แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จัดทาโดย
นางศุภมาส ศรีแดงบุตร
ตาแหน่ง ครู

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดาริ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาคเรียนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย.... นางศุภมาส ศรีแดงบุตร
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

ก
คานา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดาเนินชีวิตและสังคมรวมทั้งสามารถ
ปรับ ตัว ได้อย่างเหมาะสม และอยู่ ร่ว มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุ ข โดยแบ่งการจัดการเรียนรู้เป็น 3 กลุ่ ม
กิจกรรม คือ
1. ด้านการศึกษา
2. ด้านการงานและอาชีพ
3. ด้านชีวิตและสังคม
ทั้งนี้การออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวได้ส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ได้ แ ก่ ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิ ด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สาหรับเนื้อหาที่นามาใช้ในการจัดกิจกรรมผู้เขียนได้นามาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้และนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
นางศุภมาส ศรีแดงบุตร
ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

สารบัญ
คานา
ตอนที่ 1
คาอธิบายการจัดกิจกรรมแนะแนว
ตารางวิเคราะห์คาอธิบายการจัดกิจกรรมแนะแนว
กาหนดการจัดการเรียนรู้
การวัดประเมินผลกิจกรรมแนะแนว
ตอนที่ 2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ทุกคนมีดีที่ไม่จาเป็นต้องเหมือนกัน
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง จะรู้จักดีต้องมีข้อมูล
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง นี่คือฉันนั่นคือเธอ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง ออนไลน์ดี..ไม่มีภัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 เรื่อง คิดถูก คิดผิด ชีวิตเลือกได้
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 เรื่อง EQ ดีมีความสุข

หน้า
ก
ข
ค
ง
จ
1
10
21
41
50
60
72

ข
คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมแนะแนว
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักตนเองด้านความถนัด ความ
สนใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น พึ่งตนเอง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมี
คุณภาพ มีทักษะ ปรั บ ตัว ให้ดารงชีวิตอยู่ในสั งคมได้อย่างมีความสุข มีค่านิยมที่ดีงามในการดาเนินชีวิต
เสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม แสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย รู้
และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ พัฒนาทักษะ
การวางแผนชีวิตและสังคมและเลือกแนวทางการศึกษา สามารถวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพตามที่ตนเอง
ถนัดและสนใจ ได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพ มีทักษะการคิดการสื่อสาร มีสุขภาพจิต ดี รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม มี
จิตสานึกในการทาประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ มสัมพันธ์ กิจกรรมทางจิตวิทยา สถานการณ์จริง อบรม แสดง
บทบาทสมมติ เล่นเกม สาธิต ศึกษาค้นคว้า สารวจ และรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งใช้กระบวนการการดาเนิน
กิจกรรมด้วยโครงการและแนวทางการจัดกิจกรรมตามกระบวนการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มั่งมุ่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและรู้รักสามัคคี พร้อมทั้งส่งผล
ให้เกิดสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสามารถนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการชีวิตประจาวันได้
จุดประสงค์สาคัญ
1. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดาเนินชีวิตและสังคม
3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ค
ตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา
ตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่
จุดประสงค์สาคัญ
1. 1.เพื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก
เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนเรียนรู้
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
2 1.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก
เข้าใจศักยภาพของตนเองด้านการ
เรียน
2.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
สามารถวางแผนการเรียนได้
เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถ
วางแผนการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับคุณสมบัติของตนเอง

เนื้อหา
-การยอมรับตนเองและผู้อื่น
-การรู้เท่าทันโลกออนไลน์

กิจกรรม
1.ปฐมนิเทศกิจกรรม
2.ทุกคนมีดีที่ไม่จาเป็นต้อง
เหมือนกัน
3.ออนไลน์ดีไม่มีภัย
4.คิดถูกคิดผิดชีวิตเลือกได้
5.EQ ดีมีสุข

-ความสามารถทางการเรียน
-การตัดสินใจเลือกอย่าง
เหมาะสม

1.นี่คือฉันนั่นคือเธอ

-ข้อมูลอาชีพที่สนใจ

1.จะรู้จักดีต้องมีข้อมูล

ง
กาหนดการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2
ลาดับ
จุดประสงค์สาคัญ
ที่
1 1.ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
รู้จัก เข้าใจ รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น
2.ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
สามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข

2

สาระสาคัญ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1.ปฐมนิเทศกิจกรรม/
ชีวิตและสังคม
กิจกรรมสร้าง
ความคุ้นเคย
2.ความเปลี่ยนแปลงของ
วัยรุ่น
3.การดูแลร่างกายที่
เหมาะสมกับวัยที่
เปลี่ยนแปลง
4.ยอมรับบุคลิกภาพของ
ตนเองและผู้อื่น
5.การพัฒนาบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม
6.การรู้เท่าทันอารมณ์
และการแสดงออกของ
อารมณ์
ที่เหมาะสม
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
1.หลักสูตรมัธยมศึกษาปี
การศึกษา
สามารถวางแผนการ
ที่ 1
เรียน อาชีพ รวมทั้งการ -โครงสร้าง
ดาเนินชีวิตและสังคม -การวัดประเมินผล
2.การปรับตัวในการ
เรียนระดับมัธยมศึกษา
3.อาชีพพื้นฐานในชีวิต
การงานและอาชีพ
4.อาชีพในชุมชน
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)
10

น้าหนัก
50

4

25

4

25

18

100

จ
การกาหนดการวัดผล
การวัดผลกิจกรรมแนะแนว
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วย
การ
เรียนรู้ที่
1

ชื่อหน่วยฯ
ชีวิตและสังคม

จานวน
ชั่วโมง
สอน
10

ชั่วโมงที่
1

2-10

2

การศึกษา

4

1-4

3

การงานและ
อาชีพ

4

1-4

ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้

ภาระงาน/
ชิ้นงาน

1.ผู้เรียนรู้ เข้าใจ
และสามารถวาง
แผนการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว
2.ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ
รักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น
3.ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ สามารถ
ปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข
4.ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ สามารถวาง
แผนการเรียนได้
เหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง
5.ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ สามารถเข้าสู่
การวางแผนอาชีพ
พื้นฐานได้

-

ปลาย
ภาค
-

-ใบงาน
-แบบสารวจ

25 25

-

50

-

-

-ใบงาน

25

-

-

25

-

-

-ใบงาน
-รายงาน
-การนาเสนอ

15 10

-

25

-

-

65 35

-

100

คะแนนตลอดภาคเรียน

การตัดสินผลการเรียน (ข้อตกลงร่วมกัน)
1. ภาระงาน/ชิ้นงาน ดังนี้
1.1 ใบงาน
จานวน 4 ชิ้นงาน
1.2 แบบสารวจ จานวน 1 ชิ้นงาน
1.3 รายงาน จานวน 1 ชิ้นงาน
1.5 การนาเสนอด้วยเทคโนโลยี

การให้คะแนน
ระหว่างภาค
กลาง
รวม
ภาค
K A P
- - -

100

จานวน 1 ชิ้นงาน

2. การวัดประเมินผล ดังนี้
a. ผู้เรียนจะมีผลการประเมินเป็น “ผ่าน” (ผ) เมื่อ
1) ผู้เรียนส่งชิ้นงาน/ภาระงาน ครบทุกชิ้น/ภาระงาน คิดเป็นร้อยละ 100
2) ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมการเรียนรู้ในกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
b. ผู้เรียนจะมีผลการประเมินเป็น “ไม่ผ่าน” (มผ) เมื่อ ผู้เรียนขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด
ในข้อ 2.1 หรือทุกข้อ

