
หลักสูตรเพ�่อสรางเสร�ม
ทักษะชีว�ตของวัยรุนตอนตน
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน
โครงการว�จัย การจัดการเร�ยนรูเพ�่อสรางเสร�มทักษะชีว�ต
สำหรับวัยรุนตอนตนที่มีความบกพรองทางการไดยิน

นายปร�ญญา สิร�อัตตะกุล
นางสาวศศิธร จำนงคจันทร

นายว�ทวัส สุฤทธิกุล
สมาคมรัฐศาสตรแหงมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

ไดรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมสงเสร�มและสนับสนุนการว�จัย 
โครงการจัดการความรูการว�จัยเพ�อ่การใชประโยชน

จาก สํานักงานการว�จัยแหงชาติ (วช.)
ประจำป งบประมาณ 2561

จัดทำโดย

Life Skil l  for Deaf

ดร. ปร�ญญา สิร�อัตตะกุล
ผูอำนวยการศูนยใหคำปร�กษาทางว�ชาการและว�จัย
สมาคมรัฐศาสตรแหงมหาว�ทยาลับเกษตรศาสตร
E-Mail: siriattakul@hotmail.com

สนใจขอมูลเพ�่มเติมสามารถติดตอไดที่



การจัดการเร�ยนรูเพ�อ่สรางเสร�มทักษะชีว�ตของวัยรุนตอนตนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
และทักษะชีว�ตยังเปนทักษะท่ีจำเปนตอการดำรงชีว�ตในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดการ
เร�ยนรูเพ�่อสรางเสร�มทักษะชีว�ตสำหรับวัยรุนทั่วไปนั้นในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ�้น
ฐาน พ�ทธศักราช 2551 ไดกำหนดทักษะชีว�ต เปนสมรรถนะสำคัญ แตสำหรับวัยรุนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยินการจะนำหลักสูตรดังกลาวมาใชนั้นจำเปนที่จะตองปรับใหเหมาะสม
กับลักษณะของวัยรุนที่มีความบกพรองทางการไดยินซึ่งจะเห็นไดวาวัยรุนที่มีความบกพรอง
ยังขาดการจัดการเร�ยนรูทักษะชีว�ต ดังนั้นคูมือหลักสูตรการจัดการเร�ยนรูเพ�่อสรางเสร�ม
ทักษะชีว�ตของวัยรุนตอนตนที่มีความบกพรองทางการไดยินฉบับนี้จะเปนจ�ดเร�่มตนสำหรับ
บุคลากรทางการศึกษาพ�เศษจะไดนำไปประยุกตใชเพ�่อสรางเสร�มทักษะชีว�ตของวัยรุนตอน
ตนที่มีความบกพรองตอไป

วัตถุประสงค: 
เพ�อ่ทำใหวัยรุนตอนตนท่ีมีความบกพรองทาง
การไดยินเกิดทักษะชีว�ตที่เหมาะสม 

กลุมเปาหมาย: 
วัยรุนตอนตนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

ผูใชหลักสูตร:
ครูผูสอน ครูผูดูแล หร�อครูประจำช้ันในโรงเร�ยน
โสตศึกษาซ่ึงมีความรูและความเขาใจในการดูแล
วัยรุนตอนตนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

ระยะเวลา:
จำนวน 12 ครั้ง ครั้งละ 90 – 120 นาที 

นิยามศัพททักษะชีว�ต
ทักษะชีว�ตดานการรูจักตนเอง
หมายถึง การรูจักความถนัดความสามารถ 
จ�ดเดน จ�ดดอยของตนเองเขาใจความแตกตาง
ของแตละบุคคล รูจักตนเองยอมรับเห็นคุณคา
และภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่นมีเปาหมายใน
ชีว�ต และมีความรับผิดชอบ

ทักษะชีว�ตดานการจัดการกับอารมณ 
หมายถึง ความเขาใจและรูเทาทันภาวะอารมณ
ของบุคคลรูสาเหตุของความเคร�ยด รูว�ธีการ
ควบคุมอารมณและความเคร�ยดรูว�ธีผอนคลาย 
หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะกอให
เกิดอารมณไมพ�งประสงคไปในทางที่ดี

คำนำ

คณะผูว�จัย

Tha nk you



รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนในการสรางผลงานศิลปะของตนเอง คือใหนักเร�ยนวาดรูปสัตว
 ท่ีสามารถสะทอนบุคลิกภาพและตัวตนของตนเองออกมาผานผลงานศิลปะพรอมนักเร�ยน
 ทบทวนความเขาใจโจทย 10 นาที
2. นักเร�ยนวาดรูปสัตวท่ีสามารถสะทอนบุคลิกภาพและตัวตนของตนเองออกมาผานผลงาน
 ศิลปะ 30 นาที 
3. ใหนักเร�ยนนำเสนอ และอธิบายผลงานศิลปะของตนเอง และบอกเหตุผลของการเลือก
 วาดรูปสัตวชนิดนั้นๆ มาแทนตนเอง พรอมว�ทยากรซักถามเพ�่มเติม 30 นาที 
4. ว�ทยากรสะทอนถึงคุณลักษณะ จ�ดเดน และจ�ดดอยของนักเร�ยน ผานผลงานศิลปะ 10 นาที 
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

สื่อการเร�ยนรู:  1. ชิ�นงานศิลปะ 2. กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. ชิ�นงานศิลปะ 2. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. สามารถบอกจ�ดเดน และจ�ดดอยของตนเองได
 2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

