ตราโรงเรียน

กิจกรรมแนะแนว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว

ปีการศึกษา 2558
เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์สาคัญ
ผู้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวในภาคเรียนที่ 2
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอดมารถทาให้นักเรียนวางแผนการ
การรู้และเข้าใจแนวทางการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวในภาคเรียนที่ 1 จะส่งผลให้ผู้เรียนวางแผนการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับ
- เนื้อหาการเรียนรู้
- กระบวนการการเรียนรู้
- แนวทางการวัดประเมินผลการเรียนรู้
- ภาระงาน
ของการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ทักษะกระบวนการ (P)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความสามารถ (Process / Skills)
- อธิบายแนวทางการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้ถูกต้อง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีเจตคติ (Attitudes) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝุรู้ใฝุเรียน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีสมรรถนะและทักษะในการคิดดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
ทักษะการคิด
1.ความสามารถในการสื่อสาร คือ สามารถอธิบาย
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการคิดที่ใช้ใน

สมรรถนะ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ในกิจกรรมแนะแนวได้
ถูกต้อง
2.ความสามารถในการคิด คือ ผู้เรียนสามารถคิดวาง
แผนการทางานที่เปูนภาระงานให้สาเร็จตามเหมาย
และกาหนดเวลาได้
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา คือ ผู้เรียนสามารถ
วางแผนการทางานที่ไม่ทาให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้
ได้

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คือ ผู้เรียน
สามารถวางแผนการนาความรู้ที่ได้จากการเยนรู้ไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้ทั้งด้านการปรับตัง การศึกษาและ
การประกอบอาชีพ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษาเรื่องการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการเรียนรู้ใน
หัวข้อที่กาหนดได้อย่างเหมาะสม
4. การบูรณาการ
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
5.1.1 จุดประสงค์สาคัญการเรียนรู้
5.1.2 สาระสาคัญการเรียนรู้
5.1.3 กระบวนการเรียนรู้
5.1.4 งานและภาระงาน
5.1.5 การวัดประเมินผล
5.1.6 การนาองค์ความรู้ไปใช้

ทักษะการคิด
การสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
การอ่านและทักษะการเขียน
ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสังเกต
ทักษะการสารวจ ทักษะการสารวจค้นหา ทักษะ
การตั้งคาถาม ทักษะการระบุ ทักษะการรวบรวม
ข้อมูล ทักษะการคัดแยก ทักษะการตีความ ทักษะ
การให้เหตุผลและทักษะการนาความรู้ไปใช้
ทักษะการคิดซับซ้อน ได้แก่ ทักษะการให้ความกระจ่าง
ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การสังเคราะห์ ทักษะการพิสูจน์ความจริง และ
ทักษะการประเมิน
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสารวจค้นหา
ทักษะการนาความรู้ไปใช้ ทักษะการสรุปย่อ

5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
5.2.1 กระบวนการศึกษาค้นคว้า
5.2.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2.3 กระบวนการสรุปองค์ความรู้
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
5.3.1 ใฝุเรียนรู้
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
สมรรถนะของผู้เรียน
5.4.1 ทักษะการสื่อสาร
5.4.2 ทักษะการคิด
5.4.3 ทักษะชีวิต
5.4.4 ทักษะการแก้ปัญหา
5.4.5 ทักษะกรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
5.4.6 ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
5.4.7 ทักษะการคิดที่เป็นแกน
5.4.8 ทักษะการคิดซับซ้อน
5.4.9 ทักษะกระบวนการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)
-การอธิบายข้อมูล
-สามารถอธิบายข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ใน
ในกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมแนะแนว ได้แก่
ได้ถูกต้อง
1) จุดประสงค์สาคัญ
การเรียนรู้
2) สาระสาคัญการเรียนรู้
3.) กระบวนการเรียนรู้
4) งานและภาระงาน
5) การวัดประเมินผล
6) การนาองค์ความรู้ไปใช้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ให้นักเรียนร่วม
การสังเกตจาก
อธิบายข้อมูล
การสนทนา
เกี่ยวกับ
แนวทางการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว
ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ให้ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมิน
อธิบายได้ถูกต้อง
ทั้งหมด

6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ขั้นเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา
ครูแจ้งกรอบการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตามหัวข้อดังนี้
1. จุดประสงค์สาคัญการเรียนรู้
2. สาระสาคัญการเรียนรู้
3. กระบวนการเรียนรู้
4. งานและภาระงาน
5. การวัดประเมินผล
6. การนาองค์ความรู้ไปใช้
2. ขั้นวางแผน
2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม จานวน 6 กลุ่ม
2.2 ตัวแทนแต่ละกลุ่มจับสลากเลือกหัวข้อ
3. ขั้นลงมือปฏิบัติ ดังนี้
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลขากหัวข้อที่จับสลากได้
3.2 อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของกลุ่ม
3.3 แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการศึกษาข้อมูล
3.4 นักเรียนร่วมอภิปรายประเด็นสาคัญแต่ละหัวข้อ
4. ขั้นประเมินความรู้
4.1 ครูร่วมอภิปรายและให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่ข้อมูลทีนักเรียนร่วมสรุปยังไม่สมบูรณ์
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
- ใบความรู้ เรื่อง จุดประสงค์สาคัญการเรียนรู้ สาระสาคัญการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ งานและ
ภาระงาน การวัดประเมินผลและการนาองค์ความรู้ไปใช้
แหล่งเรียนรู้
- ห้องแนะแนว
8.การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดย
การวิเคราะห์หลักสูตร
ขอบเขต จุดประสงค์
สาคัญ ได้เหมาะสมกับ
เวลาและวัยของผู้เรียน

มีเหตุผล
- เนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์สาคัญ
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- เนื้อหาเรียงลาดับจาก
ง่ายไปยาก ทาให้ผู้เรียน
สามารถทาความเข้าใจได้
ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหา
ที่สอน

3 ห่วง
ประเด็น
แหล่งเรียนรู้

สื่อ/อุปกรณ์

เวลา

การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- กาหนดแหล่งเรียนรู้
เหมาะสมกับเนื้อหา
กิจกรรม เวลาที่กาหนดมี
จานวนเพียงพอสาหรับ
นักเรียน ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมทั้งในและนอก
เวลา
- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับ
จานวนนักเรียน
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสม
กับกิจกรรม เนื้อหา เวลา
และวัยของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับเวลาที่
กาหนด
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้
พอดีกับจานวนผู้เรียน
- กาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
และเกิดการเรียนรู้ด้วน
ตนเอง

- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
และเพื่อการเตรียมตัว
ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้
ทาให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

- เตรียมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการใช้แหล่ง
เรียนรู้

- เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้
คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

- จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
ได้พร้อมก่อนการจัดการ
เรียนรู้

- ครูจัดการเรียนการสอน - วางแผนการใช้เวลาใน
ดาเนินตามกระบวนการ การทากิจกรรมไว้เกินจริง
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน เล็กน้อยเพื่อปูองกันเรื่อง
เวลาที่อาจจะขึ้นได้
- จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ความสามารถ เก่ง ปาน ได้อย่างชัดเจน เป็น
กลาง อ่อน เพื่อให้
ลาดับขั้นจากง่ายไปหา
นักเรียนสามารถ
ยาก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - ครูมีความรอบรู้ในเรื่อง
ที่สอนและมีความรอบ
ครอบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จึงทาให้การ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วัดด้วยวิธีการที่
- มีการออกแบบ
- วางแผนการวัดและ
หลากหลายเหมาะสม
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็น
และสอดคล้องกับการจัด ประเมินผลที่สอดคล้อง ขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรู้
กับเนื้อหาที่ต้องการให้
เนื้อหา เวลา ผลการ
นักเรียนบรรลุตามผลการ
เรียนรู้และสภาพการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
ปฏิบัติงานของนักเรียน การเรียนรู้ที่กาหนดไว้

3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขคุณธรรม

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- จุดประสงค์สาคัญการเรียนรู้

- สาระสาคัญการเรียนรู้
- กระบวนการเรียนรู้
- งานและภาระงาน
- การวัดประเมินผล
- การนาองค์ความรู้ไปใช้
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความ
เมตตาต่อศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มเหมาะสมกับ
ความสามารถและศักยภาพของ
สมาชิกในกลุ่ม
- นักเรียนใช้เวลาในการทากิจกรรม
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กาหนด
เงื่อนไขความรู้

มีเหตุผล

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถทางานที่ได้รับ - นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้
มอบหมายจากลุ่มได้อย่าง
ในการทากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้
บรรลุผล
เป็นฐานความรู้ในการเรียนหัวข้อ
- นักเรียนสามารถวางแผนการ ถัดไป
ทางานในกลุ่มได้
- นักเรียนใช้เวลาในการทา
- นักเรียนสามารถอธิบายสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
การเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ภาค เวลาที่กาหนด
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้
- จุดประสงค์สาคัญการเรียนรู้
- สาระสาคัญการเรียนรู้
- กระบวนการเรียนรู้
- งานและภาระงาน
- การวัดประเมินผล
- การนาองค์ความรู้ไปใช้
- ความร่วมมือในการทากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้าใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทางาน
- มีความรับผิดชอบ

9. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
- ได้รับความรู้เรื่องการ - มีการวางแผนการ - นาความรู้ไป
เรียนรู้กิจกรรมแนะ
ทางานเป็นกลุ่ม
ประยุกต์ใช้ใน
แนวในหัวข้อต่างๆ คือ - การแลกเปลี่ยน
ชีวิตประจาวัน
- จุดประสงค์สาคัญ
เรียนรู้
การเรียนรู้
- นักเรียนได้
- สาระสาคัญการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
เรียนรู้
กัน
- กระบวนการเรียนรู้
- งานและภาระงาน
- การวัดประเมินผล
- การนาองค์ความรู้ไป
ใช้
ทักษะ

ค่านิยม

- ใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ - มีทักษะการทางาน เหมาะสมกับเวลา
เป็นกลุ่ม
- มีทักษะการให้
เหตุผล
- การรักษาสื่อซึ่งเป็น - มีความรับผิดชอบ ของส่วนรวมอย่าง
ในการทางานเป็น
รับผิดชอบ
กลุ่ม
- รู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองเป็นผู้นา/ผู้
ตาม
- ยอมรับความ
คิดเห็นและการ
ตัดสินใจตามวิถี
ประชาธิปไตย

- ทักษะการมี
วัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกัน การทางาน
ร่วมกัน
- การอภิปรายด้วย
ถ้อยคาที่สุภาพ มี
ความเป็นกัลยาณมิตร

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
3 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………………………………………………..
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. .............
2)……………………………………………………………………..
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. .............
3)……………………………………………………………………..
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. .............
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................. .............
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………….……………
............................................................................................................................. .............
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
..........................................................................................................................................
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด...........................................................................................
..........................................................................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
............................................................................................................................. .............
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .............................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
ลงชื่อ...........................................
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ครู

ตราโรงเรียน

กิจกรรมแนะแนว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ทุกคนมีดีที่ไม่จาเป็นต้องเหมือนกัน

ปีการศึกษา 2558
เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์สาคัญ
1.1 บอกสิ่งที่ดีของตนเองและเพื่อน ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์และจิตใจ
1.2 รับฟังสิ่งที่เพื่อนบอกสิ่งที่ดีของเขาและของเรา
1.3 สรุปสิ่งที่เป็นตัวเองและเพื่อนได้ถูกต้อง
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอดมารถทาให้นักเรียนวางแผนการ
การบอกสิ่งที่ดีของตนเองต่อผู้อื่นและรับรู้สิ่งที่ดีของผู้อื่น ก่อให้เกิดความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น เป็นฐานของความเชื่อมั่นในตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจให้กันและกัน จะเพิ่มความดีงามมากขึ้นใน
สังคมและเพิ่มภาระผูกพันที่จะต้องทาความดีต่อไป เพราะมีคนมองเห็นและมีกาลังใจเป็นการเติมพลังให้กับ
ชีวิต
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับ
การรู้จักตนเองและผู้อื่นด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์และจิตใจ
ทักษะกระบวนการ (P)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความสามารถ (Process / Skills)
- บอกสิ่งที่ดีของตนเองและเพื่อน ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์และจิตใจ
- สรุปสิ่งที่เป็นตัวเองและเพื่อนได้ถูกต้อง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีเจตคติ (Attitudes) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีสมรรถนะและทักษะในการคิดดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
ทักษะการคิด
1.ความสามารถในการสื่อสาร คือ สามารถบอกความ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการคิดที่ใช้ใน
ถนัดด้านการเรียนของตนเองได้
การสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
การอ่านและทักษะการเขียน
2.ความสามารถในการคิ ด คื อ ผู้ เ รี ย นสามารถคิ ด ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสังเกต
วิเคราะห์ความถนัดของตนเองได้
ทักษะการสารวจ ทักษะการสารวจค้นหา ทักษะการ
รวบรวมข้อมูล ทักษะการคัดแยก ทักษะการตีความ
ทักษะการให้เหตุผลและทักษะการนาความรู้ไปใช้
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา คือ ผู้เรียนสามารถ ทักษะการคิดซับซ้อน ได้แก่ ทักษะการให้ความกระจ่าง
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับความไม่แน่ใจ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
ของการวิเคราะห์ ความถนัดด้านการเรียนของตนเอง การสังเคราะห์ ทักษะการพิสูจน์ความจริง และ
ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการประเมิน
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คือ ผู้เรียน
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
สามารถวางแผนการนาความรู้ที่เกิดจากการรู้จัก
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ตนเองด้านความถนัดทางการเรียนไปใช้ในการเลือก ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการ
ตัดสนใจเลือกศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม
คิดสร้างสรรค์
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อใน
แนวทางตนเองถนัดได้

ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสารวจค้นหา
ทักษะการนาความรู้ไปใช้ ทักษะการสรุปย่อ

