูกต้องหรอืไม่ เพราะเหตุใด
13. พาออกนอกห้อง เล่นเกม “ล่าสมบัต”ิ  

โดยแบ่งนักเรยีนเป็น 2 กลุ่ม 
    กตกิำ

13.1  แจกบัตรรูปทรงเรขาคณติ คนละ 1 บัตร 
13.2  ทุกคนสังเกตบัตรรูปทรงเรขาคณติของตนเอง 

และทันททีี่ได้ยนิเสยีงนกหวดี ให้น�าบัตรไปเรยีง
ต่ออย่างมคีวามสัมพันธ์กัน

13.3  ยุตทิันทเีมื่อได้ยนิเสยีงนกหวดี
13.4  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรูป
13.5  สรุปสาระจากการเล่นเกมส์

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
10. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน รับอุปกรณ์กลุ่มละ 1 ชุด

10.1  สังเกตอุปกรณ์และฟังกตกิา
10.2  พูดคุย เพื่อจะท�าตามกตกิาให้เร็วที่สุด

11. รอฟังสัญญาณก่อนลงมอืท�า
12.ดูผลงานของกลุ่มเพื่อน เพื่อตรวจค�าตอบ  

ตามค�าถามส�าคัญ ที่ 12.1 – 12.3

13. ออกนอกห้อง และแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม  
เพื่อเล่นเกม “ล่าสมบัต”ิ
13.1  รับอุปกรณ์
13.2  สังเกตอุปกรณ์ในมอืและฟังกตกิา ทุกคน

ลงมอืเล่นเกมทันททีี่ได้ยนิสัญญาณ
13.3  ยุตทิันทเีมื่อได้ยนิเสยีงนกหวดี
13.4  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรูป
13.5  สนทนาสรุปสาระจากการเล่นเกม

ขั้นสรุป
14. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A 
สะท้อน R (Reflect)
14.1  นักเรยีนท�ากจิกรรมอะไรบ้าง
14.2  นักเรยีนท�าอย่างไรก่อนจะหาค�าตอบ
14.3  ใครบ้างน�าบัตรไปต่อโดยไม่สังเกตก่อน
14.4  ท�าอย่างไร ถงึถูกต้อง

ขั้นสรุป
14. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 14.1 – 14.10

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 57



กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป
เชื่อมโยง C (Connect) 
14.5  นักเรยีนเคยท�ากจิกรรมอะไรบ้างที่ต้องใช้

ทักษะการสังเกต
14.6  ท�าไมต้องสังเกต
14.7  การสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว จะเกดิประโยชน์

อะไร หากนักเรยีนตอบไม่ได้ต้องยกตัวอย่าง
ใกล้ตัว เช่น การข้ามถนน ร่างกายตนเองและ 
ผู้อื่น ต้นไม้ ท้องฟ้า ฯลฯ

ปรับใช้ A (Apply) 
14.8 ต่อไปเมื่อนักเรยีนไปในสถานที่ต่างๆ  

จะน�าการสังเกตไปใช้ได้หรอืไม่ 
14.9  สังเกตอะไรบ้าง
14.10 ท�าไมต้องสังเกต และจะสังเกตอย่างไร 

เพื่อให้เกดิประโยชน์หรอืท�าให้ตนเองม ี
ความปลอดภัยมากที่สุด 

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2158



		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�าสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว

สอดคล้องกับบทเรยีน 

2. น�าเข้าสู่บทเรยีนสร้างบรรยากาศ ผ่อนคลายเพื่อให้สอดคล้องการท�างานของสมองสลับซ้ายขวา

3. จัดขั้นตอนการสอนอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับขั้นตอนนั้นๆ เช่น กรณีคณิตศาสตร์ 

ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน ขั้นทบทวนความรู้เพิ่มเติม ขั้นสังเกตและการรับรู้ ขั้นฝึกจนเกิดความช�านาญ  

หรือทบทวนความรู ้เดิม เพิ่มเติมความรู ้ใหม่ ฝึกใช้กิจกรรม และน�าไปสู ่วิธีลัด หรือการสอน 

ด้วยกระบวนการวทิยาศาสตร์

4. ให้ความส�าคัญกับทักษะการสังเกต กระตุ้นการคดิวเิคราะห์ด้วยค�าถามส�าคัญทุกขัน้ตอน

5. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูนรินทร์	ด�ำฤทธิ์			
วิทยำศำสตร์	ป.3

โรงเรียนบ้ำนบำงหว้ำ	จังหวัดพังงำ

เป็นครูต้องเป็นคนท่ีมีความรู้และความตระหนักในการสร้างคนให้ได้ 
ท�าให้เขาเป็นเยาวชนท่ีดี ออกไปสู่สังคม

การท่ีครูมาท�าหน้าที่ครู ก็แค่อยากให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 
สามารถแก้ปัญหาในเรื่องท่ีมาเผชิญกับตัวเองได้ ถ้าเขามีทักษะชีวิตท่ีดี 

มีกระบวนการคิดท่ีดีก็จะให้เขาสามารถด�าเนินชีวิตในสังคมได้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. ส�ารวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองได้

2. อธบิายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มชีวีติกับสิ่งแวดล้อมได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรคิดวิเครำะห์	ตัดสินใจ	และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์

• มทีักษะในการสังเกต และมแีนวทางหาค�าตอบ

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2160



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นเตรียมพร้อมก่อนเข้ำสู่บทเรียน
1. ชวนร้องและเต้นตามจังหวะเพลง เพื่อเตรยีม

ร่างกายและสมอง

ขั้นเตรียมพร้อมก่อนเข้ำสู่บทเรียน
1. ทุกคนร่วมกจิกรรมด้วยความสนุกสนาน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
2. ให้นักเรยีนดูภาพทวิทัศน์ และจากภาพถามค�าถาม

ส�าคัญ
2.1   ภาพที่นักเรยีนเห็นมสีิ่งใดบ้างเป็นสิ่งมชีวีติ 

และไม่มชีวีติ 
2.2 สิ่งมชีวีติและไม่มชีวีติมอียู่ในภาพเหล่านี้ 

รวมๆ เรยีกว่าอะไร
3. แจกใบงานพร้อมค�าอธบิายใบงานก่อนออกไป

ส�ารวจภายในโรงเรยีน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
2. ทุกคนสนใจภาพที่ครูน�าเสนอและตอบค�าถามที่ 2.1 

และ 2.2

3. รับใบงานและตัง้ใจฟังค�าอธบิาย

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู ้
4. พานักเรยีนส�ารวจสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรยีน  

โดยใช้ กจิกรรมหนูน้อยนักส�ารวจ
5. ชวนอภปิรายว่าสิ่งมชีวีติใดบ้างที่นักเรยีนพบ  

สิ่งมชีวีติสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. ทุกคนออกไปเรยีนรู้นอกห้องเรยีน โดยเก็บข้อมูล

ตาม “ใบกจิกรรรมหนูน้อยนักส�ารวจ”
5. ร่วมอภปิราย “สิ่งมชีวีติสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

อย่างไร เช่น เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอาหาร  
แหล่งสบืพันธุ์ แหล่งหลบภัย

ขั้นสรุป
6. ให้ดูภาพความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมชีวีติและ 

สิ่งแวดล้อม

ขั้นสรุป
6. ศกึษาภาพความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมชีวีติกับ 

สิ่งแวดล้อม

ขั้นประเมินผล
7. กระตุ้นให้นักเรยีนปรับปรุงงานและน�าเสนอ  

โดยแลกดาวคนละ 3 ดวง
8. ชวนร่วมประเมนิผลงานตนเองและเพื่อน
9. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
9.1   ขณะที่ครูให้นักเรยีนออกไปส�ารวจ นักเรยีนได้

พบสิ่งมชีวีติอะไรบ้าง
เชื่อมโยง C (Connect)
9.2 นักเรยีนเคยใช้ทักษะการสังเกตกับอะไรบ้าง
ปรับใช้ A (Apply) 
9.3 นักเรยีนสามารถน�าทักษะการสังเกตไปใช้ใน

ชวีติประโยชน์อย่างไรบ้าง ให้ยกตัวอย่าง

ขั้นประเมินผล
7. ปรับปรุงผลงานที่ได้ส�ารวจมา

8. ร่วมกันประเมนิผลเองโดย ให้ดูดาว 3 ดวงที่ครูแจก
9. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 9.1 – 9.3
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. รู้และเข้าใจนักเรยีน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย

2. น�าเข้าสู่บทเรียน ด้วยบรรยากาศผ่อนคลาย เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมองสลับซ้ายขวาอย่าง

สมดุล

3. ให้นักเรยีนได้ความรู้ด้วยการท�ากจิกรรมต่างๆ โดยที่ครูไม่บอกความรู้โดยตรง

4. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูอำนีตำ	วัฒนพันธ์		
วิทยำศำสตร์	ป.4

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ	๘๐	(วังปริงเพ็ชรไพศำล)	จังหวัดสงขลำ

ครูท่ีดีต้องรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความรักและความเมตตาต่อนักเรียน 
พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลา

อยากเห็นนักเรียนเจริญเติบโต พร้อมจะก้าวไปเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุและผล 
อีกท้ังอยากสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสามารถพัฒนาและดึงศักยภาพในตัวนักเรียนออกมา

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. อธบิายการเกดิรุ้งกนิน�้าได้ 

2. ออกแบบการทดลองและทดลองรุ้งกนิน�้าได้ถูกต้อง

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรคิดวิเครำะห์	ตัดสินใจ	และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์

• รู้จักสังเกต ตัง้ค�าถาม และแสวงหาค�าตอบ
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. เตรยีมความพร้อมให้นักเรยีนโดยการร้องเพลง

รุ้งกนิน�า้ โดยใช้ youtube และถามค�าถามส�าคัญ 
ต่อไปนี้
1.1   จากเพลง นักเรยีนรู้ข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับ

รุ้งกนิน�า้
1.2   รุ้งกนิน�า้เกดิขึ้นตอนไหน
1.3   ก่อนจะเกดิรุ้งกนิน�้า จะเกดิเหตุการณ์อะไรบ้าง

2. น�าเสนอภาพรุ้งกนิน�้าจาก youtube และถามค�าถาม 
2.1   ใครเคยเห็นรุ้งกนิน�้าบ้าง เห็นเป็นอย่างไร
2.2 ใครทราบบ้างว่ารุ้งกนิน�้าเกดิขึ้นได้อย่างไร

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. นักเรยีนร่วมกันร้องเพลงรุ้งกนิน�้า พร้อมแสดง

ท่าทางประกอบและร่วมตอบค�าถามที่ 1.1-1.3  
ทลีะคน

2. ดูภาพ รุ้งกนิน�้าจาก youtube ร่วมสนทนาและ 
ตอบค�าถามการเห็นรุ้งกนิน�้าของแต่ละคน  
ค�าถามที่ 2.1 -2.2

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. พานักเรยีนออกไปทดลองการเกดิรุ้งกนิน�้านอก

ชัน้เรยีน โดยแนะน�าอุปกรณ์ส�าหรับนักเรยีนและ
อุปกรณ์ของครู

4. ร่วมกันทดลองการเกดิรุ้งกนิน�้า ด้วยอุปกรณ์ที่น�า
มาพร้อมกัน เน้นย�า้ให้นักเรยีนสังเกตปรากฎการณ์ 
ที่เกดิขึ้นจากการทดลอง โดยค�าถามส�าคัญ 
ดังต่อไปนี้
4.1   สังเกตเห็นปรากฏการณ์อะไรบ้าง
4.2 นักเรยีนคดิว่า อะไรท�าให้เกดิปรากฏการณ์นี้
4.3 อธบิายเชื่อมโยงโดยค�าถามต่อไปนี้

4.3.1 นักเรยีนคดิว่า อะไรท�าให้เกดิ
ปรากฏการณ์นี้และ 

4.3.2 น�าค�าตอบของนักเรยีนเชื่อมโยง  
(เปรยีบเทยีบ) กับปรากกฏการณ์จาก
การทดลองของครู จากนัน้น�านักเรยีน
เข้าสู่ ชัน้เรยีนและให้นักเรยีนซักถาม

5. สรุปการเกดิรุ้งกนิน�้า โดยใช้ power point อกีครัง้
และอธบิายเพิ่มเตมิ

6. สรุปผลการทดลองที่ได้จากการร่วมกันออกแบบ
การทดลองของนักเรยีน โดยให้นักเรยีนท�ากจิกรรม
ในกลุ่ม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่มนักเรยีน กลุ่มละ 3 – 4 คน ช่วยกัน

วางแผนการทดลองการเกดิรุ้งกนิน�้าจากอุปกรณ์ 
ที่มี

4. ร่วมกันทดลองการเกดิรุ้งกนิน�้า ด้วยอุปกรณ์ 
ที่น�ามาพร้อมกัน เน้นย�า้ให้นักเรยีนสังเกต
ปรากฏการณ์ ที่เกดิขึ้นจากการทดลอง  
โดยค�าถามส�าคัญ 4.1 - 4.3 

5. ฟังค�าอธบิายพร้อมซักถาม(ถ้ามคี�าถาม)

6. แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อร่วมกันออกแบบกจิกรรม 
การทดลอง โดยแต่ละกลุ่มท�ากจิกรรม ดังนี้

    กลุ่มที่ 1 วาดภาพรุ้งกนิน�้า พร้อมอธบิายภาพ 
ที่วาดรุ้งกนิน�า้มาพอเข้าใจ

    กลุ่มที่ 2 แสดงบทบาทสมมต ิพร้อมค�าบรรยาย
ประกอบการแสดง

    กลุ่มที ่3 เตมิค�าในแผนภาพให้สมบรูณ์ได้อย่างถูกต้อง
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป
7. ให้น�าเสนอผลงาน ครูและนักเรยีนร่วมกันประเมนิ

ผลงานโดยการให้คะแนนตามความเข้าใจและ 
ความพงึพอใจของตนเอง โดยให้ดาว

8. ให้นักเรยีนออกแบบการทดลอง
8.1   อธบิาย โดย power point เพื่อเชื่อมโยง 

การมองเห็นรุ้งกนิน�้า 
8.2 บอกประเด็นที่เชื่อมโยงไปสู่การเรยีนรู้ด้วย

ตนเองคอื “ไม่ได้มแีค่ละอองน�้าเท่านัน้ที่จะท�า
หน้าที่เป็นตัวกลางช่วยท�าให้เกดิการหักเหของ
แสง แต่ยังมอีกีมากมาย” ดังนัน้
8.2.1 ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคดิว่ามอีะไรบ้าง 
8.2.2 แต่ละกลุ่มเสนอตัวกลางที่เลอืกแล้ว
8.2.3 ให้แต่ละกลุ่มน�าตัวกลางที่เลอืกไป

ออกแบบการทดลอง และทดลอง
เป็นการบ้าน แล้วน�าเสนอในชั่วโมงต่อไป

9. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
9.1   จากกจิกรรมการสังเกตและการค้นหาค�าตอบ

ช่วยให้งานส�าเร็จได้หรอืไม่ อย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
9.2 ที่ผ่านมา นักเรยีนสังเกตอะไรบ้างรอบๆ ตัว

เป็นพเิศษ แล้วนักเรยีนมวีธิกีารอย่างไร 
ในการค้นหาค�าตอบ

ปรับใช้ A (Apply)
9.3 ถ้าหากเกดิสถานการณ์หนึ่งกับนักเรยีน  

(เช่น หลงทาง) นักเรยีนจะมวีธิกีารอย่างไร 
ในการที่จะท�าให้ตนเองกลับมาสู่ที่หมายได้
อย่างปลอดภัย 

ขั้นสรุป
7. แต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงาน ยอมรับการประเมนิ 

ผลงานของตนเองโดยเพื่อนในชัน้เรยีน

8. ออกแบบการทดลอง 
8.1-8.2 ฟังค�าอธบิาย ซักถาม

8.2.1 - 8.2.3 แต่ละกลุ่มปรกึษาหารอืเพื่อเลอืก
ตัวกลาง น�าสู่การทดลองเป็นการบ้าน

9. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 9.1 – 9.3 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�าสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว

สอดคล้องกับบทเรยีน

2. สนใจศึกษาหาความรู้เพื่อน�ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนวิทยาศาสตร์ น�าแนวคิด

ในการพัฒนาขัน้ตอนการสอน 7 ขัน้มาทดลองใช้

3. เตรยีมการสอน โดยเฉพาะการทดลอง ครูทดลองด้วยตนเองก่อนลงมอืปฏบิัตกิารสอนจรงิ

4. จัดขัน้ตอนการสอนอย่างเป็นระบบ และมกีจิกรรมที่สอดคล้องขัน้ตอนนัน้ๆ 

5. ให้ความส�าคัญต่อการเรยีนรู้ด้วยการลงมอืปฏบิัตจิรงิ

6. การเรยีนการสอนทีม่กีารทดลอง จะคอยสนทนาซกัถามระหว่างการทดลอง ชกัชวนให้ศกึษา เปรยีบเทยีบ 

โดยให้นักเรยีนเป็นผู้ปฏบิัต ิและครูท�าหน้าที่เป็นผู้แนะน�าโดยเฉพาะนักเรยีนระดับประถมศกึษา

7. ให้นักเรยีนได้ความรู้ด้วยการท�ากจิกรรมต่างๆ โดยที่ครูไม่เป็นคนบอกความรู้โดยตรง

8. ให้ความส�าคัญต่อทักษะการสังเกต กระตุ้นให้เกดิการคดิวเิคราะห์ด้วยค�าถามทุกขัน้ตอน

9. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ 

แผนกำรสอนและวีดิโอกำรจัดกำรเรียนกำรสอนฉบับเต็ม	http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูธนินท์รัฐ	กฤษฎิ์ฉันทัชท์	ศิริวิศำลสุวรรณ	
ภำษำไทย	ป.4

โรงเรียนอนุบำลพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปรำกำร

นักเรียนเป็นครูของครู นักเรียนได้สอนประสบการณ์ต่างๆ ให้กับครู 
ครูก็เป็นผู้สนับสนุนทางการเรียนให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสอนในเรื่องต่างๆ 

ท้ังคุณธรรม จริยธรรม ประสบการณ์ชีวิตให้กับเขา

มีครูหลายๆ ท่านที่เราก็ประทับใจ เราอยากจะได้เหมือนกับทุกๆ ท่าน พวกท่านมีพลัง 
มีแรง มีกิจกรรมท่ีสุดยอด ครูได้เรียนแบบท่านและน�ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวเอง

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• บอกลักษณะของค�าที่ประวสิรรชนยี์และไม่ประวสิรรชนยี์ได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรคิดวิเครำะห์	ตัดสินใจ	และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์

• รู้จักสังเกต ตัง้ค�าถาม และ แสวงหาค�าตอบ
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ทักทายอย่างเป็นกันเองกับนักเรยีน
2. แนะน�า กจิกรรมที่ 1 ”ปรศินาภาพมายา” 

2.1   ให้นักเรยีนทุกคนทายค�าจากภาพบน Power 
Point

2.2 ให้นักเรยีนอ่านค�าบน Power Point 
2.3 ให้นักเรยีนสังเกตค�าโดยมคี�าถามส�าคัญ ดังนี้

2.3.1 ค�าเหล่านี้มอีะไรที่เหมอืนกัน
2.3.2 ค�าเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร
2.3.3 ค�าที่มรีูป –ะ ประสมอยู่มคี�าอะไรบ้าง
2.3.4 ค�าที่อ่านออกเสยีง อะ แต่ไม่มรีูป –ะ 

ประสมมคี�าอะไรบ้าง
2.3.5 ค�าที่ม ี–ะ เรยีกว่าอะไร
2.3.6 ค�าที่ไม่ม ี–ะ เรยีกว่าอะไร 

3 สรุป Concept ส�าคัญ โดยสรุปพร้อมกับนักเรยีน

4 แนะน�า กจิกรรมที่ 2 “นทิานคุณธรรม ตาดู หูฟัง 
มอืจด”และแจกกระดาษนักเรยีนคนละ 1 แผ่น 
4.1   ให้นักเรยีนดูนทิานคุณธรรมเรื่อง  

“กระบองเพชรไร้หนาม” จากวดีทิัศน์  
โดยนักเรยีนจะต้องเขยีนค�าที่ประวสิรรชนยี์ 
และค�าที่ไม่ประวสิรรชนยี์ในกระดาษ

4.2 เฉลยบน Power Point

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
1. สนทนากับครูและทุกคนมลีักษณะที่ผ่อนคลาย 
2. กจิกรรมที่ 1 ”ปรศินาภาพมายา” 

2.1   ทุกคนสังเกตภาพ ดังนี้ กระต่าย พระอาทติย์ 
ฉลาม ทหาร สมอง จรวด กระทะ สะพาน 
มะนาว สไบ กระจก สมุด พยาบาล ระฆัง  
ขนม จระเข้ 

2.2 ทายค�าจากภาพทุกคนอ่านค�า
2.3 ตอบค�าถามส�าคัญ ดังนี้ 

2.3.1 อ่านออกเสยีง อะ 
2.3.2 มรีูปสระ –ะ และไม่มรีูป –ะ
2.3.3 กระต่าย พระอาทติย์ กระทะ สะพาน 

มะนาว กระจก ระฆัง จระเข้  
(จ�านวน 8 ค�า)

2.3.4 ฉลาม ทหาร สมอง จรวด สไบ สมุด 
พยาบาล ขนม (จ�านวน 8 ค�า)

2.3.5 ค�าที่ประวสิรรชนยี์
2.3.6 ค�าที่ไม่ประวสิรรชนยี์ 

3 ทุกคนร่วมสรุป Concept ส�าคัญคอื ค�าที่มรีูป –ะ 
ประสมอยู่ อ่านออกเสยีง อะ เต็มเสยีง เรยีกว่า  
“ค�าที่ประวสิรรชนยี์” ส่วนค�าที่ไม่มรีูป –ะ  
แต่อ่านออกเสยีง อะ กึ่งเสยีง เรยีกว่า  
“ค�าที่ไม่ประวสิรรชนยี์”

4. ฟังค�าแนะน�ากจิกรรมที่ 2 “นทิานคุณธรรม  
ตาดู หูฟัง มอืจด” 
4.1   ทุกคนดูและฟังนทิานคุณธรรมเรื่อง  

“กระบองเพชรไร้หนาม” เมื่อนทิานจบ 
นักเรยีนแต่ละคนเขยีนค�าที่ประวสิรรชนยี์  
และค�าที่ไม่ประวสิรรชนยี์ลงในกระดาษ

4.2 ตรวจสอบความถูกต้องด้วยปากกาหมกึแดง
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป
5. แนะน�า กจิกรรมที่ 3 “ประ ไม่ประ งานนี้รู้แน่”

5.1   แบ่งนักเรยีน 4 กลุ่ม (กลุ่มเดมิ)และแจกบัตร
ค�าชุด “พายเรอืหาค�า” ซึ่งนักเรยีนแต่ละกลุ่ม
จะได้บัตรค�าชุดเดยีวกัน แต่คนละส ีดังนี้ สแีดง 
สนี�า้เงนิ สดี�า สเีขยีว 

5.2 คละบัตรค�าใส่ลงในตะกร้าที่อยู่ด้านหน้าของ
แต่ละกลุ่ม 

5.3 ได้สัญญาณ แต่ละกลุ่มแข่งขันกัน
      กตกิำ เมื่อได้ยนิเสยีงสัญญาณ นักเรยีนใน

แต่ละกลุ่มออกมาตดิบัตรค�าทลีะคน ลงใน
บ้านประวสิรรชนยี์ หรอื บ้านไม่ประวสิรรชนยี์ 
ห้ามแย่งกันครัง้ละ 1 คนเท่านัน้ ตัวอย่างบัตร
ค�าอื่นๆ นอกเหนอืจากที่แจกนักเรยีน และให้
นักเรยีนช่วยกันตอบว่า อยู่ในค�าประเภทใด 
พระสงฆ์ ขโมย ตะโกน เขยีวขจ ีลายกนก

6. ชวนนักเรยีนสรุป Concept อกีครัง้
    Concept ค�าที่ประวสิรรชนยี์ อ่านออกเสยีงอะเต็ม

เสยีง ส่วนค�าที่ไม่ประวสิรรชนยี์อ่านออกเสยีงอะ 
กึ่งเสยีง

7. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม R – 
C – A
สะท้อน R (Reflect)
7.1   ตอนที่ครูอ่านนทิานให้นักเรยีนฟัง นักเรยีนรู้ได้

อย่างไรว่าค�าใดเป็นค�าที่ประวสิรรชนยี์หรอืค�า
ใดไม่ประวสิรรชนยี์

7.2 นักเรยีนใช้วธิกีารใดหรอืทักษะใดที่ท�าให้รู้ว่า 
ค�าใดคอืค�าที่ประวสิรรชนยี์และค�าใดคอื 
ค�าที่ไม่ประวสิรรชนยี์

เชื่อมโยง C (Connect)
7.3 นักเรยีนใช้ทักษะการสังเกตในชวีติประจ�าวัน

อย่างไรบ้าง
7.4 ที่ผ่านมานักเรยีนเคยสังเกตสิ่งต่างๆ เพื่อหา 

ค�าตอบหรอืไม่ อย่างไร
ปรับใช้ A (Apply) 
7.5 ในระหว่างเดนิทางจากบ้านมาโรงเรยีนนักเรยีน

ใช้ทักษะการสังเกตกับสิ่งรอบข้างอย่างไร

ขั้นสรุป
5. ฟังค�าแนะน�ากจิกรรมที่ 3 “ประ ไม่ประ งานนี้รู้แน่”

5.1   แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เริ่มจากหัวแถวฝั่งขวา  
และรับบัตรค�าชุด “พายเรอืหาค�า” 

5.2 สังเกตค�าที่อยู่ในตะกร้า

5.3 ทันททีี่ได้ยนิสัญญาณ ตัวแทนกลุ่มเริ่มจาก 
ฝั่งขวาคนที่ 1 ตดิบัตรค�าตามประเภทให้ถูก
ต้อง จากนัน้กลับมาในกลุ่มปรบมอืกับตัวแทน
คนที่ 2 จนครบ จ�านวนบัตรค�าทัง้หมดที่ได้รับ 
(20 บัตรค�า)

5.4 ตอบค�าถาม - พระสงฆ์ ตะโกน  
(ค�าที่ประวสิรรชนยี์) ขโมย เขยีวขจ ีลายกนก 
(ค�าที่ไม่ประวสิรรชนยี์)

6. ทุกคนร่วมกันสรุปอกีครัง้

7. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 7.1 – 7.5 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. รู้จักนักเรียนและน�าข้อมูลจากการรู้จักนักเรียน ไปออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มีกิจกรรมที่

หลากหลาย 

2. ออกแบบกิจกรรมการสอน มีลักษณะที่เริ่มต้นบทเรียนด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสมองซีกขวา

และจบด้วยการพัฒนาสมองซกีซ้าย

3. ให้นักเรยีนได้ความรู้ด้วยการท�ากจิกรรม

4.  รู้และเข้าใจนักเรยีน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย

5. ยิ้งแย้มแจ่มใส มกีริยิาที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ใกล้ชดินักเรยีน แต่งกายสุภาพเรยีบร้อย เหมาะสม

6. สอดแทรกค�าถามหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องการใช้ทักษะการสังเกต ในการท�า

กจิกรรมของครูท�าให้นักเรยีนได้ฝึกทักษะการสังเกตเพื่อให้ได้พัฒนาทักษะชวีติต่อไป

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

ครูนิทรำ	มำศวิวัฒน์	
วิทยำศำสตร์	ม.2	

โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์	จังหวัดตรัง

การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเป็นการเรียนรู้ที่คงทนและย่ังยืน

ส่ิงที่คิดว่าอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กมากท่ีสุดคือ เด็กมีความกระหายและใฝ่รู้ 
อยากท่ีจะเรียนรู้ เรียนโดยไม่ต้องท่องจ�า แต่สามารถท�าข้อสอบได ้

เพราะแท้จริงแล้วเด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นพบทุกอย่างด้วยตนเอง 
ด้วยการลงมือท�า จึงเป็นความรู้ที่แน่นอน และความรู้น้ีจะต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• น�าความรู้ประเภทขยะมาแยกแยะขยะได้อย่างถูกต้องและประดษิฐ์สิ่งของจากขยะได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรคิดวิเครำะห์	ตัดสินใจ	และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์

• ตัดสนิใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชญิอย่างมเีหตุผลและรอบคอบ
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป
1. สนทนาเรื่องที่จะเรยีนรู้ในวันนี้ เรื่องขยะ
    Concept : การแยกขยะ และประโยชน์จากขยะ

2. แนะน�าการเรยีนรู้แบบฐาน Reuse Recycle และ 
Reduce (3Rs)

ขั้นสรุป
1. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับขยะ โดยการตอบค�าถาม 

พร้อมยกตัวอย่างที่พบในชวีติประจ�าวัน และข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ และการ
ก�าจัดขยะ 3 Rs (Reuse Recycle และ Reduce)

2. การเรยีนรู้แบบฐาน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. แจ้งกตกิาการเวยีนฐาน ก�าหนดนัดหมายเวลา
4. ตดิตามการเรยีนรู้แบบเวยีนฐาน ให้ค�าแนะน�าเพิ่ม

เตมิข้อมูล แนะแนวทางการแก้ปัญหา ระหว่าง 
การเรยีนรู้ รวมถงึการชื่นชมผลงาน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. สนทนาซักถาม กตกิาการเวยีนฐานโดยเฉพาะ

ก�าหนดเวลา
4. การเรยีนรู้โดยฐานแต่ละฐาน ซึ่งประกอบด้วยฐาน 

Reuse ฐาน Recycle และฐาน Reduce
4.1   กจิกรรมฐานมรีุ่นพี่เป็นผู้จัดกจิกรรมการเรยีนรู้
4.2 จัดการเรยีนรู้โดยเกม เพลง และท่าทางให้

ปฏบิัตกิจิกรรมตามใบงาน
4.3 กจิกรรมตามใบงาน ให้ความรู้โดยการลงมอืท�า 

มกีารซักถาม พูดคุย
4.4 น�าเสนอผลงาน ร่วมชื่นชม ให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับผลงาน
4.5 ร่วมกันสรุป (concept) ได้แก่

•  Reuse – การน�ากลับมาใช้ใหม่ ใช้อย่าง
ประหยัด รวมทัง้บรจิาคสิ่งของเหลอืใช้  
ไม่ใช้แล้ว

•  Recycle – การแยกแยะขยะ น�าไปผ่าน
กระบวนการจัดท�าให้เป็นของชิ้นใหม่  
น�าไปใช้ประโยชน์ได้

•  Reduce – ลดการใช้หรอืการบรโิภคที่
ฟุ่มเฟือย เช่น การใช้ถุงผ้า การลดการใช้
โฟม รวมถงึการรับประทานอาหารให้หมด
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A
สะท้อน R (Reflect) 
5.1   นักเรยีนตัดสนิใจอย่างไรในการจ�าแนกและแยก

ประเภทของขยะแต่ละชนดิได้อย่างถูกต้อง
5.2 นักเรยีนมวีธิกีารเลอืก หรอืตัดสนิใจอย่างไร  

ในการออกแบบสิ่งประดษิฐ์ที่ได้ท�าวันนี้
เชื่อมโยง C (Connect) 
5.3 ในชวีติประจ�าวันของนักเรยีน นักเรยีนมวีธิี

ตัดสนิใจในการก�าจัดวัสดุเหลอืใช้ได้อย่างไร 
ปรับใช้ A (Apply) 
5.4 นักเรยีนน�าทักษะการตัดสนิใจไปใช้ในชวีติ

ประจ�าวันเรื่องอะไรบ้าง

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R-C-A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อพัฒนา
ทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิตาม
ค�าถามที่ 5.1 – 5.4
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. รู้และเข้าใจนักเรยีน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความสามารถเฉพาะและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน 

(พหุปัญญา และหรอื นักเรยีนที่มคีวามต้องการพเิศษ)

3. ให้ความส�าคัญต่อการเรยีนรู้ด้วยการปฏบิัตจิรงิ

4. คอยซักถามถงึประโยชน์ที่ได้จากการท�างานกลุ่ม ซึ่งแสดงถงึการให้ความส�าคัญต่อกระบวนการท�างาน

กลุ่มมากกว่าผลส�าเร็จของผลงานเพยีงอย่างเดยีว

5. สอดแทรกค�าถามกจิกรรม เพื่อการฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2174



ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูนงนภัส	ภักดี		
ภำษำอังกฤษ	ม.3

โรงเรียนเชียงยืนวิทยำ	จังหวัดนครพนม

ครูคือผู้ให้ความรู้ท่ีไม่ส้ินสุด มีความรัก เมตตาต่อศิษย์ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับศิษย์

ในปัจจุบันสังคมเปล่ียนไปมาก ส่ือต่างๆเข้ามามากมาย เพราะฉะน้ันการเรียนการสอนในห้องเรียน 
นอกจากครูจะให้ความรู้ในเรื่องของวิชาการ ครูควรสอนทักษะชีวิตให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนน�าสิ่งที่ครูสอน 

ไปใช้ในชีวิตจริง ใช้ความเก่งและความดีของตัวเองในการอยู่ร่วมกับสังคม ประเทศชาติก็จะรุ่งเรืองต่อไป

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างทางภาษาเรื่องการใช้ verb to do

2. เพื่อให้ตัดสนิใจอย่างมเีหตุผลต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชญิ

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรคิดวิเครำะห์	ตัดสินใจ	และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์

