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ส่วนท่ี 1 : บทน า 
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ความเปน็มา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองในทุกมิติ
อย่างครบถ้วน เหมาะสม ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ โดยคาดหวังให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์  
ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีวิต สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานิเทศ ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดให้เกิดการขับเคล่ือน 
เรื่องดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ส าหรับด้านวิชาชีวิต หรือ “ทักษะชีวิต” เป็นความสามารถ 
ของบุคคลท่ีจะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับตัว
ในอนาคตในกรณีท่ีอาจจะประสบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในชีวิต  จึงถือได้ว่าเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดียิ่ง  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้ก าหนดทักษะชีวิตไว้ 4 องค์ประกอบ คือ การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 
เพื่อใช้ในการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนัก เรียน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ช้ีแจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ัง
เผยแพร่ เอกสารท่ี เกี่ ยวข้ องไปให้ ส านักงาน เขตพื้ น ท่ีการศึกษาและ โรงเรียน ท่ัวประเทศน าไปใช้ 
ในการขับเคล่ือนการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ 
เด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยได้จัดท าคู่มือการพัฒนาทักษะชีวิต คู่มือการพัฒนาครูต้นแบบ 
การจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต เผยแพร่ไปยังโรงเรียนท่ัวประเทศใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนและ
ได้ติดตามผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการพัฒนาทักษะชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง  

ในปีการศึกษา 2564  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดกิจกรรมการประเมิน 
เพื่อคัดเลือกครูต้นแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิตข้ึน 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อขับเคล่ือนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 

2. เพื่อยกย่องครูท่ีปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตใหน้ักเรียนเป็นท่ีประจักษ์ 
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ระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/กลุ่มสารสนเทศ 

ระดับส านักงาน 
คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สพฐ. 

 

ระดับ โรงเรียน 

- แต่งต้ังคณะกรรมการตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 
- ประเมินครูที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับ 
   โรงเรียน 
- คัดเลือกครูทุกประเภท ที่มีผลการประเมิน 
  ระดับทอง ประเภทละไม่เกิน 5 คน  
  เพ่ือประเมินเชิงประจักษ์ และคัดเลือกให้เหลือ 
  ครูประเภทละ 1 คน ตามเกณฑ์ ที่ สพฐ. ก าหนด 
- สพท. ส่งผลการประเมินให้ส านักงานเขตพ้ืนที ่  
  การศึกษาที่ท าหน้าท่ีประเมิน   
  ระดับภูมิภาค ด าเนินการประเมินและคัดเลือกต่อไป 
- สพท. มอบรางวัลในโอกาสที่เหมาะสม 

- คัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
  ที่ สพฐ. ก าหนด 
- เสนอรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือก 
  พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน และ 
  ผลการประเมินเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก   
  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ทีโ่รงเรียนต้ังอยู่ ประเภทละ 1 คน 

- สพฐ./พัฒนาและประเมนิครู
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ครูที่ผ่านการคัดเลือกจาก 
เขตตรวจราชการที่ท าหน้าที่ประเมิน
ระดับภูมิภาค 
- สพฐ. มอบ เข็มรางวัลและเกียรติ   
บัตร แก่ครูที่ได้รับการพัฒนาครู
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต 

แผนภูมแิสดงข้ันตอนการคดัเลือกครูตน้แบบการจัดการเรียนรูบู้รณาการทกัษะชีวิต ประจ าปี 2564 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

ครู 
- ปฐมวัย 
- ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
- ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
 

ส่งเอกสาร ดังน้ี 
- ใบสมัคร 
- รายงานที่สะท้อนการปฏิบัติ 
  งานและเอกสารอ้างอิง 
- หน่วยการเรียนรู้และ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ระดับภูมิภาค 

- แต่งต้ังคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ประเมินและคัดเลือกครูทุกประเภท 
  ที่มีผลการประเมินระดับทอง  
  เพ่ือประเมินเชิงประจักษ์ และ    
  คัดเลือกให้เหลือครูประเภทละ  
  5 คน ตามเกณฑ์ ที่ สพฐ. ก าหนด 
- ประเมินและคัดเลือกครูประเภทละ  
  5 คน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 
- ส่งผลการคัดเลือกให้ สพฐ.        
  ด าเนินการต่อไป 
- มอบรางวัลในโอกาสที่เหมาะสม 
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ส่วนที่ ๒ : การคดัเลือกครตู้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

