
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ต.เวียง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 
ที ่              1322 /2563   วันที่   23   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563 
เรื่อง           ส่งแผนกำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 
เรียน          ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
  

ตามที่ข้าพเจ้า นางสิรินทรา  ทาแกง  ตำแหน่ง ครู  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/4   ใน ปีการศึกษา 2563  นั้น ข้าพเจ้าได้จัดทำโครงสร้างและแผนกำหนดการจัดการ
เรียนรู้ การอบรมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดภาคเรียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ตาม
รายละเอียดดังแนบ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ลงชื่อ 
                               (นางสิรินทรา  ทาแกง) 

 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
 
                    ลงชื่อ 
               (นายกัมพล   ไชยนันท์) 
                     ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 
                                                                              (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการอบรมในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 
ขงอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โดยนางสิรนิทรา  ทาแกง  ครูประจำชั้น 

วัน เดือน ปี หัวข้อ / เนื้อหา ผู้อบรม หมายเหตุ 
สัปดาห์ที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ฉันและเธอ สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 2 ภาษาพาหรรษา  สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 3 ความภูมิใจในตนเอง สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 4 อารมณ์ดีมีสุข สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 5 ร่วมด้วยช่วยกันฉันก็ทำได้ สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 6 ความมีน้ำใจและซื่อสัตย์ สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 7 รู้ทันเทคโนโลยี สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 8 ทางแห่งความสุข สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 9 การมองโลกในแง่ดีชีวิแจ่มใส สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 10 เติมต่ออย่างสร้างสรรค์ สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 11 ฉันและเธอเรามีศรัทธาเดียวกัน สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 12 ทีมงานของฉัน สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 13 เวลาว่างเราจะทำอะไรดี สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 14 คิดตามจินตนาการ สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 15 ปัญหามีไว้แก้ สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 16 สุดขอดอาหารที่ควรทานทุกวัน สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 17 ช่วยคิด ช่วยทำ สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 18 เพศน่ารู้  สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 19 เด็กดีมีมารยาท สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 20 เรียนรู้สู่โลกกว้าง สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 21 ปฏิสัมพันธ์ฉันและเธอ สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 22 ภาษาพาหรรษา  สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 23 ความภูมิใจในตนเอง สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 24 อารมณ์ดีมีสุข สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 25 ร่วมด้วยช่วยกันฉันก็ทำได้ สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 26 ความมีน้ำใจและซื่อสัตย์ สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 27 รู้ทันเทคโนโลยี สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 28 ทางแห่งความสุข สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 29 การมองโลกในแง่ดีชีวิแจ่มใส สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 30 เติมต่ออย่างสร้างสรรค์ สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 31 ฉันและเธอเรามีศรัทธาเดียวกัน สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 32 ทีมงานของฉัน สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 33 เวลาว่างเราจะทำอะไรดี สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 34 คิดตามจินตนาการ สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 35 ปัญหามีไว้แก้ สิรินทรา ทาแกง - 
สัปดาห์ที่ 36 สุดขอดอาหารที่ควรทานทุกวัน สิรินทรา ทาแกง - 



 
 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/4 ปีการศึกษา 2563 

 

 

จัดทำโดย 

นางสิรินทรา  ทาแกง 

ตำแหน่ง คร ู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 

 



 

คำนำ 
 

 สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งการดำเนินชีวิต
ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาต่อของบุตรหลาน 
ตลอดจนการเผชิญสิ่งยั่วยุ หรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว ที่ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนทวี
ความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น เด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตในระดับต่ำหรือขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม เมื่อเขาพ้น
วัยการศึกษาข้ันพื้นฐานไปแล้ว อาจเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต มีปัญหาเรื่องการปรับตัว และการ
ดำเนินชีวิตในสังคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ตระหนักถึงความจำเป็นใน
การพัฒนาและสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเร่งด่วน จึงได้จัดทำแผนการ
จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ประกอบไปด้วย ๒๐ แผน เพ่ือให้ครูนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันให้รอดปลอดภัยจากการครอบงำของสื่อ และเทคโนโลยี และตั้งรับต่อการก้าวรุก
ทางสังคมอย่างรู้เท่าทันคณะครูผู้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเล่มนี้ขอฝาก
ความหวังไว้ว่า ผู้บริหารทุกระดับคุณครูทุกคน และผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้ประโยชน์จากเอกสารนี้เพ่ือสร้าง
ทักษะชีวิตให้เป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสืบไป 

 การนำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเล่มนี้ ไปใช้ในโรงเรียนควรปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพลักษณะของผู้เรียนและท้องถิ่น ต่อไป 

 

 

         สิรินทรา  ทาแกง  

         
 

 
 

 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผนที่ ๑) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชื่อกิจกรรม  ปฏิสมัพันธฉ์ันและเธอ                            เวลา  ๑    ชั่วโมง 

.................................................................................................................................... 
องค์ประกอบทักษะชีวิต 
 ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค ์
 นักเรียนบอกวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ใบงาน  เรื่อง  ปฏิสัมพันธ์ฉันและเธอ 

วิธีการดำเนินกิจกรรม 
๑.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวว่านักเรียนสนิทกับใครมากท่ีสุด  เพราะอะไร 

(R) 
๒. ครูให้นักเรียนเขียนชื่อเพ่ือนที่สนิทมากท่ีสุดเป็นลำดับ ๑ ๒ ๓ พร้อมทั้งบอกเหตุผลในการวางลำดับ

ลงในกระดาษท่ีแจกให้ (C) 
๓. นักเรียนฟังดูวีดีโอเพลงวันเดือนปี  แล้วแสดงความคิดเห็นจากเพลงว่าสื่อถึงอะไร  และมีความรู้สึก

อย่างไรจากสิ่งที่ได้ฟังและดู (A) 
๔. นักเรียนรับใบงานเรื่องปฏิสัมพันธ์ฉันและเธอ  (A) 
๕. ร่วมกันสรุปเรื่องปฏิสัมพันธ์ฉันและเธอ (A) 

สื่อ / แหล่งเรียนรู ้
๑. สื่อวีดีโอเพลงวันเดือนปี 
๒. ห้องเรียน/เพื่อนในชั้นเรียน 

การวัดและประเมินผล 
๑. พฤติกรรมการแสดงออก/แสดงความคิดเห็น 
๒. ใบงานเรื่องปฏิสัมพันธ์ฉันและเธอ 

 
 
 
 
 
 



 

ใบงานเร่ืองปฏิสัมพันธ์ฉนัและเธอ 
คำสั่ง  ให้นักเรียนเขียนแผนผังการคบและเรียนรู้กับเพ่ือน แล้วเขียนเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของตนเองกับเพ่ือน 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... ................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................................................................................................................ ................ 
........................................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ........................................................... ................ 
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................................................................................ ................................................ 
.................................................................................. .............................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................... ................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... ................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... ................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผนที่ ๒) 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                          ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ชื่อกิจกรรม ภาษาพาหรรษา             เวลา ๑ ชั่วโมง 

องค์ประกอบทักษะชีวิต  
 ทักษะการสื่อสาร 

วัตถุประสงค ์
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้สัมฤทธิ์ผล 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ใบงานที่ ๑ การแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือการสื่อสาร 

 วิธีการดำเนินกิจกรรม 
๑. ครูซักถามนักเรียนว่าเมื่อตอนเช้าได้ดูหรือฟังข่าวอะไรมาบ้างไหม ครูเล่าข่าวให้นักเรียนฟังหนึ่ง

เรื่อง (R) 
๒. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดแถวเล่นเกมส่งข่าวแถวละ ๕ คนคนสุดท้ายของแถวรับกระดาษสำหรับ

เขียนข้อความจากครู  แล้วเขียนข้อความที่ต้องการจะส่งข่าวให้เพ่ือนในแถว  ทั้งนี้กำหนดข้อความให้มีความยาว
ประมาณ ๑๖ คำเขียนเสร็จแล้วนำกระดาษข้อความนั้นส่งครู (C)  

๓. เริ่มการเล่นเกมทีละกลุ่ม  โดยคนที่เขียนข้อความส่งข่าวต่อ(กระซิบ)ให้เพื่อนไปตามลำดับจนถึง
คนหน้าสุด คนหน้าสุดนำเสนอข่าวที่เพ่ือนส่งมา ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าแถวใดส่งสารได้ถูกต้องเล่นเกมส่ง
ข่าว ๒-๓ ครั้งครูยกย่องชมเชยนักเรียนแถวที่สามารถส่งข่าวได้สัมฤทธิ์ผล และให้กำลังใจนักเรียนที่ไม่สามารถส่ง
ข่าวได้สัมฤทธิ์ผล    แล้วชี้ให้เห็นถึงคุณธรรมที่จำเป็นต้องใช้ในการเล่นเกม (C) 

๔. ครูตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมระดมสมองเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการสื่อสารของ
มนุษย์แล้วนำส่งครู โดยประเด็นคำถามมีดังนี้ (A) 

 การสื่อสารที่เกิดข้ึนจากการเล่นเกมส่งข่าวมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

 การที่บางแถวส่งข่าวหรือสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผลนั้นเกิดจากสาเหตุใด 
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่ ๒ การแสดงบทบาทสมมุติ 

เพ่ือการสื่อสารโดยออกแบบการนำเสนอและกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เสร็จแล้วเสนอผลงานหน้าชั้น (A) 
๖. นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าการแสดงบทบาทสมมุติ   เพ่ือการสื่อสารของกลุ่มใดน่าสนใจใช้

ภาษาได้เหมาะสมและเป็นการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล   ครูช่วยสรุปผลการประเมิน (A) 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
๑. เกมส่งข่าว 
๒. กระดาษA๔ 



 

๓. ใบงานที่ ๑ การแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือการสื่อสาร 

การวัดและประเมินผล 
๑. สังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบงานที่  ๑ 

เร่ืองการแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือการสื่อสาร 
………………………………………………………………………………………………………............................................ 
จุดประสงค์ แสดงบทบาทสมมุติเพ่ือการสื่อสารได้ 
คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองเพ่ือออกแบบการสื่อสารและแสดงบทบาทสมมุติด้วยการออกแบบ
โฆษณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเป็นการประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนให้ผู้รับสารปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มต้องการ  
ซึ่งในการแสดงบทบาทสมมุติครั้งนี้นักเรียนจะต้องจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการสื่อสาร 
โดยใช้เวลาในการสื่อสารกลุ่มละ ๓ นาท ี
……………………………………………………………………………………………………….............................................................
............................................................................................................................. ...................................................
.............................................................................................................................……………………………………………
…………………………………………………………...............................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
...........................................................................…………………………………………………………………………………………
……………............................................................................................................................. ....................................
............................................................. ...................................................................................................................
.........................………………………………………………………………………………………………………....................................
...................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .............................……………………
…………………………………………………………………………………....................................................................................
........................…………………………………….................................................................. .............................................
..........................................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผนที่ ๓) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ชื่อกิจกรรม ความภูมิใจในตนเอง            เวลา ๑ ชั่วโมง 
................................................................................................................................................ 

