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กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนว
ในชั้นเรียนให้กับคุณครูและบุคลากรที่สนใจและรับผิดชอบในงานแนะแนว ในการนาไปเป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมื อของบุคลากรทุกฝุาย
ในโรงเรี ย น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการจั ด กิ จ กรรมแนะแนวตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ว่ากิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ การเรี ย นรู้ ใ นเชิ ง พหุ ป๎ ญ ญา และการสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี

โดยสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาการแนะแนวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565)
ที่กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของการแนะแนวที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม
มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต และทักษะที่สาคัญจาเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพตนเอง
โดยใช้กระบวนการแนะแนว การให้คาปรึกษา ให้มีสมรรถนะทางการศึกษาอาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพื่อ
การศึกษาและการมีงานทา 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีมีทักษะชีวิต มีทักษะที่สาคัญ
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาระบบการแนะแนวใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 4. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการแนะแนว
เพื่อให้การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนของสถานศึกษาสามารถดาเนินกิจกรรมได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการจัดกิจกรรมแนะแนว จึงได้จัดทาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวฉบับนี้
ขึ้ น เพื่ อเป็ น แนวทางในการวางแผนการจั ด กิ จกรรมให้ ครอบคลุ มทุ กด้ าน เพื่ อพั ฒนานั กเรี ยนให้ มี
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ พร้อมกับส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรี ยนของสถานศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
คณะผู้จัดทา
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บทนำ
ตามแผนการศึกษาชาติ (2560-2579) ได้ระบุถึงป๎ญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา
ของกลุ่มเด็กในวัยเรี ยนที่นักเรี ยนยังประสบป๎ญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ การขาดทักษะการคิด ที่จะ
พิจารณา แยกแยะ คัดกรองค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย รวมถึงการขาดทักษะชีวิตของนักเรียน
ซึ่ง ส่ ง ผลสื บ เนื่ อ งสู่ ป๎ ญ หาการติ ดยาเสพติ ด การตั้ ง ครรภ์ ก่อ นวั ยอั น ควร การประสบป๎ ญ หาการวางแผน
การศึกษาต่อและ การเลือกศึกษาต่อที่ไม่ตรงตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง ส่งผลต่อการเกิดป๎ญหา
ในการประกอบอาชีพในอนาคต
การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560) ระบุว่า กระบวนการแนะแนวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มุ่งเน้นการทางานในเชิงปูองกันความเสี่ยง
แก้ไขป๎ญหา ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะอันพึงประสงค์ให้นักเรียน ให้รู้จักเข้าใจตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจ การคิดแก้ป๎ญหา สามารถกาหนดเปูาหมายในชีวิตของตนเองทั้งด้าน
การศึกษาอาชีพ ตลอดจนสามารถปรับตัวดารงชีวิตเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพในสังคม อย่างมีความสุข ควบคู่
การมีคุณธรรม ตามทิศทางของแผนพัฒนาการแนะแนวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ที่
กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของการแนะแนวที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุข
ภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต และทักษะที่สาคัญจาเป็นในศตวรรษ ที่ 21 ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยใช้กระบวนการ
แนะแนวการให้คาปรึกษา ให้มีสมรรถนะทางการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพื่อการศึกษาและการมีงานทา
2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต มีทักษะ ที่สาคัญจาเป็นในศตวรรษที่ 21 ดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 4) ส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการแนะแนว
จากแผนพัฒนาการแนะแนวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561–2565) ที่สอดรับกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งหวังให้การบริหารจัดการแนะแนวสัมฤทธิผลในการส่ง เสริมบุคคลในทุกช่วงวัย
ของชีวิต โดยเฉพาะผู้อยู่ในวัยเรียน ให้รู้จัก เข้าใจตนเอง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต
อยู่ดีมีสุข พัฒนาตนเองและสังคมได้เต็มตามศักยภาพ สู่เปูาหมายการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสามารถปรับตัวเป็นพลเมืองโลกได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน
การแนะแนว หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เข้า ใจตนเองและสิ่งแวดล้อมสร้าง
เสริมให้เขามีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะ
การดาเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุป๎ญหารู้จักคิด ตัดสินใจ
แก้ป๎ญหาโดยจุดหมายของการแนะแนว คือการปูองกันป๎ญหา แก้ไขและการพัฒนาให้ทุกคนไปสู่จุดหมายของ
ชีวิตที่ต้องการ
กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้เหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะ
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ทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุป๎ญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูแนะแนวทุกคนต้องทาหน้าที่
แนะแนวให้คาปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทา
หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว มีหลักการในการดาเนินการดังนี้
1. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพป๎ญหา ความต้องการและธรรมชาติของนักเรียน
2. จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม
3. ประสานความร่วมมือกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานักเรียน ตั้งแต่ผู้บริหาร ครูทุกคน
ผู้ปกครอง ชุ มชน ร่ว มมีบ ทบาทและมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การจัด
กิจกรรมดาเนินไปด้วยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบข่ายการจัดกิจกรรมแนะแนว มีขอบข่ายการดาเนินงาน 3 ด้าน คือ
1. การแนะแนวการศึกษา ซึ่งมีขอบข่ายงานตั้งแต่ การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน การฝึก
ทักษะหรือเทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนการเรียนที่ดี การรู้ช่องทางการศึกษาและการเลือก
ทางศึกษาต่อ ตลอดทั้งการสร้างนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การแนะแนวด้านอาชีพ ซึ่งมีขอบข่ายงานตั้งแต่การสร้างเจตคติที่ดีต่อการทางานและ
การประกอบอาชีพ การสร้างความตระหนัก รับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ การสารวจอาชีพ
การตั ด สิ น ใจและวางแผนด้ า นอาชี พ การเตรี ย มตั ว เพื่ อ อาชี พ การเข้ า สู่ อ าชี พ และการพั ฒ นาตนเอง
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดทั้งมีทักษะในการประกอบอาชีพ
3. การแนะแนวส่ ว นตั ว และสั ง คม ซึ่ ง มี ข อบข่ า ยงานตั้ ง แต่ ก ารรู้ จั ก ชี วิ ต และสั ง คม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรู้จักตนเองและรู้คุณค่าของตน การรู้จักปรับตัวและแก้ป๎ญหา การพัฒนา
ตนเอง การฝึกทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให้บุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

