ประมวลรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (แนะแนว)
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6
ปี การศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม)

ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus )
1 รหัสวิชา

กน 1
กิจกรรมแนะแนว 11 ( Guidance Activities 1)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื่ อวิชา
กิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.1
จานวนหน่ วยการเรียน
กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (แนะแนว )
สถานศึกษา
โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ภาคการศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา
2561
ชื่ อผู้สอน
อาจารย์ จุฑามาศ มีอุสาห์
เงื่อนไขรายวิชา
สถานภาพวิชา
รายวิชาบังคับ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางฯ
วิชาระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จานวนคาบทีส่ อน/สั ปดาห์ 1 คาบ /สัปดาห์
คาอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ
ความสนใจ พัฒนาการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ ายมัธยม ) ตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตรแกนกลางฯ ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวติ และสังคม ด้วยกระบวนการ
เรี ยน การสอน แบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการคิด การตัดสิ นใจ ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเอง จนเกิดการเรี ยนรู ้และทักษะชีวติ

15. จุดประสงค์
เพื่อให้นกั เรี ยนศึกษาโครงสร้างหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้น และเกณฑ์การจบหลักสู ตร เรี ยนรู ้
และเข้าใจงานบริ การแนะแนวของโรงเรี ยน การใช้บริ การแนะแนว สารวจ ทาความรู ้จกั กับเพื่อนร่ วมชั้น
อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละกลุ่มสาระ หน่วยงานต่างๆของโรงเรี ยน การสารวจข้อมูลนักเรี ยนใหม่รายบุคคล

เรี ยนรู ้ถึงความสาคัญของการบริ หารเวลา คุณธรรมพื้นฐานในการดาเนินชีวิต มารยาททางสังคม การ
ปรับตัวในฐานะนักเรี ยนใหม่ เรี ยนรู ้ที่จะเข้าใจยอมรับตนเองและผูอ้ ื่น
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยกาหนดรู ปแบบและจานวนสมาชิกกลุ่ม
ให้เหมาะสมกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การใช้สถานการณ์จาลอง บทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนา
ทักษะการทางาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการสื่ อสารปฏิสัมพันธ์
เพื่อมุ่งให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ รู ้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น สามารถวาง
แผนการเรี ยน อาชีพ รวมทั้งการดาเนิ นชีวติ และสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ข
กระบวนการเรียนการสอน
สัปดาห์ ที่ ( คาบที่ )
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 1
มาตรฐานที่ : 3
ตัวบ่งชี้ที่ :1 , 2

สาระการเรียนรู้
(เนื้อหา)
จัดทาระเบียนสะสม
ทักษะการเรี ยนรู ้
(Learning skills)
- บทบาทและหน้าที่ของนักเรี ยน
สาธิตฯ
- การปรับตัวในฐานะนักเรี ยนใหม่
ของโรงเรี ยนสาธิตฯ ให้เข้ากับ
อาจารย์ เพื่อนและโรงเรี ยนใหม่ได้
- การเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการ
แนะแนว (การทาระเบียนสะสม)

กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายถึงบทบาทและหน้าที่
ของนักเรี ยนในฐานะนักเรี ยนใหม่ให้
นักเรี ยนรับทราบและสิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ในการเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตฯ
- ให้นกั เรี ยนทุกคนแนะนาตนเองใน
หัวข้อที่ผสู ้ อนกาหนดให้เพื่อนร่ วม
ชั้นทราบ และสุ่มถามนักเรี ยน
- อธิบาย ถึงจุดมุ่งหมายความสาคัญในการ
จัดทาระเบียนสะสม
- ให้นกั เรี ยนทุกคนบันทึกข้อมูล
ส่วนตัว ด้านต่าง ๆ ของตนเองลงใน
แบบบันทึกการเก็บข้อมูลพื้นฐาน
(ระเบียนสะสม) เพื่อให้ฝ่ายแนะแนว
ของโรงเรี ยนเก็บเข้าแฟ้มประวัติ
ส่วนตัวเป็ นรายบุคคล

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่ างเรียน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการมีปฏิสมั พันธ์ใน
ชั้นเรี ยน
- การจดบันทึกและ ส่งสมุด
กิจกรรมแนะแนว
- การทาแบบบันทึกการเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน(ระเบียน
สะสม)

สัปดาห์ ที่ ( คาบที่ )
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 2 -3
มาตรฐานที่ : 3
ตัวบ่งชี้ที่ : 2
คาบเรี ยนที่ 4
มาตรฐานที่ :1
ตัวบ่งชี้ที่ :1,2,3

คาบเรี ยนที่ 5
มาตรฐานที่ 1

สาระการเรียนรู้
(เนื้อหา)
สารวจพฤติกรรมนักเรียน
- แบบประเมินพฤติกรรมกล้า
แสดงออก
- SDQ
SELF-IMAGE
ทักษะการเรี ยนรู ้
(Learning skills)
- การสารวจตนเอง
- นักเรี ยนได้รู้จกั ตนเองและ
ยอมรับตนเองมากยิง่ ขึ้น

ความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)

ตัวชี้วดั 1,2,3
- นักเรี ยนนักเรี ยนได้วเิ คราะห์
ลักษณะของตนเองในด้านร่ างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่ างเรียน

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการณ์ให้ความ
ร่ วมมือ และการมี
ปฏิสมั พันธ์ในชั้นเรี ยน
- ส่งแบบประเมินครบถ้วน
- ผูส้ อนให้นกั เรี ยนวาดรู ปตนเองตั้งแต่หวั -เท้า - การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
ลงในสมุดกิจกรรมแนะแนว
- สังเกตการณ์ให้ความ
- ผูส้ อนให้นกั เรี ยนประเมินตนเองโดยให้
ร่ วมมือ และการมี
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ปฏิสมั พันธ์ในชั้นเรี ยน
- ผูส้ อนให้นกั เรี ยนนาสมุดไปแลกกับเพื่อนใน - การจดบันทึก
ห้อง แล้วให้เพื่อนประเมินอวัยวะส่วนต่างๆ
ลงในสมุดกิจกรรมแนะ
ของนักเรี ยน พร้อมทั้งรวมคะแนน เสร็ จแล้วให้ แนว
นาสมุดมาคืนเจ้าของ
- เมื่อนักเรี ยนได้รับสมุดคืนจากเพื่อน
ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบระหว่างตนเองประเมิน
กับเพื่อนประเมินให้ มีขอ้ แตกต่างกันอย่างไร
- ผูส้ อนสุ่มถามนักเรี ยน และ สรุ ป
-ให้นกั เรี ยนสารวจตนเองโดยการทาแบบ
ประเมินพฤติกรรมการกล้าแสดงออก
- ให้นกั เรี ยนทาแบบประเมินตนเอง SDQ

- ผูส้ อนอธิบายนักเรี ยนเห็นว่า คนเรามีความ
แตกต่างกันด้านใดบ้าง และในแต่ละด้านจะมี
ความแตกต่างกันอย่างไร
1) ด้านร่ างกาย
2) ด้านอารมณ์
3) ด้านสังคม
4) ด้านสติปัญญา
- ผูส้ อนสรุ ปความแตกต่างระหว่างบุคคลในแต่
ละด้านที่นกั เรี ยนเขียนบนกระดาน
- ผูส้ อนสรุ ปเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการณ์ให้ความ
ร่ วมมือ และการมี
ปฏิสมั พันธ์ในชั้นเรี ยน
- การจดบันทึก
ลงในสมุดกิจกรรมแนะ
แนว

สัปดาห์ ที่ ( คาบที่ )
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 6
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้ 1,2

คาบเรี ยนที่ 7
มาตรฐานที่ : 2

สาระการเรียนรู้
(เนื้อหา)
การปฏิบัตติ วั ต่อเพื่อนต่ างเพศ
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- นักเรี ยนจะทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิ
ตนต่อเพื่อนต่างเพศอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม เพื่อการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันได้อย่างมีความสุข
ราบรื่ น

ประเมินเกรดเฉลีย่
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)

ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2
- โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์การ
ประเมินผลและเกณฑ์การจบ
หลักสูตร
- การคานวณเกรดเฉลี่ย
- การตั้งเป้ าหมายในการเรี ยน

คาบที่ 8
มาตรฐานที่ 1

ปัญหาด้ านการเรียน
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)

ตัวชี้วดั 1,2,3
- นักเรี ยนรู ้ถึงสาเหตุของปั ญหาใน
การเรี ยนของตนเอง

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผูส้ อนให้นกั เรี ยนวาดรู ปเพศตรงข้ามกับตัว
นักเรี ยนลงบนกระดาษ A4 และทาลูกศรแสดง
ออกมาว่า เพศตรงข้ามที่มีลกั ษณะใดบ้างที่
นักเรี ยนอยากทาความรู ้จกั
- ผูส้ อนสุ่มตัวอย่างผลงานของนักเรี ยนมา
ประมาณ 2-3 คน และร่ วมอภิปรายถึงลักษณะ
ของเพื่อนต่างเพศที่น่าคบหาสมคมร่ วมกันกับ
นักเรี ยน
- เมื่ออภิปรายเสร็ จ ถามนักเรี ยนว่าและนักเรี ยน
มีวธิ ีปฏิบตั ิตนกับเพื่อนต่างเพศอย่างไรบ้าง
- ผูส้ อนอธิบายถึงแนวทางในการปฏิบตั ิที่
เหมาะสมตนต่อเพื่อนต่างเพศ พร้อมให้
นักเรี ยนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่ วมกัน
กับผูส้ อน
- อธิบาย โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์การประเมินผล และเกณฑ์การ
จบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นให้นกั เรี ยนทราบ
- บรรยายถึงเกณฑ์คะแนนที่
นักเรี ยนจะใช้ในการสอบเข้าศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
วิชาเอกต่าง ๆ ที่เปิ ดสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยนฯ
- ให้นกั เรี ยนตั้งเป้ าหมายโดยการคาดคะเนเกรด
แต่ละวิชาและเกรดเฉลี่ยรวมในภาคเรี ยนที่ 1
เพื่อในนักเรี ยนเกิดแรงจูงใจในการเรี ยน
- เขียนแผนภาพปั ญหาด้านการเรี ยนของ
นักเรี ยนในรู ปแบบแผนผังความคิด
-นักเรี ยนเลือกปั ญหาด้านการเรี ยนที่นกั เรี ยนคิด
ว่าเป็ นปั ญหาที่ใหญ่และสาคัญที่สุดมา 1 ปั ญหา
เขียนลงในสมุด พร้อมกับเขียนวิธีแก้ไขปั ญหา
นั้น และวิธีการตัดปั จจัยที่ทาให้เกิดปั ญหานั้นๆ
-ครู ผสู ้ อนสรุ ปกิจกรรม

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่ างเรียน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการณ์ให้ความ
ร่ วมมือ และการมี
ปฏิสมั พันธ์ในชั้นเรี ยน
- การจดบันทึกสาระสาคัญ
ลงในสมุดกิจกรรมแนะ
แนว

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการมีปฏิสมั พันธ์ในชั้น
เรี ยน
- การบันทึก และ ส่งสมุด
กิจกรรมแนะแนว
- ใบงานการคานวณเกรด
เฉลี่ย

สัปดาห์ ที่ ( คาบที่ )
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบที่ 9
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วดั 1,2

สาระการเรียนรู้
(เนื้อหา)
เพื่อนช่ วยเพื่อน
ทักษะด้านความร่ วมมือ การทางาน
เป็ นทีมและภาวะผูน้ า
(Collaboration ,teamwork &
leadership)
- การทางานเป็ นทีม
(เพื่อนช่วยเพื่อน)

คาบที่ 10-11
มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วดั 1,2

คาบที่ 12-13
มาตรฐานที่ 1,3
ตัวชี้วดั 1,2,3,
4,5

การวางแผนในอนาคต
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- นักเรี ยนได้รู้จกั ตนเองมากขึ้นจาก
การวางแผนอนาคต
คิดสร้ างสรรค์
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการ
สรรค์สร้างนวัตกรรม
( Creativity & innovation)

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่ างเรียน

- นักเรี ยนช่วยกันระดมความคิดว่า ถ้านักเรี ยนมี
โอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อน นักเรี ยนจะช่วยเหลือ
ในเรื่ องอะไร และช่วยใคร
- นักเรี ยนมีการจดบันทึกว่านักเรี ยนได้
ช่วยเหลือใครบ้างและได้รับการช่วยเหลือจาก
ใคร ลงด้านหลังสมุดกิจกรรมแนะแนว
- อาจารย์จดบันทึกและประเมิน
- ร่ วมกันอภิปรายถึงสิ่ งที่ได้รับจากการทา
กิจกรรม
- นักเรี ยนลองคิดว่าถ้าในอีก 3 ปี 6 ปี และ 10 ปี
นักเรี ยนคิดว่าตนเองจะทาอะไร และคิดว่า
ตนเองจะเป็ นอะไรในอนาคต
-บอกถึงวิธีการที่จะทาให้สิ่งที่มุ่งหวังเป็ นจริ ง
ได้อย่างละเอียด
-สรุ ปกิจกรรมเรื่ องการวางแผนอนาคต
- เรี ยนรู ้เทคนิกการคิดอย่างสร้างสรรค์
- นักเรี ยนนาเทคนิกไปปรับใช้กบั การเรี ยนได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- นักเรี ยนสื บค้น วิธีพฒั นาความคิดสร้างสรรค์
และจดบันทึกลงสมุดกิจกรรมแนะแนว

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการมีปฏิสมั พันธ์ในชั้น
เรี ยน
- สิ่ งที่ได้จากการทากิจกรรม
- การบันทึก และ ส่งสมุด
กิจกรรมแนะแนว

- นักเรี ยนอธิบายถึงนิยามคาว่าอาชีพตามความ
เข้าใจของนักเรี ยน
- แบ่งกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มละ 4-5 คน เขียนรายชื่อ
อาชีพที่นกั เรี ยนรู ้จกั ให้เยอะที่สุด
- นักเรี ยนเลือกคนละ 1 อาชีพที่ไม่ซ้ ากัน
ทาแผ่นพับอาชีพ ตามหัวข้อที่กาหนด
- แลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆภายใน
ห้อง

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการมีปฏิสมั พันธ์
- การจดบันทึกสาระสาคัญ
ลงในสมุดกิจกรรมแนะ
แนว
- แผ่นพับอาชีพในชุมชน

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการมีปฏิสมั พันธ์
- การจดบันทึกสาระสาคัญ
ลงในสมุดกิจกรรมแนะ
แนว

- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
คาบที่ 14-15
มาตรฐานที่ 2

อาชีพในชุมชน
ทักษะอาชีพ ( Career Skill )

ตัวชี้วดั 1,2

- ลักษณะอาชีพที่อยูใ่ กล้ตวั

สัปดาห์ ที่ ( คาบที่ )
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบที่ 16
มาตรฐานที่ 2,3

สาระการเรียนรู้
(เนื้อหา)
การบริหารเวลา
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)

ตัวชี้วดั 1,2,3
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- นักเรี ยนสามารถวางแผนก่อนการ
สอบเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่ างเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ประโยชน์ของการให้เวลาอย่างคุมค่า
- นักเรี ยนสามารถวางแผนในการอ่านหนังสื อ
ตามใบงาน “การแบ่งเวลา”
-นักเรี ยนสามารถวางแผนและทาตามสิ่ งที่
วางแผนไว้ได้
-นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ นึ

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการมีปฏิสมั พันธ์ในชั้น
เรี ยน
- การพูดคุย ซักถาม เพิม่ เติม

ตัวชี้วดั
รหัสกากับมาตรฐาน

ตัวชี้วดั

มาตรฐานที่ 1

1. รู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น

ผูเ้ รี ยนรู ้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผูอ้ ื่น

2. ยอมรับและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีความเชื่อมัน่ และภาคภูมิใจในตนเองและผูอ้ ื่น

มาตรฐานที่ 2
ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพด้านส่วนตัว
และสังคม ได้อย่างเหมาะสม

1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน
ส่วนตัวและสังคม ได้ตามความเป็ นจริ ง
2. สามารถตัดสิ นใจ และวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน
ส่วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่ 3

1. รู ้เท่าทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้

2. สามารถดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข

อย่างมีความสุข

17 การวัดและประเมินผลการเรียน ประเมินจาก :
- จานวนเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน ตลอดภาคการศึกษา
- การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรี ยน เช่น การอภิปราย การทางานกลุ่ม การ
นาเสนอผลงาน เป็ นต้น
- การส่ งงานตามกาหนดเวลา และตามลักษณะกิจกรรม เช่น รายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว สมุด
กิจกรรมแนะแนว
ผลการประเมิน :
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และผ่านจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และไม่ผา่ นจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด

ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus )
1. รหัสวิชา

กน 2
กิจกรรมแนะแนว 2 ( Guidance Activities 2)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายชื่ อวิชา
กิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.1
จานวนหน่ วยการเรียน
กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (แนะแนว )
สถานศึกษา
โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ภาคการศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา
2561
ชื่ อผู้สอน
อาจารย์ จุฑามาศ มีอุสาห์
เงื่อนไขรายวิชา
สถานภาพวิชา
รายวิชาบังคับ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางฯ
วิชาระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จานวนคาบทีส่ อน/สั ปดาห์ 1 คาบ /สัปดาห์
คาอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ
ความสนใจ พัฒนาการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ ายมัธยม ) ตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
แกนกลางฯ ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวติ และสังคม ด้วยกระบวนการเรี ยน การสอน
แบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการคิด การตัดสิ นใจ ได้ลงมือปฏิ บตั ิดว้ ยตนเอง จนเกิดการ
เรี ยนรู ้และทักษะชีวติ
15. จุดประสงค์
เพื่ อให้นัก เรี ย น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ ใ นการร่ วมกิ จกรรมส่ ง เสริ ม ลัก ษณะจิ ต
สาธารณะในตน เรี ย นรู ้ วิธี ก ารสร้ า งกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการเรี ย น กิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการท างานเป็ นที ม การใช้
กระบวนการกลุ่มในการทางาน วิธีการคิดเพื่อแก้ไขปั ญหา เรี ยนรู ้วิธีการแสวงหาข้อมูลสนเทศทางการศึ กษา