• ตัดสนิใจอย่างมเีหตุผลต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชญิ

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 75



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทักทายเป็นภาษาอังกฤษและแนะน�าเพลง  

verb to do โดย Power point
2. อ่านเนื้อเพลงให้นักเรยีนฟัง และนักเรยีนฝึกอ่าน

ตามครู
3. ร้องเพลง verb to do ให้นักเรยีนฟัง 2 รอบ
4. ให้นักเรยีนร้องเพลง verb to do พร้อมกัน  

และให้นักเรยีนท�าท่าทางประกอบจังหวะ
5. ให้นักเรยีนท�าบททดสอบก่อนเรยีน (Pretest) 10 ข้อ 

จาก power point
5.1   แจก Answer sheets 
5.2 อ่านค�าถาม ค�าตอบทุกข้อ
5.3 ให้เวลาท�าข้อสอบ 5 นาท ี

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทักทายเป็นภาษาอังกฤษ

2. ดูและอ่านเนื้อเพลง Verb to do ตามครู

3. ฟังเพลง verb to do ที่ครูร้อง 2 รอบ
4. ร้องเพลง verb to do พร้อมกัน และท�าท่าทาง

ประกอบจังหวะ
5. ท�าแบบทดสอบก่อนเรยีนทุกคน โดยอ่านจาก  

power point และฟังครู แล้วเขยีนค�าตอบใน  
Answer sheets

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
6. ให้ความรู้เรื่องการใช้ verb to do โดย power point 

อธบิายและยกตัวอย่าง ค�านามที่เป็นรูปภาพ ทัง้
ค�านามเอกพจน์และพหูพจน์ โดยให้นักเรยีนดูภาพ
ค�านามต่างๆ พร้อมทัง้อธบิายและให้บอกว่าใช้กับ 
verb to do ตัวใด และอธบิายการใช้ verb to do ใน
ประโยคค�าถามและประโยคปฏเิสธ

7. ถามนักเรยีนรายบุคคลเรื่องการใช้ verb to do 

8. ฝึกไหวพรบินักเรยีนด้วย กจิกรรม A, E, I, O, U
9. แนะน�า The Game of Matching Verbs

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
6. ศกึษาจาก power point เรื่องการใช้ verb to do  

ที่เป็นภาพค�านามเอกพจน์ และพหูพจน์ และ  
ศกึษา verb to do ในประโยคค�าถามและประโยค
ปฏเิสธ

7. ตอบค�าถาม เรื่องการใช้ verb to do จากภาพใน 
power point เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

8. ท�ากจิกรรม A, E, I, O, U
9. เล่นเกม The Game of Matching Verbs นักเรยีน 

จับคู่เล่นเกม The Game of Matching Verbs  
(Verb to do) โดยมกีตกิา ดังนี้
9.1   นักเรยีนแต่ละคู่รับการ์ดคู่ละ 7 ใบ  

(เล่น 1 กลุ่มใหญ่)
9.2 กรรมการวางประธาน / กรยิาที่เข้ากัน เช่น 

She does 
9.3 ผู้เล่นวาง 1 ใบ (ประธานหรอืกรยิาก็ได้)  

ที่เข้ากันกับค�าที่กรรมการวางแล้วอ่าน  
(ถ้าค�าไม่เข้ากันรับการ์ดคนื อกี 2 ใบ,  
อ่านผดิรับอกี 1 ใบ)

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2176



กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

10. กจิกรรมสะท้อนความสามารถทางภาษา 

10.1 แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ท�ากจิกรรมโดยขออาสา
สมัครเป็นผู้ช่วยครู ประจ�ากลุ่ม 3 คน

10.2 กจิกรรม dialogue (เตมิบทสนทนา) ตัวอย่าง 
ประโยค 

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
9.4 ได้ Wild Card หมายถงึ ใช้ค�าใดก็ได้ยกเว้นค�า 

ที่อยู่บนโต๊ะ
9.5 ได้การ์ด Get 3, play new หมายถงึ กรรมการ

แจกการ์ดให้ 3 ใบ แก่ผู้เล่นคนต่อไป แล้วจะได้
เล่นทัง้ประธานและกรยิาตัวใหม่

9.6 กรรมการให้การ์ด ผู้เล่นต้องพูด Thank you 
ถ้าไม่พูดจะได้รับการ์ดอกี 1 ใบ

9.7 เล่นไม่ได้ ต้องบอกว่า I can’t play กรรมการ
จะให้การ์ดอกี 1 ใบ ถ้าไม่ได้อกีก็บอก I pass

9.8 ผู้เล่นต้องวางค�าตอบให้เสร็จภายในเวลา 10 
วนิาท ีถ้าวางช้าเกนิเวลาที่ก�าหนดจะได้รับ
การ์ดเพิ่มอกี 1 ใบ

9.9 คนที่การ์ดหมดก่อนเป็นผู้ชนะ
10. กจิกรรมสะท้อนความสามารถทางภาษา แต่ละกลุ่ม 

จับสลากกจิกรรมที่ครูก�าหนดให้ ดังต่อไปนี้ 
10.1 กจิกรรมแผ่นภาพการ์ตูน ดูภาพการ์ตูน  

และเตมิประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ 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 กจิกรรม dialogue ตัวอย่างประโยค แล้วเตมิ
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 : …………………………………

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 77



กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
10.3 กจิกรรม Read and Change

11. ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
10.3 กจิกรรม Read and Change

    อ่านบทอ่านและสร้างประโยคค�าถามโดยใช้ 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. นักเรยีนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน

ขั้นสรุป
12. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
12.1 จากกจิกรรมเกม นักเรยีนมวีธิใีนการตัดสนิใจ

เลอืกการ์ดอย่างไร
12.2 จากกจิกรรมสะท้อนความสามารถทางภาษา 

นักเรยีนมวีธิกีารช่วยกันเลอืกประโยคอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
12.3 นักเรยีนเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสนิใจ 

ในเรื่องใดบ้าง (เล่าประสบการณ์)
12.4 นักเรยีนมวีธิกีารอย่างไรในการตัดสนิใจท�า 

ในสถานการณ์นัน้ๆ
ปรับใช้ A (Apply) 
12.5 ต่อไป ถ้านักเรยีนต้องเผชญิกับสถานการณ์ที่

คับขันและต้องตัดสนิใจ (ยกตัวอย่างเหตุการณ์
ที่ใกล้ตัวนักเรยีน เช่น หากถงึก�าหนดเวลาที่
นักเรยีนต้องเลอืกเรยีนต่อสายศลิป์  
สายวทิย์ หรอืสายอาชพี แต่นักเรยีนยัง 
ไม่แน่ใจ) ถามนักเรยีนว่า นักเรยีนจะมวีธิกีาร
ตัดสนิใจอย่างไร

13. ให้นักเรยีนท�าแบบทดสอบหลังเรยีน
13.1 แจก Answer sheets 
13.2 อ่านค�าถามค�าตอบทุกข้อ

ขั้นสรุป
12. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 12.1 – 12.5

13. ทุกคนท�าแบบทดสอบหลังเรยีน
13.1 - 13.2 ท�าข้อทดสอบจาก power point

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2178



		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. ยิ้มแย้มแจ่มใส มกีริยิาที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ใกล้ชดินักเรยีน 

2. รู้จักนักเรียนและน�าข้อมูลจากการรู้จักนักเรียน เพื่อออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และให้มีกิจกรรมที่

หลากหลาย

3. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�าคัญต่อชีวิตและใช้ในชีวิตประจ�า

วันได้อย่างสอดคล้องบทเรยีน

4. มคีวามรู้รอบตัวและสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่นักเรยีนได้อย่างเหมาะสมกับวัยการรับรู้และกาลเทศะ 

5. เลอืกใช้ค�าพูด สื่อ ได้อย่างเหมาะสมกับสาระและวัยของผู้เรยีน

6. ใช้ค�าถามกระตุ้นความคดิ วเิคราะห์ตลอดกจิกรรมการเรยีนรู้ ทัง้ที่เป็นค�าถามโดยตรงและมบีัตรงาน

7. สนใจทุกค�าตอบของนักเรียนและมีความฉับไวในลักษณะที่เรียกว่า “เชื่อมโยงค�าตอบนักเรียนสู่ค�าถาม

หรอืการเรยีนรู้ต่อทันท”ี 

8. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 79



ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูจันทร์เพ็ญ	มุ่งปั่นกลำง			
สุขศึกษำและพลศึกษำ	ม.5

โรงเรียนนำโบสถ์พิทยำคม	จังหวัดตำก

มองนักเรียนว่าเขาคือลูกของเราคนหน่ึง ความเมตตา 
ความเอื้ออาทรจะตามมา มีควาสุขท่ีเด็กๆ เขาเรียกอาจารย์ว่าแม่

การท่ีเราจะสอดแทรกทักษะชีวิตเข้าไปในทุกบทเรียน ทุกกิจกรรมได้ 
ครูเชื่อว่าการต้ังค�าถามท่ีดีน�าไปสู่ค�าตอบและหาเหตุและผลของค�าตอบน้ันได้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. วเิคราะห์การตัดสนิใจโดยค�านงึถงึผลที่ตามมาอย่างรอบด้าน ทัง้ผลบวกและลบ

2. อธบิายวธิกีารป้องกนัโรคและการตัง้ครรภ์ เมือ่ประเมนิความเสีย่งที่อาจเกดิขึ้นและระบกุารป้องกนั 

 ผลที่ไม่ต้องการ

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรคิดวิเครำะห์	ตัดสินใจ	และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์

• แก้ปัญหาในสถานการณ์วกิฤตได้อย่างเป็นระบบ

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2180



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ชักชวนเล่นเกมพบสุข แนะน�าการเล่นและมคี�าถาม

ส�าคัญดังนี้
    ค�ำถำมส�ำคัญ: ระหว่างนักเรยีนขอแลกลูกอมจาก

เพื่อน นักเรยีนใช้ทักษะหรอืความสามารถด้านใด
บ้างในการแลกลูกอม

2. แทรกกำรพัฒนำทักษะชวีติ : ทักษะการสื่อสาร 
การต่อรอง และการตัดสนิใจเชื่อมโยงค�าตอบ
นักเรยีนเข้ากับ การพัฒนาทักษะชวีติ

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. เล่นเกมพบสุขและตอบค�าถามส�าคัญ

1.1  นักเรยีนแต่ละคนรับลูกอม คนละ 5 เม็ด  
ต่างชนดิกัน

1.2  เลอืกลูกอมที่ชอบที่สุดเพยีงเม็ดเดยีว  
ที่เหลอืคอืลูกอมที่ไม่ต้องการ

1.3   ให้ขอเปลี่ยนลูกอมที่ไม่ต้องการจากเพื่อน
2. ตอบค�าถามพัฒนาทักษะชวีติ อาจมหีลากหลาย

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ให้ศกึษากรณตีัวอย่าง “ต้นกับอ้อ” โดยขออาสา

สมัครเมื่ออ่านจบ
3.1   ถามค�าถามส�าคัญ: ถ้านักเรยีนเป็น ต้น  

จะท�าอย่างไร
3.2 บันทกึค�าตอบนักเรยีนบนกระดาน
3.3 สรุปค�าตอบว่ามคี�าตอบที่หลากหลาย

4. ให้แบ่งกลุ่มช่วยกันคดิหาทางออก โดยให้แบ่งกลุ่ม
ตามที่ตนเองตัดสนิใจ”ให้ทุกคนสมมตตินเองว่า 
เป็น ต้น
4.1   ให้เวลาพูดคุยกันและตอบค�าถามส�าคัญ
      ค�ำถำมส�ำคัญ:

4.1.1 เหตุใดจงึเลอืกทางเลอืกนัน้
4.1.2 การเลอืกทางเลอืกนี้ จะมผีลอะไร 

ตามมา
4.2 ให้น�าเสนอรายงานกลุ่ม ครูบันทกึบนกระดาน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. อาสาสมัครอ่าน ชาย-หญงิ “ถ้าเป็น ต้น จะท�า

อย่างไร” และร่วมกันศกึษากรณตีัวอย่าง  
“ต้นกับอ้อ” โดยขออาสาสมัครเมื่ออ่านจบร่วมกัน
วเิคราะห์ตอบค�าถามส�าคัญ: ถ้านักเรยีนเป็น ต้น  
จะท�าอย่างไรและร่วมสรุปค�าตอบที่หลากหลาย

4. ให้แบ่งกลุ่มช่วยกันคดิหาทางออก โดยให้แบ่งกลุ่ม
ตามที่ตนเองตัดสนิใจ”ให้ทุกคนสมมตตินเองว่า
เป็นต้น

    สมมตติัวเองเป็น “ต้น” ตัดสนิใจ เลอืกการตัดสนิใจ
แบบใดแบบหนึ่ง

    แบบที่ 1 ตัดสนิใจต่างกับอ้อ และมเีพศสัมพันธ์กัน
โดยไม่ใช้ถุงยาง

    แบบที่ 2 ตัดสนิใจต่างกับอ้อ และตัง้ใจว่าจะแค่
สัมผัสกันภายนอกโดยไม่สอดใส่

    แบบที่ 3 ปฏเิสธ อ้อ ว่ายังไม่อยากมอีะไรตอนนี้
4.1   แบ่งกลุ่มแบบที่เลอืก และสนทนาภายในกลุ่ม

ตามค�าถามส�าคัญค�าถามที่ 4.1.1 – 4.1.2
4.2 ร่วมสนทนาและสรุปการตัดสนิใจของต้นและ

อ้อ
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ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4.3 ชักชวนวเิคราะห์เหตุผล โดยให้แต่ละคนหยบิ

กระดาษส ีและอธบิายความหมายของกระดาษ
ส ีซึ่งแต่ละสหีมายถงึผลที่จะตามมาจากการ
ตัดสนิใจเลอืก
4.3.1 อ่านสิ่งที่เกดิขึ้นจากการตัดสนิใจของต้น

และอ้อในแต่ละทางเลอืกตามกระดาษส ี
จนครบ 3 ทางเลอืก

4.3.2 ชักชวนสนทนา โดยร่วมอภปิรายตาม
ค�าถามส�าคัญ

4.3.2.1 รู้สกึอย่างไร เมื่อรับรู้ผลที่เกดิ
ตามมาจากการตัดสนิใจ  
(ตามกระดาษส)ี

4.3.2.2 ตอนที่เลอืกตัดสนิใจ ได้คดิถงึ
ผลที่อาจจะเกดิตามมาหรอืไม่ 
อย่างไร เพราะเหตุใดจงึคดิ 
เช่นนัน้

4.3.2.3 ผลที่ได้รับ (ตามกระดาษส)ี เป็น
ผลที่เราคาดว่าจะเกดิขึ้นหรอืไม่ 
เป็นไปได้หรอืไม่ว่าจะเกดิผล 
ดังกล่าว เพราะเหตุใด

4.3.2.4 หากมโีอกาสตัดสนิใจใหม่  
จะตัดสนิใจเหมอืนเดมิหรอืไม่ 
เพราะเหตุใด

        (ทุกค�าถามให้เวลานักเรยีนคดิ พูดคุย 
และกระตุ้นให้แสดงความคดิเห็น สนใจ
ทุกค�าตอบ)

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4.3 ให้ความสนใจในการวเิคราะห์เหตุผล  

เลอืกหยบิกระดาษส ีคนละ 1 ส ีฟังผลที่จะ 
ตามมาตามกระดาษสทีี่เลอืก
2.3.1 อ่านและร่วมสนทนา อภปิรายผลที ่

ตามมา ตามกระดาษสทีี่เลอืก 
2.3.2 ประเด็นอภปิรายตามค�าถามส�าคัญ 

ค�าถามที่ 4.3.2.1 – 4.3.2.4 ซึ่งไม่ม ี
ข้อสรุปว่าถูกหรอืผดิ
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ขั้นสรุป
5. ชวนสนทนาและสรุปการตัดสนิใจของต้นและอ้อ 

เพื่อสรุปแนวคดิหลักเป็นแนวปฏบิัตติ่อไป

6. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
6.1 ถ้านักเรยีนรู้จักวธิกีาร ขัน้ตอนในการตัดสนิ

ใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
นักเรยีนจะรู้สกึอย่างไร เพราะเหตุใด

เชื่อมโยง C (Connect)
6.2 ที่ผ่านมานักเรยีนเคยใช้วธิกีาร และขัน้ตอนใน

การตัดสนิใจและแก้ปัญหาหรอืไม่ อย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
6.3 ถ้านักเรยีนพบปัญหา ต้องการการตัดสนิใจ 

และแก้ปัญหาอกี จะมวีธิกีารและขัน้ตอน 
ในการตัดสนิใจและแก้ปัญหาได้ถูกต้อง  
และเหมาะสมได้หรอืไม่ อย่างไร

ขั้นสรุป
5. ร่วมกันสนทนาและสรุปการตัดสนิใจของต้นและอ้อ
แนวทางการสรุป (Concept ส�าคัญ)
• การตัดสนิใจ เรามักคดิว่า เราเลอืกสิ่งที่ดทีี่สุด

ส�าหรับตัวเองเสมอ และไม่คาดคดิว่าจะเกดิเรื่องที่
ไม่ดกีับเรา

• กระบวนการตัดสนิใจ เป็นการเลอืกสิ่งที่เราต้องการ
และพร้อมจะยอมรับผลที่จะตามมา ซึ่งจะมทีัง้ที่เรา
คาดคดิและเราไม่คาดคดิ ขึ้นอยู่กับว่าเรามคีวามรู้ 
มขี้อมูล และประสบการณ์มากเพยีงใด

• เมื่อเกดิปัญหาที่ไม่คาดคดิ เช่น การตัง้ครรภ์โดย
ไม่พร้อม ตดิโรค ฯลฯ ทัง้สองคนควรปรกึษาหารอื
ว่าจะท�าอย่างไร ไม่ให้เป็นภาระของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง หรอืฝ่ายหญงิฝ่ายเดยีว ก่อนการตัดสนิใจควร
หาข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้ค�าปรกึษาเรื่องนัน้ๆ ที่
จะท�าให้เราได้ข้อมูลและช่วยให้เราพจิารณาอย่าง
รอบด้าน รวมทัง้อาจหาคนที่เราใกล้ชดิ ไว้ใจและ
สามารถรับฟังสิ่งที่เกดิขึ้นกับเราอย่างไม่ตัดสนิและ
พร้อมให้ค�าแนะน�าช่วยเหลอืเราได้

6. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 6.1 – 6.3
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�าสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว 

สอดคล้องกับบทเรยีน

2. กระบวนเรยีนรู ้สาระเนื้อหา และกจิกรรมทีพั่ฒนาผูเ้รยีนให้มทัีกษะชวีติ โดยเฉพาะการป้องกนัปัญหาเรือ่งเพศ

3. แสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตา เช่น เรยีกนักเรยีนว่าลูก

4. มเีทคนคิและวธิกีารทีแ่ยบยลในการถ่ายทอดสาระส�าคญั (Concept) ในเนื้อหาสาระทีส่่งผลต่อเจตคตกัิบ

พัฒนาการของวัยรุ่น หรอื ความซาบซึ้งในวรรณคด ีเป็นต้น

5. ฝึกฝนตนเองให้มีความช�านาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดเจตคติ ซาบซึ้ง 

(วรรณคดี) และสาระส�าคัญ เช่น การใช้ค�าถามเพื่อน�าไปสู่การคิดวิเคราะห์ และ คิดเชื่อมโยงในทุก 

ขัน้ตอนของการเรยีนรู้

6. ครูมกีารใช้ค�าถามที่มปีระสทิธภิาพเพื่อน�าไปสู่การคดิ เป็นการเรยีนรู้จากประสบการณ์

7. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อการฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูวิชัย	ลิขิตพรรักษ์				
วิทยำศำสตร์	ม.6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ	กรุงเทพมหำนคร

ครู คือ ผู้อ�านวยการให้เกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มท่ี 
ค�าถามคือ เครื่องมือส�าคัญในการเรียนรู้

มีครูวิทยาศาสตร์เป็นต้นแบบ ครูจริงจัง ทุ่มเท และครูจะภูมิใจทุกครั้งท่ีเด็กๆ 
ของครูประสบความส�าเร็จ ความภูมิใจของครูคือความส�าเร็จของลูกศิษย์น่ีเอง

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยขีอง DNA ในด้านต่างๆ ในชวีติประจ�าวันได้ถูกต้อง

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรคิดวิเครำะห์	ตัดสินใจ	และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์

• ประเมนิและสร้างข้อสรุปบทเรยีนด้วยตนเอง
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ชวนสนทนาลักษณะความแตกต่างด้านเพศ สัญชาต ิ

เชื้อชาต ิโดยให้นักเรยีนสังเกตจากภาพ และรอ 
ค�าตอบจากนักเรยีน

   ค�ำถำมน�ำสู่กำรอภปิรำย
1.1   ภาพศพมนุษย์ไม่สามารถระบุตัวบุคคลทัง้เพศ 

สัญชาต ิเชื้อชาตไิด้ นักเรยีนคดิว่าน่าจะเป็น
บุคคลใด เพราะเหตุใด ?

1.2   ภาพครอบครัว พ่อ แม่ ลูก เด็กในภาพนัน้เป็น
ลูกที่แท้จรงิของพ่อแม่คู่นี้หรอืไม่ พร้อมอธบิาย
เหตุผล

ค�ำถำมส�ำคัญ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีDNA ต่อสังคม และสิ่ง

แวดล้อมในปัจจุบันมลีักษณะอย่างไรบ้าง

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทุกคนชมภาพที่ครูน�าเสนอ พร้อมร่วมสนทนา 

ตอบค�าถามที่ 1.1 และ 1.2  
ลักษณะส�าคัญของการตอบค�าถาม (ลักษณะการ
อภปิรายอย่างไม่เป็นทางการเหมอืนการพูดคุย)
1.1   ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ หรอืจากการ

อ่านศกึษามา

1.2   เพื่อนๆ จะฟังต้องอ่านพร้อมเพิ่มเตมิข้อมูล

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
2. ให้ข้อมูล DNA เพิ่มเตมิเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยขีอง DNA ในเชงิการแพทย์ เภสัชกรรม 
นติวิทิยาศาสตร์ เกษตรกรรม เป็นต้น 

3. เปิดวดีโิอเรื่อง “ DNA Fingering Teaching  
(HD Animation) 

4. แนะน�าคลปิวดีโิอ เรื่อง สบืจาก DNA และให้ร่วม
กลุ่มเพื่อวเิคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยขีอง 
DNA ในด้านนติวิทิยาศาสตร์ ให้อสิระในทางสรุป 
แต่ก�าหนดเวลาในการน�าเสนอ 

    ค�ำถำมส�ำคัญ
4.1   คดิว่าตนเองสามารถใช้กระบวนการตรวจสอบ

ระดับ DNA ได้หรอืไม่ อย่างไร ? 
4.2 มวีธิใีดที่สามารถพสิูจน์เอกลักษณ์ส่วนบุคคล 

ซึ่งนักเรยีนสามารถท�าได้ง่ายๆ บ้าง
4.3 น�าค�าตอบส่วนใหญ่สู่กจิกรรมต่อไป

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
2. ฟังข้อมูลเพิ่มเตมิ

3. ชมคลปิวดีโิอ และฟังข้อมูลเพิ่มเตมิจากครู

4. ชมคลปิวดีโิอ เรื่อง สบืจาก DNA และร่วมกัน
วเิคราะห์ อภปิรายตามประเด็นค�าถามส�าคัญ 
ค�าถามที่ 4.1 - 4.3
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ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. แนะน�ากจิกรรม “การพสิูจน์ลายพมิพ์นิ้วมอื

เอกลักษณ์บุคคล” และแจกกระดาษพร้อมแท่น
พมิพ์ เงื่อนไข ต้องพมิพ์ทัง้ 10 นิ้ว
ค�ำถำมส�ำคัญ
5.1   ลายนิ้วมอืตนเองทัง้ 10 นิ้ว มคีวามเหมอืนหรอื

แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร
5.2 ลายนิ้วมอืทัง้ 10 นิ้ว มคีวามเหมอืนหรอืแตก

ต่างกันหรอืไม่อย่างไร

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. ปฏบิัตคิ�าถามในกลุ่ม “การตรวจพสิูจน์ลายพมิพ์

นิ้วมอืเอกลักษณ์บุคคล” ในการวเิคราะห์ อภปิราย
ตามวัตถุประสงค์ 

    ค�าถามส�าคัญ ค�าถามที่ 5.1 - 5.2

ขั้นสรุป
6. ชวนสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมายและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยขีอง DNA และน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวัน

7. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A 
สะท้อน R (Reflect)
7.1   นักเรยีนคดิว่าการที่นักเรยีนเรยีนรู้เกี่ยวกับ 

DNA มสี่วนเกี่ยวข้องกับนักเรยีนอย่างไรบ้าง 
7.2 มปีัจจัยใดบ้างที่ท�าให้นักเรยีนเชื่อว่าความรู้ 

ที่ได้รับนัน้ถูกต้อง
เชื่อมโยง C (Connect)
7.3 นักเรยีนคดิว่าอะไรบ้างที่ส�าคัญในการสร้าง 

ข้อสรุปเพื่อการตัดสนิใจ
ปรับใช้ A (Apply)
7.4 นักเรยีนคดิว่า ในสถานการณ์ใดบ้างที่นักเรยีน

ต้องการหาข้อสรุปเพื่อช่วยในการตัดสนิใจ

ขั้นสรุป
6. ร่วมสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมายและการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยขีอง DNA และน�าไปใช้ในชวีติ
ประจ�าวัน

7. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 7.1 – 7.4

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 87



		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. บุคลกิภาพ แต่งกายเหมาะสม

2. มีความรู้จริง และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�าสู่การปฏิบัติการสอนอย่าง

คล่องแคล่ว

3. มคีวามพร้อมในการจัดท�า แสวงหาแหล่งการเรยีนรู้ และหรอืแหล่งข้อมูล

4. สนใจทกุค�าตอบของนกัเรยีน และ มคีวามฉบัไวในลกัษณะทีเ่รยีกว่า “เชือ่มโยงค�าตอบของนกัเรยีนให้ได้

เรยีนรู้อย่างทันท่วงที

5. เพิ่มเตมิข้อมูล หลังจากนักเรยีนได้ค้นคว้าข้อมูลได้ทันท่วงที

6. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ สถานการณ์ และกระแสสังคม 

ในปัจจุบัน

7. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2188





องค์ประกอบทักษะชีวิตที่	3

การจัดการกับอารมณ์
และความเครียด 

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2190



ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูศุภำกำญจน์	พลอยเจริญ	
ปฐมวัย

โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์	กรุงเทพมหำนคร

เปิดกว้างส�าหรับการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันกับผู้เรียนเพื่อปลูกฝังทักษะต่างๆ 
ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการและช่วงวัยของผู้เรียน ขณะเดียวกันครูต้องเป็นผู้เรียน

และพัฒนาตนเองให้มีความรู้รอบตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ความประทับใจในตัวครู สมัยวัยเยาว์ท่ีครูมีความสง่างาม มีเมตตาต่อตัวเด็กๆ 
คิดว่าวันหน่ึงเราจะต้องเป็นครูคนน้ัน

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. อ่านพยัญชนะไทยได้

2. เชื่อมโยงพยัญชนะกับสัญลักษณ์ของตนได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด

• แสดงอารมณ์ ความรู้สกึของตนเองได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 91



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
น�าร้องเพลงและแสดงท่าทางในกจิกรรมเข้าจงัหวะ เพลง
พยัญชนะไทย และม้าย่อง

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
ร้องเพลงและแสดงท่าทาง เพลงพยัญชนะไทย และม้าย่อง

ขั้นทบทวนควำมรู้เดิม
1. ทบทวนสญัลกัษณ์ของตนเอง ให้นกัเรยีนดภูาพ

สญัลกัษณ์ของตนเองว่าเป็นรปูอะไร
2. ก่อนเล่นเกมส์ สาธติให้นักเรยีนมาหยบิพยญัชนะทีต่รง

กบัสญัลกัษณ์ของตนเอง เช่น รูปเรอื พยญัชนะไทย ร

ขั้นทบทวนควำมรู้เดิม
1. แต่ละคนหยบิพยัญชนะไทยทีต่รงกับสัญลกัษณ์ของ

ตนเอง
2. แต่ละคนเปรยีบเทยีบพยัญชนะของตนเองให้ตรงกับ

พยัญชนะแผ่นชาร์ต

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
3. แนะน�าการเล่นเกม “ไล่จบัพยญัชนะไทย” มพียญัชนะ

ไทยจ�านวน 2 ชดุ ชดุที1่ วางบนโต๊ะหน้าห้อง และชดุที่ 
2 จะน�ามาแจกให้นกัเรยีนทกุคน คนละ 1 ตวัอกัษร

4. ให้สญัญาณเล่นเกมและขณะนกัเรยีนเล่นเกม ครู
แนะน�าและให้ก�าลงัใจ กระตุน้ให้มคีวามสนุกสนาน
ผสมกบัการเลอืกพยญัชนะทีถ่กูต้อง ชืน่ชมเพือ่นๆ 
และให้ก�าลงัใจตนเอง

5. กำรพัฒนำทกัษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
5.1   นักเรยีนรู้สกึอย่างไรเมื่อหาพยัญชนะไทยได้ 

ถูกต้อง 
5.2 นักเรยีนรู้สกึอย่างไรเมื่อหาพยัญชนะไม่พบและ

ท�าอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
5.3 เมื่อนักเรยีนไปแข่งกฬีาแล้วชนะ หน้าจะเป็น

อย่างไร ถ้าแพ้หน้าจะเป็นอย่างไร
5.4 นักเรยีนท�าอย่างไรในการดูแลตนเอง 

เมื่อผดิหวัง
ปรับใช้ A (Apply)
5.5 ครัง้ต่อไปถ้านักเรยีนยต้องการหน้ายิ้มต้อง

ท�าอย่างไร และถ้านักเรยีนก�าลังจะหน้าบึ้ง 
นักเรยีนจะท�าอย่างไรให้เปลี่ยนเป็นหน้ายิ้ม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ทุกคนน่ังประจ�ากลุ่มเตรยีมเปรยีบเทยีบพยัญชนะ

3.1   แบ่งเป็น 2 กลุ่มรับบัตรภาพตัวอักษร
3.2 ฟังและดูการสาธติเล่นเกม “ไล่จบัพยัญชนะไทย

4. เล่นเกม เมือ่ได้ยนิสัญญานจากคร ูนักเรยีนไปหา
พยัญชนะทีเ่หมอืนกับพยัญชนะในมอื โดยไปทลีะ
คน รอให้เพือ่กลับมาน่ังก่อนคนต่อไปก็ลกุขึ้นไปเลอืก
พยัญชนะ เมือ่ครบทกุคนนักเรยีนปรบมอืแสดง 
ความยนิดี

5. กำรพฒันำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R-C-A ทกุคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพือ่พัฒนา
ทกัษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิตามค�าถาม 
ที ่5.1 – 5.5 

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2192



		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. ครูมีบุคลิกภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยาที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ใช้ภาษาเป็นกันเอง ใกล้ชิดนักเรียน  

แต่งกายสุภาพเรยีบร้อย เหมาะสม

2. แสดงออกซึ่งความรัก ความเมาตา เช่น เรยีกนักเรยีนว่าลูก

3. จัดขัน้ตอนการสอนอย่างเป็นระบบ และมกีจิกรรมสอดคล้องกับขัน้ตอนนัน้ๆ 

4. ใช้สื่อที่หลากหลายและเพยีงพอต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนเป็นรายบุคคล

5. มคีวามรู้และสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่นักเรยีนได้อย่างเหมาะสมกับวัยการรับรู้

6. มกีารใช้สื่อสสีันสดใส และจัดบรรยากาศการเรยีนรู้ให้สดใสเหมาะสมกับช่วงวัย

7. สอดแทรกค�าถามขณะนักเรยีนปฏบิัตกิจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 93



ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูสมจิตร	ข�ำมิน		
สุขศึกษำและพลศึกษำ	ป.	4

โรงเรียนวัดอุทัยธำรำม	กรุงเทพมหำนคร

ปัญหาความขัดแย้งมีพื้นฐานมาจากการไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ได้ 
การจัดการกับอารมณ์ควรได้รับการฝึกฝนดูแลต้ังแต่เด็กๆ 

มีความปรารถนาจะให้การช่วยเหลือ ดูแล ฝึกฝนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการสร้างความสุขให้กับตัวเอง  
โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น และจัดการกับอารมณ์ตนเองให้ได้ เพื่อการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเป็นสุข

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• อธบิายอารมณ์ความรู้สกึที่มผีลต่อสุขภาพ

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด

• ผ่อนคลายอารมณ์และความเครยีดได้ด้วยวธิกีารที่เหมาะสมและสร้างสรรค์

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2194



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมก่อนเข้ำชั้นเรียน
แบ่งกลุม่นกัเรยีนตามความสมคัรใจ 4 กลุ่ม แล้วให้น่ัง
เป็นกลุม่

กิจกรรมก่อนเข้ำชั้นเรียน
แบ่งกลุ่มตามความชอบจ�านวน 4 กลุม่ และนัง่เป็นกลุ่ม

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ร้องเพลง “ไปทะเล” และชวนสนทนาเพือ่เชื่อมโยง

สูส่าระทีจ่ะเรยีน โดยใช้ Power point “ความสขุ” 
ประกอบ

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ร่วมร้องเพลง “ไปทะเล” และชมภาพความสุขประกอบ

การสนทนาแลกเปลีย่นบอกเล่าถงึความสขุ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ (สร้ำงอำรมณ์ 1)
2. กจิกรรมดใูห้ดีๆ  จะมคี�าถาม โดยชวนชม คลปิวดีโิอ 