4. การบูรณาการ
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
- การรู้จักตนเองและผู้อื่นด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์และจิตใจ
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
- วิเคราะห์และสรุปสิ่งที่เป็นตัวเองและเพื่อนได้ถูกต้อง

5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
-รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
-ซื่อสัตย์สุจริต
-มีวินัย
-ใฝุเรียนรู้
-อยู่อย่างพอเพียง
-มุ่งมั่นในการทางาน
-รักความเป็นไทย
-มีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
สมรรถนะของผู้เรียน
5.4.1 ทักษะการสื่อสาร
5.4.2 ทักษะการคิด
5.4.3 ทักษะชีวิต
5.4.4 ทักษะการแก้ปัญหา
5.4.5 ทักษะกรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
5.4.6 ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
5.4.7 ทักษะการคิดที่เป็นแกน
5.4.8 ทักษะการคิดซับซ้อน
5.4.9 ทักษะกระบวนการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานเรื่องมองส่วนดีมีพลัง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
-การสรุปสิ่งที่เป็น
-สามารถวิเคราะห์และ
1) สังเกตการปฏิบัติ -แบบบันทึกการ
ตัวเองและเพื่อน
สรุปสิ่งที่เป็นตัวเองและ
กิจกรรมจับคู่
สังเกต
เพื่อนได้ถูกต้อง
สนทนา
พฤติกรรม
2) สังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมอธิบาย
สัญลักษณ์

เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมจับคู่
สนทนา
-บอกได้ครบถ้วนทั้ง
2 บทบาท ระดับ
คุณภาพดี
-บอกได้ค่อนข้าง
ครบทั้ง 2 บทบาท
ระดับคุณภาพ
พอใช้

ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน
-บอกได้บทบาท
เดียวหรือบอกไม่ได้
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
กิจกรรมอธิบาย
สัญลักษณ์
-อธิบายได้ 3 ส่วน
ระดับคุณภาพ ดี
-อธิบายได้ 2 ส่วน
ระดับคุณภาพพอใช้
-อธิบายได้ 1 ส่วน
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูชวนสนทนา “นักเรียนตนเองมีสิ่งทีดีในด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์และจิตใจอะไรบ้าง”
2. นักเรียนจับคู่กันผลัดกันเป็นผู้พุดและผู้ฟัง ใช้เวลาคนละ 4 นาที โดยให้ 2 นาทีแรกผู้พุดบอกสิ่งที่ดี
ในด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์และจิ ตใจของผู้ ฟัง 2 นาที ห ลังผู้พูดบอกสิ่งที่ดีในด้านร่างกาย ความคิด
อารมณ์และจิตใจของตนเอง แล้วผลัดเปลี่ยนบทจากผู้พูดมาเป็นผู้ฟัง แล้วให้เพื่อนเป็นผู้พูดบ้างสนทนาอีก 4
นาทีเช่นกัน ในขณะที่สนทนาให้บันทึกลงใบงาน เรื่อง มองส่วนดีมีพลังชีวิต
3. สุ่มถานนักเรียนเป็นคู่ๆ และให้ออกมานาเสนอรวมทั้งซักถามความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้จาก
กิจกรรมนี้ในฐานะผู้พูดและผู้ฟังระหว่างสนทนา
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ชั่วโมงที่ 2
5. แจกกระดานนักเรียนคนละ 1 แผ่น
6. ครูแจงขั้นตอนการทางานดังนี้
- ให้นักเรียนคิดสัญลักษณ์แทนตัวเองซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอคนละ 1 สัญลักษณ์วาด
ลงในกระดาษที่แจกให้
- เขียนสัญลักษณ์เหตุที่ใช้สัญลักษณ์และคาขวัญประจาตัว
- ให้นาเสนอหน้าชั้นเรียนดังตัวอย่างนี้ทีละคน “สวัสดีครับผมชื่อ...สัญลักษณ์ของผมคือพริก
ขี้หนู เหตุที่เลือกพริกขี้หนูเพราะผมเป็นคนตัวเล็ก แต่ใจไม่เล็ก ไม่ยอมใคร ผมสู้ยิบตา คาขวัญขอผมคือ เล็กแต่
ร้อนแรง”
7. เมื่อครบทุกคนแล้วนักเรียนและครูร่วมสรุปกันว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
- ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์ผลการเรียน
แหล่งเรียนรู้
- ห้องแนะแนว
8.การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดย
การวิเคราะห์หลักสูตร
ขอบเขต จุดประสงค์
สาคัญ ได้เหมาะสมกับ
เวลาและวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

สื่อ/อุปกรณ์

เวลา

การจัดกิจกรรม

มีเหตุผล
- เนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์สาคัญ
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- เนื้อหาเรียงลาดับจาก
ง่ายไปยาก ทาให้ผู้เรียน
สามารถทาความเข้าใจได้
ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหา
ที่สอน
- กาหนดแหล่งเรียนรู้
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน - เตรียมการปูองกันและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
กิจกรรม เวลาที่กาหนดมี และเพื่อการเตรียมตัว
ระหว่างการใช้แหล่ง
จานวนเพียงพอสาหรับ ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้ เรียนรู้
นักเรียน ศึกษาค้นคว้า ทาให้การเรียนรู้มี
เพิ่มเติมทั้งในและนอก ประสิทธิภาพมากขึ้น
เวลา
- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ - เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้ - จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับ คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ ได้พร้อมก่อนการจัดการ
จานวนนักเรียน
เรียนรู้ของนักเรียน
เรียนรู้
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสม
กับกิจกรรม เนื้อหา เวลา
และวัยของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการ
- ครูจัดการเรียนการสอน - วางแผนการใช้เวลาใน
เรียนรู้ให้เหมาะสมและ ดาเนินตามกระบวนการ การทากิจกรรมไว้เกินจริง
เพียงพอกับเวลาที่
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน เล็กน้อยเพื่อปูองกันเรื่อง
กาหนด
เวลาที่อาจจะขึ้นได้
- กาหนดกิจกรรมการ
- นักเรียนร่วมอภิปราย - จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้
และยอมรับฟังความ
ได้อย่างชัดเจน เป็น
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม คิดเห็นผู้อื่น
ลาดับขั้นจากง่ายไปหา
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ยาก

3 ห่วง
ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ประเด็น
ตนเอง

การประเมินผล

- วัดด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสม
และสอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เนื้อหา เวลา ผลการ
เรียนรู้และสภาพการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน

เงื่อนไขความรู้

- การวิเคราะห์และสรุปสิ่งที่เป็นตนเองและผู้อื่น

เงื่อนไขคุณธรรม

- การยอมรับตนเองและผู้อื่น
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความ
เมตตาต่อศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนใช้เวลาในการทากิจกรรม
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กาหนด

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

- มีการออกแบบ
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่ต้องการให้
นักเรียนบรรลุตามผลการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่กาหนดไว้

- ครูมีความรอบรู้ในเรื่อง
ที่สอนและมีความรอบ
ครอบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จึงทาให้การ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วางแผนการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็น
ขั้นตอน

มีเหตุผล
- นักเรียนสามารถทางานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างบรรลุผล
- นักเรียนสามารถวางแผนการ
ทางานได้
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์สรุป
สิ่งที่เป็นตนเองและผู้อื่นได้

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้
ในการทากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้
เป็นฐานความรู้ในการเรียน
ตัดสินใจเพื่อเลือกศึกษาต่อได้
อย่างเหมาะสม
- นักเรียนใช้เวลาในการทา
กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
เวลาที่กาหนด
- การวิเคราะห์สิ่งที่เป็นตนเองและผู้อื่น
- นักเรียนยอมรับสิ่งที่เปูนตนเองและผู้อื่น
- ความร่วมมือในการทากิจกรรม
- มีความมุ่งมั่นการทางาน
- มีความรับผิดชอบ

ความพอประมาณ

มีเหตุผล
- ความซื่อสัตย์

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

9. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
- ได้รับความรู้
- ยอมรับสิ่งที่เป็น - นาความรู้ไป
เรื่องการยอมรับ ตัวเองและผู้อื่น
ประยุกต์ใช้ใน
สิ่งที่เป็นตนเอง
ชีวิตประจาวัน
และผู้อื่น
ทักษะ
- ใช้กระบวนการ - รักและเห็น
- การรักและเห็น
วิเคราะห์และสรุป คุณค่าในตนเอง
คุณค่าของตนเอง
อย่างมีเหตุผล
และผู้อื่น
และผู้อื่น
ค่านิยม
- การใช้สื่อการ - ยอมรับความ
- การอภิปราย
เรียนรู้อย่าง
คิดเห็นและการ
ด้วยถ้อยคาที่
เหมาะสม
ตัดสินใจ
สุภาพ มีความ
เป็นกัลยาณมิตร

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้ อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
3 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………………………………………………..
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. .............
2)……………………………………………………………………..
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
..........................................................................................................................................
3)……………………………………………………………………..
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
..........................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………….……………
............................................................................................................................. .............
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
............................................................................................................................. .............
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด...........................................................................................
............................................................................................................................. .............
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
............................................................................................................................. .............
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .............................................................................................................
....................................................................................................................... .................................
ลงชื่อ...........................................
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ครู

เลขที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การพิจารณา
มี ดี 2 ใบงาน
มี ดีและพอใช้เท่ากัน
มี ปรับปรุง

ระดับคุณภาพของพฤติกรรม
จับคู่สนทนา
สัญลักษณ์

ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

สรุประดับคุณภาพ

คาชี้แจง จับคู่ผลัดกันเป็นผู้พูดและผู้ฟังโดยใช้เวลาคนละ 4 นาที ให้ 2 นาทีแรกบอกสิ่งที่ดีในร่างกาย
ความคิด อารมณ์และจิตใจของเพื่อน และ 2 นาทีหลังให้บอกสิ่งที่ดีในร่างกาย ความคิด อารมณ์
และจิตใจของตนเอง

ตราโรงเรียน

กิจกรรมแนะแนว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง จะรู้จักดีต้องมีข้อมูล

ปีการศึกษา 2558
เวลา 4 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์สาคัญ
1.1 บอกชื่ออาชีพที่ตนเองสนใจ (บอกได้มากกว่า 1 ชื่อ)
1.2 รับฟังชื่ออาชีพที่เพื่อนสนใจ
1.3 ศึกษาข้อมูลอาชีพที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
1.4 แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนเพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น
1.5 เปรียบเทียบความสอดคล้องของคุณสมบัติของตนเองกับคุณสมบัติของบุคคลในอาชีพที่สนใจ
1.6 ระบุคุณสมบัติที่ต้องปรับปรุงในการเข้าสู่อาชีพที่สนใจ
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอดมารถทาให้นักเรียนวางแผนการ
อาชีพในโลกปัจจุบันมีหลากหลายอาชีพหากเลือกตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถจะทา
ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับ
ข้อมูลอาชีพที่ตนเองและเพื่อนสนใจ
ทักษะกระบวนการ (P)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความสามารถ (Process / Skills) บอกข้อมูล
และการศึกษาข้อมูลอาชีพที่สนใจ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีเจตคติ (Attitudes) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นการทางาน

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีสมรรถนะและทักษะในการคิดดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
ทักษะการคิด
1.ความสามารถในการสื่อสาร คือ สามารถอธิบาย
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการคิดที่ใช้ใน
พฤติกรรมและการแสดงออกของพฤติกรรมที่
การสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
เหมาะสม
การอ่านและทักษะการเขียน
2.ความสามารถในการคิ ด คื อ ผู้ เ รี ย นสามารถคิ ด ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการระบุ ทักษะ
ตัดสินใจระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมได้ การรวบรวมข้อมูล ทักษะการคัดแยก ทักษะการ
อย่างถูกต้อง
ตีความ ทักษะการให้เหตุผลและทักษะการนาความรู้
ไปใช้
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา คือ ผู้เรียนสามารถ ทักษะการคิดซับซ้อน ได้แก่ ทักษะการให้ความกระจ่าง
แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้
ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การสังเคราะห์ ทักษะการพิสูจน์ความจริง และ
ทักษะการประเมิน
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คือ ผู้เรียน
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
สามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อมีอารมณ์ทั้ง อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ด้านบวกและลบ
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
ผู้เรียนสามารถศึกษาแนวทางการจัดการกับอารมณ์
โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
อินเทอร์เน็ต
4. การบูรณาการ
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
-ข้อมูลอาชีพที่สนใจ
-การเลือกแหล่งความรู้ในการศึกษาข้อมูลอาชีพ
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
5.2.1 กระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสารวจค้นหา
ทักษะการนาความรู้ไปใช้ ทักษะการสรุปย่อ

5.2.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2.3 กระบวนการสรุปองค์ความรู้
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
5.3.1 มีวินัย
5.3.2 ใฝุเรียนรู้
5.3.3 อยู่อย่างพอเพียง
5.3.4 ซื่อสัตย์สุจริต
5..3.5 มุ่งมั่นในการทางาน
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
สมรรถนะของผู้เรียน
5.4.1 ทักษะการสื่อสาร
5.4.2 ทักษะการคิด
5.4.3 ทักษะชีวิต
5.4.4 ทักษะการแก้ปัญหา
5.4.5 ทักษะกรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
5.4.6 ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
5.4.7 ทักษะการคิดที่เป็นแกน
5.4.8 ทักษะการคิดซับซ้อน
5.4.9 ทักษะกระบวนการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานเรื่องอาชีพมีหลากหลายให้เราเลือก
- แบบสรุปความคิดของนักเรียน
- ใบงานเรื่องแบบสัมภาษณ์อาชีพ
- ใบงานเรื่องสิ่งที่ประทับใจในการสัมภาษณ์อาชีพ
- ใบงานเรื่องฉันอยากทาอะไรในอนาคต
- ใบความรู้ เรื่อง เลือกงานตามบุคลิกภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
-ความถูกต้องของ
-อธิบายข้อมูลอาชีพที่
1.พิจารณาจากการ -แบบบันทึก
ข้อมูลอาชีพที่สนใจ สนใจของตนเองและเพื่อน บอกชือ่ อาชีพ
ระดับคุณภาพ
ได้
2.ตรวจใบงาน
การปฏิบัติงาน
3.สรุปคุณภาพการ รายบุคคล