            บูรณาการทกัษะชีวติ ประจ าปี 2564 
 

 

 

 การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 ด าเนินการคัดเลือก
เฉพาะครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใน 5 ประเภท คือ  

1.  ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย  
 2.  ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
 3.  ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
 4.  ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 3 
5.  ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6 

โดยมีกระบวนการด าเนินงานคัดเลือก ดังนี้ 

 1. ระดับโรงเรียน 
1.1 ครูผู้ประสงค์ขอรับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อรับการประเมินในระดับโรงเรียน ดังนี้ 
1.1.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
1.1.2 รายงานท่ีสะท้อนการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 15 หน้า และเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 30 หน้า  
1.1.3 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 1 หน่วย พร้อมกับแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

ท่ีออกแบบไว้ในหน่วยการเรียนรู้ทุกแผนการจัดเรียนรู้ ไม่จ ากัดจ านวนหน้า 
1.2 สถานศึกษาคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิตตามเกณฑ์ 

การประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจากเอกสารหลักฐาน ข้อ 1.1.1 – 1.1.3  
1 .3 โร ง เร ียน ส ่งร าย ชื ่อ คร ูที ่ผ ่านก ารค ัด เล ือกประ เภทละ 1 คน  พร้อมแบบสรุปผล 

การประเมินและเอกสารหลักฐานตามข้อ 1.1.1 – 1.1.3 ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการต่อไป 

2. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูท่ีผ่านการประเมินจาก

โรงเรียนตามความเหมาะสม ประกอบด้วย   
2.1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ    ประธาน 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
2.1.2 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล      

การจัดการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ 
 กรรมการ 

2.1.3   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
2.1.4   ผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้แทนครูผู้สอน     กรรมการ 

  2.1.5   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

กรรมการ       
และเลขานุการ 

การคัดเลือกครตูน้แบบการจัดการเรียนรูบ้รูณาการทกัษะชีวิต 
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     2.2 คณะกรรมการคัดเลือกครูทุกประเภท ประเภทละไม่เกิน 5 คน จากเอกสารตามข้อ 1.1.1  - 1.1.3               
และแบบสรุปผลการประเมิน เพื่อรับการประเมินเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 คน  
  2.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งผลการคัดเลือกตามข้อ 2.2 พร้อมเอกสาร ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.3 
และแบบสรุปผลการประเมินใหเ้ขตตรวจราชการด าเนินการต่อไป 
      2.4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณามอบรางวัลให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในโอกาสท่ีเหมาะสม 

3. ระดับภูมิภาค 
      3.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเป็นตัวแทนคัดเลือกระดับภูมิภาคแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูท่ีผ่านการคัดเลือกจากระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  3. 2  คณะกรรมการคัดเลือกครูท่ีผ่านการคัดเลือกจากระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประ เภทละไม่ เกิ น  5  คน  จาก เอกสาร ตามข้อ  1 .1 .1  - 1 .1 .3  และแบบสรุปผลการประเมิ น  
เพื่อรับการประเมินเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วคัดเลือก 
ให้เหลือประเภทละ 5 คน 
  3.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเป็นตัวแทนคัดเลือกระดับภูมิภาค ส่งผลการคัดเลือกตามข้อ 
3.2 พร้อมเอกสารตามข้อ 1.1.1 - 1.1.3 และแบบสรุปผลการประเมินให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด าเนินการต่อไป 

4. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาครูท่ีผ่านการคัดเลือกจากเขตตรวจราชการ 
และครูท่ีผ่านการพัฒนาจะได้รับเข็มรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 
  4.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบเข็มรางวัลและเกียรติบัตรแก่ครูต้นแบบ 
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

ผู้ท่ีจะได้รับเข็มรางวัลและเกียรติบัตรครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตในระดับ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. มีผลการประเมินตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับทอง 
 2. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเป็นครูต้นแบบ 