Youtube เรือ่ง “โอเลี้ยงเพือ่นที่จะอยูก่บัคุณตลอดไป” 
และเมือ่จบถามค�าถามส�าคญั
ค�ำถำมส�ำคัญ: 
2.1   นักเรยีนคดิว่าตอนจบของเรื่องเป็นอย่างไร
2.2 เจ้าโอเลี้ยงจะตายไหม
2.3 ถ้าเจ้าโอเลี้ยงตายนักเรยีนจะรู้สึกอย่างไร
2.4 และถ้าเจ้าโอเลี้ยงไม่ตายนักเรยีนรู้สกึอย่างไร
2.5 นักเรยีนชอบหรอืถ้าให้เลอืก นกัเรยีนจะเลอืก

ความรูส้กึอย่างใดดี
ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ (สร้ำงอำรมณ์ 2)
3. ทบทวนการแบ่งหน้าทีใ่นกลุม่และบทบาท  

“หวัหน้ากลุม่ เลขานกุารกลุม่”
4. น�าเสนอวธิกีารสร้างความสุขโดยกจิกรรม  

“อารมณ์ด ีมมีาให้”
5. อธบิายและสาธติกจิกรรม “อารมณ์ดมีมีาให้”  

และเปิดเพลง

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ (สร้ำงอำรมณ์ 1)
2. ร่วมกจิกรรมดดูีๆ  จะมคี�าถาม ชมคลปิวดีโิอ  

เรือ่ง “โอเลี้ยงเพือ่นทีจ่ะอยู่คูค่ณุตลอดไป”  
และร่วมตอบค�าถามส�าคญั 2.1-2.5

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ (สร้ำงอำรมณ์ 2)
3. ร่วมสนทนาถงึบทบาทหน้าทีใ่นกลุม่ “หัวหน้ากลุม่และ

เลขานุการกลุ่ม”
4. ร่วมกจิกรรม “อารมณ์ด ีมมีาให้”

5. เลขานกุารกลุ่มแจกกระดาษทกุคน คนละ 1 แผ่น 
5.1   เมื่อฟังเพลง “อารมณ์ด”ี ทุกคนคดิถงึเรื่องดีๆ  

หรอืเหตุการณ์ดีๆ  ที่ท�าให้มคีวามสุข
5.2 เมื่อเพลงจบให้แต่ละคนบอกเรื่องที่มคีวามสุข

ของตนเองโดยการวาดภาพหรอืเขยีนเล่าเรื่อง 
(เขยีนสัน้ๆแล้วเล่าต่อ)

5.3 มอบความสุขให้เพื่อน (ขณะที่มอบเปิดเพลง
เบาๆ) โดย จับคู่ แลกความสุข (กระดาษในมอื 
/เล่า) เปลี่ยนคู่ให้มากที่สุดภายในเวลา 3 นาท ี
ระหว่างการท�างานกลุ่มจะชื่นชม ให้ก�าลังใจ
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ (สร้ำงอำรมณ์ 2)

6. ให้แต่ละกลุม่ช่วยกนัคดิถงึความสขุทีผ่่านมาและเลอืก 
1 เรือ่ง ทีท่�าให้มคีวามสขุ เพือ่สะท้อนความรูส้กึและ 
ระหว่างการเตรยีมจะให้ก�าลงัใจ

7. ให้น�าเสนอระหว่างการเตรยีมและน�าเสนอให้ค�าแนะน�า
และให้ก�าลงัใจ

8. กำรพัฒนำทกัษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect) 
8.1   ชอบการน�าเสนอของกลุ่มใดมากที่สุด 

เพราะอะไร
เชื่อมโยง C (Connect) 
8.2 ที่ผ่านมามอีะไรบ้างที่ท�าให้นักเรยีนมคีวามสุข
ปรับใช้ A (Apply)
8.3 ถ้านักเรยีนเกดิความรูส้กึไม่ด ีไม่มคีวามสขุ 

นักเรยีนจะสร้างความสขุให้ตวัเองอย่างไร  
ทีไ่ม่ท�าให้คนอืน่เดอืดร้อน (พร้อมยกตวัอย่าง)

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ (สร้ำงอำรมณ์ 2)
5.4 ให้น�าเสนอโดยเลอืกคนที่ได้ความสุขมากที่สุด 

และน้อยที่สุด “ให้บอกความสุขที่ได้รับจาก
เพื่อน” ก่อนและหลังการน�าเสนอ จะชื่นชมให้
ก�าลังใจ

5.5 ทุกคนเมื่อฟังเพลงอารมณ์ดแีล้ว คดิถงึเรื่อง
ราว หรอืเหตุการณ์ที่ผ่านมาและท�าให้ม ี
ความสุข

5.6 เขยีนหรอืวาดภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่มี
ความสุข เมื่อเพลงจบ

5.7 จับคู่เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่กัน  
(แลกกระดาษบันทกึความสุข) ให้มากที่สุด 
(ภายในเวลา 3 นาท)ี

5.8 คนที่ได้รับความสุขมากที่สุดและน้อยทีส่ดุ  
น�าเสนอโดยเล่าเรือ่งความสุขทีไ่ด้จากเพือ่น

6. แต่ละกลุม่ช่วยกันเลอืกเรือ่งราวความสขุเพยีง 1 เรือ่ง
โดย
6.1   ทุกคนเสนอความสุข
6.2 ลงความเห็นเลอืก 1 เรื่อง (ช่วยกันบอกเหตุผล)
6.3 ส่งตัวแทนเลอืกวธิกีารน�าเสนอ
6.4 แต่ละกลุม่ฝึกซ้อมการน�าเสนอ (เล่าเป็นเรือ่งราว/

วาดภาพ/ร้องเพลง)
7. น�าเสนอผลงาน และเพือ่นทีไ่ม่น�าเสนอให้ก�าลงัใจ

8. กำรพฒันำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพือ่พัฒนา
ทกัษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิตามค�าถาม 
ที ่8.1 – 8.3 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. มคีวามรู้รอบตัวและสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่นักเรยีนได้อย่างเหมาะสมกับวัยการรับรู้และกาลเทศะ

2. จัดให้มสีถานการณ์ ให้ค้นหาค�าตอบ

3. สามารถเปรยีบเทยีบ เชื่อมโยงสาระการเรยีนรู้ให้เป็นสาระที่มคีวามส�าคัญต่อชวีติ และใช้ในชวีติประจ�า

วันได้อย่างสอดคล้องกับบทเรยีน

4. ครสูนใจนกัเรยีนทัว่ถงึ ระหว่างการปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรู ้ครจูะคอยดแูลใกล้ชดิกบันกัเรยีน ให้ก�าลงั

ใจและให้ค�าแนะน�า

5. กิจกรรมเหมาะกับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการสร้างความสุขในรูปแบบของวิถีชีวิตตามธรรมชาต ิ

และผ่อนคลายอารมณ์ให้เหมาะสม

6. ประเมนิผลการสอนเป็นรายบุคคล และใช้วธิกีารที่สอดคล้องกับจุดประสงค์

7. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูสุกัญญำ	โถสุวรรณ		
คณิตศำสตร์	ม.1

โรงเรียนบ้ำนวังไม้แดง	จังหวัดจันทบุรี

การก�าหนดปัญหาท่ีผู้เรียนสนใจ 
ท�าให้การสอนมีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทุกวันท่ีให้ความรู้เด็ก เด็กเขาก็จะมีความรู้ ความรู้ท่ีเขาได้จะสามารถสร้างชีวิตเขาให้เจริญเติบโต 
คือสามารถด�าเนินชีวิตไม่ไปเป็นภัยกับสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• หาค�าตอบจากสมการอย่างง่ายโดยการน�าจ�านวนแทนค่าตัวแปรได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด

• ผ่อนคลายอารมณ์และความเครยีดด้วยวธิกีารที่เหมาะสมและสร้างสรรค์

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 2198



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ให้ปรบมอืเป็นจงัหวะ 
2. ชวนสนทนาทบทวนเรื่องสมการ โดยฟังค�าถามและ

สรปุเป็นความหมาย
ค�าถามส�าคัญ 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. ทุกคนร่วมปรบมอืเป็นจงัหวะ 
2. ทุกคนช่วยกันตอบค�าถาม

2.1   เป็นสมการ
2.2   เป็นสมการ
2.3   ไม่เป็นสมการ
2.4   ไม่เป็นสมการ
2.5   เป็นสมการ

    ร่วมสรปุ Concept ประโยคสัญลกัษณ์ทีเ่ป็นสมการ  
มเีครือ่งหมายเท่ากับ (=)

ขั้นเพิ่มเติมควำมรู้ใหม่ 
3. น�าเสนอแถบประโยคสมการ ให้พจิารณาว่าสมการใด

เป็นสมการเป็นจรงิหรอืเป็นเทจ็
3.1   13 + 15 = 28 
3.2 20 ÷ 5 = 5
3.3 35 ÷ 7 = a

4. ให้เวลานกัเรยีนคดิและชวนสรุป

ขั้นเพิ่มเติมควำมรู้ใหม่ 
3. ทุกคนร่วมกันวเิคราะห์แถบประโยคและตอบค�าถาม 

ดังนี้
3.1   13 + 15 = 28 ผลเท่ากันเป็นสมการจรงิ
3.2 20 ÷ 5 = 5 ผลไม่เท่ากัน เป็นสมการเท็จ 
3.3 35 ÷ 7 = a ยังไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นจรงิ

หรอืเป็นเทจ็ ขึ้นอยู่กับตัวแปร a = 5 จะได้สมการ
ทีเ่ป็นจรงิ แต่ถ้า a ≠ 5 สมการจะเป็นเทจ็

4. ทุกคนร่วมคดิและสรปุ concept จ�านวนทีอ่ยู่ทางซ้าย
ของเครือ่งหมายเท่ากับ (=) เท่ากัน สมการทีม่ลัีกษณะ
เช่นนี้ เรยีกว่าสมการทีเ่ป็นจรงิ และถ้าจ�านวนทีอ่ยู่ทาง
ซ้ายของเครือ่งหมายเท่ากับ (=) และจ�านวนทีอ่ยู่ทาง
ขวาของจ�านวนเท่ากับ (=) ไม่เท่ากัน เรยีกสมการทีม่ี
ลักษณะนี้ว่าสมการเป็นเทจ็
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. แบ่งกลุม่นักเรยีน กลุม่ละ 4 – 5 คน ให้ท�ากจิกรรมที่ 

1 “ทบทวนชวนคดิ” ระหว่างท�ากจิกรรมให้ค�าแนะน�า
กระตุ้นให้ช่วยกนัท�างาน และให้ทนัตามก�าหนดเวลา

6. ชวนนักเรยีนเฉลยกจิกรรมที ่1 “ทบทวนชวนคดิ”
7. ให้ท�ากจิกรรมที ่2 “พชิติผะหม”ี
    กตกิำ กลุม่ใดเสรจ็ก่อน จะคะแนนพเิศษ และถ้ากลุ่ม

ใดแพ้ต้องถกูลงโทษ เช่น ร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทาง

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. แบ่งกลุ่ม กลุม่ละ 4 – 5 คน ท�า “ทบทวนชวนคดิ” 

5.1   เลอืกหัวหน้า ตัง้ชื่อกลุ่ม
5.2 ส่งตัวแทนรับวัสดุ - อุปกรณ์ และซองแถบ

ประโยค
5.3 ปฏบิัตกิจิกรรมที่ 1 ทบทวนชวนคดิ กลุ่มใด

เสร็จก่อนได้คะแนนพเิศษ กลุ่มใดที่ได้คะแนน
น้อย ท�ากจิกรรมสร้างสรรค์ร้องเพลงประกอบ
ท่าทาง หรอืท่องสูตรคูณถอยหลัง
5.3.1 สมาชกิในกลุ่มหยบิแถบประโยค 1 

ประโยค และตดิบนกระดานที่เตรยีมไว้
พร้อมทัง้พจิารณาด้วยวาประโยคนัน้เป็น
สมการหรอืไม่และหาค่าความเป็นจรงิ

5.3.2 สมาชกิผลัดกันไปตดิแถบประโยคจน
ครบ 

5.3.3 กลุ่มที่เสร็จก่อนและนั่งลงแล้วปรบมอื  
3 ครัง้ 

6. ร่วมกันเฉลยกจิกรรมที ่1 “ทบทวนชวนคดิ”
7. ทุกคนร่วมกันปฏบิตักิจิกรรม “พชิติผะหม”ี
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป 
8. ชวนนกัเรยีนร่วมสรปุตาม Concept 
    Concept สมการทีเ่ป็นจรงิ หมายถงึ สมการทีม่จี�านวน

ทีอ่ยูท่ัง้สองข้างของเครือ่งหมาย เท่ากบั (=) หมายถงึ 
สมการทีจ่�านวนด้านซ้ายไปเท่ากบัจ�านวนด้านขวาของ
เครือ่งหมายเท่ากบั (=) โดยอาจมากกว่าหรอืน้อยกว่า
กไ็ด้ 

9. แจกใบงานที ่1 และ 2 ให้ท�าเป็นการบ้าน

10. แนะน�าการสรปุ Concept
11. กำรพฒันำทกัษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A 
สะท้อน R (Reflect)
11.1 ในระหว่างการแข่งขัน นักเรยีนเกดิความรู้สกึ

อย่างไรบ้าง เมื่อต้องท�าโจทย์ให้ถูกต้องในเวลา
ที่จ�ากัดและต้องแข่งขันกับกลุ่มอื่น 

เชื่อมโยง C (Connect)
11.2 ที่ผ่านมานักเรยีนเคยกังวลหรอืเครยีดเรื่องใด

บ้าง และนักเรยีนมวีธิกีารจัดการอารมณ์เหล่า
นัน้อย่างไร

ปรับใช้ A (Apply)
11.3 ถ้านักเรยีนไปเจอเพื่อนที่ก�าลังเครยีด นักเรยีน

จะแนะน�าวธิคีลายเครยีดที่ไม่ส่งผลกระทบ 
ด้านลบอย่างไรบ้าง ต่อไปถ้านักเรยีนรูส้กึ
เครยีด จะมวีธิกีารขจดัความเครยีดอย่างไร  
โดยไม่กระทบกบัตนเองและคนรอบข้าง

ขั้นสรุป
8. ร่วมกันสรปุ Concept

9. สมาชกิในกลุม่หยบิแถบประโยคผะหม ีแล้วตดิบน
กระดานทีเ่ตรยีมไว้ แล้วเรยีงประโยคสัญลกัษณ์ 
9.1   สมาชกิผลัดกันไปตดิแถบประโยคผะหม ี

จนครบ 
9.2 กลุ่มที่เสร็จก่อนนั่งลงปรบมอื 3 ครัง้
9.3 ร่วมกันเฉลยกจิกรรมที่ 2 “พชิติผะหม”ี
9.4 ร่วมกันรวบรวมคะแนนของแต่ละกลุ่ม  

แล้วท�าตามกตกิากลุ่มที่ใดที่ชนะได้คะแนนพเิศษ 
กลุม่ทีไ่ด้คะแนนน้อยถูกลงโทษ 

10. ร่วมกันสรปุ concept
11. กำรพฒันำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทกุคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพือ่พัฒนา
ทกัษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิตามค�าถาม 
ที ่11.1 – 11.3
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. รู้และเข้าใจนักเรยีน โดยเฉพาะความต้องการและความสามารถตามวัย

2. ระหว่างท�ากจิกรรมในห้องเรยีนมกีจิกรรมการเคลื่อนไหว มชีวีติชวีา

3. ออกแบบการเรยีนรู้ที่เป็นล�าดับขัน้ตอน ผู้เรยีนได้เรยีนรู้อย่างเป็นระบบ

4. ใช้ภูมปิัญญา ผะหม ี(ค�ากลอนที่เป็นค�าทาย - ค�าถาม) มาเป็นสื่อการเรยีนรู้

5. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ 

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

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21102



ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูจงจิต	รื่นภำคทรัพย์			
คณิตศำสตร์	ม.2

โรงเรียนวัดสลุด	จังหวัดสมุทรปรำกำร

ความส�าคัญที่เราจะต้องแทรกทักษะชีวิตในการเรียนการสอน 
เพราะทักษะชีวิต คือ ความสามารถของทุกคน ในการแก้ปัญหา

เราจะต้องเข้าใจในตัวเด็ก เด็กแต่ละคนพื้นฐานของเขาเป็นอย่างไร 
เข้าใจถึงสภาพปัญหาเขาเพ่ือที่เราจะแก้ปัญหาของเขาได้ถูกจุดตามท่ีเขาเกิดปัญหา 

เพื่อท่ีเขาจะได้เป็นคนดีของสังคมในการพัฒนาประเทศต่อไป

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. สามารถหาอัตราส่วนของจ�านวนหลายจ�านวนได้ 

2. น�าความรู้สู่การปฏบิัตไิด้ 

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด

• มวีธิกีารจัดการความขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 103



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. สนทนาถงึสาระในชัว่โมงทีผ่่านมาและเชือ่มโยงกบั

สาระชวีติประจ�าวนั
2. น�าเชือ่มโยงสูส่าระการสอน

3. น�าเสนอภาพ โดย Power point โดยเปิดภาพ 2 ครัง้

4. เปิดภาพทัง้หมดเพือ่ตรวจสอบความถกูต้อง
5. ถามอัตราส่วนจากภาพ

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. สะท้อนสาระการเรยีนรูจ้ากชัว่โมงทีผ่่านมาและร่วม

สนทนาภาระหน้าทีใ่นชวีติประจ�าวัน
2. ตอบค�าถามทีเ่กีย่วข้องระหว่างภารกจิในชวีติประจ�าวัน

และสาระการเรยีนรู้
3. ชมภาพจาก Power Point และสมทบด้วยการตอบ

ค�าถาม 2 ครัง้ ครัง้ที ่1 ทกุคนตอบ ครัง้ที ่2 คยุกับ
เพือ่นเพือ่เพิม่ข้อมูล

4. ตรวจสอบค�าถามจากภาพ
5. ทุกคนตอบค�าถาม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
6. แจ้งจุดประสงค์การเรยีนในวนันี้ “ เรือ่งอตัราส่วนของ

จ�านวน“ และน�าเสนอภาพจาก Power Point และ 
ตอบค�าถามประกอบภาพ

7. น�าเสนอคลปิวดีโิอการท�าขนมทองหยอด ชวนสนทนา
สดัส่วนการท�าขนมทองหยอด และสนทนาถงึประโยชน์
ของการท�าขนม
ค�าถามส�าคัญ 
7.1   นกัเรยีนสามารถท�าความรู้เรือ่งทีไ่ปท�าอะไรได้บ้าง
7.2 ให้นักเรยีนเขยีนอตัราส่วนการท�าขนมทองหยอด

8. แบ่งนกัเรยีนเป็นกลุม่ กลุม่ละ 4 คน  
(คละความสามารถเป็นการท�างานอย่างมคีวามสขุ 
ตามความสามารถ) แนะน�าแต่ละกลุม่แบ่งหน้าที่

9. แจกอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก
10. แนะการท�างานแต่ละกลุม่

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
6. ฟังค�าอธบิายประกอบภาพจาก Power Point  

พร้อมตอบค�าถามประกอบการชมภาพ

7. ทุกคนศกึษาคลปิวดีโิอการท�าขนมทองหยอดและตอบ
ค�าถามส�าคญั 7.1 และ 7.2 และเขยีนอัตราราส่วนการ
ท�าขนมทองหยอด

8. แบ่งเป็น 4 กลุม่ ภายในกลุม่มบีทบาทดังนี้
คนที่ 1 คุณอ�านวย มหีน้าที่อ�านวยความสะดวก 

    ในการท�างาน
คนที่ 2 คุณวางแผน มหีน้าที่วางแผนการท�างาน
คนที่ 3 คุณรวบรวมมหีน้าที่รวบรวมข้อมูล
คนที่ 4 คุณเสนอ มหีน้าทีน่�าเสนองาน

9. คณุอ�านวยรบัอปุกรณ์
10. ทุกกลุ่มลงมอืปฎบิตังิาน

10.1 ตัง้ชื่อร้าน
10.2 วางแผน คดิส่วนผสม “ โกโก้เย็นประจ�าร้าน 

จ�านวน 3 แก้ว และเลอืกแก้วที่อร่อยที่สุด”  
ใช้เวลา 20 นาท ี

10.3 เขยีนอัตราส่วนของโกโก้ และเขยีนใน Filp 
Chart ตดิหน้าห้องเวลา 10 นาที

10.4 แต่ละกลุ่มผลดักันชมิโกโก้และให้ความอร่อย 
เป็นดาว

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21104



กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
11. สงัเกตการณ์ปฏบิตังิานและควบคมุเวลา

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
11. นกัเรยีนทีไ่ด้รบัมอบหมายหน้าทีน่�าเสนอ  

เตรยีมน�าเสนอ

ขั้นสรุป 
เมือ่นักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็ ตามเวลาทีก่�าหนด
12. ให้กลุม่ทีไ่ด้ดาวมากทีส่ดุ น�าเสนออตัราส่วนผสมของ

โกโก้ทีอ่ร่อยทีส่ดุในห้อง
13. ให้กลุม่ทีไ่ด้ดาวน้อยทีส่ดุ น�าเสนอเหตุผลทีค่ดิว่า

สาเหตใุดกลุม่ของตนจงึได้ดาวน้อย
14. ก�าหนดสถานการณ์ ถ้าต้องการเลี้ยงแขกมากขึ้นจะ

เพิม่อตัราส่วนอย่างไร
15. แจกใบงานให้ทกุคนตอบค�าถามจากสถานการณ์ที ่14
16. ประเมนิความรูเ้นื้อหาสาระด้วยกจิกรรม Exit Ticket

17. กำรพฒันำทกัษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
17.1 นักเรยีนมปีัญหาอะไรบ้างในขณะที่ท�างานกลุ่ม
17.2 นักเรยีนแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นอย่างไร เมื่อมเีพื่อน

มคีวามคดิเห็นที่แตกต่าง
เชื่อมโยง C (Connect)
17.3 นักเรยีนมปีระสบการณ์อะไรบ้างในการท�างาน

ร่วมกันแล้วเกดิปัญหา
17.4 นักเรยีนท�าอย่างไรจงึหยุดความขัดแย้งได้
ปรับใช้ A (Apply) 
17.5 นักเรยีนจะมวีธิกีารจดัการกบัความขดัแย้งได้

อย่างไร

ขั้นสรุป 

12. กลุ่มทีไ่ด้ดาวมากน�าเสนออตัราส่วนผสม 

13. กลุ่มทีไ่ด้ดาวน้อย น�าเสนอเหตุผลและแนวทาง
ปรบัปรงุ

14. ทุกคนเขยีนสถานการณ์ทีถู่กก�าหนด
 
15. รบัใบงานและตอบค�าถาม
16. ทุกคนร่วมกจิกรรม Exit Ticket 

16.1 รับบัตรงานคนละ 1บัตร
16.2 เขยีนค�าตอบแล้วตดิป้าย Exit Ticket  

ก่อนออกจากห้องเรยีน
17. กำรพฒันำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพือ่พัฒนา
ทกัษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิตามค�าถาม 
ที ่17.1 – 17.5

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 105



		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. รู้และเข้าใจนักเรยีน โดยเฉพาะความต้องการ ความสามารถวัย

2. รูจ้กันกัเรยีนและน�าข้อมลูจากการรูจ้กันกัเรยีนไปออกแบบกจิกรรมให้เหมาะสม และให้มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย

3. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความสาคัญต่อชีวิตและใช้ในชีวิตประจ�า

วันได้อย่างสอดคล้องกับบทเรยีน (บูรณาการ)

4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้หลากหลายวิธีการ เริ่มจากทฤษฏี สู่ของจ�าลองหรือสัญลักษณ์และ 

การปฏบิัตกิารจรงิ

5. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21106





องค์ประกอบทักษะชีวิตที่	4

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21108



ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูบำนเย็น	ชำญธนะวัฒน์		
ปฐมวัย	2

โรงเรียนบ้ำนห้วยแห้ง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กระบวนการที่เราคิดว่าดีท่ีสุด ส�าหรับพื้นท่ีบนดอยของเรา คือ 
กระบวนการเล่นกับของเล่นประจ�าเผ่า เด็กได้เล่น ได้ปฏิบัติ ความรู้ความจ�าในส่วนน้ี

สู่กระบวนการเล่นปนเรียน เด็กได้ความรู้ เด็กได้ความจ�า 
จ�าจากการเล่น จ�าแนกเหล่านี้จะคงทนและนาน

ส่ิงที่เราคาดหวังกับเด็ก นอกจากเด็กได้ความรู้แล้ว เด็กจะต้องมีทักษะชีวิตด้วย 
เด็กสามารถน�าเอามาปรับใช้ในอนาคตได้ แล้วปรับตัวอยู่ในสังคม 

เป็นคนดี เพ่ือมีการด�าเนินชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. ปฏบิัตตินเบื้องต้นและท�าตามค�าสั่งได้

2. ปรับตัวร่วมเรยีนรู้กับผู้อื่นได้อย่างสนุกสนาน

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ปฏบิัตติามกฎ กตกิาในกลุ่ม/ชัน้เรยีน/สังคม

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 109



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. พาร้องเพลง สวัสดทีักทาย
2. ทบทวนกตกิาการอยู่ร่วมกัน เพื่อเรยีนรู้จาก

กจิกรรม
3. สร้างข้อตกลงการออกไปเรยีนนอกห้องเรยีน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ร่วมสนทนาทักทาย ร้องเพลง “สวัสดทีักทาย”
2. ให้ความร่วมมอืตอบค�าถามเกี่ยวกับกฎกตกิาการ

อยู่ร่วมกัน
3. ร่วมสร้างข้อตกลงก่อนออกไปเรยีนนอกห้องเรยีน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. แบ่งกลุ่มนักเรยีนเป็น 2 กลุ่ม ก่อนออกไปเรยีน 

นอกห้องเรยีน
4.1   แนะน�าการละเล่นของชนเผ่า พร้อมสาธติ 

การละเล่นต่างๆ มภีูมปิัญญาช่วยแนะน�าและ
ครูอยู่ใกล้เพื่อดูแลและร่วมแก้ปัญหา
4.1.1 การเล่นลูกสะบ้า

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

4.1   ดูการสาธติการละเล่นจากครูและภูมปิัญญา 
เล่นการละเล่นต่างๆ ดังนี้

4.1.1 การเล่นลูกสะบ้าปั่น (ลูกสะบ้า ภาษา
ไทยใหญ่เรยีกว่า “หมากนมิ” ภาษา
มูเซอแดงเรยีกว่า “หม่ายี้สื่อต่อดะเว”)

วธิกีำรเล่น 
•   หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม ออกมาเป่ายิ้งฉุบ  

กลุ่มที่แพ้เป็นผู้วางลูกสะบ้า โดยวางเป็น 
รูปวงกลม จ�านวน 10 ลูก ระหว่างที่วาง 
ลูกสะบ้าให้นักเรยีนฝึกนับเลขไปด้วย  
เมื่อได้ยนิสัญญาณนกหวดีให้กลุ่มที่ชนะเป็น 
ผู้โยนลูกสะบ้า โดยยนืเรยีงแถวตอนลกึ  
อยู่ฝั่งตรงข้ามกลุ่มแรก

•   วธิกีารโยน โยนด้วยมอืขวา/มอืซ้าย/ก�าปั้น/
พนมมอื/วางบนหลังเท้า/คบีนิ้วเท้า/ดดีด้วยนิ้ว
มอืไปที่ลูกสะบ้าฝ่ายตรงข้าม โดยให้ลูกสะบ้า
ล้ม ระหว่างที่โยนลูกสะบ้าให้นักเรยีนฝึกนับ
เลขไปด้วยจนครบทุกคน แล้วจงึนับจ�านวนที่
ลูกสะบ้าล้มได้คะแนนตามลูกสะบ้าที่ล้ม

•   เมื่อโยนครบทุกคน ให้เปลี่ยนวธิกีารโยน  
เป็นโยนด้วยมอืซ้าย/ก�าปั้น/พนมมอื/วางบน 
หลังเท้า/คบีนิ้วเท้า/ดดีด้วยนิ้วมอื ตามล�าดับ 
และนับคะแนนไปเรื่อยๆ

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21110



กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4.1.2 การเล่นตวีงล้อ

4.1.3 การเล่นม้ากะลามะพร้าว

4.1.4 การเล่นรถสามล้อ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4.1.2 การเล่นตวีงล้อ (ภาษาไทยใหญ่  

เรยีกว่า “หมากล้อ” ภาษามูเซอแดง 
เรยีกว่า “แอแซะคอืเว”)

วธิกีำรเล่น
•   ให้นักเรยีนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เข้าแถว 

ตอนลกึ โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับอุปกรณ์  
วงล้อ 1 วง และไม้ส�าหรับตัวงล้อ 1 ชิ้น

•   นักเรยีนที่อยู่หน้าสุดของแต่ละกลุ่มเป็น 
ผู้เล่นคนแรก

•   ให้นักเรยีนใช้ไม้ตวีงล้อของตัวเอง ไปยังจุด 
ที่ก�าหนดไว้ แล้วตวีนกลับมาให้เพื่อนคนถัดไป
ที่อยู่ในแถว

•   นักเรยีนเล่นวนกันไปจนครบคน
•   กลุ่มใดสามารถเล่นได้ครบจ�านวนคนก่อนจะ

เป็นผู้ชนะ
4.1.3 การเล่นม้ากะลามะพร้าว (ภาษาไทย

ใหญ่เรยีกว่า “ม้าก๊อบแก๊บ”  
ภาษามูเซอแดง เรยีกว่า “มะเปาคอืเว”)

วธิกีำรเล่น
•   ให้นักเรยีนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เข้าแถว 

ตอนลกึ โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับอุปกรณ์  
“ม้าก๊อบแก๊บ” หรอื กะลา 2 กะลาที่ร้อยเชอืก
ไว้แล้ว กลุ่มละ 1 ชิ้น 

•   นักเรยีนที่อยู่หน้าสุดของแต่ละกลุ่มเป็นผู้เล่น
คนแรก

•   ให้นักเรยีนเดนิบนกะลา ไปยังจุดที่ก�าหนดไว้ 
แล้ววนกลับมาให้เพื่อนคนถัดไปที่อยู่ในแถว

•   นักเรยีนเล่นวนกันไปจนครบคน
•   กลุ่มใดสามารถเล่นได้ครบจ�านวนคนก่อนจะ

เป็นผู้ชนะ
4.1.4 การเล่นรถสามล้อ (ภาษาไทยใหญ่  

เรยีกว่า “หมากล้อ” ภาษามูเซอแดง 
เรยีกว่า “แอแซะคอืเว”)
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

5. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
5.1   ลูกๆ รู้สกึอย่างไรที่ได้เล่นร่วมกัน
5.2 จากการละเล่นที่ลูกๆ เล่น จ�าได้ไหมว่า  

มขี้อตกลงไรบ้างก่อนไปเล่น
5.3 มใีครไม่ปฏบิัตติามข้อตกลงบ้าง เพราะอะไร
เชื่อมโยง C (Connect)
5.4 เวลาเพื่อนๆ เล่นกันแล้วไม่ปฏบิัตติามข้อตกลง 

เกดิอะไรขึ้นบ้าง
ปรับใช้ A (Apply) 
5.5 กฎกตกิาในห้องเรยีนของเราควรมอีะไรบ้าง
5.6 เราควรปฏบิัตตินอย่างไรในการอยู่ร่วมกัน 

ในสังคม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
วธิกีำรเล่น
•   ให้นักเรยีนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เข้าแถว 

ตอนลกึ โดยทุกคนในกลุ่มจะได้รับอุปกรณ์ 
รถสามล้อ คนละ 1 คัน 

•   นักเรยีนที่อยู่หน้าสุดของแต่ละกลุ่มเป็นผู้เล่น
คนแรก

•   ให้นักเรยีนนั่งรถสามล้อ และไหลลงจากเนนิ 
ทลีะคน

•   นักเรยีนเล่นวนกันไปจนครบคน
•   กลุ่มใดสามารถเล่นได้ครบจ�านวนคน 

ก่อนจะเป็นผู้ชนะ
5. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 5.1 – 5.6 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. แสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตา เช่น เรยีกนักเรยีนว่า “ลูก”

2. รูจ้กันกัเรยีนและน�าข้อมลูจากการรูจ้กันกัเรยีนมาออกแบบกจิกรรมให้เหมาะสม และให้มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการเล่นเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตามช่วงวัย และสร้างกฎ

กตกิา เพื่อให้นักเรยีนรู้จักการใช้ชวีติร่วมกันในสังคม

4. เปิดโอกาสให้ได้เรยีนรู้จากธรรมชาต ิน�าเอาธรรมชาต ิวัฒนธรรม ผสมผสานเพื่อการเรยีนรู้ โดยเฉพาะ

การพัฒนาทักษะชวีติ

5. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูสุธีรำ	ภู่พงศ์พันธ์กุล	
ปฐมวัย	

โรงเรียนวัดอุทัยธำรำม	กรุงเทพมหำนคร

การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจนเป็นทักษะท่ีติดตัว 
สามารถน�ามาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ท�าให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

การปลูกฝังทักษะชีวิตในวัยเรียนควรเริ่มต้ังก่อนประถมศึกษา
จึงอยากท�าหน้าท่ีน้ีให้สมบูรณ์ท่ีสุด

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. รู้จักประหยัดใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

