กาหนดการสอน (Course Outline)
รหัสวิชา

ก 21902

ชื่อวิชา

กิจกรรมแนะแนว

จานวนหน่วยการเรี ยน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

ภาคการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา

2558

รายชื่อผูส้ อน

นางสุ วรรณา คุม้ ได้อยู่ และครู ที่ปรึ กษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค

- (เกณฑ์การประเมิน ผ / มผ)

มาตรฐานการเรี ยนรู้ / ตัวชี้วดั
1. ผูเ้ รี ยนรู ้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
1.1 รู ้จกั เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
1) สารวจสิ่ งที่พอใจและไม่พอใจ ในรู ปลักษณ์ของตนเอง
2) บอกคุณค่าและประโยชน์ของรู ปลักษณ์ ส่ วนที่พอใจและไม่พอใจ เพื่อการยอมรับและ
เห็นคุณค่าในรู ปลักษณ์ของตนเอง
1.2 รู ้จกั เข้าใจ เห็นคุณค่าของผูอ้ ื่น และปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
1) อธิ บายความสาพันธ์และคุณค่าของบุคคลอื่น และสิ่ งต่าง ๆ ที่มีส่วนเกื้อกูลต่อชีวติ ตน
2) ระบุวธิ ี การและปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่น และสิ่ งต่าง ๆ ที่มีส่วนในชีวติ ของตนเอง ด้วยความรู ้สึก
เห็นคุณค่า
2. ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม
2.1 สามารถวิเคราะห์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา และวางแผนด้านการศึกษา
1) ศึกษาหลักสู ตรการวัดและประเมินผล
2) วิเคราะห์และเห็นคุณค่าของการเรี ยนและรายวิชา
3) ฝึ กทักษะการเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพและนามาพัฒนาตนเอง
4) วิเคราะห์
5) รู ้จกั เลือกใช้แหล่งข้อมูล / หรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและนอกโรงเรี ยน
2.2 สามารถวิเคราะห์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา และวางแผนด้านอาชีพ
1) วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบอาชีพสุ จริ ตและไม่สุจริ ต
2) แสวงหาข้อมูลอาชีพสุ จริ ตจากอาชีพบุคคลในครอบครัว
3) อธิ บายคุณค่าของการประกอบอาชีพสุ จริ ตต่อการดารงชีวติ
4) นักเรี ยนสัมภาษณ์อาชีพจากบุคคลในท้องถิ่นที่มีความรู ้ดา้ นพรรณไม้ต่างๆสามารถหาแนวทาง
ประกอบอาชีพอิสระจากพรรณไม้

2.3 สามารถวิเคราะห์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา และวางแผนด้านชีวติ และสังคม
1) สารวจและยอมรับปั ญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง และเผชิญกับปั ญหาได้
2) ศึกษาวิธีการแก้ไขปั ญหาและการวางแผนแก้ปัญหา
3. ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
3.1 มีทกั ษะการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
1) จาแนกอารมณ์ดา้ นบวกและลบได้
2) อธิ บายวิธีการจัดการกับอารมณ์ดา้ นบวก และด้านลบ ฝึ กการแสดงออกอย่างเหมาะสม
3.2 มีทกั ษะการสื่ อสารและสร้างสัมพันธภาพ
1) จาแนกรู ปแบบการสื่ อสาร
2) เห็นความสาคัญของการสื่ อสาร
3.3 มีทกั ษะการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในเรื่ องเพศ
1) จาแนกบุคลิกภาพของเพศ และเพศหญิงได้
2) บอกวิธีการปฏิบตั ิตนเองในการอยูร่ ่ วมกับผูม้ ีบุคลิกภาพทางเพศที่เหมือนและแตกต่างกับตนเอง
3.4 มีทกั ษะในการดารงชีวติ อย่างเป็ นประโยชน์และปลอดภัย
1) บอกคุณค่าของสิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน และดารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2) เลือกอุปโภค บริ โภคสิ่ งต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันอย่างพอเพียง

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก 21902
หน่ วยที่
1.ด้านการศึกษา