เกียรติบัตรครูต้นแบบ  

ระดับทอง         ได้คะแนนต้ังแต่  91  คะแนนขึ้นไป 
ระดับเงิน          ได้คะแนนต้ังแต่  81 – 90  คะแนน 
ระดับทองแดง   ได้คะแนนต้ังแต่  71 – 80  คะแนน 

 

 

 

 

รางวัล 

ประเภทครู
ตน้แบบการ
จัดการ
เรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาทกัษะ
ชีวิต 
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ครูท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ให้ส่งเอกสารเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก จ านวน 3 รายการ ดังนี้     
1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ           

ทักษะชีวิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. รายงานที่สะท้อนการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 15 หน้า และเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 30 หน้า  

ผู้ขอรับการประเมินเขียนบรรยายสะท้อน 3 ด้าน ดังนี้ 
-  ด้านที่  1  คุณลักษณะ เขียนบรรยายคุณลักษณะของตนเองท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 

ทักษะชีวิต 
- ด้านที่  2 การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชี วิต  เขียนบรรยายสะท้อนกระบวนการ 

จัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิต 

- ด้านที่ 3 ผลที่เกิดกับนักเรียน เขียนรายงานบรรยายให้เห็นผลท่ีเกิดกับนักเรียนใน 4 องค์ประกอบ          
ของทักษะชีวิต ได้แก่ การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 

3. หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตตามท่ีออกแบบไว้ใน 
หน่วยการเรียนรู้ไม่จ ากัดจ านวนหน้า ผู้ขอรับการประเมินส่งหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 

           โดยหน่วยการเรียนรู้ 1 หน่วย หมายถึง หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งใน 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ส าหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือหน่วยการเรียนรู้ระดับปฐมวัย พร้อมกับแผน 
การจัดการเรียนรู้ท่ีแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการทักษะชีวิตตามท่ีออกแบบไว้ในหน่วยการเรียนรู้ทุกแผนการเรียนรู้ 
 

 

 

 1. โรงเรียนต้องประเมินและส่งเอกสารของครูท่ีผ่านการคัดเลือกตามข้อ 1 – 3 และแนบแบบสรุปผล 
การประเมินระดับโรงเรียนไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องประเมินและส่งเอกสารของครูท่ีผ่านการคัดเลือกในระดับส านักงานเ 
ขตพื้นท่ีการศึกษา ตามข้อ 1 - 3 และแบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ท่ีรับผิดชอบในการคัดเลือกระดับภูมิภาค 
 3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบในการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ในระดับภูมิภาคต้องประเมินและส่งเอกสารของครูท่ีผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาค        

 

 

 

 

เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการคัดเลือกครตูน้แบบการจัดการเรียนรูบู้รณาการทักษะชีวิต 
 

การจัดการเรียนรูบู้รณาการทักษะชีวิตการจัดการเรียนรูบู้รณาการทักษะชีวิต คร ู

โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และที่ท าหน้าที่ประเมินระดับภูมิภาค 
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  ครูท่ีผ่านการประเมินล าดับท่ี 1 - 5 ของทุกประเภทจากระดับภูมิภาค ท่ีได้รับการพัฒนา  
ในระหว่างวันท่ี 18 - 20 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสยามวิลล่า สวีท สุวรรณภมูิ กทม. ครูท่ีผ่านการประเมิน
จะได้รับเข็มและเกียรติบัตร ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 3 : วิธีการคดัเลือกครตู้นแบบ 
การจัดการเรียนรูบู้รณาการทกัษะชีวิต ประจ าปี 2564 

 

 

  

 
 

วิธีการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประกอบด้วยคุณลักษณะและ
ความสามารถ 3 ด้าน ดังนี้  

1.  ด้านคุณลักษณะ 
2.  ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
3.  ด้านผลท่ีเกิดกับนักเรียน 

 

 

คุณลักษณะของครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตตามความคาดหวังของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ คุณลักษณะประจ าตัวท่ีแสดงออกต่อนักเรียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด (คะแนนรวม 30 คะแนน) คือ  