เกณฑ์การประเมิน
การบอกชื่ออาชีพ
-บอกได้ 3 ชื่อ
ระดับคุณภาพ ดี
-บอกได้ 2 ชื่อ

ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
พอใช้
-บอกได้ 1 ชื่อ
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูเกริ่นนาว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง หนทางสู่ความสาเร็จในอาชีพ และถามนักเรียนในห้องเรียน
ว่าโตขึ้นสนใจประกอบอาชีพอะไร
2. นักเรียนทากิจกรรมตามใบงาน เรื่อง อาชีพมีหลากหลายให้เราเลือก
3. นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยชื่ออาชีพต่างๆ ตามแนวคาตอบในใบงาน คาตอบอาจแตกต่าง
หลากหลายได้มากกว่าแนวคาตอบ ให้นักเรียนและครูร่วมพิจารณาอีกครั้ง
4. นักเรียนนาเสนออาชีพที่ตนเองสนใจมากที่สุด 3 อาชีพ โดยเรียงตามลาดับความสนใจและบอก
เหตุผลประกอบให้เพื่อนๆ ในห้องเรียนฟัง
5. มอบหมายให้นักเรียนรวมกลุ่มสนใจ 3-5 คน ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพที่สนใจจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ในท้องถิ่นหรือวิธีการที่หลากหลาย เช่น สัมภาษณ์ เอกสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ฯลฯ กได้ โดยนัด
หมายเวลาเอง อาจเป็นช่วงเลิกเรียนหรือวันหยุด พร้อมบันทึกข้อมูลที่สัมภาษณ์และสิ่งที่ประทับใจในการ
สัมภาษณ์อาชีพในใบงาน เรื่อง แบบสัมภาษณ์อาชีพและใบงาน เรื่อง สิ่งที่ประทับใจในการสัมภาษณ์อาชีพ
(รายบุคคล) และนารายงานในสัปดาห์ต่อไป
6. ครูแนะนาเทคนิคการสัมภาษณ์และให้นักเรียนแสดงตัวอย่างสัมภาษณ์เพื่อนในห้องเรียนพอสังเขป
ชั่วโมงที่ 2
7. ครูทบทวนเกี่ยวกับงานที่มอบหมายให้นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพที่ตนสนใจเมื่อสัปดาห์
ก่อน
8. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ได้ไปสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
8.1 ลักษณะของงานที่นักเรียนสัมภาษณ์
8.2 คุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมอละคุณสมบัติที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
8.3 ความสามารถพิเศษ/ทักษะที่จาเป็นสาหรับอาชีพ
8.4 วิธีการเข้าสู่อาชีพ (การศึกษา/การอบรม)
8.5 ข้อดีข้อด้อยของอาชีพ
8.6 ข้อคิดและแนวทางการดาเนินชีวิตที่นักเรียนได้รับ
8.7 ความประทับใจจากการสัมภาษณ์อาชีพ
9. นักเรียนพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนเพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ชัดเจนขึ้น
ชั่วโมงที่ 3
10. นักเรียนสารวจค่านิยม ความสนใจของตนเองเกี่ยวกับอาชีพตามใบงานเรื่อง ฉันอยากทาอะไรใน
อนาคต และศึกษาใบความรู้ เรื่อง เลือกอาชีพตามบุคลิกภาพประกอบ

11. นักเรียนแปลผลการทาแบบสารวจ
ชั่วโมงที่ 4
12. นักเรียนนาเสนอผลการสารวจตนเองเกี่ยวกับอาชีพและผลเปรียบเทียบความสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของตนเองกับคุณสมบัติของบุคคลในอาชีพที่สนใจรวมทั้งระบุคุณสมบัติที่ต้องปรับปรุงในการเข้าสู่
อาชีพที่สนใจให้เพื่อนในห้องเรียนฟัง
13. นักเรียนร่วมกันสรุปการนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการทากิจกรรมไปใช้ในการวางแผนการเลือก
อาชีพ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
7.1 ใบงาน เรื่อง อาชีพมีหลากหลายให้เราเลือก
7.2 แบบสรุปความคิดเห็นของนักเรียน
7.3 แนวคาตอบใบงาน เรื่อง อาชีพมีหลากหลายให้เราเลือก
7.4 ใบงาน เรื่อง แบบสัมภาษณ์อาชีพ
7.5 ใบงาน เรื่อง สิ่งที่ประทับใจในการสัมภาษณ์อาชีพ
7.6 ใบงาน เรื่อง ฉันอยากทาอะไรในอนาคต
7.7 ใบความรู้ เรื่อง เลือกงานตามบุคลิกภาพ
8.การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดย
การวิเคราะห์หลักสูตร
ขอบเขต จุดประสงค์
สาคัญ ได้เหมาะสมกับ
เวลาและวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

สื่อ/อุปกรณ์

มีเหตุผล
- เนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์สาคัญ
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- เนื้อหาเรียงลาดับจาก
ง่ายไปยาก ทาให้ผู้เรียน
สามารถทาความเข้าใจได้
ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหา
ที่สอน
- กาหนดแหล่งเรียนรู้
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน - เตรียมการปูองกันและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
กิจกรรม เวลาที่กาหนดมี และเพื่อการเตรียมตัว
ระหว่างการใช้แหล่ง
จานวนเพียงพอสาหรับ ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้ เรียนรู้
นักเรียน ศึกษาค้นคว้า ทาให้การเรียนรู้มี
เพิ่มเติมทั้งในและนอก ประสิทธิภาพมากขึ้น
เวลา
- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ - เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้ - จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับ คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ ได้พร้อมก่อนการจัดการ

3 ห่วง
ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ประเด็น

เวลา

การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

จานวนนักเรียน
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสม
กับกิจกรรม เนื้อหา เวลา
และวัยของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับเวลาที่
กาหนด
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้
พอดีกับจานวนผู้เรียน
- กาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

เรียนรู้ของนักเรียน

เรียนรู้

- ครูจัดการเรียนการสอน - วางแผนการใช้เวลาใน
ดาเนินตามกระบวนการ การทากิจกรรมไว้เกินจริง
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน เล็กน้อยเพื่อปูองกันเรื่อง
เวลาที่อาจจะขึ้นได้
- จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ความสามารถ เก่ง ปาน ได้อย่างชัดเจน เป็น
กลาง อ่อน เพื่อให้
ลาดับขั้นจากง่ายไปหา
นักเรียนสามารถ
ยาก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - ครูมีความรอบรู้ในเรื่อง
ที่สอนและมีความรอบ
ครอบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จึงทาให้การ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วัดด้วยวิธีการที่
- มีการออกแบบ
- วางแผนการวัดและ
หลากหลายเหมาะสม
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็น
และสอดคล้องกับการจัด ประเมินผลที่สอดคล้อง ขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรู้
กับเนื้อหาที่ต้องการให้
เนื้อหา เวลา ผลการ
นักเรียนบรรลุตามผลการ
เรียนรู้และสภาพการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
ปฏิบัติงานของนักเรียน การเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ข้อมูลอาชีพ
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความ
เมตตาต่อศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มเหมาะสมกับ

มีเหตุผล
- นักเรียนสามารถทางานที่ได้รับ
มอบหมายจากลุ่มได้อย่าง

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้
ในการทากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้

ความพอประมาณ
ความสามารถและศักยภาพของ
สมาชิกในกลุ่ม
- นักเรียนใช้เวลาในการทากิจกรรม
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กาหนด

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
บรรลุผล
- นักเรียนสามารถวางแผนการ
ทางานในกลุ่มได้
- นักเรียนสามารถอภิปรายเรื่อง
การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
และการจัดการกับอารมณ์ที่
เหมาะสมได้

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เป็นฐานความรู้ในการเรียนหัวข้อ
ถัดไป
- นักเรียนใช้เวลาในการทา
กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
เวลาที่กาหนด

-ข้อมูลอาชีพที่สนใจ
- ความร่วมมือในการทากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้าใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทางาน
- มีความรับผิดชอบ
-ซื้อสัตย์
-มีจิตอาสา

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- ได้รับความรูเ้ รื่อง - มีการวาง
ความรู้
- นาความรู้ไป
ข้อมูลอาชีพ
แผนการทางาน
ประยุกต์ใช้ใน
เป็นกลุ่ม
ชีวิตประจาวัน
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- นักเรียนได้
ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน
ทักษะ
- ใช้สื่อและ
- มีทักษะการ
- ทักษะการมี
อุปกรณ์ได้
ทางานเป็นกลุ่ม
วัฒนธรรมการอยู่
เหมาะสมกับเวลา - มีทักษะการให้
ร่วมกัน การ
เหตุผล
ทางานร่วมกัน
- มีทักษะการ
สัมภาษณ์
ค่านิยม
- การรักษาสื่อซึ่ง - มีความ
- การอภิปราย
เป็นของส่วนรวม รับผิดชอบในการ
ด้วยถ้อยคาที่

ด้าน
วัด

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
อย่างรับผิดชอบ ทางานเป็นกลุ่ม
สุภาพ มีความ
- รู้บทบาทหน้าที่
เป็นกัลยาณมิตร
ของตนเองเป็น
ผู้นา/ผู้ตาม
- ยอมรับความ
คิดเห็นและการ
ตัดสินใจตามวิถี
ประชาธิปไตย

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
3 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………………………………………………..
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. .............
2)……………………………………………………………………..
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. .............
3)……………………………………………………………………..
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. .............
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................. .............
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………….……………
..........................................................................................................................................
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
..........................................................................................................................................
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด...........................................................................................
..........................................................................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
............................................................................................................................. .............
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .............................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
ลงชื่อ...........................................
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ครู

เลขที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การพิจารณา
มี ดี 2 ใบงาน
มี ดีและพอใช้เท่ากัน
มี ปรับปรุง

ระดับคุณภาพของพฤติกรรม
จับคู่สนทนา
สัญลักษณ์

ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

สรุประดับคุณภาพ

คาชี้แจง นักเรียนเลือกอาชีพต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างของคากลอนเกี่ยวกับลักษณะของผู้ประกอบอาชีพต่างๆ
ให้ถูกต้อง
ครู นักการทูต นักโบราณคดี ทหาร นักเคมี พ่อค้า นักปกครอง แม่บ้าน นักวิจัย นักบิน
เจ้าหน้าที่อุทยานปุาไม้ นักกายภาพบาบัด นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักสังคม
สงเคราะห์ นักเขียน เภสัชกร นักการเมือง ช่างยนต์ หมอดู นักอักษรศาสตร์ พนักงานปุาไม้
ทันตแพทย์ แพทย์ พัศดีเรือนจา พ่อค้า นักดนตรี นักธรณีวิทยา ศิลปิน บริกร
ผู้พิพากษา ตารวจ ทนายความ พนักงานรักษาความปลอดภัย เลขานุการ นักแสดง
นักประชาสัมพันธ์ นักโภชนาการ นักพูด มัคคุเทศก์ พยาบาล แม่ครัว นักขาย
เกษตรกร
1. ฉันจะเป็น.......................ต้องเสียงดังพูดฟังชัด
2. ฉันจะเป็น.......................ต้องมีธรรมประจาใจ
3. ฉันจะเป็น........................ต้องเมตตาประชาราษฎร์
4. ฉันจะเป็น........................ต้องทรหดและอดทน
5. ฉันจะเป็น........................ถนัดงานด้านศิลปะ
6. ฉันจะเป็น........................เครื่องยนต์และกลไก
7. ฉันจะเป็น........................ผูป้ ราดเปรื่อง
8. ฉันจะเป็น........................เก่งกาจการแสดง
9. ฉันจะเป็น........................ชอบคิดค้า
10. ฉันจะเป็น........................ชั้นดีมีคนชม
11. ฉันจะเป็น........................งานคล่องต้องสันทัด
12. ฉันจะเป็น.........................งานโรคร้ายต้องไม่กลัว
13. ฉันจะเป็น.........................เกษตรกรไทย
14. ฉันจะเป็น.........................ปราดเปรื่องดัง
15. ฉันจะเป็น.........................ที่ปราดเปรื่อง
16. ฉันจะเป็น.........................ที่ชานาญ
17. ฉันจะเป็น..........................ฉลาดล้า
18. ฉันจะเป็น..........................การดนตรี
19. ฉันจะเป็น..........................การสงเคราะห์
20. ฉันจะเป็น..........................การวิจัย
21. ฉันจะเป็น..........................ที่ฝันเฟื่อง

หรือถนัดชี้แจงแถลงไข
จะต้องไม่รังเกียจโรคทุกโศกคน
ไม่ขี้ขลาดปราบเหล่าร้อยได้ทุกคน
ต้องพลีตนเพื่อปกปูองคุ้มครองไทย
ต้องจินตนาการดีที่แจ่มใส
ต้องฝักใฝุชอบประดิษฐ์คิดดัดแปลง
ต้องเก่งเรื่องเคมีและสีแสง
รู้จักแสร้างแสดงท่าได้น่าชม
ต้องสรรหาบริการดีที่เหมาะสม
ต้องไม่ข่มขู่ประชาชนจนหน้ากลัว
ปรนนิบัติไม่ชิงชังทั้งลูกผัว
คนดีชั่วไม่รังเกียจนึกเกลียดชัง
ต้องสนใจพัฒนาไม่ล้าหลัง
จะต้องนั่งค้นคว้าวิชาการ
ต้องเก่งเรื่องการค้นคว้าหาหลักฐาน
ต้องเก่งด้านการขุดค้นจนได้ดี
ต้องจดจาสูตรทั้งหลายได้เร็วรี่
เรื่องดีดสีตีเปุาต้องเข้าใจ
เราต้องเหมาะที่จะช่วยด้วยเลื่อมใส
ต้องอาศัยสถิติพิจารณา
ต้องปราดเปรื่องเรื่องชีวิตคิดสรรหา