ครั้งที่

1

1

ทักษะชีว�ต
ดานการรูจักตนเอง

องคประกอบ
การรูจักจ�ดเดน จ�ดดอยของตนเอง

14



สื่อการเร�ยนรู:  1. ชิ�นงานศิลปะ 2. กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. ชิ�นงานศิลปะ 2. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคล
 2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนเลือกภาพของตนเอง และนึกถึงการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
 ผลงานศิลปะที่ตนเองไดเลือก พรอมนักเร�ยนทบทวนความเขาใจโจทย 10 นาที
2. นักเร�ยนนำเสนอผลงานศิลปะของตัวเอง แลวในขณะท่ีมีการนำเสนอผลงานศิลปะ ใหนักเร�ยน
 แตละคนเก็บรายละเอียดผลงานศิลปะของเพ�่อนคนอื่นๆ ดวย 30 นาที 
3. ใหนักเร�ยนแตละคนจับคูผลงานศิลปะของตนเองและเพ�อ่น โดยใหคิดวาสัตวชนิดใดสามารถ
 อยูรวมกันได 10 นาที
4. ใหนักเร�ยนออกมาอธิบายวา ทำไมจึงเลือกจับคูกับเพ�อ่นพรอมใหเหตุผลอธิบายถึงความเหมือน
 และความแตกตางผานผลงานศิลปะ พรอมว�ทยากรซักถามเพ�่มเติมแตละผลงาน 30 นาที
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

2

ทักษะชีว�ต
ดานการรูจักตนเอง

องคประกอบ
รูจักเคารพและยอมรับ

ในความแตกตาง ของแตละบุคคล

ครั้งที่

2
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รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนเลือกอวัยวะของตนเองที่ชื่นชอบ หร�อมีความภาคภูมิใจนำมา
 สรางผลงานศิลปะเพ�่อสะทอนออกมา ใหเห็นถึงความชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง
 พรอมนักเร�ยนทบทวนความเขาใจโจทย 10 นาที
2. ใหนักเร�ยนนำเสนอรูปภาพที่นักเร�ยนไดทำการวาด และอธิบายเหตุผลวาทำไมถึงชอบ 
 และภูมิใจในสิ�งที่วาดข�้นมา 30 นาที 
3. จากนั้นใหเพ�่อนๆ ไดมีโอกาสซักถามเกี่ยวกับผลงานศิลปะกับเจาของผลงานที่ออกมานำ
 เสนอ เปนสิ�งที่สะทอนใหเจาของผลงานไดรูจักที่จะยอมรับและรับฟ�งความคิดเห็นของผูอื่น 
 และยอมรับในผลงานของตัวเอง อยางรูคุณคา 30 นาที
4. ว�ทยากรสะทอนใหนักเร�ยนเห็นถึงคุณคาของตนเองผานผลงานศิลปะ 10 นาที
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

สื่อการเร�ยนรู:  1. ชิ�นงานศิลปะ 
การประเมินผล: 1. ชิ�นงานศิลปะ 2. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. มีความภาคภูมิใจในตนเอง
 2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

3

ครั้งที่

3
ทักษะชีว�ต
ดานการรูจักตนเอง

องคประกอบ
ความภาคภูมิใจในตนเอง และผูอื่น

ทักษะชีว�ต
ดานการจัดการอารมณ

สื่อการเร�ยนรู:  1. บทบาทสมมต 2.ิกิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. รูจักว�ธีคลายเคร�ยดอยางสรางสรรค  
 2. สามารถคลายเคร�ยดไดอยางสรางสรรค
 3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรสอบถามความพรอมของทั้ง 3 กลุม และจับฉลากลำดับการแสดงแตละกลุม
 10 นาที
2. ว�ทยากรใหนักเร�ยนแสดงละครเร�่องที่เตร�ยมมา โดยอาจจะมีการเชิญครู บุคลากรใน
 โรงเร�ยน และนักเร�ยนในชั้นเร�ยนอื่นมารวมชมการแสดงดวย 50 นาที
3. ว�ทยากรเปดโอกาสใหผูรับชมไดสะทอนการแสดงของแตละกลุม 20 นาที
4. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

12

องคประกอบ
รูจักว�ธีผอนคลายอารมณ

และความเคร�ยด

ครั้งที่
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สื่อการเร�ยนรู:  1. ชิ�นงานศิลปะ 
การประเมินผล: 1. ชิ�นงานศิลปะ 2. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. ยอมรับ และเห็นคุณคาของตนเอง 
 2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนทำงานศิลปะในลักษณะแบบโมเดล 3 มิติหร�อโปสการด เกี่ยวกับ
 อวัยวะ ในรางกายท่ีนักเร�ยนชอบและมีความภาคภูมิใจในสวนใดสวนหน่ึงของรางกายนักเร�ยน
 ท่ีนักเร�ยนคิดวามีคุณคาสำหรับนักเร�ยน พรอมนักเร�ยนทบทวนความเขาใจโจทย 10 นาที
2. ใหนักเร�ยนนำเสนอผลงานที่ตัวเองทำ และอธิบายเหตุผลในการเลือกสรางผลงานนั้นๆ
 และว�ทยากรชวยอธิบายเสร�มเร�่องคุณคาที่เกิดข�้นในผลงานของเด็ก 30 นาที
3. ใหเด็กไดนำผลงานที่ตนเองทำข�้นนำไปมอบใหกับคนที่รัก เคารพ หร�อเพ�่อนที่สนิท พรอม
 ว�ทยากรซักถามเพ�่มเติมแตละผลงาน 30 นาที 
4. ว�ทยากรสะทอนใหนักเร�ยนเห็นถึงคุณคาของตนเองผานผลงานศิลปะ 10 นาที 
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