เนือ้ หา/สาระ/คาสาคัญ
จานวนคาบ
1. ผูเ้ รี ยนรู้จกั เข้าใจ รักและเห็น
10
คุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
1.1 รู้จกั เข้าใจ เห็นคุณค่าใน
ตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ
1.2 รู ้จกั เข้าใจ เห็นคุณค่าของ
ผูอ้ ื่น และปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นได้อย่าง
เหมาะสม
คาสาคัญ คุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น

2.ด้านการงาน
และอาชีพ

2. ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนด้าน
การศึกษา อาชีพ และสังคม
2 . 1 สามารถวิเคราะห์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา และวางแผน
ด้านการศึกษา
2 . 2 สามารถวิเคราะห์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา และวางแผน
ด้านอาชีพ
2 . 3 สามารถวิเคราะห์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา และวางแผน
ด้านชีวติ และสังคม
คาสาคัญ วางแผนด้านการศึกษา
อาชีพ และสังคม

5

การวัดและประเมินผล
1. มีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมร้อย
ละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
2.ตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ห้องเรี ยนตามที่ครู จดั
กิจกรรมทุกครั้ง
3. มีผลงาน / ชิ้นงาน / สมุด
แนะแนวโดยส่ งงานตาม
เนื้อหาการจัดกิจกรรมแนะ
แนวในคาบเรี ยนอย่างน้อย
ร้อยละ 80
1. มีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมร้อย
ละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
2.ตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ห้องเรี ยนตามที่ครู จดั
กิจกรรมทุกครั้ง
3. มีผลงาน / ชิ้นงาน / สมุด
แนะแนวโดยส่ งงานตาม
เนื้อหาการจัดกิจกรรมแนะ
แนวในคาบเรี ยนอย่างน้อย
ร้อยละ 80

ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงานตามเนื้อหา
- แบบทดสอบ หรื อ
แบบสอบถาม
ตามเนื้อหา
- สมุดวิชาแนะแนว

- ใบงานตามเนื้อหา
- แบบทดสอบ หรื อ
แบบสอบถาม
ตามเนื้อหา
- สมุดวิชาแนะแนว
แนะแนว
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หน่ วยที่
3.ด้านชีวติ และ
สังคม

เนือ้ หา/สาระ/คาสาคัญ
3. ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ข
3.1 มีทกั ษะการจัดการกับ
อารมณ์และความเครี ยด
3.2 มีทกั ษะการสื่ อสารและ
สร้างสัมพันธภาพ
3.3 มีทกั ษะการปฏิบตั ิอย่าง
เหมาะสมและปลอดภัยในเรื่ องเพศ
3.4 มีทกั ษะในการดารงชีวติ
อย่างมีความสุ ข
คาสาคัญ การปรับตัวและอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข

จานวนคาบ
การวัดและประเมินผล
ชิ้นงาน/ภาระงาน
5
1. มีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมร้อย - ใบงานตามเนื้อหา
ละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด - แบบทดสอบ หรื อ
2.ตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรมใน
แบบสอบถาม
ห้องเรี ยนตามที่ครู จดั
ตามเนื้อหา
กิจกรรมทุกครั้ง
- สมุดวิชาแนะแนว
3. มีผลงาน / ชิ้นงาน / สมุด
แนะแนวโดยส่ งงานตาม
เนื้อหาการจัดกิจกรรมแนะ
แนวในคาบเรี ยนอย่างน้อย
ร้อยละ 80

คะแนนเก็บระหว่างภาค
คะแนนสอบปลายภาค
รวมเวลาเรี ยนทั้งหมด 20 ชัว่ โมง
ลงชื่อ.......................................

- คะแนน
- คะแนน
- คะแนน

ลงชื่อ.......................................

(นางสุ วรรณา คุม้ ได้อยู่)

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

ครู ผสู้ อน

ครู ผสู้ อน

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ........................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................
(นางนิภา แสงรัตน์)
ความเห็นของวิชาการ........................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ ร.ต.วิศิษฐ พชรวโรทัย )

ความเห็นของผูอ้ านวยการ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ.......................................
(นายโพยม จันทร์นอ้ ย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์

