กาหนดการสอน (Course Outline)
รหัสวิชา

ก 33902

ชื่อวิชา

กิจกรรมแนะแนว

จานวนหน่วยการเรี ยน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

ภาคการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา

2558

รายชื่อผูส้ อน

นางนิภา แสงรัตน์

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค

-

(เกณฑ์การประเมิน ผ / มผ)

มาตรฐานการเรี ยนรู้ / ตัวชี้วดั
1. ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ รู ้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
1.1 ผูเ้ รี ยนรู ้เป้ าหมายชีวติ ของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ เป้ าหมาย
1.2 ผูเ้ รี ยนตระหนักในความสาคัญและคุณค่าในความเป็ นชาติไทย และปฏิบตั ิตนอย่างรู ้คุณของชาติ
2. ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้สามารถวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ รวมทั้งการดาเนินชีวติ และสังคม
2.1 ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนเพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมาย การเรี ยนในอนาคต
2.2 ผูเ้ รี ยนวางแผนเข้าสู่ อาชีพที่สนใจ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน ตลอดจนเรี ยนรู้แนวทางการ
สัมภาษณ์ขอ้ มูลพรรณไม้จากบุคคลที่มีความรู้ดา้ นพฤกษศาสตร์ สามารถให้ขอ้ มูลพรรณไม้ที่นกั เรี ยน
สนใจ นักเรี ยนสามารถบอกผลิตผลจากพรรณไม้มาเป็ นแนวทางส่ งเสริ มอาชีพอิสระ
2.3 ผูเ้ รี ยนรู ้และเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถวางแผนแก้ปัญหาของตน
2.4 ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ใช้มุมมองด้านบวก และมองปั ญหารอบด้านนามาใช้กบั การจัดการปั ญหาชีวติ ได้
3. ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
3.1 ผูเ้ รี ยนรู้จกั รู ปแบบการสื่ อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ และสามารถเลือกรู ปแบบเพื่อการสื่ อสารได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 ผูเ้ รี ยนรู้จกั บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว สามารถวางแผนเพื่อการใช้ชีวติ ครอบครัวในอนาคต
ได้อย่างมีความสุ ข
3.3 ผูเ้ รี ยนรู ้จกั คุณลักษณะที่จาเป็ นในการดารงชีวติ อย่างมีความสุ ข

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก 33902
หน่ วยที่
1.ด้านการศึกษา

2.ด้านการงาน
และอาชีพ

เนือ้ หา/สาระ/คาสาคัญ
จานวนคาบ
1. ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ รู ้จกั เข้าใจ
10
รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ้ ื่น
1.1 รู ้จกั เข้าใจ เห็นคุณค่าใน
ตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ
1.2 รู ้จกั เข้าใจ เห็นคุณค่าของผูอ้ ื่น
และปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นได้อย่าง
เหมาะสม
คาสาคัญ คุณค่าของตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้สามารถ
5
วางแผนด้านการศึกษา อาชีพ
รวมทั้งการดาเนินชีวติ และสังคม
2.1 สามารถวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา และวางแผนด้าน
การศึกษา
2.2 สามารถวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา และวางแผนด้านอาชีพ
2.3 สามารถวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา และวางแผนด้านชีวติ
และสังคม
คาสาคัญ
การวางแผนด้าน
การศึกษา

การวัดและประเมินผล
ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. การมีส่วนร่ วมในการเรี ยน - ใบงานตามเนื้อหา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
- แบบทดสอบ หรื อ
2. ชิ้นงาน สมุดแนะแนว
แบบสอบถาม
และแบบฝึ กกิจกรรม
ตามเนื้อหา
- สมุดวิชาแนะแนว
- แฟ้ มสะสมงาน
- บันทึกการอ่าน

1. การมีส่วนร่ วมในการเรี ยน - ใบงานตามเนื้อหา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
- แบบทดสอบ หรื อ
2. ชิ้นงาน สมุดแนะแนว
แบบสอบถาม
และแบบฝึ กกิจกรรม
ตามเนื้อหา
- สมุดวิชาแนะแนว
- แฟ้ มสะสมงาน
- บันทึกการอ่าน

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก 33902
หน่ วยที่
3.ด้านชีวติ และ
สังคม

เนือ้ หา/สาระ/คาสาคัญ
3. ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ สามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ 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 การปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม

จานวนคาบ
การวัดและประเมินผล
ชิ้นงาน/ภาระงาน
5
1. การมีส่วนร่ วมในการเรี ยน - ใบงานตามเนื้อหา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
- แบบทดสอบ หรื อ
2. ชิ้นงาน สมุดแนะแนว
แบบสอบถาม
และแบบฝึ กกิจกรรม
ตามเนื้อหา
- สมุดวิชาแนะแนว
- แฟ้ มสะสมงาน
- บันทึกการอ่าน

คะแนนเก็บระหว่างภาค
คะแนนสอบปลายภาค
รวมเวลาเรี ยนทั้งหมด 20 ชัว่ โมง

- คะแนน
- คะแนน
- คะแนน

ลงชื่อ.......................................
(นางนิภา แสงรัตน์)
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