1.  พฤติกรรมประจ าตัว 
2. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถด้านปัญญา   
3. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถด้านอารมณ์ 
4. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถในการดูแลนักเรียน 
5. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถด้านสังคมและสัมพันธภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1 พฤติกรรมประจ าตัว (2 คะแนน)  
  ประเด็นการพิจารณา  

   1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 2. กิริยาวาจาสุภาพ 
 3. แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 4. มีเมตตา กรุณา และยุติธรรม 

  5. เป็นแบบอย่างท่ีดีของนักเรียน 
 

 ตัวชี้วัดที่ 2 พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านปัญญา (10 คะแนน) 
  ประเด็นการพิจารณา  
  1. มีความรู้ในเรื่องทักษะชีวิต 
  2. ใฝ่รู้ และเท่าทันเทคโนโลยี 
  3. มีเหตุผลเชิงบวกและสร้างสรรค์ 
  4. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 
  5. มีความสามารถในการประเมินทักษะชีวิตนักเรียนรายบุคคล 
 

ด้านที่ 1 คุณลกัษณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 3 พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านอารมณ์ (8 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา  
1.  ควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ 
2.  มีทัศนคติท่ีดีต่อการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 
3.  มีความฉับไวต่อการเปล่ียนแปลงของนักเรียนท้ังด้านดีและความเส่ียง 
4.  เป็นแบบอย่างด้านการใช้สติในการฟัง การพูด และการส่ือสารเชิงบวก 

ตัวชี้วัดที่ 4  พฤติกรรมที่เป็นความสามารถในการดูแลนักเรียน (8 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา  
1. มีความรู้เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. สามารถวางแผนพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 
3. สามารถให้ค าปรึกษาในการด าเนินชีวิตแก่นักเรียน 
4. สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล 

ตัวชี้วัดที่ 5 พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านสังคมและสัมพันธภาพ (2 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา  
1.  เป็นแบบอย่างท่ีดีของครูและเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน 
2.  มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม  

 

 

 

การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด (คะแนนรวม 50 คะแนน) คือ 
1.  การวางแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  
2.  กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  
3.  การใช้ส่ือ นวัตกรรม  
4.  การวัดและประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 1  การวางแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต (15 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา  
1. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบูรณาการทักษะชีวิตกับเนื้อหาสาระท่ีจัดการเรียนรู้ 
2. จัดท าหน่วยการเรียนรู้ครอบคลุมองค์ประกอบทักษะชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน 
3. ก าหนดจุดประสงค์/พฤติกรรมทักษะชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ 
4. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการทักษะชีวิตโดยก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้พัฒนา           

ทักษะชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทักษะชีวิต 
5. ใช้ส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค์การพัฒนาทักษะชีวิตตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
6. ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลได้ตรงตามจุดประสงค์พัฒนาทักษะชีวิตตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 

ด้านที่ 2 การจัดการเรยีนรูบู้รณาการทกัษะชีวิต 
 



๙ 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต (15 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา  
1. สร้างบรรยากาศเชิงบวกโดยให้ก าลังใจในการพูด หรือแสดงความช่ืนชม 
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิด ฝึกปฏิบัติ และสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
3. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด พูด และแสดงออก

อย่างอิสระ 
4. ใช้เทคนิคการต้ังค าถาม สนทนา ให้นักเรียนค้นหาค าตอบสะท้อนความคิด ความรู้สึก เช่ือมโยง        

และประยุกต์ใช้เมื่อเผชิญสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน    
5. สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้สื่อ นวัตกรรม (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา  
1. จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
2. ใช้ส่ือ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การใช้ส่ือ นวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิตได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวชี้วัดที่ 4 การวัดและประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรียน (10 คะแนน) 
ประเดน็การพิจารณา  
1. วัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับพฤติกรรมทักษะชีวิตท่ีก าหนดในจุดประสงค์ของแผนการจัด 

การเรียนรู้ 
2. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมและรายบุคคล 
3. น าข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

 

 