2. มสีมรรถภาพทางร่างกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ่ – เล็กที่ดขีึ้น

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• รู้จักช่วยเหลอืและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. น�าร้องเพลง “กิ่ง ก้าน ใบ” พร้อมแสดงท่าประกอบ

2. บรรยายท่าทาง และสร้างสถานการณ์ 

3. ตัง้ค�าถามตามบทบาทสมมติ
ค�ำถำมส�ำคัญ
3.1   นักเรยีนรู้สกึอย่างไรบ้าง เมื่อฟ้าฝ่าโดนกิ่งไม้

หัก
3.2 นักเรยีนรู้สกึอย่างไร เมื่อเห็นต้นไม้ (เพื่อน) 

โดนฟ้าผ่าจนกิ่งไม้หัก

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ร่วมร้องเพลง “กิ่ง ก้าน ใบ” พร้อมแสดงท่าทาง

ประกอบ
2. ทุกคนเล่นบทบาทสมมตติัวเองเป็นต้นไม้ โดยต้นไม้

เป็นสิง่ทีม่ชีวีติ มส่ีวนประกอบเป็นล�าต้น กิง่ ก้าน ใบ
2.1   จนิตนาการท่าทางตามสถานการณ์ “ในวัน

หนึ่งท้องฟ้าเริ่มมดืครึ้ม มลีมแรงพัดผ่านต้นไม้ 
โดยเอนไปมา และฝนก็ตกอย่างแรง ต้นไม้ถูก
ลมพัด ก็ลู่ไปตามลม พัดไปทางซ้าย พัดไปทาง
ขวา และทันใดนัน้เอง ฟ้าก็ผ่าลงมาที่ต้นไม้ต้น
หนึ่ง ดังเปรี้ยงๆๆ ต้นไม้ต้นนัน้กิ่งก็หักลง” 

2.2   ท�าท่าทางกิ่งไม้อาจหัก 2 กิ่ง และท�าซ�้าๆ 
3. ตอบค�าถามที่ 3.1 และ 3.2

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. พานักเรยีนไปดูต้นไม้ในโรงเรยีน ชวนดูต้นไม้พร้อม

เล่าว่า เพราะเหตุใดต้นไม้ต้นนี้จงึเจรญิเตบิโต และ
สวยงามขนาดนี้

5. กลับมาสนทนาต่อในห้อง 
6. ให้ดูภาพป่า ที่มตี้นไม้อุดมสมบูรณ์ เปรยีบเทยีบกับ

ป่าไม้ที่ถูกท�าลายและถามค�าถามส�าคัญ
ค�ำถำมส�ำคัญ
6.1   นักเรยีนรู้สกึอย่างไรเมื่อเห็นภาพป่าไม้ 

ที่อุดมสมบูรณ์และป่าไม้ที่ถูกท�าลาย
6.2 นักเรยีนจะดูแลรักษาต้นไม้ได้อย่างไร

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. ตามครูออกไปดูต้นไม้ในโรงเรยีน พูดคุยถงึ 

ความสวยงามของต้นไม้ 

5. กลับเข้ามาสนทนาต่อในห้อง
6. ดูภาพป่าไม้ที่มตี้นไม้อุดมสมบูรณ์ เปรยีบเทยีบกับ

ป่าไม้ที่ถูกท�าลายและตอบค�าถามส�าคัญ ค�าถามที่ 
6.1 และ 6.2
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นประเมินและสรุป
7. พาเล่นเกม “แปลงผักร้อน” 

7.1   น�าเทปกาวสที�าเป็นวงกลม เป็นแปลงเต้นไม้ 
บนพื้นในห้องเรยีน จ�านวน 10 วง

7.2 ครูสาธติและอธบิายให้นักเรยีนทุกคนสมมติ
เป็นต้นไม้ เลอืกยนืในวงกลมตามสทีี่ตนเอง
ชอบ เริ่มเล่นในแปลงต้นไม้ อาจมหีลายต้น

7.3 เมื่อครูพูดว่า แปลงต้นไม้สแีดง ตอนนี้ต้นนี้ 
ไม่มคีนรดน�า้ต้นไม้ พรวนดนิเลย

7.4 ครูเปลี่ยนเป็นสอีื่นเรื่อยๆ 
8. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A 
สะท้อน R (Reflect)
8.1   ใครบ้างที่ให้เพื่อนเข้ามาอยู่ในแปลงต้นไม้ของ

ตัวเอง เพราะอะไร
เชื่อมโยง C (Connect)
8.2 นักเรยีนเคยช่วยคนอื่น ที่เขาก�าลังล�าบาก  

ท�าอย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
8.3 หากนักเรยีนเจอคนก�าลังล�าบาก จะท�าอย่างไร

เป็นอันดับแรก

ขั้นประเมินและสรุป
7. ร่วมเล่นเกม “แปลงผักร้อน”

7.1 - 7.2 นักเรยีนทุกคนสมมตติัวเองเป็นต้นไม้ 
และเลอืกยนืในวงกลมแปลงที่มสีัดส่วน 
ตามใจชอบ แปลงหนึ่งอาจมหีลายคน

7.3 นักเรยีนในแปลงสแีดงวิ่งไปอยู่ในแปลงอื่น

7.4   เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมื่อพูดเปลี่ยนส ี
8. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 8.1 – 8.3 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�าสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว

สอดคล้องกับบทเรยีน

2. มคีวามสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยเีพื่อการจัดการเรยีนการสอนอย่างเหมาะสม

3. มคีวามอ่อนโยนพร้อมที่จะให้การดูแลนักเรยีน

4. มบีุคลกิภาพอบอุ่นทัง้กริยิา ท่าทาง วาจา 

5. รอคอยค�าตอบของนักเรยีนโดยไม่รบีเร่งสรุปความรู้ และเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้แสดงความคดิเห็น

6. มกีารสื่อสารให้นกัเรยีนเรยีนรูแ้ละปฏบิตั ิมคีวามชดัเจนทัง้ด้านกตกิา ข้อตกลง และค�าสัง่ให้นกัเรยีนปฏบิตัติาม

7. สอดแทรกคุณธรรมในการเรยีนรู้ 

8. มคีวามพร้อมในการสอนเป็นล�าดับขัน้ตอน 

9. มกีารบูรณาการการเรยีนรู้ประสบการณ์จากห้องเรยีนสู่นอกห้องเรยีน

10. สอดแทรกค�าถามขณะปฏบิัตกิจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูอดิศักดิ์	ปู่หล้ำ	
ภำษำอังกฤษ	ป.1

โรงเรียนบ้ำนเลโคะ	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การท่ีเขาอยู่ ป. 1 กว่าเขาจะโต เรามีโอกาสได้ช่วยสะสมทักษะชีวิตให้กับเขา 
เพื่อให้เขาได้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

ผมเป็นลูกคนจนกระมัง คุ้นชินสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีน่ี เด็กๆ มีความจริงจัง จริงใจ 
ชุมชนให้ความอบอุ่น อยู่ที่น่ีมีความสุข เม่ือเราอยู่ในท้องถิ่น 

รู้สึกเหมือนเป็นถิ่นของเรา จึงต้ังใจท่ีจะช่วยเด็กให้ได้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. อ่านออกเสยีงค�าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลข 1 - 10 

2. ปฏบิัตติามค�าสั่งและร่วมท�ากจิกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ให้ความร่วมมอืและท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21118



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

เตรียมควำมก่อนเข้ำสู่บทเรียน
1. ทักทายเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ และทบทวนข้อตกลง 

4 สัญญลักษณ์ 
1.1   ปรบมอื Clap my hand (5 ครัง้)
1.2   ท�ามอื Open and Shut (อ้า หุบ อ้า) ตดิต่อกัน

โดยไม่ใช้เสยีง
1.3   ถามค�าถาม “ Are you ready?”
1.4   ถามค�าถาม “ Are you okay?”

2. ชักชวนร้องเพลง ท�ากจิกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
ด้วยการร้องเพลง “Little Children” และถาม 
ด้วยค�าถาม “Are you ready?”

เตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่บทเรียน
1. ทุกคนทักทาย ตอบค�าถามครู และท�าตาม

สัญลักษณ์
1.1   ปรบมอืตาม 5 ครัง้
1.2   ท�าตามเป็นสัญลักษณ์ตัง้ใจเรยีน
1.3   ตอบพร้อมกัน “Yes!” พร้อมแสดงท่าทาง 

ก�ามอืสองข้างเพื่อรวมพลัง ดันออกไปข้างหลัง
1.4   ตอบพร้อมกัน พร้อมแสดงท่าทางโดยเอาหัว

แม่มอืและนิ้วชี้ชนกันและกางนิ้วทัง้ 3 ออก 
ตอบเป็นจังหวะพร้อมกัน OK OK OK

2. ทุกคนร้องเพลง “ Little Children” แสดงท่าทาง 
โยกตัวตามจังหวะ ตอบพร้อมกัน OK OK OK

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. เสนอสื่อ บัตรตัวเลข ลูกโป่งสตี่างๆ และถาม  

“เราจะเรยีนอะไรวันนี้”
3.1   น�าเสนอเพลง One – Two – Three Song
3.2 ตัง้ค�าถาม What is this number? พร้อมแสดง

บัตรตัวเลข
3.3 ถามซ�า้เป็นรายบุคคล What is this number? 

พร้อมแสดงบัตรตัวเลข 
4. เสนอสื่อลูกโป่งสตี่างๆ ถาม “ Everybody, let’s 

count…..
4.1   ถามซ�า้ให้ตอบเป็นรายบุคคล Please count
4.2   เปลี่ยนกจิกรรม ถาม “ Are you Okay?”

5. แบ่งนักเรยีนเป็น 5 กลุ่ม โดยการนับ One Two 
5.1   แนะน�าเกม นับไข่ไดโนเสาร์ บอกกตกิา 

เป็นการท�างานเป็นทมี
5.2 ค�าถาม I want……eggs หรอื Give me ……..

balls (โจทย์) และส่งสิ่งของ โดยค�าสั่ง Go!

6. ปรบมอื 1 ชุด clap my hands 5 times

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. พจิารณาสื่อและตอบพร้อมกัน 

3.1 ร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบพร้อมกัน
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  
แต่ละกลุ่มเลอืกหัวหน้า 1 คน หัวหน้ายนืหัวแถว 
5.1   ทุกคนฟังกตกิา
5.2 คนที่ 1 วิ่งเก็บลูกบอลตามค�าสั่ง แล้วน�าไปใส่

ตะกร้า วิ่งเก็บตามโจทย์ Give me…..balls  
และค�าสั่ง Go! จนครบทุกคน กลุ่มใดเก็บได้
หมดก่อนและถูกต้องเป็นผู้ชนะ

6. ทุกคนปรบมอืตาม 5 ครัง้ (Clap my hands  
5 times) 

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 119



กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป
7. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
7.1   จากการเล่นเกมเก็บไข่ไดโนเสาร์ ในแต่ละกลุ่ม

แบ่งหน้าที่อย่างไร
7.2 กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุด มวีธิกีารท�างาน 

ร่วมกันอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
7.3 นักเรยีนเคยท�ากจิกรรมกลุ่มหรอืไม่  

ยกตัวอย่าง
ปรับใช้ A (Apply)
7.4  ยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ เริ่มที่บ้าน  

งานที่โรงเรยีน นักเรยีนคดิว่าจะท�างานร่วมกับ
เพื่อนอย่างไรจงึจะประสบผลส�าเร็จ

ขั้นสรุป
7. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 7.1 – 7.4 

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21120



		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. รู้และเข้าใจนักเรยีน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย

2. รู้จักนักเรยีนและน�าข้อมูลจากการรู้จักนักเรยีนไปออกแบบกจิกรรมให้เหมาะสม และมกีจิกรรมที่หลาก

หลาย

3. การเตรยีมความพร้อมผู้เรยีนให้มวีนิัยในการเรยีนรู้ด้วยการก�าหนดกฎกตกิาที่ชัดเจน

4. มคีวามสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยเีพื่อการจัดการเรยีนการสอนอย่างเหมาะสม

5. จัดการเรยีนรู้ด้วยวธิกีารและสื่อที่หลากหลายโดยไม่จ�าเป็นต้องมรีาคาแพง

6. การสอนภาษาอังกฤษ จัดกจิกรรมอย่างสนุกสนาน มชีวีติชวีา ท�าให้ผู้เรยีนสนใจและรักภาษาอังกฤษ

7. ครูเป็นส่วนหนึ่งในการเรยีนรู้ร่วมกับผู้เรยีน

8. รักและศรัทธาในวชิาที่สอน

9. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 121



ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูพิธพร	นิโกบ	
ภำษำไทย	ป.1

โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี	3	จังหวัดสตูล

ครูยุคปัจจุบันไม่เป็นผู้บอกความรู้ แต่เป็นผู้ออกแบบกิจกรรม 
และผู้อ�านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ซ่ึงไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีครูจะร่วมเรียนรู้กับนักเรียน 

เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตลอดชีวิต

หวังว่าวันหน่ึงที่เขาก้าวออกไปจากโรงเรียน เขาจะได้ด�าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
โดยที่สามารถแก้ปัญหาได้ สามารถท่ีจะคิดวิเคราะห์ได้ 

หรือจัดการอารมณ์ของตนเองและอยากให้นักเรียนทุกคนจบไปเป็นคนดีของสังคม

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• อ่านออกเสยีงเลขไทยได้ชัดเจนและเขยีนเลขไทยได้สวยงาม

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ปฏบิัตติามกฎ กตกิา และระเบยีบของสังคม

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21122



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. แสดงภาพสตัว์ให้ดแูละชวนสนทนาถงึชนดิของสัตว์ 

ชือ่สตัว์ เขยีนจ�านวนสัตว์ และขออาสาสมัครมาเขยีน
จ�านวนสตัว์บนกระดาน 

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. สนทนาโดยการตอบค�าถาม และออกไปเขยีนตัวเลข

บนกระดาน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
2. เล่าความรู้เกี่ยวกับเลขไทย แทรกความรู้ประวัติ

อักษรไทยเพิ่มเตมิ
3. สาธติการเขยีนตัวเลขไทย ทลีะ 1 ตัว แจกใบงานให้

คดิตัวเลขไทย ตรวจและชมเชย

4. ทบทวนการอ่านและเขยีนตัวเลข โดยเตรยีมจาน
กระดาษ เขยีนตัวเลขไทยไว้ให้นักเรยีนออกมาตดิตัว
หนบีเท่าจ�านวนตัวเลข

5. แบ่งนักเรยีนเป็น 5 กลุ่ม แจกกระดาษที่ครูแบ่งช่อง
ไว้ให้นักเรยีน 9 ช่อง ให้นักเรยีนกลุ่มละ 1 ใบ และ
แจกภาพสัตว์ขนาดเล็ก กลุ่มละ 4 – 5 ภาพ

6. ให้นักเรยีนเล่นเกม “ค้นหาตัวเลขไทย” โดยแบ่ง
นักเรยีนเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน แต่ละกลุ่มใช้เวลา  
15 นาท ี

7. ให้น�าเสนอว่า แต่ละกลุ่มได้ตัวเลขมากี่ตัว

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
2. สนใจสาระที่ครูเพิ่มเตมิ

3. สนใจการสาธติการเขยีนตัวเลขไทย
3.1 ฝึกเขยีนตัวเลขในอากาศพร้อมๆ กันกับครู  

เขยีนบนกระดาน
3.2 ท�ากจิกรรมจุ่มหมกึ โดยนักเรยีนลุกขึ้นยนื  

เอามอืเท้าสะเอว ใช้ก้นแทนปากกาเขยีนตัวเลข
ไทยตามที่ก�าหนด เมื่อครบทุกตัว เล่นเกม 
จิ๊กซอว์ตัวเลข

3.3 แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ช่วยกันต่อ 
จิ๊กซอว์ กลุ่มใดเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ

4. ร่วมทบทวนการอ่าน เขยีนตัวเลขไทย โดยส่งตัว
แทนออกมาตดิจานกระดาษตามจ�านวนตัวเลข

5. แต่ละกลุ่มช่วยกันเขยีนตัวเลขไทย 1 – 9 ลงใน 
จานกระดาษ ช่องละ 1 ตัว จากนัน้ตัดภาพสัตว์ 
ตดิลงในจานกระดาษให้มจี�านวนตรงกับตัวเลข 
ภายในเวลา 15 นาที

6. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เล่นเกม “ค้นหาตัวเลข
ไทย” 
6.1   ในแต่ละกลุ่มจะมผีู้เล่นคนหนึ่งที่พูดไม่ได้
6.2 ในแต่ละกลุ่มจะมผีู้เล่นคนหนึ่งที่เดนิไม่ได้
6.3 ในแต่ละกลุ่มจะมผีู้เล่นคนหนึ่งที่มองไม่เห็น

7. หมดเวลา 15 นาท ีทุกคนในกลุ่มอ่านตัวเลขที่ค้นหา
ได้ เพื่อนๆ กลุ่มอื่นอ่านตาม
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป
8. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
8.1   ใครบ้าง ปฏบิัตติามกฎกตกิาการเล่นเกม 

ที่ครูวางไว้
8.2 ใครบ้างไม่ปฏบิัตติามกฎกตกิาการเล่นเกม 

เพราะอะไร 
เชื่อมโยง C (Connect)
8.3 ในห้องเรยีนหรอืในโรงเรยีน มกีฎกตกิาอะไร

บ้าง
8.4 ที่ผ่านมานักเรยีนท�าตามกฎกตกิาในห้องเรยีน 

หรอื ในโรงเรยีนหรอืไม่ เพราะอะไร
ปรับใช้ A (Apply) 
8.5 ถ้าเทุกคนท�าตามกฎกตกิาในห้องเรยีน 

ห้องเรยีนจะเป็นอย่างไร
8.6 ท�าไมนักเรยีนต้องปฏบิัตติามกฎกตกิาของ

ห้องเรยีนหรอืโรงเรยีน

ขั้นสรุป
8. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 8.1 – 8.6 

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21124



		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. สามารถเทียบเปรียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�าคัญต่อชีวิตและใช้ชีวิตประจ�าวัน

ได้อย่างสอดคล้องกับบทเรยีน (บูรณาการ)

2. รูจ้กันกัเรยีน น�าข้อมลูจากการรูจ้กันักเรยีนไปออกแบบกจิกรรมให้เหมาะสม และให้มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย

3. จัดการเรยีนการสอนตามขัน้ตอนจากง่ายไปยาก

4. การปลูกฝังวินัย กฎกติกา การเสริมแรงให้ก�าลังใจเพื่อให้นักเรียนได้ท�าดีและถูกต้องระหว่างกิจกรรม

การเรยีนการสอน

5. มกีารใช้ค�าถามสะท้อนย้อนความคดิจากกจิกรรมที่นักเรยีนได้ปฏบิัตสิู่การพัฒนาทักษะชวีติ

6. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูสุพรรณี	ณรงค์กุล	
ภำษำไทย	ป.	2

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ	๘๐	(วังปริง	เพ็ชรไพศำล)	จังหวัดสงขลำ

ครูจะหยุดน่ิงไม่ได้ การปรับตัว การเป็นผู้เรียนรู้ 
เพื่อให้เป็นผู้รอบรู้ เพื่อถ่ายทอดสู่นักเรียน

ต้ังใจสอน ช่วยเขา ท�าให้เขาเป็นคนดี เพื่อกลับมาช่วยสังคมของเขา

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• อ่านออกเสยีงค�าที่อยู่บนมาตราตัวสะกดแม่กนได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ชื่นชมควาวมส�าเร็จ ความสามารถ และการกระท�าที่ดีของเพื่อนด้วยค�าพูด ภาษากาย  

 หรอืสัญลักษณ์

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21126



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นเตรียมควำมพร้อม
1. กจิกรรมไทยรัฐทวีจี�าลอง “รายการไทยรัฐ ๘๐”

1.1   ชวนนักเรยีนทุกคนร่วมท�ากจิกรรม
1.2   ชักชวนให้ชื่นชม และถามความรู้สกึ 

เมื่อได้รับค�าชม

ขั้นเตรียมควำมพร้อม
1. ร่วมกจิกรรมไทยรัฐทวีจี�าลอง

1.1. ทุกคนออกทวี ีโดยบอกว่า วันนี้ฉันท�าความดี
อะไร

1.2. เพื่อนๆ ปรบมอืชื่นชม และบอกความรู้สกึ  
เมื่อได้รับความชื่นชม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
2. แจกบัญชบีัตรค�าพื้นฐาน ให้หาค�าที่ม ี“น” สะกด 

กลุ่มละ 3 ค�า และให้อ่านออกเสยีงทลีะกลุ่มจาก 
ใบงาน

3. ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (เวยีนฐาน) จนครบ
ทุกกลุ่ม และคอยให้ค�าปรกึษา

4. ชักชวนเล่นเกมวอลเลย์บอลผนืผ้า
4.1    จัดนักเรยีนเป็น 2 กลุ่ม A และ B
4.2  แจกอุปกรณ์ คอืผนืผ้ากลุ่มละ 1 ผนื

4.3  อธบิายเกมโดยการสาธติและบอกกตกิา 
“โดยกลุ่มที่รับบอลได้จะได้ 1 คะแนน”

4.4 และเมื่อกลุ่มตัวเองรับบอลได้ให้ชื่นชมกัน 
โดยแสดงสัญลักษณ์

4.5 ขณะที่นักเรยีนเล่นเกม ครูคอยให้ก�าลังใจ  
และซักถามค�าถามส�าคญั “ ท�าอย่างไรจงึชนะ” 
“ ท�าไมถงึพลาด จะแก้ไขอย่างไร”

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
2. รับบัตรค�าพื้นฐาน

2.1. รับบัตรอักษร และร่วมร้องเพลงท�าท่าประกอบ 
เช่น
ใครอยำกเป็นเศรษฐ ีหนูละซ ีหนูละซี
ใครอยำกขี่เครื่องบนิ หนูละซ ีหนูละซี

2.2. รับบัตรอักษร หาค�าที่ม ี“น” สะกด กลุ่มละ  
3 ค�า โดยขดีเส้นใต้ และอ่านออกเสยีงทลีะคน

3. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้โดยการเวยีนฐาน

4. เล่นเกมวอลเล่ย์บอลผนืผ้า
4.1. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม A และ B
4.2. รับผนืผ้า กลุ่มละ 1 ผนื ท�าความเข้าใจ 

ในวธิกีารเล่นและกตกิา
4.3. เล่นเกม

4.4. แสดงการชื่นชมเพื่อน โดยใช้สัญลักษณ์ เช่น 
ยกนิ้ว
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ขั้นสรุป
5. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A 
สะท้อน R (Reflect)
5.1   ขณะเล่นเกมเกดิอะไรขึ้นบ้าง
5.2 นักเรยีนมวีธิกีารอย่างไรเพื่อให้กลุ่มตัวเองได้

คะแนน
5.3 แต่ละกลุ่มมวีธิกีารเหมอืนหรอืต่างกันหรอืไม่ 

อย่างไร 
5.4 เมื่อเพื่อนให้ค�าชื่นชมเมื่อท�าแต้มได้ นักเรยีน

รู้สกึอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connec)
5.5 นักเรยีนเคยได้รับการชื่นชมจากใครบ้าง  

และท�าไมถงึได้รับการชื่นชม
ปรับใช้ A (Apply)
5.6 หากเพื่อนนักเรยีนสอบได้ที่ 1 หรอืได้รับทุน

การศกึษา นักเรยีนจะแสดงความยนิดกีับเพื่อน
อย่างไร

ขั้นสรุป
5. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 5.1 – 5.6

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21128



		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. รู้และเข้าใจนักเรยีน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย

2. จัดกจิกรรมการเรยีนรู้ ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความสามารถเฉพาะและความต้องการที่ไม่เหมอืนกัน

3. รูจ้กันกัเรยีนและน�าข้อมลูจากการรูจ้กันกัเรยีนไปออกแบบกจิกรรมให้เหมาะสม และให้มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย

4. สอดแทรกสาระส�าคัญและจัดกจิกรรมอย่างเหมาะสม

5. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูหัสยำรัตน์	ปัญไชยโชค	
วิทยำศำสตร์	ป.	3

โรงเรียนบ้ำนจ่ำโบ่	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เราอยากเห็นเขามีชีวิตท่ีดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เป็นภาระของสังคม

เราอยากเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะเป็นก�าลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านอื่นๆ 
ว่าขนาดเราเป็นชุมชนเล็กๆ เราก็ยังท�าได้ส่งผลเล็กๆ ให้โรงเรียนท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกัน 

น�ากระบวนการเรียนการสอนไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. รู้จักลักษณะและการด�ารงชวีติของสัตว์ได้ 1 ชวีติ

2. รู้จักมาตรา แม่ ก กา สาระวชิาภาษาไทย

3. รู้เรื่องของสัตว์ สาระวชิาวทิยาศาสตร์

4. มคีวามเมตตากรุณาในเรื่องศาสนา

5. รู้จักค�าศัพท์พื้นฐาน วชิาภาษาอังกฤษ

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• สื่อสารกับผู้อื่นทัง้ด้านภาษาพูด ภาษากาย ด้วยความสุภาพและเป็นมติร

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21130



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. พูดคุยทักทายในบรรยากาศที่อบอุ่น  

และท�ากจิกรรมต่อไปนี้
1.1. ท่องอาขยาน แม่ ก กา

1.2. ให้บอกชื่อสัตว์ที่มอียู่ในบทอาขยาน
2. สอดแทรกค�ำถำมเพื่อกำรพัฒนำทักษะชวีติ 

1.1   เมื่อเพื่อนตอบค�าถามถูก นักเรยีนควร 
แสดงความยนิดกีับเพื่อนอย่างไร

1.2   นักเรยีนสามารถสื่อสารกับเพื่อนอย่างไรได้บ้าง 
เพื่อให้เพื่อนรู้สกึว่า สิ่งที่เพื่อนท�าเป็น 
สิ่งที่น่ายนิด ีน่ายกย่อง

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทุกคนทักทายครูด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น คุ้นเคย 

และปฏบิัตกิจิกรรมต่อไปนี้
1.1   ท่องบทอาขยาน แม่ ก กา พร้อมปรบมอื  

4 จังหวะ จังหวะ 1 ปรบตัก จังหวะ 2 ปรบมอื
ซ้ายของตนเอง จังหวะที่ 3 ปรบตัก จังหวะ 4 
ปรบมอืซ้ายของเพื่อนที่อยู่ด้านขวามอืของตน

1.2   บอกชื่อสัตว์ที่อยู่ในบทอาขยานทลีะคน 
2. สอดแทรกค�าถามเพื่อการพัฒนาทักษะชวีติ  

โดยทุกคนตอบค�าถาม ที่ 2.1 – 2.2

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. โดยให้เล่นเกมจับคู่ “นี่หัว ตัวอยู่ไหน” วางรูปสัตว์

ในส่วนที่เป็นล�าตัวกลางห้องและแจกซอง
3.1   อธบิายเกม และให้สัญญาณเริ่มเล่นเกม

3.2 กระตุ้นให้เล่นเกม เตอืนให้มกีารชื่นชม 
กันและกัน

3.3 ชวนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ในประเด็น
ส�าคัญๆ คอื “อวัยวะส�าคัญที่ใช้ในการด�ารง
ชวีติ”

4. แบ่งนักเรยีนเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้จ�านวนเท้าของสัตว์
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่สัตว์ 2 เท้า และสตัว์ 4 เท้า

5. ให้อภปิรายเกี่ยวกับอวัยวะส�าคัญของสัตว์ที่ใช้ใน
การด�ารงชวีติ เวลา 10 นาที

6. ให้ส่งตัวแทนออกมาน�าเสนอ
7. ให้วาดรูปสัตว์ที่ตนเองชอบ 1 ชนดิ พร้อมบอก

อวัยวะส�าคัญในการด�ารงชวีติ
8. เล่านทิานเรื่อง “เสยีงปืนลั่น”

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ร่วมเล่นเกม “นี่หัว ตัวอยู่ไหน”

3.1   รับซองซึ่งเป็นส่วนหัวของสัตว์ได้แก่ ไก่ กา 
มด เป็ด หมา หมู กระรอก และวัว พร้อมฟัง
ค�าอธบิาย และเปิดซองรับหัวสัตว์คนละ 1 รูป 
แล้วส่งต่อไปด้านหลัง

3.2 เมื่อรับซองให้ใช้ค�าพูดหรอืแสดงท่าทาง
ขอบคุณ ยนิด ีและเน้นใช้ภาษาสุภาพขณะที่ท�า
กจิกรรม เมื่อได้ยนิสัญญาณ รบีต่อส่วนหัวกับ
ล�าตัว และช่วยกันตรวจสอบว่าถูกต้องหรอืไม่ 

3.3 ทุกคนร่วมสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะส�าคัญในการ
ด�ารงชวีติของสัตว์

4. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

5. ร่วมอภปิรายในกลุ่มเกี่ยวกับอวัยวะส�าคัญในการ
ด�ารงชวีติของสัตว์

6. ส่งตัวแทนออกไปน�าเสนอ
7. วาดรูปสัตว์ที่ชอบ 1 ตัว พร้อมกับบอกอวัยวะส�าคัญ

ที่ใช้ในการด�ารงชวีติของสัตว์นัน้ๆ
8. ฟังนทิาน “เสยีงปืนลั่น” เมื่อนทิานจบเรื่องแสดง

ความคดิเหน็ ในประเดน็ การฆ่าสตัว์หรอืทรมานสตัว์
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ขั้นสรุป
9. ให้ร่วมกันบอกอวัยวะต่างๆ ที่มคีวามส�าคัญต่อ 

การด�ารงชวีติ
10. ให้ช่วยกันวเิคราะห์ว่า หากสัตว์ขาดอวัยวะที่ส�าคัญ

ในการด�ารงชวีติ จะเกดิผลกระทบอย่างไร
11. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
11.1 ขณะที่ท�ากจิกรรม นักเรยีนมวีธิกีารสื่อสาร/ 

พูดกับเพื่อนอย่างไรบ้างในการแสดงความยนิด ี
หรอืชื่นชมเพื่อน และให้ยกตัวอย่าง

11.2 เมื่อเพื่อนมาแสดงความยนิด ีหรอืชื่นชม
นักเรยีน นักเรยีนรู้สกึอย่างไร

เชื่อมโยง C (Connect)
11.3 โดยปกต ิในชวีติประจ�าวัน นักเรยีนมวีธิกีาร

สื่อสารกับเพื่อนอย่างไร 
11.4 การสื่อสารในชวีติประจ�าวันของนักเรยีน 

นักเรยีนมวีธิกีารสื่อสาร ชื่นชมหรอืแสดง 
ความยนิดกีับคนอื่นอย่างไร เช่น พ่อแม่ ครู

ปรับใช้ A (Apply) 
11.5 ยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวนักเรยีนที่อาจ

จะเกดิขึ้น หากเพื่อนของนักเรยีนชนะได้รับ
รางวัลการประกวดเล่านทิาน นักเรยีนจะแสดง
ความยนิดกีับเพื่อนอย่างไร

11.6 นักเรยีนจะมวีธิการสื่อสารกบัเพื่อนอย่างสภุาพ
และเป็นมติรได้อย่างไร 

ขั้นสรุป
9. ร่วมกันบอกอวัยวะต่างๆ ที่มคีวามส�าคัญต่อการ

ด�ารงชวีติ
10. ช่วยกันวเิคราะห์ว่า หากสัตว์ขาดอวัยวะที่ส�าคัญ 

ในการด�ารงชวีติ จะเกดิผลกระทบอย่างไร
11. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 11.1 – 11.6

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21132



		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. รู้และเข้าใจนักเรยีน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย

2. รูจ้กันกัเรยีนและน�าข้อมลูจากการรูจั้กนักเรยีนไปออกแบบกจิกรรมให้เหมาะสม และมกีจิกรรมทีห่ลากหลาย

3. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�าสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว

สอดคล้องกับบทเรยีน

4. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�าคัญต่อชีวิตและใช้ชีวิตประจ�าวัน

ได้อย่างสอดคล้องกับบทเรยีน (บูรณาการ)

5. ครูจดัการการเรยีนรู้ผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลาย ท�าให้นกัเรยีนได้สือ่สารกับผูอ้ืน่ด้วยความสุภาพและเป็น

มติร ส่งผลให้มทีักษะด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดกีับผู้อื่น 

6. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูศรัณยำ	ถนอมวงศ์	
ภำษำไทย	ป.3

โรงเรียนวัดอุทัยธำรำม	กรุงเทพมหำนคร	

ครูไม่ใช่ผู้ลงมือท�า แต่เป็นผู้ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือท�า

ดวงตาท่ีใสซื่อท่ีมองมายังเรา บันดาลใจให้เราต้องพัฒนาตนเอง 
เพื่อเอาความรู้ความสามารถไปพัฒนาเขาให้เขาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. อธบิายและบอกประโยชน์ของการน�าประโยคบอกเล่าและปฏเิสธไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

2. ใช้ประโยคบอกเล่าและปฏเิสธในการสื่อสารได้ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ชื่นชมความส�าเร็จ ความสามารถ และการกระท�าที่ดีของเพื่อนด้วยค�าพูด ภาษากาย หรือ 

 สัญลักษณ์ได้

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21134



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ครูทบทวนการปรบมอื 1 ครัง้ 2 ครัง้ 3 ครัง้ 5 ครัง้ 

ครูแนะน�าการปรบมอื 4 จังหวะ

2. ชวนร้องเพลง เพื่อทบทวนความรู้เดมิด้วยเพลง
ประโยค 3 ส่วน โดยแสดงเนื้อเพลงจาก  
Power point