4

ทักษะชีว�ต
ดานการรูจักตนเอง

องคประกอบ
ยอมรับและเห็นคุณคาของตนเอง

ครั้งที่

4

สื่อการเร�ยนรู:  1. บทบาทสมมติ 2.กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. รูจักสรางความสุขใหกับตนเอง  
 2. รูจักสรางความสุขใหกับผูอื่น
 3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรสอบถามใหนักเร�ยนชวยกันนำเสนออารมณของมนุษยที่ตนเองรูจักมาทั้งอารมณ
 ดานบวกและอารมณดานลบ 20 นาที
2. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนแบงกลุม 3 กลุม เพ�่อใหแตละกลุมแสดงละครกลุมละ 1 เร�่องโดยใน
 เร�อ่งราวตองมีการแสดงอารมณท่ีหลากหลาย เชนโกรธ เสียใจ/ผิดหวัง รัก ดีใจ ชอบ/ไมชอบ
 พรอมทบทวนความเขาใจโจทย 10 นาที
3. ว�ทยากรใหเวลาเลือกการแสดงอารมณ และเตร�ยมซักซอมการแสดงภายในกลุมของตนเอง 30 นาที  
4. ใหนักเร�ยนนำเสนอการแสดงของแตละกลุม 20 นาที
5. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนมานำเสนอการแสดงเร�อ่งเดิมอีกคร้ังในสัปดาหตอไป โดยใหจัดเตร�ยม
 อุปกรณ การแตงกายใหสมจร�งจากอุปกรณที่มีอยู พรอมนักเร�ยนทบทวนความเขาใจโจทย 
 10 นาที

11

ครั้งที่

11
ทักษะชีว�ต
ดานการจัดการอารมณ

องคประกอบ
รูจักสรางความสุขใหกับตนเอง



รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนแบงกลุมนักเร�ยนออกเปน 4 กลุม โดยแจกวัสดุ และอุปกรณที่
 เตร�ยมมาให และใหนักเร�ยนหาวัสดุในสิ�งแวดลอมมาเพ�่มเพ�่อใชประดิษฐ ผลงานศิลปะแบบ 
 3 มิติ พรอมนักเร�ยนทบทวนความเขาใจโจทย 10 นาที
2. ใหนักเร�ยนจับกลุม และแสดงออกทางความคิดกับเพ�อ่นวาจะสรางผลงานอยางไร 10 นาที
3. ใหนักเร�ยนลงมือทำผลงานศิลปะแบบ 3 มิติตามกลุม 30 นาที
4. นำเสนอบทสรุป ไอเดียความคิดของแตละกลุมวาจะสรางผลงานอะไร พรอมว�ทยากรซักถาม
 เพ�่มเติมแตละผลงาน 30 นาที 
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

สื่อการเร�ยนรู:  1. ชิ�นงานศิลปะ 2. กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. มีความเชื่อมั่นในผลงาน รวมไปถึงเชื่อมั่นในตนเอง
 2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

5

ครั้งที่

5
ทักษะชีว�ต
ดานการรูจักตนเอง

องคประกอบ
ความเชื่อมั่นในตนเอง

สื่อการเร�ยนรู:  1. กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. รูจักว�ธีควบคุมอารมณตนเองได   
 2. สามารถควบคุมอารมณตนเองไดอยางสรางสรรค
 3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยน โดยกำหนดใหนักเร�ยนยืนเปนวงกลม ใหทุกคนทำเลียนแบบ
 สีหนาตนแบบไปเร�่อยๆ จนครบทั้งวง และเปลี่ยนคนนำจนครบทุกคนในวง พรอมทบทวน
 ความเขาใจโจทย 10 นาที
2. ว�ทยากรเร�ม่ทำสีหนาตนแบบ และใหทุกคนทำเลียนแบบสีหนาตนแบบไปเร�อ่ยๆ แลวเปล่ียนคน
 ทำสีหนาตนแบบ และทุกคนไดทำหนาตนแบบครบทั้งวง 30 นาที
3. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนจับคู 2 คน ใหนักเร�ยนคนหน่ึงแสดงทาทางใหเพ�อ่นหัวเราะ โดยคนท่ี
 เปนคูจะตองพยายามควบคุมอารมณตนเองไมใหหัวเราะออกมา และสลับกันทำหนาท่ีน้ัน 20 นาที 
4. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนจับคู 2 คน แตไมใหคูกับคนเดิม แลวใหนักเร�ยนคนหน่ึงแสดงทาทาง
 ใหเพ�่อนหัวเราะ โดยคนที่เปนคูจะตองพยายามควบคุมอารมณตนเองไมใหหัวเราะออกมา 
 และสลับกันทำหนาที่นั้น 20 นาที
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

10

ทักษะชีว�ต
ดานการจัดการอารมณ

องคประกอบ
สามารถควบคุมอารมณตนเองได

ครั้งที่

10



สื่อการเร�ยนรู:  1. ชิ�นงานศิลปะ 2. กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. รูจักการวางแผน   2. มีความรับผิดชอบ 
 3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนจับกลุมเพ�่อรวมกันทำสิ�งประดิษฐที่เปนผลงานศิลปะจากวัสดุ
 เหลือใช โดยใหทำการปร�กษา วางแผนการ และมีการทำงานตามขั้นตอนที่ทางกลุมได
 กำหนดข�้น พรอมนักเร�ยนทบทวนความเขาใจโจทย 10 นาที
2. ว�ทยากรอธิบายใหเห็นถึงขั้นตอนในการทำงาน การวางแผนการทำงาน วาจะทำอยางไร 
 และการแจกแจงวาใครมีความรับผิดชอบ มีหนาที่อะไร พรอมใหชวงเวลาวางเปนชวงการ
 ทำโจทยเปนเวลา 1 สัปดาห แลวนำมาเสนอในสัปดาหตอไป 10 นาที
3. นักเร�ยนเร�่มทำการออกแบบ และวางแผนการทำงานที่จะเกิดข�้น 30 นาที
4. นำเสนอแผนการทำงานกลุม ของแตละกลุม 30 นาที 
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