องค์ประกอบทักษะชีวิต  
 ทักษะ ความภูมิใจในตนเอง 
วัตถุประสงค์  

๑. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่า ภูมิใจในตนเอง 
 ๒. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
ชิ้นงาน/ใบงาน 
 ใบงาน “นี่แหละคือหนู” 
วิธีการดำเนินกิจกรรม 

๑. ครูสนทนา และซักถาม เรื่องความภูมิใจในตนเอง (R) 
๒. ครูซักถามนักเรียนว่านักเรียนมีความภูมิใจในตนเอง ในเรื่องอะไรบ้าง (C) 
๓. ครูให้นักเรียนทำแผนผังความคิด ความภูมิใจในตนเอง (A) 
๔. ให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน (A) 
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การพัฒนาทักษะชีวิตในความภูมิใจในตนเอง (A) 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องสมุด 
๒. สื่อการสอน 

การวัดผลประเมินผล 
๑. สังเกตการนำเสนอผลงาน 
๒. สังเกตการร่วมกิจกรรม 
๓. ตรวจใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบงาน 
: ให้นักเรียนทำแผนผังความคิด  ในหัวข้อนี่แหละตัวหนู 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผนที่ ๔) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                        ชั้นประถมศึกษาปี่ ๖ 
ชื่อกิจกรรม  อารมณ์ดีมีสุข             เวลา  ๑ ชั่วโมง 

………………..................................................................................................................... ......................... 
องค์ประกอบทักษะชีวิต 
 ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
วัตถุประสงค ์
 ๑.  รู้เข้าใจวิธีจัดการกับอารมณ์ 

๒.  สามารถจัดการกับอารมณ์ได้เหมาะสม 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

กิจกรรมการบันทึก อารมณ์ของฉัน 
วิธีดำเนินกิจกรรม 

๑. นำเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ (R) 
๒. ขออาสาสมัครเล่าเรื่อง การบันทึก “อารมณ์ของฉัน” ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านไปให้เพ่ือนฟังหน้าชั้น ๒ 

– ๓ คน (C) 
๓. ช่วยกันรวบรวมอารมณ์ต่างๆ ทั้งที่ดีและไม่ดี  จดไว้บนกระดานดำหน้าห้อง  สรุปว่าอารมณ์แบบไหน

มีมากกว่ากัน (C) 
๔. ถามว่า  “เราทำอย่างไรกันบ้างกับอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน” (A) 
๕. รวบรวมคำตอบ  แล้วบรรยายเพิ่มเติมเรื่อง  “การจัดการกับอารมณ์” (A) 
๖. ให้นั่งเป็นกลุ่ม ๕ - ๖ คน แจกกรณีศึกษากลุ่มละ ๑กรณี  ให้ช่วยกันคิดวิธีจัดการกับอารมณ์ต่างๆใน

สถานการณ์ที่ได้รับมอบหมาย (A) 
๗. ให้ตัวแทนกลุ่มเล่าให้เพ่ือนในห้องเรียนฟัง (A) 
๘. ช่วยกันสรุปวิธีการจัดการกับอารมณ์  (A) 
๙. คำถาม  “ผลดีที่เกิดขึ้น  ถ้าเราไม่โกรธ” (A) 
๑๐. รวมรวมคำตอบ และสรุป (A) 
๑๑. ฝึกทักษะการกำหนดลมหายใจ หรือการหายใจเข้าออกยาวๆ ช้าๆ ประมาณ ๕ นาที (A) 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
๑. สถานการณ์สำหรับฝึกการจัดการกับอารมณ์ 
๒. ใบความรู้เรื่อง  “อารมณ์และการจัดการกับอารมณ์” 

การวัดและประเมินผล 
๑. สังเกตการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และผลของการแสดงความคิดของกลุ่ม 
๒. ประเมินจากแบบบันทึก “อารมณ์ของฉัน” 

 
 
 
 
 



 

ใบงาน อารมณ์ของฉัน 
 

สถานการณ์ที่ ๑  “ถูกแกล้ง” 
 แจ๋ม  นั่งเล่นอยู่ดี  เดชวิ่งเข้ามาดึงผม  แจ๋มเจ็บมากร้องลั่น  แจ๋มโกรธเดชที่สุด 
 คำถาม ถ้านักเรียนเป็นแจ๋มจะทำอย่างไร......................................................................................  
สถานการณ์ที่ ๒  “น้อยใจแม่” 
 แม่พานุชกับน้องนุ่นไปเที่ยวบ้านคุณย่า  น้องนุ่นอายุ ๓ขวบ  ใครๆ ก็สนใจแต่น้องนุ่นทำอะไรก็น่ารักไป
ทุกอย่าง  คุณย่าให้ขนมมา ๑ ถุง แม่ก็เอาให้น้องนุ่นกินคนเดียวจนหมด  นุชน้อยใจแม่มากกลับมาถึงบ้านก็เข้าไป
อยู่คนเดียวในห้องไม่พูดกับใคร 
 คำถามนักเรียนจะแนะนำให้นุชทำอย่างไร.................................................................................  
สถานการณ์ที่ ๓  “อายจังเลย” 
 ต้นง่วงนอนมาก  วันนี้เลยนั่งหลับในห้องเรียน  ครูเห็นต้นนั่งสัปหงกเลยเรียกถาม  ต้นสะดุ้งตกใจไม่รู้ว่า
ครูถามอะไร  ลุกข้ึนยืนเก้ๆ กัง  พวกผู้ชายที่นั่งแถวหลังพากันหัวเราะเสียงดัง  ต้นอายมาก 
 พอครูออกไปแล้ว  พวกนั้นก็ยังหัวเราะต้นไม่เลิก  ทั้งโมโหทั้งอาย 
 คำถามนักเรียนจะแนะนำให้ต้นทำอย่างไร...................................................................................  
สถานการณ์ที่ ๔  “เพื่อนไม่พูดด้วย” 
 แอ้มมีเพ่ือนสนิท ๕ คน ไปไหนไปด้วยกัน  วันนี้ไม่รู้เป็นอะไร  เพ่ือนทุกคนพากันไม่พูดกับแอ้มทั้งวัน  
แอ้มโกรธ  หงุดหงิด น้อยใจ  แต่ไว้เชิงไม่ยอมไปพูดก่อน  จนกลับมาถึงบ้านก็ยังอารมณ์ไม่ดี  แม่ถามก็ไม่ยอมพูด
ด้วย 
คำถามนักเรียนจะแนะนำแอ้มให้ทำอย่างไร....................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบความรู้ เรื่อง  “อารมณ์และการจัดการกับอารมณ์” 

ความหมายของอารมณ์ 
 อารมณ์  เป็น ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเมื่อพบกับเหตุการณ์ต่างๆ  เช่นสาเหตุจากภายนอกตัวเรา   
เช่น    เพ่ือนทำร้าย  ครูดุ  แม่ตี  เพ่ือนหยิบของไปโดยไม่บอก  ฯลฯ เป็นต้นสาเหตุจากตัวเราเอง    เช่น  เรา
เป็นคนขี้โมโห  อารมณ์ร้อน  พอเพ่ือนมาพูดไม่ถูกใจทำให้โกรธ คิดมาก   หรือ  สภาพร่างกายของเรา เช่น  
กำลังไม่สบาย  อดนอน  หิว  อาจทำให้เราอ่อนไหว คิดมากกว่าปกติ  เมื่อเกิดเรื่องที่ปกติเราไม่โกรธก็โกรธ    ได้
ง่าย เป็นต้น 
ประเภทของอารมณ์ 
 เราอาจแบ่งอารมณ์เป็น ๒ประเภท  ได้แก่ 

๑.  อารมณ์ที่ดี หมายถึง ความรู้สึกที่ดีๆ เช่น สุขใจ ดีใจ สมหวัง สดชื่น สบายใจ เป็นต้น 
 ๒.  อารมณ์ที่ไม่ดี หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เรา เศร้า เหงา กลัว โกรธ  หงุดหงิด รำคาญใจ 
ฯลฯ 
ธรรมชาติของอารมณ์ 

คนเราทุกคนมีอารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเกิดข้ึนเป็นปกติในชีวิตประจำวัน  ทุกคนอยากให้มีอารมณ์
ที่ดีเกิดขึ้น แต่ไม่อยากให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ดี  อารมณ์ที่อาจทำให้เกิดผลเสียต่อเรา คือ อารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆ เพราะ
ถ้าเราหมกมุ่นคิดมากๆ ทำให้จิตใจไม่สบาย  ทำอะไรก็ไม่ได้อารมณ์โกรธ  เป็นผลเสียต่อคนเรามาก  เพราะเป็น
อารมณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยดังนั้น  เราทุกคนจึงต้องรู้จักควบคุมหรือจัดการกับอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองไม่ให้แสดงออก
โดยการทำให้ตัวเองเดือดร้อน  และผู้อื่นเดือดร้อน  

การจัดการกับอารมณ์หมายถึง การทำให้อารมณ์ที่ไม่ดีของเราหายไปอย่างเร็ว    ไม่เผลอไปทำ
ให้ผู้อื่น หรือตัวเองต้องเดือดร้อนเช่น เกิดการทะเลาะวิวาทมีการบาดเจ็บ ทำร้ายตัวเอง   ถูกผู้อ่ืนตำหนิเป็นต้น 
ผู้อื่นเดือดร้อน เช่น ไปว่าคนอ่ืน ไปชกหน้าเพ่ือนเป็นต้น  
วิธีการจัดการกับอารมณ์เมื่อมีอารมณ์ท่ีไม่ดีเกิดข้ึน  เราควรหาทางออกดังนี้ 
  ๑.  การพูดคุย การพูดคุยเป็นการระบายความรู้สึกออกมากับคนที่เราไว้ใจ เช่น เพ่ือน พ่อ แม่ 
ครู พี่ น้อง การพูดคุยช่วยให้สบายใจขึ้น และอาจหาทางแก้ปัญหาได้ 
  ๒.  ทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย เช่น ออกไปเดินเล่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี ทำงานศิลปะหรือ
ทำงานอดิเรกท่ีตัวเองชอบ 
  ๓.  ชว่ยทำงานบ้าน หรืองานของโรงเรียน เช่น เวลาที่ไม่สบายใจก็พยายามหางานทำให้เพลินๆ 
เมื่อจิตใจอยู่กับงานที่ทำเราก็จะไม่คิดมาก อารมณ์ก็จะดีขึ้น       