อาชี พตามความสนใจ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเรี ยนรู ้ลกั ษณะอาชี พเบื้องต้น ศึกษาและสารวจ
ปั ญหาของนักเรี ยนทั้ง 5 ด้าน
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยกาหนดรู ปแบบและจานวนสมาชิ กกลุ่ม
ให้เหมาะสมกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การใช้สถานการณ์จาลอง บทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนา
ทักษะการทางาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์และการสื่ อสารปฏิสัมพันธ์
เพื่อมุ่งให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ รู ้ จกั เข้าใจ รักและเห็ นคุ ณค่าในตนเองและผูอ้ ื่ น สามารถวาง
แผนการเรี ยน อาชีพ รวมทั้งการดาเนิ นชีวิตและสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ข
16. กระบวนการเรียนการสอน
สัปดาห์ ที่ ( คาบที่ )
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

สาระการเรียนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่ างเรียน

คาบเรี ยนที่ 1
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

การเปรียบเทียบผลการเรียน
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- การสร้างกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน
- การสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนด้วย
การประเมินผลการเรี ยนล่วงหน้า

- ให้นกั เรี ยนนาใบงานการประเมินผล
การเรี ยนล่วงหน้าของตนเอง พร้อมกับ
ผลการเรี ยนจริ งในภาคเรี ยนแรก นามา
เปรี ยบเทียบกัน
- นักเรี ยนประเมินข้อบกพร่ องของ
ตนเองในด้านการเรี ยนและหา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้าน การ
เรี ยนของตนเอง

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการณ์ให้ความ
ร่ วมมือ
- การมีปฏิสมั พันธ์
การอภิปรายในชั้นเรี ยน
- การส่งสมุดกิจกรรม
แนะแนว

คาบเรี ยนที่ 2-3
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

แนวโน้ มในการเข้ าวิชาเอก
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- การการประเมินตนเองในการเรี ยน
เพื่อการเข้าวิชาเอกตามความสนใจของ
นักเรี ยน

- นักเรี ยนทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเอก
ในระดับมัธยมปลาย
- นักเรี ยนประเมินตนเอง ตาม
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
ถึงแนวโน้นในการเลือกวิชาเอก
- นักเรี ยนวิเคราะห์ตนเองถึงเส้นที่จะ
ทาให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนในวิชาเอก
ที่ตนเองสนใจได้

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการณ์ให้ความ
ร่ วมมือ
- การมีปฏิสมั พันธ์
การอภิปรายในชั้นเรี ยน
- การส่งสมุดกิจกรรม
แนะแนว

สัปดาห์ ที่ ( คาบที่ )
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

สาระการเรียนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่ างเรียน

คาบเรี ยนที่ 4
มาตรฐานที่ : 3
ตัวบ่งชี้ที่ : 2

สารวจปัญหา 5 ด้ าน
- การสารวจปั ญหาเบื้องต้น
(แบบสารวจปั ญหา 5 ด้าน)
- ปั ญหาด้านการเรี ยนและแนวทาง
ในการแก้ปัญหา

- นักเรี ยนทุกคนทาแบบสารวจปัญหา - การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
เบื้องต้น (แบบสารวจปั ญหา 5 ด้าน) - การตั้งใจทาแบบสารวจ
เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักเรี ยนไว้
ช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีปัญหาต่อไป
- นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปถึง
ปั ญหาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับด้านการ
เรี ยนและหาแนวทางแก้ปัญหา
ร่ วมกันในแต่ละห้องเรี ยน

คาบเรี ยนที่ 5-6
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

ก้ าวสู่ ความสาเร็จในอาชีพ
ทักษะอาชีพ (Career skills)
- ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลสนเทศ
ทางการศึกษา
- อาชีพตามความสนใจ และ
คุณสมบัติของผูป้ ระกอบอาชีพ
- ลักษณะอาชีพตามความสนใจ

- ให้นกั เรี ยนบอกอาชีพและ
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
ลักษณะอาชีพ ของบุคคลในเครื อญาติ - การพูดรายงานหน้าชั้น
ของนักเรี ยน คนละ 5 อาชีพ
เรี ยน
- อาชีพในชุมชนของนักเรี ยน 10
อาชีพ
- อาชีพที่นกั เรี ยนใฝ่ ฝัน 1-2 อาชีพ
- ให้นกั เรี ยนนาเสนอชื่อ / รู ปภาพ /
ผลงาน ของบุคคลที่ประสบ
ความสาเร็ จในอาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศลงในสมุดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อนาเสนอรายงานหน้าชั้น
เรี ยน

คาบที่ 7
มาตรฐานที่ :3
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

ใครเอ่ ย
ทักษะการให้ความร่ วมมือ การทางาน
เป็ นทีม (Collaboration, teamwork
skills)
- สารวจและทาความรู ้จกั กับเพื่อน
ร่ วมชั้น (แบบสอบถามใครเอ่ย)
- สารวจความคิดเห็นและการจัด
อันดับเพื่อน

- นักเรี ยนจับกลุ่ม ๆละ 4-5 คน และ - การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกัน
- การอภิปรายร่ วมกันแสดง
กิจกรรมกลุ่ม(การทางานเป็ นทีม)
ความสามารถในการนา
ตามกติกาที่ผสู ้ อนเป็ นผูก้ าหนด
ความรู ้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้
- อภิปรายถึงประโยชน์ของการทางาน
ในชีวติ ประจาวัน
เป็ นทีม
- การจดบันทึกแสดงความ
- นักเรี ยนทุกคนร่ วมกันจัดอันดับเพื่อน คิดเห็นในสมุดกิจกรรม
โดยการทาแบบสารวจ”ใครเอ่ย”
แนะแนว
- แจ้งผลการจัดอันดับของ เพื่อนใน
ชั้นเรี ยนให้นกั เรี ยนทราบ
และให้กาลังใจนักเรี ยนที่อยูใ่ นเกณฑ์
ที่ยงั ต้องปรับปรุ งพฤติกรรมเพือ่ ให้
เป็ นทีรักของกลุ่มเพื่อนต่อไป

สัปดาห์ ที่ ( คาบที่ )
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

สาระการเรียนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน
- นักเรี ยนดูคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ
การคิดเชิงบวก
- ยกตัวอย่างสถานการณ์เชิงลบ แล้วให้
นักเรี ยนปรับเปลี่ยนสถานการณ์น้ นั ๆ
เป็ นเชิงบวก
- รวมกันอภิปรายถึงประโยชน์ของการ
คิดเชิงบวก
- นักเรี ยนสามารถนาไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
- นักเรี ยนดูคลิปที่เกี่ยวข้องกับการรู ้เท่า
ทันสื่ อ
- นักเรี ยนรู ้ถึงข้อดีและข้อเสี ยของการ
ใช้สื่อ
- นักเรี ยนสามารถคิดวิเคราะห์ก่อนที่
จะเชื่อสื่ อต่างๆได้อย่างมีวจิ ารณญาณ
- ให้นกั เรี ยนสื บค้นตัวอย่างสื่ อที่ดี/ไม่ดี

คาบที่ 8
มาตรฐานที่ : 3
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

คิดบวก
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- นักเรี ยนสามารถปรับเปลี่ยนความคิด
ของตนเองจากความคิดในเชิงลบไปสู่
ความคิดในเชิงบวกบวก

คาบที่ 9-10
มาตรฐานที่ : 3
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

การรู้ เท่ าทันสื่ อ
ทักษะการสื่ อสาร การเท่าทันสื่ อและ
สารสนเทศ (Communications,
information & media literacy)

คาบที่ 11
มาตรฐานที่ :1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2,3

การเห็นคุณค่ าในตนเอง
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- ประเมินตนเองตามความรู ้สึกของ
ตนเอง ว่าตนเองเป็ นคนที่มีคุณค่า มี
ความสามารถ มีความสาคัญ ประสบ
ผลสาเร็ จในการทางาน

- นักเรี ยนทราบความหมายของการ
เห็นคุณค่าในตนเอง
- ให้นกั เรี ยนทา Mind Mapping ข้อดี
ข้อบกพร่ อง และความสามารถของ
ตนเอง ลงในสมุดกิจกรรมแนะแนว
- ร่ วมกันอภิปรายถึง ประโยชน์ของ
การเห็นคุณค่าในตนเอง

คาบเรี ยนที่ 12-13
มาตรฐานที่ :1
ตัวบ่งชี้ที่ : 3

การพูดหน้ าชั้นเรียน
ทักษะการสื่ อสาร การเท่าทันสื่ อและ
สารสนเทศ (Communications,
information & media literacy)
- การกล้าแสดงออกด้วย การพูด
หน้าชั้น

- นักเรี ยนค้นหาข้อมูลสนเทศทางการ
ศึกษาที่นกั เรี ยนสนใจ ทั้งด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม
ลงในสมุดกิจกรรมแนะแนว คนละ 1
เรื่ อง และนักเรี ยนต้องนาเสนอข้อมูล
นั้นโดยการพูดรายงานหน้าชั้นเรี ยน
ได้คนละ 3 นาที

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่ างเรียน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- การอภิปรายร่ วมกันแสดง
ความสามารถในการนา
ความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
- การจดบันทึกแสดงความ
คิดเห็นในสมุดกิจกรรม
แนะแนว
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- การอภิปรายร่ วมกันแสดง
ความสามารถในการนา
ความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
- การจดบันทึกแสดงความ
คิดเห็นในสมุดกิจกรรม
แนะแนว
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- การอภิปรายร่ วมกันแสดง
ความสามารถในการนา
ความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
- การจดบันทึกแสดงความ
คิดเห็นในสมุดกิจกรรม
แนะแนว
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- การอภิปรายซักถามในชั้น
เรี ยน
- การจดบันทึกแสดงความ
คิดเห็นในสมุดกิจกรรม
แนะแนว

สัปดาห์ ที่ ( คาบที่ )
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 14-15
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 2,3

คาบที่ 16
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

สาระการเรียนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

- นักเรี ยนทาแบบวัดแววความสามารถ
- นักเรี ยนประเมินตกเองถึง
ความสามารถว่านักเรี ยนมี
ความสามารถตรงตามแบบวัดที่
นักเรี ยนทาหรื อไม่อย่างไร
-ผูส้ อนให้ความรู ้ในเรื่ องของเทคนิคใน
การเตรียมตัวสอบ
การอ่านหนังสื อ
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
-แลกเปลี่ยนเทคนิคในการอ่านหนังสื อ
(Critical thinking skills)
ระหว่างเพื่อนในห้อง
- นักเรี ยนสามารถวางแผนก่อนการ
สอบเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน - นักเรี ยนสามารถวางแผนในการอ่าน
หนังสื อตามใบงาน “การแบ่งเวลา”
ที่มีประสิทธิภาพ
-นักเรี ยนสามารถวางแผนและทาตาม
สิ่ งที่วางแผนไว้ได้
-นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดี
ขึ้น
วัดแววความสามารถ
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- วัดแววความสามารถของนักเรี ยน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่ างเรียน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- การอภิปรายซักถามในชั้น
เรี ยน
-การทาและส่งใบงาน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- การอภิปรายซักถามในชั้น
เรี ยน ความสามารถในการ
นา ความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์
ใช้ ในชีวติ ประจาวัน
-การทาและส่งใบงาน

ตัวชี้วดั
รหัสกากับมาตรฐาน

ตัวชี้วดั

มาตรฐานที่ 1

1. รู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น

ผูเ้ รี ยนรู ้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผูอ้ ื่น

2. ยอมรับและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีความเชื่อมัน่ และภาคภูมิใจในตนเองและผูอ้ ื่น
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน

มาตรฐานที่ 2
ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพด้านส่วนตัว

ส่วนตัวและสังคม ได้ตามความเป็ นจริ ง
2. สามารถตัดสิ นใจ และวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน

และสังคม ได้อย่างเหมาะสม

ส่วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 3

1. รู ้เท่าทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้

2. สามารถดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข

อย่างมีความสุข

17. การวัดและประเมินผลการเรี ยน
ประเมินจาก :
- จานวนเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน
- การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรี ยน เช่น การอภิปราย การทางานกลุ่ม การ
นาเสนอผลงาน เป็ นต้น
- การส่ งงานตามกาหนดเวลา และตามลักษณะกิจกรรม เช่น รายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว สมุด
กิจกรรมแนะแนว
ผลการประเมิน :
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และผ่านจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และไม่ผา่ นจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1. รหัสวิชา

กน 3
กิจกรรมแนะแนว 3 ( Guidance Activities 3)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายวิชา
จานวนหน่วยการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สถานศึกษา
ภาคการศึกษา
ปี การศึกษา
ชื่อผูส้ อน
เงื่อนไขรายวิชา
สถานภาพวิชา
ระดับชั้น
ชื่อหลักสู ตร

13 .จานวนคาบที่สอน

กิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.2
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (แนะแนว)
โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ภาคเรี ยนที่ 1
2561
อาจารย์ พรพิมล โคตรนาวัง
รายวิชาบังคับ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางฯ
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1 คาบ ต่อสัปดาห์

14. คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมแนะแนวเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ ความ
สนใจ พัฒนาการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ ายมัธยม ) ตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรแกนกลางฯ
ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและสังคม ด้วยกระบวนการเรี ยน การสอน แบบเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการคิด การตัดสิ นใจ ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จนเกิดการเรี ยนรู ้และ
ทักษะชีวติ
15. จุดประสงค์
เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจเฉพาะตน
คิดวิเคราะห์เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเลือกวิชาเอกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างแนว

ปฏิบตั ิและวิธีการเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เรี ยนรู ้วธิ ี การสร้างวินยั ในตน และการแสดงความคิด
วิพากษ์วจิ ารณ์เชิงสร้างสรรค์
เพื่อมุ่งให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะชีวติ ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 7 ประการคือ
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารญาณ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการสรรสร้าง
นวัตกรรม ทักษะความเข้าใจในความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะการในความร่ วมมือ
การทางานเป็ นทีม และภาวะผูน้ า ทักษะการสื่ อสาร การเท่าทันสื่ อสารสนเทศ และทักษะอาชีพ
ทักษะการเรี ยนรู ้
16. กระบวนการเรี ยนการสอน
สั ปดาห์ ที่ คาบที่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 1
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

คาบเรี ยนที่ 2-3
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน

- ติดตามผลการเรี ยนระดับชั้นม.1
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
ทักษะการเรียนรู้
- บรรยาย / อภิปราย / ซักถาม / สรุ ป - สังเกตการให้ความร่ วมมือ
(Learning skills)
และการมีปฏิสมั พันธ์ในชั้น
- ความสาคัญของการตั้งจุดมุ่งหมาย เกี่ยวกับโลกกว้างทางการศึกษา
เรี ยน
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวติ

ทักษะการเรียนรู้
(Learning skills)
- เตรี ยมความพร้อมในการเลือก
วิชาเอกตามความถนัดและความ
สนใจ

- การบรรยายให้เกิดความตระหนักรู ้
และเห็นความสาคัญของการศึกษาที่
เหมาะสมกับตนเอง
- การยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
- การนาเสนอวิชาเอกต่างๆทั้ง 14
วิชาเอกของโรงเรี ยนเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมนักเรี ยนก่อนตัดสิ นใจ
เลือก
- การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ร่ วมกันในชั้นเรี ยน

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการมีปฏิสมั พันธ์
การอภิปรายในชั้นเรี ยน
-การจดบันทึกสาระสาคัญลง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

สั ปดาห์ ที่ (คาบที)่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

คาบเรี ยนที่ 4
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

คาบเรี ยนที่ 5
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

ทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- วิธีการสร้างและส่งเสริ มกิจนิสยั

- บรรยายให้เกิดความตระหนักรู ้
และเห็นความสาคัญของการศึกษาที่
เหมาะสมกับตนเอง
- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนวิธีการ
สร้างเสริ มกิจนิสยั ในการเรี ยน
-ประเมินข้อดี และข้อเสี ยของกิจ
นิสยั ในการเรี ยนของตนเองลงสมุด
- การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ร่ วมกันในชั้นเรี ยน

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา

- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนวิธีการ
สร้างและส่งเสริ มกิจนิสยั ในการ
เรี ยน และให้แต่ละคนเสนอ 1 ข้อ
ครู นาแต่ละข้อที่บอกเขียนลงบน
กระดาษ
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ร่ วมกันในชั้นเรี ยน
- ครู แจกแบบประเมินกิจนิสยั ให้
นักเรี ยนทา

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา

- แบ่งกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มละ6-8คน
ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกัน
ออกแบบวิธีการเรี ยนเพื่อพัฒนา
ตนเอง
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการมีปฏิสมั พันธ์ในชั้น
เรี ยน
- การจดบันทึกสาระสาคัญลง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

ในการเรี ยน

ทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- วิธีการแก้ไขกิจนิสยั ที่เป็ น
อุปสรรคในการเรี ยน

คาบเรี ยนที่ 6
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

ทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- แนวปฏิบตั ิและวิธีการเรี ยนที่มี
ประสิ ทธิภาพ