6

ทักษะชีว�ต
ดานการรูจักตนเอง

องคประกอบ
มีเปาหมายชีว�ตและมีความรับผิดชอบ

ครั้งที่

6

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนแบงกลุม กลุมละ 3 คน โดยว�ทยากรใหโจทยแตละกลุม ตอแทงไม
 ใหสูงที่สุด ภายในเวลา 5 นาที เลนจำนวน 3 รอบ 30 นาที
2. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยน ตามกลุมเดิม เลมเกมสถอดไม ใครทำแทงไมลมถือวาแพ (ไมกำหนดเวลา)
3. ว�ทยากรใหโจทยนัดเร�ยนเลนเกมถอดไมทั้งหอง โดยลอมเปนวงกลม และเร�่มดึงไมออกทีละ 
 1 คน จนกวาไมจะลม (ไมกำหนดเวลา) 
4. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนสะทอนและแลกเปลี่ยนประสบการณอารมณดานลบจากเกมที่
 กำหนด 30 นาที
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

สื่อการเร�ยนรู:  1. แทงไม 2.กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. รูจัก และแยกแยะอารมณดานลบ
 2. รูจักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะกอใหเกิดอารมณ
     ไมพ�งประสงคไปในทางที่ดี
 3. สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะกอใหเกิดอารมณ
     ไมพ�งประสงคไปในทางที่ดีไดอยางสรางสรรค
     และกลาแสดงออกอยางสรางสรรค
 4. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

9

ครั้งที่

9
ทักษะชีว�ต
ดานการจัดการอารมณ

องคประกอบ
รูจักว�ธีควบคุมความเคร�ยด



สื่อการเร�ยนรู:  1. กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. รูจัก และเขาใจความเคร�ยด   2. รูจักสาเหตุของความเคร�ยด 
 3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนแบงกลุม กลุมละ 3 คน และกำหนด ให 2 คนยืนหันหนาเขาหากัน  
 และอีก 1 คนไปยืนตรงกลางใหยืนตัวตรง เอามือท้ัง 2 ขางพาดไวท่ีหัวไหล ใหจิตนาการวา
 ตัวเราเองเปนเหมือนลูกตุมที่แกวงไปมา ซึ่งเพ�่อน 2 คนที่เหลือจะตองรับไมใหเพ�่อนลม   
2. หลังจากนั้นสลับกันให ไดเลนทุกคน 30 นาที
3. ว�ทยากรใหโจทยโดยกำหนดใหนักเร�ยนยืนเปนวงกลม เลือกโดยการจับฉลากข�้นมา 1 คน
 ใหยืนตรงกลาง และใหจิตนาการวาเราเปนลูกตุมท่ีแกวงไปมา ซ่ึงเพ�อ่นทุกคนท่ีเหลือจะตอง
 รับไมใหเพ�่อนลม 30 นาที
4. จากนั้นใหแตละกลุมออกมานำเสนอความคิดเห็นหร�อประสบการณที่เกี่ยวของกับสาเหตุ
 ของอารมณดานลบ 20 นาที 
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

8

ทักษะชีว�ต
ดานการจัดการอารมณ

องคประกอบ
รูสาเหตุของความเคร�ยด

ครั้งที่

8

รายละเอียดกิจกรรม
1. นักเร�ยนนำสิ�งประดิษฐท่ีไดจัดทำมาในสัปดาหกอน มานำเสนอผลงานกลุม และอธิบายถึง
 กระบวนการทำงานของแตละกลุมถึงเหตุผลของการเลือกสรางผลงานนี้ พรอมว�ทยากร
 ซักถามเพ�่มเติมแตละผลงาน 30 นาที
2. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนเตร�ยมความพรอมของรางกาย โดยใหทำทาสะบัดขอมือ, สะบัดขอเทา, 
 ผงกหัวกม-เงย, เอียงคอซายขวา  ฝกขยับหนา ฯลฯ พรอมทบทวนความเขาใจโจทย 15 นาที
3. ใหโจทยโดยใหนักเร�ยนทำตามโจทย เปนกิจกรรมเดินในแบบตางๆ เดินชาๆ แบบไมมีจ�ดหมาย  
 เดินไปในท่ีใหม ๆ ไมซ้ำเดิม อยากจะหยุด หร�อจะเดินก็ได เดินไปขางหนา หร�อถอยหลังก็ได 15 นาที
4. ว�ทยากรใหโจทยโดยใหนักเร�ยนทำตามโจทย เปนกิจกรรมตัวเล็ก-ตัวใหญ ว�ทยากรบอกให
 เด็กทำตัวเองใหเล็กท่ีสุด และว�ทยากรถามวาท่ีตัวทำอยูคิดวาตัวเองเล็กเทากับอะไร 20 นาที
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

สื่อการเร�ยนรู:  1. กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. สามารถประเมิน และเขาใจอารมณตนเองได
 2. รูเทาทันสภาวะอารมณที่เกิดข�้นกับตนเองได
 3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