 
 
 
 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผนที่ ๕) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                      

ชื่อกิจกรรม  ร่วมด้วยช่วยกันฉันก็ทำได้                    เวลา  ๑  ชั่วโมง 

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

องค์ประกอบทักษะชีวิต 
ทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในสังคม 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ใบงาน   เรื่อง  ร่วมด้วยช่วยกันฉันก็ทำได้ 

วิธีการดำเนินกิจกรรม 
๑. ให้นักเรียนดูรูปภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชน และสังคม (R) 
๒. ครูใช้คำถามนำสู่การอภิปรายเช่น    ใคร (เด็ก.ผู้ใหญ่.ผู้หญิง,ผู้ชาย)     ทำอะไร ที่ไหน(บ้านของเขา

หรือไม่) ทำไมเพราะอะไร (จึงทำ) ผลเป็นอย่างไรและใครได้รับผลประโยชน์ ถ้าเป็นนักเรียนจะทำ
หรือไม่เพราะอะไรฯลฯ (R) 

๓. ให้นักเรียนบอกกิจกรรมอ่ืนๆที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมเติม (C) 
๔. ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกันฉันก็ทำได้ (A) 
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป (ให้ได้ว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน)(A) 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้                                    

 รูปภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม 

การวัดและประเมินผล 

สังเกตการร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 



 

 
ใบงาน เร่ือง ร่วมด้วยช่วยกันฉันก็ทำได ้

คำชี้แจงให้นักเรียนบอกกิจกรรมที่นักเรียนสามารถจะทำให้แก่หมู่บ้านของตนเอง 
                               
 
 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่นกัเรียนสามารถทำได้ในหมู่บ้านมีอะไรบ้าง 

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

 

 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผนที่ ๖) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชื่อกิจกรรม เรียนรู้สู่โลกกว้าง                      เวลา ๑ ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
องค์ประกอบทักษะชีวิต  
 ทักษะการแสวงหาความรู้ 
วัตถุประสงค์  
 ๑. นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 

๒. นักเรียนมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาด้วยตนเอง 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ใบงานเรื่อง “รอบรู้แหล่งเรียนรู้” 
วิธีการดำเนินกิจกรรม 

๑. ครูซักถามนักเรียนว่า แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีท่ีใดบ้าง (R) 
๒. ครูอธิบาย/ยกตัวอย่าง เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา (R) 
๓. ครูแจกและชี้แจงการทำใบงาน เรื่อง รอบรู้แหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนทำตามคำชี้แจง (C) 
๔. ครูกำกับติดตามในระหว่างการทำใบงานของนักเรียน (C) 
๕. ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อมูลที่ได้จากการแสวงหาความรู้ (C) 
๖. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายความรู้ความสามารถของนักเรียนในทักษะการแสวงหาความรู้ (A) 
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม เรียนรู้สู่โลกกว้าง ทำให้เราได้เพ่ิมพูนความรู้ เป็นคนเก่ง รอบรู้ 

และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A) 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑. แหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในสถานศึกษา 
การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
- สรุปความสิ่งที่ได้จาก
การแสวงหาความรู้ 

- ตรวจใบงาน 
- สังเกตพฤติกรรมการ
นำเสนอ 
 

-ใบงานเรื่องรอบรู้แหล่ง
เรียนรู้ 
- แบบประเมินผล 

ได้๓แหล่งดี 
ได้๒แหล่งพอใช้ 
ได้๑แหล่ง  ปรับปรุง  

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

ใบงาน 
เรื่อง รอบรู้แหล่งเรียนรู้ 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาพร้อมทั้งสรุป 

   สิ่งที่ได้จากการแสวงหาความรู้ 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้................................................... 
สรุปสิ่งที่ได้จากแสวงหาความรู้……………………………………………………………………………………….…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

ชื่อแหล่งเรียนรู้................................................... 
สรุปสิ่งที่ได้จากแสวงหาความรู้………………………………………………………………….………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้................................................... 
สรุปสิ่งที่ได้จากแสวงหาความรู้…………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
. 
 

 
ชื่อ...................................................................... ................ชัน้..........................เลขที่............ 

 
 
 
 
 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผนที่ ๗) 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

ชื่อกิจกรรม   ความมีน้ำใจและซื่อสัตย ์     เวลา  ๑  ชั่วโมง 

 

องค์ประกอบทักษะชีวิต 
ทักษะการตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

วัตถุประสงค ์
๑. นักเรียนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง 
๒. มีทักษะกระบวนการในการทำงานร่วมกัน   

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
           ใบงานที่  ๑  ผู้มีน้ำใจ 
วิธีดำเนินกิจกรรม 

๑. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง “การช่วยเหลือผู้ประสบภัย” (R) 
๒. ครูสนทนาและซักถามนักเรียนถึงการให้ความช่วยเหลือเพ่ือน ๆ หรือบุคคลอ่ืน ๆ (C) 
๓. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  ๓ - ๕  กลุ่ม  (C) 
๔. ครูแจกใบความรู้กรณีศึกษา กานดาผู้มีน้ำใจให้นักเรียนทุกคน (C) 
๕. ให้แต่ละกลุ่มศึกษากรณีตัวอย่าง  แล้วให้ทุกคนตอบคำถามตามใบงานที่ ๑ จากนั้นทุกคนช่วยกัน

สรุป   ความคิดเห็นเพื่อเป็นคำตอบของกลุ่ม  และส่งตัวแทนออกมารายงานผลความคิดเห็นของ
กลุ่ม (A) 

สื่อ / แหล่งเรียนรู ้
          กรณีศึกษาเรื่อง  “กานดาผู้มีน้ำใจ” 
การวัดและประเมินผล 

๑. สังเกตเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติกิจกรรม 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 



 

กรณีศึกษา 

เรื่อง  “ผู้มีน้ำใจ” 

 กานดาเป็นเด็กหญิงหน้าตาไม่ค่อยน่ารัก  ผิวสีดำคล้ามากผมหยิกหยอง  ถึงรูปร่างหน้าตาไม่ค่อยดี
เท่าไรแต่กานดาก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมีความเมตตา  กรุณา  ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนอยู่เสมอ  ถึงกระนั้นเพ่ือน ๆ ก็ยัง
ไม่ค่อยชอบ  อยู่มาวันหนึ่ง  คุณครูมอบหมายงานให้จัดป้านนิทรรศการโดยครูแบ่งกลุ่มให้ช่วยกันรับผิดชอบ  
เพ่ือน ๆในกลุ่มของกานดาไม่ช่วยกานดาทำ  พอกานดาจัดเสร็จแล้วเขาก็เขียนชื่อผู้จัดทำโดยเขียนรายชื่อเพ่ือน ๆ 
ในกลุ่มทุกคน  เมื่อคุณครูมาดูผลงาน  คุณครูกล่าวชมเชยว่าทำงานได้ดีมาก   กานดาไม่ได้ฟ้องครูว่าเพ่ือน ๆ ไม่
ช่วยทำ  ทำให้เพ่ือน ๆ  ต่างรู้สึกซากซึ้งและกล่าวขอบคุณกานดาที่มีน้ำใจพวกเขา  พวกเขาจะไม่ลืมน้ำใจของ
กานดาเลยและสัญญาว่าต่อไปจะไม่ทำเช่นนี้อีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบงาน เร่ือง ผู้มีน้ำใจ 
 

ให้ทุกคนในกลุ่มตอบคำถามต่อไปนี้แล้วสรุปเป็นผลงานของกลุ่มและให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนำเสนอ 
๑.  ถ้านักเรียนเป็นกานดานักเรียนจะรู้สึกอย่างไร 

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

๒.  มีวิธีการอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ที่จะทำให้เพ่ือน ๆ ยอมรับในตัวของกานดา 

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

๓.  ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนๆ กานดา  นักเรียนจะช่วยเพื่อนทำหรือไม่เพราะเหตุใด 

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

๔.  นักเรียนคิดว่าควรทำอย่างไร จึงจะให้คนเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

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

๕.  นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกรณีศึกษา 

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

 
 

 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ๔ คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ๓ คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ๒ คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ๑ คะแนน 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผนที่ ๙) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                          ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชื่อกิจกรรม ทางแห่งความสุข            เวลา ๑ ชั่วโมง 

............................................................................................................................................. 
องค์ประกอบทักษะชีวิต  
 ทักษะการจัดการความเครียด 
วัตถุประสงค ์

๑. นักเรียนสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
๒. นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ใบงานเรื่อง “สถานการณ์เครียดที่จัดการได้” 
วิธีการดำเนินกิจกรรม 

๑. ครูตั้งประเด็นคำถามว่า “ถ้าพูดถึงความเครียดนักเรียนนึกถึงอะไรบ้าง”  ให้เขียนสิ่งที่นักเรียนนึกถึง
นั้นลงบนกระดาษท่ีแจกให้  แผ่นละ ๑ เรื่อง หรือ ๑  ประเด็น (R) 
๒. แจกกระดาษขนาด ๓“ x ๕” คนละ ๕ – ๘ แผ่น พร้อมกับสีเมจิกแท่งเล็กคนละ๑แท่ง(C) 

 ๓.  นักเรียนรวมกลุ่ม ๆ ละ ๑๐  คน  แล้วปฏิบัติดังนี้(C) 
–  นักเรียนอ่านข้อความที่ตนเองเขียนให้สมาชิกในกลุ่มฟังโดยห้ามผู้อื่นคัดค้านหรือซักถามทีละ

คน  จนครบ  ๑๐  คน 
–  สมาชิกกลุ่มร่วมกันจัดหมวดหมู่ข้อความท่ีแต่ละคนเขียนไว้  ทั้งนี้ให้จัดหมวดหมู่ข้อความ

ตามความเข้าใจ  และมติของกลุ่ม โดยวางกระดาษท่ีเขียนไว้บนโต๊ะหรือพ้ืนห้องตามหมวดหมู่ 
  –  สมาชิกรว่มกันตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วสรุปความคิดที่ได้รับ 
  –  แต่ละกลุ่มนำเสนอความคิดที่ได้ตามหมวดหมู่ของข้อความต่อที่ประชุมใหญ่ 