เป้าหมายของการจัดกิจกรรมแนะแนว
ด้านการศึกษา นักเรียนมีทักษะในการเรียนเพื่อส่งเสริมให้ประสบความสาเร็จทางการเรียน
ตามศักยภาพของตน ค้นพบศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นประโยชน์ต่อตน ครอบครัว สังคม
ประเทศชาติ ได้ตามสภาพของแต่ละบุคคล
ด้านอาชีพ นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ รู้จักนาข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อประกอบการ
วางแผนในการเลือกอาชีพ เช่น ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง รู้และเข้าใจ
ในธรรมชาติและคุณลักษณะของอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เห็นคุณค่าของการทางาน มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่งานอาชีพ มีเปูาหมายชีวิต รู้จักวางแผนชีวิต การเรียน การงาน ที่เหมาะสมกับ
ความถนัด ความสนใจ และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีและมีคุณลักษณะพื้นฐานที่จาเป็น
ในการเตรียมตัวสู่โลกของงานอาชีพ
ด้านส่วนตัวและสังคม นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง เข้าใจ
และยอมรับผู้ อื่น มีทักษะในการดาเนิ นชีวิต มีวุฒิ ภาวะทางอารมณ์ สามารถปรับตัว เข้ากับสภาพสังคม
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้อย่างเหมาะสม และสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักตัดสินใจ
และแก้ป๎ญหา รวมทั้งสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม
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เป็นคนดีในสังคม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รู้จักหลีกเลี่ยงอบายมุข สารเสพติด การพนัน หรือสิ่งที่เป็น
อันตรายต่อชีวิต
รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว มี 2 ลักษณะ คือ 1) การจัดบริการแนะแนว 2) การจัดกิจกรรม
ในและนอกห้องเรียน
1. การจัดบริการแนะแนว เป็นหน้าที่ที่ครูทุกคนรวมถึงครูแนะแนวด้วย ร่วมรับผิดชอบ
และมีหน้าที่ในการจัดบริการแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเป็นที่ปรึกษาและประสานงานเพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และครอบคลุมบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ ตามวิธีการดังนี้ 1) บริการรวบรวม
ข้อมูลและศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นบริการที่จาเป็นพื้นฐานในการที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ได้ถูกต้อง เพราะจะทาให้ได้ทราบป๎ญหา หรือข้อบกพร่องในตัวนักเรียน เพื่อดาเนินการแก้ไขได้ถูกต้องและนา
ข้อมูลที่ได้ศึกษามาเป็นองค์ประกอบในการจัดบริการ อื่น ๆ ต่อไป งานบริการด้านนี้ได้แก่ การบันทึกประวัติ
นักเรียนทุกคนไว้ในระเบียนสะสม บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบความถนัด ความสนใจของนักเรียน
สารวจพฤติกรรมที่มีป๎ญหาของนักเรี ยน 2) บริการสนเทศ เป็นบริการให้ความรู้แก่นักเรียนในหลายรูปแบบ
เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รู้จักตัดสินใจ และวางแผนอนาคตอย่างฉลาด
ได้แก่ การจัดสอนให้ความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ในคาบกิจกรรมแนะแนว การจัดปูายนิเทศ การจัดทาข้อมูลด้านต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน การจัดอภิปราย บรรยาย ให้ความรู้ในด้านการศึกษาอาชีพ และการปรับตัวในสังคม
การจัดงานวันอาชีพ การจัดสัปดาห์แนะแนวทางศึกษาต่อ การจัดฉายวีดิทัศน์ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน การจัด
บรรยายจากวิทยากรและรุ่ นพี่ เพื่อให้ ความรู้แก่นักเรียนในด้านการปรับปรุงบุคลิ กภาพ การวางตัว และการ
วางแผนการศึกษาต่อภายหลังจบการศึกษา 3) บริการให้คาปรึกษา เป็นบริการที่นับว่าเป็นหัวใจสาคัญของ
กิจ กรรมแนะแนว โดยเฉพาะการเรีย น การสอนตามหลั กสู ตรใหม่ และในสภาวะเศรษฐกิจและสั งคมยุค
ป๎จจุบัน งานบริการในด้านนี้ คือ ให้คาปรึกษานักเรียนที่มีป๎ญหาด้านส่วนตัว การเรียน และอาชีพ ศึกษาและ
หาทางช่วยให้นักเรียนแก้ป๎ญหาของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เสนอแนะแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ 4) บริการจัดวางตัวบุคคล เป็นบริการที่ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ การช่วยเหลือ
ด้านทุนการศึกษาการวางแผนในการเลือกรายวิชาที่เรียน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ในด้านต่างๆให้เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 5) บริการติดตามผล มีครูแนะแนวปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ฝุาย
ต่างๆ เพื่อติดตามผล และให้บริการช่วยเหลือเพิ่มเติม ได้แก่ การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา การติดตามผล
นักเรียนที่ออกกลางคันหรือมีป๎ญหา การติดตามผลนักเรียนที่จบออกไป นอกจากนี้ยังนาเอาผลที่ได้มาปรับปรุง
บริการแนะแนวต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
2. การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน ครูทุกคนร่วมรับผิดชอบ และมีหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเป็นที่ปรึกษาและประสานงาน ร่วมกันวางแผนและหาวิธีการที่เหมาะสม
มาใช้พัฒนานักเรียน โดยสามารถดาเนินกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมในห้องเรียน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมคาบแนะแนว 2) กิจกรรมโฮมรูม
3) การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว
กิจกรรมนอกห้องเรียน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมกลุ่มทางจิตวิทยาและ