7

ครั้งที่

7
ทักษะชีว�ต
ดานการจัดการอารมณ

องคประกอบ
รูเทาทันอารมณตนเอง



สื่อการเร�ยนรู:  1. กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. รูจัก และเขาใจความเคร�ยด   2. รูจักสาเหตุของความเคร�ยด 
 3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนแบงกลุม กลุมละ 3 คน และกำหนด ให 2 คนยืนหันหนาเขาหากัน  
 และอีก 1 คนไปยืนตรงกลางใหยืนตัวตรง เอามือท้ัง 2 ขางพาดไวท่ีหัวไหล ใหจิตนาการวา
 ตัวเราเองเปนเหมือนลูกตุมที่แกวงไปมา ซึ่งเพ�่อน 2 คนที่เหลือจะตองรับไมใหเพ�่อนลม   
2. หลังจากนั้นสลับกันให ไดเลนทุกคน 30 นาที
3. ว�ทยากรใหโจทยโดยกำหนดใหนักเร�ยนยืนเปนวงกลม เลือกโดยการจับฉลากข�้นมา 1 คน
 ใหยืนตรงกลาง และใหจิตนาการวาเราเปนลูกตุมท่ีแกวงไปมา ซ่ึงเพ�อ่นทุกคนท่ีเหลือจะตอง
 รับไมใหเพ�่อนลม 30 นาที
4. จากนั้นใหแตละกลุมออกมานำเสนอความคิดเห็นหร�อประสบการณที่เกี่ยวของกับสาเหตุ
 ของอารมณดานลบ 20 นาที 
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

8

ทักษะชีว�ต
ดานการจัดการอารมณ

องคประกอบ
รูสาเหตุของความเคร�ยด

ครั้งที่

8

รายละเอียดกิจกรรม
1. นักเร�ยนนำสิ�งประดิษฐท่ีไดจัดทำมาในสัปดาหกอน มานำเสนอผลงานกลุม และอธิบายถึง
 กระบวนการทำงานของแตละกลุมถึงเหตุผลของการเลือกสรางผลงานนี้ พรอมว�ทยากร
 ซักถามเพ�่มเติมแตละผลงาน 30 นาที
2. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนเตร�ยมความพรอมของรางกาย โดยใหทำทาสะบัดขอมือ, สะบัดขอเทา, 
 ผงกหัวกม-เงย, เอียงคอซายขวา  ฝกขยับหนา ฯลฯ พรอมทบทวนความเขาใจโจทย 15 นาที
3. ใหโจทยโดยใหนักเร�ยนทำตามโจทย เปนกิจกรรมเดินในแบบตางๆ เดินชาๆ แบบไมมีจ�ดหมาย  
 เดินไปในท่ีใหม ๆ ไมซ้ำเดิม อยากจะหยุด หร�อจะเดินก็ได เดินไปขางหนา หร�อถอยหลังก็ได 15 นาที
4. ว�ทยากรใหโจทยโดยใหนักเร�ยนทำตามโจทย เปนกิจกรรมตัวเล็ก-ตัวใหญ ว�ทยากรบอกให
 เด็กทำตัวเองใหเล็กท่ีสุด และว�ทยากรถามวาท่ีตัวทำอยูคิดวาตัวเองเล็กเทากับอะไร 20 นาที
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

สื่อการเร�ยนรู:  1. กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. สามารถประเมิน และเขาใจอารมณตนเองได
 2. รูเทาทันสภาวะอารมณที่เกิดข�้นกับตนเองได
 3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

7

ครั้งที่

7
ทักษะชีว�ต
ดานการจัดการอารมณ

องคประกอบ
รูเทาทันอารมณตนเอง



สื่อการเร�ยนรู:  1. ชิ�นงานศิลปะ 2. กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. รูจักการวางแผน   2. มีความรับผิดชอบ 
 3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนจับกลุมเพ�่อรวมกันทำสิ�งประดิษฐที่เปนผลงานศิลปะจากวัสดุ
 เหลือใช โดยใหทำการปร�กษา วางแผนการ และมีการทำงานตามขั้นตอนที่ทางกลุมได
 กำหนดข�้น พรอมนักเร�ยนทบทวนความเขาใจโจทย 10 นาที
2. ว�ทยากรอธิบายใหเห็นถึงขั้นตอนในการทำงาน การวางแผนการทำงาน วาจะทำอยางไร 
 และการแจกแจงวาใครมีความรับผิดชอบ มีหนาที่อะไร พรอมใหชวงเวลาวางเปนชวงการ
 ทำโจทยเปนเวลา 1 สัปดาห แลวนำมาเสนอในสัปดาหตอไป 10 นาที
3. นักเร�ยนเร�่มทำการออกแบบ และวางแผนการทำงานที่จะเกิดข�้น 30 นาที
4. นำเสนอแผนการทำงานกลุม ของแตละกลุม 30 นาที 
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

6

ทักษะชีว�ต
ดานการรูจักตนเอง

องคประกอบ
มีเปาหมายชีว�ตและมีความรับผิดชอบ

ครั้งที่

6

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนแบงกลุม กลุมละ 3 คน โดยว�ทยากรใหโจทยแตละกลุม ตอแทงไม
 ใหสูงที่สุด ภายในเวลา 5 นาที เลนจำนวน 3 รอบ 30 นาที
2. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยน ตามกลุมเดิม เลมเกมสถอดไม ใครทำแทงไมลมถือวาแพ (ไมกำหนดเวลา)
3. ว�ทยากรใหโจทยนัดเร�ยนเลนเกมถอดไมทั้งหอง โดยลอมเปนวงกลม และเร�่มดึงไมออกทีละ 
 1 คน จนกวาไมจะลม (ไมกำหนดเวลา) 
4. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนสะทอนและแลกเปลี่ยนประสบการณอารมณดานลบจากเกมที่
 กำหนด 30 นาที
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