๔.  ครูนำแถบข้อความติดบนป้ายนิเทศ หรือผนังห้อง  เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มนำแผ่นข้อความของ
กลุ่มติดไว้ใต้หัวข้อต่อไปนี้ (C) 

  –  ความเครียดที่เกิดจากอารมณ์ของตนเอง 
  –  ความเครียดที่เกิดจากความโกรธ 
  –  ความเครียดที่เกิดจากความไม่พอใจ ไม่สมหวัง 
  –  ความเครียดที่เกิดจากความต้องการ 
  –  ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากความเครียด 
  –  สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด 
  –  การระงับความเครียด / อารมณ์ 
 ๕.  แต่ละกลุ่มร่วมกันจำแนกข้อความของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม แล้วนำไปติดไว้ (C) 
 ๖.  ครูสรุปและเชื่อมโยงเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจถึงการเกิดอารมณ์  เกิดความเครียด และผลของการ
เกิดอารมณ์ ความเครียดต่อตัวเอง (A) 
 ๗.  แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๖ คน  ครูแจกใบงานให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดหาวิธีการระงับอารมณ์หรือ
ความเครียดตามเหตุการณ์  หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ว่ามีวิธีใดบ้าง (จากประสบการณ์ของนักเรียนที่เคยทำสำเร็จ) 
(C) 



 

 ๘.  ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มนำเสนอวิธีการระงับอารมณ์ / คลายเครียดของกลุ่มตามสถานการณ์ต่าง ๆ จน
ครบทุกกลุ่ม (C) 
 ๙.  ครูเพ่ิมเติมหลักการและขั้นตอนการระงับอารมณ์  และลดความเครียด  การผ่อนคลายตนเอง (A) 
  –  การกำหนดลมหายใจ 
  –  การนับเลข 
  –  การทำสมาธิ 
  –  การหนีสถานการณ์ 
  –  การฝึกตนเองโดยการวิเคราะห์ ผลดี – ผลเสีย 
   ของการไม่ระงับอารมณ์  ผลดี – ผลเสียของ 
   การแสดงออกทางบวก – ลบ  เมื่อเกิดอารมณ์หรือความเครียด 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ห้องสมุด 
๒. หนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๓. สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนท 

การวัดและประเมินผล 
 ผู้ประเมิน   
    ครูประเมิน 
    นักเรียนประเมิน 
 สิ่งท่ีต้องการวัดและวิธีวัด 

ประเมินพฤติกรรมความมีวินัย  ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  และความรับผิดชอบโดยครูและ
เพ่ือนนักเรียนเป็นผู้ประเมินสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติกิจกรรม  โดยครูและ
เพ่ือนนักเรียนเป็นผู้ประเมิน 

    ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  โดยครูและเพ่ือนนักเรียนเป็นผู้ประเมิน 
 เครื่องมือวัด  
    แบบประเมินพฤติกรรม 
    สังเกตเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติกิจกรรม 
                       แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
  
เกณฑ์การวัดและประเมิน 
    ประเมินพฤติกรรม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  ๘๐  
    สังเกตเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติกิจกรรม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๘๐ 
    ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 

 



 

 
ใบงาน 

สถานการณ์เครียดที่จัดการได้ 

                    ชื่อ………………………………………………………………………ชั้น………………เลขที่..............  

  

 

คำชี้แจง : นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดสถานการณ์ท่ีทำให้เกิดความเครียดกลุ่มละ ๑สถานการณ์  และแสดง
บทบาทสมมติ  วิธีการจัดการกับความเครียด / อารมณ์  ตามแนวทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม 

 

สถานการณ์ทำให้เกิดอารมณ์โกรธหรือ
ความเครียด 

วิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

ตัวอย่างสถานการณ์ 
ขออนุญาตไปบ้านเพ่ือน  แต่แม่ไม่ให้ไป แถมยัง
ด่าซ้ำอีกอย่างไม่มีเหตุผล 

สถานการณ ์

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

…………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผนที่ ๑๐) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชื่อกิจกรรม มองโลกในแง่ดีชีวีแจ่มใส        เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

องค์ประกอบทักษะชีวิต 
 ทักษะการมองโลกในแง่ดี 

วัตถุประสงค ์
 นักเรียนสามารถทราบประโยชน์ และความสำคัญของการมองโลกในแง่ดีได้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ใบงานเรื่อง การมองโลกในแง่ดี 

วิธีการดำเนินกิจกรรม 

๑. ครูให้นักเรียนศึกษาถึงประโยชน์ และความสำคัญของการมองโลกในแง่ดี พร้อมยกตัวอย่าง
สถานการณ์จริงหรือจำลองประกอบ เช่นครูยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่น่ากลัว เลวร้าย พร้อมแนะนำให้
นักเรียนมองโลกในแง่ดี (R) 

๒. ครูแจกไปงานพร้อมชี้แจง เรื่องการมองโลกในแง่ดี และให้นักเรียนปฏิบัติงานตามคำชี้แจง (C) 
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าการมองโลกในแง่ดีนั้น มีประโยชน์และความสำคัญ ทำให้เรามี

กำลังใจที่จะดำเนินการ กิจกรรมต่างๆ ได้ต่อไป (C) 
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประโยชน์และความสำคัญของการมองโลกในแง่ดี เพ่ือนำไปพัฒนา

ตนเอง เป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี (A) 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องสมุด 
๒. หนังสือเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดี 

การวัดและประเมินผล 
 สังเกตความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ตามรายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

 
 

 
 
 
 



 

ใบงานเร่ือง การมองโลกในแง่ดี 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมข้อความในแผนผังความคิด ตามหัวข้อที่กำหนดให้สมบูรณ์ และได้ข้อมูลมากท่ีสุด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

การมองโลกในแง่ดี 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ความส าคัญ ประโยชน ์



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผน๑๑) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                          ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชื่อกิจกรรม เติมต่ออย่างสร้างสรรค์           เวลา ๑  ชั่วโมง 
................................................................................................................................... 
องค์ประกอบทักษะชีวิต 
 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
วัตถุประสงค ์
 นักเรียนสามารถต่อเติมรูปภาพต่างๆได้ตามจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ 
ชิ้นงาน / ภาระงาน  
 ใบงานเรื่องต่อเติมเสริมแต่ง 
วิธีการดำเนินกิจกรรม 

๑. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการจินตนาการและความคิกสร้างสรรค์โดยยกตัวอย่างประกอบ(R) 
ก. ถ้านักเรียนออกแบบบ้านในฝันนักเรียนอยากมีบ้านแบบไหน 
ข. ถ้าครูให้รูปภาพที่ครูยังวาดไม่เสร็จนักเรียนวาดต่อได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 

๒. ครูแจกกระดาษและชี้แจงการทำใบงานเรื่องต่อเติมเสริมแต่ง(C) 
๓. ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอรูปภาพของตนเองหน้าชั้นเรียนว่าคือรูปอะไรเพราะอะไรถึงวาดรูปนั้น 

(C) 
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปข้อคิดที่ได้จากการทำกิจกรรม (A) 
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าการมีจิตนาการจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจะมีความคิดได้

กว้างขวางมากข้ึนทำให้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เจอมาก่อนได้ (A) 
ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

กระดาษท่ีมีรูปทรงต่างๆ 

การวัดและประเมินผล 
  

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือวัด 
๑. นักเรียนสามารถต่อเติมรูปภาพตามหัวข้อที่
กำหนดให้ตามจินตนาการและมีความคิด
สร้างสรรค ์

ตรวจใบงาน ใบงานเรื่องแปลงร่างให้ฉันหน่อย 

๒. นักเรียนสามารถอธิบายผลงานของตนเอง
ได้ 

การสังเกต การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 



 

ใบงานเร่ืองต่อเติมเสริมแต่ง 
คำชี้แจงให้นักเรียนเติมต่อรูปภาพจากรูปทรงที่กำหนดให้ตามจินตนาการของตนเองอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์โดยกำหนดให้มีรูป      จำนวน ๒๐ รูป รูป      จำนวน     ๒๐ รูปและ รูป       
ทรงจำนวน ๒๐ รูปในเวลาที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผนที่ ๑๒) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ชื่อกิจกรรม  ฉัน และ เธอ เรามีศรัทธาเดียวกัน            เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

องค์ประกอบทักษะชีวิต 
 ทักษะการเข้าใจต่างวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์
 นักเรียนสามารถบอกถึงความสำคัญของวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ใบงาน เรื่อง ฉันและเธอเรามีศรัทธาเดียวกัน 

วิธีดำเนินกิจกรรม 
๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ จากเว็บไซต์ยูทูบเพลง “สมานฉันท์” ของ แอ๊ด คาราบาว     ที่เว็บไซต์ 

https://www.youtube.com/watch?v=pRhMadO๗mB๐(R) 
๒. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงว่า “นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้าง ?” (C) 
๓. นักเรียนร่วมกันบอกข้อคิดท่ีได้จากเนื้อหาของเพลงที่ได้ฟัง (C) 
๔. นักเรียนเขียนข่าว  ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ มา  ๑ – ๒ เหตุการณ์ (C) 
๕. ครูสรุปว่าทุกวันนี้มีคนไม่ปฏิบัติตามวัฒนธรรม  ระเบียบข้อบังคับ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่ได้

ทำให้เราแตกต่างกัน  จึงไม่ควรมีความแตกแยก  โดยให้มีความรัก สามัคคี เพราะถ้าไม่มีความรัก 
และสามัคคี สังคมจะมีเหตุการณ์ที่สับสน ยุ่งเหยิง  วุ่นวาย  ดังที่เป็นข่าวจากสื่อมวลชน  เช่น  ทีวี 
วิทยุ  และหนังสือพิมพ์ ในการที่จะทำให้สังคมเป็นสุขได้  ทุกคนจะต้องเห็นความสำคัญและความ
จำเป็นที่จะต้องมีและปฏิบัติตามกติการะเบียบข้อบังคับ และหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (A) 

๖. นักเรียนสรุปเกี่ยวกับ “ฉันและเธอเรามีศรัทธาเดียวกัน” ลงในกระดาษที่ครูแจก (A) 

สื่อ / แหล่งเรียนรู ้
๑. วีดิทัศน์ จากเว็บไซต์ยูทูบเพลง “สมานฉันท์” ของ แอ๊ด คาราบาว   ที่เว็บไซต์ 

https://www.youtube.com/watch?v=pRhMadO๗mB๐ 
๒. ใบงาน เรื่อง “ฉันและเธอเรามีศรัทธาเดียวกัน” 
๓. ใบงาน เรื่อง “ข่าวร้อนวันนี้” 

การวัดและประเมินผล 
๑. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถามรายบุคคล 
๒. การตรวจผลงานใบงาน เรื่อง “ฉันและเธอเรามีศรัทธาเดียวกัน” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRhMadO7mB0(R)
https://www.youtube.com/watch?v=pRhMadO7mB0


 

ใบงาน เร่ือง “ข่าวร้อนวันนี้” 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนสรุปข่าวที่ได้ฟัง ดู หรือเจอในชีวิตประจำวันลงในกรอบต่อไปนี้ 

 

ชื่อข่าว ....................................................... 