เทคนิคและวิธีการที่มีประสิ ทธิภาพ

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน

- สังเกตการมีปฏิสมั พันธ์
การอภิปรายในชั้นเรี ยน
- การจดบันทึกสาระสาคัญลง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

- สังเกตการมีปฏิสมั พันธ์
การอภิปรายในชั้นเรี ยน
- การจดบันทึกสาระสาคัญลง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

สั ปดาห์ ท(ี่ คาบที)่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

คาบเรี ยนที่ 7
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)
ทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- บุคลิกภาพและความสามารถ
พิเศษเฉพาะตน

กิจกรรมการเรี ยนการสอน

- ครู แจกแบบสารวจบุคลิกภาพ
ให้กบั นักเรี ยนทุกคน
- บรรยายและอธิบายวิธีการทาแบบ
สารวจบุคลิกภาพ

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการมีปฏิสมั พันธ์ในชั้น
เรี ยน
- การจดบันทึกสาระสาคัญลง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

คาบเรี ยนที่ 8-9
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

ทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- การยอมรับความสามารถของ
ตนเองและผูอ้ ื่น

-ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนบรรยาย
และวาดรู ปก็ได้ถึงความสามารถ
ของตนเองลงในสมุด
- สรุ ป อธิบาย ซักถาม ร่ วมกัน

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการมีปฏิสมั พันธ์ในชั้น
เรี ยน
- การจดบันทึกสาระสาคัญลง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

คาบเรี ยนที่ 10 -11
มาตรฐานที่ : 3
ตัวบ่งชี้ที่ : 2

ทักษะการให้ ความร่ วมมือ การ

- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนทา

ทางานเป็ นทีม (Collaboration,

แบบสอบถามเรื่ องความมีวนิ ยั

teamwork skills)

- แจกใบงานเรื่ อง ความมีวนิ ยั โดยที่ และการมีปฏิสมั พันธ์ในชั้น
เรี ยน
ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มในการ

- การพัฒนาวินยั ในตน
- ประโยชน์ของการมีวนิ ยั ในตน

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ

ทางาน พร้อมทั้งให้ช่วยกันหาข้อดี

- การจดบันทึกสาระสาคัญลง

ข้อเสี ย และวิธีป้องกัน / แก้ไข

ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

- สรุ ป อธิบาย ซักถาม ร่ วมกัน

คาบเรี ยนที่ 12

ทักษะการให้ ความร่ วมมือ
(Collaboration skills )

มาตรฐานที่ : 3
ตัวบ่งชี้ที่ : 2

- การจัดการและการบริ หารเวลา

- อธิบายและแบ่งประเภทของการ
ใช้เวลาว่างแบ่งเป็ น 4 ประเภท
- ครู แจกใบกิจกรรม
“เรื่ องการใช้เวลาให้กบั นักเรี ยนทุก
คน”

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการมีปฏิสมั พันธ์ในชั้น
เรี ยน
- การจดบันทึกสาระสาคัญลง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

สั ปดาห์ ท(ี่ คาบที)่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

คาบเรี ยนที่ 13
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

- ครู ให้ใบงานเรื่ อง ภัยต่างๆ
ทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
- ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มในการ
(Critical thinking skills)
- การแสดงความคิดวิพากษ์วจิ ารณ์ ทางาน ช่วยกันวิเคราะห์ สาเหตุของ
ปั ญหา แนวทางป้ องกัน แนว
เชิงสร้างสรรค์
ทางแก้ไข

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการมีปฏิสมั พันธ์ในชั้น
เรี ยน
- การจดบันทึกสาระสาคัญลง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

คาบเรี ยนที่ 14-15
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

- ครู ให้นกั เรี ยนบางกลุ่มกลุ่มละ 6 -7
คนในการทางาน
- ครู แจกเกมต่อภาพให้กบั แต่ละ
กลุ่มโดยที่แต่ละกลุ่มมีกติกาไม่มี
การพูดคุยกัน
- อภิปรายหา วิธีการ/แนวทางในการ
แก้ปัญหาในการทางานให้เพื่อนฟัง
- ครู สรุ ป อธิบาย ถึงความสาคัญ
ของการทางานเป็ นทีม

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ

- ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มละ 6- 7 คน
จับฉลากหัวข้อมารยาทในสังคม
- ครู ให้นกั เรี ยนแสดงบทบาทสมมุติ
- มารยาทในการฟังและการแสดง ตามหัวข้อที่นกั เรี ยนจับได้
- ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปมารยาท
ความคิดเห็น
ที่ดี และมารยาทที่ไม่ดี ที่ควรปฏิบตั ิ
ลงในสมุด

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ

ทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- บทบาทของสมาชิกกลุ่มที่มีต่อ
การทางานเป็ นทีม

คาบเรี ยนที่ 16
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

ทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)

และการมีปฏิสมั พันธ์ในชั้น
เรี ยน
- การจดบันทึกสาระสาคัญลง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

และการมีปฏิสมั พันธ์ในชั้น
เรี ยน

ตัวชี้วดั
รหัสกากับมาตรฐาน

ตัวชี้วดั

มาตรฐานที่ 1

1. รู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น

ผูเ้ รี ยนรู ้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผูอ้ ื่น

2. ยอมรับและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีความเชื่อมัน่ และภาคภูมิใจในตนเองและผูอ้ ื่น
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน

มาตรฐานที่ 2
ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพด้านส่วนตัว

ส่วนตัวและสังคม ได้ตามความเป็ นจริ ง
2. สามารถตัดสิ นใจ และวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน

และสังคม ได้อย่างเหมาะสม

ส่วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 3

1. รู ้เท่าทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้

2. สามารถดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข

อย่างมีความสุข

17. การวัดและประเมินผลการเรี ยน
ประเมินจาก :
- จานวนเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน
- การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรี ยน เช่น การอภิปราย การทางานกลุ่ม การ
นาเสนอผลงาน เป็ นต้น
- การส่ งงานตามกาหนดเวลา และตามลักษณะกิจกรรม เช่น รายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว สมุด
กิจกรรมแนะแนว
ผลการประเมิน :
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และผ่านจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และไม่ผา่ นจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1. รหัสวิชา

กน 4
กิจกรรมแนะแนว 4 ( Guidance Activities 4)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายวิชา
จานวนหน่วยการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สถานศึกษา
ภาคการศึกษา
ปี การศึกษา
ชื่อผูส้ อน
เงื่อนไขรายวิชา
สถานภาพวิชา
ระดับชั้น
ชื่อหลักสู ตร

13 .จานวนคาบที่สอน

กิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.2
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (แนะแนว)
โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ภาคเรี ยนที่ 2
2561
อาจารย์ พรพิมล โคตรนาวัง
รายวิชาบังคับ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางฯ
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1 คาบ ต่อสัปดาห์

14. คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมแนะแนวเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ ความ
สนใจ พัฒนาการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ ายมัธยม ) ตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรแกนกลางฯ
ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและสังคม ด้วยกระบวนการเรี ยน การสอน แบบเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการคิด การตัดสิ นใจ ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จนเกิดการเรี ยนรู ้และ
ทักษะชีวติ
15. จุดประสงค์
เพื่อเรี ยนรู ้ทกั ษะการคิดอย่างมีระบบ หลักการสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ บทบาทของสมาชิกก
ลุ่มที่มีต่อการทางานเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทักษะการฟังเพื่อการสื่ อสาร สารวจความสนใจใน

อาชี พ สารวจและแสวงหาข้อมูลทางอาชี พด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาพัฒนาการของ

วัยรุ่ น โทษและภัยของสิ่ งเสพติด เทคนิคการปฏิเสธ เทคนิคการสร้างเสริ มบุคลิกภาพ
เพื่อจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยกาหนดรู ปแบบและจานวน
สมาชิกกลุ่ม ให้เหมาะสมกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การใช้สถานการณ์จาลอง
บทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาทักษะการทางาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
และการสื่ อสารปฏิสัมพันธ์
เพื่ อมุ่ ง ให้นัก เรี ย นได้พ ฒ
ั นาทัก ษะชี วิตของผูเ้ รี ย นในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 7 ประการคื อ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการสรรสร้ าง
นวัตกรรม ทักษะความเข้าใจในความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะการในความร่ วมมือ
การทางานเป็ นที ม และภาวะผูน้ า ทักษะการสื่ อสาร การเท่าทันสื่ อสารสนเทศ และทักษะอาชี พ
ทักษะการเรี ยนรู ้

16. กระบวนการเรี ยนการสอน
สั ปดาห์ ที่/คาบที่

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

คาบเรี ยนที่ 1

ทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้
(Career & learning skills)
มาตรฐานที่ : 2
- ความหมายของอาชีพสุจริ ต
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน

- ให้นกั เรี ยนดูรูปอาชีพต่างๆและบอก
ชื่ออาชีพ

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการรายงานหน้าชั้นเรี ยน
- การมีปฏิสมั พันธ์
การอภิปรายในชั้นเรี ยน
- การจดบันทึกสาระสาคัญ
ลงในสมุดกิจกรรมแนะแนว

- ให้นกั เรี ยนเขียนอาชีพที่ตนเองรู ้จกั
และชื่นชอบลงในสมุด
- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนออกมารายงาน
หน้าชั้นพร้อมทั้งสรุ ปแต่ละอาชีพ

คาบเรี ยนที่ 2-3

ทักษะอาชีพ (Career skills)
- คุณค่าของชีวติ จากการประกอบ

มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2 อาชีพ

- ขั้นตอนในการเลือกอาชีพ

คาบเรี ยนที่ 4-5

ทักษะการเรียนรู้ ( Learning
skills)
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2 - การสารวจความสนใจในอาชีพ

- ให้นกั เรี ยนแต่ละคน เขียนอาชีพใน
ฝันของข้าพเจ้า

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการรายงานหน้าชั้นเรี ยน
- ให้นกั เรี ยนทุกคนช่วยกันสรุ ปเหตุผล -การมีปฏิสมั พันธ์
และขั้นตอนในการเลือกอาชีพลงใน
การอภิปรายในชั้นเรี ยน
สมุด
-การจดบันทึกสาระสาคัญลง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนตอบ
แบบสอบถามความสนใจในอาชีพ
- สรุ ปและอธิบายและแปลผล

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการรายงานหน้าชั้นเรี ยน
- การมีปฏิสมั พันธ์
การอภิปรายในชั้นเรี ยน
- การจดบันทึกสาระสาคัญ
ลงในสมุดกิจกรรมแนะแนว

สั ปดาห์ ที่/คาบที่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

คาบเรี ยนที่ 6-7

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)
- แนวทางการศึกษาสู่อาชีพที่

มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

สอดคล้องกับความสามารถ

คาบเรี ยนที่ 8-9

ทักษะการเรียนรู้ (Learning skills)
- พัฒนาการด้านร่ างกาย อารมณ์

มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2,3

สังคม และจิตใจในวัยรุ่ น

กิจกรรมการเรียนการสอน

- ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละคนประเมินความ - การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
ถนัดและความสามารถของตนเองจาก - สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการรายงานหน้าชั้นเรี ยน
ใบงาน
- การมีปฏิสมั พันธ์
-สรุ ปและอธิบายและแปลผล
การอภิปรายในชั้นเรี ยน
- ครู ให้นกั เรี ยนสารวจอาชีพของบุคคล
- การจดบันทึกสาระสาคัญ
ในครอบครัว และอาชีพที่ตนเองสนใจ
ลงในสมุดกิจกรรมแนะแนว
อีกครั้ง จากใบงาน
- ซักถามนักเรี ยนแต่ละคนบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ นมีดา้ นต่างๆ
อะไรบ้าง
- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนถึงส่วนที่
นักเรี ยนชื่นชอบที่สุดในร่ างกายของ
ตนเองมากที่สุด
- ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปและบอกถึง
วิธีการดูแลเรื่ องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ของวัยรุ่ น

คาบเรี ยนที่ 10-11
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2,3

ทักษะการเรียนรู้ (Learning skills)
- การปรับตัวและปัญหาของวัยรุ่ น
- เทคนิคในการปฏิเสธเพื่อ
หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ ยง

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน

- สรุ ป อภิปรายถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆของวัยรุ่ น
-ซักถามนักเรี ยนแต่ละคนให้บอก
วิธีการปรับตัวและปั ญหาของวัยรุ่ น
มีดา้ นใดบ้าง
- ช่วยกันสรุ ป ปั ญหาและสาเหตุที่
เกิดขึ้น
- ครู สงั่ ให้นกั เรี ยนหาบทความ หรื อ
ข่าวสารเกี่ยวกับภัยวัยรุ่ นมาพูด ถึง
ปั ญหาสาเหตุแนวทางป้องกันและ
แก้ไข

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการรายงานหน้าชั้นเรี ยน
-การมีปฏิสมั พันธ์
การอภิปรายในชั้นเรี ยน
-การจดบันทึกสาระสาคัญลง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการรายงานหน้าชั้นเรี ยน
-การมีปฏิสมั พันธ์ การ
อภิปรายในชั้นเรี ยน
-การจดบันทึกสาระสาคัญลง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

สั ปดาห์ ที่/คาบที่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

คาบเรี ยนที่ 12

ทักษะการให้ ความร่ วมมือ การ

มาตรฐานที่ : 3
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

ทางานเป็ นทีม (Collaboration,
teamwork skills )
- หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์
- ทักษะการฟังเพื่อการสื่ อสาร

คาบเรี ยนที่ 13

ทักษะอาชีพ (Career skills)

มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

- การทางานเป็ นทีมอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน

- กิจกรรมเปิ ดใจ โดยครู ให้นกั เรี ยน
ระบุนิสยั ของแต่ละคนในส่วนที่ดีและ
ส่วนที่ควรปรับปรุ งของตนเองอย่าง
น้อย 3 ข้อ

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา

- ให้นกั เรี ยนจับกลุ่มเพื่อนที่สนิทนัง่
ด้วยกันกลุ่มละ 6-7 คน
- แจกซองจดหมายให้กบั นักเรี ยนทุก
คน คนละ 1 ซอง
- ให้นกั เรี ยนเขียนถึงข้อดีของเพื่อน
อย่างน้อย 2 ข้อลงบนกระดาษ และ
ลักษณะนิสยั ที่ควรปรับปรุ งอย่างน้อย
2 ข้อเช่นกัน
- สรุ ป อธิบาย บรรยาย ร่ วมกัน

-การมีปฏิสมั พันธ์ การ
อภิปรายในชั้นเรี ยน

- ครู สงั่ ให้นกั เรี ยนทารายงานอาชีพที่

- ประเมินจากการทารายงาน

อยากเป็ นในอนาคต คนละ 1 อาชีพ
- ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ควรรู ้จกั
- ชื่ออาชีพ
- ลักษณะอาชีพ
- วิธีการทางาน
- รายได้
- เหตุผลที่ชื่นชอบ
(โดยรวมเล่ม 1 เล่มต่อ 1 ห้องโดยเรี ยง
จากเลขที่ 1 – เลขที่สุดท้าย )

- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการรายงานหน้าชั้นเรี ยน

-การจดบันทึกสาระสาคัญลง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

สั ปดาห์ ที่/คาบที่

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

คาบเรี ยนที่ 14-15
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

คาบเรี ยนที่16
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

กิจกรรมการเรียนการสอน

ทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
- ให้นกั เรี ยนดูรูปภาพผลเสี ยต่างๆจาก
ทักษะการคิดแก้ ปัญหา (Critical
ยาเสพย์ติด
thinking & problem solving)
- ประโยชน์ของการเป็ นผูแ้ สวงหา
- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนหาข้อมูลโทษ
ข้อมูล และการรักการอ่าน
ของยาเสพย์ติดจากหนังสื อพิมพ์ หรื อ
- การสร้างสรรค์ผลงานจากการ จากคอมพิวเตอร์ (internet )
ค้นคว้าข้อมูล
- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนช่วยกันบอกถึง
- สิ่ งเสพติดและโทษภัย
โทษ และภัยของยาเสพย์ติด
- ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปและหา
แนวทางป้ องกันและแก้ไข
ทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ทักษะการคิดแก้ ปัญหา (Critical
thinking & problem solving)

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการรายงานหน้าชั้นเรี ยน
-การมีปฏิสมั พันธ์
การอภิปรายในชั้นเรี ยน
-การจดบันทึกสาระสาคัญลง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว

- แจกใบงานเรื่ องการแก้ไขปั ญหา ให้ - การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
แต่ละคน
( โดยให้นกั เรี ยนตอบตามความคิดของ - สังเกตการให้ความร่ วมมือ
ตนเอง )
และการรายงานหน้าชั้นเรี ยน

- บุคลิกภาพที่ดีของตนเองและ
- ร่ วมกันสรุ ปและอธิบาย ถึงความ
-การมีปฏิสมั พันธ์
แตกต่างระหว่างบุคคล ปัญหาเดียวกัน การอภิปรายในชั้นเรี ยน
- เทคนิคการสร้างเสริ มบุคลิกภาพ อาจเป็ นปั ญหาสาหรับอีกคน แต่อีกคน
อาจไม่เป็ นปั ญหาพร้อมยกตัวอย่าง
-การจดบันทึกสาระสาคัญลง
- การเข้าใจและยอมรับในเรื่ อง
ในสมุดกิจกรรมแนะแนว
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนบอกถึงวิธีการ
ป้ องกันและแก้ไข โดยให้นกั เรี ยนแต่
ละคนทาลงในสมุดแนะแนว