สื่อการเร�ยนรู:  1. แทงไม 2.กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. รูจัก และแยกแยะอารมณดานลบ
 2. รูจักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะกอใหเกิดอารมณ
     ไมพ�งประสงคไปในทางที่ดี
 3. สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะกอใหเกิดอารมณ
     ไมพ�งประสงคไปในทางที่ดีไดอยางสรางสรรค
     และกลาแสดงออกอยางสรางสรรค
 4. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

9

ครั้งที่

9
ทักษะชีว�ต
ดานการจัดการอารมณ

องคประกอบ
รูจักว�ธีควบคุมความเคร�ยด



รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนแบงกลุมนักเร�ยนออกเปน 4 กลุม โดยแจกวัสดุ และอุปกรณที่
 เตร�ยมมาให และใหนักเร�ยนหาวัสดุในสิ�งแวดลอมมาเพ�่มเพ�่อใชประดิษฐ ผลงานศิลปะแบบ 
 3 มิติ พรอมนักเร�ยนทบทวนความเขาใจโจทย 10 นาที
2. ใหนักเร�ยนจับกลุม และแสดงออกทางความคิดกับเพ�อ่นวาจะสรางผลงานอยางไร 10 นาที
3. ใหนักเร�ยนลงมือทำผลงานศิลปะแบบ 3 มิติตามกลุม 30 นาที
4. นำเสนอบทสรุป ไอเดียความคิดของแตละกลุมวาจะสรางผลงานอะไร พรอมว�ทยากรซักถาม
 เพ�่มเติมแตละผลงาน 30 นาที 
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

สื่อการเร�ยนรู:  1. ชิ�นงานศิลปะ 2. กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. มีความเชื่อมั่นในผลงาน รวมไปถึงเชื่อมั่นในตนเอง
 2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

5

ครั้งที่

5
ทักษะชีว�ต
ดานการรูจักตนเอง

องคประกอบ
ความเชื่อมั่นในตนเอง

สื่อการเร�ยนรู:  1. กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. รูจักว�ธีควบคุมอารมณตนเองได   
 2. สามารถควบคุมอารมณตนเองไดอยางสรางสรรค
 3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยน โดยกำหนดใหนักเร�ยนยืนเปนวงกลม ใหทุกคนทำเลียนแบบ
 สีหนาตนแบบไปเร�่อยๆ จนครบทั้งวง และเปลี่ยนคนนำจนครบทุกคนในวง พรอมทบทวน
 ความเขาใจโจทย 10 นาที
2. ว�ทยากรเร�ม่ทำสีหนาตนแบบ และใหทุกคนทำเลียนแบบสีหนาตนแบบไปเร�อ่ยๆ แลวเปล่ียนคน
 ทำสีหนาตนแบบ และทุกคนไดทำหนาตนแบบครบทั้งวง 30 นาที
3. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนจับคู 2 คน ใหนักเร�ยนคนหน่ึงแสดงทาทางใหเพ�อ่นหัวเราะ โดยคนท่ี
 เปนคูจะตองพยายามควบคุมอารมณตนเองไมใหหัวเราะออกมา และสลับกันทำหนาท่ีน้ัน 20 นาที 
4. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนจับคู 2 คน แตไมใหคูกับคนเดิม แลวใหนักเร�ยนคนหน่ึงแสดงทาทาง
 ใหเพ�่อนหัวเราะ โดยคนที่เปนคูจะตองพยายามควบคุมอารมณตนเองไมใหหัวเราะออกมา 
 และสลับกันทำหนาที่นั้น 20 นาที
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

10

ทักษะชีว�ต
ดานการจัดการอารมณ

องคประกอบ
สามารถควบคุมอารมณตนเองได

ครั้งที่

10



สื่อการเร�ยนรู:  1. ชิ�นงานศิลปะ 
การประเมินผล: 1. ชิ�นงานศิลปะ 2. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. ยอมรับ และเห็นคุณคาของตนเอง 
 2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนทำงานศิลปะในลักษณะแบบโมเดล 3 มิติหร�อโปสการด เกี่ยวกับ
 อวัยวะ ในรางกายท่ีนักเร�ยนชอบและมีความภาคภูมิใจในสวนใดสวนหน่ึงของรางกายนักเร�ยน
 ท่ีนักเร�ยนคิดวามีคุณคาสำหรับนักเร�ยน พรอมนักเร�ยนทบทวนความเขาใจโจทย 10 นาที
2. ใหนักเร�ยนนำเสนอผลงานที่ตัวเองทำ และอธิบายเหตุผลในการเลือกสรางผลงานนั้นๆ
 และว�ทยากรชวยอธิบายเสร�มเร�่องคุณคาที่เกิดข�้นในผลงานของเด็ก 30 นาที
3. ใหเด็กไดนำผลงานที่ตนเองทำข�้นนำไปมอบใหกับคนที่รัก เคารพ หร�อเพ�่อนที่สนิท พรอม
 ว�ทยากรซักถามเพ�่มเติมแตละผลงาน 30 นาที 
4. ว�ทยากรสะทอนใหนักเร�ยนเห็นถึงคุณคาของตนเองผานผลงานศิลปะ 10 นาที 
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