จาก .................................................................................... วันที่ ........................................... 

สรุปเนื้อหาข่าว 

ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 

 

 

 

 

 

    

 

สรุปข้อคิดที่ได้จากข่าวร้อนวันนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 

ใบงาน เร่ือง “ฉันและเธอเรามีศรัทธาเดียวกัน” 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนบอกความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันลงในกรอบต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้   กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชั้น ป. ๖ 
ฉัน และ เธอ เรามีศรัทธาเดียวกัน 

 

 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผนที่ ๑๓) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชื่อกิจกรรม ทีมงานของฉนั           เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

องค์ประกอบทักษะชีวิต 
ทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

วัตถุประสงค ์
นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้  

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ใบงานที่ ๑ เรื่อง ทีมงานของฉัน 

วิธีการดำเนินกิจกรรม 
๑. ครูแบ่งกลุ่ม  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ผู้นำและผู้ตามในหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้ 

    - ความหมายของคำว่า ผู้นำและผู้ตาม  
    - ลักษณะของผู้นำและผู้ตามในสังคมต่างๆ 
    - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำในแต่ละกลุ่มสังคมต่างๆ 
    - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตาม 
    - คุณลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำที่ดี  
    โดยศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมแล้วสรุป
สาระสำคัญจดลงในสมุดจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียนโดย
ครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (R) 

๒. ครูถามนักเรียนว่าการทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติอย่างไรบ้างโดยครูกระตุ้นให้นักเรียน
ทุกคนช่วยกันตอบคำถามเพ่ือนำเข้าสู่เนื้อหา (C) 

๓. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาความรู้เรื่องการทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์ของการ
ทำงานกลุ่มจากหนังสือเรียนหรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสมแล้วให้นักเรียนสรุป
สาระสำคัญจดลงในสมุด (C) 

๔. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑ เรื่อง ทีมงานของฉัน แล้วครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน 
(A) 

๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ทีมงานของฉัน (A) 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
๑. หนังสือเรียน  หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 

- ห้องสมุด 



 

- Internet 
๒. ใบงานที่ ๑. เรื่อง ทีมงานของฉัน 

การวัดและประเมินผล      
1. สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจผลงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบงานที่  ๑ 

เรื่อง ทีมงานของฉัน 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนให้เป็นทีมงานที่ดี มา ๓ ตัวอย่างพร้อมยกตัวอย่างประกอบและ
บอกผลของการปฏิบัติ 

๑. ตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นทีมงานที่ดี 

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

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

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

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

๒. ผลของการพัฒนาการเป็นทีมงานที่ดี 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผนที่ ๑๔) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชื่อกิจกรรม เวลาว่างเราจะทำอะไรดี                                         เวลา ๑ ชั่วโมง 

องค์ประกอบทักษะชีวิต 
 ทักษะการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

วัตถุประสงค ์
๑. นักเรียนสามารถบอกชื่อกิจกรรมที่ทำในเวลาว่างได้ 
๒. นักเรียนสามารถบอกถึงประโยชน์ของการใช้เวลาว่างได้ 

ชิน้งาน/ภาระงาน 
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง เวลาว่างเราจะทำอะไรดี 
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง ทำแล้วได้อะไรบ้าง 

วิธีการดำเนินกิจกรรม 
๑. ครูซักถามนักเรียนว่า เวลาว่างนักเรียนทำอะไรบ้าง 

ก. อ่านหนังสือ 
ข. เล่นอินเทอร์เน็ต 
ค. เล่นกีฬา 
ง. เล่นดนตรี 
จ. ปลูกผักสวนครัว/ไม้ดอกไม้ประดับ 
ฉ. เลี้ยงสัตว์ 

๒. ครูแจกและชี้แจงการทำใบงานที่๑ เรื่อง เวลาว่างเราจะทำอะไรดี 
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปถึงกิจกรรมที่ทำในเวลาว่าง 
๔. ครูแจกและชี้แจงการทำใบงานที่๒ เรื่อง ทำแล้วได้อะไรบ้าง 
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เวลาว่าง 
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงกิจกรรมที่ทำในเวลาว่างพร้อมทั้งบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้

เวลาว่างอีกครั้งแล้วบันทึกลงในสมุดบันทึก 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

๑. ห้องสมุด 
๒. หนังสือเกี่ยวกับความรู้  
๓. อินเทอร์เน็ต 

การวัดและการประเมินผล 
๑. สังเกตการทำกิจกรรม 
๒. ตรวจใบงาน 

 



 

ใบงานที่ ๑ เร่ือง เวลาว่างเราจะทำอะไรดี 

คำชี้แจงให้นักเรียนเติมชื่อกิจกรรมที่นักเรียนสนใจและสามารถทำในเวลาว่าง ลงในกรอบรูปหัวใจที่กำหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาว่างเราจะทำอะไรดี 



 

ใบงานที่ ๒ เร่ือง ทำแล้วได้อะไร 

คำชี้แจงให้นักเรียนเติมชื่อกิจกรรมที่นักเรียนสนใจและสามารถทำในเวลาว่าง ลงในกรอบรูปวงกลมที่กำหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ทำแล้วได้อะไร 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผนที่ ๑๕) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชื่อกิจกรรม คิดตามจินตนาการ       เวลา ๑ ชั่วโมง 

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

องค์ประกอบทักษะชีวิต 
 ทักษะกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

วัตถุประสงค ์
 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการคิดตามจินตนาการใช้กระบวนการคิดริเริ่ม และความคิด
ละเอียดลออ และนักเรียนมีมารยาทในการเขียน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ใบงานเรื่อง แต่งนิทานภาพสลับคำ 

วิธีการดำเนินกิจกรรม 
๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ ฝ่าย ให้นักเรียนแต่ละฝ่ายเขียนข้อความ (R) 
๒. เรียงต่อกันไปคนละประโยค โดยไม่ปรึกษากันเลย เมื่อแต่ละคนเขียนเสร็จ ก็ส่งต่อไปให้คนอ่ืน ๆ ใน

กลุ่มผลัดกันเขียนทีละคน ภายในเวลา ๕ นาที สำหรับการเขียนนั้นผู้เล่นแต่ละคนจะต้องดูข้อความ
จากประโยคตอนต้นให้เข้าใจ และเขียนข้อความต่อไปให้ต่อเนื่องกับประโยคนั้น ๆ  (R) 

๓. นักเรียนทั้ง ๒ ฝ่ายส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่องที่เขียนติดต่อกันที่หน้าชั้นเรียน และให้เพ่ือน ๆ วิจารณ์
ติชม ครูแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการใช้ภาษาในการเขียนแก่นักเรียน (C) 

๔. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การคิดตามจินตนาการ (C) 
๕. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คนทำกิจกรรม”แต่งนิทานภาพสลับคำ” โดยนำบัตรคำ และบัตร

ภาพที่กำหนดให้ช่วยกันแต่งเรื่องราวให้น่าสนใจ พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องท่ีเหมาะสม (C) 
๖. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน (A) 
๗. นักเรียนทุกคนทำใบงาน คิดตามจินตนาการตามความสนใจของตนเองอย่างอิสระ (A) 
๘. ครู และนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปว่าการคิดตามจินตนาการ เป็นการคิดเรื่องราวที่มาจาก

ความรู้สึกนึกคิดจินตนาการของผู้เขียนซึ่งจินตนาการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ที่
ถ่ายทอดออกมาเป็นการเขียนให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงความคิดของผู้เขียน (A) 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
๑. ใบความรู้ เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
๒. กิจกรรม “แต่งนิทานภาพสลับคำ” 
๓. ใบงาน 
๔. บัตรคำ และบัตรภาพ 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดและประเมินผล 
             ๑.๑. การสังเกต 
                      ๑.๑.๑. ความรับผิดชอบในการทำงาน 



 

                      ๑.๑.๒. มารยาทในการเขียน 
              ๑.๒. การตรวจผลงาน ใบงาน 
        ๒. เกณฑ์การประเมินผล 
             มีผลคะแนนจากการทำแบบฝึกหัดร้อยละ ๗๐ 
      ๓. เครื่องมือประเมินผล 
            ๓.๑. ใบงาน 
            ๓.๒. แบบประเมินทักษะกระบวนการคิด 
            ๓.๓ แบบประเมินความรับผิดชอบในการทำงาน 
            ๓.๔ แบบประเมินมารยาทในการเขียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบงานเร่ือง “แต่งนิทานภาพสลับคำ” 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่งนิทาน โดยสลับกันทีละประโยค แล้วเขียนสรุปนิทานที่ได้จากการแต่งร่วมกัน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผน ๑๖) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                          ชัน้ประถมศึกษาปีที่  ๖ 
ชื่อกิจกรรม   ปัญหามีไวใ้ห้แก้         เวลา  ๑  ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
องค์ประกอบทักษะชีวิต 
 ทักษะแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
วัตถุประสงค์  

นักเรียนสามารถบอกปัญหาและตัดสินใจได้ 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 
        ใบงาน   เรื่อง   ปัญหามีไว้ให้แก้ 
วิธีการดำเนินกิจกรรม 

๑. ครูให้นักเรียนศึกษาปัญหาในชุมชนของตนเอง (R) 
๒. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่าปัญหาของแต่ละบุคคล (C) 
๓. แจกใบงานที่ ๑  หนูมีปัญหา (C) 
๔. ให้สมาชิกในตัดสินใจหาทางออกของแต่ละบุคคล (A) 
๕. แจกใบงานที่ ๒  แก้ปัญหาและตัดสินใจ (A) 
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้ (A) 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑. ห้องสมุด 
๒. Internet 

การวัดและประเมินผล 
สังเกตการร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบงานที่ ๑ เร่ือง  ปัญหามีไว้ให้แก ้
คำชี้แจง  ให้นักเรียนบอกปัญหาของตนเองลงในกรอบที่กำหนดให้ 
  