3. ถาม ค�าถามส�าคัญ : “จากเนื้อเพลง บอกอะไร
บ้าง”

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทบทวนการปรบมอื 1 ครัง้ 2 ครัง้ 3 ครัง้ 5 ครัง้ 

ปรบมอื 4 จังหวะ จังหวะ ที่ 1 มอืซ้ายปรบกับ
มอืขวาของตัวเอง จังหวะที่ 2 มอืซ้ายปรบกับ
มอืขวาของเพื่อน จังหวะที่ 3 มอืซ้ายปรบกับมอืขวา
ของตัวเอง จังหวะที่ 4 มอืซ้ายและมอืขวาปรบพื้น

2. อ่านเนื้อเพลงพร้อมกัน 1 ครัง้ ร้องเพลงตามครู
พร้อมกัน 1 ครัง้ พร้อมปรบมอืตามจังหวะเพลง 

3. ร้องเพลง สนทนาตอบค�าถาม 

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. แสดงประโยค “แมวกนิปลา” โดย Power point 

ให้นักเรยีนช่วยกันแยกประโยคว่า ค�าใดท�าหน้าที่
ประธาน กรยิา กรรม ใส่ลงในตาราง

 ประโยค ประธำน กรยิำ กรรม
     แมว กนิ ปลา
5. ให้ความรู้ว่าประโยคที่มปีระธาน กรยิา กรรมเรยีก

ว่า ประโยคบอกเล่า  
ประธำน : ผู้กระท�า/ผู้แสดง ตอบว่าใคร 
กรยิำ : ภาคแสดง ตอบว่าท�าอะไร  
กรรม : ผู้ถูกกระท�า ตอบว่าที่ไหน/อย่างไร

6. แนะน�ากจิกรรมแข่งเรยีงประโยค
6.1   แจกบัตรงาน

6.2 แนะน�าการเรยีงบัตรงานและตรวจสอบผลงาน 
ความถูกต้องของทุกกลุ่มพร้อมกับชื่นชม
นักเรยีนแต่ละกลุ่มด้วยวธิทีี่หลากหลาย

6.3 เฉลยโดย Power point และให้นักเรยีนช่วยกัน
วเิคราะห์หน้าที่ของค�าในแต่ละประโยค 

      ค�ำถำมส�ำคัญ ประโยคข้างต้น มปีระธาน 
กรยิา กรรม เรยีกว่า ประโยคอะไร (บอกเล่า)

 ประโยค ประธำน กรยิำ กรรม
 บอกเล่ำ แมว กนิ ปลา
     แดง เล่น ฟุตบอล
     ฉัน เช็ด  บ้าน
     ป้อม อ่าน หนังสอื

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. - 5. ฟังค�าอธบิายและตอบค�าถาม

6. แข่งขันเรยีงประโยค
6.1   ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับบัตรค�าให้กลุ่มละ  

2 ประโยค 
6.2 ให้แต่ละกลุ่มวางบัตรค�าเรยีงประโยคให้ถูกต้อง 

บนโต๊ะทัง้ 2 ประโยค

6.3 ดูค�าเฉลยและช่วยกันวเิคราะห์หน้าที่ของค�า 
ในแต่ละประโยคโดยตอบค�าถามส�าคัญ 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
7. แนะน�าประโยค “แมวไมก่นิปลา” ให้นักเรยีน

สังเกตว่ามคี�าใดเพิ่มมา (ค�าว่า “ไม่”) เมื่อเตมิค�า
ว่า ”ไม่” ลงในประโยค “แมวกนิปลา” ท�าให้เข้าใจ
ได้ว่า เป็นการไม่ยอมรับหรอืคัดค้านเราเรยีกว่าเป็น 
ประโยคปฏเิสธ แสดงค�าว่า “ปฏเิสธ” ช่องประโยค 
ใน Power point

 ประโยค ประธำน  กรยิำ กรรม
 ปฏเิสธ แมว ไม่   กนิ ปลา
8. ให้แข่งขันเรยีงประโยค แจกบัตรค�าเปล่าและปากกา

เมจกิ ให้นักเรยีนเตมิค�าที่กลุ่มคดิว่าท�าให้ประโยค 
ที่นักเรยีนได้รับเป็นประโยคปฏเิสธ

9. ตรวจสอบผลงานความถูกต้องของทุกกลุ่มพร้อม
กับชื่นชมนักเรยีนแต่ละกลุ่มด้วยวธิทีี่หลากหลาย

10. น�าประโยคบอกเล่าขึ้น Power point. ให้นักเรยีน
ช่วยกันเตมิค�า เพื่อท�าให้ประโยคเหล่านี้เป็นประโยค
ปฏเิสธ

ประโยค  ประธำน  กรยิำ กรรม
ปฏเิสธ  แมว ไม่ กนิ ปลา
ปฏเิสธ  แดง ไม่ได้ เล่น ฟุตบอล
ปฏเิสธ  ฉัน ไม่ได้ เช็ด บ้าน
ปฏเิสธ  ป้อม ไม่ อ่าน หนังสอื

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
7. ฟังค�าแนะ น�าประโยค “แมวไม่กนิปลา” ท�าให้เข้าใจ

ได้ว่า เป็นการไม่ยอมรับหรอืคัดค้านเราเรยีกว่าเป็น 
ประโยคปฏเิสธ

แสดงค�าว่า “ปฏเิสธ” ในตารางประโยค

8. แข่งขันเรยีงประโยคโดยเตมิค�าที่กลุ่มคดิว่า 
ท�าให้ประโยคที่ได้รับเป็นประโยคปฏเิสธ

9. ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

10. เตมิค�าว่า “ไม่” ในประโยคบอกเล่าในตาราง
ประโยค

ขั้นสรุป
11. แนะน�าการแต่งประโยคจากภาพ 

11.1 แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน
11.2 ในขณะที่เพื่อนออกมาน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน  

ให้แต่ละกลุ่มคดิค�าชมเพื่อนกลุ่มอื่นที่ออกมา 
น�าเสนอ และใช้ค�าถามกระตุ้นความคดิ 
(พจิารณาตามค�าตอบของนักเรยีน)

12. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
12.1  ขณะท�ากจิกรรม เพื่อนชื่นชมนักเรยีนอย่างไร 

เมื่อกลุ่มของนักเรยีนตอบค�าถามถูก 
เชื่อมโยง C (Connect)
12.2  ที่ผ่านมานักเรยีนเคยท�างานแล้วได้รับค�าชื่นชม

จากผู้อื่นไหม อย่างไร 
12.3  นักเรยีนรู้สกึอย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
12.4 ดังนัน้ ในการจะคบเพื่อน หรอืสร้างสัมพันธภาพ

ที่ดกีับเพื่อน เราควรจะปฏบิัตติัวอย่างไร
12.5 ถ้าเหน็เพือ่นท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง เราควรจะท�าอย่างไร

ขั้นสรุป
11. แต่งประโยคที่สอดคล้องกับภาพเป็นประโยคบอก

เล่า 2 ประโยค และประโยคปฏเิสธ 2 ประโยคลง 
ในกระดาษชาร์จ 
11.1 แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน
11.2 ในขณะที่เพื่อนออกมาน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน  

ให้แต่ละกลุ่มคดิค�าชมเพื่อนกลุ่มอื่นที่ออกมา
น�าเสนอ

12. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 12.1 – 12.5
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. รูจ้กันกัเรยีนและน�าข้อมลูจากการรูจ้กันกัเรยีนไปออกแบบกจิกรรมให้เหมาะสม และให้มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย 

2. มคีวามสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยเีพื่อการจัดการเรยีนการสอนอย่างเหมาะสม

3. สนใจทุกค�าตอบของนักเรยีน และมคีวามฉับไวในลักษณะที่เรยีกว่า “เชื่อมโยงค�าตอบนักเรยีนสู่ค�าถาม

หรอืการเรยีนรู้ต่อไปทันท”ี

4. ครูสนใจนักเรยีนทั่วถงึ ระหว่างการปฏกิจิกรรมการเรยีนรู้ ครูจะคอยดูแลใกล้ชดิกับนักเรยีน ให้ก�าลังใจ

และให้ค�าแนะน�า

5. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูมณีรัตน์	รัตนวิชัย	
วิทยำศำสตร์	ป.3

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์	จังหวัดสมุทรปรำกำร

ข้าพเจ้าเป็นครูด้วยความรักและอุดมการณ์ เชื่อม่ันในแนวทางบูรณาการ 
จึงพร้อมท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยเน้นการบูรณาการเป็นส�าคัญ

การออกค่ายชนบทเป็นแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้ให้ซ้ืออะไรก็ซ้ือหาไม่ได้ด้วยเงิน 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. บอกความหมายของ 3R ได้อย่างถูกต้อง

2. สามารถแยกแยะขยะได้ถูกต้องตามประเภทของขยะ

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ให้ความร่วมมอืและท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21138



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. สนทนาทักทาย ชวนปฏบิัตกิจิกรรม “กระจก”
2. น�าเสนอภาพโลกเสื่อมโทรม “โลกร้องไห้ โลกร้อน” 

โดย Power Point แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรยีนรู้
และตอบค�าถามส�าคัญ ดังนี้
2.1   นักเรยีนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
2.2 จากที่นักเรยีนสังเกตเห็นนักเรยีนคดิว่า  

มสีาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง
2.3 เพิ่มเตมิความรู้ประกอบสาเหตุของการเกดิ

สภาวะโลกร้อน เช่น การตัดต้นไม้ท�าลาย
ป่าท�าให้เกดิสภาวะโลกร้อนเพราะก่อให้เกดิ
ปรากฏการณ์ก๊าซเรอืนกระจก (ให้นักเรยีน 
ดูคลปิ)

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทุกคนปรบมอื 5 ครัง้ ปรบให้ดัง โยกตัวไปมา  

หัวเราะฮาๆ ดังๆ จากนัน้นับ 1 และ 2 สลับนั่งยนื
2. ชมภาพโลกเสื่อมโทรม โลกร้องไห้ จาก power 

point แล้วสนทนาตอบค�าถามส�าคัญที่ 2.1 – 2.2

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. น�าเสนอคลปิวดีโิอ เรื่อง ปังปอนด์ธนำคำรขยะ

4. ให้ค�าอธบิายเพิ่มเตมิ วธิกีารใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างประหยัด คุ้มค่า ซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อน 
วธิกีารหนึ่งจาก Clip VDO คอืการจัดการกับขยะ

5. ถามค�าถาม “เห็นอะไรจากวดีโิอ” เชื่อมโยงค�าตอบ
นักเรยีนสู่วธิกีารก�าจัดขยะ 3 ค�า (3 R)

6. แนะน�ากจิกรรมการแยกขยะ.โดยแบ่งกลุ่มเน้นให้
ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ในกลุ่ม แจกอุปกรณ์ให้ปฏบิัติ
กจิกรรมในกลุ่ม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ชมคลปิวดีโิอเพิ่มเตมิความรู้การเกดิสภาวะโลกร้อน

เกี่ยวกับปรากฏการณ์ก๊าซเรอืนกระจก ”ปังปอนด์ 
ธนาคาร”

4. ฟังค�าอธบิายเพิ่มเตมิและร่วมอภปิราย

5. ร่วมสนทนาตอบค�าถามส�าคัญจาก VDO ร่วม
อธบิาย 3 R (Reduce Reused Recycle) 

6. เตรยีมปฏบิัตกิจิกรรม จัดแยกขยะ แบ่งกลุ่ม  
กลุ่มละ 4 – 5 คน และแบ่งหน้าที่ ดังนี้

 คนที่ 1 คุณอ�านวย มหีน้าที่ดูแลกลุ่ม รับค�าสั่ง  
รับวัสดุ จัดวัสดุให้เพื่อน อ่านค�าสั่งให้เพื่อนๆ ฟัง 

 คนที่ 2 คุณวางแผน มหีน้าที่กระตุ้นให้เพื่อนๆ  
ร่วมวางแผนควบคุมเวลา 

 คนที่ 3 คุณ KM ท�าหน้าที่จัดซื้อ การเก็บข้อมูล 
บันทกึ ข้อสรุป

 คนที่ 4 คุณเสนอ ท�าหน้าที่น�าเสนอรายงาน  
คุณอ�านวยรับอุปกรณ์ 
6.1   แต่ละกลุ่มช่วยกันจัดการอุปกรณ์ และปฎบิัติ

กจิกรรม
6.2 น�าขยะที่น�ามาจากบ้านใส่ถุงขยะรวม
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

7. ให้แต่กลุ่มน�าเสนอ 

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
6.3 วางถังเปล่า 4 ถัง คอื ถังเขยีว ถังเหลอืง  

ถังน�า้เงนิ ถังสแีดง
6.4 น�าขยะจากถุงรวมแยกใส่ถังขยะให้ถูกต้อง
6.5 คุณ KM ชวนเพื่อนๆ สรุปผลการด�าเนนิ

กจิกรรม
7. คุณเสนอ น�าเสนอผลงานและทุกคนฟังการน�าเสนอ 

และข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆ 

ขั้นสรุป
8. ให้เลอืกขยะ ออกแบบประดษิฐ์ชิ้นงานจากขยะ 

(นอกเวลา)
9. ให้ไปล้างมอื
10. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
10.1 ในระหว่างการท�ากจิกรรมนักเรยีนมสี่วนร่วม

ในการท�างานกลุ่มอย่างไร ? 
เชื่อมโยง C (Connect)
10.2 นักเรยีนเคยท�างานกลุ่มหรอืเคยท�างานร่วมกับ

คนอื่นมาก่อนหรอืไม่ ให้เล่าประสบการณ์
10.3 นักเรยีนมวีธิกีารท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างไรให้

ได้และสบความส�าเร็จตามที่ตัง้ไว้ 
ปรับใช้ A (Apply)
10.4 ยกตัวอย่างกจิกรรมใกล้ตัวเด็ก เช่น กจิกรรม

กฬีาส ีแล้วถามว่านักเรยีนมวีธิกีารจัดกจิกรรม
ร่วมกับเพื่อนอย่างไร 

10.5 นักเรยีนจะมวีธิกีารแบ่งบทบาทหน้าที่กัน
อย่างไรเพื่อให้งานประสบความส�าเร็จตาม 
เป้าหมายที่ตัง้ไว้

ขั้นสรุป
8. ทุกคนเลอืกขยะจากถังสเีหลอืงคนละชิ้น เพื่อน�ามา

ประดษิฐ์สิ่งประดษิฐ์ (นอกเวลา/ชั่วโมงต่อ)
9. ไปล้างมอื
10. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 10.1 – 10.5
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. รูจ้กันกัเรยีนและน�าข้อมลูจากการรูจ้กันกัเรยีนไปออกแบบกจิกรรมให้เหมาะสม และให้มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย 

2. เตรยีมนักเรยีนให้มคีวามพร้อม สนใจการเรยีน มกีตกิาการเรยีนที่ทุกคนต้องปฏบิัติ

3. มักใช้ค�าถามและเน้นให้มมีารยาทในการตอบค�าถาม

4. มคีวามสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยเีพื่อการจัดการเรยีนการสอนอย่างมชีวีติชวีาและเหมาะสมกับวัย

5. มกีารจัดบรรยากาศทางกายภาพในชัน้เรยีนอย่างเหมาะสม

6. ให้นักเรยีนได้เรยีนรู้จากกลุ่ม จากสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ในชุมชน และลงมอืปฏบิัตกิจิกรรม

7. มกีารเสรมิแรงและมกีารใช้ค�าถามท้าทาย เพื่อให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรู้และไม่รู้สกึว่าถูกเลอืกปฏบิัติ

8. กระตุ้นให้นักเรยีนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเป็นค�าตอบ

9. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูสุนันทำ	สร้อยสวัสดิ์		
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี	ป.	3

โรงเรียนวัดสระแก้ว	จังหวัดนครรำชสีมำ

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างชาญฉลาด 
เป็นความจ�าเป็นท่ีต้องปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับความเปล่ียนแปลง

ทักษะชีวิตมีความจ�าเป็นมากในปัจจุบัน ครูจึงต้องการสอดแทรกให้นักเรียนได้เรียนรู้
ความสามัคคี การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การกล้าคิด กล้าแสดงออก 

และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง และสามารถน�าส่ิงเหล่าน้ีไปใช้ในอนาคตได้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• สามารถออกแบบและประดษิฐ์ของเล่นตามที่ออกแบบได้

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ให้ความร่วมมอืกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ชวนสนทนาเกี่ยวกับการประดษิฐ์ของเล่น ครูมโีจทย์

ให้ส�าหรับชั่วโมงนี้ “การพับจรวดจากกระดาษที่ไป
ได้ไกลที่สุด”

    ค�ำถำมส�ำคญั: เคยเหน็จรวดหรอืเคยพบัจรวดหรอืไม่ 
2. แสดงภาพจรวด

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทุกคนร่วมสนทนา ตอบค�าถาม เล่าประสบการณ์

เรื่องเกี่ยวกับจรวด นักเรยีนยกตัวอย่างจากของจรงิ 
ประสบการณ์จรงิ เพราะโรงเรยีนอยู่ใกล้กองบนิ 

2. ศกึษาจรวดจากภาพ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มเพื่อพับจรวด
4. ขณะแบ่งกลุ่มถามชื่อกลุ่ม และการแบ่งหน้าที ่

ในกลุ่ม
5. แจกกระดาษเพื่อออกแบบจรวด

6. เมื่อท�าเสร็จให้มกีารแข่งขันพุ่งจรวด
7. ให้ก�าลังใจและและให้ค�าแนะน�าระหว่างการแข่งขัน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่ม และตัง้ชื่อกลุ่ม 
4. ขณะแบ่งกลุ่ม ตัง้ชื่อกลุ่ม เหตุผลการให้ชื่อกลุ่ม 

แบ่งหน้าที่ในกลุ่ม
5. ร่วมกันออกแบบจรวด เพื่อให้ไปได้ไกลที่สุด  

เลอืกวัสดุ (กระดาษ) เพื่อพับจรวดตามที่ออกแบบ 
6. ทุกกลุ่มออกไปแข่งขันพุ่งจรวด
7. ทุกคนแข่งขัน และเมื่อได้ผลการแข่งขัน กลับมา 

ที่ห้องเรยีน

ขั้นสรุป
8. ชวนให้ช่วยกันวเิคราะห์ “ท�าไมจรวดของเพื่อน 

จงึไปได้ไกล”
9. ชวนสนทนาซักถามการออกแบบจรวด  

การสร้างจรวด ค�าถามส�าคัญ:
9.1   ก่อนสร้างจรวดมกีารออกแบบหรอืไม่
9.2 มขีัน้ตอนการออกแบบอย่างไร
9.3 ปรกึษาหารอืก่อนลงมอืสร้างจรวดหรอืไม่ 

อย่างไร 
10. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
10.1 ขณะท�างานกลุ่ม มกีลุ่มไหนมปีัญหาในการ

ท�างานร่วมกันบ้าง และมกีารแก้ปัญหาอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
10.2 ที่ผ่านมานักเรยีนเคยท�างานกลุ่มกับเพื่อนๆ 

และเคยเกดิปัญหาขัดแย้งกันในการท�างาน 
หรอืไม่ และแก้ปัญหาอย่างไร

ปรับใช้ A (Apply)
10.3 ในครัง้ต่อไป หากนักเรยีนต้องท�างานเป็นกลุ่ม

และนักเรยีนเกดิปัญหาความขัดแย้งกันภายใน
กลุ่ม นักเรยีนมวีธิปี้องกันปัญหาที่จะเกดิขึ้นได้
อย่างไร

ขั้นสรุป
8. ช่วยกันวเิคราะห์ “ท�าไมจรวดของเพื่อนจงึไปได้

ไกล”
9. ร่วมสนทนา และตอบค�าถาม ข้อ 9.1-9.3

10. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 10.1 – 10.3 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. แสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตา เช่น เรยีกนักเรยีนว่าลูก

2. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคย ท�าให้การจัด

กจิกรรมมคีวามราบรื่น

3. ครูและนักเรยีนมสีัมพันธภาพที่ดตี่อกัน

4. ให้ความส�าคัญต่อการเรยีนรู้ด้วยการลงปฏบิัตจิรงิ

5. กระบวนการเรยีนรู้ด�าเนนิไปอย่างเป็นพลวัตจากความรู้สู่การปฏบิัต ิและผู้เรยีนเป็นผู้เรยีนรู้ด้วยตนเอง

6. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูเปล่งฉวี	ช่ำงเงิน	
ภำษำอังกฤษ	ป.3

โรงเรียนชุมชนบ้ำนอุ้มผำง	จังหวัดตำก

ครูท่ีดีต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ เพราะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อสังคม 
โดยธรรมชาติของอาชีพข้องครูเป็นอาชีพที่ต้องเก่ียวข้องกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ 

ครูจึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

เด็กๆ คือแรงบันดาลใจส�าคัญ ท้ังนี้เพราะอยากมอบโอกาสท่ีดีให้กับเด็กนักเรียน 
เพราะการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนมิใช่เพียงแค่การปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมโลกเท่าน้ัน 

แต่เขาจะต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับเปล่ียนโลกและสังคมรอบๆ ตัว ให้ด�าเนินไปในทางที่ดีและอย่างสมเหตุสมผล

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. สามารถฟัง พูด อ่าน เขยีน ค�าศัพท์ใหม่ได้

2. ใช้ประโยค what are you doing?

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ใช้ภาษาพูด ภาษากาย ที่ท�าให้ผู้อื่นผ่อนคลาย สบายใจ
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทักทายโต้ตอบกับนักเรยีนด้วยประโยค 
 Good morning, How are you?
 I am fine, Thanks.
2. ร้องเพลง “Good morning”

2.1   การร้องเพลงด้วย power point (ให้ฝึก 
ออกเสยีง teacher และ friends 2-3 รอบ)

2.2 เพลง Good morning to you
 Good morning to you. (ซ�้า 2 ครัง้)
 Good morning dear children/teacher.
 Good morning to you.

3. ทบทวนประโยคส�าคัญที่เรยีนผ่านมา โดยใช้ค�าถาม 
ดังนี้

 ถาม What is your name?
 ตอบ My name is (ชื่อของนักเรยีน)
  ถาม What is this?
  ตอบ It is ……….
  ถาม What is that?
  ตอบ It is …………..

3.1   ให้นักเรยีนอ่านตามทลีะประโยค
3.2 ให้จับคู่โต้ตอบกันโดยอ่านจาก Power point

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทุกคนทักทาย
 Good morning, How are you?
 I am fine, Thanks.
2. ฝึกร้องเพลง “Good morning”

2.1   ฝึกออกเสยีง teacher และ friends 2 – 3 ครัง้ 
พร้อมกัน

2.2 ร้องเพลง Good morning to you
 Good morning to you. (ซ�า้ 2 ครัง้)
 Good morning dear teacher.
 Good morning to you.

3. ทบทวนความรู้เดมิ โดย 
  ถาม .What is your name?
  ตอบ My name is ………(ชื่อของนักเรยีน)
  ถาม What is this?
  ตอบ It is ……….
  ถาม What is that?
  ตอบ It is …………..

3.1 นักเรยีนอ่านตามพร้อมกันทลีะประโยค
3.2 นักเรยีนจับคู่โต้ตอบกันโดยอ่านจาก Power 

point

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. น�าเสนอประโยคใหม่โดยเขยีนบนกระดาน
 What are you doing? และให้นักเรยีน

4.1   อ่านตามครู 3 รอบ
4.2 อ่านพร้อมกัน 3 รอบ
4.3 อ่านทลีะคน

5. แนะน�าค�าศัพท์ใหม่ 8 ค�า (Writing, sleeping,  
cooking, fishing, swimming, eatting, running, 
reading) โดยให้
5.1   อ่านตามครูทลีะค�าพร้อมดูภาพ 2 รอบ
5.2 อ่านพร้อมกันและดูภาพ 2 รอบ
5.3 อ่านที่ละคน 3-4 รอบ พร้อมดูรูปภาพ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. ฟังและอ่านประโยคใหม่
  What are you doing? 

4.1   อ่านตามครูพร้อมกัน 3 รอบ
4.2 อ่านพร้อมกัน 3 รอบ
4.3 อ่านทลีะคน

5. ฟังและเตรยีมค�าศัพท์ใหม่ โดย

5.1   อ่านตามทลีะค�าพร้อมดูภาพ 2 รอบ
5.2 อ่านพร้อมกันและดูภาพ 2 รอบ
5.3 อ่านที่ละคน 3 – 4 รอบ พร้อมดูรูปภาพ
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
6. อ่านน�าประโยคถาม-ตอบ
  ถาม What are you doing?
 ตอบ I am ………………… (รูปภาพ)
 โดยให้

6.1   อ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
6.2 อ่านพร้อมกัน 2 รอบ
6.3  อ่านทลีะคน 3 – 4 รอบ

7. แบ่งนักเรยีนเป็น 4 กลุ่ม ให้แข่งขันกันต่อ 
ภาพจิ๊กซอว์
7.1   แจกภาพจิ๊กซอว์ กลุ่มละ 8 ซอง และบัตรค�า 

กลุ่มละ 1 ซอง 
7.2 อธบิาย กฎและกตกิาการเล่น โดยให้เวลา

นักเรยีนพูดคุยกันในกลุ่ม
7.3 แข่งขันการต่อภาพ โดยเลอืกบัตรค�าให้ตรง 

กับภาพ และเขยีนค�าศัพท์บนกระดาน

8. เมื่อครบทุกค�าศัพท์ ฝึกอ่านประโยค 
  ถาม What are you doing?
  ตอบ I am ………………..(จากกระดาน)
9. ให้คะแนนการท�างานกลุ่ม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
6. ดูประโยค ถาม – ตอบ และ

6.1   อ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
6.2 อ่านพร้อมกัน 2 รอบ
6.3 อ่านทลีะคน 3 – 4 รอบ

7. แบ่งเป็น 4 กลุ่ม แข่งขันกันต่อภาพจิ๊กซอว์
7.1   รับซองภาพจิ๊กซอว์และซองบัตรค�า 
7.2 ฟังการอธบิาย กฎและกตกิาการเล่น  

(ถ้าไม่เข้าใจให้ถาม) และแบ่งหน้าที่ในกลุ่ม  
โดยให้ทุกคนไปเขยีนค�าศัพท์บนกระดาน

7.3 แข่งขันการต่อภาพ โดย
7.3.1 เลอืกบัตรค�าให้ตรงกับภาพ 
7.3.2 เลอืกภาพให้ตรงกับค�าศัพท์
7.3.3 เขยีนค�าศัพท์บนกระดาน

8. เมื่อครบทุกค�าศัพท์ ฝึกอ่านประโยค ถาม – ตอบ 

9. รวมให้คะแนนการท�างานกลุ่ม 

ขั้นสรุป
10. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A 
สะท้อน R (Reflect) 
10.1 ขณะที่เล่นเกมจิ๊กซอว์ นักเรยีนใช้วธิกีารใด

สือ่สารกับเพือ่นเพือ่ให้ต่อรูปภาพออกมาถกูต้อง
10.2 ถ้าเพื่อนต่อรูปภาพไม่ถูกต้อง นักเรยีนจะบอก

เพื่อนอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
10.3 นักเรยีนเคยมปีัญหากับคนที่บ้านหรอืไม่ 

นักเรยีนมวีธิกีารใดที่จะสื่อสารกับคนที่บ้าน 
เพื่อลดปัญหานัน้

ปรับใช้ A (Apply) 
10.4  ถ้านักเรยีนพบนักท่องเที่ยวก�าลังหลงทาง 

นักเรยีนจะมวีธิกีารสื่อสารกับเขาอย่างไร 
10.5  ในครัง้ต่อไป เราจะต้องท�าอย่างไร เพื่อให้งาน

กลุ่มหรอืงานที่ได้รับมอบหมายให้ท�าม ี
ความราบรื่นและประสบความส�าเร็จ

11. กล่าว Good bye และร่วมร้องเพลง Goodbye

ขั้นสรุป
10. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 10.1 – 10.5

11. กล่าวลาด้วยการร้องเพลง Good bye พร้อมแสดง
ท่าทาง 3 รอบ
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. มคีวามอ่อนโยน พร้อมที่จะให้การดูแลนักเรยีน

2. มบีุคลกิภาพยิ้มแย้มแจ่มใส ถ้อยค�าวาจา น�้าเสยีงในการสอนมคีวามนุ่มนวล อบอุ่น

3. มสีัมพันธภาพที่ดกีับเด็ก

4. ครูให้ก�าลังใจ ชื่นชมนักเรยีนทุกครัง้ที่นักเรยีนตอบค�าถาม หรอืให้ความร่วมมอืกับกจิกรรม

5. ให้โอกาสผูเ้รยีนได้ตอบค�าถามหลายครัง้ ท�าให้นกัเรยีนมคีวามมัน่ใจ และให้นกัเรยีนซกัถาม เมือ่นกัเรยีน

ไม่เข้าใจ

6. มคีวามรู้ มทีักษะการสอนในวชิาที่รับผดิชอบเป็นอย่างด ีพร้อมน�าสู่การปฏบิัตอิย่างคล่องแคล่ว

7. ระหว่างท�ากจิกรรมในห้องเรยีนมกีารเคลื่อนไหว มชีวีติชวีา 

8. สอนอย่างสนุกสนานแทรกด้วยเพลงและการแข่งขัน

9. พยายามใช้ภาษาอังกฤษในชัน้เรยีนอย่างเหมาะสมกับระดับชัน้

10. ครูสอนภาษาอังกฤษมคีวามสามารถใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรยีน

11. ออกแบบกิจกรรมการสอน มีลักษณะที่เริ่มต้นบทเรียนด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสมองซีกขวา

และจบด้วยการพัฒนาสมองซกีซ้าย

12. ภาษาเป็นทักษะ การสอนอาศัยการ Drill คอื ฝึกซ�้าๆ ฝึกกับครู ฝึกกับเพื่อน ฝึกเดี่ยว ฝึกเป็นกลุ่ม

13. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ
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แผนกำรสอนและวีดิโอกำรจัดกำรเรียนกำรสอนฉบับเต็ม	http://lifeskills.obec.go.th/
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ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูสุรวุฒิ	เอี่ยวสกุล	
คณิตศำสตร์	ป.4

โรงเรียนบ้ำนฉลอง	จังหวัดภูเก็ต

เราต้องการจะบอกกับทุกคนว่าการศึกษาคือการเปิดโอกาสและการสร้างคน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

การท่ีเราเอากระบวนการเล่นเข้ามาในการเรียนการสอน 
ผมเชื่อว่าการเล่นมันเป็นธรรมชาติของเด็ก

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• แลกเปลี่ยนเงนิในจ�านวนที่มคี่าเท่ากันได้และน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ�าวัน 

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ราบรื่นและมคีวามส�าเร็จ
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ชวนสนทนาเรื่องชวีติประจ�าวันเกี่ยวกับการใช้เงนิ 

ค่าของเงนิ
    ค�ำถำม

1.1   นักเรยีนได้เงนิมาโรงเรยีนกี่บาท ใช้อะไรไปบ้าง
1.2   วันนี้นักเรยีนใช้ไปกับอะไรบ้าง
1.3   ตอนนี้เงนิเหลอืเท่าไร

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน 
1. ทุกคนคดิและร่วมกันตอบค�าถาม

1.1   วันนี้เอาเงนิมาโรงเรยีนกี่บาท
1.2   วันนี้นักเรยีนใช้ไปกับอะไรบ้าง
1.3   ตอนนี้เงนิเหลอืเท่าไร

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
2. ถามค�าถามการแลกเงนิกับนักเรยีน

3. เรยีนรู้จากกลุ่ม หลังจากแบ่งกลุ่มให้รับอุปกรณ์ 
กระดาษ ฟลปิชาร์ต (Flip chart) และเงนิจ�าลอง

    ค�ำถำมส�ำคัญ ได้เงนิกลุ่มละกี่บาท
4. เล่นเกมนับเงนิ โดยครูบอกโจทย์ และแต่ละกลุ่ม

ช่วยกันน�าเงนิไปคดิตามโจทย์

5. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
5.1   ตอนที่ครูให้โจทย์ กลุ่มไหนหาค�าตอบได้ทุกข้อ

บ้าง
5.2 ท�างานได้ส�าเร็จเพราะอะไร
5.3 กลุ่มไหนบ้างที่ท�าไม่ส�าเร็จ และนักเรยีนคดิว่า

ปัญหาเกดิจากอะไร
เชื่อมโยง C (Connect) 
5.4 ที่ผ่านมา นักเรยีนเคยท�างานร่วมกับเพื่อนแล้ว

ประสบผลส�าเร็จบ้างหรอืไม่ กจิกรรมอะไร 
และท�าอย่างไร 

ปรับใช้ A (Apply) 
5.5 ครัง้ต่อไป ถ้าต้องท�างานกลุ่มอกี นักเรยีนจะมี

แนวทางการท�างานอย่างไร เพื่อให้งานส�าเร็จ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
2. อาสาที่จะตอบค�าถามตามที่ครูถาม เช่น ครูจะหยบิ

เงนิจ�าลองเป็นธนบัตร 20 บาท แล้วถ้าถามว่าแลก
เหรยีญ 10 ได้กี่เหรยีญ ?เป็นต้น

3. แบ่งกลุ่มๆ ละ 6 – 7 คน แต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ 
เตรยีมการเล่นเกมนับเงนิและตอบค�าถามส�าคัญ

4. เมื่อพร้อมเล่น เริ่มเล่นเกมส์นับเงนิ โดยการแข่งขัน
คดิจ�านวนเงนิตามโจทย์ (เงนิจ�าลอง) 798 บาท 
1,655 บาท 2,882 บาท กลุ่มเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ

5. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 5.1 – 5.5 

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 151



		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�าคัญต่อชีวิตและใช้ในชีวิต 

ประจ�าวันได้อย่างสอดคล้องกับบทเรยีน (บูรณาการ)

2. ใช้ค�าถามกระตุน้กระบวนการคดิ วเิคราะห์ตลอดกจิกรรมการเรยีนรู้ทัง้เป็นค�าถามโดยตรงและมบีตัรงาน

3. ใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อกระตุ้นการเรยีนรู้

4. สอนอย่างสนุกสนานแทรกด้วยเพลงและเกมการแข่งขัน

5.  สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21152



ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูกรรณิกำร์	สุวรรณโณ	
สังคมศึกษำ	ป.4

โรงเรียนวัดอุทัยธำรำม	กรุงเทพมหำนคร

ข้าพเจ้าถามตัวเองทุกวันว่าวันน้ีได้ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อะไรบ้าง

อยากเป็นผู้สร้างท่ีมีคุณภาพ คือความภาคภูมิใจของข้าพเจ้า

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• สามารถบอกแนวทางในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ให้ความร่วมมอืกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

เตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่บทเรียน
1. ครูทบทวนความรู้จากกจิกรรมส�ารวจชุมชน
2. ครูให้นักเรยีนดูภาพการส�ารวจชุมชน  

โดยใช้ Power point

เตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่บทเรียน
1. สนทนาทบทวนความรู้จากกจิกรรมส�ารวจชุมชน
2. สังเกตภาพสภาพแวดล้อมบรเิวณโรงเรยีนจาก 

Power point

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
3. ตัง้ค�าถามส�าคัญให้นักเรยีนตอบโดยซ�า้หรอืไม่ซ�า้กัน

และขออาสาสมัคร 4 คนมาช่วยครูฟังค�าตอบของ
เพื่อน และครูเขยีนค�าตอบนักเรยีนบนกระดาน 

 ค�ำถำมส�ำคัญ 
 “การรักษาสภาพแวดล้อมในบรเิวณบ้านของเรา

หรอืชุมชนของเราท�าได้อย่างไร”
4. แบ่งนักเรยีนเป็น 5 กลุ่มโดยใช้เกมส่งลูกบอลเป็นตัว

ก�าหนด

5. สอดแทรกค�าถามเพื่อพัฒนาทักษะชวีติ
 ค�ำถำมส�ำคัญ
 “เมื่อเราท�างานในกลุ่ม เราจะท�าอย่างไรเพื่อให้งาน

ประสบความส�าเร็จ”
6. ให้นักเรยีนดูภาพ Power point ภาพหมู่บ้าน A 

(หมู่บ้านสะอาด) ภาพหมู่บ้านB (หมู่บ้านสกปรก) 
ให้นักเรยีนตอบค�าถามต่อไปนี้ โดยแจ้งนักเรยีนว่า 
นักเรยีนจะได้ฝึกการแยกแยะ วเิคราะห์ข้อมูล
6.1   ทัง้สองภาพมคีวามแตกต่างกันหรอืไม่/อย่างไร
6.2 นักเรยีนคดิว่าภาพหมู่บ้าน A คนในหมู่บ้าน

ปฏบิัตติัวอย่างไร ท�าอย่างไรจงึเป็นสภาพ
หมู่บ้าน B

6.3 ถ้านักเรยีนอยู่ในหมู่บ้าน B จะมวีธิกีารแก้ไข
อย่างไร

7. สอดแทรกค�าถามเพื่อพัฒนาทักษะชวีติ
 ค�ำถำมส�ำคัญ
 “จากการท�ากจิกรรมกลุ่ม นักเรยีนได้เรยีนรู้ในเรื่อง

อะไรบ้าง”

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
3. แต่ละคนตอบค�าถามส�าคัญซึ่งตอบเป็นรายบุคคล 

โดยตอบค�าถามให้หลากหลายจะซ�้าหรอืไม่ซ�า้กัน
ก็ได้ 

4. แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม
4.1. หยบิลูกบอลคนละ 1 ลูก
4.2. ส่งต่อลูกบอลกัน ตามเสยีงนกหวดีจากครู
4.3. ใครได้ลูกบอลสเีหมอืนกันอยู่กลุ่มเดยีวกัน

5. สนทนาตอบค�าถามเพื่อพัฒนาทักษะชวีติ ตาม
ค�าถามส�าคัญ

6. แต่ละกลุ่มศกึษาภาพ Power point ตอบค�าถาม  
6.1 – 6.3 

7. สนทนาตอบค�าถามเพื่อพัฒนาทักษะชวีติ  
ตามค�าถามส�าคัญ
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสุรป
8. ให้แต่ละกลุ่มวาดภาพตามจนิตนาการเรื่อง 

“หมู่บ้านของฉัน” และขณะที่นักเรยีนวาดรูปภาพ
ท�างานกลุ่มครู แนะน�าให้ก�าลังใจ

9. ชวนประเมนิผลงาน แต่ละกลุ่มลงคะแนนกันเอง

10. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
10.1  จากกจิกรรมกลุ่มที่นักเรยีนได้ท�าไป  

นักเรยีนได้เรยีนรู้อะไรบ้าง
เชื่อมโยง C (Connect)
10.2  ปกตเิมื่อนักเรยีนต้องท�างานร่วมกับผู้อื่น  

เกดิปัญหาอะไรบ้าง และส่งผลกระทบต่องาน
ที่ท�าอย่างไร

ปรับใช้ A (Apply)
10.3  ดังนัน้ ถ้าต่อไปนักเรยีนต้องท�างานร่วมกับ 

ผู้อื่น นักเรยีนจะมวีธิกีารท�างานอย่างไร  
เพื่อให้งานประสบความส�าเร็จ 

ขั้นสรุป
8. แต่ละกลุ่มวาดภาพตามจนิตนาการเรื่อง  

“หมู่บ้านของฉัน”

9. น�าผลงานของนักเรยีนทุกกลุ่มมาแสดงเพื่อให้แต่ละ
กลุ่มลงคะแนนกันเอง

10. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 10.1 – 10.3
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. ให้ความส�าคัญกับทักษะการสังเกต กระตุ้นให้เกดิการคดิวเิคราะห์ด้วยค�าถามทุกขัน้ตอน

2. การถามค�าถาม เปิดโอกาสให้นกัเรยีนตอบเป็นกลุ่มก่อนรายบคุคลและจะถามค�าถามก่อนเรยีกชือ่ให้ตอบ

3. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูรพีพร	บุญชนะ	
ภำษำไทย	ป.5

โรงเรียนบ้ำนสำคู	จังหวัดภูเก็ต

ครูคือต้นแบบของนักเรียน ต้องมีคุณธรรม มีความยุติธรรม 
การกระท�าของครูอยู่ในสายตาของนักเรียนตลอดเวลา

ขณะเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบครูในดวงใจ ใจดี เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด 
มีความเมตตา ชมเชย ให้ก�าลังใจ เปรียบเสมือนแม่คนหน่ึง 

ท่ีให้ความอบอุ่นด้วยจึงคิดว่าถ้าโตไปอยากเป็นครูท่ีดีเหมือนครูต้นแบบคนนี้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. สามารถหาค�าคล้องจองได้

2. สามารถอ่านออกเสยีงร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง

 

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ให้ความร่วมมอืกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทักทายและแจกดอกไม้หลากชนดิให้นักเรยีน
2. น�าเสนอวดีโิอเพลงอุทยานดอกไม้

2.1   ร้องคลอตามเพลง 1 รอบ
2.2 น�าเสนอเพลงอกีครัง้ให้นักเรยีนท�าท่าทาง

ประกอบเพลง
3. ถามค�าถามดอกไม้ในเพลงนี้ มดีอกอะไรบ้าง  

และให้ตัวแทนเขยีนชื่อดอกไม้บนกระดาน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. กล่าวทักทายและรับดอกไม้
2. ชมวดีโิอ เพลงอุทยานดอกไม้

2.1   ร้องคลอตามเพลง 1 รอบ
2.2 แสดงท่าทางประกอบเพลง

3. สังเกตชื่อดอกไม้จากบทเพลงแล้วตอบค�าถาม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. น�าเสนอบทร้อยกรองจากวรรณคด ีเรื่องรามเกยีรติ์ 

โดย power point วรรณคดี
4.1. อ่านบทร้อยกรองเป็นท�านองเสนาะ
4.2. อธบิายถอดความจากบทร้อยกรองโดยการ

เล่าทีม่าของบทร้อยกรอง และอธบิายค�าบางค�า 
ได้แก่ สี่พระองค์ ประพาส อุทยาน เป็นต้น  
โดยใช้ Power Point ประกอบ

5. อธบิายค�าคล้องจองจากบทร้อยกรอง  
โดยให้นักเรยีนมสี่วนร่วมแสดงความคดิเห็น 
โดยใช้ power point ประกอบ 

 ค�ำถำมส�ำคัญ ค�านี้คล้องจองกับค�าอะไร ?
6. ให้อ่านบทร้อยกรองท�านองเสนาะอกีครัง้และ

ใช้power point ค�าคล้องจองอกีครัง้
7. ให้นักเรยีนสะท้อนความรู้ โดยการให้นักเรยีน 

ฝึกปฏบิัต ิด้วยการเล่นเกม “บุษบาพาสนุก” ดังนี้
7.1   แบ่งนักเรยีนออกเป็น 3 กลุ่ม แข่งขันต่อค�า

คล้องจอง และจัดอุปกรณ์ “ตะกร้าบุษบา” 
ให้นักเรยีน เป็น 3 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย 
ตะกร้าใส่บัตรค�า และบัตรที่เป็นชื่อดอกไม้

7.2 น�าเสนอชื่อดอกไม้ โดย power point
7.3 สรุปรายงานการแข่งขัน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. ศกึษาบทร้อยกรองจาก power point โดย

4.1   ฟังและอ่านบทร้อยกรองเป็นท�านองเสนาะ
4.2 ฟังค�าอธบิทร้อยกรองจากวรรณคด ี(ซักถาม

ถ้าไม่เข้าใจ)

5. ฟังค�าอธบิายและร่วมแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับค�า
คล้องจองจากบทร้อยกรอง ด้วยการตอบค�าถาม
ส�าคัญ

6. อ่านบทร้อยกรองเป็นท�านองเสนาะอกีครัง้

7. ฝึกปฏบิัต ิดังนี้

7.1   แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม รับตระกร้าบุษบา
7.2 แข่งขันต่อชื่อดอกไม้ ตามกตกิา กลาวคอื  

เมื่อครูน�าเสนอจาก power point แต่กลุ่มจะ
เลอืกชื่อดอกไม้ในตระกร้า ที่คล้องจองกับ
ชื่อดอกไม้ที่ครูเสนอ แล้วน�าไปเขยีนตดิบน
กระดาน

7.3 ช่วยกันตรวจค�าบนกระดาน

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21158



กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป
8. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
8.1   จากการท�างานกลุ่มวันนี้นักเรยีนมปีัญหา 

หรอืไม่ (ถ้าม ีแล้วนักเรยีนจะท�าอย่างไร และ
ถ้าไม่มสีมมตวิ่าเพื่อนนักเรยีนไม่ช่วยเหลอืกัน 
นักเรยีนจะท�าอย่างไร)

เชื่อมโยง C (Connect) 
8.2 ที่ผ่านมา นักเรยีนเคยท�างานกลุ่มหรอืไม่  

(ถ้ามแีล้วท�างานอะไร)
ปรับใช้ A (Apply)
8.3 ต่อไปถ้านักเรยีนต้องท�างานกลุ่มจะให้ส�าเร็จ

ลุล่วงด้วยดนีักเรยีนจะท�าอย่างไร

ขั้นสรุป
8. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 8.1 – 8.3
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. แสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตาเด็ก เช่น เรยีกนักเรยีนว่าลูก

2. น�าเข้าสู่บทเรยีน ด้วยบรรยากาศผ่อนคลายเพื่อสอดคล้องการพัฒนาสมองสลับซ้ายขวาอย่างสมดุล

3. ในการสอนแต่ละครัง้จะเตรยีมค�าถามส�าคัญในการช่วยกระตุ้นหาค�าตอบส่งเสรมิกระบวนการคดิ

4. ใช้เทคนิคและวิธีการที่แยบยลในการถ่ายทอดสาระส�าคัญ (Concept) ในเนื้อหาสาระที่ส่งผลต่อเจตคต ิ

สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรยีน หรอื ความซาบซึ้งในวรรณคด ีเป็นต้น

5. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูพรจักษ์	อุ่นทิม	
วิทยำศำสตร์	ป.5

โรงเรียนวัดพุฒิปรำงค์ปรำโมทย์	จังหวัดนนทบุรี

การถ่ายทอดจิตวิญญาณของครู 
ไปสู่ศิษย์เพ่ือให้ผู้เรียนตกผลึกทางความคิด

เคยท�าอาชีพไม่ค้นพบตัวตนของตัวเอง ต่อเม่ือมาเป็นครูจึงพบว่าเราเหมาะกับอาชีพน้ี 
เด็กนักเรียนเป็นแรงผลักดันให้คิดค้นหาวิธีสอนเด็กท่ีเหมาะกับเด็กๆ

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• สามารถจ�าแนกลักษณะที่แตกต่างระหว่างสัตว์มกีระดูกสันหลังและไม่มกีระดูกสันหลังได้

 

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ให้ความร่วมมอืกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ก่อนเข้ำห้องเรียน
1. แบ่งกลุ่มหยบิลูกปิงปอง

ก่อนเข้ำห้องเรียน
1. หยบิลูกปิงปองเพื่อแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม  

กลุ่มละ 4 – 5 คน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน 
2. สนทนาทักทาย แนะน�าการเข้ากลุ่มตามลูกปิงปอง  

โดยแบ่งเป็น 8 กลุม่ๆละ 4 - 5 คน สร้างบรรยากาศ 
เพื่อเชื่อมโยงสู่สาระที่จะเรยีนรู้

3. เปิดโอกาสให้ ทบทวนบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม  
จากการจับลูกปิงปอง (มหีมายเลขก�ากับ  
เพื่อก�าหนดบทบาทหน้าที่)

4. แนะน�ารายชือ่สัตว์ชนดิต่างๆ พดูคุยถามตอบเกีย่วกบั 
สัตว์ที่มกีระดูกสันหลังและไม่มกีระดูกสันหลัง ให้
จ�าแนกสัตว์ที่มกีระดูกสันหลังและไม่มกีระดูกสัน
หลังด้วยเกณฑ์ของนักเรยีน โดยเลอืกชื่อสัตว์ตดิบน
กระดาษ และถามเหตุผลในการเลอืกรายชื่อนัน้ๆ

5. ชวนให้นักเรยีนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมให้เหตุผลการเลอืก

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
2. ทุกคนร่วมสนทนาอย่างเป็นกันเองทบวนแบ่งกลุ่ม 

กลุ่มละ 4-5 คน 

3. ทุกกลุ่มได้บทบาทหน้าที่ตามหมายเลข ประกอบ
ด้วย

 หมายเลข 1 เป็นคุณอ�านวย ท�าหน้าที่อ�านวย 
               ความสะดวกให้กับเพื่อนๆ ในกลุ่ม 

 หมายเลข 2 เป็นคุณลขิติ ท�าหน้าที่เขยีน
 หมายเลข 3 เป็นคุณเสนอ ท�าหน้าที่เสนอผลงาน
 หมายเลข 4 ดูดมีคีุณภาพ ท�าหน้าที่รวบรวมหา 

                ข้อมูลที่ถูกต้อง จากสมาชกิภายในกลุ่ม 
4. ทุกคนอ่านชื่อสัตว์ที่เห็นเป็นภาษาไทยและภาษา

อังกฤษอย่างสนุกสนานและร่วมกจิกรรมแบ่ง
ประเภทสัตว์ด้วยเกณฑ์ที่ตนเองเข้าใจ

5. ร่วมกันแสดงความคดิเห็นและตรวจสอบการจ�าแนก
ประเภท

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
6. ชวนชมคลปิวดีโีอ “สัตว์โลกน่ารัก” และถาม 

ค�ำถำมส�ำคัญคอื
6.1  จากการชมคลปิวดีโิอนักเรยีนเห็นสัตว์ 

อะไรบ้าง”
6.2 บันทกึรายชื่อสัตว์ที่นักเรยีนตอบบนกระดาน 

และถามค�าถามส�าคัญคอื
6.3 จากสัตว์ที่เราเห็นในคลปิวดีโีอมสีัตว์ที่มกีระดูก

สันหลังและไม่มกีระดูกสันหลัง 
7. ให้แข่งกันจัดกลุ่มสัตว์

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
6. ชมคลปิวดีโิอ และร่วมกันตอบค�าถามส�าคัญ  

ที่ 6.1 และ 6.3

7. แข่งขันกันจัดกลุ่มสัตว์ที่มกีระดูกสันหลังและ 
ไม่มกีระดูกสันหลัง โดยเขยีนชื่อสัตว์ในช่องตาราง
บนกระดานและช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
8. ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรยีนด้วย ค�ำถำม

ส�ำคัญคอื
8.1   นักเรยีนใช้วธิใีดในการจัดกลุ่ม ว่าสัตว์ชนดิใด

ควรเป็นสัตว์มกีระดูกสันหลังและไม่มกีระดูก
สันหลัง

8.2 นอกจากสัตว์ที่นักเรยีนได้ชมในคลปิวดีโิอแล้ว 
ยังมสีัตว์ชนดิใดอกีบ้างที่นักเรยีนคดิว่าเป็นสัตว์
ที่มกีระดูกสันหลัง และไม่มกีระดูกสันหลัง

9. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรยีนด้วยการรับ
ชมคลปิวดีโิอ สรุปการจ�าแนกสัตว์ของ สสวท. และ
ถามค�ำถำมส�ำคัญคอื
9.1   จากการรับชมคลปิวดีโิอ สรุปการจ�าแนกสัตว์ 

นักเรยีนคดิว่าสัตว์มกีระดูกสันหลังและสัตว์
ไม่มกีระดูกสันหลังแตกต่างกันอย่างไร

9.2 สัตว์มกีระดูกสันหลังแบ่งได้เป็นกี่ประเภท 
ได้แก่สัตว์ชนดิใดบ้าง

9.3 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลังแบ่งได้เป็นกี่ประเภท 
ได้แก่สัตว์ชนดิใดบ้าง

10. แจกภาพสัตว์ให้แต่ละกลุ่มจัดแบ่งสัตว์มกีระดูกสัน
หลังและไม่มกีระดูกสักหลัง อธบิายกตกิา

11. ประเมนิความรู้ความเข้าใจด้วยกจิกรรม”ดาวแทนใจ

12. ชื่นชมผลงานของนักเรยีน และให้ก�าลังใจส�าหรับ
กลุ่มที่ได้ดาวน้อย

13. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect) 
13.1  ขณะที่นักเรยีนท�างานกลุ่มเกดิปัญหาอะไรใน

กลุ่มบ้าง
เชื่อมโยง C (Connect) 
13.2  เวลานักเรยีนท�างานกลุ่มในวชิาอื่น เกดิปัญหา

แบบนี้หรอืไม่ และนักเรยีนแก้ไขอย่างไร

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
8. สะท้อนความเข้าใจด้วยการตอบค�าถามส�าคัญ  

ที่ 8.2-8.2

9. ชมคลปิวดีโิออย่างตัง้ใจและตอบค�าถามที่ 9.1-9.3

10. แต่ละกลุ่มท�าความเข้าใจ ในงานที่ได้รับมอบหมาย
และลงมอืปฏบิัตกิจิกรรม ตามกตกิาที่ก�าหนด
10.1 ใช้เวลาในการท�ากจิกรรม 20 นาที
10.2 น�าเสนอ 3 นาที
10.3 คุณวชิาการแต่ละกลุ่มสามารถหาข้อมูลมาเพิ่ม

เตมิให้กลุ่มได้ เช่น หยบิหนังสอืและใบความรู้
จากหน้าชัน้เรยีน

11. น�าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนและประเมนิผลงานด้วย
กจิกรรม “ดาวแทนใจ”

12. ให้เหตุผลการประเมนิของตนเอง
 ร่วมตอบค�าถามเพื่อพัฒนาทักษะชวีติ
13. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 13.1 – 13.3

ปรับใช้ A (Apply) 
13.3  การท�ากจิกรรมในครัง้นี้ นักเรยีนจะมวีธิแีก้ไข

ปัญหาที่เกดิขึ้นอย่างไรบ้าง
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. รู้และเข้าใจนักเรยีน โดยเฉพาะความต้องการ และความสามารถตามวัย 

2. รูจ้กันกัเรยีนและน�าข้อมลูจากการรูจ้กันกัเรยีนไปออกแบบกจิกรรมให้เหมาะสม และให้มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย

3. ให้ความส�าคัญต่อการเรยีนรู้ด้วยการปฏบิัตจิรงิ

4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู ้หลากหลายวิธีการ เริ่มจากของจริง สู ่ของจ�าลองหรือสัญลักษณ์  

และสูก่ารเรยีนรูจ้ากสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม เช่น การเขยีน เรยีนรูจ้ากผูท้ีม่ทีกัษะเฉพาะตลอดจนเรยีนรูจ้ากกลุม่

5. ครูสนใจนักเรียนทั่วถึง ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจะคอยดูและใกล้ชิดกับนักเรียน  

ให้ก�าลังใจและให้ค�าแนะน�า

6. ให้ความส�าคัญกับค�าถามส�าคัญ ซึ่งช่วยกระตุ้นการเรยีนรู้

7. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูวัลลภำ	เปลี่ยนเดชำ		
วิทยำศำสตร์	ป.6

โรงเรียนวัดอุทัยธำรำม	กรุงเทพมหำนคร

ครูคือต้นแบบของนักเรียน ต้องมีคุณธรรม มีความยุติธรรม 
การกระท�าของครูอยู่ในสายตาของนักเรียนตลอดเวลา

เคขณะเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบครูในดวงใจ ใจดี เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด 
มีความเมตตา ชมเชย ให้ก�าลังใจ จึงคิดว่าถ้าโตไปอยากเป็นครูท่ีดีเหมือนครูต้นแบบคนน้ี

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• อธบิายธรณพีบิัตทิี่มผีลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมได้

 

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ให้ความร่วมมอืกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่บทเรียน
1. เตรยีมความพร้อมให้นักเรยีนปรบมอืแบบต่างๆ

ขั้นเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่บทเรียน
1. ปรบมอืตามแบบต่างๆ โดยฟังจากครูแล้วปรบให้

พร้อมกัน- ปรบมอื 5 ท ี(ปรบไก่ - ปรบเป็ด –  
ปรบกระต่าย – ปรบงู)

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
2. ใช้ค�าถามทบทวนบทเรยีน ดังนี้

•   การทดลองเรื่องแผ่นดนิไหวที่ผ่านมา เมื่อแผ่น
เปลอืกโลกเกดิการเคลื่อนตัวแล้วเป็นอย่างไร

    และรอฟังค�าตอบ พร้อมเชื่อมโยงการสนทนาสู่
สาระใหม่

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
2. ร่วมตอบค�าถามส�าคัญทลีะคน ต่างๆ ดังนี้

•   เกดิรอยเลื่อน- แผ่นดนิทรุด
•   อาคาร บ้านเรอืน พังทลาย (ฯลฯ)

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ให้นักเรยีนดูภาพการเกดิสนึามแิละชวนสนทนาโดย

ใช้ค�าถามส�าคัญ
3.1   จากภาพเป็นเหตุการณ์ใด มลีักษณะอย่างไร
3.2 เหตุการณ์ดังกล่าวเกดิจากสาเหตุใด

4. แบ่งกลุ่มนักเรยีน กลุ่มละ 7 คน คละความสามารถ 
5. เปิดวดีโิอ การเกดิสนึามแิละชวนสนทนาเกี่ยวกับ

เรื่องจากวดีโิอ 
ค�ำถำมชวนสนทนำ
5.1   เห็นอะไรจากวดีโิอ
5.2 วดีโิอเกี่ยวกับเรื่องใด
5.3 ผลกระทบที่ตามมาจากการเกดิสนึามเิป็น

อย่างไร

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ดูภาพ และร่วมสนทนาโดยตอบค�าถาม 3.1 – 3.2

•   การเกดิสนึาม ิเป็นธรณพีบิัต ิเกดิจากคลื่นน�้า
ทะเลเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งอย่างรุนแรง

•   แผ่นดนิไหวใต้ท้องทะเล
•   คนเสยีชวีติ
•   คนได้รับบาดเจ็บ
•   บ้านเรอืนเสยีหาย

4. แบ่งกลุ่มโดยนับ 5 ได้ 5 กลุ่ม
5. ชมวดีโิอ ตอบค�าถามต่างๆ (ข้อ 5.1 - 5.3)
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
6. แจกใบความรู้ให้ศกึษาและสรุปความรู้ เป็นผลงาน 

3 รูปแบบ โดยมเีรื่องเดยีวกันคอื “สนึาม”ิ ชวนให้
นักเรยีนคดิว่าแต่ละกลุ่มวางแผนก่อนท�างาน  
ซึ่งกลุ่มต้องมงีานและแบ่งหน้าที่กัน เช่น น�าเสนอ 
หาข้อมูล เขยีน ตบแต่ง และกระตุ้นโดยใช้ค�าถาม
ส�าคัญ 
6.1   ผลของเรามสีาระส�าคัญอะไรบ้าง
6.2 แบ่งหน้าที่กันหรอืยัง
6.3 ให้ค�าแนะน�า ให้ก�าลังใจ

7. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A

 สะท้อน R (Reflect)
7.1   ขณะท�างานกลุ่ม นักเรยีนได้เรยีนรู้อะไรจาก

การท�างานร่วมกับเพื่อนเมื่อสักครู่
7.2 แล้วการท�างานภายในกลุ่มเกดิปัญหาอะไรบ้าง 

และแก้ปัญหานัน้อย่างไร
7.3 กลุ่มของนักเรยีนมกีารให้ความร่วมมอืและ

ท�างานร่วมกันอย่างไรบ้าง
เชื่อมโยง C (Connect) 
7.4 นักเรยีนเคยท�างานกลุม่หรอืท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ 

ตอนไหนบ้าง เกดิผลอย่างไร ให้ยกตัวอย่าง
ปรับใช้ A (Apply)
7.5 ต่อไป ถ้านักเรยีนต้องท�างานร่วมกับผู้อื่น 

นักเรยีนจะท�าอย่างไรจงึจะส�าเร็จ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
6. รับใบความรู้ 

6.1   แต่ละกลุ่มศกึษาใบความรู้
      บทสรุป สนึามเิป็นธรณพีบิัตภิัย สาเหตุของ

การเกดิสนึาม ิได้แก่ ภูเขาไฟปะทุรุนแรงใน
ทะเล แผ่นดนิไหวรุนแรงมศีูนย์กลางอยู่ใต้ทะเล 
การทรุดถล่มของชัน้ตะกอนขนาดใหญ่ใต้ทะเล 
การพุ่งชนของอุกกาบาตในทะเล ข้อสังเกต 
หรอืสิ่งบอกเหตุ ประกาศกรมอุตุนยิมวทิยา 
การขึ้นลงของน�้าอย่างรวดเร็ว การอพยพของ
สัตว์ไม่มสีาเหตุ ผลน�ามาซึ่งความเสยีหาย
จากทรัพย์สนิและชวีติ นอกจากสนึามแิล้ว
ยังมภีัยธรรมชาตทิี่เกดิจากกระบวนการทาง
ธรณวีทิยา เช่น แผ่นดนิไหว หลุมยุบ ดนิถล่ม 
หมิะถล่ม ภูเขาไฟระเบดิ

6.2 สรุปความรู้ เรื่องการเกดิสนึาม ิเป็นกจิกรรม  
3 ลกัษณะ ได้แก่ วาดภาพ 2 กลุ่ม ตัดแปะ 2 กลุม่ 
และแสดงบทบาทสมมต ิ1 กลุ่ม โดยก่อนลงมอื
ท�างาน ทุกกลุ่มตอบค�าถามที่ข้อ 1 และ2

6.3 แต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงาน (กลุ่มบทบาทสมมติ
มอีุปกรณ์ช่วยเสยีงไซเลน ภาพวาดสนึาม ิ 
การแสดงบทบาทสมมต)ิ

7. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 7.1 – 7.5 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. น�าเข้าสู่บทเรยีน ด้วยบรรยากาศผ่อนคลายเพื่อสอดคล้องการพัฒนาสมองสลับซ้ายขวาอย่างสมดุล

2. แสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตา เช่น เรยีนนักเรยีนว่า “ลูก”

3. การถามค�าถาม เปิดโอกาสให้นกัเรยีนตอบเป็นกลุม่ก่อนรายบคุคล แล้วจะถามค�าถามก่อนเรยีกชือ่ให้ตอบ

4. ครูสนใจนักเรียนทั่วถึง ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ้ ครูจะคอยดูแลใกล้ชิดกับนักเรียน  

ให้ก�าลังใจและให้ค�าแนะน�า

5. การน�าองค์ความรูแ้ละสถานการณ์จรงิในโลก IT มาใช้เป็นสือ่การเรยีนรูใ้นห้องเรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ

6. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูยงยุทธ	นุชบัว		
สังคมศึกษำ	ศำสนำ	และวัฒนธรรม	ป.6
โรงเรียนวัดพืชนิมิต	จังหวัดปทุมธำนี

การสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ครูต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ต้ังใจอบรมส่ังสอนศิษย์หลายต่อหลายรุ่นด้วยจิตวิญญาณของครู

ครูมีครูเป็นต้นแบบของความเป็นครู ซึ่งเป็นครูประถมศึกษาท่ีใจดี 
มีเมตตา ขาดแคลนอะไรและจะหามาให้ได้ 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. สามารถบอกประวัตบิุคคลส�าคัญได้

2. สามารถวเิคราะห์ความส�าคัญในวรีกรรมได้

3. สามารถสะท้อนความรู้ความเข้าใจเป็นบทบาทสมมตไิด้ 

 

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ให้ความร่วมมอืกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน 
1. น�าสนทนาเรื่องประวัตบิุคคลส�าคัญและมอบหมาย

ให้นักเรยีนค้นคว้าหาความรู้
2. ถามค�าถามส�าคัญ

•  นักเรยีนหาความรู้เรื่องอะไร และโดยวธิใีดบ้าง

3. ชวนฟังและชม เพลงประกอบคลปิวดีโิอ 3 เรื่อง 
วรีกรรมสมเด็จพระนเศวร เพลงชาวบ้านบางระจัน
และ การ์ตูนเรื่องท้าวสุรนารี

4. สนทนา ซักถาม เพื่อทบทวนประวัต ิวรีกรรมของ
บุคคลส�าคัญจากคลปิวดีโิอ โดยชวนสนทนาทลีะ
คลปิวดีโิอ

 ค�ำถำมส�ำคัญ
4.1   จากประวัตขิองทุกท่านมอีะไรที่เหมอืนกัน
4.2 จากประวัตขิองทุกท่านมอีะไรที่ต่างกัน
4.3 จากส่วนที่เหมอืนกันและส่วนที่ต่างกัน มอีะไร

ที่นักเรยีนจะบอกต่อเล่าต่อ
5. จัดกลุ่มค�าตอบโดย เขยีนค�าตอบบนกระดาน 

นักเรยีนสามารถตอบซ�า้ได้ (ในกรณทีี่ตอบซ�้าครูขดี
เพิ่มค�าตอบนัน้ๆ) และครูเขยีนค�าตอบส�าคัญเพิ่ม 
(ในกรณทีี่นักเรยีนไม่กล่าวถงึ) และรวมค�าตอบที่มี
คนตอบมากที่สุดถอืว่าทุกคนเห็นว่าส�าคัญที่สุด

6. ให้แต่ละกลุ่มวางแผน แสดงบทบาทสมมตติาม
ประวัต ิบุคคลส�าคัญ โดยชวนสนทนาทลีะเรื่อง  
เน้นถงึบุคคลส�าคัญ และสาระตอนที่ส�าคัญ  
โดยใช้ Power point และเอกสาร (ประวัตยิ่อ) 
ประกอบ

 ค�ำถำมส�ำคัญ 
6.1   เราคดิว่าตอนใดที่แสดงให้เห็นวรีกรรมเพื่อชาติ

ของท่านเหล่านี้ 
6.2 มใีครบ้างที่มสี่วนร่วมในวรีกรรมตอนนี้
6.3 ให้บทบาทการแสดงนี้ไปวางแผนแสดงบทบาท

สมมติ

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน 
1. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ไป

หาความรู้
2. นั่งเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มตอบค�าถามและ 

เล่าถงึเรื่องที่ไปศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิจาก
สารานุกรม/หนังสอื/internet /ถามผู้ปกครอง

 กลุ่ม 1 ศกึษาประวัตพิระนเรศวร
 กลุ่ม 2 ศกึษาประวัตทิ้าวสุรนารี
 กลุ่ม 3 ศกึษาประวัตชิาวบ้านบางระจัน
3. ชมคลปิวดีโิอ ด้วยความสนใจ

4. คดิเชื่อมโยงถงึสิ่งที่ได้ไปศกึษาค้นคว้าและสาระจาก
ที่ได้ชมแล้วตอบค�าถามส�าคัญโดยตอบค�าถาม  
ที่ 4.1-4.3 ทลีะค�าถามทลีะคน