4

ทักษะชีว�ต
ดานการรูจักตนเอง

องคประกอบ
ยอมรับและเห็นคุณคาของตนเอง

ครั้งที่

4

สื่อการเร�ยนรู:  1. บทบาทสมมติ 2.กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. รูจักสรางความสุขใหกับตนเอง  
 2. รูจักสรางความสุขใหกับผูอื่น
 3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรสอบถามใหนักเร�ยนชวยกันนำเสนออารมณของมนุษยที่ตนเองรูจักมาทั้งอารมณ
 ดานบวกและอารมณดานลบ 20 นาที
2. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนแบงกลุม 3 กลุม เพ�่อใหแตละกลุมแสดงละครกลุมละ 1 เร�่องโดยใน
 เร�อ่งราวตองมีการแสดงอารมณท่ีหลากหลาย เชนโกรธ เสียใจ/ผิดหวัง รัก ดีใจ ชอบ/ไมชอบ
 พรอมทบทวนความเขาใจโจทย 10 นาที
3. ว�ทยากรใหเวลาเลือกการแสดงอารมณ และเตร�ยมซักซอมการแสดงภายในกลุมของตนเอง 30 นาที  
4. ใหนักเร�ยนนำเสนอการแสดงของแตละกลุม 20 นาที
5. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนมานำเสนอการแสดงเร�อ่งเดิมอีกคร้ังในสัปดาหตอไป โดยใหจัดเตร�ยม
 อุปกรณ การแตงกายใหสมจร�งจากอุปกรณที่มีอยู พรอมนักเร�ยนทบทวนความเขาใจโจทย 
 10 นาที

11

ครั้งที่

11
ทักษะชีว�ต
ดานการจัดการอารมณ

องคประกอบ
รูจักสรางความสุขใหกับตนเอง



รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนเลือกอวัยวะของตนเองที่ชื่นชอบ หร�อมีความภาคภูมิใจนำมา
 สรางผลงานศิลปะเพ�่อสะทอนออกมา ใหเห็นถึงความชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง
 พรอมนักเร�ยนทบทวนความเขาใจโจทย 10 นาที
2. ใหนักเร�ยนนำเสนอรูปภาพที่นักเร�ยนไดทำการวาด และอธิบายเหตุผลวาทำไมถึงชอบ 
 และภูมิใจในสิ�งที่วาดข�้นมา 30 นาที 
3. จากนั้นใหเพ�่อนๆ ไดมีโอกาสซักถามเกี่ยวกับผลงานศิลปะกับเจาของผลงานที่ออกมานำ
 เสนอ เปนสิ�งที่สะทอนใหเจาของผลงานไดรูจักที่จะยอมรับและรับฟ�งความคิดเห็นของผูอื่น 
 และยอมรับในผลงานของตัวเอง อยางรูคุณคา 30 นาที
4. ว�ทยากรสะทอนใหนักเร�ยนเห็นถึงคุณคาของตนเองผานผลงานศิลปะ 10 นาที
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

สื่อการเร�ยนรู:  1. ชิ�นงานศิลปะ 
การประเมินผล: 1. ชิ�นงานศิลปะ 2. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. มีความภาคภูมิใจในตนเอง
 2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

3

ครั้งที่

3
ทักษะชีว�ต
ดานการรูจักตนเอง

องคประกอบ
ความภาคภูมิใจในตนเอง และผูอื่น

ทักษะชีว�ต
ดานการจัดการอารมณ

สื่อการเร�ยนรู:  1. บทบาทสมมต 2.ิกิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. รูจักว�ธีคลายเคร�ยดอยางสรางสรรค  
 2. สามารถคลายเคร�ยดไดอยางสรางสรรค
 3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรสอบถามความพรอมของทั้ง 3 กลุม และจับฉลากลำดับการแสดงแตละกลุม
 10 นาที
2. ว�ทยากรใหนักเร�ยนแสดงละครเร�่องที่เตร�ยมมา โดยอาจจะมีการเชิญครู บุคลากรใน
 โรงเร�ยน และนักเร�ยนในชั้นเร�ยนอื่นมารวมชมการแสดงดวย 50 นาที
3. ว�ทยากรเปดโอกาสใหผูรับชมไดสะทอนการแสดงของแตละกลุม 20 นาที
4. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

12

องคประกอบ
รูจักว�ธีผอนคลายอารมณ

และความเคร�ยด

ครั้งที่

12



สื่อการเร�ยนรู:  1. ชิ�นงานศิลปะ 2. กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. ชิ�นงานศิลปะ 2. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคล
 2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนเลือกภาพของตนเอง และนึกถึงการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
 ผลงานศิลปะที่ตนเองไดเลือก พรอมนักเร�ยนทบทวนความเขาใจโจทย 10 นาที
2. นักเร�ยนนำเสนอผลงานศิลปะของตัวเอง แลวในขณะท่ีมีการนำเสนอผลงานศิลปะ ใหนักเร�ยน
 แตละคนเก็บรายละเอียดผลงานศิลปะของเพ�่อนคนอื่นๆ ดวย 30 นาที 
3. ใหนักเร�ยนแตละคนจับคูผลงานศิลปะของตนเองและเพ�อ่น โดยใหคิดวาสัตวชนิดใดสามารถ
 อยูรวมกันได 10 นาที
4. ใหนักเร�ยนออกมาอธิบายวา ทำไมจึงเลือกจับคูกับเพ�อ่นพรอมใหเหตุผลอธิบายถึงความเหมือน
 และความแตกตางผานผลงานศิลปะ พรอมว�ทยากรซักถามเพ�่มเติมแตละผลงาน 30 นาที
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