ผลท่ีเกิดกับนักเรียน มี 2 ตัวช้ีวัด (คะแนนรวม 20 คะแนน) คือ 
1. ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าของการพัฒนาทักษะชีวิตและพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีทักษะชีวิต 

ของนักเรียน 
2. รางวัลหรือผลงานนักเรียนและครูท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทักษะชีวิต 

ตัวชี้วัดที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าของการพัฒนาและพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีทักษะชีวิตของ
นักเรียน (10 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา   
1. มีร่องรอย หลักฐาน ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าของการพัฒนาทักษะชีวิต  
2. จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 

ตัวชี้วัด 2 รางวัลหรือผลงานนักเรียนและครูที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนทักษะชีวิต (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา   
1. รางวัลหรือผลงานนักเรียนท่ีแสดงถึงการเรียนรูทั้กษะชีวิต  
2. รางวัลหรือผลงานครูท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตหรือเทียบเคียง  

ด้านที่ 3 ผลที่เกิดกบันกัเรียน 



๑๐ 

 

หมายเหตุ : แหล่งข้อมูลส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาตัวชี้วัด 
1. หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู ้
2. ส่ือ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต 
3. เครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลทักษะชีวิตนักเรียน 
4. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมและรายบุคคล 
6. แบบรายงานทักษะชีวิตของนักเรียน 
7. ประเมินเชิงประจักษ์/สัมภาษณ์นักเรียน 
8. อื่น ๆ เช่น Portfolio/Case Study 

 
 
********************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

นิยามและองคป์ระกอบทกัษะชีวติ 

นิยามทักษะชีวิต 

ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน
และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต 

องค์ประกอบทักษะชีวิต 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตท่ีส าคัญท่ีจะสร้างและ
พัฒนาเป็นภูมิ คุ้มกันชีวิตให้แก่ เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตไว้                     
4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น   

การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้จักความถนัด ความสามารถ จุดเด่น         
จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ              
ในตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

    การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร
ปัญหา และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูล        
ท่ีถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

    การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคล  
รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเล่ียงและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีจะก่อให้เกิดอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ไปในทางท่ีดี 

4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 

    การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น  หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้ สึกของผู้อื่น            
ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อส่ือสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิด และความต้องการของ
ผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การส่ือสารท่ีสร้างสัมพันธภาพท่ีดี สร้างความร่วมมือ
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

ที่มา : การพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 

 

 

 

  



๑๓ 

 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภทที่สมัครคัดเลือก 

 (  )  ปฐมวัย 

 (  )  ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

 (  )  ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

 (  )  มัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3 

 (  )  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

1. ช่ือและช่ือสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................ 

    เกิดวันท่ี...........................เดือน.......................................พ.ศ. ...........................ปัจจุบันอายุ.......................ปี 

    เช้ือชาติ…………………………………………………….……สัญชาติ............................................................................. 

2. วุฒิการศึกษา........................................................สาขาวิชา............................................................................ 

3. เริ่มรับราชการเมื่อวันท่ี.........................เดือน..........................................พ.ศ. ............................................... 

    โรงเรียน/หน่วยงาน...........................................อ าเภอ....................................จังหวัด................................ 

4. ปัจจุบันรับราชการในต าแหน่ง.......................................วิทยฐานะ..................................................................     

    โรงเรียน/หน่วยงาน............................................... ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา..................................... 

    ช่วยราชการ (ถ้ามีโปรดระบุ)........................................................................................................................... 

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

    อายุราชการ......................................................ปี    (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 

5. วินัยและการรักษาวินัย  (การถูกลงโทษทางวินัยไม่ยกเว้นตาม พ.ร.บ. ล้างมลทิน  พ.ศ. 2550)  
โดยท าเครื่องหมาย  √  ลงใน (  ) ท่ีก าหนดเพียงช่องเดียว 

5.1  (  ) เคยถูกลงโทษทางวินัย 

5.2  (  ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย 

6. การเป็นวิทยากร หรือกรรมการ หรือคณะท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานทักษะชีวิต   

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

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

7. รางวัลหรือผลงานท่ีเกิดกับนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานทักษะชีวิต  

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

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

 

 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 



๑๔ 

 