ผูอ้ ื่น

ตัวชี้วดั
รหัสกากับมาตรฐาน

ตัวชี้วดั

มาตรฐานที่ 1

1. รู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น

ผูเ้ รี ยนรู ้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผูอ้ ื่น

2. ยอมรับและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีความเชื่อมัน่ และภาคภูมิใจในตนเองและผูอ้ ื่น
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน

มาตรฐานที่ 2
ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพด้านส่วนตัว

ส่วนตัวและสังคม ได้ตามความเป็ นจริ ง
2. สามารถตัดสิ นใจ และวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน

และสังคม ได้อย่างเหมาะสม

ส่วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 3

1. รู ้เท่าทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้

2. สามารถดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข

อย่างมีความสุข

17. การวัดและประเมินผลการเรี ยน
ประเมินจาก :
- จานวนเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน
- การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรี ยน เช่น การอภิปราย การทางานกลุ่ม การ
นาเสนอผลงาน เป็ นต้น
- การส่ งงานตามกาหนดเวลา และตามลักษณะกิจกรรม เช่น รายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว สมุด
กิจกรรมแนะแนว
ผลการประเมิน :
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และผ่านจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และไม่ผา่ นจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด

ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus )
1. รหัสวิชา

กน 5
กิจกรรมแนะแนว 11 ( Guidance Activities 5)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายชื่ อวิชา
กิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.3
จานวนหน่ วยการเรียน
กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (แนะแนว )
สถานศึกษา
โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ภาคการศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา
2561
ชื่ อผู้สอน
อาจารย์ ศศิธร วรรณพัฒน์
เงื่อนไขรายวิชา
สถานภาพวิชา
รายวิชาบังคับ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางฯ
วิชาระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จานวนคาบทีส่ อน/สั ปดาห์ 1 คาบ /สัปดาห์
คาอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ
ความสนใจ พัฒนาการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ ายมัธยม ) ตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
แกนกลางฯ ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวติ และสังคม ด้วยกระบวนการเรี ยน การสอน
แบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการคิด การตัดสิ นใจ ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จนเกิดการ
เรี ยนรู ้และทักษะชีวติ
15. จุดประสงค์
เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีความรู ้เรื่ อง ความต้องการพื้นฐานของชีวติ การกาหนดเป้ าหมาย ในการ
ดาเนินชี วติ การเตรี ยมตัวเข้าสู่ ระบบการคัดเลือกในระดับ อุดมศึกษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การเตรี ยมตัวสอบคัดเลือกในระบบสอบตรง การจัดทาแฟ้มสะสม
ผลงาน การพัฒนาทักษะการสื่ อสาร การเตรี ยมตัวสอบสัมภาษณ์ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการ

ทาแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการ และแบบฝึ กหัด คิดวิเคราะห์ ค่านิยมในการดาเนิ นชีวติ ค่านิยมใน
อาชีพ การใช้ภาษาเพื่อแสดงทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์และการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณด้วย
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
เหมาะสมกับลักษณะ

โดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยกาหนดรู ปแบบและจานวนสมาชิกกลุ่ม ให้

และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการใช้สถานการณ์จาลอง บทบาทสมมุติ เพื่อ

พัฒนาทักษะการทางาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการสื่ อสารปฏิสัมพันธ์
เพื่อมุ่งให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การเข้าใจต่างวัฒนธรรม การทางานเป็ นทีม การมีภาวะ
ผูน้ าในตน ทักษะการสื่ อสาร การเท่าทันสื่ อและสารสนเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตลอดจน
ทักษะอาชีพและทักษะการเรี ยนรู ้
16. กระบวนการเรียนการสอน
สั ปดาห์ ที่ (คาบที)่
สาระการเรี ยนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
มาตรฐานที่
(เนื้อหา)
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 1
ทักษะอาชี พและทักษะการเรี ยนรู้ - ติดตามผลการเรี ยนระดับชั้นม.2
มาตรฐานที่ : 2
- บรรยาย / อภิปราย / ซักถาม / สรุ ป
(Career & Learning skills )
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2
- เขียนเรี ยงความเรื่ องจุดมุ่งหมายทาง
- ความสาคัญของการตั้ง
การศึกษาสู่ อาชีพ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาสู่ อาชีพ

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่าง
เรียน
- การเข้าชั้นเรี ยน
- การให้ความร่ วมมือ
และการมีปฏิสัมพันธ์ใน
ชั้นเรี ยน
- การส่ งงาน

ตามความสนใจเพื่อพัฒนาชีวิต
คาบเรี ยนที่ 2
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

- บรรยายให้เกิดความตระหนักรู ้ และเห็น
ความสาคัญของการวางแผนการศึกษาสู่
เรียนรู้ (Career & Learning
อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
skills )
- ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- อาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ - นักเรี ยนนาเสนออาชีพตามความสนใจ
ทักษะความสามารถและความ พร้อมระบุเหตุผลเป็ นรายบุคคล
- อภิปรายแสดงความคิดเห็นร่ วมกันในชั้น
สนใจ
เรี ยน
ทักษะอาชีพและทักษะการ

- การเข้าชั้นเรี ยน
- การมีปฏิสัมพันธ์การ
อภิปรายในชั้นเรี ยน
-การจดบันทึก
สาระสาคัญลงในสมุด
กิจกรรมแนะแนว

สั ปดาห์ ที่ (คาบที่)
สาระการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่
(เนื้อหา)
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 3-4 ทักษะการให้ ความร่ วมมือการ
มาตรฐานที่ : 3
ทางานเป็ นทีมและภาวะผู้นา
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2
( Collaboration teamwork &
Leadership )
- ข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับลักษณะ
อาชีพต่างๆ จากบุคลากรใน
อาชีพที่นกั เรี ยนสนใจ
คาบเรี ยนที่ 5-6
มาตรฐานที่ :1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

กิจกรรมการเรียนการสอน

-แบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามความสมัครใจ กลุ่ม
ละ 4-5 คน เตรี ยมสัมภาษณ์บุคคลใน
อาชีพต่างๆตามความสนใจ
- นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึง ประเด็น
สาคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับอาชีพ
- นักเรี ยนร่ วมกันสร้างคาถาม เพื่อทา
สคริ ปท์สัมภาษณ์
-บรรยายขั้นตอนการทางานกลุ่มก่อนการ
สัมภาษณ์จริ ง (กาหนดส่ ง CD การ
สัมภาษณ์ และรายงานการสัมภาษณ์

- นักเรี ยนฝึ กค้นคว้า เป็ นรายบุคคล
สารสนเทศ ( Computing & หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชี พตามความ
สนใจ หรื อข้อมูลเกี่ยวกับคณะ/สาขาวิชาที่
ICT literacy)
นักเรี ยนต้องการจะศึกษาต่อใน
- การแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับอาชีพตาม
ความสนใจ เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นก่อน
ทางการศึกษาและอาชีพจาก
ตัดสิ นใจเลือกวิชาเอกในระดับมัธยมศึกษา
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ตอนปลาย
ทักษะด้ านเทคโนโลยีและ

คาบเรี ยนที่ 7 – 11 ทักษะการสื่ อสาร
มาตรฐานที่ :1
( Communication Skill )
ตัวบ่งชี้ที่:1,2

- นักเรี ยนพูดรายงานหน้าชั้นเรี ยนเป็ น
รายบุคคลแสดงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาสู่
อาชีพของตนเอง โดยนาเอาเนื้อหามาจาก
- การกล้าแสดงออกด้วยการพูด เรี ยงความที่นกั เรี ยนเขียนไว้ในคาบเรี ยนที่
1-2 และจากการค้นคว้าในคาบเรี ยนที่5-6
รายงาน หน้าชั้นเรี ยน
นักเรี ยนที่ยงั ไม่ได้พูดรายงาน ให้จดบันทึก
เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมายทางการศึกษาสู่ อาชีพ
ของเพื่อนๆทุกคนในห้องเพื่อเปรี ยบเทียบ
กับจุดมุ่งหมายของตนเอง

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่าง
เรียน
- การเข้าชั้นเรี ยน
- การให้ความร่ วมมือ
การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้น
เรี ยน
- การส่ งสคริ ปท์
สัมภาษณ์
- การส่ ง CD การ
สัมภาษณ์ และรายงาน
การสัมภาษณ์ก่อนสอบ
ปลายภาคเรี ยนที่ 1
- การเข้าชั้นเรี ยนตรง
เวลา
- การส่ งผลงานการ
ค้นคว้าผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ทันเวลาที่
กาหนด

- การเข้าชั้นเรี ยนตรง
เวลา
- การพูดรายงานหน้าชั้น
-การพูดคุย ซักถาม
เพิ่มเติม
-การจดบันทึกการ
นาเสนอจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาของ
เพื่อนๆร่ วมชั้นเรี ยน

สั ปดาห์ ที่ (คาบที)่
สาระการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่
(เนื้อหา)
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 12 -14 ทักษะอาชีพ ( Career Skill)
มาตรฐานที่ :1
- ทัศนคติและค่านิยมที่
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2
เหมาะสมทางอาชีพ

คาบเรี ยนที่ 15
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

คาบเรี ยนที่ 16
มาตรฐานที่ : 3
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่าง
เรียน
- นักเรี ยนทาแบบทดสอบประเมินทัศนคติ - การเข้าชั้นเรี ยนเต็ม
ทางอาชีพ
เวลา
- เฉลยแบบทดสอบ อธิ บายเพิ่มเติมเพื่อให้ -การพูดคุย ซักถาม
นักเรี ยนมีทศั นคติ และค่านิยมที่เหมาะสม เพิ่มเติม
ความหมายของจรรยาบรรณ
และถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพ
-การทาแบบสอบถาม
- นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงลักษณะอาชีพ -การพูดแลกเปลี่ยน
วิชาชีพ ใบประกอบวิชาชีพ
ที่จาเป็ นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประสบการณ์เกี่ยวกับ
- องค์ประกอบในการ
-ความหมายของจรยาบรรณวิชาชีพ
การเปลี่ยนแปลง
ตัดสิ นใจเลือกอาชีพ ลาดับ
-บรรยาย ยกตัวอย่างองค์ประกอบที่สาคัญ จุดมุ่งหมายทางอาชีพ
ตามลาดับพัฒนาการ
ขั้นตอนของพัฒนาการทางอาชีพ ในการเลือกอาชีพ
-บรรยายเรื่ องพัฒนาการทางอาชีพ
ทางอาชีพของแต่ละ
ในบุคคล
บุคคล
- การเข้าชั้นเรี ยนเต็ม
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ - กิจกรรมกลุ่ม แบ่งกลุ่มตามการทางาน
เวลา
สัมภาษณ์อาชีพ
และการแก้ปัญหา ( Critical
- การพูดรายงานหน้าชั้น
thinking & Problem Solving -นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ร่ วมกันอภิปรายหา
สาเหตุของ ปั ญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ทางาน เป็ นกลุ่ม นาเสนอ
Skill )
วิธีการทางานกลุ่ม
สัมภาษณ์อาชีพ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เทคนิคการทางานเป็ นทีมอย่าง - อภิปรายหา วิธีการ/แนวทางในการ
แก้ปัญหา
มีประสิ ทธิภาพ
- สาหรับกลุ่มที่ไม่มีปัญหาให้หาข้อสรุ ป
- วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการ ปัจจัยที่ทาให้งานประสบความสาเร็ จ
ทางานกลุ่ม
ทักษะภาวะผู้นาในตน ( Self
Leadership )
- ความหมายและความสาคัญ
ของคุณลักษณะด้านจิตอาสา

กิจกรรมการเรียนการสอน

- อภิปรายความหมายพร้อมยกตัวอย่าง
กิจกรรมจิตอาสาในสังคม ที่นกั เรี ยน
สามารถร่ วมปฏิบตั ิได้จริ ง
- อธิบายรู ปแบบของการทารายงานเพื่อ
พร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน

- การเข้าชั้นเรี ยนเต็ม
เวลา
- การนาเสนอความ
คิดเห็นเป็ นรายบุคคล
- การบันทึกแผนการจัด
กิจกรรมจิตอาสา

ตัวชี้วดั
รหัสกากับมาตรฐาน

ตัวชี้วดั

มาตรฐานที่ 1

1. รู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น

ผูเ้ รี ยนรู ้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผูอ้ ื่น

2. ยอมรับและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
3. มีความเชื่อมัน่ และภาคภูมิใจในตนเองและผูอ้ ื่น
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านการศึกษา ด้านอาชี พ

มาตรฐานที่ 2
ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนชีวิต ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ
ด้านส่ วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม

ด้านส่ วนตัวและสังคม ได้ตามความเป็ นจริ ง
2. สามารถตัดสิ นใจ และวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้าน
อาชีพ ด้านส่ วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่ 3

1. รู ้เท่าทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับ

2. สามารถดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข

ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
17 การวัดและประเมินผลการเรียน ประเมินจาก :
- จานวนเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน ตลอดภาคการศึกษา
- การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรี ยน เช่น การอภิปราย การทางานกลุ่ม
การนาเสนอผลงาน เป็ นต้น
- การส่ งงานตามกาหนดเวลา และตามลักษณะกิจกรรม เช่น รายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว สมุด
กิจกรรมแนะแนว

ผลการประเมิน :
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และผ่านจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และไม่ผา่ นจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด

ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus )
1. รหัสวิชา

กน 6
กิจกรรมแนะแนว 6 ( Guidance Activities 6)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายชื่ อวิชา
กิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.3
จานวนหน่ วยการเรียน
กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (แนะแนว )
สถานศึกษา
โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ภาคการศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา
2561
ชื่ อผู้สอน
อาจารย์ศศิธร วรรณพัฒน์
เงื่อนไขรายวิชา
สถานภาพวิชา
รายวิชาบังคับ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางฯ
วิชาระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จานวนคาบทีส่ อน/สั ปดาห์ 1 คาบ /สัปดาห์
คาอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ
ความสนใจ พัฒนาการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ ายมัธยม ) ตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
แกนกลางฯ ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวติ และสังคม ด้วยกระบวนการเรี ยน การสอน
แบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการคิด การตัดสิ นใจ ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จนเกิดการ
เรี ยนรู ้และทักษะชีวติ
15. จุดประสงค์
เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีความรู ้เรื่ อง ความต้องการพื้นฐานของชีวติ การกาหนดเป้ าหมาย ในการ
ดาเนินชี วติ การเตรี ยมตัวเข้าสู่ ระบบการคัดเลือกในระดับ อุดมศึกษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การเตรี ยมตัวสอบคัดเลือกในระบบสอบตรง การจัดทาแฟ้มสะสม
ผลงาน การพัฒนาทักษะการสื่ อสาร การเตรี ยมตัวสอบสัมภาษณ์ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการ

ทาแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการ และแบบฝึ กหัด คิดวิเคราะห์ ค่านิยมในการดาเนิ นชีวติ ค่านิยมใน
อาชีพ การใช้ภาษาเพื่อแสดงทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์และการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณด้วย
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
เหมาะสมกับลักษณะ

โดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยกาหนดรู ปแบบและจานวนสมาชิกกลุ่ม ให้

และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการใช้สถานการณ์จาลอง บทบาทสมมุติ เพื่อ

พัฒนาทักษะการทางาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการสื่ อสารปฏิสัมพันธ์
เพื่อมุ่งให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การเข้าใจต่างวัฒนธรรม การทางานเป็ นทีม การมีภาวะผูน้ าในตน
ทักษะการสื่ อสาร การเท่าทันสื่ อและสารสนเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตลอดจนทักษะ
อาชีพและทักษะการเรี ยนรู ้

16. กระบวนการเรียนการสอน
สั ปดาห์ ที่
สาระการเรี ยนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
มาตรฐานที่
(เนื้อหา)
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 1-4  พัฒนาทักษะการสื่ อสาร
มาตรฐานที่ : 2 การเท่าทันสื่ อสารสนเทศ
- ทบทวนเรื่ องความสาคัญของการ
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2
สร้างจุดมุ่งหมายทางการศึกษาสู่
( Communication , Information อาชีพ
-ให้นกั เรี ยนเตรี ยมนาเสนอรายงาน
& Media Literacy)
เป็ นกลุ่มหน้าชั้นเรี ยน จากอกสาร
- ความรู ้เรื่ องลักษณะอาชีพและ รายงานสัมภาษณ์อาชีพที่นกั เรี ยนทา
รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพตาม
ไว้แล้วในภาคเรี ยนที่ 1
ความสนใจของนักเรี ยน
- อธิบาย หัวข้อที่นกั เรี ยนควร
นาเสนอในการรายงานหน้าชั้นเรี ยน
-การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ
-รายงานหน้าชั้นเรี ยน 2 กลุ่ม /คาบ
การศึกษา/อาชีพเพิ่มเติมจาก
ติดต่อกัน 5 คาบ (สัปดาห์ )
รายงานการสัมภาษณ์
- บรรยาย /อธิ บายเพิ่มเติมเพื่อให้
ความรู ้เรื่ องการศึกษาต่อสู่ อาชีพที่
นักเรี ยนสนใจ
คาบเรี ยนที่ 5-8
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ : 1 (Learning Skill )
- บรรยายให้เกิดความตระหนักรู ้
ตัวบ่งชี้ที่: 1, 2 ,3 - ความสาคัญของการประเมิน
และเห็นความสาคัญของการเรี ยน
อย่างมีจุดมุ่งหมาย
ความสามารถทางวิชาการ ความ
- ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
ถนัด และความสนใจ
- ชี้แจงเรื่ องเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกนักเรี ยนเพื่อศึกษาต่อใน
- การวางแผนเลือกวิชาเอกตาม
ระดับ ม.ปลาย
ศักยภาพ เฉพาะตน
-อธิบายเรื่ องโครงสร้างหลักสู ตร
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยน
แยกตามวิชาเอก