5. แต่ละคนสามารถตอบซ�า้ได้
 Concept หลัก ทั้ง3 เรื่องรำว ส่วนที่เหมอืน  

คอืควำมรักชำต ิควำมเสยีสละแม้ชวีติ เพื่อชำต ิ
เพื่อคนไทย ควำมสำมัคค ีส่วนที่ต่ำงคอื  
มคีวำมแตกต่ำงในสถำนภำพ เป็นกษัตรยิ์ 
ขุนนำง ชำวบ้ำน

6. ร่วมสนทนาตอบค�าถามที่ 6.1-6.3 เพื่อทบทวน
ประวัต ิวรีกรรมบุคคลส�าคัญ ฟัง ตอบค�าถาม
ส�าคัญ สนทนาซักถาม เพื่อท�าความเข้าใจ ในสาระ
ส�าคัญที่จะแสดงละคร
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
7. ให้แต่ละกลุ่มวางแผนแสดงละคร โดย 

7.1   แจกหัวข้อตอนที่แต่ละกลุ่มต้องแสดง พร้อม
ทัง้บัตรงานเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรยีนในการ
วางแผนและเตรยีมอุปกรณ์

7.2 พูดคุยตามกลุ่มเพื่อเพิ่มเตมิรายละเอยีด 
ตดิตาม ตอบค�าถาม ให้ก�าลังใจการวางแผน
เพื่อแสดงบทบาทสมมต(ิสัปดาห์หน้าชั่วโมงต่อ
ไป)

8. ให้แต่ละกลุ่มน�าเสนอบทบาทสมมติ

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
7. แต่ละกลุ่มวางแผนการแสดงละคร ท�าความเข้าใจ

กับเรื่อง เงื่อนไข (เช่น เวลา) อุปกรณ์ และ 
ความถนัดของแต่ละคน (ชั่วโมงถัดไป)

8. แต่ละกลุ่มน�าเสนอบทบาทสมมติ

ขั้นสรุป
9. ชักชวนสรุปประวัตทิัง้ 3 วรีกรรม โดยเน้น Concept 

ส�าคัญ (ในกจิกรรมการแสดงละคร) และถาม  
“จะบอกต่อความดเีรื่องนี้ว่าอะไร”

10. ชวนร้องเพลง “เราสู้” 

11. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect) 
11.1 นักเรยีนท�างานร่วมกันอย่างไร การท�างาน

ภายในกลุ่ม จงึด�าเนนิไปได้ด้วยด ี 
ประสบผลส�าเร็จ

เชื่อมโยง C (Connect) 
11.2 นอกจากการท�างานกลุ่มครัง้นี้แล้ว  

นักเรยีนเคยท�างานอะไรร่วมกับผู้อื่นบ้าง  
ผลเป็นอย่างไร มปีัญหาอะไรเกดิขึ้นบ้าง

ปรับใช้ A (Apply) 
11.3 หากต้องการท�างานใหม่ นักเรยีนคดิว่าจะ

เกดิปัญหาอะไรอกีบ้าง แล้วจะแก้ปัญหานัน้
อย่างไร

ขั้นสรุป
9. ร่วมสนทนาตอบค�าถามสรุปวรีกรรมทัง้ 3 เรื่อง

10. ร่วมเสนอค�าตอบที่เป็นวรีกรรมเสยีสละเพื่อชาต ิ
และร่วมร้องเพลง “เราสู้”

11. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 11.1 – 11.3 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. เชื่อมโยงปัญหาจากสภาพจรงิเข้าสู่สาระการเรยีนรู้

2. จัดกจิกรรมที่กระตุ้นการคดิวเิคราะห์ 

3. มีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ทั้งนี้เพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้จากเพื่อน 

ผ่อนคลาย สามารถแสดงความสามารถของตนเอง รวมถึงช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละคน  

เน้นการฝึกการเป็นผู้น�า

4. จดัให้มสีถานการณ์ ให้หาข้อมลูจากแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายในการคดิ ค้นหาค�าตอบทัง้ในและนอก

ห้องเรยีน

5. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�าคัญต่อชีวิตและใช้ชีวิตประจ�าวัน

ได้อย่างสอดคล้องกับบทเรยีน (บูรณาการ)

6. เพิ่มเตมิข้อมูล หลังจากนักเรยีนได้ค้นคว้าข้อมูล

7. กระตุ้นให้นักเรยีนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเป็นค�าตอบ

8. จัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด บอกความรู้ สะท้อนความรู้สึกออกมาอย่าง

เป็นรูปธรรมผ่านการแสดงบทบาทสมมติ

9. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21172



ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูเจียมใจ	รุ่งเรืองวงศ์	
วิทยำศำสตร์	ป.	6

โรงเรียนบ้ำนโนนส�ำรำญ-ยำงเรียน	จังหวัดบึงกำฬ

ทักษะจ�าเป็นท่ีครูต้องส่งเสริม คือ ทักษะการคิดเพราะจะท�าไปสู่
การเรียนรู้การแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

จากประสบการณ์การไปค่ายอาสา เห็นความขาดโอกาสของเด็กในชนบท 
ประกอบกับความรักในธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจส�าคัญ

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• สามารถน�าความรู้เรื่องมลพษิจากขยะมูลฝอยไปใช้ในการช่วยขจัดมลพษิประจ�าวันได้

 

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมคีวามส�าเร็จ

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 173



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ชวนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องขยะ โดยมภีาพขยะ

ประเภทต่างๆ มาเป็นประเด็นในการสนทนา

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทุกคนร่วมสนทนาแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับขยะใน

ชวีติประจ�าวัน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
2. ชวนสนทนาสถานการณ์ขยะโดยใช้คลปิวดีโิอ  

มาเชื่อมโยงการสนทนาและให้ร่วมกันอภปิราย
3. แจกใบงานและใบความรู้เรื่องขยะและให้ไปสบืค้น

ข้อมูลเพิ่มเตมิจากใบความรู้ที่ได้รับ
4. ตดิตามการสบืค้นข้อมูล โดยถามค�าถามเพื่อให้ 

เพิ่มเตมิข้อมูลที่ได้รับจากใบงาน

5. แบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 6 คน  
แจกอุปกรณ์และใบงาน

 ค�ำถำมส�ำคัญ 
5.1   ปัญหาที่เกดิจากปัญหาขยะมูลฝอยมอีะไร
5.2 สาเหตุเกดิจากอะไร 
5.3 จะมแีนวทางแก้ปัญหาอย่างไร  

พร้อมยกตัวอย่าง
6. ให้แต่ละกลุ่มท�าเสนองาน มคี�าถามต่อเนื่องจาก 

การรายงาน
7. ชวนนักเรยีนอภปิรายสักครัง้เมื่อสรุปรายงานครบ

ทุกกลุ่ม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
2. ชมคลปิวดีโิอ ร่วมสนทนา โดยตอบค�าถาม  

พร้อมยกตัวอย่างที่พบเห็นในชวีติประจ�าวัน 
3. รับใบงาน ฟังการทบทวนค�าถาม ไปสบืค้นข้อมูล 

จากอนิเทอร์เน็ต
4. ฟังการทบทวนค�าถามจากครูและสบืค้นหาข้อมูล

ต่อเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม Concept ส�าคัญ
 Concept ส�ำคัญ : ขยะเป็นสิ่งของเหลอืทิ้ง

จำกกระบวนกำรผลติ และกำรอุปโภค บรโิภค 
ซึ่งแบ่งได้หลำยประเภทตำมลักษณะ และ
คุณสมบัต ิเรำสำมำรถช่วยกันดูแล รักษำ  
สิง่แวดล้อม ไม่ให้เสือ่มสภำพไปอย่ำงรวดเร็ว  
โดยอำศัยแนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำต ิและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยนื 

5. แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 6 คน รับอุปกรณ์ 
ประกอบด้วยกระดาษ Chart และปากกาเมจกิ 
ทบทวนค�าถามและอภปิรายเพื่อหาค�าตอบ จาก
ค�าถาม 5.1 - 5.3 

6. แต่ละกลุ่มน�าเสนอรายงาน ขณะที่น�าเสนอรายงาน
ทุกคนตัง้ใจฟังและตอบค�าถามครู

7. ทุกคนร่วมกันสรุป Concept ส�าคัญ เมื่อทุกกลุ่ม
รายงานจบ

 Concept ส�ำคัญ ขยะมหีลำยประเภท มทีั้งขยะ
ที่ย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำต ิและขยะที่ย่อย
สลำยยำก ซึ่งสำมำรถน�ำไปผ่ำนกระบวนกำร
ผลติเป็นสิ่งของที่น�ำกลับมำใช้ได้ ดังนั้น เรำควร
ร่วมมอืกันอย่ำงจรงิจัง และมจีติส�ำนกึในกำร
รักษำสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกท�ำลำยโดยขยะ

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21174



กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
8. ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิและให้หาข้อมูลเพิ่มเตมิจาก

อนิเทอร์เน็ต จากหนังสอืพมิพ์ น�าข้อมูลมาจัดท�า
ป้ายนเิทศ

9. ให้แต่ละคนพจิารณาเรื่องใดที่ยังไม่เข้าใจ เพื่อจะได้
ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
8. วางแผนหาข้อมูลเพิ่มเตมิและวางแผนการจัด 

ป้ายประกาศ

9. สนทนาซักถามในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ

ขั้นสรุป
10. ให้ สรุป Concept เป็นผังมโนทัศน์
11. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A 
 สะท้อน R (Reflect) 

11.1 ขณะที่นักเรยีนท�างานในกลุ่ม นักเรยีนชอบวธิี
การท�างานและการแก้ปัญหาของกลุ่มไหน 
มากที่สุด เพราะอะไร 

เชื่อมโยง C (Connect)
11.2 ที่ผ่านมาการท�างานกลุ่มร่วมกัน นักเรยีนพบ

ปัญหาในเรื่องใดบ้าง และแก้ปัญหาอย่างไร
ปรับใช้ A (Apply)
11.3 ถ้าต้องท�างานกลุ่มครัง้ต่อไป หากมเีพื่อนไม่

ช่วยงานกลุ่มนักเรยีนจะท�าอย่างไร ให้งาน 
ที่ได้รับมอบหมายส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี

12. ให้แต่ละคนลงมอืก�าจัดขยะ และน�าผลงานมา 
เล่าสู่กันฟังในชั่วโมงต่อๆ ไป

ขั้นสรุป
10. สรุป Concept เรื่องขยะเป็นผังมโนทัศน์
11. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาโดยตอบค�าถาม 
เทคนคิ RCA เพื่อพัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยก
ตัวอย่างจากชวีติจรงิตามค�าถามที่ 11.1 – 11.3 

12. ให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะก�าจัดขยะ และน�ามาเล่าสู่กัน
ฟังต่อไป

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 175



		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. เชื่อมโยงปัญหาจากสภาพจรงิเข้าสู่สาระการเรยีนรู้

2. จัดกจิกรรมที่กระตุ้นการคดิวเิคราะห์ 

3. มีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ทั้งนี้เพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้จากเพื่อน  

ได้แสดงความสามารถของตนเอง รวมถงึช่วยในการพัฒนาบคุลกิภาพของแต่ละคน เน้นการฝึกการเป็นผูน้�า

4. จัดให้มสีถานการณ์และแหล่งการเรยีนรู้ที่หลากหลายในการค้นหาค�าตอบทัง้ในและนอกห้องเรยีน

5. สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ให้เป็นสาระที่มีความส�าคัญต่อชีวิตและใช้ชีวิตประจ�าวัน

ได้อย่างสอดคล้องกับบทเรยีน (บูรณาการ)

6. เพิ่มเตมิข้อมูล หลังจากนักเรยีนได้ค้นคว้าข้อมูล

7. กระตุ้นให้นักเรยีนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเป็นค�าตอบ

8. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21176



ครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูวรวุฒิ	ศรีโพธิ์	
วิทยำศำสตร์	ม.	2

โรงเรียนบ้ำนละลมวิทยำ	จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีใฝ่ฝัน ท�าให้เข้าใจและเรียนรู้ผู้เรียน  
พยายามอ�านวยความรู้และสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกด้าน  

เพื่อเตรียมพร้อมท้ังครูและเด็กส�าหรับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
เพื่อรู้เท่าทันและสามารถปรับตัว

การมาท�าในจุดน้ี เราต้องเสียสละอย่างมาก  
ก็คือต้องทุ่มเทแรงใจแรงกายทุกอย่างเพื่อท่ีจะพัฒนาลูกศิษย์ให้เจริญต่อไป  

ก้าวต่อไป พัฒนาการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่ออนาคตของนักเรียน

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. สามารถออกแบบรูปร่างเสาสะพานให้สามารถรองรับน�้าหนักได้

2. สามารถทดลองและเปรยีบเทยีบรปูร่างของเสาทีม่ลัีกษณะเป็นรปูทรงสามเหลีย่ม วงกลม สีเ่หลีย่มได้

 

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ท�างานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความเป็นประชาธปิไตย

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 177



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ประเมนิความพร้อมทางอารมณ์ด้วยการทายตัวเลข 

และปรศินาค�าทาย 
2. ชวนสนทนาเรื่องการท�างานเป็นทมี 
    ค�ำถำมส�ำคัญ ทมีจะประสบความส�าเร็จต้องท�า

อย่างไร

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. สนทนากับครู และให้ความร่วมมอืในการประเมนิ

อารมณ์ด้วยตัวเลขและปรศินาค�าทาย
2. สนทนาวธิกีารท�างานกลุ่มให้ประสบผลส�าเร็จโดย

ระดมความคดิเห็นคนละวธิกีาร เช่น การช่วยการ
คดิ ท�า มคีวามสามัคค ีเมื่อขัดแย้งยุตดิ้วยเหตุผล

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. สร้างความสนใจในการทดลองโดยภาพสะพานจาก 

Power point 
 ค�ำถำมส�ำคัญ สะพานจะสามารถอยู่ได้ด้วยอะไร 
4. ให้โจทย์เพื่อเป็นค�าถามในการทดลอง
 เราจะออกแบบรูปร่างสะพานอย่างไรให้สามารถ

รองรับน�า้หนักได้ โดยก�าหนดรูปทรงให้เลอืก คอื 
วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 

5. ขณะท�าการทดลอง กระตุ้นด้วยค�าถาม ทบทวน
สมมุตฐิานให้สังเกตเพื่อทดสอบสมมตฐิาน บันทกึ
ผลและเตรยีมรายงานผล

6. ระหว่างการน�าเสนอให้อภปิราย เพื่อบอกเหตุผลใน
การทดลอง หรอืให้ร่วมกันอภปิราย

7. ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มโหวตเลอืกกลุ่มที่คดิว่าออกมา
น�าเสนอได้ดทีี่สุด

8. แจกกระดาษ 2 ส ีคอื สสี้มและสเีขยีว ให้เขยีน 
ข้อดขี้อเสยีของกลุ่ม 

9. กลุ่มใดเสร็จก่อน ได้รางวัลเป็นคูปองคะแนน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ศกึษาโครงสร้างสะพานจาก Power point 

4. ให้ความสนใจในโจทย์ หรอืค�าถามที่น�าไปสู่การ
ทดลอง “การออกแบบสะพานเพื่อรองรับน�้าหนักได้
มากที่สุด”
4.1   จัดกลุ่ม เลอืกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม 
4.2 ระดมความคดิ ออกแบบ สร้างแบบสะพาน 

และรับอุปกรณ์
4.3 สร้างสะพาน โดยใช้รูปแบบต่างๆ ได้แค่วงกลม 

สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
4.4 ทดสอบการรองรับน�า้หนัก เพื่อทดสอบ

สมมตฐิาน
4.5 บันทกึผลการทดลอง

5. เตรยีมการน�าเสนอ

6. ร่วมกันอภปิรายการทดลอง

7. แต่ละกลุ่มโหวตเลอืกกลุ่มเพื่อนที่คดิว่าน�าเสนอได้ 
ดทีี่สุด

8. ทุกคนประเมนิการท�างาน โดยรับกระดาษ 2 ส ี 
โดยสเีขยีวเขยีนข้อดขีองกลุ่ม สสี้มเขยีนข้อเสยี 
ของกลุ่ม

9. กลุ่มที่เสร็จก่อนรับรางวัลเป็นคูปองคะแนน 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป
10. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
10.1  จากกจิกรรมนี้ ในการท�างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น 

ได้ประสบผลส�าเร็จ นักเรยีนมวีธิกีารอย่างไร 
เพราะเหตุใด

10.2  เกดิปัญหาระหว่างการท�างานร่วมกันหรอืไม่ 
และแก้ปัญหาอย่างไร

เชื่อมโยง C (Connect)
10.3  ที่ผ่านมานักเรยีนเคยท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

ประสบผลส�าเร็จหรอืไม่อย่างไร เพราะเหตุใด 
10.4  นักเรยีนแก้ปัญหาอย่างไร
ปรับใช้ A (Apply) 
10.5  ถ้านักเรยีนต้องท�างานร่วมกับผู้อื่น นักเรยีน 

จะมวีธิกีารอย่างไรให้งานออกมาประสบ 
ความส�าเร็จ 

ขั้นสรุป
10. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 10.1 – 10.5 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. ครูเป็นผู้อ�านวยการให้เกิดการเรียนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ความพร้อมของผู้เรียน  

และเป็นผู้คอยอ�านวยความสะดวก ให้ค�าแนะน�า พจิารณาผลงาน ให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดผลงาน

2. ให้ความส�าคัญต่อการให้นักเรยีนหาความรู้ด้วยตนเอง 

3. สนใจทุกค�าตอบของนักเรียนและมีความฉับไวในลักษณะที่เรียกว่า “เชื่อมโยงค�าตอบนักเรียนสู่ค�าถาม

หรอืการเรยีนรู้ต่อไปทันที

4. เพิ่มเตมิข้อมูล หลังจากที่นักเรยีนได้ค้นคว้าข้อมูล

5. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูจันทร์	ติยะวงศ์	
คณิตศำสตร์	ม.2

โรงเรียนสุรนำรีวิทยำ	จังหวัดนครรำชสีมำ

ครูไม่ใช่เป็นผู้บอกความรู้ หากแต่เป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้  
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง ครูจะเป็นผู้จัดบรรยากาศ 
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงไม่เพียงแต่จะได้ความรู้แต่จะเกิดสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน  

ส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง ครูจะให้ความสนใจต่อกระบวนการเรียนรู้มากหรือเท่ากับค�าตอบท่ีถูก

เด็กๆ คือแรงบันดาลใจท่ีส�าคัญ เขาท�าให้เรามีความสุขที่จะไม่อยู่น่ิง 
จะต้องค้นหาส่ิงดีๆ แนวทางท่ีดีตลอดเวลา และสุขที่จะมองดูความก้าวหน้าของเขารุ่นแล้วรุ่นเล่า

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้คุณสมบัตขิองเลขยกก�าลังได้

2. สามารถใช้ทักษะกระบวนการคดิในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

 

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ใช้การสื่อสารเชงิบวกสร้างสัมพันธภาพที่ดี
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. สนทนาทักทาย ชื่นชมผลงานที่ผ่านมา 
2. ทบทวนวธิกีารเรยีนรู้ PPP C AA และแนะน�าการ

เรยีนรู้ในการจัดการขัน้ที่ 6 (Assessment  
Reflection)

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. สนทนาทักทาย
2. ตอบค�าถามที่ทบทวนวธิกีารเรยีนรู้ PPP C AA –

Preparation for learning การแบ่งกลุ่มแบบคละ
ความสามารถ 
• Process of thinking มอบหมายงานให้ท�า  

(งานเดี่ยว และงานกลุ่ม)
• Presenting น�าเสนอ 
• Conclusion สรุปเป็น mind map 
• Application สร้างโจทย์ 
• Assessment Reflection การสะท้อนการประเมนิ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ให้แบ่งกลุ่มคละกันโดยหัวใจสี
4. ก�าหนดโจทย์และช่วยตรวจค�าตอบบนกระดาน
5. สรุปวธิคีดิหลากหลายวธิ ีจากการน�าเสนอของ

นักเรยีน และเสรมิความรู้ พร้อมให้ก�าลังใจ
6. ก�าหนดโจทย์สลับกับการที่นักเรยีนได้ค�าตอบครบ

ตามแนวทางบงิโก

7. รวบรวมคะแนน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน โดยหัวใจสี
4. ทบทวนการประเมนิโดยกลุ่มเพื่อน
5. ฟังการสรุปวธิคีดิหลายๆ วธิจีากกลุ่ม

6. เริ่มเกมบงิโก โดยสุ่มเขยีนตัวเลขลงบนช่องขนาด 
3x3 ม ี3 ช่อง ฟังค�าถามทลีะข้อและแสดงวธิคีดิ 
ทุกข้อ กลุ่มใด เสร็จก่อน ปรบมอื
6.1   กลุ่มที่ตดิค�าถามเป็นกลุ่มแรกบนกระดาน

บานพับ 4 หน้า เสรมิความรู้และเป็นค�าตอบ 
ที่ถูกจะได้เลอืกตัวเลขที่จะกากบาทในช่อง  
9 ช่อง

6.2 แสดงวธิคีดิแก้ปัญหาในทุกโจทย์ข้อค�าถาม
6.3 กลุ่มแรกที่ตดิค�าถามจะได้เลอืกตัวเลขที่จะ

กากบาทในช่อง 9 ช่อง
6.4 ท�าจนครบโจทย์ทุกข้อ ที่ครูก�าหนด

7. สรุปและรวมคะแนน
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป
8. ให้นักเรยีนสะท้อนวธิคีดิ และความรู้ที่ได้ในการ

เรยีนวันนี้ เพื่อเป็นแนวทางของการแก้โจทย์ปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

9. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect) 
9.1   ระหว่างที่เล่นเกมบงิโกเรามกีารแสดงออกกับ

เพื่อนในกลุ่ม ที่ตอบถูก ผดิต่างกันอย่างไร
เชื่อมโยง C (Connect)
9.2 นักเรยีนเคยใช้ ค�าพูดและแสดงท่าทางที่เป็น

มติร หรอืไม่เป็นมติรเมื่อไรบ้าง คดิว่าอกีฝ่าย
รู้สกึอย่างไร

ปรับใช้ A (Apply)
9.3 ถ้าต่อไปเพื่อนในกลุ่มเกดิท�างานผดิพลาด

นักเรยีนจะมวีธิกีารสื่อสารด้วยภาษาพูดหรอื
ท่าทางที่ท�าให้เพื่อนสบายใจได้อย่างไรบ้าง

ขั้นสรุป
8. น�าเสนอวธิคีดิอย่างหลากหลาย

9. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 9.1 – 9.3 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมน�าสู่การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่ว 

สอดคล้องกับบทเรยีน

2. มคีวามพร้อมด้านการใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อการเรยีนรู้

3. ให้นักเรยีนได้ความรู้ด้วยการท�ากจิกรรมต่างๆ โดยที่ครูไม่เป็นคนบอกความรู้โดยตรง

4. ให้ความส�าคัญต่อทักษะการสังเกต กระตุ้นให้เกดิการคดิวเิคราะห์ด้วยค�าถามทุกขัน้ตอน

5. ในการสอนแต่ละครัง้จะเตรยีมค�าถามส�าคัญในการช่วยกระตุ้นหาค�าตอบส่งเสรมิกระบวนการคดิ

6. สนใจทุกค�าตอบของนักเรยีน และมคีวามฉับไวในลักษณะที่เรยีกว่า “เชื่อมโยงค�าตอบนักเรยีนสู่ค�าถาม

หรอืการเรยีนรู้ต่อไปทันท”ี

7. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูสนิดำ	โกศล	
วิทยำศำสตร์	ม.3

โรงเรียนบ้ำนปะทำย	จังหวัดศรีสะเกษ

การเรียนรู้ร่วมกัน ครูได้ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนและได้พัฒนาตัวครูเอง 
เรียนรู้ไปด้วยกัน ทุกคนได้ฝึก นักเรียนได้ฝึก พอได้ฝึกบ่อยๆ และมันจะฝังอยู่ภายในจิตใจ

พอเขาได้จับของจริงและได้สัมผัส เขาจะสามารถถอดบทเรียนออกมาได้ง่าย 
ง่ายกว่าเรียนในหนังสือ ในต�ารา เพราะลงมือท�าจะจ�าได้ดีกว่าการฟังครูบรรยาย

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ภายในองค์ประกอบใน 

 ระบบนเิวศ

2. วเิคราะห์และอธบิายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งที่มชีวีติในรูปแบบโซ่อาหาร

3. มจีติส�านกึร่วมกันในการสร้างระบบนเิวศที่สมดุล

 

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ท�างานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความเป็นประชาธปิไตย
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทักทายนักเรยีนและแนะน�าการเรยีนรู้ครัง้นี้ 

ซึ่งเป็นการเรยีนรู้นอกสถานที่
2. ให้วางแผนการไปเรยีนรู้นอกสถานที่ ในพื้นที ่

ทุ่งหนองจอกโดยพจิารณาตามค�าถามหลัก
ค�ำถำมหลัก (ก่อนไป)
2.1   จะเดนิทางอย่างไร
2.2 ใครจะศกึษาตรงไหน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับการเรยีนรู้ครัง้นี้ซึ่งเป็นการ

เรยีนรู้นอกสถานที่ 
2. ทุกคนร่วมกันคดิ วางแผนการเดนิทางไปศกึษานอก

สถานที่ โดยมปีระเด็นส�าคัญในการวางแผน ดังนี้
ค�ำถำมหลัก (ก่อนไป) 
2.1   การเดนิทางใช้พาหนะอะไร ใครสะดวกเดนิทาง

ร่วมกับใคร 
2.2 แต่ละคนเลอืกว่าจะศกึษาตรงไหน ในประเด็น

ของสิ่งแวดล้อมและวธิกีารเก็บข้อมูล ได้แก่ 
อุปกรณ์การเก็บภาพ การจดบันทกึ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ตัง้ค�าถามเพื่ออภปิราย 
 ค�ำถำมหลัก (หลังไป)

3.1   เก็บอะไรจากทุ่งหนองจอกบ้าง
3.2 มคีวามเห็นอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมที่ทุ่ง

หนองจอก
3.3 ให้เลอืกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทุ่งหนองจอกที่

นักเรยีนอยากเห็นและให้นน�าเสนอสิ่งที่เลอืก
4. ให้เรยีนรู้จากกระบวนการกลุ่มและตอบค�าถาม

ส�าคัญ
 ค�ำถำมส�ำคัญ

4.1   เพราะอะไร จงึเข้ากลุ่มนี้ ในกลุ่มที่เลอืกมอีะไร 
และมคีวามสัมพันธ์กันอย่างไร

4.2 กลุ่มของนักเรยีนคดิว่าต้องการอยู่ร่วมกับกลุ่ม
ไหนอกี บ้างหรอืไม่ (ถ้าต้องการ ครูให้เวลา
รวมกลุ่มไม่เกนิ 2 นาท)ี

4.3 พอใจกับกลุ่มที่ได้หรอืยัง
4.4 ขณะนี้กลุ่มของนักเรยีนประกอบด้วยกี่กลุ่ม

รวมกัน และมอีะไรบ้าง
4.5 การรวมกันของกลุ่มหลายกลุ่ม เรยีกว่าอะไร

5. ให้น�าเสนอผลงานกลุ่ม โดย
5.1   ตัง้ชื่อกลุ่มระบบนเิวศ
5.2 สรุปเพื่อน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. น�าข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้ ร่วมกันอภปิราย

และตอบค�าถามส�าคัญ ข้อ 3.1 -3.3

4. ร่วมเรยีนรู้จากกระบวนการกลุ่ม โดยเลอืกเข้ากลุ่ม 
3 – 5 คน และตอบค�าถามส�าคัญ ข้อที่ 4.1 – 4.5

5. แต่ละกลุ่มพูดคุยกันและสรุปผลงาน ดังนี้
5.1   ชื่อกลุ่มระบบนเิวศ
5.2 สรุปเป็นแผนภาพและน�าเสนอหน้าชัน้
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
6. ขณะน�าเสนอ ซักถามและอภปิราย

7. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
7.1   คดิว่าในการท�ากจิกรรมแบบนี้เราได้เรยีนรู้

อะไรบ้าง
7.2 การท�ากจิกรรมช่วยให้ท�างานง่ายหรอืยาก 

เพราะอะไร
เชื่อมโยง C (Connect)
7.3 เคยท�างานร่วมกบัคนอืน่ทีเ่ป็นไปด้วยความราบรืน่ 

หรอืไม่ และตอนนัน้ปฏบิัตตินอย่างไร 
ที่แสดงว่าใช้วถิปีระชาธปิไตย

ปรับใช้ A (Apply) 
7.4 ต่อไปถ้านักเรยีนท�างานร่วมกับผู้อื่นอกีตาม 

วถิปีระชาธปิไตย นักเรยีนจะปฏบิัตตินอย่างไร

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
6. น�าเสนอผลงานทลีะกลุ่มและร่วมอภปิราย ซักถาม 
 Concept : ระบบนเิวศคอื ระบบที่มคีวำม

สัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมชีวีติหลำยๆ กลุ่ม หลำยๆ 
ชนดิและมคีวำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่ำง
กลุ่มของสิ่งที่มชีวีติกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที ่
อยู่นั้นๆ และเรำสำมำรถร่วมกันสร้ำงระบบ
นเิวศที่สมดุลของท้องถิ่นเรำได้ด้วย ทุกคนมี
จติส�ำนกึร่วมกันและ

7. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 7.1 – 7.4 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากธรรมชาติ น�าเอาธรรมชาติ วัฒนธรรม ผสมผสานเพื่อการเรียนรู้  

โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะชวีติ

2. แสดงออกซึง่ความรกั ความเมตตา เยอืกเยน็ รบัฟังความคดิเหน็ของนกัเรยีน เช่น เรยีกนักเรยีนว่า “ลกู”

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือท�าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน 

การด�าเนนิตามแผนและการประเมนิผล

4. ให้ความส�าคัญต่อทักษะการสังเกต กระตุ้นให้เกดิการคดิวเิคราะห์ด้วยค�าถามทุกขัน้ตอน

5. เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินความสามารถของตนเอง และให้นักเรียนปรับปรุงงานให้ตรงกับ 

ความสามารถหรอืความชอบของตนเอง

6. ให้นักเรยีนได้ความรู้ด้วยการท�ากจิกรรมต่างๆ โดยที่ครูไม่เป็นคนบอกความรู้โดยตรง

7. นักเรยีนได้เรยีนรู้จากสถานการณ์จรงิ ใช้ทักษะชวีติในการท�างานร่วมกับผู้อื่น

8. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูณัฐพล	ปรำบคะเชน	
วิทยำศำสตร์	ม.3

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยำคำร	จังหวัดชัยภูมิ

ครูคือผู้น�า ครูคือต้นแบบ นักเรียนคือผู้ถอดแบบจากเบ้าหลอมความเป็นครู

เม่ือตอนเป็นนักเรียนผมโตมากับยุคของการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
ผมมักได้ยินค�าว่า “เราอยากพัฒนาการศึกษาในชนบทให้เทียบเท่ากับเมืองกรุง” 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. อธบิาย และจ�าแนกความสัมพันธ์ของสิ่งที่มชีวีติในระบบนเิวศได้

2. ใช้กระบวนการวทิยาศาสตร์ในการท�ากจิกรรมกลุ่ม

3. ใช้เทคโนโลยใีห้เกดิประโยชน์

 

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ให้ความร่วมมอืกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และท�างานร่วมกับผู้อื่น
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. เปิดวดีทิัศน์ เรื่อง Did you know “ผึ้งผลติน�้าผึ้ง 

ได้อย่างไร”
2. ใช้ค�ำถำมส�ำคัญจากวดีทิัศน์ที่ได้รับชม

2.1   น�า้ผึ้งเกดิได้อย่างไร
2.2 การอยู่ร่วมกันของผึ้งและดอกไม้เกดิประโยชน์

หรอืเสยีประโยชน์อย่างไร
3. อธบิายเพิ่มเตมิ “การอยู่ร่วมกันของสิ่งมชีวีติ  

หากได้ประโยชน์จะใช้เครื่องหมาย + เป็นสัญลักษณ์ 
หากเสยีประโยชน์ จะใช้เครื่องหมาย – เป็น
สัญลักษณ์ และ หากไม่ได้ไม่เสยีประโยชน์จะใช้เลข 
0 เป็นสัญลักษณ์” โยงสู่ค�ำถำมส�ำคัญต่อไปนี้
3.1   ดังนัน้ การอยู่ร่วมกันของผึ้งกับดอกไม้ท�าให้

เกดิสัญลักษณ์
3.2 ในโลกของเรามสีิง่มชีวีติอกีหลายชนดิใช่หรอืไม่ (ใช่)
3.3 สิ่งมชีวีติบนโลกของเราจะมคีวามสัมพันธ์กัน 

ในลักษณะแบบนี้ทัง้หมดใช่หรอืไม่ (ไม่)
4. รอค�าตอบทุกข้อและอธบิายเพิ่มเตมิ “ในโลกของ

เรามสีิ่งมชีวีติหลายชนดิ ซึ่งเมื่อมาอยู่ร่วมกันก็จะ
เกดิความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในระบบนเิวศ 
นักเรยีนจะได้ศกึษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมชีวีติบนโลกของเราว่าเป็น
อย่างไร”

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ศกึษาวดีทิัศน์ เรื่อง Did you know “ผึ้งผลติน�้าผึ้ง 

ได้อย่างไร”
2. ตอบค�าถาม (โดยประมาณ) 

2.1   ผึ้งไปน�าน�า้หวานมาจากดอกไม้
2.2 เกดิประโยชน์ทัง้คู่ กล่าวคอื ผึ้งกนิ น�้าหวาน