 

หนูมีปัญหา 

ชื่อ-สกุล_____________________________________ 
 
ชั้น__________________________เลขที_่___________ 



 

ใบงานที่ ๒ วิธีแก้ปัญหา และตัดสินใจ 
คำชี้แจงให้นักเรียน เขียนวิธีแก้ปัญหาจากปัญหาใบงานที่๑ พร้อมการตัดสินใจ 

ที่ วิธีแก้ปัญหา 
การตัดสินใจ 

หมายเหตุ 
เลือก ไม่เลือก 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 



 

 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผน ๑๗) 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                       ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
ชื่อกิจกรรม  ๑๐ สุดยอดอาหารที่ควรทานทุกวัน                          เวลา  ๑  ชั่วโมง 

องค์ประกอบทักษะชีวิต 
 ทักษะการเลือกบริโภค 

วัตถุประสงค ์
 นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงได้ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
๑.  ใบความรู้  เรื่อง  ๑๐  สุดยอดอาหารที่ควรทานทุกวัน 
๒.  ใบงาน 

วิธีการดำเนินกิจกรรม 
๑. ครูซักถามนักเรียนว่า “ใครต้องการสุขภาพท่ีดี  แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล ให้

คุณหมอฉีดยา หรือให้กินยา  หรือ “ใครอยากหุ่นสวย ผิวดี” (R) 
๒. ครูแจกใบความรู้เรื่อง  “๑๐  สุดยอดอาหารที่ควรทานทุกวัน”ให้นักเรียนได้ศึกษา (R) 
๓. ครูซักถามนักเรียนว่า  ในใบความรู้เรื่อง  “๑๐  สุดยอดอาหารที่ควรทานทุกวัน”นั้น  มีนักเรียน

คนใดท่ีไม่รู้จักอาหารดังกล่าวบ้าง (C) 
๔. ครูแจกใบงาน  เรื่อง  “๑๐  สุดยอดอาหารที่ควรทานทุกวัน”ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ (C) 
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปว่า  ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้ หาก

เลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (A) 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ห้องสมุด 
๒. Internet 
๓. หนังสือเกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์ 

การวัดและประเมินผล 
 สังเกตการร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 



 

ใบความรู้ 

เร่ือง  ๑๐  สุดยอดอาหารที่ควรทานทุกวัน 

ไม่ว่าใคร ๆ ก็ล้วนแล้วอยากจะมีสุขภาพที่ดีไม่ต่างกัน ดังนั้นการดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกาย 
และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จึงเป็นวิธีง่าย ๆ ที่หลาย ๆ คนเลือกใช้และที่สำคัญมันให้ผลลัพธ์ที่
ดีโดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารที่ทำให้สุขภาพดีจากภายในยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้ทุกวัน 
          นอกจากการรับประทานอาหารครบ ๕ หมู่แล้วหากได้รับประทาน "สุดยอดอาหาร" ในทุก ๆ วันแล้ว
ยิ่งทำให้มีสุขภาพดีมากข้ึนไปอีก  สุดยอดอาหารที่ว่านี้คืออะไร  

 
 

๑. เบอร์รี่ 
          แม้ว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จะเคยเป็นผลไม้ท่ีหาทานได้ยากในบ้านเราแต่ในสมัยนี้เห็นจะไม่ใช่อย่างนั้น
แล้วเพราะเดี๋ยวนี้มีขายกันเกลื่อนตามห้างสรรพสินค้าและท้องตลาดบางแห่งด้วย  รู้ไหมว่า ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่
นั้นช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารได้มากเลยทีเดียวแถมยังมีแอนตี้อ๊อกซิแดนท์ช่วยให้ผิวอ่อนเยาว์ และที่
สำคัญ ยังมีวิตามิน C ที่ช่วยในเรื่องผิวพรรณและหวัดอีกด้วย 

๒. ไข่ไก่ 

 
          ไข่ไก่เป็นสุดยอดอาหารที่หาง่ายมาก ๆ แถมยังราคาถูกอีก รู้ไหมว่า ไข่ไก่นั้นเป็นแหล่งของโปรตีน
คุณภาพสูงที่ทำให้คุณได้พลังงานแต่ไม่อ้วน และมีประโยชน์ในการบำรุงสายตา และยังมีลูทีนที่จะป้องกันผิว
จากการทำลายของแสงแดดอีกด้วย 

  ๓. ถ่ัว 
          ถั่วเป็นแหล่งของธาตุเหล็กซ่ึงเป็นสารอาหารที่ช่วยในการส่งผ่านออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ต่าง ๆ
ของร่างกาย โดยในถั่ว ๑ ถ้วย จะให้ธาตุเหล็กประมาณ  
๑๖ มิลลิกรัมซ่ึงถือว่าเป็นปริมาณที่สูง นอกจากนี้ถ่ัวยังมี 
ไฟเบอร์ช่วยให้ร่างกายขับถ่ายได้ง่ายอีกด้วย 
 

 



 

  ๔. อัลมอนต์แม็คคาเดเมีย และมะม่วงหิมพานต์ 
          เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจจากการศึกษาของนักโภชนาการ พบว่าผู้ที่รับประทานเมล็ด
พืชเหล่านี้จะมีอายุยืนกว่าผู้ที่ไม่ได้ทานถึง ๒ ปีครึ่ง นอกจากนี้  
ยังมีโอเมก้า๓ เอแอลเอที่จะส่งผลให้อารมณ์ดีขึ้น  
ที่สำคัญยงัช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีด้วย 
 

๕. ส้ม 
          เป็นแหล่งวิตามิน C คุณภาพ ที่มีประโยชน์ต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวและช่วยสร้างภูมิต้านทาน
โรค รวมทั้งยังมี         
 ไฟเบอร์สูงเป็นแหล่งของแอนตี้อ๊อกซิแดนท์ 
 ที่จะช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากการถูกทำลายและ 
เสริมสร้างคอลลาเจนในผิว เรียกว่าคุณประโยชน์ครบครัน 
 

๖. มันเทศ 
          อาหารที่หาได้ง่าย แถมยังให้ประโยชน์มากมาย 
กับสุขภาพมันเทศเป็นแหล่งเบตาแคโรทีนชั้นดี 
ที่ช่วยในการบำรุงสายตาเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และที่หลาย ๆ  
คนคิดไม่ถึง คือมันเทศมีสารต้านมะเร็งสูงอีกด้วย 
 
  ๗. บร็อคโคลี ่
          เป็นแหล่งของวิตามินซี เอ และเค เป็นผักท่ีมีเบต้าแคโรทีนสูง 
ช่วยบำรุงสายตา และมีสารไอโซธิโอไซยาเนทส์ (Isothiocyanates)  
ที่ช่วยต่อต้านมะเร็งปอด รวมถึงมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ 
วิตามินเคยังเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกด้วย 
 

 

  ๘. ชา 

 

 
          ชาจะเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ไม่ได้ให้ผลดีต่อสุขภาพเท่าไหร่แต่รู้ไหมว่า การดื่มชาในปริมาณที่พอเหมาะ



 

จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์ มะเร็งและทำให้สุขภาพฟันและกระดูกแข็งแรงขึ้นเพราะในชานั้นมี
สารแอนตี้อ๊อกซิแดนท์ที่เรียกว่า ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพ 

 

  ๙. คะน้า 
 

 

          มีสารเบต้าแคโรทีนสูง ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด 
รวมถึงมีวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อสร้างภูมิต้านทานโรคที่ดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมเสริมสร้างการ
ทำงานของกระดูก 

  ๑๐. โยเกิร์ต 
 

 

 

 

          อาหารสุขภาพท่ีหลาย ๆ คนมักจะซื้อไว้ติดบ้าน เอาไว้ทานยามหิวและนั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะในโยเกิร์ต
นั้นมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี วิตามินบี ๑๒ และ
โปรตีน ดังนั้นถ้าทานโยเกิร์ตให้ได้วันละ ๑ ถ้วย จะทำให้สุขภาพดี 

อ้างอิง http://health.kapook.com/view๑๖๔๖๓.html 

 

 

 

 

 

 



 

ใบงาน  เร่ือง  ๑๐  สุดยอดอาหารที่ควรทานทุกวัน 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของอาหารดังต่อไปนี้ 

อาหาร ชื่อ คุณประโยชน์ 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผน ๑๘) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ชื่อกิจกรรม ช่วยคิด ช่วยทำ            เวลา ๑ ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

องค์ประกอบทักษะชีวิต 
ทักษะ การนำความรู้ทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน 

วัตถุประสงค ์
๑. ให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตัวเอง ในหลักการศาสนาที่ตนนับถือ 
๒. สามารถปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาได้ 

ชิ้นงาน/ใบงาน 
 ใบงาน “หนูทำได้ หนูทำดี” 
วิธีการดำเนินกิจกรรม 

๑. ครูสนทนาให้ความรู้ให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของสิ่งรอบตัว โดยใช้หลักศาสนามาเชื่อมโยง (R) 
๒. ครูซักถามและเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน ว่าความดีสิ่งไหนที่นักเรียนทำได้บ่อย ในเรื่องอะไรบ้าง

โดยยึดหลักศาสนามาประกอบ (C) 
๓. ครูให้นักเรียนวาดภาพ ทำแบบสรุปความคิดที่ได้รับ (C) 
๔. ให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน (C) 
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การพัฒนาทักษะชีวิตในความภูมิใจในตนเอง  (C) 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องสมุด 
๒. สื่อการสอน 
๓. วีดีทัศน์ 

การวัดผลประเมินผล 
๑. สังเกตการนำเสนอผลงาน 
๒. สังเกตการร่วมกิจกรรม 
๓. ตรวจใบงาน 

  
 

 

 

 
 
 
 



 

ชิ้นงาน/ใบงาน 
: ให้นักเรียนทำแผนผังความคิด  ในหัวข้อ หนูทำได้ หนูทำดี 

 
วันนี้หนูนำหลักคิดทางศาสนามาช่วยพ่อแม่ทำอะไรบ้าง 

วาดภาพพร้อมบรรยาย 
 
 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

ฃแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผน๑๙) 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                      ชั้นประถมศึกษาปีที่๖ 
ชื่อกิจกรรมเพศน่ารู้          เวลา ๑ ชั่วโมง 

............................................................................................................................................ 
องค์ประกอบทักษะชีวิต 

ทักษะการเข้าใจเรื่องเพศศึกษาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ 
วัตถุประสงค ์
 นักเรียนมีความรู้ เข้า ในเรื่องเพศศึกษา  
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
          ใบงานที่ ๑ เรื่อง  เพศน่ารู้ 
วิธีดำเนินกิจกรรม 