การแนะแนว เช่น โปรแกรมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการรู้จัก และเห็นคุณค่าในตนเอง 2)การอบรมเชิงปฏิบัติการ
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เช่น อบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาอบรมเกี่ยวกับทักษะชีวิต 3) การทัศนศึกษาแหล่งวิทยาการและสถาน
ประกอบการ 4) ตลาดนัดอาชีพ 5) การเชิญวิทยากร ให้ความรู้ ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น 6) การจัดนิทรรศการ 7) การจัดปูายนิเทศ 8) การปฐมนิเทศ 9) การป๎จฉิมนิเทศ 10) การจัดเสียงตามสาย
11) ชุมนุมแนะแนว 12) กิจกรรมพบผู้ปกครอง 13) กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
ในการจัดกิจ กรรมแนะแนว ควรมีการเสริมสร้างในเรื่องของสมรรถนะทางการแนะแนว
เข้าไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพในแต่ละด้านเพื่อให้บรรลุ
ถึงเปูาหมาย
สมรรถนะทางการแนะแนว หมายถึง คุณลักษณะที่ต้องการให้นักเรียนทุกคนมีและสามารถ
น าไปใช้ กั บ ตนเองได้ อ ย่ า งเหมาะสม ซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะเหล่ า นี้ ค รู ค วรส่ ง เสริ ม ด้ า นต่ า งๆได้ แ ก่ ความรู้
(Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะด้านของเด็ก เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ความรู้
ด้านภาษา เป็นต้น ทักษะ(Skills) หมายถึง สิ่งที่เด็กกระทาได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจาจนเกิดความชานาญ
เช่น ทักษะการอ่าน การเขีย น การวาดภาพ การร้องเพลง การทาอาหาร เป็นต้น ภาพลั กษณ์ภ ายในตน
(Self-image/Self-concept) หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็ นเกี่ยวกับภาพลั กษณ์ของตนเอง
หรือสิ่งที่เด็กเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง จะเชื่อว่าตนเองสามารถแก้ป๎ญหาต่างๆ ได้
คุณลักษณะภายในหรืออุปนิสัย (Traits) หมายถึง บุคลิกลักษณะประจาตัวของเด็ก เป็นสิ่งที่อธิบายถึงเด็กคนนั้น
เช่น เป็นคนที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจ หรือมีลักษณะเป็นผู้นา เป็นต้น แรงจูงใจ(Motive) หมายถึง แรงขับ
ภายใน ซึ่งทาให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่มุ่งสู่สิ่งที่เป็นเปูาหมาย เช่น เด็กที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มักชอบตั้งเปูาหมายที่
ท้าทายและพยายามทางานสาเร็จตามเปู าที่ตั้งไว้ ตลอดจนพยายามปรับปรุงการทางานของตนเองตลอดเวลา
ในการจัดกิจกรรมแนะแนวควรสร้างเสริมคุณลักษณะให้สอดคล้องกับสมรรถนะทางการแนะแนวในแต่ละด้าน
อย่างเหมาะสม ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่
1. สมรรถนะด้านการศึกษา หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมที่ดีใน
เรื่องเกี่ยวกับการเรียน สามารถนาข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนในด้านการเรียนและการศึกษาต่อ
เพื่อพัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ
2. สมรรถนะด้านอาชีพ หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับอาชีพ ตลอดจนมี
เจตคติและค่านิ ยมที่ดีต่ออาชีพ มีข้อมูล/ประสบการณ์ด้านอาชีพ เพื่อให้มีทักษะในการตัดสิ นใจวางแผน
การศึกษาเพื่อการมีงานทาเต็มตามศักยภาพ
3. สมรรถนะด้านส่วนตัวและสังคม หมายถึง การรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์การปรับตัวและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ได้ให้ความสาคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มี
ความสมบู รณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัย ที่ต้องพัฒ นาให้ มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่ วงวัยให้เป็นคนดี
มีสุ ขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริ ย ธรรม มีร ะเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสั งคมส่ ว นรวม มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุน ทางสังคมสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ดังนั้นสานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้นากรอบแนวคิดดังกล่าวมาจัดทาเป็นแนวทางการ
จัดกิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ขึ้น
กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ รู้ จั ก เข้ า ใจ รั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง
และผู้อื่น สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ป๎ญหา กาหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพ
ส่ ว นตั ว และสั ง คม อี ก ทั้ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะชี วิ ต สามารถปรั บ ตนและด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่ างเหมาะสม
เป็นประโยชน์และเป็นสุข โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การจัดกิจกรรมต้องสนองตอบต่อ
ความสนใจของผู้เรียน โดยคานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ ทักษะพื้นฐานการติดต่อสื่อสาร และพัฒนา
ลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ
กิจกรรมแนะแนว มีขอบข่ายการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ
ด้านส่ ว นตัว และสั งคม ซึ่งการจั ดกิจ กรรมแต่ล ะด้านจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียน ส าหรับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 ได้กาหนดสัดส่วนเวลาจัดกิจกรรมแนะแนว ดังนี้
ด้าน
สัดส่วนเวลา
จัดกิจกรรมแนะแนว