22. ฉันจะเป็น.........................จัดเรื่องยา
23. ฉันจะเป็น.........................ชาญฉลาด
24. ฉันจะเป็น.........................ปราดเปรื่องไกล
25. ฉันจะเป็น.........................ด้านปุาไม้
26. ฉันจะเป็น.........................ฟันของคน
27. ฉันจะเป็น.........................กายบาบัด
28. ฉันจะเป็น.........................งานราชทัณฑ์
29. ฉันจะเป็น.........................ที่ปราดเปรื่อง
30. ฉันจะเป็น..........................ในเครื่องบิน
31. ฉันจะเป็น.........................เราต้องคล่อง
32.. ฉันจะเป็น........................มีมากมาย
33. ฉันจะเป็น........................ขอเตือนจิต
34. ฉันจะเป็น.........................ตรวจปุาดง
35. ฉันจะเป็น.........................อย่าเห่อยศ
36. ฉันจะเป็น.........................งานต้องดี
37. ฉันจะเป็น.........................ผู้สันทัด
38. ฉันจะเป็น.........................อย่าละวาง
39. ฉันจะเป็น.........................รวยลูกค้า
40. ฉันจะเป็น.........................ชานาญโวหาร
41. ฉันจะเป็น.........................รู้โหราศาสตร์
42. ฉันจะเป็น.........................พูดดีมีวิชา
43. ฉันจะเป็น.........................ชาญฉลาด
44. ฉันจะเป็น.........................พูดดีมีคนชม
45. ฉันจะเป็น.........................รัฐมนตรี

ต้องรู้ค่ายาที่แท้แก้โรคภัย
ต้องสามารถจูงใจคนจนหลงใหล
ต้องฝักใฝุเรื่องภาษาวาจาคน
ต้องกล้าตายผจญภัยในไพรสณฑ์
ต้องไม่บ่นว่าคนนี้เหม็นขี้ฟัน
ต้องสันทัดบีบนวดใครไม่เดียดฉันท์
ต้องไม่หวั่นนักโทษใดใจทมิฬ
ต้องเก่งเรื่องแร่-น้ามันและชั้นหิน
ต้องบ้าบินขึ้นเวหาท้าความตาย
เสนอสนองบริการไปไม่ขาดหาย
ใจเราไซร์ต้องยึดถือความซื่อตรง
จะต้องคิดจรรยาอย่างลืมหลง
อย่าลุ่มหลงว่าที่ไหนภัยไม่มี
ต้องทรหดไม่ขยาดขลาดกลัวผี
ต้องเร็วรี่ปรนนิบัติผู้จัดการ
ต้องเจนจัดสัมพันธ์ประชาอย่าเมินหมาง
ต้องเสริมสร้างบารุงกายให้แข็งแรง
เรื่องสนทนาต้องพูดคุยได้หลายแขนง
รู้จักชี้ตัวอย่างชัดสร้างศรัทรา
ต้องสามารถทายถึงแก่นแม่นหนักหนา
รู้จักค่าทั้งหลายชี้ให้ชม
ต้องสามารถปรุงแต่งจัดสัดส่วนผสม
ทั้งหมดสมในเรื่องงานการทูตดี
จะต้องมีพรรคและมิตรช่วยกิจการ

ชื่อ-สกุล....................................................................ชั้น ม.1/........ เลขที่........
จากอาชีพต่างๆ ที่ได้เสนอมานี้ นักเรียนสนใจอาชีพใดมากที่สุด ให้ระบุมา 3 อาชีพ โดยเรียงตามลาดับ

เหตุผลเพราะ
.

เหตุผลเพราะ
.

เหตุผลเพราะ
.

ชื่อ-สกุล....................................................................ชั้น ม.1/........ เลขที่........
1. ชื่ออาชีพ
2. ผู้ประกอบอาชีพ
3. สถานที่ เลขที่
4. วุฒิการศึกษา
5. ลักษณะของงาน
6. ข้อดีของอาชีพ
7. ข้อด้อยของอาชีพ
8. รายได้
9. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสาหรับผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพนี้
9.1 คุณสมบัติของผู้เหมาะสมกับอาชีพนี้ได้แก่
9.1.1 บุคลิกภาพ
9.1.2 ความรู้พื้นฐาน
9.1.3 ความสามารถพิเศษ
9.2 ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

ชื่อ-สกุล....................................................................ชั้น ม.1/........ เลขที่........

จงแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้รับจากการสัมภาษณ์อาชีพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวเองตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงของตนเอง สิ่งต่อไปนี้สาคัญ
สาหรับคุณแค่ไหน
ข้อ

รายการค่านิยม

1 ความมีเกียรติ : ชอบทางานที่ได้รับการยก
ย่องจากเพื่อนฝูง ครอบครัว สังคม อาจจะ
ด้วยธรรมชาติของงานและระดับความ
รับผิดชอบของงาน
2 ความมั่นคง : งานที่ต้องทามั่นคง มีรายได้
ประจา ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง
3 ความชานาญการ : ทางานที่จะถูกยกย่อง
ว่าเป็นผู้ชานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
4 ความตื่นเต้น : ชอบความตื่นเต้นเร้าใจ
แปลกและใหม่ในงานที่ทาอยู่
5 ความเปลี่ยนแปลง : รับผิดชอบในงานที่มี
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ทั้ง
ในด้านการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือ
สถานที่
6 ความก้าวหน้า : มีโอกาสก้าวหน้าได้อย่าง
รวดเร็ว ทางานลุล่วงไปตามขั้นตอนอย่างดี
มีโอกาสพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป ไม่
หยุดยั้ง
7 ใช้ความสามารถในทางคิดค้น : มักชอบ
งานประเภทวิจัย ค้นคว้าที่ทาให้ได้รับ
ความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และชุมชน
8 ความแม่นยาสูง : งานที่ต้องการความ
แม่นยา ความละเอียดถี่ถ้วนและความ
ถูกต้องในระดับสูง เช่น การคิดคานวณ
9 ความรู้ : ชอบที่จะใฝุหาความรู้ ความ
เข้าใจ เป็นคนไม่อยู่นิ่งที่จะเพิ่มพูนความรู้
ให้ตนเอง
10 สุนทรี : ชอบงานที่ทาเกี่ยวกับสุนทรีต่างๆ

สาคัญ
มากที่สุด

สาคัญ
มาก

สาคัญ
บ้าง

ไม่สาคัญ

ไม่สาคัญ
เลย

ข้อ
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รายการค่านิยม
ไม่ว่าจะเป็นทางศิลปะ หรือทางความคิด
ทางานลาพัง : ชอบทางานลาพังโดยไม่
จาเป็นต้องทางานร่วมกับผู้อื่น
ชอบสังสรรค์ : ชอบอยู่ในสังคม โดย
เฉพาะที่ไปเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือมี
บทบาทในชุมชนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือ
การเมือง
เป็นตัวของตัวเอง : อยากเป็นผู้มีอิสระใน
การจัดเวลาทางานของตัวเองแทนที่
จะต้องทางานตามตารางที่ถูกกาหนด
ได้รับการยกย่อง : ได้รับการยกย่องชมเชย
จากบริษัทในผลงานที่ดีเด่น
สร้างสรรค์ทางศิลปะ : ชอบทางานที่
เกี่ยวข้องกับศิลปะสร้างสรรค์ทุกประเภท
ทางานกับผู้อื่น : ชอบทางานเป็นกลุ่ม
ร่วมกับผู้อื่น โดยมีจุดหมายร่วมกัน
รายได้ดี : มั่นคั่ง สามารถนาเงินรายได้ซื้อ
สิ่งที่ชีวิตปรารถนาอย่างดี
ความเสี่ยง : อยากทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน งานที่มีอัตราเสี่ยงสูง
ควบคุมดูแล : ชอบทางานที่ต้องไป
รับผิดชอบควบคุมผู้อื่น
ความสบาย : ไม่ชอบการแข่งขัน กดดัน
ชอบทางานไปเรื่อยๆ
ท้าทายความสามารถทางร่างกาย :
ทางานที่ร่างกายต้องแข็งแรง ความ
รวดเร็ว เคลื่อนไหว ว่องไว
ตัดสินใจ : ชอบอยู่ตาแหน่งหน้าที่ที่ให้
โอกาสในการตัดสินใจ ตกลงใจหรืออยู่ฝุาย
นโยบาย
มีอานาจและสิทธิ : อานาจควบคุมการ
ทางาน หรือทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อื่น
ช่วยเหลือสังคม : งานที่ช่วยให้สังคมดีขึ้น
ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอุทิศตัวช่วยเหลือ

สาคัญ
มากที่สุด

สาคัญ
มาก

สาคัญ
บ้าง

ไม่สาคัญ

ไม่สาคัญ
เลย

ข้อ

รายการค่านิยม

สาคัญ
มากที่สุด

สาคัญ
มาก

สาคัญ
บ้าง

ไม่สาคัญ

ไม่สาคัญ
เลย

ผู้อื่น
ประชาสัมพันธ์ : ชอบทางานที่ต้องมีการ
ติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคลฝุายต่างๆ
การแข่งขัน : ชอบกิจกรรมที่ต้องการ
เปรียบเทียบความสามารถกับบุคคลอื่น
ความริเริ่ม : สร้างประดิษฐ์ หรือเสนอ
ความคิดใหม่ๆ สร้างโครงงานใหม่ๆ ที่ไม่
เหมือนของเดิม
มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น : ชอบอยู่ในตาแหน่ง
หรือหน้าที่ที่ต้องเปลี่ยนทัศนคติและ
ความคิดของผู้อื่น
ความถาวร : ชอบงานประจา หน้าที่ที่รู้
เด่นชัด ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเคยทา
อย่างไรก็ทาต่อไปเช่นนั้น
ครอบครัว : ชอบทางานที่ต้องมีเวลาอยู่
กับครอบครัว
ที่มา : สะท้อนภาพวัยใส สะท้อนใจวัยทีน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ให้นักเรียนเลือกค่านิยมที่ทาเครื่องหมาย สาคัญมากที่สุด ลงในช่องว่างข้างล่างนี้ (เขียนเฉพาะหัวข้อ)
1............................................................................................................................ ...............................................
2...........................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ...............................................
4............................................................................................................................ ...............................................
5...........................................................................................................................................................................
6............................................................................................................................ ...............................................
7............................................................................................................................ ...............................................
8...........................................................................................................................................................................
9............................................................................................................................ ...............................................
10........................................................................................................................... ..............................................

ในช่องว่างด้านล่างนี้ ให้เขียนชื่องานที่สนใจจะทาในอนาคต (เขียนได้หลายงาน) และขอให้ย้อนไปดูค่านิยมที่
สาคัญที่สุดข้างบนและพิจารณาว่าค่านิยมเหล่านั้นเหมาะสมกับงานในอาชีพที่นักเรียนสนใจทาหรือไม่
งานที่สนใจจะทา
งานที่ 1 คือ
.......................................
งานที่ 2 คือ
.......................................
งานที่ 3 คือ
.......................................

มีค่านิยมด้าน
1.................................................. 2........................................................
3…………………………………………… 4………………………………………………..
1.................................................. 2........................................................
3…………………………………………… 4………………………………………………..
1.................................................. 2........................................................
3…………………………………………… 4………………………………………………..

นักเรียนพิจารณาใบความรู้ เรื่อง เลือกงานตามบุคลิกภาพ เพิ่มเติมแล้วตอบคาถามต่อไปนี้
1. เมื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องของคุณสมบัติของตนเองกับคุณสมบัติของบุคคลในอาชีพที่นักเรียนสนใจ
นักเรียนคิดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... ....................
2. คุณสมบัติใดใดของนักเรียนที่ต้องปรับปรุงในการเข้าสู่อาชีพที่นักเรียนสนใจ
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................