จากดอกไม้ ดอกไม้ได้รับการผสมเกสรจากผึ้ง
3. ฟังอธบิายเพิ่มเตมิและสนทนาซักถาม ตอบค�าถาม

ส�าคัญ
 ตอบค�าถามที่ 3.1 - 3.3 (โดยประมาณ)

3.1   สัญลักษณ์เป็น (+,+)

3.2 ใช่
3.3 ไม่

4. ตัง้ใจฟังค�าตอบและฟังค�าอธบิายเพิ่มเตมิ

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. ใช้เทคนคิ Jigsaw ในการจัดการเรยีนรู้

6. ใช้ค�าถามส�าคัญในการน�าเข้าสู่เทคนคิ Jigsaw
6.1   นักเรยีนสามารถตอบค�าถามได้หมดทกุข้อหรอืไม่ 
6.2 ส่วนมากนักเรยีนจะตอบค�าถามในลกัษณะใดได้ 
6.3 นักเรยีนคดิว่าเพื่อนกลุ่มอื่นๆ จะตอบค�าถามใน

เรื่องของเราได้ดเีท่าเราหรอืไม่ 
6.4 นักเรยีนคดิว่าท�าอย่างไรจงึจะได้ค�าตอบ

ทัง้หมดทีค่รูต้องการเพือ่บันทกึลงในชุดค�าถามนี้

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. เรยีนรู้โดยเทคนคิ Jigsaw

5.1 แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนรับใบความรู้ซึ่งม ี6 ใบ
ความรู้ (แต่ละกลุ่มไม่เหมอืนกัน)

5.2 แต่ละกลุ่มศกึษาใบความรู้
5.3 แต่ละกลุ่มรับซองค�าถามส�าหรับตอบความรู้

ตามข้อความ
6. ร่วมกันตอบค�าถามส�าคัญข้อ (1)-(4) ดังนี้

6.1   ไม่
6.2 ตอบได้เฉพาะเรื่องที่ศกึษามา
6.3 ไม่

6.4 แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกลุ่ม
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
7. จัดกลุ่มใหม่ตามเทคนคิ Jigsaw

8. ให้นักเรยีนวางแผนการน�าเสนอผลงานเพื่อจัดท�า 
ผลงานลงบนกระดาษฟลปิชาร์ต

9. แจกสติ๊กเกอร์คะแนนให้กับนักเรยีนแต่ละคน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
7. จับกลุ่มใหม่ตามเทคนคิ Jigsaw ดังนี้ จัดกลุ่มใหม่

กลุ่มละ 6 คน โดยมผีู้เชี่ยวชาญแต่ละภาวะ 
ที่ไม่ซ�า้กัน

8. ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านผลัดกันให้ความรู้เพื่อนๆ  
ในกลุ่มเพื่อตอบค�าถามในชุดค�าถามให้เรยีบร้อย
และร่วมกันท�าชิ้นงานเพื่อน�าเสนอหน้าชัน้เรยีนตาม
ขัน้ตอน ดังนี้
8.1   รับฟังหลักเกณฑ์การท�างานและการประเมนิ

จากครู
8.2 วางแผนการท�าชิ้นงานและการน�าเสนอชิ้นงาน

ร่วมกัน
8.3 ลงมอืท�าชิ้นงานร่วมกัน

9. ตัวแทนกลุ่มรับสติ๊กเกอร์หน้าชัน้เรยีนแล้วแบ่งปัน 
ให้เพื่อนในกลุ่มคนละ 2 ชิ้น

ขั้นอธิบำยและข้อสรุป
10. จัดกจิกรรมการน�าเสนองานหน้าชัน้เรยีน

11. จัดกจิกรรมการประเมนิผลงานที่ชื่นชอบ

12. น�าอภปิรายและสรุปบทเรยีนโดยใช้ power point 
โดยให้นักเรยีนสังเกตภาพทัง้ 6 ภาวะ แล้วใช้
ค�ำถำมส�ำคัญเดยีวกันในทุกภาวะดังนี้
12.1  ภาพที่สังเกตเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมชีวีติ 

ใดบ้าง
12.2  ภาพที่ได้สังเกตแสดงถงึภาวะใดของระบบ

นเิวศ
12.3  สิ่งมชีวีติแต่ละคู่มกีารได้ประโยชน์และเสยี

ประโยชน์อย่างไร
12.4  สัญลักษณ์ของภาวะนี้คอือะไร 

ข้ออธิบำยและข้อสรุป
10. ร่วมกันน�าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนตามขัน้ตอน 

ดังนี้
10.1 น�าชิ้นงานตดิแสดงหน้าชัน้เรยีน
10.2 น�าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนทัง้กลุ่ม

11. ร่วมกันประเมนิผลงานที่ชื่นชอบ
11.1 น�าสติ๊กเกอร์ไปตดิบนผลงานที่สวยที่สุดและน�า

เสนอดทีี่สุดในสายตาของนักเรยีน 
11.2 ร่วมปรบมอืแสดงความยนิดกีับกลุ่มที่ได้รับ

สติ๊กเกอร์จ�านวนมากที่สุด
12. สังเกตภาพและตอบค�าถามส�าคัญตามข้อ  

12.1 – 12.4 ในทุกภาวะความสัมพันธ์ของสิ่งมชีวีติ
ในระบบนเิวศ 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นขยำยควำมรู้
13. ใช้กจิกรรมเกมในการขยายความรู้

14. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม 
R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
14.1 ระหว่างท�าชิ้นงานเพื่อน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน  

ในกลุ่มมกีารวางแผนและแบ่งหน้าที่กันอย่างไร
14.2 งานที่ได้รับมอบหมายว่าคอือะไร
14.3 มวีัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง มเีพื่อนๆ ในกลุ่มกี่คน

และก�าหนดเวลาที่ได้รับ 
เชื่อมโยง C (Connect)
14.4 ในสถานการณ์ที่นักเรยีนเคยผ่านๆ มา 

นักเรยีนเคยท�างานบนพื้นฐานของความเป็น
ประชาธปิไตย หรอืไม่ อย่างไร

ปรับใช้ A (Apply) 
14.5  ในโอกาสต่อไป โรงเรยีนเราจะมกีารเลอืกตัง้

คณะกรรมการนักเรยีน นักเรยีนจะน�า 
ความเป็นประชาธปิไตย ไปใช้อย่างไร  
ให้ค�าอธบิายค�าว่าประชาธปิไตย

ขั้นขยำยควำมรู้
13. ร่วมกันเล่นกจิกรรมเกมดังนี้

13.1 รับกระดานค�าตอบและปากกาเคมี 
หน้าชัน้เรยีน

13.2  ตอบค�าถามจากกจิกรรมเกม จ�านวน 6 ข้อ
13.3  รับฟังการสรุปคะแนนหลังจากที่เล่นเกมใน

แต่ละข้อเรยีบร้อย
13.4  ผู้ชนะรับรางวัลจากครู 

14. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 14.1 – 14.5
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. มีความรู้และมีทักษะการสอนในวิชาที่รับผิดชอบสอนเป็นอย่างดี พร้อมน�าปฏิบัติการสอนคล่องแคล่ว

สอดคล้องกับบทเรยีน

2. มคีวามรู้รอบตัวและสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่นักเรยีนได้อย่างเหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ

3. จัดขัน้ตอนการสอนอย่างเป็นระบบ 

4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู ้หลากหลายวิธีการ เริ่มจากของจริงสู ่ของจ�าลองหรือสัญลักษณ์  

และสู่เรยีนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น การเขยีน การเรยีนรู้จากกลุ่ม จากกจิกรรมต่างๆ โดยที่ครูไม่เป็น

คนบอกความรู้โดยตรง

5. ครสูนใจนกัเรยีนทัว่ถงึ ระหว่างการปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรู ้ครจูะคอยดแูลใกล้ชดิกบันกัเรยีน ให้ก�าลงั

ใจและให้ค�าแนะน�า

6. มคีวามสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อการจัดการเรยีนการสอนอย่างเหมาะสม

7.  ซกัถามถงึประโยชน์ทีไ่ด้จากการท�างานกลุม่ ซึง่แสดงถงึการให่ความส�าคญัต่อกระบวนการท�างานกลุม่

มากกว่าผลส�าเร็จของงานเพยีงอย่างเดยีว

8. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูธำนีวิทย์	กิตฐิติพงศ์		
วิทยำศำสตร์	ม.3

โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

การเป็นครูทีดีต้องสามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู ้
สามารถสร้างผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตท่ีจะต้องเผชิญปัญหาในอนาคต

ในฐานะแม่พิมพ์เป็นแรงบันดาลใจส�าคัญท่ีจะสร้างสรรค์ปัญญาแก่ผู้เรียน

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• สามารถทดลองเพื่อจ�าแนกเป็นกลุ่ม ขนาด อนุภาคเป็นเกณฑ์ได้

 

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• เคารพและปฏบิัตตินตามกฎกตกิาของสังคม

ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21194



		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทักทาย ชวนตัง้กตกิาการเรยีนรู้โดยการทดลอง
2. ชวนชมคลปิข่าวผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน 

ในภาคเหนอื ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา 
ดังกล่าว พร้อมมคี�าถามและอภปิรายเกี่ยวกับข่าว
ค�าถามส�าคัญ
2.1   ปัญหาหมอกควันก่อให้เกดิผลกระทบต่อ

คุณภาพชวีติผู้คนอย่างไรบ้าง
2.2 ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิ

2.2.1 หน่วยการวัดฝุ่นละออง
2.2.2 ขนาดของอนุภาคฝุ่นละอองต่อโรคที ่

ก่อให้เกดิผลกระทบต่อร่างกาย  
โดยสื่อ power point

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1 รวมกันตัง้กตกิาการเรยีนรู้โดยการทดลอง
2 ทุกคนร่วมสนทนาข่าวหมอกควันตามวดีโิอข่าว

2.1   ตอบค�าถามส�าคัญConceptค�าตอบส�าคัญ  
ผลกระทบต่อสุขภาพ 2 ลักษณะอนุภาค

2.2 ร่วมอภปิรายข้อมูลเพิ่มเตมิในขัน้การเรยีนรู้

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ถามค�าถามส�าคัญหมอกควัน จัดเป็นสารประเภทใด 

สารละลาย คอลลอยด์ หรอืสารแขวนลอยเพราะ
เหตุใด

4. ให้วางแผนการทดลอง โดยผ่านฐานการทดลองฐาน
4.1 แจกบัตรงานและแนะน�าฐานการเรยีนรู้ 4 ฐาน

4.2 ให้ก�าลังใจและให้ค�าแนะน�าแต่ละกลุ่ม

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
3. ร่วมสนทนาและตอบค�าถามส�าคัญ

4. วางแผนการท�า โดยแบ่งกลุม่เป็น 4 กลุม่รบับตัรงาน
4.1   แต่ละกลุ่มเตรยีมอุปกรณ์การทดลองและจัด

ตัง้อุปกรณ์การทดลองและแบ่งหน้าที่ในการ
ท�างาน ดังนี้ – หัวหน้ากลุ่ม – ผู้ทดลอง –  
ผู้สังเกตการทดลอง – ผู้จดบันทกึข้อมูล
4.1.1 รับสารปรศินา กลุ่มละ 2 ชนดิ และ

ทดลองแบบเวยีน 4 ฐาน ตามเวลา 
ที่ก�าหนด
ฐำนที่ 1 การกรองด้วยกระดาษกรอง
ฐำนที่ 2 การกรองด้วยกระดาษเซล

โลเฟน
ฐำนที่ 3 การทดสอบด้วยปรากฏการ 

ทนิดอลล์ (Tyndall Effect) หรอื
ปรากฏการณ์กระเจงิแสง

ฐานที่4 การออกแบบตารางบันทกึ 
ผลการทดลอง

4.1.2 ทดสอบสารของกลุ่มตนเองแล้วลง 
ข้อสรุป เทยีบกับตารางคุณสมบัติ

4.2 ซักถามเมื่อมปีัญหา
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. สรุปผลการทดลองโดย Food Chain Game

5.1   แนะน�าเกม

5.2 แจกอุปกรณ์

5.3 ให้ข้อสังเกตโดยเฉพาะการมเีคารพกฎกตกิา
6. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  

R – C – A
สะท้อน R (Reflect) 
6.1   ทบทวนกันว่ากตกิาของเกมส์มอีะไรบ้าง
6.2 ทุกคนที่ร่วมเล่นเกมได้ปฏบิัตติามกฎกตกิาหรอื

ไม่
6.3 รู้สกึอย่างไรที่สังเกตเห็นบางกลุ่มไม่ปฏบิัตติาม

กฎกตกิาที่ก�าหนด
เชื่อมโยง C (Connect) 
6.4 ที่ผ่านมามใีครเคยเจอเหตุการณ์โดนโกง หรอื

เคยโดนคนอื่นเล่นผดิกตกิา หรอืไม่ แล้วรู้สกึ
อย่างไร

ปรับใช้ A (Apply)
6.5 หากนักเรยีนพบกรณทีี่คนไม่เคารพกฎเกณฑ์

สังคมนักเรยีนจะด�าเนนิการอย่างไร

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. สรุปผลการทดลอง โดยแต่ละกลุ่มร่วมเล่นเกม 

Food Chain 
5.1   แต่ละกลุ่มเลอืก Trader เพื่อใช้เป็นผู้แลกบัตร 

โดยผู้แลกเปลี่ยนจะถอืบัตรภาพที่กลุ่ม 
ไม่ต้องการไว้ในมอื ซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็นและ
รับเดนิไปเปลี่ยนกับ Trader กลุ่มอื่นให้เร็วที่สุด 
แล้วน�ากลับมาเปิดดูที่กลุ่มของตนเองว่า  
เป็นภาพที่ต้องการหรอืไม่

5.2 เรยีงภาพของสารทัง้ 3 ประเภท คอื  
สารแขวนลอย คอลลอยด์และสารละลาย  
โดยจับคู่กับวธิกีารทดสอบด้วย 3 วธิ ีคอื 
การกรองด้วยกระดาษกรอง การกรองด้วย
กระดาษเซลโลเฟน และการทดลองด้วย
ปรากฏการณ์ทนิดอลล์ ให้ครบถ้วนและ 
ถูกต้อง รวม 6 ใบ กลุ่มใดเสร็จก่อนเป็นกลุ่ม
แรก ให้ตะโกนพร้อมกันว่า “จ�าแนกสาร”

5.3 เล่นเกมเป็นจ�านวน 5 รอบ
6. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 

R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 6.1 – 6.5 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. น�าเข้าสู่บทเรยีน ด้วยบรรยากาศ ผ่อนคลายเพื่อสอดคล้องการพัฒนาสมองสลับซ้ายขวาอย่างสมดุล

2. สามารถเปรยีบเทยีบ เชื่อมโยงสาระการเรยีนรู้ ให้เป็นสาระที่มคีวามส�าคัญต่อชวีติและใช้ในชวีติประจ�า

วันได้อย่างสอดคล้องกับบทเรยีน (บรูณาการ)

3. เปิดโอกาสให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ หลากหลายวธิกีาร เริ่มจากของจรงิ สู่ของจ�าลองหรอืสัญลักษณ์ และสู่

การเรยีนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น การเขยีน การเรยีนรู้จากกลุ่ม การเรยีนรู้จากการลงมอืปฏบิัตจิรงิ

4. ให้ความส�าคัญต่อหลักการสอนเช่นการสอนวิทยาศาสตร์โดยการทดลองให้ความส�าคัญต่อกฎกติกา  

ด้านความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ เป็นต้น

5. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

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

ครูยศวรรธน์	วิญญำรัตน์	
คอมพิวเตอร์	ม.	5

โรงเรียนแม่ต�๋ำตำดควันวิทยำคม	จังหวัดเชียงรำย

ความรู้ท่ีแท้จริงของผู้เรียนต้องมาจากการปฏิบัติ ครูเป็นเพียงผู้สนับสนุน 
อ�านวยความสะดวก ไม่เป็นผู้ป้อนข้อมูลเพียงอย่างเดียว

เป้าหมายคือให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการท�างานได้ 
เหตุผลท่ีเลือกวิธีน้ีเพราะว่าพยายามท่ีจะฝึกเขาบ่อยๆ ให้เขารับฟังเหตุผลของเพื่อน 

ยอมรับในความคิดเห็นของคนอื่น หรือหาแนวทางสายกลางให้ได้ให้ทุกคนพอใจมากท่ีสุด 
ซึ่งจะท�าให้เขารู้ว่าทุกคนมีความส�าคัญ และเขาจะให้เกียรติกันในหน้าท่ีของแต่ละคน

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

• น�าจนิตนาการณ์มาล�าดับเหตุการณ์และเขยีนเรื่องได้

 

องค์ประกอบทักษะชีวิต	:	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

• ท�างานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานของความเป็นประชาธปิไตย
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		กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทักทายนักเรยีนและเล่านทิานเรื่อง “กระต่ายกับ

เต่า” โดยเล่าสัน้ๆ

ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน
1. ทุกคนฟังเรื่อง “กระต่ายกับเต่า” คดิและเล่าขยาย

ให้มคีวามยาวกว่าที่ได้ฟัง

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
2. แบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่ม

3. ให้แต่ละกลุ่มบอกชื่อเรื่องที่ตนสนใจ และให้ตัง้ 
ชื่อเรื่อง พร้อมบอกเหตุผล

4. แนะน�าการจัดโต๊ะเพื่อท�ากจิกรรม

5.  ถามวธิกีารคัดเลอืกเรื่อง แผนการไปถ่ายท�าและ
การท�างานกระบวนการกลุ่ม

6. กำรพัฒนำทักษะชวีติโดยใช้เทคนคิค�ำถำม  
R – C – A
สะท้อน R (Reflect)
6.1   จากที่นักเรยีนได้อ่านเนื้อเรื่องต่างๆ ที่แต่ละ

กลุ่มเขยีน นักเรยีนชอบหรอืสนใจในเรื่องเดยีว
กับทุกคนหรอืไม่ เพราะเหตุใด

6.2 นักเรยีนมวีธิกีารอย่างไรในการเลอืกเรื่องที่ 
น่าสนใจเพยีงเรื่องเดยีว เพื่อท�าการถ่ายท�า

เชื่อมโยง C (Connect)
6.3 นักเรยีนเคยมคีวามคดิเห็นแตกต่างจากผู้อื่นใน

ขณะที่ท�างานกลุ่มหรอืไม่ ยกตัวอย่าง
6.4 นักเรยีนมวีธิกีารอย่างไร ในการท�างานกับ 

ผู้ที่มคีวามคดิเห็นไม่เหมอืนกันได้ส�าเร็จไป
อย่างราบรื่น

ปรับใช้ A (Apply) 
6.5 ถ้าในอนาคต เวลาท�ากจิกรรมนัน้ร่วมกับเพื่อน

แล้วมวีธิแีก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้สามารถ
ท�างานได้อย่างราบรื่น 

ขั้นด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้
2. แบ่งกลุ่ม กลุ่มๆละ 3 – 5 คน จับสลากค�าศัพท์ 

กลุ่มละ 3 ค�า คอื อาชพี สัตว์ สิ่งของ แต่ละกลุ่มจับ
สลากค�าศัพท์ กลุ่มละ 3 ค�า น�าไปแต่งเป็นเรื่อง

3. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกไปเล่าเรื่องๆ ละ 3 นาท ี
และช่วยกันตัง้ชื่อเรื่อง พร้อมเหตุผล

4. จัดโต๊ะเป็นวงกลม ครูยนืกลาง ด�าเนนิการคัดเลอืก
เรื่องเพื่อการไปถ่ายท�า และจากนัน้ให้หัวหน้ากลุ่ม 
น�าการวางแผนการคัดเลอืกเรื่องเพื่อไปถ่ายท�าจรงิ 
เมื่อจบกจิกรรม น�าเสนอในห้อง

5. ทุกกลุ่มส่งตัวแทน เล่าวธิกีารคัดเลอืก แผนการไป
ถ่ายท�า และทุกคนแสดงความคดิเห็นในการท�างาน
กระบวนการกลุ่ม

6. กำรพัฒนำทักษะชวีติ โดยสนทนำตอบค�ำถำม 
R – C – A ทุกคนร่วมสนทนาตอบค�าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีติ พร้อมยกตัวอย่างจากชวีติจรงิ
ตามค�าถามที่ 6.1 – 6.5 
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		ถอดรหัสครูแห่งศตวรรษที่	21

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือท�าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน 

การด�าเนนิตามแผนและการประเมนิผล

2. ครเูป็นผู้อ�านวยการให้เกดิการเรยีนรู ้โดยเริม่ต้นตัง้แต่การการเตรยีมวสัดอุปุกรณ์ ความพร้อมของผูเ้รยีน 

และเป็นผู้คอยอ�านวยความสะดวก ให้ค�าแนะน�า พจิารณาผลงาน ให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดผลงาน

3. การบูรณาการทักษะชีวิตเข้าไปจัดการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น  

เพื่อพัฒนาการคดิวเิคราะห์และการสร้างสัมพันธภาพที่ดใีนการท�างานร่วมกัน

4. สอดแทรกค�าถามหลังกจิกรรม เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะชวีติ

แผนกำรสอนและวีดิโอกำรจัดกำรเรียนกำรสอนฉบับเต็ม	http://lifeskills.obec.go.th/
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วิสัยทัศน์กำรพัฒนำทักษะชีวิต

เป็นความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าเมื่อเด็กในประเทศไทยและนักเรียน

ทุกคน รวมทั้งคุณครู และทุกท่านในวงการศึกษาได้ศึกษา รับรู ้  

มทีัศนะคตทิี่ด ีต่อทักษะชวีติ และน�าไปปฏัตจิรงิก็จะท�าให้ชวีติทุกคนได้

ประสบความส�าเร็จงดงามในศตวรรษที่ 21 

อย่างไรก็ตามการที่กระบวนการเรียนรู ้ที่จะพัฒนาโดยที่เน้น

ประชาชนเป็นส�าคัญหากแต่ได้มีส่วนประกอบฉพาะเรื่องของเทคนิค  

วธิกีาร การด�าเนนิการทัง้ในและนอกห้องเรยีนเท่านัน้ ระบบการศกึษา

คงจะต้องค�านงึถงึว่าท�าอย่างไร เพื่อให้กระบวนการพัฒนาทักษะชวีตินี้

จะเป็นเนื้อเดยีวกันกับการพัฒนาตลอดชวีติของเราทุกคน

ส�ำหรับประเทศไทยแล้ว ระบบกำรศกึษำในอนำคตอันใกล้นี้  

จะมกีำรมุง่เน้นกำรประกนัโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ  

กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรศึกษำ 

เพือ่กำรมงีำนท�ำและสร้ำงงำนได้ ภำยใต้บรบิท เศรษฐกจิและสงัคม

ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และควำมคดิ 

สร้ำงสรรค์ รวมทั้งมีควำมเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา  

(Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Life long Learning 

Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive 

Learning Environment) เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหา ความรู้และ

เรยีนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ1

วิสัยดังกล่าวด้านการพัฒนาการศึกษานี้ได้รับอิทธิพลมาจาก

หลักการที่น�ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 และทิศทางในการพัฒนาประเทศตามแผนดังกล่าว คือ  

(1) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมสี่วนร่วม (3) การสนับสนุน

และส่งเสรมิแนวคดิการปฏริปูประเทศ และ (4) การพฒันาสูค่วามมัน่คง 

มั่งคั่ง ยั่งยนื สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมคีวามสุข2

1  แผนการศกึษาแห่งชาต ิ2560 - 2574, สภาการศกึษา 2559

2  ส�านังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ(2559) แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12
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ทั้งกรอบในการพัฒนาการศึกษาและการก�าหนดหลักการ ทิศทางในการพัฒนาประเทศ ยังได้ยึดโยง

และศึกษาแนวโน้ม ทิศทางการพัฒนาในระดับโลกประกอบด้วย นั้นคือ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง 

ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) ประเด็น ส้าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คอื การจัดท�า

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 

15 ปี สาระส�าคัญคอืเป้าประสงค์ (Goal) ที่เห็นพ้องต้องกัน อกีจ�านวน 17 ข้อ3 

กรอบแนวทางการพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้น แน่นนอนว่าได้มีอิทธิพลต่อการวางแนวทางการพัฒนา

ประเทศในอนาคตดงักล่าวมาแล้ว คอื จะต้องเน้นขจดัความยากจนให้หมดไป ประชาชนมสีขุภาพทีด่ ีมรีะบบ

การศกึษา มคีวามเท่าเทยีมกนัทางเพศ ส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบยัง่ยนื มรีะบบโครงสร้างพื้นฐาน 

ทีร่องรบัการพฒันาอตุสาหกรรมทีย่ัง่ยนื ลดความไม่เท่าเทยีมกนัทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มรีปูแบบ 

การผลติและการบรโิภคแบบยั่งยนื เตรยีมความ พร้อมในการรับมอืการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ สงวน

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน  

ส่งเสรมิให้สงัคมมคีวามสขุ มคีวามยตุธิรรมและส่งเสรมิความเป็นหุ้นส่วนเพือ่การพฒันาในระดบัโลกร่วมกัน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การพัฒนาทักษะชีวิตที่จะให้เกิดผลในเชิงพัฒนาทั้งในระดับบุคคล สังคมและ 

ประเทศชาติ คงจะไม่ได้เฉพาะระบบการศึกษาที่เป็นโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ

เท่านั้น แต่จะต้องรวมความไปถึงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ทัศนคตทิี่ดแีละมกีารน�าไปใช้ในการปฎบิัตอิย่างจรงิจัง

จากที่กล่าวมาการด้วยเรื่องของความส�าคัญของทักษะชีวิต การน�าเอาแผนการศึกษาชาติมา 

ประกอบก�ากับทิศทางการด�าเนินงาน การมุ ่งเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ศักยภาพของคนเป็นส�าคัญตาม 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนกรอบทิศทางการพัฒนาเพื่อให้เกิด 

ความย่ังยนืระดบัโลก ท�าให้เหน็ว่าด�าเนนิงานด้านการสนบัสนนุเชงิระบบคงจะต้อง ก�าหนดแผนความต้องการ 

การผลิตครูใหม่ การพัฒนาครูประจ�าการ และการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา อีกทั้งความสามารถ 

ด้านการพัฒนาทักษะชวีตินี้จะต้องเป็นสาระส�าคัญที่สถาบันการศกึษาที่ผลติบุคลากรจะต้องให้ความส�าคัญ 

อีกทั้งจะต้องได้ก�าหนด หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของบัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เพื่อให้สามารถ 

บูรณาการและท�าให้เกดิทักษะชวีติได้ในอนาคต

ดังนี้เอง การพัฒนาการศกึษาทัง้องคาพยพ โดยศกึษาบรบิทต่างๆ ทเีกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้น�า

เอาทกัษะชวีตินี้ไปใช้ในกระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ย่างยดืหยุน่ ให้เหมาะสมกบัสภาพนกัเรยีน โรงเรยีน ชมุชน

และความท้าทายใหม่ๆ ที่เกดิทัง้ในระดบัชมุชน และประเทศชาต ิส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

จึงหวังว่าการใช้ทักษะชีวิตบูรณาการเข้ากักบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเหมาะกับสภาพผู้เรียนทุกระดับ 

พึงส่งเสริมให้ เด็กในประเทศไทยของเราทุกคนได้มีศักยภาพและประสบความส�าเร็จทั้งในเรื่องการด�าเนิน

ชีวิตส่วนตัวและการประกอบสัมมาอาชีวะ ทั้งนี้เพื่อให้สังคมโดยส่วนร่วมได้มีการพัฒนาอย่างเนื่องและต่อย

อดอย่างไม่มทีี่สิ้นสุด

3  United Nations; Sustainable Knowledge Platform https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 retrieved 28 September 2016
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คณะผู้จัดท�ำ
1. นายมรกรต  กลัดสอาด  รองผอ.ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  เขต 24
2. นางชัดเจน  ไทยแท้   ข้าราชการบ�านาญ
3. นายมณเฑยีร  ม่วงศรศีักดิ์  ข้าราชการบ�านาญ
4. นางธนมิา  เจรญิสุข   ข้าราชการบ�านาญ
5. นางอุบลวรรณ  แสนมหายักษ์  ข้าราชการบ�านาญ
6. นายธรีะวัฒน์  ชัยยุทธยรรยง  ข้าราชการบ�านาญ
7. นางกอบกมล  ทบบัณฑติ  ข้าราชการบ�านาญ
8. นางสาวสร้อย  ทรัพย์ประสม  ข้าราชการบ�านาญ
9. นางสถริา  ปัญจมาลา  ข้าราชการบ�านาญ
10. นายสถติย์  ชนะชัย   ข้าราชการบ�านาญ
11. นางนาร ี คูหาเรอืงรอง  ข้าราชการบ�านาญ
12. นางสาวสุนศิา  สุขผลนิ  ข้าราชการบ�านาญ
13. นางเยื่อประเสรฐิ  ทูนทับ  ข้าราชการบ�านาญ
14. นายสุรัตน์  สรวงสงิห์  ศกึษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2
15. นางสาวดรุณ ี พรประเสรฐิ  ศกึษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษกรุงเทพมหานคร
16. นายอดศิักดิ์  คงทัด   ศกึษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  เขต 9
17. นายไชยา  กัญญาพันธุ์  ผู้อ�านวยการโรงเรยีนราชนันทาจารย์ สามเสนวทิยาลัย 2
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1
18. นางสุพัตรา  ถนอมรัตน์  ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสรมิการจัดการศกึษา
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาจันทบุร ี เขต 1
19. นางสาวจรรยา  ชัยบุญลอื  ผู้อ�านวยการโรงเรยีนบ้านพนาสวรรค์
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3
20. นางมยุร ี ด้วงศรี   ครูโรงเรยีนยุพราชวทิยาลัย  เชยีงใหม่
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 34
21. นางพงษ์จันทร์  ประชุมวรรณ  ศกึษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธาน ี เขต 1
22. นายเกรยีงศักดิ์  คัมภริา  ศกึษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 7
23. นายสุรวุฒ ิ เอี่ยวสกุล  ผช.ผอ.โรงเรยีนบ้านฉลอง
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาภูเก็ต
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24. นายธรี์  ภวังคนันท์   หัวหน้าศูนย์เฉพาะกจิคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรยีน
    ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน
25. นางกรแก้ว  ถนอมกลาง  นักวชิาการศกึษาช�านาญการพเิศษ
    ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน
26. นางสายพันธุ์  ศรพีงษ์พันธุ์กุล  นักวชิาการศกึษาช�านาญการพเิศษ
    ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน
27. นายประกอบ  จันทร์ประโคน  นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการพเิศษ
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 32
28. นายยศพัทธ์  ลาภาอุตร  นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต 5
29. นางสาวทพิวรรณ์  เมอืงเสน  นักประชาสัมพันธ์ปฏบิัตกิาร
    ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน
30. นางสาวพรทพิย์  ดนิดี  เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน
    ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน
31. นางชติสุดา  หงษ์ภักด ี  เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน
    ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน
32. นางสาวจริญญา  ไทยแท้  เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกจิคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรยีน
    ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน
33. นางสาวอรวรรณ  ปราณรีาษฎร์  เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกจิคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรยีน
    ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน
34. นายภูมเิมธ  ขวัญแก้ว  เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกจิคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรยีน
    ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน
35. Niamh  De Loughry   มูลนธิ ิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
36. Ernesto  Rebustillo   มูลนธิ ิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
37. Geraldine  Chin   มูลนธิ ิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
38. Julia  Schipper   มูลนธิ ิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
39. นางณัฐฉว ี แวดแมน  มูลนธิ ิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
40. นางสาวสริ ี วโิรจนารมย์  มูลนธิ ิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
41. นางกรแก้ว  พเิมย   มูลนธิ ิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
42. นายกรนิทร์  กุญชร ณ อยุธยา  มูลนธิ ิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
43. นายกมล  ธรรมยศ   ทมีงานถ่ายท�า บรษิัท พรอมท์ ดู จ�ากัด
44. นางสาวเจนจริา  ธรรมสุจรติ  ทมีงานถ่ายท�า บรษิัท พรอมท์ ดู จ�ากัด
45. นางสาวนรสิา  นาคแจ่มใส  ทมีงานถ่ายท�า บรษิัท พรอมท์ ดู จ�ากัด
46. นายพงศกร   พจนรุ่งวกุล        ทมีงานถ่ายท�า บรษิัท พรอมท์ ดู จ�ากัด
47. นายนชินันท์  เจรญิสุข             ทมีงานถ่ายท�า บรษิัท พรอมท์ ดู จ�ากัด
48. นายกติตพิันธุ์  ธัญพทิยาพาณชิย์ ทมีงานถ่ายท�า บรษิัท พรอมท์ ดู จ�ากัด
49. นายปัฐพงศ์  สุขผลธรรม  ทมีงานถ่ายท�า บรษิัท พรอมท์ ดู จ�ากัด
50. นายปราการ  อนิทชาติ  ทมีงานถ่ายท�า บรษิัท พรอมท์ ดู จ�ากัด
51. นายเทพธารนิทร์ อุดมสัจจานันท์ ทมีงานถ่ายท�า บรษิัท พรอมท์ ดู จ�ากัด
52. นางสาวศริลิักษณ์  เสมาภักดี  ทมีงานถ่ายท�า บรษิัท พรอมท์ ดู จ�ากัด

53. นายอนิทัช  พชรอนิคัม  ทมีงานถ่ายท�า บรษิัท พรอมท์ ดู จ�ากัด
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