การศึกษา
ร้อยละ 20

อาชีพ
ร้อยละ 20

ส่วนตัวและสังคม
ร้อยละ 60

ดังนั้น การจัดกิจกรรมแนะแนวจึงจาเป็นต้องจัดให้กับนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้น
และมีการดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาตนเอง
อย่างเต็มตามศักยภาพ รักและเห็นคุณค่าในตนเองแลผู้อื่น พึ่งตนเอง มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา
อาชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตสานึกในการทาประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
ต่อไป
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ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
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ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
สมรรถนะการแนะแนว
ข้อ 1 รู้ เข้าใจและมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ข้อ 2 มีค่านิยมในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ข้อ 3 ใช้ข้อมูลในการวางแผน
การศึกษา

ข้อ 4 พัฒนาตนเองด้านการ
เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

ด้านการศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสาคัญของการเรียนได้
2. บอกประโยชน์ของการเรียนได้
3. บอกชื่อวิชาเรียนได้
4. บอกประโยชน์ของวิชาเรียนได้
5. บอกวิชาที่ตนเองชอบและไม่ชอบเรียนได้
6. บอกเหตุผลของตนเองที่ชอบเรียนและไม่ชอบเรียนได้
7. บอกวิธีการเรียนของตนเองได้
8. บอกความตั้งใจเรียนของตนเองได้
9. บอกแหล่งความรู้ในชุมชนของตนเองได้
บอกลักษณะนิสัยที่ใฝุเรียนรู้
1. บอกพฤติกรรมที่ทาให้ผลการเรียนดีได้
2. บอกวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพของบุคคลในสังคมหรือ
เพื่อนในห้องเรียนได้
3. บอกชื่อบุคคลในสังคมที่ประสบความสาเร็จด้านการศึกษาได้
4. บอกป๎ญหาการเรียนของตนเองได้
5. เลือกแหล่งข้อมูลที่ใช้แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
1. บอกพฤติกรรมที่ทาให้ผลการเรียนดีได้
2. บอกแนวทางการปรับปรุงวิธีเรียนให้มีผลการเรียนดีขึ้น
3. บอกวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้
4. บอกวิธีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
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ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ด้านอาชีพ
สมรรถนะการแนะแนว
จุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 1. บอกความสาคัญของอาชีพ
2. บอกชื่ออาชีพที่รู้จักได้
3. บอกชื่ออาชีพที่ตนเองสนใจได้
4. บอกชื่ออาชีพพ่อ แม่ (ผู้ปกครอง) ได้
5. บอกชื่ออาชีพของคนในชุมชนได้
6. อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนได้
7. บอกลักษณะการประกอบอาชีพได้
8. บอกลักษณะอาชีพสุจริตได้
9. พูดความรู้สึกทางบวกต่ออาชีพสุจริตได้
10. เขียนสัญญาใจการประกอบอาชีพสุจริต
ข้อ 2 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 1. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
สายอาชีพ
2. จาแนกอาชีพที่สุจริตได้
3. บอกความสาคัญและประโยชน์ของการเรียนสายอาชีพ
4. พูดความรู้สึกด้านบวกต่อการประกอบอาชีพตามงานอาชีพได้
ข้อ 3 มีทักษะการตัดสินใจเพื่อ บอกแนวทางการปฏิบัติตนสู่การประกอบอาชีพที่สนใจได้
วางแผนการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทาเต็มตามศักยภาพ
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ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ด้านส่วนตัวและสังคม
สมรรถนะการแนะแนว
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง

ข้อ 2 รักและเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น

ข้อ 3 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

ข้อ 4 ปรับตัวและดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกชื่อและลักษณะเด่นของตนเองได้
2. บอกชื่อเพื่อนและลักษณะเด่นของเพื่อนในชั้นเรียน
3. บอกชื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้
4. บอกหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้
5. บอกพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเมตตาได้
6. บอกความสาคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้
7. ระบุแหล่งค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
8. บอกอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้
1. บอกชื่อโรงเรียน ชื่อครู และชื่อเพื่อนได้
2. บอกวิธีปฏิบัติตนในการดูแลร่างกายให้สะอาด
3. ดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของทั้งตนเองและเพื่อน
ให้ปลอดภัย
4. บอกความสาคัญของความแตกต่างและหลากหลายของเพื่อนได้
5. บอกลักษณะของความแตกต่างและหลากหลายของเพื่อนได้
6. บอกวิธีการปฏิบัติตนต่อเพื่อนได้
7. จาแนกบุคลิกภาพที่ดีและไม่ดีของตนและเพื่อนได้
1. สื่ออารมณ์ทางสีหน้าได้อย่างเหมาะสม
2. บอกความรู้สึก อารมณ์ของตนเองและรับรู้อารมณ์ ความรู้สึก
ของเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวได้
3. แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
1. มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและครูได้
2. ใช้จ่ายและอดออมได้
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีน้าใจ เอื้อเฟื้อ แบ่งป๎นต่อผู้อื่น
4. ใช้สิ่งของอย่างประหยัดและคุ้มค่า
5. มีทักษะการเป็นผู้นา ผู้ตาม
6. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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สมรรถนะการแนะแนว
ข้อ 4 ปรับตัวและดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
(ต่อ)