8. รางวัลหรือผลงานท่ีเกิดกับตนเองหรือโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานทักษะชีวิต   

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

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

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

9. หลักฐานท่ีแนบ 
9.1  รายงานท่ีสะท้อนการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 15 หน้า และเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 30 หน้า  
9.2  หน่วยการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ พร้อมแผนการจัดการเรียนรู ้

บูรณาการทักษะชีวิตท่ีออกแบบไว้ในหน่วยการเรียนรู้นั้นทุกแผนการจัดการเรียนรู้       

10. หมายเลขโทรศัพท์ท่ีท างาน......................................................หมายเลขโทรศัพท์บ้าน............................. 

      หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................. e – mail ………………………………………………… 

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
และข้อความท่ีข้าพเจ้าแจ้งไว้ ในใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบท่ีแนบ มาพร้อมนี้ ถูกต้อง  
และเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อมู ลข้างต้นไม่ตรงกับความเป็นจริง  
ให้ถือว่าเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ    

 

                                          ลงช่ือ............................................................ผู้สมัคร  

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

                   ยื่นใบสมัครวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. 2564 

 

 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

 ขอรับรองว่า 

 □  ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 □  พิจารณาแล้วเห็นว่า (นาย/นางนางสาว)........................................................................................... 

ต าแหน่ง................................................................................................................................................................ 

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความประพฤติเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรให้สมัครเข้ารับ           
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 

 

                               (ลงช่ือ) ............................................................ 

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

                   ต าแหน่ง.................................................................... 

                                                                  วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. 2564 

 



๑๕ 

 

แบบสรปุผลการประเมนิครตูน้แบบการจดัการเรียนรูบ้รูณาการทกัษะชีวิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................................................. 

ชื่อผู้รับการประเมิน.....................................................................ประเภท.................................................. 
โรงเรียน....................................ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา..............................เขตตรวจราชการ............ 

ด้าน ตัวชี้วัดประเมิน คะแนน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ด้านที่ 1 คุณลักษณะ 

1. พฤติกรรมประจ าตัว 2  
2. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถด้านปัญญา 10  
3. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถด้านอารมณ์ 8  
4. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถในการดูแลนักเรียน 8  
5. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถด้านสังคมและ  
สัมพันธภาพ 

2 
 

รวมคะแนน 30  

ด้านที่ 2 การจัดเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต 

1. การวางแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 15  
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  15  
3. การใช้ส่ือ นวัตกรรม  10  
4. การวัดและประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรยีน 10  

รวมคะแนน 50  

ด้านที่ 3 ผลที่เกิด 
กับนักเรียน 

1. ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าของการพัฒนาและ
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีทักษะชีวิตของนักเรียน 

10 
 

2. รางวัลหรือผลงานนักเรียนและครูท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเรียนการสอนทักษะชีวิต 

10 
 

รวมคะแนน 20  
รวมคะแนนทั้งหมด 100  

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  
     (.............................................................) 

     ประธานกรรมการ 
 

ลงช่ือ ......................................................             ลงช่ือ ..........................................................  
       (.....................................................)                     (.........................................................) 
                    กรรมการ          กรรมการ 
 

ลงช่ือ ......................................................             ลงช่ือ ..........................................................  
       (.....................................................)                     (.........................................................) 
                    กรรมการ                    กรรมการและเลขานุการ 



๑๖ 

 

 
ก าหนดการ 

การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนการรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖4 
 

รายการ วัน/เดือน/ป ี

1. ส่งผลการคัดเลือก ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.)  15 กรกฎาคม 2564 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งผลการคัดเลือก ระดับภูมิภาค 31 กรกฎาคม 2564 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีท าหน้าท่ีประเมินระดับภูมิภาค ส่งผลการคัดเลือก 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

28 สิงหาคม 2564 

4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อบรมพัฒนาศักยภาพ “ครูต้นแบบการ
จัดการเรียนการรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖4”  

17 – 18 กันยายน 2564 

5. มอบรางวัล “ครูต้นแบบการจัดการเรียนการรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖4” 18 กันยายน 2564  
เป็นต้นไป 

 

 