ลักษณะบุคลิกภาพ
ชอบงานฝีมือ มีความละเอียดลออ ไม่ชอบเข้าสังคม
เป็นคนขี้อาย สมยอม
ชอบค้นคว้าทดลอง ช่างสังเกตค้นหาเหตุผล ชอบอ่าน
หนังสือ ใฝุรู้ ช่างวิพากษ์วิจารณ์ เป็นตัวของตัวเองอยู่
ในกรอบระเบียบ อนุรักษ์นิยม
ชอบอิสระไม่ชอบความซ้าซาก จาเจ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีจินตนาการสูง มีอารมณ์อ่อนไหว
ชอบช่วยเหลือสังคม ชอบงานสอนให้ข้อมูล มีทักษะ
ในการสื่อสารที่ดี สังคมดี ชอบให้ความร่วมมือ และมี
ความเป็นตัวของตัวเอง
มีความมั่นใจในตนเองสูง ชอบเสี่ยงกล้าได้กล้าเสีย
ชอบสังคม มีลักษณะเป็นผู้นา มีทักษะในการพูดจูงใจ
โน้มน้าวผู้อื่น ชอบความสะดวกสบาย
ชอบความระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง ชอบเป็นผู้
ตาม ชอบอยู่ในกรอบในกฎเกณฑ์ ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง มีความละเอียดถี่ถ้วนอดทนและอนุรักษ์
นิยม

ลักษณะงาน
งานวิชาชีพที่ต้องใช้ฝีมือ เช่น ช่างเขียน แบบช่าง
เทคนิคต่างๆ ช่างด้านเครื่องยนต์กลไกล ไฟฟูา
เจียระไนพลอย ช่างแกะสลัก ช่างฝีมือ วิชาชีพ
เกษตรกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ฯลฯ
งานประเภทศึกษา วิจัย สารวจ ทดลอง เช่น นัก
สถิติ นักเคมี นักวิทยาศาสตร์ทางานในห้องปฏิบัติการ
นักมานุษยวิทยา นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย นัก
ธรณีวิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ วิศวกร
เภสัชกร ฯลฯ
งานศิลปะ เช่น นักประพันธ์ นักปรัชญา นักแสดง นัก
ดนตรี บรรณาธิการหนังสือ สถาปนิก นักวิจารณ์ นัก
ออกแบบแฟชั่น มัณฑนากร ฯลฯ
งานบริการ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ พนักงาน
ต้อนรับ นักจิตวิทยา ครู อาจารย์ พยาบาล นัก
เศรษฐศาสตร์ พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการต่างๆ
ผู้จัดการด้านต่างๆ ช่างเสริมสวย นักกีฬา ฯลฯ
งานที่ต้องทันเหตุการณ์ งานท้าทาย เช่น พนักงาน
ขาย นักวิเคราะห์สินเชื่อ นายธนาคาร ทนายความ
พนักงานการเงิน มัคคุเทศก์ นักการเมือง อัยการ ผู้
พิพากษา วิศวกรฝุายขาย ผู้จัดรายการเพลง ผู้
ประกาศวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ
งานที่มีกฎเกณฑ์ มีกรอบชัดเจน เช่น พนักงานเก็บ
เงิน เลขานุการ เสมียน สมุห์บัญชี พนักงานควบคุม
เครื่องจักร พนักงานบัญชี พนักงานคุมเครื่องจักร
พนักงานบัญชี คนจัดเก็บเอกสารต่างๆ ฯลฯ

ตราโรงเรียน

กิจกรรมแนะแนว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง นี่คือฉันนั่นคือเธอ

ปีการศึกษา 2558
เวลา 4 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์สาคัญ
1. ตระหนักถึงความจาเป็นที่ต้องรู้จักตนเองด้านความสนใจ ความถนัด และความสามารถด้านการ
เรียนและอาชีพ
2. บอกความสนใจ ความถนัด และความสามารถทางการเรียนของตนเอง
3. บอกความสนใจ ความถนัด และความสามารถด้านอาชีพของตนเอง
4. มีความรู้สึกที่ดีต่อความสนใจ ความถนัด และความสามารถทางการเรียนและอาชีพของตนเองและ
ผู้อื่น
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอดสามารถทาให้นักเรียนวางแผนการ
บุคคลมีความแตกต่างกันในหลายด้านร่วมทั้งด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน
และอาชีพ การรู้จักคุณค่าของตนเองและผู้อื่นด้านนี้ก่อให้เกิดผลดีกับตนเองในการวางแผนการศึกษาและ
อาชีพ มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับ
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนและอาชีพของตนเองและผู้อื่น
ทักษะกระบวนการ (P)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความสามารถ (Process / Skills)
วิเคราะห์และยอมรับความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนและอาชีพของตนเองและผู้อื่น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีเจตคติ (Attitudes) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะมีวินัย ใฝุรู้ใฝุเรียนและมุ่งมั่นการทางาน

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีสมรรถนะและทักษะในการคิดดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
ทักษะการคิด
1.ความสามารถในการสื่อสาร คือ สามารถอธิบาย
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการคิดที่ใช้ใน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ในกิจกรรมแนะแนวได้
การสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
ถูกต้อง
การอ่านและทักษะการเขียน
2.ความสามารถในการคิด คือ ผู้เรียนสามารถคิดวาง ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสังเกต
แผนการทางานที่เปูนภาระงานให้สาเร็จตามเหมาย ทักษะการสารวจ ทักษะการสารวจค้นหา ทักษะ
และกาหนดเวลาได้
การตั้งคาถาม ทักษะการระบุ ทักษะการรวบรวม
ข้อมูล ทักษะการคัดแยก ทักษะการตีความ ทักษะ
การให้เหตุผลและทักษะการนาความรู้ไปใช้
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา คือ ผู้เรียนสามารถ ทักษะการคิดซับซ้อน ได้แก่ ทักษะการให้ความกระจ่าง
วางแผนการทางานที่ไม่ทาให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
ได้
การสังเคราะห์ ทักษะการพิสูจน์ความจริง และ
ทักษะการประเมิน
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คือ ผู้เรียน
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
สามารถวางแผนการนาความรู้ที่ได้จากการเยนรู้ไปใช้ อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ในชีวิตประจาวันได้ทั้งด้านการปรับตัง การศึกษาและ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการ
การประกอบอาชีพ
คิดสร้างสรรค์
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษาเรื่องการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการเรียนรู้ใน
หัวข้อที่กาหนดได้อย่างเหมาะสม

ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสารวจค้นหา
ทักษะการนาความรู้ไปใช้ ทักษะการสรุปย่อ

4. การบูรณาการ
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
- ความสนใจ ความถนัดและความสามารถทางการเรียนและอาชีพ
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
5.2.1 กระบวนการศึกษาค้นคว้า
5.2.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

5.2.3 กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูล
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
5.3.1 มีวินัย
5.3.2 ใฝุเรียนรู้
5.2.3 มุ่งมั่นการทางาน
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
สมรรถนะของผู้เรียน
5.4.1 ทักษะการสื่อสาร
5.4.2 ทักษะการคิด
5.4.3 ทักษะชีวิต
5.4.4 ทักษะการแก้ปัญหา
5.4.5 ทักษะกรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
5.4.6 ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
5.4.7 ทักษะการคิดที่เป็นแกน
5.4.8 ทักษะการคิดซับซ้อน
5.4.9 ทักษะกระบวนการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
-ใบงาน ผังความคิดเรื่อง “ฉัน”
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)
-บอกความสนใจ
-วิเคราะห์ความสนใจ
ความถนัด
ความถนัดและ
ความสามารถ
ความสามารถทางการ
ทางการเรียนและ
เรียนและอาชีพ
อาชีพของตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.พิจารณาจากการ -แบบบันทึก
สรุปองค์ความรู้เป็น ระดับคุณภาพ
ผังความคิด เรื่อง
การปฏิบัติงาน
ความสน ความถนัด รายบุคคล
และความสามารถ
ทางการเรียน

เกณฑ์การประเมิน
เขียนผังความคิด
ครอบคลุมประเด็น
ความสนใจ ความ
ถนัด และ
ความสามารถ
ทางการเรียนและ
อาชีพ

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูสนทนากับนักเรียน เรื่อง การรู้จักตนเองและผู้อื่นด้านความสนใจ ความถนัด และความสามารถ
ทางการเรียนและอาชีพเป็นสิ่งจาเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

2. นักเรียนแต่ละคนบอกวิชาที่นักเรียนเรียนได้ดีพร้อมบอกเหตุผลที่สามารถเรียนได้ดี
3. นักเรียนวิเคราะห์ความในใจใน ความถนัด ความสามารถทางการเรียนเป็นผังความคิด
ชั่วโมงที่ 2
4. นักเรียนนาเสนอผลการสรุปความคิดด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนให้
เพื่อนฟัง
ชั่วโมงที่ 3
5. นักเรียนเขียนผังความคิดความสนใจ ความถนัด และความสามารถที่สอดคล้องกับอาชีพ
ชั่วโมงที่ 4
6. นักเรียนนาเสนอผลการสรุปความคิดด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถที่สอดคล้องกับ
อาชีพให้เพื่อนฟัง
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
- ใบงาน เรื่อง “ฉัน”
8.การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดย
การวิเคราะห์หลักสูตร
ขอบเขต จุดประสงค์
สาคัญ ได้เหมาะสมกับ
เวลาและวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

สื่อ/อุปกรณ์

มีเหตุผล
- เนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์สาคัญ
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- เนื้อหาเรียงลาดับจาก
ง่ายไปยาก ทาให้ผู้เรียน
สามารถทาความเข้าใจได้
ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหา
ที่สอน
- กาหนดแหล่งเรียนรู้
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน - เตรียมการปูองกันและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
กิจกรรม เวลาที่กาหนดมี และเพื่อการเตรียมตัว
ระหว่างการใช้แหล่ง
จานวนเพียงพอสาหรับ ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้ เรียนรู้
นักเรียน ศึกษาค้นคว้า ทาให้การเรียนรู้มี
เพิ่มเติมทั้งในและนอก ประสิทธิภาพมากขึ้น
เวลา
- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ - เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้ - จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับ คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ ได้พร้อมก่อนการจัดการ
จานวนนักเรียน
เรียนรู้ของนักเรียน
เรียนรู้
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสม
กับกิจกรรม เนื้อหา เวลา

3 ห่วง
ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ประเด็น
เวลา

การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

และวัยของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับเวลาที่
กาหนด
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้
พอดีกับจานวนผู้เรียน
- กาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
และเกิดการเรียนรู้ด้วน
ตนเอง

- ครูจัดการเรียนการสอน - วางแผนการใช้เวลาใน
ดาเนินตามกระบวนการ การทากิจกรรมไว้เกินจริง
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน เล็กน้อยเพื่อปูองกันเรื่อง
เวลาที่อาจจะขึ้นได้
- จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ความสามารถ เก่ง ปาน ได้อย่างชัดเจน เป็น
กลาง อ่อน เพื่อให้
ลาดับขั้นจากง่ายไปหา
นักเรียนสามารถ
ยาก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - ครูมีความรอบรู้ในเรื่อง
ที่สอนและมีความรอบ
ครอบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จึงทาให้การ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วัดด้วยวิธีการที่
- มีการออกแบบ
- วางแผนการวัดและ
หลากหลายเหมาะสม
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็น
และสอดคล้องกับการจัด ประเมินผลที่สอดคล้อง ขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรู้
กับเนื้อหาที่ต้องการให้
เนื้อหา เวลา ผลการ
นักเรียนบรรลุตามผลการ
เรียนรู้และสภาพการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
ปฏิบัติงานของนักเรียน การเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนและอาชีพ

ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความ
เมตตาต่อศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนใช้เวลาในการทากิจกรรม
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กาหนด

มีเหตุผล
- นักเรียนสามารถทางานที่ได้รับ
มอบหมายมได้อย่างบรรลุผล
- นักเรียนสามารถวางแผนการ
ทางานได้
- นักเรียนสามารถบอกความ

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้
ในการทากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจพัฒนา
ด้านการเรียนและการเลือก
แผนการเรียนเพื่อศึกษาต่อให้

สนใจ ความถนัดและ
ความสามารถทางการเรียนและ
อาชีพของตนเอง ได้
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

สอดคล้องกับความสนใจ ความ
ถนัด ความสามารถของตนเอง
- นักเรียนใช้เวลาในการทา
กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
เวลาที่กาหนด
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการเรียนและอาชีพ
- ความร่วมมือในการทากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้าใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทางาน
- มีความรับผิดชอบ
- มีวินัยในการทางาน

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
- ได้รับความรู้เรื่อง
- มีการวางแผนการ - นาความรู้ไปใช้
ความสนใจ ความถนัด ทางาน
ประกอบการตัดสินใจ
และความสามารถด้าน - การแลกเปลี่ยน
ในการพัฒนา
การเรียนและอาชีพ
เรียนรู้
ปรับปรุง การเรียน
- นักเรียนยอมรับซึ่ง
และเลือกเรียนต่อที่
กันและกัน
ตรงกับศักยภาพของ
ตนเอง
ทักษะ
- ใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ - มีทักษะการทางาน - ทักษะการมี
เหมาะสมกับเวลา
เป็นขั้นตอน
วัฒนธรรมการอยู่
- มีทักษะการคิดโดย
ร่วมกัน การยอมรับซึ่ง
ใช้ผังความคิด
กันและกัน
ค่านิยม
- การซื้อสัตย์ต่อตนเอง - มีความรับผิดชอบ - รับฟังผู้อื่นอย่าง
และผู้อื่น
ในการทางาน
ตั้งใจและให้เกียรติ
- รู้บทบาทหน้าที่ของ
-นาเสนอข้อมูลของ
ตนเอง
ตนเองด้วยความซื้อ
- ยอมรับความตัวตน
สัตย์
ซึ่งกันและกัน

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..……….
(นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. .............
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………….……………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด...........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .............................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
ลงชื่อ...........................................
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ครู

เลขที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การพิจารณา
มี ดี 2 ใบงาน
มี ดีและพอใช้เท่ากัน
มี ปรับปรุง

ระดับคุณภาพของพฤติกรรม
จับคู่สนทนา
สัญลักษณ์

ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

สรุประดับคุณภาพ

ตราโรงเรียน

กิจกรรมแนะแนว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ออนไลน์ดี....ไม่มีภัย

ปีการศึกษา 2558
เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์สาคัญ
1. ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
2. บอกประโยชน์และโทษของสังคมออนไลน์
3. เลือกใช้สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอดสามารถทาให้นักเรียนวางแผนการ
โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร การใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เอื้อ
ประโยชน์ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวดเร็วทันสมัยยิ่งขึ้น เยาวชนหรือวัยรุ่น คือ กลุ่มคนที่อายุ 15-24 ปี ซึ่งอยู่
ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เนื่องด้วยวุฒิภาวะที่ ยังน้อยทาให้คนวัยนี้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโอกาสก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมอย่างมาก รวมทั้งอาจถูกล่อลวงได้ง่าย ซึ่งจากการสารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือนของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าวัยรุ่นมักใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นเกม ดาวน์โหลดเกม
การสนทนาออนไลน์ เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในการ Chat ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่า ซึ่งนอกจากวัยรุ่นจะหมด
เวลาไปกับกิจกรรมนี้แล้วยังอาจนาไปสู่การล่อลวง หรือชักชวนกันออกไปที่อโคจรหรือแหล่งอบายมุขได้ง่ายๆ
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับ
การรู้เท่าทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทักษะกระบวนการ (P)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความสามารถ (Process / Skills)
ใช้วิจารณญาณในการใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ในโลกปัจจุบัน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีเจตคติ (Attitudes) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะมีวินัย อยู่อย่างพอเพียง