๑.  ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เรื่องเพศสัมพันธ์(R) 
๒.  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม (C) 
๓.  ครูแจกและชี้แจงการทำใบงานเรื่องเพศน่ารู้นักเรียนทำกิจกรรมตามคำชี้แจง (A) 
๔.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเรื่องเพศหญิงและเพศชาย (A) 
๕.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเรื่องการดูและรักษาเพศของตนเองและการป้องกันการ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ(A)  
๖. ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปความรู้เรื่องเพศศึกษาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศและการล่วงละเมิด

ทางเพศ (A) 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

๑.  ห้องสมุด 
๒.  หนังสือเกี่ยวกับเพศศึกษา 

การวัดและประเมินผล 
สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบงาน 
เรื่องที่  ๑   เพศน่ารู้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับเพศศึกษา  พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ   และการล่วง
ละเมิดทางเพศ 

๑. ระบบสืบพันธุ์มีความสำคัญอย่างไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
๒. นักเรียนมีวิธีดูแลรักษาอวัยวะเพศอย่างไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
๓. ระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันอย่างไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
๔.  นักเรียนมีแนวทางการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างไร 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 



 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (แผน ๒๐) 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชื่อกิจกรรมเด็กดมีีมารยาท        เวลา  ๑ ชั่วโมง 

................................................................................................................................. 
องค์ประกอบทักษะชีวิต 
 ทักษะการมีมารยาททางสังคม 
วัตถุประสงค ์

นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาททางสังคมได้ถูกต้องเหมาะสม 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ใบงาน  เรื่อง มารยาทในการพูด ฟังการใช้ห้องสมุด  และมารยาทในการแต่งกาย 
วิธีดำเนินกิจกรรม 

๑. ครูซักถามนักเรียนโดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม ต่อไปนี้ 
- มารยาทที่ดีในสังคมมีเรื่องใดบ้าง (มารยาทในการพูด ฟังการรับประทานอาหาร) 
- บอกประโยชน์ที่เกิดจากการเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีทางสังคม 
- เด็กท่ีมีมารยาทดีเป็นอย่างไร 

๒. ให้นักเรียนช่วยกันกำหนดแนวปฏิบัติตนในการเป็นเด็กที่มีมารยาทดีในเรื่องต่อไปนี้ 
- การฟัง  การพูด  การใช้วาจาไพเราะอ่อนหวาน 
- การใช้ห้องสมุด 
- การรับประทานอาหาร 
- แต่งกายสะอาดเรียบร้อยสมวัย 

๓. ครูให้เล่นเกม “กล่องมหัศจรรย์”โดยให้ปฏิบัติตามใบงานที่ ๑ 
๔. ครูนำภาพ  โรงเรียน  ห้องประชุม  โรงอาหาร  ห้องสมุด  มาให้นักเรียนดู แล้วให้ช่วยกันคิดว่า

นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร  ในเรื่องกิริยามารยาท และการแต่งกายในสถานที่เหล่านั้น รวมถึง
การมีมารยาทในด้านต่างๆ เช่น การพูด การฟัง แล้วให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกลงในสมุด 

๕. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน(ตามความเหมาะสม) 
๖. ครูแจกใบงาน ใบความรู้ และชี้แจงการทำใบงาน เรื่อง ทักษะการมีมารยาททางสังคม 
๗. นักเรียนในกลุ่มช่วยกันศึกษาใบงาน ใบความรู้ แล้วช่วยกันสรุปเป็นแผนผังความคิด แล้วส่ง

ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอพร้อมแสดงบทบาทสมมุติการแสดงการมีมารยาทตามใบงานของแต่
ละกลุ่ม 

๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ทักษะการมีมารยาททางสังคม ในเรื่อง การฟัง การพูด   การใช้
ห้องสมุด  การรับประทานอาหาร  และมารยาทในการแต่งกาย 

สื่อ / แหล่งเรียนรู ้
๑. ห้องสมุด 
๒. รูปภาพ  
๓. ใบงาน ใบความรู้ เรื่อง เด็กดีมีมารยาท 

การวัดและประเมินผล สังเกตการร่วมกิจกรรม  การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอและการแสดงบทบาทสมมุติ 
เรื่อง ทักษะการมีมารยาททางสังคม 



 

ใบงานที่ ๑ เร่ือง  เด็กดีมมีารยาท 
คำชี้แจง  เมื่อนักเรียนในกลุ่มอ่านใบความรู้แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปเป็นแผนผังความคิดเกี่ยวกับทักษะ
การมีมารยาททางสังคม ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี ๑  สรุปเรื่อง ทักษะการมีมารยาทการพูด การฟังพร้อมแสดงบทบาทสมมุติ 
 กลุ่มท่ี ๒  สรุปเรื่อง ทักษะการมีมารยาทในการรับประทานอาหาร พร้อมแสดงบทบาทสมมุติ 
 กลุ่มท่ี ๓  สรุปเรื่อง ทักษะการมีมารยาทการใช้ห้องสมุด พร้อมแสดงบทบาทสมมุติ 
 กลุ่มท่ี ๔  สรุปเรื่อง ทักษะการมีมารยาทการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับวัยพร้อมแสดง

บทบาทสมมุติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
ใบงานกลุ่มที่ ๑ เร่ือง  ทักษะการมีมารยาทการพูด การฟัง 

 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันสรุปเรื่องทักษะการมีมารยาทการพูด การฟังเป็น  

           แผนผังความคิด พร้อมให้สมาชิกในกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ใบงานกลุ่มที่ ๒ เร่ือง  ทักษะการมีมารยาทการรับประทานอาหาร 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันสรุปเรื่องทักษะการมีมารยาทการรับประทานอาหาร    เป็นแผนผัง
ความคิด พร้อมให้สมาชิกในกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
ใบงานกลุ่มที่ ๓ เร่ือง  ทกัษะการมีมารยาทการใช้ห้องสมุด 

 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันสรุปเรื่อง ทักษะการมีมารยาทการใช้ห้องสมุด                    

เป็นแผนผังความคิด พร้อมให้สมาชิกในกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ใบงานกลุ่มที่ ๔ เร่ือง  ทกัษะการมีมารยาทการแต่งกาย 

 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันสรุปเรื่อง ทักษะการมีมารยาทการแต่งกายเป็นแผนผัง

ความคิด พร้อมให้สมาชิกในกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบงานที่ ๑ 
กิจกรรมทักษะการมีมารยาททางสังคม 

 
บัตรคำสั่ง  เกม  “กล่องมหัศจรรย์” 

 
๑. ให้นักเรียนพูดแสดงความยินดีกับเพ่ือนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  คณิตศาสตร์ 
๒. ให้นักเรียนพูดขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ไปทัศนศึกษาในวันอาทิตย์หน้า 
๓. ให้นักเรียนไปพบครูประจำชั้น เพื่อแจ้งว่านักเรียนไม่สบาย ขออนุญาตลาพักการเรียน 
๔. วันเสาร์แม่ให้นักเรียนไปตลาด  ให้นักเรียนไปซื้อผัก นักเรียนพูดซื้อผักกับแม่ค้าที่สูงอายุ 
๕. ครูประจำชั้นสั่งให้นักเรียนไปตามภารโรงมาช่วยซ่อมเก้าอ้ีที่ชำรุด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบความรู้เร่ืองมารยาทในการแต่งกาย 
 

การแต่งกายเป็นมารยาททั่วๆไปซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันตามแต่โอกาสที่เหมาะสมเช่นแต่งกาย
ไปทำงาน,ไปวัดทำบุญ,ไปเล่นกีฬาและงานพิธีต่างๆหรือการแต่งกายที่อยู่ในเครื่องแบบของนักเรียนนักศึกษา
ทหารตำรวจบริษัทห้างร้านที่กำหนดให้พนักงานแต่งกายเป็นต้นหากบุคคลใดสามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบ
ที่กำหนดถือว่าเป็นผู้มีมารยาทในการแต่งกายท่ีดี 

 
          เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งแรกที่สะดุดตาผู้ที่พบเห็นถ้าแต่งกายเหมาะสมก็จะก่อให้เกิดความประทับใจ
ในทางที่ดีหากแต่งตัวไม่เหมาะสมผู้อื่นก็จะมองเราในลักษณะที่ไม่สู้ดีนักแม้จะเป็นความจริงว่าคนเลวอาจซ่อน
ร่างอยู่ในเครื่องแต่งกายที่เรียบร้อยสวยงามก็ได้แต่ถ้าคนดีมีความรู้ความสามารถนั้นหากแต่งกายไม่เหมาะสม
คนที่พบเห็นครั้งแรกอาจไม่เกิดความนิยมเลื่อมใสและเป็นการปิดโอกาสของตนเองที่จะได้แสดงความดีและ
ความสามารถดั้งนั้นการแต่งกายจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกหลักสำคัญเกี่ยวกับการแต่งกายคือแต่ง
กายสะอาดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและแต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะ 
 
      การแต่งกายสะอาดความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญแต่ความสะอาดในที่นี้ไม่เกี่ยวกับความเก่าความใหม่
เพราะเครื่องแต่งกายที่ใหม่อาจสกปรกก็ได้และเครื่องแต่งกายที่เก่ามีรอยปะชุนก็อาจดูสะอาดได้หรือเครื่อง
แต่งกายราคาแพงก็อาจดูสกปรกได้แต่เครื่องแต่งกายราคาถูกก็ดูสะอาดได้ดังนั้นคนฐานะที่ไม่ดีนักก็สามารถ
แต่งตัวสะอาดได้เท่ากับคนฐานะดีโดยเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่นั้นก็ควรซักรีดให้เรียบร้อยรองเท้าก็ขัดให้ดูพองาม
กระเป๋าก็เช็ดถูให้ดูสะอาดเหล่านี้ใครๆก็ทำได้แต่จะทำหรือไม่เท่านั้นอนึ่งการอาบน้ำชำระกายให้สะอาดและ
การดูแลเล็บมือเล็บเท้ามิให้สกปรกก็เป็นสิ่งที่ควรดูแลรักษาทำความสะอาดด้วย 
 
          การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยการแต่งกายควรแต่งให้เรียบร้อยพอควรเพราะคนแต่ละคนหรือสังคมแต่
ละแห่งอาจมีเกณฑ์วัดความสุภาพเรียบร้อยต่างกันออกไปแต่ถ้าใช้สามัญสำนึกสักหน่อยก็จะพอรู้ว่าใน
สังคมไทยแต่งกายอย่างไรจึงจะถือว่าแต่งกายเรียบร้อยและอย่างไรถือว่าไม่เรียบร้อยเช่นการใส่เสื้อกล้ามไป
ร้านอาหารการแต่งกายโดยเปิดเผยให้เห็นส่วนของร่างกายที่ควรสงวนหรือใส่เสื้อผ้ารัดแน่นจนน่าเกลียดหรือ
สวมกระโปรงกางเกงที่สั้นมากๆเพ่ือต้องการแสดงและเน้นสรีระของร่างกายโดยเฉพาะการแต่งกายดังกล่าว
ข้างต้นไปในสถานที่ควรแก่การสักการะบูชาเช่นศาสนสถานวัดโบสถ์หรือสถานที่ราชการสถานศึกษาฯลฯซึ่งถือ
ว่าไม่สุภาพเรียบร้อย 
 

การแต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะการแต่งกายนอกจากจะสะอาดและมีความสุภาพเรียบร้อยแล้วควร
ให้เหมาะสมกับสมัยนิยมและให้เหมาะกับสถานที่ที่จะไปด้วยการแต่งกายที่ผิดสมัยนิยมนั้นหากสะอาดและ
สุภาพเรียบร้อยก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายมากแต่คนอาจมองว่าเชยเท่านั้นดังนั้นการแต่งกายให้ถูกกาลเทศะนั้น
เป็นเรื่องสำคัญจึงควรระวังแต่งกายให้ถูกกาลเทศะดังนี้ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับงานที่จะไปเช่นไม่แต่งชุด
ดำไปงานแต่งงานไม่แต่งสีฉูดฉาดไปงานศพเป็นต้นแต่งกายให้เกียรติเจ้าภาพของงานตามสมควรเช่นไปงาน
เลี้ยงสังสรรค์ระหว่างเพ่ือนฝูงจะแต่งลำลองอย่างไรก็ได้แต่ถ้าไปงานแต่งงานที่จัดหรูหราเป็นพิธีรีตรองจะสวม
ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ไปคงไม่เหมาะสมเพราะถือว่าไม่ให้เกียรติเจ้าภาพแต่ถ้าเรามีเงินน้อยไม่มีชุดสากลหรือชุด
พระราชทานจะใส่กางเกงและเสื้อธรรมดาไปก็ได้ข้อสำคัญคือต้องสะอาดและสุภาพเรียบร้อยการแต่งกายอย่าง
หนึ่งอาจเหมาะสมกับที่หนึ่งแต่ไม่เหมาะสมกับอีกที่หนึ่งเช่นใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ที่ชายหาดหรือริมสระว่ายน้ำก็ไม่



 

เป็นไรแต่ถ้าเดินไปในที่ห่างจากชาดหาดและสระมากๆก็ดูไม่เหมาะสมหรือการสวมรองเท้าแตะที่บ้านหรือเดิน
เล่นนอกบ้านก็ไม่เป็นไรแต่จะใส่ไปโรงเรียนหรือไปทำงานบางอย่างก็ถือว่าเป็นการไม่เหมาะสมเป็นต้นความ
สะอาดและความสุภาพเรียบร้อยสำคัญที่สุดเพราะคนเรานั้นต่างจิตต่างใจกันคนหนึ่งว่าเหมาะอีกคนว่าไม่
เหมาะดังนั้นถ้ามีปัญหาก็ให้ยึดหลักความสะอาดและสุภาพไว้ก่อนซึ่งใช้ได้ทุกกรณีอันที่จริงการแต่งกายสะอาด
และสุภาพแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องอ่ืนจนเกินไปดังนั้นมารยาทการแต่งกายที่พึงประสงค์จึงไม่ได้หมายถึงการ
แต่งกายตามแฟชั่นแต่เป็นการแต่งกายที่จะต้องคำนึงถึงความสุภาพเรียบร้อยสะอาดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
เมื่อมีผู้พบเห็นจะรู้สึกทันทีว่าผู้ที่แต่งกายดีถูกต้องตามกาลเทศะคือคนที่ควรได้รับการชมเชยจากสังคมและผู้
ปฏิสัมพันธ์ด้วยในมุมกลับกันหากแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยก็จะเกิดคำตำหนิติเตียนจากผู้ที่พบเห็นทำให้เสื่อม
เสียทั้งตนเองสถานบันครอบครัวและสถานศึกษาดังตัวอย่างการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมดั่งที่เป็นข่าวจึงขอฝาก
ข้อควรคำนึงถึงการแสดงมารยาทที่พึงประสงค์ต่อสถานที่อันควรเคารพสักการะได้แก่แต่งกายให้สุภาพ
เรียบร้อยถอดหมวกถอดรองเท้าลดร่มลงไม่แสดงอาการเหยียดหยามหรือพูดคำหยาบไม่ส่งเสียงเอะอะอ้ืออึง
และทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไม่กล่าวคำทำนองว่าไม่เชื่อหรือไม่ศรัทธาต่อสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นทำใจเป็นกลางไม่
คิดแต่จะจับผิดเนื่องจากถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาที่ตนนับถือปฏิบัติตามธรรมเนียมที่เขา
ปฏิบัติกันยกเว้นธรรมเนียมนั้นจะขัดกับศรัทธาของตนหรือขัดกับหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือคำนึงอยู่
เสมอว่าสถานศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาใดศาสนิกชนในศาสนานั้นก็เคารพสักการะอย่าแสดงอะไรที่เป็นการทำลาย
น้ำใจ 
            ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบความรู้เร่ืองมารยาทในการพูดการฟัง 
มารยาทในการพูดที่ดีมีดังนี้ 

๑. พูดจาไพเราะ 
๒. ไม่แย่งกันพูด 
๓. พูดด้วยคำสุภาพไม่ยาบคาย 
๔.พูดด้วยน้ำเสียงที่นุมนวน 
๕. ไม่พูดแทรกจังหวะผู้อ่ืน 
๖. พูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส 
๗. ใช้ความดังของเสียงให้พอเหมาะไม่เสียงเบาหรือดังเกินไป 
๘. ไม่พูดนินทาว่าร้ายผู้อ่ืน 
๙. เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มารยาทในการฟังท่ีดีมีดังนี้ 
๑. ฟังด้ายความสงบ 
๒. ฟังด้วยความตั้งใจ 
๓. ปรบมือเม่ือชอบใจ 
๔. มองหน้าผู้พูด 
๕. เมือมีขอสงสัยควรถามเมื่อผู้พูดเปิดโอกาสให้ถามไม่ควรถามแทรกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่ 
๖. ไม่สงเสียงรบกานผู้อื่น 
๗. ไม่ควรแสดงท่าทางไม่พอใจเมื่อไม่ชอบใจ 
๘. ตั้งใจฟังตังแต่ต้นจนจบ 
๙. ไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมเช่นโฮร้อง 
๑๐. ไม่ควรเดินเข้าเดินออกขณะท่ีผู้พูดกำลังพูดหากมีความจำเป็นควรทำความเคารพก่อนเข้า/ออก 

 

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



 

ใบความรู้เร่ืองมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 
มารยาทในการรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความเลื่อมใสหรืออาจตำหนีดังนั้นเราควรฝึก
มารยาทในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยปฏิบัติให้เป็นนิสัยเพราะนอกจากจะ
รับประทานอาหารตามปกติในครอบครัวแล้วเรายังใช้อาหารเป็นสื่อในการพบปะสังสรรค์ดำเนินงานทางธุรกิจ
หรือเข้าสังคมกับผู้อ่ืนการมีความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารตามหลักสากลจะช่วยให้ปฏิบัติ
ตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๑มารยาททั่วไปในการรับประทานอาหารตามหลักสากล 
ในการรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอ่ืนควรจะปฏิบัติตนดังนี้ 
๑. ไม่ทำเสียงดังในขณะรับประทาน 
๒. อาหารแต่ละคำควรตักให้เล็กและไม่เลือกเฉพาะอาหารที่ชอบ 
๓. ไม่ควรตำหนิรสชาติของอาหารควรรับประทานอาหารทุกชนิดที่วางอยู่บนโต๊ะอาหาร 
๔. ไม่ควรบังคับให้แขกรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินควร 
๕. ควรเลือกเรื่องที่จะนำมาสนทนากับผู้รับประทานอาหารทุกครั้งไม่ควรตำหนิหรือว่ากล่าวสมาชิกใน
ครอบครัวขณะรับประทานอาหาร 
๖. ควรนั่งตัวตรงไม่นำแขนขึ้นมาวางบนโต๊ะและไม่ก้มศีรษะลงไปรับประทานอาหารจากจานเข้าปาก 
๗. ไม่กระดิกเท้าหรือเคาะโต๊ะเป็นการทำความรำคาญให้แก่ผู้อื่น 
๘. ไม่ควรสูบบุหรี่หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง 
๙. ถ้ามีอาหารมาเสิร์ฟในชามที่มีฝาปิดให้เปิดฝาลงไว้ในจานถ้าอุปกรณ์ใดที่ใช้ไม่เป็นให้สังเกตผู้ที่นั่งด้านข้าง
แล้วทำตาม 
๑๐. ไม่รับประทานอาหารมูมมามหรือทำอาหารหกเลอะเทอะ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบความรู้เร่ืองมารยาทในการใช้ห้องสมุด 
 
การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องสมุดผู้ใช้ควรมีสำนึกท่ีจะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สินและสร้างบรรยากาศท่ีดี
ให้เกียรติซึ่งกันและกันและให้เกียรติสถานที่ด้วยผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตนดังนี้ 
     ๑. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ 
     ๒. นักเรียนต้องนำรองเท้าใส่ถุงพลาสติกแล้วถือเข้าไปในห้องสมุดสำหรับกระเป๋าให้เก็บไว้ในตู้เก็บกระเป๋า
และสิ่งของหรือวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
     ๓. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิดเข้าไปในห้องสมุด 
     ๔. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่จุดพักหนังสือกรณีท่ีเป็นหนังสือพิมพ์ให้เก็บไว้ที่ที่แขวนหนังสือพิมพ์
ส่วนวารสารให้นำไปเก็บที่ชั้นวางวารสารตามชื่อวารสาร 
     ๕. ช่วยกันรักษาหนังสือและวัสดุต่าง ๆ ห้ามขีดเขียนทำลายทรัพยากรของห้องสมุดทุกชนิด 
     ๖. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือเก็บเก้าอ้ีเข้าท่ีให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
     ๗. ให้ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง 
     ๘. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