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน

- การเข้าชั้นเรี ยน
- การให้ความร่ วมมือ
และการรายงานหน้าชั้น
เรี ยน
-การมีปฏิสัมพันธ์
การอภิปรายในชั้นเรี ยน
- การส่ งสมุดกิจกรรม
แนะแนว บันทึกการ
รายงานของกลุ่มอื่น
-การแสดงความคิดเห็น
ต่ออาชีพที่ได้รับฟัง

- การเข้าชั้นเรี ยน
- การมีปฏิสัมพันธ์
- การอภิปรายในชั้นเรี ยน
-การจดบันทึก
สาระสาคัญลงในสมุด
กิจกรรมแนะแนว

คาบเรี ยนที่ 9
 พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
มาตรฐานที่ : 1 (Problem Solving Skill )
ตัวบ่งชี้ที่: 1, 2 ,3 - ปัญหาด้านการเรี ยนและ
แนวทางในการแก้ปัญหา

คาบเรี ยนที่ 10
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
มาตรฐานที่ : 1 วิจารณญาณและการแก้ปัญหา
ตัวบ่งชี้ที่ : 1, 2 ,3
(Critical thinking & Problem
Solving Skill )
- องค์ประกอบในการตัดสิ นใจ
เลือกแผนการเรี ยน
คาบเรี ยนที่ 11-12 พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ : 1 ( Learning Skill )
ตัวบ่งชี้ที่ : 1, 2 ,3
- ความหมายของความฉลาด
ทางสติปัญญา
- การประเมินระดับสติปัญญา

- นักเรี ยนพูดรายงานเป็ นรายบุคคล
แสดงความจานงในการเลือกวิชาเอก
ที่ตอ้ งการศึกษาต่อในระดับ ม.ปลาย
-อภิปรายร่ วมกันถึงปั ญหาที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเลือกศึกษาต่อใน
วิชาเอกที่ไม่ตรง/ไม่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจ
- อภิปรายกลุ่มย่อย ถึง องค์ประกอบ
ที่สาคัญในการเลือกแผนการเรี ยน/
วิชาเอก
- อภิปรายกลุ่มใหญ่และบรรยาย
เพิม่ เติมเรื่ ององค์ประกอบที่สาคัญที่
ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- การเข้าชั้นเรี ยน
- การแสดงความจานง
เลือกแผนการเรี ยน อย่าง
มีเหตุผลสอดคล้องกับ
ศักยภาพของนักเรี ยน

- นักเรี ยนทาแบบทดสอบประเมิน
ความสามารถทางสติปัญญาด้วย
แบบทดสอบมาตรฐาน
( PROGRESSIVE MATRICES )
- แจ้งให้นกั เรี ยนรับทราบถึงระดับ
สติปัญญาเของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล
-บรรยายให้ความรู ้เรื่ องความหมาย
ของระดับสติปัญญา

- การเข้าชั้นเรี ยนตรง
เวลา
- ความตั้งใจในการทา
แบบทดสอบวัดระดับ
สติปัญญา
-การอภิปรายซักถามใน
ชั้นเรี ยน

คาบเรี ยนที่ 13-14  พัฒนาทักษะการสื่ อสาร
มาตรฐานที่ : 1 ( Communication Skill )
- นักเรี ยนทาแบบทดสอบประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ : 1, 2 ,3
ความฉลาดทางอารมณ์ ของกรม
- ความหมายของความฉลาดทาง สุ ขภาพจิต
อารมณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์
- เฉลยแบบทดสอบ ให้ความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของความ

- การเข้าชั้นเรี ยน
- การสังเกตปฏิสัมพันธ์
ในกลุ่มอภิปราย
- การแสดงความจานง
เลือกแผนการเรี ยน อย่าง
มีเหตุผลสอดคล้องกับ
ศักยภาพของนักเรี ยน

- การเข้าชั้นเรี ยน
-การพูดคุย ซักถาม
เพิ่มเติม
-การทาแบบทดสอบ
-การพูดเล่าเรื่ อง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ฉลาดทางอารมณ์ และวิธีการพัฒนา เกี่ยวกับลักษณะของผูท้ ี่มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์
- นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึง
- การทดสอบความฉลาดทาง
ลักษณะของบุคคลที่มีวฒ
ุ ิภาวะทาง
อารมณ์
อารมณ์
- องค์ประกอบและแนวทางใน

คาบเรี ยนที่ 16  พัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
มาตรฐานที่ : 1 วิจารณญาณและการแก้ปัญหา
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2,3 (Critical thinking & Problem
Solving Skill )
- พฤติกรรมที่เป็ นที่ยอมรับของ
สังคม
- การพัฒนาความคิดเชิงบวก

- บรรยาย ยกตัวอย่างลักษณะของ
เยาวชนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
- บรรยายความหมายของความคิดเชิง
บวก พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กในใบงานฝึ ก
ความคิดเชิงบวก
- ให้นกั เรี ยนแสดงบทบาทสมมุติเพื่อ
พัฒนาความคิดชิงบวก
- อภิปรายถึงวิธีการนาความรู ้เรื่ อง
ความคิดเชิงบวกไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

- การเข้าชั้นเรี ยนตรง
เวลา
- การร่ วมแสดงบทบาท
สมมุติ เพื่อนาเสนอ
วิธีการคิดเชิงบวก
-การอภิปรายร่ วมกัน
-การจดบันทึกแสดง
ความคิดเห็นในสมุด
กิจกรรมแนะแนว

ตัวชี้วดั
รหัสกากับมาตรฐาน

ตัวชี้วดั

มาตรฐานที่ 1

1. รู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น

ผูเ้ รี ยนรู ้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผูอ้ ื่น

2. ยอมรับและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
3. มีความเชื่อมัน่ และภาคภูมิใจในตนเองและผูอ้ ื่น
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านการศึกษา ด้านอาชี พ

มาตรฐานที่ 2
ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนชีวิต ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ
ด้านส่ วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม

ด้านส่ วนตัวและสังคม ได้ตามความเป็ นจริ ง
2. สามารถตัดสิ นใจ และวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้าน
อาชีพ ด้านส่ วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่ 3

1. รู ้เท่าทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับ

2. สามารถดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข

ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
17 การวัดและประเมินผลการเรียน ประเมินจาก :
- จานวนเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน ตลอดภาคการศึกษา
- การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรี ยน เช่น การอภิปราย การนาเสนอผลงาน เป็ นต้น
- การส่ งงานตามกาหนดเวลา และตามลักษณะกิจกรรม เช่น รายงานกลุ่ม/เดี่ยว สมุดกิจกรรมแนะแนว
ผลการประเมิน :
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และผ่านจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และไม่ผา่ นจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1.รหัสวิชา

กน 7
กิจกรรมแนะแนว 7 ( Guidance Activities 7)

2.รายวิชา

กิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.4

3.จานวนหน่วยการเรี ยน

-

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สถานศึกษา
ภาคการศึกษา
ปี การศึกษา
ชื่อผูส้ อน
เงื่อนไขรายวิชา
สถานภาพวิชา
ระดับชั้น
ชื่อหลักสู ตร

13 .จานวนคาบที่สอน

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (แนะแนว)
โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ภาคเรี ยนที่ 1
2561
อาจารย์พรพิมล โคตรนาวัง อาจารย์เสกข์ วงศ์พิพนั ธ์
รายวิชาบังคับ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางฯ
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1 คาบ ต่อสัปดาห์

14. คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมแนะแนวเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ ความ
สนใจ พัฒนาการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ ายมัธยม ) ตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรแกนกลางฯ
ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและสังคม ด้วยกระบวนการเรี ยน การสอน แบบเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการคิด การตัดสิ นใจ ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จนเกิดการเรี ยนรู ้และ
ทักษะชีวติ

15. จุดประสงค์
เพื่อศึกษาโครงสร้างและเกณฑ์การจบหลักสู ตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สารวจ

ปั ญหาด้านการเรี ยน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิชาเอกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับ
แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเรี ยน องค์ประกอบที่
สาคัญต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สารวจและฝึ กความคิดสร้างสรรค์ การคบเพื่อนต่างเพศ
เทคนิคการปฏิเสธในสถานการณ์เสี่ ยงต่าง ๆ เทคนิคการเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยกาหนดรู ปแบบและจานวนสมาชิก
กลุ่มให้เหมาะสมกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การใช้สถานการณ์จาลองบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนา
ทักษะการทางาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์และการสื่ อสารปฏิสัมพันธ์
เพื่อมุ่งให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะชีวติ ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 7 ประการคือ
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารญาณ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการสรรสร้าง
นวัตกรรม ทักษะความเข้าใจในความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะการในความร่ วมมือ
การทางานเป็ นทีม และภาวะผูน้ า ทักษะการสื่ อสาร การเท่าทันสื่ อสารสนเทศ และทักษะอาชีพ
ทักษะการเรี ยนรู ้

16. กระบวนการเรี ยนการสอน
สั ปดาห์ ที่/คาบที่

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน

ทักษะการเรียนรู้ (Learning skills)
- โครงสร้างหลักสูตร และเกณฑ์

- บรรยายโครงสร้างหลักสูตร และ

การจบ หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยน

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
ของนักเรี ยน
-การมีปฏิสมั พันธ์ และการ
อภิปรายในชั้นเรี ยน
- การส่งสมุดกิจกรรม
แนะแนว จุดมุง่ หมายของ
ของการศึกษาต่อ

มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

คาบเรี ยนที่ 1-5
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2,3

ตอนปลาย
- ติดตามผลการเรี ยนและสารวจ

เกณฑ์การจบ หลักสูตรในระดับ

- บรรยายโครงสร้างหลักสูตรของแต่
ละวิชาเอกที่สอดคล้องกับคณะสาขา

ปั ญหาด้านการเรี ยนของนักเรี ยนในแต่ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
ละวิชาเอก
- บรรยายวิธีการเปลี่ยนวิชาเอก การย้าย
วิชาเอก
- ระเบียบปฏิบตั ิในการเปลี่ยน
วิชาเอก
- โลกกว้างทางการศึกษา
- สถาบันและคณะต่างๆที่นกั เรี ยน
ในแต่ละวิชาเอกควรรู ้จกั

- บรรยายเกี่ยวกับแนวทางในการเลือก
ศึกษาต่อหลังจบ ม.6 ศึกษาที่ต่างๆ
-บรรยายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆที่
เปิ ดสอนในประเทศไทย
- ค้นคว้า / รายงานเกี่ยวคณะ/ สาขา
ต่างๆตามความสนใจของนักเรี ยน
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับคณะ / สาขาตามความสนใจ
ของนักเรี ยน

สั ปดาห์ ที่ (คาบที)่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

คาบเรี ยนที่ 6-7
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)
ทักษะด้ านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ (Computing &
ICT literacy)
- ความสัมพันธ์ระหว่าง

กิจกรรมการเรียนการสอน

- ให้นกั เรี ยนรายบุคคลในแต่ละวิชาเอก หา
ข้อมูลคณะ 4 คณะในฝันของนักเรี ยนจาก
คอมพิวเตอร์ (internet )

วิชาเอกที่นกั เรี ยนศึกษาอยูก่ บั
แนวทางการศึกษาต่อใน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- ความตั้งใจในการทางาน
- การส่งสมุดกิจกรรมแนะแนว
- การพูดรายงานหน้าชั้นเรี ยน
เป็ นรายบุคคล เพื่อนาเสนอผล
การค้นคว้าข้อมูล

ระดับอุดมศึกษา
- การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาต่อ

คาบเรี ยนที่ 8
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

คาบเรี ยนที่ 9-12
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2,3

- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเลือกคณะที่สนใจ 4
คณะดังนี้
- คณะ
- สาขา
- องค์ประกอบที่สาคัญและ
- วิชาที่ใช้สอบ
มีผลต่อ การเลือกศึกษาต่อใน
- สถาบันที่เลือก
ระดับอุดมศึกษา
- คะแนนในแต่ละรายวิชา
- ให้นกั เรี ยนบอกเหตุผลในการเลือกคณะ /
สาขาวิชา
ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ และ - ให้นกั เรี ยนทุกคนประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้
ที่มีอยู่ คนละ 1 ชิ้นจะทาใน
การสรรค์ สร้ างนวัตกรรม
รู ปแบบใดก็ได้ ทาแล้วให้เกิดประโยชน์และ
(Creativity & innovation)
สามารถนามาใช้ได้จริ ง
- ความสาคัญของความคิด
- ให้นกั เรี ยนแต่ละนาเสนอผลงานที่ประดิษฐ์
สร้างสรรค์
และวิธีการทางานให้เพื่อนฟังหน้าชั้น
-การประเมินความคิด
- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนร่ วมบริ จาคผลงานให้กบั
โรงเรี ยนต่างๆเพื่อเป็ นของขวัญให้กบั น้องตาม
สร้างสรรค์เฉพาะตน
ความสมัครใจ
- หลักการพัฒนาความคิด
- แจกแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ให้
สร้างสรรค์
นักเรี ยนทุกคน
- ครู อธิบาย บรรยาย ซักถาม
ทักษะการเรียนรู้ (Learning
skills)

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- ความตั้งใจในการทางาน
- การส่งสมุดกิจกรรมแนะแนว
- การพูดรายงานหน้าชั้นเรี ยน
เป็ นรายบุคคล เพื่อนาเสนอผล
การค้นคว้าข้อมูล

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- ความตั้งใจในการทางาน
- ความกระตือรื อร้นใน
การทาแบบประเมินฯ และ
การร่ วมกิจกรรมจิตอาสา
- การส่งสมุดกิจกรรมแนะแนว

สั ปดาห์ ท(ี่ คาบที)่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

คาบเรี ยนที่ 13
มาตรฐานที่ : 3
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

ทักษะการให้ ความร่ วมมือ
(Collaboration skills)
- แนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมใน

- ให้นกั เรี ยนทุกคนอ่านเรื่ องสั้นเกี่ยวกับการ

การคบเพื่อนต่างเพศและเพศ

แนวทางป้ องกัน และแนวทางแก้ไข

เดียวกัน

- ซักถามนักเรี ยนเป็ นรายคนและเขียนลงบน

คบเพื่อนต่างเพศและเพศเดียวกันและให้
นักเรี ยนช่วยกันวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสี ย

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- การพูดอภิปราย เป็ นรายบุคคล
เพื่อนาเสนอความคิดเห็น
- ความตั้งใจในการทางาน
- การส่งสมุดกิจกรรมแนะแนว

กระดาน
- ครู อธิบาย บรรยาย แนวปฏิบตั ิที่เหมาะสม
ในการคบเพื่อนต่างเพศและเพศเดียวกัน

คาบเรี ยนที่ 14-15
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2,3

คาบเรี ยนที่ 16
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2,3

ทักษะการคิดแก้ ปัญหา
Problem solving skills)
- สถานการณ์ภาวะเสี่ ยงของ
วัยรุ่ นในสังคมไทย

-ให้นกั เรี ยนแต่ละคนหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ
ภัยวัยรุ่ น พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา และ
สาเหตุ และหาแนวทางป้ องกันและแก้ไข
- ให้แต่ละคนออกมารายงานหน้าชั้นให้เวลา
คนละ 5 นาที
- ครู ให้นกั เรี ยนตัวแทนห้องละ 6-7 คน อ่าน

ทักษะการเรียนรู้ ( Learning
skills)
- เทคนิคการปฏิเสธเพื่อ

บทละครและให้นกั เรี ยนแต่ละคนแสดง

หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ ยง

เทคนิคการปฏิเสธเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ ยง

บทบาทสมมุติและใช้เทคนิควิธีการในการ

- ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละคนที่ดูละครจากที่เพื่อน
แสดงบทบาทสมมุติ จากเหตุการณ์ที่เพื่อน
แสดงโดยใช้ทกั ษะเทคนิคการปฏิเสธ เพื่อ
หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ ยงอย่างไรบ้าง มีประโยชน์
อย่างไร

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- การพูดรายงานหน้าชั้นเรี ยน
เป็ นรายบุคคล เพื่อนาเสนอผล
การค้นคว้าข้อมูล
- ความตั้งใจในการทางาน
-การส่งสมุดกิจกรรมแนะแนว
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- ความตั้งใจในการทางาน
และความร่ วมมือในการทางาน
กลุ่ม
-การส่งสมุดกิจกรรมแนะแนว
- การแสดงความคิดเห็นเพื่อนา
ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

17. การวัดและประเมินผลการเรี ยน
ประเมินจาก :
- จานวนเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน
- การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรี ยน เช่น การอภิปราย การทางานกลุ่ม การ
นาเสนอผลงาน เป็ นต้น
- การส่ งงานตามกาหนดเวลา และตามลักษณะกิจกรรม เช่น รายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว สมุด
กิจกรรมแนะแนว
ผลการประเมิน :
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และผ่านจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และไม่ผา่ นจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1. รหัสวิชา

กน 8
กิจกรรมแนะแนว 8 ( Guidance Activities 8 )

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายวิชา
จานวนหน่วยการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สถานศึกษา
ภาคการศึกษา
ปี การศึกษา
ชื่อผูส้ อน
เงื่อนไขรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.4
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (แนะแนว )
โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ภาคเรี ยนที่ 2
2561
อาจารย์พรพิมล โคตรนาวัง อาจารย์เสกข์ วงศ์พิพนั ธ์
-

10. ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

11.ชื่อหลักสู ตร

หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนสาธิ ต มศว
ประสานมิตร ( ฝ่ ายมัธยม )