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีสมรรถนะและทักษะในการคิดดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
ทักษะการคิด
1.ความสามารถในการสื่อสาร คือ สามารถอธิบาย
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการคิดที่ใช้ใน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ในกิจกรรมแนะแนวได้
การสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
ถูกต้อง
การอ่านและทักษะการเขียน
2.ความสามารถในการคิด คือ ผู้เรียนสามารถคิดวาง ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสังเกต
แผนการทางานที่เปูนภาระงานให้สาเร็จตามเหมาย ทักษะการสารวจ ทักษะการสารวจค้นหา ทักษะ
และกาหนดเวลาได้
การตั้งคาถาม ทักษะการระบุ ทักษะการรวบรวม
ข้อมูล ทักษะการคัดแยก ทักษะการตีความ ทักษะ
การให้เหตุผลและทักษะการนาความรู้ไปใช้
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา คือ ผู้เรียนสามารถ ทักษะการคิดซับซ้อน ได้แก่ ทักษะการให้ความกระจ่าง
วางแผนการทางานที่ไม่ทาให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
ได้
การสังเคราะห์ ทักษะการพิสูจน์ความจริง และ
ทักษะการประเมิน
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คือ ผู้เรียน
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
สามารถวางแผนการนาความรู้ที่ได้จากการเยนรู้ไปใช้ อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ในชีวิตประจาวันได้ทั้งด้านการปรับตัง การศึกษาและ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการ
การประกอบอาชีพ
คิดสร้างสรรค์
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษาเรื่องการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการเรียนรู้ใน
หัวข้อที่กาหนดได้อย่างเหมาะสม
4. การบูรณาการ
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
- การรู้เท่าทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
5.2.1 กระบวนการศึกษาค้นคว้า
5.2.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสารวจค้นหา
ทักษะการนาความรู้ไปใช้ ทักษะการสรุปย่อ

5.2.3 การสรุปองค์ความรู้
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
5.3.1 มีวินัย
5.3.2 อยู่อย่างพอเพียง
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
สมรรถนะของผู้เรียน
5.4.1 ทักษะการสื่อสาร
5.4.2 ทักษะการคิด
5.4.3 ทักษะชีวิต
5.4.4 ทักษะการแก้ปัญหา
5.4.5 ทักษะกรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
5.4.6 ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
5.4.7 ทักษะการคิดที่เป็นแกน
5.4.8 ทักษะการคิดซับซ้อน
5.4.9 ทักษะกระบวนการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงาน เรื่อง ข่าวที่เกิดผลกระทบจากสื่อออนไลน์
2. ข้อมูลสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
-บอกประโยชน์และ -บอกประโยชน์และโทษ ตรวจใบงาน
โทษของสังคม
ของสังคมออนไลน์
ออนไลน์
-บอกแนวทางการใช้สังคม
-บอกแนวทางการใช้ ออนไลน์อย่างเหมาะสม
สังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน
-ตอบได้ 4 ข้อ
ระดับคุณภาพ ดี
-ตอบได้ 2-3 ข้อ
ระดับคุณภาพพอใช้
-ตอบได้ 1 ข้อ
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูสอบถามนักเรียน “ใครชอบเล่นอินเทอร์เน็ตและเล่นเรื่องอะไรบ้าง” ครูเขียนคาตอบบท
กระดาน
2. แบ่งประเภทการเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ชอบเล่นเกมออนไลน์ กลุ่มที่ชอบสนทนา
ออนไลน์ กลุ่มที่ชอบสาระบันเทิง กลุ่มที่ชอบค้นหาข้อมูลวิชาการ กลุ่มที่ชอบเปิดข่าว ฯลฯ
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามประเภทการใช้อินเทอร์เน็ตกลุ่มละ 4-5 คน
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงาน เรื่อง ข่าวที่เกิดผลกระทบต่อสื่อออนไลน์
ชั่วโมงที่ 2
5. ทบทวนงานที่มอบหมาย
6. นักเรียนนาเสนอใบงาน
7. ครูนาเสนอสถิติการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ปี 2557 นักเรียนร่วมอภิปรายแนวโน้มในปีต่อๆ ไป
8. นักเรียนร่วมสรุปประเด็น
8.1 ประโยชน์และโทษของสังคมออนไลน์
8.2 แนวทางการใช้สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
- ใบงาน เรื่อง ข่าวที่เกิดผลกระทบจากสื่ออนไลน์
- สถิติการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ปี 2557
8.การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดย
การวิเคราะห์หลักสูตร
ขอบเขต จุดประสงค์
สาคัญ ได้เหมาะสมกับ
เวลาและวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

มีเหตุผล
- เนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์สาคัญ
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- เนื้อหาเรียงลาดับจาก
ง่ายไปยาก ทาให้ผู้เรียน
สามารถทาความเข้าใจได้
ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหา
ที่สอน
- กาหนดแหล่งเรียนรู้
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน - เตรียมการปูองกันและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
กิจกรรม เวลาที่กาหนดมี และเพื่อการเตรียมตัว
ระหว่างการใช้แหล่ง
จานวนเพียงพอสาหรับ ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้ เรียนรู้
นักเรียน ศึกษาค้นคว้า ทาให้การเรียนรู้มี
เพิ่มเติมทั้งในและนอก ประสิทธิภาพมากขึ้น

3 ห่วง
ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้
คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

- จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
ได้พร้อมก่อนการจัดการ
เรียนรู้

ประเด็น
สื่อ/อุปกรณ์

เวลา

การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

เวลา
- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับ
จานวนนักเรียน
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสม
กับกิจกรรม เนื้อหา เวลา
และวัยของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับเวลาที่
กาหนด
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้
พอดีกับจานวนผู้เรียน
- กาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
และเกิดการเรียนรู้ด้วน
ตนเอง

- ครูจัดการเรียนการสอน - วางแผนการใช้เวลาใน
ดาเนินตามกระบวนการ การทากิจกรรมไว้เกินจริง
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน เล็กน้อยเพื่อปูองกันเรื่อง
เวลาที่อาจจะขึ้นได้
- จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ความสามารถ เก่ง ปาน ได้อย่างชัดเจน เป็น
กลาง อ่อน เพื่อให้
ลาดับขั้นจากง่ายไปหา
นักเรียนสามารถ
ยาก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - ครูมีความรอบรู้ในเรื่อง
ที่สอนและมีความรอบ
ครอบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จึงทาให้การ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วัดด้วยวิธีการที่
- มีการออกแบบ
- วางแผนการวัดและ
หลากหลายเหมาะสม
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็น
และสอดคล้องกับการจัด ประเมินผลที่สอดคล้อง ขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรู้
กับเนื้อหาที่ต้องการให้
เนื้อหา เวลา ผลการ
นักเรียนบรรลุตามผลการ
เรียนรู้และสภาพการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
ปฏิบัติงานของนักเรียน การเรียนรู้ทกี่ าหนดไว้
การรู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีออนไลน์
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความ
เมตตาต่อศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนใช้เวลาในการทากิจกรรม
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กาหนด

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถทางานที่ได้รับ - นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้
มอบหมายมได้อย่างบรรลุผล
ในการทากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้
- นักเรียนสามารถวางแผนการ เป็นข้อมูลในการเลือกแนว
ทางานเป็นกลุ่มได้
ทางการใช้สังคมออนไลน์ได้อย่าง
- นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ เหมาะสม
และโทษของสังคมออนไลน์ได้
- นักเรียนใช้เวลาในการทา
-นักเรียนสามารถบอกแนว
กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
ทางการใช้สังคมออนไลน์ได้อย่าง เวลาที่กาหนด
เหมาะสม
การรู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีออนไลน์
- ความร่วมมือในการทากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้าใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทางาน
- มีความรับผิดชอบ
- มีวินัยในการทางาน

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
นักเรียนได้รับความรู้ - มีการวางแผนการ - นาความรู้ไปใช้
เรื่อง การรู้เท่าทัน
ทางาน
ประกอบการตัดสินใจ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง - การแลกเปลี่ยน
ในการอยู่ในสังคม
ด้านเทคโนโลยี
เรียนรู้
ออนไลน์ได้อย่าง
ออนไลน์
- นักเรียนปฏิบัติตาม
ปลอดภัย
บทบาทหน้าที่ในกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
- ใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ - มีทักษะการทางาน - ทักษะการมี
เหมาะสมกับเวลา
เป็นขั้นตอน
วัฒนธรรมการอยู่
- มีทักษะการทางาน
ร่วมกัน การยอมรับซึ่ง
เป็นกลุ่ม
กันและกัน
ค่านิยม
- การซื้อสัตย์ต่อตนเอง - มีความรับผิดชอบ - รับฟังผู้อื่นอย่าง
และผู้อื่น
ในการทางาน
ตั้งใจและให้เกียรติ
- รู้บทบาทหน้าที่ของ
-นาเสนอข้อมูลอย่าง

ด้าน
วัด

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ตนเอง
ตรงไปตรงมา

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..……….
(นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. .............
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………….……………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด...........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .............................................................................................................
.................................................................................................................... ....................................
ลงชื่อ...........................................
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ครู

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1............................................................................เลขที่......................
2............................................................................เลขที่......................
3............................................................................เลขที่......................
4............................................................................เลขที่......................
5............................................................................เลขที่......................

1. ให้นักเรียนหาข่าวที่เกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์กลุ่มละ 1 ข่าว บันทึกข่าวด้านล่าง
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
แหล่งที่มา : ............................................................................................................................. ...........................
2. วิเคราะห์สาเหตุของการเหตุการณ์ตามเนื้อข่าวข้างต้น
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
..................................................................................................................................................................... .......
........................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................................................................................................. ..............

3. เขียนแนวทางที่ปูองกันการเกิดปัญหากรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................................................
4. ให้นักเรียนสรุปประโยชน์และโทษของการใช้สังคมออนไลน์
ประโยชน์ของสื่อสังคมออนไลน์
โทษของสื่อออนไลน์

5. บอกแนวทางการใช้สังคมออนไลน์ที่เหมาะสม
............................................................................................................................. ...............................................
.......................................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................

ตราโรงเรียน

กิจกรรมแนะแนว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง คิดถูก คิดผิด ชีวิตเลือกได้

ปีการศึกษา 2558
เวลา 3 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์สาคัญ
1. ตระหนักในความสาคัญของกระบวนการตัดสินใจที่มีเหตุผล
2. คิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญอย่างมีเหตุผล
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอดสามารถทาให้นักเรียนวางแผนการ
การอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ย่อมต้องมีปัญหาเกิดขึ้น ทั้งปัญหาที่เกิด
จากคนในสังคมและปัญหาที่เกิดจาสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการฝึกคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอยู่
บนรากฐานของความมีเหตุผล จะส่งผลให้การดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับ
การตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
ทักษะกระบวนการ (P)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความสามารถ (Process / Skills)
มีทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีเจตคติ (Attitudes) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะมีวินัย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีสมรรถนะและทักษะในการคิดดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
ทักษะการคิด
1.ความสามารถในการสื่อสาร คือ สามารถอธิบาย
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการคิดที่ใช้ใน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ในกิจกรรมแนะแนวได้
การสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
ถูกต้อง
การอ่านและทักษะการเขียน
2.ความสามารถในการคิด คือ ผู้เรียนสามารถคิดวาง ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสังเกต

สมรรถนะ
ทักษะการคิด
แผนการทางานที่เปูนภาระงานให้สาเร็จตามเหมาย ทักษะการสารวจ ทักษะการสารวจค้นหา ทักษะ
และกาหนดเวลาได้
การตัง้ คาถาม ทักษะการระบุ ทักษะการรวบรวม
ข้อมูล ทักษะการคัดแยก ทักษะการตีความ ทักษะ
การให้เหตุผลและทักษะการนาความรู้ไปใช้
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา คือ ผู้เรียนสามารถ ทักษะการคิดซับซ้อน ได้แก่ ทักษะการให้ความกระจ่าง
วางแผนการทางานที่ไม่ทาให้เกิ ดปัญหาในการเรียนรู้ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
ได้
การสังเคราะห์ ทักษะการพิสูจน์ความจริง และ
ทักษะการประเมิน
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คือ ผู้เรียน
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
สามารถวางแผนการนาความรู้ที่ได้จากการเยนรู้ไปใช้ อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ในชีวิตประจาวันได้ทั้งด้านการปรับตัง การศึกษาและ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการ
การประกอบอาชีพ
คิดสร้างสรรค์
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษาเรื่องการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการเรียนรู้ใน
หัวข้อที่กาหนดได้อย่างเหมาะสม

ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสารวจค้นหา
ทักษะการนาความรู้ไปใช้ ทักษะการสรุปย่อ

4. การบูรณาการ
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
- การตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
- ทักษะการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
- มีวินัย
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
สมรรถนะของผู้เรียน

5.4.1 ทักษะการสื่อสาร
5.4.2 ทักษะการคิด
5.4.3 ทักษะชีวิต
5.4.4 ทักษะการแก้ปัญหา
5.4.5 ทักษะกรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
5.4.6 ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
5.4.7 ทักษะการคิดที่เป็นแกน
5.4.8 ทักษะการคิดซับซ้อน
5.4.9 ทักษะกระบวนการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงาน เรื่อง เรือกู้ชีพ
2. ใบงาน เรื่อง จะทาอย่างไรดี
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
-แบบบันทึกระดับ
-แนวทางการ
-บอกแนวทางการ
-ตรวจใบงาน
คุณภาพการ
แก้ปัญหาใน
แก้ปัญหาในสถานการณ์ -สรุประดับการ
สถานการณ์ต่างๆ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปฏิบัติงาน
รายบุคคล
รายบุคคล

เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมเรือกู้ชีพ
-เลือกและบอกเหตุ
ผลได้ ระดับ ดี
-เลือกและบอกเหตุ
ผลได้บ้าง ระดับ
พอใช้
-เลือกและบอก
เหตุผลไม่ได้ ระดับ
ปรับปรุง
กิจกรรม จะทา
อย่างไรดี
-ตัดสินใจโดยระบุ
ผลดีผลเสียได้
ระดับ ดี
-ตัดสินใจโดยระบุ
ผลดีผลเสียได้เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง
ระดับ พอใช้
-ตัดสินใจโดยระบุ
ผลดีผลเสียไม่ได้

ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ปรับปรุง

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูซักถามนักเรียนว่าในชีวิตประจาวันของนักเรียนมีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่ทาให้นักเรียนคิดว่า
เป็นปัญหา และนักเรียนมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
2. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง เรือกู้ชีพ เป็นรายบุคคล
3. สุ่มนักเรียนนาเสนองาน
4. ครูและนักเรียนร่วมสรุป “บุคคลมีการตัดสินใจไม่เหมือนกัน แม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน”
ชั่วโมงที่ 2
5. ครูทบทวนบทสรุปจากชั่วโมงที่แล้ว
6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4- 3 คน แล้วทาใบงานเรื่อง จะทาอย่างไรดี
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนองาน
ชั่วโมงที่ 3
8. นักเรียนนาเสนองาน (ต่อ)
9. นักเรียนและครูร่วมสรุป “การตัดสินใจในการกระทาใดๆ ต้องอาศัยปัจจัยที่เป็นเหตุผลหลายอย่าง
เช่น ประสบการณ์ ความเชื่อมั่น คุณธรรม สติปัญญา เป็นต้น
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
- ใบงาน เรื่อง เรือกู้ชีพ
- ใบความรู้เรื่อง กระบวนการตัดสินใจ
- ใบงาน เรื่อง จะทาอย่างไรดี
8.การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดย
การวิเคราะห์หลักสูตร
ขอบเขต จุดประสงค์
สาคัญ ได้เหมาะสมกับ
เวลาและวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

- กาหนดแหล่งเรียนรู้
เหมาะสมกับเนื้อหา

มีเหตุผล
- เนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์สาคัญ
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- เนื้อหาเรียงลาดับจาก
ง่ายไปยาก ทาให้ผู้เรียน
สามารถทาความเข้าใจได้
ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหา
ที่สอน
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน - เตรียมการปูองกันและ
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

3 ห่วง
ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

กิจกรรม เวลาที่กาหนดมี
จานวนเพียงพอสาหรับ
นักเรียน ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมทั้งในและนอก
เวลา
- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับ
จานวนนักเรียน
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสม
กับกิจกรรม เนื้อหา เวลา
และวัยของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับเวลาที่
กาหนด
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้
พอดีกับจานวนผู้เรียน
- กาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
และเกิดการเรียนรู้ด้วน
ตนเอง

และเพื่อการเตรียมตัว
ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้
ทาให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ระหว่างการใช้แหล่ง
เรียนรู้

- เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้
คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

- จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
ได้พร้อมก่อนการจัดการ
เรียนรู้

ประเด็น

สื่อ/อุปกรณ์

เวลา

การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้

- ครูจัดการเรียนการสอน - วางแผนการใช้เวลาใน
ดาเนินตามกระบวนการ การทากิจกรรมไว้เกินจริง
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน เล็กน้อยเพื่อปูองกันเรื่อง
เวลาที่อาจจะขึ้นได้
- จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ความสามารถ เก่ง ปาน ได้อย่างชัดเจน เป็น
กลาง อ่อน เพื่อให้
ลาดับขั้นจากง่ายไปหา
นักเรียนสามารถ
ยาก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - ครูมีความรอบรู้ในเรื่อง
ที่สอนและมีความรอบ
ครอบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จึงทาให้การ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วัดด้วยวิธีการที่
- มีการออกแบบ
- วางแผนการวัดและ
หลากหลายเหมาะสม
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็น
และสอดคล้องกับการจัด ประเมินผลที่สอดคล้อง ขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรู้
กับเนื้อหาที่ต้องการให้
เนื้อหา เวลา ผลการ
นักเรียนบรรลุตามผลการ
เรียนรู้และสภาพการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
ปฏิบัติงานของนักเรียน การเรียนรู้ทกี่ าหนดไว้
การตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เงื่อนไขคุณธรรม

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความ
เมตตาต่อศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนใช้เวลาในการทากิจกรรม
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กาหนด

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล

มีเหตุผล
- นักเรียนสามารถทางานที่ได้รับ
มอบหมายมได้อย่างบรรลุผล
- นักเรียนสามารถวางแผนการ
ทางานเป็นกลุ่มได้
- นักเรียนสามารถบอกแนวทางการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ที่เหมาะสมได้

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้
ในการทากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
- นักเรียนใช้เวลาในการทา
กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
เวลาที่กาหนด

การตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
- ความร่วมมือในการทากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้าใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทางาน
- มีความรับผิดชอบ
- มีวินัยในการทางาน

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
นักเรียนได้รับความรู้ - มีการวางแผนการ - นาความรู้ไปใช้ใน
เรื่อง การตัดสินใจ
ทางาน
ชีวิตประจาวันได้
แก้ปัญหาใน
- การแลกเปลี่ยน
สถานการณ์ต่างๆ
เรียนรู้
- นักเรียนปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ในกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
- ใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ - มีทักษะการทางาน - ทักษะการมี
เหมาะสมกับเวลา
เป็นขั้นตอน
วัฒนธรรมการอยู่
- มีทักษะการทางาน
ร่วมกัน การยอมรับซึ่ง

ด้าน
วัด
ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
เป็นกลุ่ม
กันและกัน
- การซื้อสัตย์ต่อตนเอง - มีความรับผิดชอบ - รับฟังผู้อื่นอย่าง
และผู้อื่น
ในการทางาน
ตั้งใจและให้เกียรติ
- รู้บทบาทหน้าที่ของ
-นาเสนอข้อมูลอย่าง
ตนเอง
ตรงไปตรงมา

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..……….
(นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. .............
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………….……………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด...........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .............................................................................................................
.................................................................................................................... ....................................
ลงชื่อ...........................................
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ครู

เลขที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การพิจารณา
มี ดี 2 ใบงาน
มี ดีและพอใช้เท่ากัน
มี ปรับปรุง

ระดับคุณภาพของพฤติกรรม
จับคู่สนทนา
สัญลักษณ์

ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

สรุประดับคุณภาพ

ชื่อ-สกุล..........................................................................................ชั้น ม.1/................เลขที่ ..............

ในช่วงปลายปี 2554 ประเทศไทยเกิดปัญหาจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปี เกิดปัญหาน้าท่วมหนักแผ่
กระจายเป็ น วงกว้า ง ด้ว ยปริ ม าณน้ าที มากมายมหาศาล ทาให้ บ้า นเรือนไร่น า แหล่ งอุต สาหกรรมต่ างๆ
ตลอดจนวัดวาอาราม ส่งผลให้เกิดความเสียหายมากมาย นักเรียนก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว บ้าน
ถูกน้าท่วม ต้องอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้าน การคมนาคม การสื่อสาร น้าประปา ไฟฟูาถูกตัดขาด นักเรียนติด
อยู่บนบ้านเป็นเวลานาน 1 สัปดาห์ อาหารและน้าดื่มหมดลงแล้วจะทาอย่างไรดี ทันใดนั้นเรือกู้ชีพลาหนึ่งผ่าน
มาและเข้าให้การช่วยเหลือ แต่เนื่องจากต้องไปช่วยอีกหลายบ้าน เครื่องอุปโภคและบริโภคก็มีจากัด จากของที่
เตรียมมา ให้นักเรียนไว้เพียง 3 อย่างเท่านั้น นักเรียนจะเลือกอะไรจากสิ่งต่อไปนี้ พร้อมบอกเหตุผลประกอบ
 ปลากระป๋อง เพราะ.....................................................................................................
 ไฟแช็ก
เพราะ.....................................................................................................
 ไฟฉาย
เพราะ.....................................................................................................
 กะละมัง
เพราะ.....................................................................................................
 เรือยาง
เพราะ.....................................................................................................
 ผ้าขาวม้า
เพราะ.....................................................................................................
 เตาถ่าน
เพราะ.....................................................................................................
 ข้าวสาร
เพราะ.....................................................................................................

1. รู้สิ่งที่ต้องตัดสินใจคืออะไร เป็นขั้นตอนที่สาคัญ เพราะถ้าไม่ตระหนักว่าต้องตัดสินใจแล้วจะไม่มี
กระบวนการอื่นตามมา
2. รวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ต้องรู้ว่าต้องการข้อมูลอะไร รู้แหล่งที่จะหา
ข้อมูล วิธีการได้ข้อมูล และต้องมีลักทักษะการสืบค้นข้อมูล
3. รู้จักทางเลือกที่มีอยู่ มองเห็นลู่ทางที่จะตัดสินใจและเพิ่มตัวเลือกที่ต้องตัดสินใจ
4. ชั่งน้าหนักตัวเลือกแต่ละตัว ให้คิดถึงประโยชน์และผลเสียที่จะได้รับในแต่ละตัวเลือก ตัวเลือกที่มี
น้าหนักดึกว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ดังที่คิดไว้หรือไม่ ให้วิเคราะห์ข้อมูลอย่าละเอียดแล้วจัดอันดับตัวเลือกใหม่
โดยให้อันดับหนึ่งเป็นตัวเลือกที่มีน้าหนักในการเลือกสูงสุด
5. ผลการชั่งน้าหนักตัวเลือกแต่ละตัวให้ตัดสินใจเลือก (อาจเลือกได้มากกว่าหนึ่งอันดับถ้าต้องการ)
6. ขั้นดาเนินการต่อไปหลังจากตัดสินใจเลือกแล้ว
7. ทบทวนตัดสินใจและผลที่ได้รับ ถ้าพบว่าผลการตัดสินไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้องการได้อาจเริ่มต้น
กระบวนการตัดสินใจใหม่อีกรอบ

ในตอนดึกของคืนวันหนึ่ง นายอดิศักดิ์กาลังขับรถกลับจากการทางานล่วงเวลา ถนนที่เขากาลังขับรถ
กลับบ้านนั้นเงียบและว่างมาก นายอดิศั กดิ์จึงขับด้วยความเร็วสูงประกอบกับความง่วงนอนทาให้เขาขับรถไป
เฉี่ยวชายคนหนึ่งล้มลง เขาตกใจมากรีบหยุดรถลงไปดู จึงได้เห็นชายผู้นั้นนอนแน่นิ่งที่ศีรษะมีเลือดไหลมาก
นายอดิศักดิ์มองไปรอบๆ ตัวเขา ก็พบแต่ความมืดและเงียบไม่มีผู้คนในบริเวณนั้นเลยเขารู้สึกกลัวหลายอย่าง
และตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทาอย่างไรดีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

1. ขับรถหนีไป
ผลดี............................................................................................................................
ผลเสีย.......................................................................................................................

2. นาชายผู้นั้นส่งโรงพยาบาล
ผลดี......................................................................................................................... ........
ผลเสีย................................................................................................................... ..........

3. ถอยรถมาทับชายผู้นั้นให้ตาย
ผลดี......................................................................................................................... ...
ผลเสีย........................................................................................................................

4. ลากชายผู้นั้นมาวางกลางถนนให้รถคันอื่นทับต่อ
ผลดี.................................................................................................................................
ผลเสีย.............................................................................................................................

ตราโรงเรียน

กิจกรรมแนะแนว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง EQ ดีมีความสุข

ปีการศึกษา 2558
เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์สาคัญ
1. ประเมินและบอกระดับความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองได้
2. บอกวิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอดสามารถทาให้นักเรียนวางแผนการ
ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมี
ความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อเป็นการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการ
ดาเนินชีวิตครอบครัว การทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสาเร็จ
ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้อยู่ระดับปกติได้ โดยการศึกษา
และพั ฒ นาตนเองจากคู่ มื อ ความฉลาดทางอารมณ์ (ส าหรั บ แระชาชน) ของกรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่ทางกรมสุขภาพจิตหรื อหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องจัดขึ้น
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับ
การประเมินและการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ทักษะกระบวนการ (P)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความสามารถ (Process / Skills)
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีเจตคติ (Attitudes) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์คือ ผู้เรี ยนมีคุณลักษณะมีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีสมรรถนะและทักษะในการคิดดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
ทักษะการคิด
1.ความสามารถในการสื่อสาร คือ สามารถอธิบาย
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการคิดที่ใช้ใน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ในกิจกรรมแนะแนวได้
การสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
ถูกต้อง
การอ่านและทักษะการเขียน
2.ความสามารถในการคิด คือ ผู้เรียนสามารถคิดวาง ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสังเกต
แผนการทางานที่เปูนภาระงานให้สาเร็จตามเหมาย ทักษะการสารวจ ทักษะการสารวจค้นหา ทักษะ
และกาหนดเวลาได้
การตั้งคาถาม ทักษะการระบุ ทักษะการรวบรวม
ข้อมูล ทักษะการคัดแยก ทักษะการตีความ ทักษะ
การให้เหตุผลและทักษะการนาความรู้ไปใช้
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา คือ ผู้เรียนสามารถ ทักษะการคิดซับซ้อน ได้แก่ ทักษะการให้ความกระจ่าง
วางแผนการทางานที่ไม่ทาให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
ได้
การสังเคราะห์ ทักษะการพิสูจน์ความจริง และ
ทักษะการประเมิน
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คือ ผู้เรียน
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
สามารถวางแผนการนาความรู้ที่ได้จากการเยนรู้ไปใช้ อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ในชีวิตประจาวันได้ทั้งด้านการปรับตัง การศึกษาและ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการ
การประกอบอาชีพ
คิดสร้างสรรค์
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษาเรื่องการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการเรียนรู้ใน
หัวข้อที่กาหนดได้อย่างเหมาะสม

ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสารวจค้นหา
ทักษะการนาความรู้ไปใช้ ทักษะการสรุปย่อ

4. การบูรณาการ
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
- การประเมินและการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
- การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
- ความซื่อสัตย์
- มีวินัย
- ใฝุเรียนรู้
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
สมรรถนะของผู้เรียน
5.4.1 ทักษะการสื่อสาร
5.4.2 ทักษะการคิด
5.4.3 ทักษะชีวิต
5.4.4 ทักษะการแก้ปัญหา
5.4.5 ทักษะกรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
5.4.6 ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
5.4.7 ทักษะการคิดที่เป็นแกน
5.4.8 ทักษะการคิดซับซ้อน
5.4.9 ทักษะกระบวนการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์วัยรุ่น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
-แนวทางการพัฒนา -บอกแนวและปฏิบัติการ -พิจารณาการสรุป -แบบประเมิน
ความฉลาดทาง
พัฒนาความฉลาดทาง
EQ
ความฉลาดทาง
อารมณ์
อารมณ์ของตนเองได้
-สังเกตการร่วม
อารมณ์
อภิปราย
-ประเด็นการ
สังเกตการร่วม
อภิปราย
-แบบบันทึก
ระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
รายบุคคล

เกณฑ์การประเมิน
แบบประเมิน EQ
-คะแนน 125
คะแนน ผ่าน
สังเกตการร่วม
อภิปราย
-บอกความสาคัญ
EQ ได้ ผ่าน
-บอกวิธีการพัฒนา
EQ ได้ ผ่าน

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูถามนักเรียนถึงความหมายและความสาคัญของความฉลาดทางอารมณ์ โดยไม่ต้องสรุปและครู
ถามนักเรียนต่อไปว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่าตนเองมีความฉลาดทางอารมณ์ระดับใด
2. แนะนาวิธีการใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สาหรับวัยรุ่น อายุ 12-17 ปี ของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุขให้นักเรียนเข้าใจ
3. นักเรียนศึกษาและประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองจากแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์สาหรับวัยรุ่น อายุ 12-17 ปี ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
4. สุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับระดับความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง
ชั่วโมงที่ 2
5. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง โดยไม่ต้องสรุป
6. นักเรียนศึกษาแผ่นพับ “วัยรุ่นเอยจะบอกให้ทาอย่างไรให้มี EQ ดี”
7. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายถึงความสาคัญของการมีความฉลาดทางอารมณ์และวิธีการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองจนได้ข้อสรุปตามแนวคิดที่ควรได้ รวมทั้งแนะนาให้นักเรียนไปฝึกฝนพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองอย่างสม่าเสมอ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
- แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สาหรับวัยรุ่น อายุ 12-17 ปี ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข
- แผ่นพับ “วัยรุ่นเอยจะบอกให้ทาอย่างไรให้มี EQ ดี”
8.การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดย
การวิเคราะห์หลักสูตร
ขอบเขต จุดประสงค์
สาคัญ ได้เหมาะสมกับ
เวลาและวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

มีเหตุผล
- เนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์สาคัญ
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- เนื้อหาเรียงลาดับจาก
ง่ายไปยาก ทาให้ผู้เรียน
สามารถทาความเข้าใจได้
ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหา
ที่สอน
- กาหนดแหล่งเรียนรู้
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน - เตรียมการปูองกันและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
กิจกรรม เวลาที่กาหนดมี และเพื่อการเตรียมตัว
ระหว่างการใช้แหล่ง
จานวนเพียงพอสาหรับ ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้ เรียนรู้

3 ห่วง
ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ประเด็น

สื่อ/อุปกรณ์

เวลา

การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

นักเรียน ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมทั้งในและนอก
เวลา
- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับ
จานวนนักเรียน
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสม
กับกิจกรรม เนื้อหา เวลา
และวัยของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับเวลาที่
กาหนด
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้
พอดีกับจานวนผู้เรียน
- กาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
และเกิดการเรียนรู้ด้วน
ตนเอง

ทาให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้
คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

- จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
ได้พร้อมก่อนการจัดการ
เรียนรู้

- ครูจัดการเรียนการสอน - วางแผนการใช้เวลาใน
ดาเนินตามกระบวนการ การทากิจกรรมไว้เกินจริง
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน เล็กน้อยเพื่อปูองกันเรื่อง
เวลาที่อาจจะขึ้นได้
- จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ความสามารถ เก่ง ปาน ได้อย่างชัดเจน เป็น
กลาง อ่อน เพื่อให้
ลาดับขั้นจากง่ายไปหา
นักเรียนสามารถ
ยาก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - ครูมีความรอบรู้ในเรื่อง
ที่สอนและมีความรอบ
ครอบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จึงทาให้การ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วัดด้วยวิธีการที่
- มีการออกแบบ
- วางแผนการวัดและ
หลากหลายเหมาะสม
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็น
และสอดคล้องกับการจัด ประเมินผลที่สอดคล้อง ขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรู้
กับเนื้อหาที่ต้องการให้
เนื้อหา เวลา ผลการ
นักเรียนบรรลุตามผลการ
เรียนรู้และสภาพการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
ปฏิบัติงานของนักเรียน การเรียนรู้ทกี่ าหนดไว้
ความสาคัญและการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความ
เมตตาต่อศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนใช้เวลาในการทากิจกรรม
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กาหนด

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
- นักเรียนสามารถทางานที่ได้รับ
มอบหมายมได้อย่างบรรลุผล
- นักเรียนสามารถวางแผนการ
ทางานได้
- นักเรียนสามารถบอกแนว
ทางการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ของตนเองได้

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถนาผลที่ได้ไป
พัฒนาความฉลาดทางอารมณื
เป็นปกติและสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
- นักเรียนใช้เวลาในการทา
กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
เวลาที่กาหนด

ความสาคัญและแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
- ความร่วมมือในการทากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้าใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทางาน
- มีความรับผิดชอบ
- มีวินัยในการทางาน
-มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
นักเรียนได้รับความรู้ - มีการวางแผนการ - นาความรู้ไปใช้ใน
เรื่อง ความสาคัญและ ทางาน
ชีวิตประจาวันได้
การพัฒนาความฉลาด - การแลกเปลี่ยน
ทางอารมณ์
เรียนรู้
- นักเรียนปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการประเมิน
ทักษะ
- ใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ - มีทักษะการทางาน - ทักษะการมี
เหมาะสมกับเวลา
เป็นขั้นตอน
วัฒนธรรมการอยู่
- มีทักษะการคิด
ร่วมกัน การยอมรับซึ่ง
วิเคราะห์และการ
กันและกัน
อภิปราย
ค่านิยม
- การซื้อสัตย์ต่อตนเอง - มีความรับผิดชอบ - รับฟังผู้อื่นอย่าง
และผู้อื่น
ในการทางาน
ตั้งใจและให้เกียรติ
- รู้บทบาทหน้าที่ของ
-นาเสนอข้อมูลอย่าง
ตนเอง
ตรงไปตรงมา

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..……….
(นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)...........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
..........................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………….……………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด...........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .............................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
ลงชื่อ...........................................
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ครู

คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องการปฏิบัติงานแล้วสรุประดับคุณภาพตามเกณฑ์
ผลการปฏิบัติงาน
สรุประดับ
เลขที่
ชื่อ-สกุล
สรุป EQ ความสาคัญ การพัฒนา คุณภาพ

เกณฑ์การพิจารณา
ดี 3 รายการ
ดี 2 รายการ
ดี 1 รายการ

ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

คาชี้แจง แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะ
ต่างๆ แม้ว่าบางประโยคอาจไม่ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ตาม ขอให้ท่านเลือกคาตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด ไม่
มีคาตอบที่ถูกหรือผิด ดีหรื อไม่ดี โปรดตอบตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อเพื่อท่าจะได้รู้จักตัวเองและ
วางแผนพัฒนาตนต่อไป มีคาตอบ 4 คาตอบ สาหรับข้อความแต่ละประโยค คือ ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้าง
จริง จริงมาก โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด
ข้อ

ข้อความ

1 เวลาโกรธหรือไม่สบายใจ ฉันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
ฉัน
2 ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรทาให้ฉันรู้สึกโกรธ
3 เมื่อถูกขัดใจ ฉันมักรู้สึกหงุดหงิดควบคุมอารมณ์ไม่ได้
4 ฉันสามารถคอยเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่พอใจ
5 ฉันมักมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย
6 เมื่อถูกบังคับให้ทาในส่งที่ไม่ชอบ ฉันจะอธิบายเหตุผล
จนผู้อื่นยอมรับได้
7 ฉันสังเกตได้ เมื่อคนใกล้ชิดมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง
8 ฉันไม่สนใจกับความทุกข์ของผู้อื่นที่ฉันไม่รู้จัก
9 ฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นทาต่างจากที่ฉันคิด
10 ฉันยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจในการ
กระทาของฉัน
11 ฉันรู้สึกว่าผู้อื่นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป
12 แม้จะมีภาระที่ต้องทา ฉันยินดีรับฟังความทุกข์ของผู้อื่น
ที่ต้องการความช่วยเหลือ
13 เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
14 ฉันเห็นคุณค่าในน้าใจที่ผู้อื่นมีต่อฉัน
15 เมื่อทาผิด ฉันสามารถกล่าวคา “ขอโทษ” ผู้อื่นได้
16 ฉันยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อื่นได้ยาก
17 ถึงฉันจะต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง ฉันก็ยินดีที่จะ

ไม่จริง

จริง ค่อนข้าง
จริงมาก
บางครั้ง จริง

ข้อ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ข้อความ
ทาเพื่อส่วนรวม
ฉันรู้สึกลาบากใจในการทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อผู้อื่น
ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเรื่องอะไร
แม้จะเป็นงานยาก ฉันก็มั่นใจว่าสามารถทาได้
เมื่อทาสิ่งใดไม่สาเร็จ ฉันรู้สึกหมดกาลังใจ
ฉันรู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้ทาสิ่งต่างๆ อย่างเต็ม
ความสามารถ
ฉันต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะไม่
ยอมแพ้
เมื่อเริ่มทาสางหนึ่งสิ่งใด ฉันมักทาต่อไปไม่สาเร็จ
ฉันพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยไม่คิดเอา
เองตามใจชอบ
บ่อยครั้งที่ฉันไม่รู้ว่าอะไรทาให้ฉันไม่มีความสุข
ฉันรู้สึกว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นเรื่องยากสาหรับฉัน
เมื่อต้องทาอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ฉันตัดสินใจ
ได้ว่าจะทาอะไรก่อนหลัง
ฉันลาบกใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่
คุ้นเคย
ฉันทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มีกฎระเบียบขัดกับ
ความเคยชินของฉัน
ฉันทาความรู้จักคนอื่นได้ง่าย
ฉันมีเพื่อสนิทหลายคนที่คบกันมา
ฉันไม่กล้าบอกความต้องการของฉันให้ผู้อื่นรู้
ฉันทาในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
เป็นการยากสาหรับฉันที่จะโต้แย้งผู้อื่น แม้จะมีเหตุผล
เพียงเล็กน้อย
เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น ฉันสามารถอธิบายเหตุผลที่เขา
ยอมรับได้
ฉันรู้สึกด้อยกว่าคนอื่น
ฉันทาหน้าที่ได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด
ฉันสามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้ดีที่สุด
ฉันไม่มั่นใจในการทางานที่ยากลาบาก
แม้สถานการณ์จะเลวร้าย ฉันก็มีความหวังว่าจะดีขึ้น
ทุกปัญหามีทางออกเสมอ

ไม่จริง

จริง ค่อนข้าง
จริงมาก
บางครั้ง จริง

ข้อ

ข้อความ

43 เมื่อมีเรื่องที่ทาให้เครียด ฉันมักปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่อง
ผ่อนคลายหรือสนุกสนานได้
44 ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์ และ
วันหยุดพักผ่อน
45 ฉันรู้สึกไม่พอใจที่ผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆ มากกว่าฉัน
46 ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่
47 ฉันไม่รู้จะหาอะไรทา เมื่อรู้สึกเบื่อหน่าย
48 เมื่อว่างเส้นจากภาระหน้าที่ ฉันจะทาในสิ่งที่ฉันชอบ
49 เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ ฉันมีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ได้
50 ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยจาก
ภาระหน้าที่
51 ฉันไม่สามารถทาให้ใจเป็นสุขได้จนกว่าจะได้ทุกสิ่งที่
ต้องการ
52 ฉันมักทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ

ไม่จริง

จริง ค่อนข้าง
จริงมาก
บางครั้ง จริง

การให้คะแนน แบ่งคะแนนเป็น 2 กลุ่ม ในการให้คะแนนต่อไปนี้
ได้แก่ข้อ
1 4 6 7 10 12 14 15 17 20 22 23 25 28
31 32 34 36 38 39 41 42 43 44 46 48 49 50
แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้
ตอบไม่จริง
ให้ 1 คะแนน
ตอบจริงบางครั้ง
ให้ 2 คะแนน
ตอบค่อนข้างจริง
ให้ 3 คะแนน
ตอบจริงมาก
ให้ 4 คะแนน

ได้แก่ข้อ
2
3
26 17

5
29

8
30

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้
ตอบไม่จริง
ให้ 4 คะแนน
ตอบจริงบางครั้ง
ให้ 3 คะแนน
ตอบค่อนข้างจริง
ให้ 2 คะแนน
ตอบจริงมาก
ให้ 1 คะแนน

9
33

11
35

13
37

16
40

18
45

19
47

21
51

24
52