2

ทักษะชีว�ต
ดานการรูจักตนเอง

องคประกอบ
รูจักเคารพและยอมรับ

ในความแตกตาง ของแตละบุคคล

ครั้งที่

2
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รายละเอียดกิจกรรม
1. ว�ทยากรใหโจทยนักเร�ยนในการสรางผลงานศิลปะของตนเอง คือใหนักเร�ยนวาดรูปสัตว
 ท่ีสามารถสะทอนบุคลิกภาพและตัวตนของตนเองออกมาผานผลงานศิลปะพรอมนักเร�ยน
 ทบทวนความเขาใจโจทย 10 นาที
2. นักเร�ยนวาดรูปสัตวท่ีสามารถสะทอนบุคลิกภาพและตัวตนของตนเองออกมาผานผลงาน
 ศิลปะ 30 นาที 
3. ใหนักเร�ยนนำเสนอ และอธิบายผลงานศิลปะของตนเอง และบอกเหตุผลของการเลือก
 วาดรูปสัตวชนิดนั้นๆ มาแทนตนเอง พรอมว�ทยากรซักถามเพ�่มเติม 30 นาที 
4. ว�ทยากรสะทอนถึงคุณลักษณะ จ�ดเดน และจ�ดดอยของนักเร�ยน ผานผลงานศิลปะ 10 นาที 
5. ใหนักเร�ยนสะทอนความรูสึกตอกิจกรรม 10 นาที

สื่อการเร�ยนรู:  1. ชิ�นงานศิลปะ 2. กิจกรรมกลุม
การประเมินผล: 1. ชิ�นงานศิลปะ 2. สุนทร�ยสนทนา
พฤติกรรมคาดหวัง: 1. สามารถบอกจ�ดเดน และจ�ดดอยของตนเองได
 2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

ครั้งที่

1

1

ทักษะชีว�ต
ดานการรูจักตนเอง

องคประกอบ
การรูจักจ�ดเดน จ�ดดอยของตนเอง
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การจัดการเร�ยนรูเพ�อ่สรางเสร�มทักษะชีว�ตของวัยรุนตอนตนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
และทักษะชีว�ตยังเปนทักษะท่ีจำเปนตอการดำรงชีว�ตในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดการ
เร�ยนรูเพ�่อสรางเสร�มทักษะชีว�ตสำหรับวัยรุนทั่วไปนั้นในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ�้น
ฐาน พ�ทธศักราช 2551 ไดกำหนดทักษะชีว�ต เปนสมรรถนะสำคัญ แตสำหรับวัยรุนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยินการจะนำหลักสูตรดังกลาวมาใชนั้นจำเปนที่จะตองปรับใหเหมาะสม
กับลักษณะของวัยรุนที่มีความบกพรองทางการไดยินซึ่งจะเห็นไดวาวัยรุนที่มีความบกพรอง
ยังขาดการจัดการเร�ยนรูทักษะชีว�ต ดังนั้นคูมือหลักสูตรการจัดการเร�ยนรูเพ�่อสรางเสร�ม
ทักษะชีว�ตของวัยรุนตอนตนที่มีความบกพรองทางการไดยินฉบับนี้จะเปนจ�ดเร�่มตนสำหรับ
บุคลากรทางการศึกษาพ�เศษจะไดนำไปประยุกตใชเพ�่อสรางเสร�มทักษะชีว�ตของวัยรุนตอน
ตนที่มีความบกพรองตอไป

วัตถุประสงค: 
เพ�อ่ทำใหวัยรุนตอนตนท่ีมีความบกพรองทาง
การไดยินเกิดทักษะชีว�ตที่เหมาะสม 

กลุมเปาหมาย: 
วัยรุนตอนตนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

ผูใชหลักสูตร:
ครูผูสอน ครูผูดูแล หร�อครูประจำช้ันในโรงเร�ยน
โสตศึกษาซ่ึงมีความรูและความเขาใจในการดูแล
วัยรุนตอนตนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

ระยะเวลา:
จำนวน 12 ครั้ง ครั้งละ 90 – 120 นาที 

นิยามศัพททักษะชีว�ต
ทักษะชีว�ตดานการรูจักตนเอง
หมายถึง การรูจักความถนัดความสามารถ 
จ�ดเดน จ�ดดอยของตนเองเขาใจความแตกตาง
ของแตละบุคคล รูจักตนเองยอมรับเห็นคุณคา
และภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่นมีเปาหมายใน
ชีว�ต และมีความรับผิดชอบ

ทักษะชีว�ตดานการจัดการกับอารมณ 
หมายถึง ความเขาใจและรูเทาทันภาวะอารมณ
ของบุคคลรูสาเหตุของความเคร�ยด รูว�ธีการ
ควบคุมอารมณและความเคร�ยดรูว�ธีผอนคลาย 
หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะกอให
เกิดอารมณไมพ�งประสงคไปในทางที่ดี

คำนำ

คณะผูว�จัย

Tha nk you



หลักสูตรเพ�่อสรางเสร�ม
ทักษะชีว�ตของวัยรุนตอนตน
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน
โครงการว�จัย การจัดการเร�ยนรูเพ�่อสรางเสร�มทักษะชีว�ต
สำหรับวัยรุนตอนตนที่มีความบกพรองทางการไดยิน

นายปร�ญญา สิร�อัตตะกุล
นางสาวศศิธร จำนงคจันทร

นายว�ทวัส สุฤทธิกุล
สมาคมรัฐศาสตรแหงมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

ไดรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมสงเสร�มและสนับสนุนการว�จัย 
โครงการจัดการความรูการว�จัยเพ�อ่การใชประโยชน

จาก สํานักงานการว�จัยแหงชาติ (วช.)
ประจำป งบประมาณ 2561

จัดทำโดย

Life Skil l  for Deaf

ดร. ปร�ญญา สิร�อัตตะกุล
ผูอำนวยการศูนยใหคำปร�กษาทางว�ชาการและว�จัย
สมาคมรัฐศาสตรแหงมหาว�ทยาลับเกษตรศาสตร
E-Mail: siriattakul@hotmail.com

สนใจขอมูลเพ�่มเติมสามารถติดตอไดที่