12 .จานวนคาบที่สอน

1 คาบ ต่อสัปดาห์

13 .จานวนคาบที่สอน

1 คาบ ต่อสัปดาห์

14. คาอธิบายรายวิชา
กิ จ กรรมแนะแนวเป็ นกิ จ กรรมที่ จ ัด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ สภาพปั ญ หา ความต้อ งการ
ความสนใจ พัฒนาการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิ ตร ( ฝ่ ายมัธยม )
ตอบสนองตามจุ ดมุ่ งหมายของหลักสู ตรแกนกลางฯ
ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวติ และสังคม ด้วยกระบวนการเรี ยน การสอน แบบเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการคิด การตัดสิ นใจ ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จนเกิดการเรี ยนรู ้และทักษะชีวติ

15. จุดประสงค์ของรายวิชา
เพื่อศึกษา เรื่ องการรับรู ้ความรู ้สึก อารมณ์ของตนเองจากการประเมินของผูอ้ ื่นเพื่อ
พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศึกษาข้อมูลทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนจาก
เครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ต ศึ กษาลักษณะอาชี พแยกตามกลุ่ ม อาชี พ กลุ่ มอาชี พที่ สอดคล้องกับ แนวทาง
การศึกษาต่อ ฝึ กทักษะวิพากษ์วิจารณ์ เชิ งสร้ างสรรค์ บุคคลในอุดมคติที่มีลกั ษณะจิตสาธารณะ และ
เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ
เพื่อจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยกาหนดรู ปแบบ และจานวน
สมาชิกกลุ่ม ให้เหมาะสมกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การใช้สถานการณ์จาลอง
บทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาทักษะการทางาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
และการสื่ อสารปฏิสัมพันธ์
เพื่อมุ่งให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะชีวติ ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 7 ประการคือ
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารญาณ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการสรรสร้าง
นวัตกรรม ทักษะความเข้าใจในความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะการในความร่ วมมือ
การทางานเป็ นทีม และภาวะผูน้ า ทักษะการสื่ อสาร การเท่าทันสื่ อสารสนเทศ และทักษะอาชีพ
ทักษะการเรี ยนรู ้

16. กระบวนการเรี ยนการสอน

สั ปดาห์ ที่ (คาบที)่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

คาบเรี ยนที่ 1-2

ทักษะการเรียนรู้ (Learning skills)

มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2,3

- บุคคลในอุดมคติที่มีลกั ษณะจิต
สาธารณะ และสมควรเป็ นแบบอย่าง
ในการ ดาเนินชีวติ

คาบเรี ยนที่ 3-4
มาตรฐานที่ : 3
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

กิจกรรมการเรียนการสอน

- ให้นกั เรี ยนหาบุคคลในอุดมคติที่
สมควรเป็ นแบบอย่างในการ ดาเนิน
ชีวติ ของนักเรี ยน
- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนรายงานหน้าชั้น

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการให้ความร่ วมมือ
และการรายงานของนักเรี ยน
-การมีปฏิสมั พันธ์ และการ
อภิปรายในชั้นเรี ยน
- การส่งสมุดกิจกรรม
แนะแนว

- ให้นกั เรี ยนทาแบบประเมินเกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรู้ (Learning skills)
- การรับรู ้อารมณ์ของตนเองจากการ ตนเอง ด้วยกิจกรรมกระจกเงา
ประเมินของผูอ้ ื่น
- การประเมินและการพัฒนาวุฒิ
ภาวะทาง อารมณ์

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- สังเกตการแสดงความ
คิดเห็นและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน
- บรรยายความสาคัญของการรู ้การรับรู ้ -การมีปฏิสมั พันธ์ และการ
อารมณ์ของตนเองจากการ ประเมิน
อภิปรายในชั้นเรี ยน
ของผูอ้ ื่น
- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนตระหนักรู ้ในตน

คาบเรี ยนที่ 5-6
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

เครื อข่าย อินเทอร์เน็ต

- แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มละ
6-7คน
- ทารายงานมหาวิทยาที่นกั เรี ยนอยาก
รู ้จกั ต้องการศึกษาต่อ

- ข้อมูลทางการศึกษาของ

- ให้แต่ละกลุ่มรายงานหน้าชั้น

ทักษะด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(Computing & ICT literacy)
- การศึกษาข้อมูลทางการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษา ของรัฐและเอกชนที่
เปิ ดสอน คณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้อง
กับวิชาเอก

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
-การแสดงความคิดเห็นเพื่อ
นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

สั ปดาห์ ที่ (คาบที)่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

คาบเรี ยนที่ 7-8
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2,3

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)
ทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- การคิด/การตัดสิ นใจ/การแก้ปัญหา
จากสถานการณ์สมมุติ

คาบเรี ยนที่ 9
มาตรฐานที่ : 3
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

ทักษะการให้ ความร่ วมมือ
(Collaboration skills)
- การวิพากษ์วจิ ารณ์เชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน

- ให้แบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ
ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
- ปั ญหาด้านการเรี ยน
- ปั ญหาด้านความรัก
- ปั ญหาการปรับตัว
- ปั ญหาการขาดระเบียบวินยั

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
-การส่งสมุดกิจกรรมแนะ
แนว
-การอภิปรายซักถามในชั้น
เรี ยน
- ความตั้งใจในการระดม
สมอง ระดมความคิด และการ
แสดงบทบาทสมมุติ
-การแสดงความคิดเห็นเพื่อ
นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนค้นคว้าหา

การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
-การส่งสมุดกิจกรรมแนะ
แนว
-การอภิปรายซักถามในชั้น
เรี ยน

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้นที่
ควรรู ้จกั ( internet )
- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนศึกษาและดู
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมผลงานของ
นักเรี ยนในแต่ละปี การศึกษา

คาบเรี ยนที่ 10-13
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

ทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ (Career
& learning skills)
- รายละเอียดลักษณะอาชีพแยกตาม
ประเภท ของกลุ่มอาชีพ

- ให้แต่ละคนหาคุณสมบัติบุคลิกภาพ
กับสาขาและคณะที่สอดคล้องกับ
วิชาเอกของตนเอง
- ให้แต่ละคนหาคุณสมบัติผปู ้ ระกอบ
อาชีพตามความสนใจ
- แบ่งกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มละ 6- 7 คน
-ให้ทารายงาน ผูท้ ี่จะประกอบอาชีพ
นั้นจะเตรี ยมตัวอย่างไร
-ข้อมูลที่ควรรู ้เกี่ยวกับอาชีพ
- ลักษณะงาน
- วุฒิ การศึกษา
- รายได้
- โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- ความตั้งใจในการระดม
สมอง ระดมความคิด
-ผลงานรายบุคคลและผลงาน
กลุ่ม
-การแสดงความคิดเห็นเพื่อ
นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

สั ปดาห์ ที่ (คาบที)่

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

คาบเรี ยนที่ 14-16
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

กิจกรรมการเรียนการสอน

ทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้
(Career & learning skills)
- กลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับ

- ให้นกั เรี ยนแต่ละคนทาแผ่นพับเกี่ยวกับ

แนวทาง การศึกษาต่อ

- ให้นกั เรี ยนสรุ ป และหาข้อมูลเกี่ยวกับ

อาชีพอิสระในชุมชนของนักเรี ยนพร้อม
รายงานหน้าชั้น
คณะที่นกั เรี ยนศึกษา เมื่อเรี ยนจบสามารถ
นาไปประกอบอาชีพอะไรได้ ( ทาเป็ น

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- ความตั้งใจในการเรี ยนและ
ผลงานรายบุคคล
-การแสดงความคิดเห็นเพื่อ
นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

รายงานกลุ่มตามคณะที่นกั เรี ยนต้องการ
เลือกที่เหมือนกัน

ตัวชี้วดั
รหัสกากับมาตรฐาน

ตัวชี้วดั

มาตรฐานที่ 1

1. รู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น

ผูเ้ รี ยนรู ้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผูอ้ ื่น

2. ยอมรับและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีความเชื่อมัน่ และภาคภูมิใจในตนเองและผูอ้ ื่น

มาตรฐานที่ 2
ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพด้านส่วนตัว
และสังคม ได้อย่างเหมาะสม

1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน
ส่วนตัวและสังคม ได้ตามความเป็ นจริ ง
2. สามารถตัดสิ นใจ และวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน
ส่วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่ 3

1. รู ้เท่าทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้

2. สามารถดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข

อย่างมีความสุข

17. การวัดและประเมินผลการเรี ยน
ประเมินจาก :
- จานวนเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน
- การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรี ยน เช่น การอภิปราย การทางานกลุ่ม การ
นาเสนอผลงาน เป็ นต้น
- การส่ งงานตามกาหนดเวลา และตามลักษณะกิจกรรม เช่น รายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว สมุด
กิจกรรมแนะแนว
ผลการประเมิน :
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และผ่านจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และไม่ผา่ นจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด

ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus )
1. รหัสวิชา

กน 9
กิจกรรมแนะแนว 9 ( Guidance Activities 9)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายชื่ อวิชา
กิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.5
จานวนหน่ วยการเรียน
กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (แนะแนว )
สถานศึกษา
โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ภาคการศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา
2561
ชื่ อผู้สอน
อาจารย์ศศิธร วรรณพัฒน์ อาจารย์ จุฑามาศ มีอุสาห์
เงื่อนไขรายวิชา
สถานภาพวิชา
รายวิชาบังคับ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางฯ
วิชาระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จานวนคาบทีส่ อน/สั ปดาห์ 1 คาบ /สัปดาห์
คาอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ
ความสนใจ พัฒนาการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ ายมัธยม ) ตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
แกนกลางฯ ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวติ และสังคม ด้วยกระบวนการเรี ยน การสอน
แบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการคิด การตัดสิ นใจ ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จนเกิดการ
เรี ยนรู ้และทักษะชีวติ
15. จุดประสงค์
เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีความรู ้เรื่ อง ความต้องการพื้นฐานของชีวติ การกาหนดเป้ าหมาย

ในการ

ดาเนินชี วติ การเตรี ยมตัวเข้าสู่ ระบบการคัดเลือกในระดับ อุดมศึกษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื บค้นข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา การเตรี ยมตัวสอบคัดเลือกในระบบสอบตรง การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน การ
พัฒนาทักษะการสื่ อสาร

การเตรี ยมตัวสอบสัมภาษณ์

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการทา

แบบทดสอบความถนัดทางวิชาการ และแบบฝึ กหัด คิดวิเคราะห์ ค่านิยมในการดาเนิ นชีวติ ค่านิยมในอาชีพ
การใช้ภาษาเพื่อแสดงทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์และการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณด้วยการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้
เหมาะสมกับลักษณะ

โดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยกาหนดรู ปแบบและจานวนสมาชิกกลุ่ม ให้
และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการใช้สถานการณ์จาลอง บทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนา

ทักษะการทางาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการสื่ อสารปฏิสัมพันธ์
เพื่อมุ่งให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การเข้าใจต่างวัฒนธรรม การทางานเป็ นทีม การมีภาวะผูน้ าในตน ทักษะ
การสื่ อสาร การเท่าทันสื่ อและสารสนเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตลอดจนทักษะอาชีพและ
ทักษะการเรี ยนรู ้

16.กระบวนการเรี ยนการสอน
สั ปดาห์ ที่ (คาบที)่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 1-2
มาตรฐานที่ :1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่าง
เรียน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรง
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ - นักเรี ยนในชั้นร่ วมกันแสดง
ทักษะการคิดแก้ปัญหา ( Critical ความคิดเห็นในหัวข้อที่กาหนดให้ เวลา
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการกลุ่มให้ - การมีปฏิสัมพันธ์
thinking & problem solving)
ประสบความสาเร็ จ โดยใช้
และการอภิปรายในชั้น
- การทางานกลุ่มและการ
กระบวนการกลุ่ม ตลอดจนปั ญหา เรี ยน
บริ หารจัดการภายในกลุ่ม
- การส่ งสมุดกิจกรรม
- ปั ญหาในการทางานกลุ่ม และ และวิธีแก้ปัญหา
แนะแนว
วิธีแก้ปัญหา

คาบเรี ยนที่ 3-10
มาตรฐานที่ :2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

- นักเรี ยนนาเสนอข้อมูลสนเทศ
ทักษะด้ านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ (Computing & ICT ทางการศึกษาโดย การจับกลุ่ม ๆ
ละ 5-6 คน สมาชิกในกลุ่มจะ
literacy)
- การค้นคว้าข้อมูลรายละเอียด ช่วยกันหาข้อมูลสนเทศจากสื่ อ
ของ คณะ/ สาขาวิชา ตามความ เทคโนโลยี
เกี่ยวกับรายละเอียดด้านต่าง ๆของ
สนใจ
คณะวิชาที่กลุ่มเลือกดังนี้
1. ชื่อคณะ / สถาบัน
2. ประวัติของคณะ
3. โครงสร้างหลักสู ตร
4. สาขาที่เปิ ดสอน และรายละเอียด
ของแต่ละสาขาวิชา
5. วิชาที่ใช้สอบเข้าศึกษา
6. คุณสมบัติของผูท้ ี่จะศึกษา
7. แนวทางในการประกอบอาชีพ
8. สถาบันที่เปิ ดสอน (รัฐ/เอกชน)
9.คะแนนสู งสุ ด-ต่าสุ ด (ย้อนหลัง 2
ปี การศึกษา)

- การเข้าชั้นเรี ยนตรง
เวลา
- การอภิปรายซักถาม
ในชั้นเรี ยน

สั ปดาห์ ที่ (คาบที)่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่าง
เรียน

10.ทาใบงานสรุ ปเนื้ อหารายงาน
- หลังจากที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ
ข้อมูลของกลุ่มแล้ว นักเรี ยนแต่ละ
กลุ่มรายงานจะเปิ ดโอกาส ให้เพื่อน
ร่ วมชั้น ซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหารายงานที่นาเสนอไป
คาบเรี ยนที่ 11-12
มาตรฐานที่ :2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

ทักษะการเรียนรู้ (Learning
skills)
- ระบบการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
- การวางแผนเพื่อศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
- อาชีพที่สอดคล้องกับคณะ/
สาขาวิชาตามความสนใจ

- อธิบายถึงระบบการ สอบคัดเลือก
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ของแต่ละสถาบัน
ทั้งของรัฐ และเอกชนให้นกั เรี ยน
ทราบ ระบบ TCAS และ การ
เตรี ยมความพร้อม ในการสอบตรง
ในแต่ละสถาบันการศึกษา
- นักเรี ยนจัดกลุ่มอาชีพที่สอดคล้อง
กับคณะ และสาขาที่นกั เรี ยนรู ้จกั

- การเข้าชั้นเรี ยนตรง
เวลา
- การอภิปรายซักถาม
ในชั้นเรี ยน

คาบเรี ยนที่ 13-14
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking skills)
- วิถีปฏิบตั ิของวัยรุ่ นไทยที่
สังคมยอมรับ
- ทักษะในการปฏิเสธเพื่อ
หลีกเลี่ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่าง ๆ

- อภิปรายในชั้นเรี ยนโดยให้
นักเรี ยน จับกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน
และแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตนของ
วัยรุ่ นไทยในปั จจุบนั ในหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. การคบเพื่อนต่างเพศในวัยเรี ยน
2. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
3 การทาแท้งกับสังคมไทย
4.คลินิกแท้งเสรี
5. วัยรุ่ น / วัยอันตราย
7.ภัยใกล้ตวั

- การเข้าชั้นเรี ยนตรง
เวลา
- การพูดรายงานหน้า
ชั้น
- การจดบันทึก การ
แสดงความคิดเห็นของ
สมาชิกกลุ่มลงในสมุด
กิจกรรม แนะแนว

สั ปดาห์ ที่ (คาบที)่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

คาบเรี ยนที่ 15-16
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

ทักษะการให้ ความร่ วมมือ
(Collaboration skills)
- การพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพด้วยการประเมิน ความ
ถนัด และความสามารถพิเศษ

กิจกรรมการเรียนการสอน

9. วิธีป้องกันตนเองจากพฤติกรรม
เสี ยงต่าง ๆ
- อภิปรายร่ วมกับนักเรี ยน ถึงวิถี
ปฏิบตั ิของวัยรุ่ นที่สังคมไทย
ยอมรับ
- นักเรี ยน เขียนรายงาน ตนเอง เรื่ อง
ข้อมูลทางด้านการศึกษาของตนเอง
รวมถึง ความสามารถ ความถนัด
ความสามารถพิเศษ และผลงาน
ต่าง ๆ ที่เป็ นรู ปธรรมที่นกั เรี ยนได้
เก็บรวบรวมไว้ เป็ นเอกสารเพื่อ
เตรี ยม จัดทาแฟ้มสะสมงาน ในการ
นาเสนอต่อถาบันการศึกษาที่
นักเรี ยนสนใจจะเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
- นักเรี ยนนาเสนอข้อมูลพื้นฐาน
ของตนเองให้เพื่อนในชั้นช่วยกัน
วิจารณ์ และเสริ มข้อบกพร่ องใน
การเขียน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่าง
เรียน

- การเข้าชั้นเรี ยนตรง
เวลา
- ความกระตือรื อร้นใน
การเรี ยนและการเขียน
รายงานข้อมูลพื้นฐาน
ของตนเอง

ตัวชี้วดั
รหัสกากับมาตรฐาน

ตัวชี้วดั

มาตรฐานที่ 1

1. รู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น

ผูเ้ รี ยนรู ้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผูอ้ ื่น

2. ยอมรับและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
3. มีความเชื่อมัน่ และภาคภูมิใจในตนเองและผูอ้ ื่น
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านการศึกษา ด้านอาชี พ

มาตรฐานที่ 2
ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนชีวิต ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ
ด้านส่ วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม

ด้านส่ วนตัวและสังคม ได้ตามความเป็ นจริ ง
2. สามารถตัดสิ นใจ และวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้าน
อาชีพ ด้านส่ วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่ 3

1. รู ้เท่าทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับ

2. สามารถดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข

ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
17 . การวัดและประเมินผลการเรียน ประเมินจาก :
- จานวนเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน ตลอดภาคการศึกษา
- การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมแนะแนว เช่น การอภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอผลงาน เป็ นต้น
- การส่ งงานตามกาหนดเวลา และตามลักษณะกิจกรรม เช่น รายงานกลุ่ม/เดี่ยว สมุดกิจกรรมแนะแนว
ผลการประเมิน :
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และผ่านจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และไม่ผา่ นจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด

ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus )
1. รหัสวิชา

กน 10
กิจกรรมแนะแนว 10 ( Guidance Activities 10)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายชื่ อวิชา
กิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.5
จานวนหน่ วยการเรียน
กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (แนะแนว )
สถานศึกษา
โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ภาคการศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา
2561
ชื่ อผู้สอน
อาจารย์ศศิธร วรรณพัฒน์ อาจารย์ จุฑามาศ มีอุสาห์
เงื่อนไขรายวิชา
สถานภาพวิชา
รายวิชาบังคับ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางฯ
วิชาระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จานวนคาบทีส่ อน/สั ปดาห์ 1 คาบ /สัปดาห์
คาอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ
ความสนใจ พัฒนาการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ ายมัธยม ) ตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
แกนกลางฯ ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวติ และสังคม ด้วยกระบวนการเรี ยน การสอน
แบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการคิด การตัดสิ นใจ ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จนเกิดการ
เรี ยนรู ้และทักษะชีวติ
15. จุดประสงค์
เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีความรู ้เรื่ อง ความต้องการพื้นฐานของชีวติ การกาหนดเป้ าหมาย

ในการ

ดาเนินชี วติ การเตรี ยมตัวเข้าสู่ ระบบการคัดเลือกในระดับ อุดมศึกษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื บค้นข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา การเตรี ยมตัวสอบคัดเลือกในระบบสอบตรง การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน การ
พัฒนาทักษะการสื่ อสาร

การเตรี ยมตัวสอบสัมภาษณ์

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการทา

แบบทดสอบความถนัดทางวิชาการ และแบบฝึ กหัด คิดวิเคราะห์ ค่านิยมในการดาเนิ นชีวติ ค่านิยมในอาชีพ
การใช้ภาษาเพื่อแสดงทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์และการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณด้วยการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยกาหนดรู ปแบบและจานวนสมาชิ กกลุ่ม ให้เหมาะสม
กับลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการใช้สถานการณ์จาลอง บทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาทักษะการ
ทางาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการสื่ อสารปฏิสัมพันธ์
เพื่อมุ่งให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การเข้าใจต่างวัฒนธรรม การทางานเป็ นทีม การมีภาวะผูน้ าในตน ทักษะ
การสื่ อสาร การเท่าทันสื่ อและสารสนเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตลอดจนทักษะอาชีพและ
ทักษะการเรี ยนรู ้

16.กระบวนการเรี ยนการสอน
สั ปดาห์ ที่ (คาบที)่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 1-2
มาตรฐานที่ :1
ตัวบ่งชี้ที่ :1,2

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

- การรายงานหน้าชั้นเรี ยน โดยให้
ทักษะการเรียนรู้ (Learning
นักเรี ยนแต่ละคนไปสัมภาษณ์รุ่นพี่
skills)
ในคณะที่นกั เรี ยน สนใจอยากจะ
- การเตรี ยมตัวศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ด้วยข้อมูลจาก ศึกษา ตามกติกาคือ นักเรี ยน 1
การสัมภาษณ์ นิสิต ตามคณะ/ คน สัมภาษณ์รุ่นพี่ 2 คน 2 คณะวิชา
เพื่อนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรี ยน
สาขาที่นกั เรี ยนสนใจ
ในหัวข้อดังนี้
1. ชื่อ –สกุล และสถาบันการศึกษา
2. คณะวิชาและชั้นปี ที่ศึกษา
3. แผนการเรี ยนเดิมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. เหตุผลในการเลือกศึกษา
5. การเลือกอันดับของการสอบ
6. สาขาวิชาที่เปิ ดสอน
7. ขั้นตอนและ เกณฑ์คะแนนใน
การสอบตรง
8. ช่วงเวลาที่รับสมัครสอบตรง
9. บุคลที่มีส่วนช่วยตัดสิ นใจเลือก
คณะ
10. ความรู ้เกี่ยวกับรายละเอียดของ
คณะวิชาก่อนจะเลือกศึกษา
11. ความสัมพันธ์ของรุ่ นพี่-น้องใน
คณะ
12. การฝึ กงานของคณะฯ
13. ความก้าวหน้าในตลาดแรงงาน
ของคณะฯ

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรง
เวลา
- สังเกตการให้ความ
ร่ วมมือ
และนาเสนอรายงาน
สัมภาษณ์
- การส่ งสมุดกิจกรรม
แนะแนว บันทึกผลการ
สอบตรง

สั ปดาห์ ที่ (คาบที)่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน

14. สถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอน
15. สถาบันของรัฐ / เอกชนจะ
จัดการเรี ยนการสอนแตกต่างกัน
หรื อไม่
16. การเรี ยนการในแต่ละชั้นปี
แตกต่างกันอย่างไร
17. พี่พอใจในผลการเรี ยนของ
ตนเองหรื อไม่เพราะเหตุใด
18. หลังจากจบการศึกษาแล้วอยาก
ประกอบอาชีพอะไร
19. ถ้าอยากเรี ยนคณะเดียวกับพี่
ต้องเตรี ยมตัวอย่างไร
20. ขอถ่ายเอกสารบัตรนักศึกษา
แนบ ท้ายรายงานสัมภาษณ์
คาบเรี ยนที่ 3-5
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

ทักษะอาชีพ ( Career skills)
- ความรู ้เรื่ องอาชีพอิสระ
- เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
- อาชีพอิสระและขั้นตอนการ
ประกอบอาชีพ
- จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
- การประกอบอาชีพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

- อธิ บายถึงอาชีพต่าง ๆ หลังจาก
บุคคลจบการศึกษาแล้วสามารถ
ประกอบอาชีพได้ตามความรู ้
ความสามารถที่ศึกษามา และมี
อาชีพ อีกกลุ่มหนึ่งที่เรี ยกว่าอาชีพ
อิสระ และเป็ นอาชีพที่ไม่ตอ้ งขึ้น
ตรงกับหน่วยงานใด ผูป้ ระกอบ
อาชีพไม่ตอ้ งศึกษาในระดับสู งก็
สามารถ ประกอบอาชีพได้แต่ตอ้ งมี
ฝี มือในการประกอบการ
- นักเรี ยนจับคู่กนั ทารายงาน
ขั้นตอนการประกอบอาชีพอิสระที่
นักเรี ยนสนใจ 1 อาชีพ แล้วนาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน

- การเข้าชั้นเรี ยนตรง
เวลา
- สังเกตการณ์ให้ความ
ร่ วมมือ และนาเสนอ
รายงานสัมภาษณ์
- การส่ งสมุดกิจกรรม
แนะแนว บันทึกผลการ
สอบตรง

สั ปดาห์ ที่ (คาบที)่
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 6-12
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

คาบเรี ยนที่ 13-16
มาตรฐานที่ :2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1,2

สาระการเรี ยนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่างเรียน

ทักษะการเรียนรู้ (Learning
skills)
- ทักษะการนาเสนอผลงานด้วย
การรายงานผลจากการ
สัมภาษณ์นิสิตที่ศึกษาอยูใ่ น
คณะ/สาขาวิชาที่นกั เรี ยนสนใจ
- การนาเสนอการทา
สื่ อการศึกษาเพื่อรณรงค์การ
ป้ องกันภัยทางเพศ (STOP
TEEN MOOM)
ทักษะอาชีพ ( Career skills)
- การทดสอบบุคลิกภาพกับ
อาชีพ (SDS)

- นักเรี ยนนาเสนอรายงานการ
สัมภาษณ์รุ่นพี่ ตามหัวข้อที่
สัมภาษณ์ หน้าชั้นเรี ยน
-นักเรี ยนจับกลุ่มละ 5-6 คน ทาสื่ อ
รณรงค์การป้ องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่ น
- นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอเนื้อหา
ของการทางานด้วยสื่ อการศึกษาที่
แตกต่างกัน

- สังเกตการให้ความ
ร่ วมมือ และนาเสนอ
รายงานสัมภาษณ์
-นักเรี ยนให้ความร่ วมมือ
ในการผลิตสื่ อและ
นาเสนอผลงานของแต่
ละกลุ่มอย่างตั้งใจ

- นักเรี ยนทุกคนทาแบบสารวจ
บุคลิกภาพ – อาชีพ (SDS)
- แปลผลแบบสารวจฯและตอบข้อ
ซักถามหลังจากการ แปลผลแบบ
สารวจฯ

- การเข้าชั้นเรี ยนตรง
เวลา
- ความตั้งใจในการทา
แบบสารวจ
- การแสดงความคิดและ
ซักถามถึงผลของการ
แปลผลของแบบสารวจฯ

ตัวชี้วดั
รหัสกากับมาตรฐาน

ตัวชี้วดั

มาตรฐานที่ 1

1. รู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น

ผูเ้ รี ยนรู ้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผูอ้ ื่น

2. ยอมรับและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
3. มีความเชื่อมัน่ และภาคภูมิใจในตนเองและผูอ้ ื่น
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านการศึกษา ด้านอาชี พ

มาตรฐานที่ 2
ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนชีวิต ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ
ด้านส่ วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม

ด้านส่ วนตัวและสังคม ได้ตามความเป็ นจริ ง
2. สามารถตัดสิ นใจ และวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้าน
อาชีพ ด้านส่ วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่ 3

1. รู ้เท่าทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับ

2. สามารถดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข

ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
17 . การวัดและประเมินผลการเรียน ประเมินจาก :
- จานวนเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน ตลอดภาคการศึกษา
-

การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมแนะแนว เช่น การอภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอผลงาน เป็ นต้น
- การส่ งงานตามกาหนดเวลา และตามลักษณะกิจกรรม เช่น รายงานกลุ่ม/เดี่ยว สมุดกิจกรรมแนะแนว
ผลการประเมิน :
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และผ่านจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และไม่ผา่ นจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด

ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus )
1. รหัสวิชา

กน 11
กิจกรรมแนะแนว 11 ( Guidance Activities 11)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายชื่ อวิชา
กิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.6
จานวนหน่ วยการเรียน
กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (แนะแนว )
สถานศึกษา
โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ภาคการศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา
2561
ชื่ อผู้สอน
อาจารย์ ดร. สมคิด กอมณี
เงื่อนไขรายวิชา
สถานภาพวิชา
รายวิชาบังคับ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางฯ
วิชาระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จานวนคาบทีส่ อน/สั ปดาห์ 1 คาบ /สัปดาห์
คาอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวเป็ นกิ จกรรมที่จดั ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ
ความสนใจ พัฒนาการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิ ตร ( ฝ่ ายมัธยม )
ตอบสนองตามจุ ดมุ่ งหมายของหลักสู ตรแกนกลางฯ
ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวติ และสังคม ด้วยกระบวนการเรี ยน การสอน แบบเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการคิด การตัดสิ นใจ ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จนเกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะที่สาคัญ
และจาเป็ นในการดาเนินชีวติ
15. จุดประสงค์
เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีความรู ้เรื่ อง ความต้องการพื้นฐานของชีวติ การกาหนดเป้าหมาย

ในการ

ดาเนินชี วติ การเตรี ยมตัวเข้าสู่ ระบบการคัดเลือกในระดับ อุดมศึกษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื บค้นข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา การเตรี ยมตัวสอบคัดเลือกในระบบสอบตรง การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน การ
พัฒนาทักษะการสื่ อสาร

การเตรี ยมตัวสอบสัมภาษณ์

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการทา

แบบทดสอบความถนัดทางวิชาการ และแบบฝึ กหัด คิดวิเคราะห์ ค่านิยมในการดาเนิ นชีวติ ค่านิยมในอาชีพ
การใช้ภาษาเพื่อแสดงทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์และการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ ด้วยการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่มกาหนดรู ปแบบและจานวนสมาชิกกลุ่ม ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การใช้สถานการณ์จาลอง บทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาทักษะการ
ทางาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการสื่ อสารปฏิสัมพันธ์
เพื่อมุ่งให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การเข้าใจต่างวัฒนธรรม การทางานเป็ นทีม การมีภาวะผูน้ า
ในตน ทักษะการสื่ อสาร การเท่าทันสื่ อและสารสนเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตลอดจน
ทักษะอาชีพและทักษะการเรี ยนรู ้
16. กระบวนการเรียนการสอน
สัปดาห์ ที่ ( คาบที่ )
มาตรฐานที่ ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 1 - 2
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 2

สาระการเรียนรู้
(เนื้อหา)
ทักษะด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
( Computing & ICT Literacy)
- การค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาจากสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
- แนะนา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้Web site
ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ผูส้ อนนาเสนอข้อมูลติดตามผล
การศึกษาต่อของนักเรี ยนม.6 ในระบบ
TCAS * ปี การศึกษา 2561
-นักเรี ยนนาเสนอจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษาเป็ นรายบุคคล
-ผูส้ อนบรรยายความสาคัญของทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สื บค้นข้อมูลด้านการศึกษา การสมัคร
สอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ททั้งใน
ระบบ TCAS
-แนะนานักเรี ยนให้หมัน่ ตรวจสอบ
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
- ให้นกั เรี ยนสื บค้นหา Website ที่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกในระดับอุดมศึกษา

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่ างเรียน
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- การพูดรายงานหน้าชั้น
เรี ยน เป็ นรายบุคคล เพื่อ
นาเสนอจุดมุง่ หมายทางการ
ศึกษา
-การพูดรายงานหน้าชั้นเรี ยน
เป็ นรายบุคคล เพื่อแสดงผล
การสื บค้นข้อมูล

-การจดบันทึกข้อมูลทาง
การศึกษา การรับสมัครฯ
ลงในสมุดกิจกรรมแนะแนว

สัปดาห์ ที่ ( คาบที่ )
มาตรฐานที่ ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 3 -4
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

สาระการเรียนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล /
ประเมินผลระหว่ างเรียน

ทักษะการเรียนรู้
- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- ผูส้ อนเอื้ออานวยให้นกั เรี ยนอภิปราย - สังเกตการให้ความร่ วมมือ
- การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ร่ วมกันถึงการสร้างจุดมุ่งหมายทาง
ในการอภิปรายและการ
การศึกษาให้สอดคล้องกับความสนใจ รายงานผลการเรี ยน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพเฉพาะตน
และศักยภาพของตนเอง
- ติดตามผลการศึกษาระดับชั้น ม.4 ม5
-การมีปฏิสมั พันธ์ และการ
-ให้นกั เรี ยนรายงานผลการเรี ยนและ
ของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
อภิปรายในชั้นเรี ยน
ประเมินตนเองเพื่อคาดคะเนผลการ
สอบ GAT , PAT ล่วงหน้า
- การส่งสมุดกิจกรรม
( Learning Skill )

- วิธีการคิดคะแนนสอบตามสัดส่วน
องค์ประกอบในระบบแอดมิชชัน่

- ผูส้ อนบรรยาย เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง
วิธีการคิดคะแนนสอบตามสัดส่วนใน
ระบบ TCAS รอบที่ 4 ADMISSION

แนะแนว (บันทึกความ
ต้องการพื้นฐานและบันทึก
วิธีการคิดคะแนนสอบ ตาม
สมรรถภาพของนักเรี ยน )

-ให้นกั เรี ยนทดลองคิดแปลงคะแนน
สอบจากการประมาณคะแนนGPAX
GAT PAT และคะแนน O-NET
ในรายวิชาที่นกั เรี ยนต้องใช้ยนื่ สมัคร
เพื่อศึกษาต่อใน คณะ/สาขาวิชาที่
นักเรี ยนสนใจ ก่อนสมัครจริ ง
คาบเรี ยนที่ 5 - 6
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 3

ทักษะชีวติ
( Life Skill )
- ความหมายของจิตสาธารณะ
- การทากิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อ
พัฒนาตนและเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาต่อ

- ผูส้ อนบรรยายถึง ความสาคัญ
ลักษณะ และประโยชน์ของการทา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ
-จัดให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มทากิจกรรม
จิตสาธารณะ (กลุ่มละ 10-15 คน )
-นักเรี ยนแต่ละกลุ่มประชุมหารื อเพื่อ
นาเสนอรู ปแบบและลักษณะกิจกรรม
-ให้นกั เรี ยนทารายงานการทากิจกรรม
จิตสาธารณะตามแบบฟอร์มที่ผสู ้ อน
จัดเตรี ยมให้

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- ความกระตือรื อร้นในการ
สื บค้นข้อมูลเพื่อเขียน
โครงการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ
-การอภิปราย การแสดง
ความคิดเห็นในกลุ่ม
-การส่งรายงานการจัด
กิจกรรมฯก่อนปิ ดภาคเรี ยน

สัปดาห์ ที่ ( คาบที่ )
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 7 - 8
มาตรฐานที่ : 3
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

คาบเรี ยนที่ 9
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1 , 2

คาบเรี ยนที่ 10
มาตรฐานที่ : 1
ตัวบ่งชี้ที่ : 2

สาระการเรียนรู้
(เนื้อหา)

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล /
ประเมินผลระหว่ างเรียน

ทักษะอาชีพ ( Career Skill )
- ผูส้ อนนาอภิปรายเพื่อให้นกั เรี ยน
- ค่านิยมสากล ที่เหมาะสมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย
ดาเนินชีวติ ( Life Skill )
และลักษณะของค่านิยมในการดาเนิน
ชีวติ ที่เหมาะสม
- ค่านิยมในการดาเนินชีวติ ของคนไทย
- นักเรี ยนทาแบบสารวจค่านิยมทาง
- การประเมินและสารวจค่านิยมทาง อาชีพ
-แบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามความสมัครใจ
อาชีพ ( Career Value )
เพื่ออภิปราย แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับค่านิยมในอาชีพที่นกั เรี ยนแต่
ละคนสนใจ
-นักเรี ยนเขียนสรุ ปค่านิยมในการ
ดาเนินชีวติ และค่านิยมทางอาชีพของ
ตนเอง
ทักษะการสื่ อสาร ( Communication
- ผูส้ อนบรรยายเรื่ องความสาคัญของ
Skill )
การสอบสัมภาษณ์ในระบบสอบตรง
- การเตรี ยมตัวสอบสัมภาษณ์ใน
-บทบาทสมมุติ ฝึ กการพูด การ
แสดงออกที่เหมาะสมเพื่อเตรี ยมตัว
ระบบสอบตรง
สอบสัมภาษณ์

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- ความกระตือรื อร้นในการ
การอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น ในขณะทางานกลุ่ม
และการรายงานหน้าชั้น
-การบันทึกผลการดาเนิน
กิจกรรมลงในสมุดกิจกรรม
แนะแนว

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- การแสดงบทบาทสมมุติ
- บันทึกการฝึ กตอบคาถาม
สัมภาษณ์ในสมุดกิจกรรม
แนะแนว
-การอภิปรายซักถามในชั้น
เรี ยน

ทักษะด้ านการคิดสร้ างสรรค์ และสรร
สร้ างนวัตกรรม ( Creativity &
Innovation Skill )

- เทคนิคและวิธีการจัดทาแฟ้มสะสม
ผลงาน เพื่อการศึกษาต่อ

- บรรยายเรื่ องความสาคัญของการ
จัดทาแฟ้มสะสมงานเพื่อใช้ประกอบ
การสอบสัมภาษณ์และการศึกษาต่อ
-บรรยายวิธีการจัดทาแฟ้มสะสมงาน
ตามคู่มือการจัดทาแฟ้มสะสมงาน
-บรรยาย ยกตัวอย่างลักษณะของแฟ้ม
สะสมงานที่มีคุณภาพ
-ให้นกั เรี ยนจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- ความตั้งใจในการทาแฟ้ม
สะสมงาน
-การนาเสนอผลงานที่
สมควรนาเสนอไว้ในแฟ้ม
สะสมผลงาน
-การอภิปรายซักถามในชั้น
เรี ยน

สัปดาห์ ที่ ( คาบที่ )
มาตรฐานที่
ตัวบ่ งชี้ที่
คาบเรี ยนที่ 11-12
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1

สาระการเรียนรู้
(เนื้อหา)
ทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking Skill)
- ลักษณะข้อสอบ GATคิดเชื่อมโยง
คิดวิเคราะห์ และเทคนิคการทา
แบบทดสอบเพื่อเตรี ยมตัวสอบ
คัดเลือกในระบบแอดมิชชัน่

คาบเรี ยนที่ 13-14
มาตรฐานที่ : 2
ตัวบ่งชี้ที่ : 1

(Critical thinking Skill)

ถนัดทางวิชาการ

มาตรฐานที่ : 3
ตัวบ่งชี้ที่ : 2

- บรรยายเรื่ องลักษณะข้อสอบ คิด
เชื่อมโยง คิดวิเคราะห์ และเทคนิคการ
ทาข้อสอบ
- ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัด คิด
เชื่อมโยง คิดวิเคราะห์
-นักเรี ยนร่ วมกันเฉลยแบบทดสอบ
- อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจ

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- ความตั้งใจในการทา
แบบฝึ กหัดคิดเชื่อมโยง คิด
วิเคราะห์
-การส่งงานแบบฝึ กหัด

- ผูส้ อนอธิบายลักษณะข้อสอบความ
ถนัดทางวิชาการ ( Scholastic Aptitude
Test )
- ให้นกั เรี ยนฝึ กทาแบบทดสอบความ
ถนัดทางวิชาการ
-นักเรี ยนร่ วมกัน เฉลยแบบทดสอบ
ความถนัดทางวิชาการ
- อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจ

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- ความตั้งใจในการทา
แบบฝึ กหัดความถนัดทาง
วิชาการ
-การส่งงานแบบฝึ กหัด

ทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ

- ความเข้าใจเรื่ องแบบทดสอบความ

คาบเรี ยนที่ 15-16

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล /
ประเมินผลระหว่ างเรียน

ทักษะการสื่ อสาร
-บรรยายความสาคัญของการสร้าง
ความสัมพันธ์และการรักษา
- การใช้ภาษาอย่างสร้าง สรรค์ เพื่อ สัมพันธภาพ
-นักเรี ยนแสดงบทบาทสมมุติเพื่อฝึ ก
สร้างมนุษยสัมพันธ์
ทักษะการสื่ อสาร และเพื่อสร้าง
-การใช้ภาษาเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก สัมพันธภาพ
-บรรยายความสาคัญของการมีทศั นคติ
เชิงบวกต่อเพื่อนมนุษย์
- กิจกรรมกลุ่มฝึ กทักษะการพูดเพื่อ
แสดงทัศนคติเชิงบวก
( Communication Skill )

- การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
- การร่ วมแสดงความคิดเห็น
-ความร่ วมมือในการแสดง
บทบาทสมมุติ และการทา
กิจกรรมกลุ่ม

ตัวชี้วดั
รหัสกากับมาตรฐาน

ตัวชี้วดั

มาตรฐานที่ 1

1. รู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น

ผูเ้ รี ยนรู ้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผูอ้ ื่น

2. ยอมรับและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีความเชื่อมัน่ และภาคภูมิใจในตนเองและผูอ้ ื่น
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน

มาตรฐานที่ 2
ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพด้านส่วนตัว

ส่วนตัวและสังคม ได้ตามความเป็ นจริ ง
2. สามารถตัดสิ นใจ และวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน

และสังคม ได้อย่างเหมาะสม

ส่วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 3

1. รู ้เท่าทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้

2. สามารถดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข

อย่างมีความสุข

17 การวัดและประเมินผลการเรียน ประเมินจาก :
- จานวนเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน ตลอดภาคการศึกษา
- การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรี ยน เช่น การอภิปราย การทางานกลุ่ม
นาเสนอผลงาน เป็ นต้น
- การส่ งงานตามกาหนดเวลา และตามลักษณะกิจกรรม เช่น รายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว สมุด
กิจกรรมแนะแนว
ผลการประเมิน :
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และผ่านจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และไม่ผา่ นจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด

การ

ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus )
กน 12

1. รหัสวิชา

กิจกรรมแนะแนว 12 ( Guidance Activities 12)
2. รายชื่ อวิชา
กิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.6
3. จานวนหน่ วยการเรียน
4. กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (แนะแนว )
5. สถานศึกษา
โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
6. ภาคการศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 2
7. ปี การศึกษา
2561
8. ชื่ อผู้สอน
อาจารย์ ดร. สมคิด กอมณี
9. เงื่อนไขรายวิชา
10. สถานภาพวิชา
รายวิชาบังคับ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางฯ
11. วิชาระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
12. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
13. จานวนคาบทีส่ อน/สั ปดาห์ 1 คาบ /สัปดาห์
14. คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมแนะแนวเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ
ความสนใจ พัฒนาการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ ายมัธยม ) ตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
แกนกลางฯ ครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวติ และสังคม ด้วยกระบวนการเรี ยน การสอน
แบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการคิด การตัดสิ นใจ ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จนเกิดการ
เรี ยนรู ้และทักษะชีวติ
15. จุดประสงค์
เพื่อให้นกั เรี ยนได้ศึกษาสาระความรู ้เกี่ยวกับคณะ/ สาขาวิชา

จากวิทยากรที่เป็ นนิสิต

นักศึกษาของแต่ละคณะ/สาขาวิชาตามความสนใจ ทาให้นกั เรี ยนได้ตระหนักรู ้และเห็นความสาคัญของ
การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างจุดมุ่งหมายทางการศึกษา

การสารวจความสามารถทางด้านทักษะ

สังคม การพัฒนาทักษะการสื่ อสารการเจรจาต่อรองเพื่อรักษาสิ ทธิ และลดความขัดแย้ง

การพัฒนา

ทักษะการแก้ปัญหาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนากิจนิสัยในการทางานร่ วมกัน

ด้วยการจัด

ประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยกาหนดรู ปแบบและจานวนสมาชิ กกลุ่มให้
เหมาะสมกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
กรณี ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการทางาน

การใช้สถานการณ์จาลองบทบาทสมมุติและ

กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการ

สื่ อสารปฏิสัมพันธ์
เพื่อมุ่งให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การเข้าใจต่างวัฒนธรรม การทางานเป็ นทีม การมีภาวะ
ผูน้ าในตน ทักษะการสื่ อสาร การเท่าทันสื่ อและสารสนเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ตลอดจนทักษะอาชีพและทักษะการเรี ยนรู ้
16. กระบวนการเรียนการสอน

คาบ
เรียนที่
1

ชื่อกิจกรรม

สาระการเรี ยนรู้
(จุดมุ่งหมาย)

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่ าง
เรียน

การแนะแนว

- เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ รับ

- ผู้สอนอธิบายรายละเอียดของ - การเข้ าเรี ยนตรงเวลา

การศึกษาต่อใน

ทราบข้ อมูล รายละเอียด งานที่นกั เรี ยนต้ องทาคือ การ

ระดับอุดมศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร ใน

เชิญวิทยากรซึง่ เป็ นรุ่นพี่ปี 4ขึ ้น - การแบ่งกลุม่ นักเรี ยนใน

คณะ /สาขาวิชาต่าง ๆ

ไปในคณะ/สาขาวิชาที่นกั เรี ยน แต่ละวิชาเอกและการแจ้ ง

- การอภิปรายในชันเรี
้ ยน

รวมทังประสบการณ์
้
ใน แต่ละกลุม่ สนใจที่จะศึกษาต่อ

รายชื่อคณะ / สาขาวิชาที่

การเรี ยนจากวิทยากรที่ ในระดับ อุดมศึกษา

นักเรี ยนแต่ละกลุม่ สนใจ

เป็ นนิสิตโดยตรง

เลือกเชิญเป็ นวิทยากร
- ครูให้ เวลานักเรี ยนแต่ละ

-การบันทึกผลที่ได้ จาก

วิชาเอกแบ่งกลุม่ ๆ ละ 5 – 6

การร่วมกิจกรรมในชัน้

คน จากนันให้
้ นกั เรี ยน

เรี ยนลงในสมุดกิจกรรม

ปรึกษาหารื อกันเพื่อเลือกคณะ/ แนะแนว
คณะ/สาขาวิชาที่สนใจร่วมกัน

คาบ
เรียนที่

ชื่อกิจกรรม

สาระการเรี ยนรู้
(จุดมุ่งหมาย)

กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้ องกับวิชาเอกที่นกั เรี ยน
กาลังศึกษาอยู่
- นักเรี ยนแต่กลุม่ แจ้ งชื่อคณะ/
สาขาวิชาที่เลือกเชิญ ให้ ผ้ สู อน
และเพื่อนๆทราบเพื่อป้องกัน
การเชิญซ ้าซ้ อน
-สอบถามติดตามผลการสอบ
ตรงของนักเรี ยนในบางวิชาเอก
-นักเรี ยนที่มีคะแนนมาตรฐาน
เช่น SAT SMART1 IELTS
CUTEP TUGET ผ่านเกณฑ์
ต่าสุดของปี ที่แล้ วในระบบสอบ
ตรงคณะต่างๆ แสดงความ
คิดเห็นและบอกเล่าวิธีการ
เตรี ยมตัวสอบ

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่ าง
เรียน

คาบ
เรียนที่

ชื่อกิจกรรม

2-3 -เทคนิคการเตรี ยม
ตัวสอบสัมภาษณ์

สาระการเรี ยนรู้
(จุดมุ่งหมาย)

กิจกรรมการเรี ยนการสอน

- เพื่อให้ นกั เรี ยนตระหนัก - นักเรี ยนร่วมระดมสมองเพื่อ

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่ าง
เรียน
- การเข้ าเรี ยนตรงเวลา

ถึงความสาคัญของการ คาดการณ์ ว่าคาถามที่เป็ นไปได้ - การอภิปรายในชันเรี
้ ยน
สอบสัมภาษณ์ในระบบ ในการสัมภาษณ์มีอะไรบ้ าง

- การบันทึกผลที่ได้ จาก

สอบตรงและการเตรี ยม -ผู้สอนนาเสนอคาถามที่

การร่วมกิจกรรมในชัน้

ตัวสอบ

เรี ยนลงในสมุดกิจกรรม

กรรมการสัมภาษณ์เคยใช้ ใน

- เพื่อให้ นกั เรี ยนทราบถึง การสอบคัดเลือกนักเรี ยนเพื่อ
แนวคาถามและคาตอบที่ ศึกษาต่อในคณะ/สาชาวิชา
เหมาะสมตลอดจนการ ต่างๆ
วางตนขณะสัมภาษณ์

- สุม่ เรี ยกนักเรี ยนแสดงบทบาท
สมมุติ จาลองสถานการณ์การ
สอบสัมภาษณ์
-นักเรี ยนฝึ กตอบคาถาม
สัมภาษณ์ให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และเหมาะสมกับ
ตัวตนของนักเรี ยน
-ก่อนจบคาบ ผู้สอนสอบถาม
ติดตามผลการเชิญวิทยากร
นิสิตของนักเรี ยนแต่ละกลุม่ และ
ตกลงลาดับ วันเวลาในการ
บรรยายแนะแนวฯ
-ผู้สอนแจกหนังสือเชิญฯ ให้
ตัวแทนแต่ละกลุม่ นาไปให้
วิทยากร นิสิตที่รับเชิญ

แนะแนว

คาบ
เรียนที่

ชื่อกิจกรรม

4-14 แนะแนวการศึกษา
ต่อในคณะ/

สาระการเรี ยนรู้
(จุดมุ่งหมาย)

- เพื่อให้ นกั เรี ยนรับทราบ - ผู้สอนให้ นกั เรี ยนที่เชิญนิสิตที่ - การเข้ าเรี ยนตรงเวลา
ข้ อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร กาลังศึกษาอยูใ่ นชันปี
้ ที่ 4-5-6

สาขาวิชาตามความ รายละเอียดเกี่ยวกับ
สนใจ

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดผล/
ประเมินผลระหว่ าง
เรียน

ในคณะ/สาขาวิชาที่แต่ละกลุ่ม

- การอภิปรายในชันเรี
้ ยน
- การบันทึกข้ อมูล

คณะ/สาขาวิชาที่นกั เรี ยน สนใจจะศึกษาต่อ ดาเนินการ

รายละเอียดของแต่ละ

แต่ละกลุม่ สนใจ

บรรยาย

คณะ/สาขาวิชาลงในสมุด

- เริ่มด้ วยการกล่าวแนะนา

กิจกรรมแนะแนว

วิทยากร เชิญวิทยากรบรรยาย
ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กล่าวขอบคุณ,มอบของที่ระลึก
พูดคุยซักถามเพิ่มเติมหลังคาบ
เรี ยน
- เรี ยงลาดับการบรรยายจนครบ
ทุกกลุม่
- ผู้สอนติดตามผลการสอบตรง
ของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเป็ น
ระยะๆ
-นัดหมายให้ คาแนะนาเรื่ องการ
เตรี ยมตัวสอบสัมภาษณ์นอก
คาบเรี ยน

ตัวชี้วดั
รหัสกากับมาตรฐาน

ตัวชี้วดั

มาตรฐานที่ 1

1. รู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น

ผูเ้ รี ยนรู ้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผูอ้ ื่น

2. ยอมรับและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีความเชื่อมัน่ และภาคภูมิใจในตนเองและผูอ้ ื่น
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน

มาตรฐานที่ 2
ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพด้านส่วนตัว
และสังคม ได้อย่างเหมาะสม

ส่วนตัวและสังคม ได้ตามความเป็ นจริ ง
2. สามารถตัดสิ นใจ และวางแผนชีวติ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน
ส่วนตัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่ 3

1. รู ้เท่าทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้

2. สามารถดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข

อย่างมีความสุข

17 การวัดและประเมินผลการเรียน ประเมินจาก :
- จานวนเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน ตลอดภาคการศึกษา
- การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรี ยน เช่น การอภิปราย การทางานกลุ่ม
การนาเสนอผลงาน เป็ นต้น
- การส่ งงานตามกาหนดเวลา และตามลักษณะกิจกรรม เช่น รายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว สมุด
กิจกรรมแนะแนว

ผลการประเมิน :
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และผ่านจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาที่จดั กิจกรรม และไม่ผา่ นจุดประสงค์ตามกิจกรรมที่กาหนด