จุดประสงค์การเรียนรู้
7. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้ทักษะทางภาษา
การสื่อสาร ภาษากายได้อย่างเหมาะสม
8. ปฏิบัติตนต่อเพื่อนได้อย่างเหมาะสม
9. บอกวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่าง ๆ
10. บอกความสาคัญของบุคลิกภาพ
11. จาแนกบุคลิกภาพที่ดีและไม่ดีของตนและเพื่อนได้
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โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว
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โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
สมรรถนะด้านการศึกษา
สมรรถนะ
การแนะแนว
ข้อ 1 รู้ เข้าใจและ
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้
ตามหลักสูตร

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ปฏิบัติตนในการเรียนกิจกรรมแนะแนว
ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
2. บอก จุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการประเมินผลกิจกรรม
แนะแนวได้
ข้อ 1 รู้ เข้าใจและ
1. ปฏิบัติตนให้เป็นผู้เรียนที่มี
มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประสิทธิภาพ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
2. รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อ 2 มีค่านิยมในการ 1. บอกเคล็ดลับการเรียนเก่งจากผู้ที่
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ประสบผลสาเร็จในการเรียน
2. แสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศได้
ข้อ 3 ใช้ข้อมูลในการ 1. บอกระดับความสามารถทางการเรียน
วางแผนการศึกษา
ของตนได้
2. บอกคุณค่าของวิชาต่าง ๆ ได้
3. บอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาผลการเรียน
ข้อ 3 ใช้ข้อมูลในการ 1. บอกแนวทางการศึกษา และพัฒนา
วางแผนการศึกษา
ทักษะทางการเรียน
2. บอกประโยชน์ของอุปกรณ์การเรียน
ที่จาเป็นได้
3. วางแผนในการเตรียมของอุปกรณ์การ
เรียนและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ข้อ 4 พัฒนาตนเอง
1. ระบุพฤติกรรมที่จะนามาใช้ในการ
ด้านการเรียนได้
ปรับตัวด้านการเรียนให้มีผลการเรียน
เต็มตามศักยภาพ
ระดับดีขึ้นไป และมีความพร้อมสาหรับ
การประเมินระดับชาติ
2. ระบุแนวทางในการปรับตัวเพื่อผลการ
เรียนระดับดีขึ้น

เรื่อง
1. ปฐมนิเทศกิจกรรม
แนะแนว

จานวน
(ชั่วโมง)
3

2. เคล็ดลับเรียนดี

3

3. ยอดนักสู้

3

4. วางแผนดีมีชัย

3

5. การเตรียมพร้อมก่อนเรียน

3

6. เรียนดีมีวิธีอย่างไร

3
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สมรรถนะ
การแนะแนว
ข้อ 4 พัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนได้เต็ม
ตามศักยภาพ
ข้อ 4 พัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนได้เต็ม
ตามศักยภาพ
ข้อ 4 พัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนได้เต็ม
ตามศักยภาพ

ข้อ 4 พัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนได้เต็ม
ตามศักยภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกสาเหตุของป๎ญหาเกี่ยวกับการ
เรียนได้
2. บอกแนวทางการแก้ไขป๎ญหาเกี่ยวกับ
การเรียนได้
1. บอกประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตได้
2. บอกผลเสียของการใช้อินเทอร์เน็ตได้
3. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่าง
เหมาะสมและถูกวิธี
1. เขียนคาสาคัญที่จะนาไปสู่เปูาหมาย
ที่ต้องได้อย่างชัดเจน และเป็นไปได้
เหมาะสมกับโอกาสและความเป็นตัวตนได้
2. กาหนดเปูาหมายที่ต้องการได้อย่าง
ชัดเจนในสิ่งที่เป็นไปได้และเหมาะสม
กับตนเองได้
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการ
วางเปูาหมายในชีวิต
1. รู้จักโรงเรียนของตนเองมากยิ่งขึ้น
2. ปรับตัวและดารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข

เรื่อง
7. ฉลาดเรียนเพียรสู่
ความสาเร็จ

จานวน
(ชั่วโมง)
3

8. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การเรียนรู้

3

9. ตะเกียงส่องทาง

3
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10. โรงเรียนของฉัน

3

โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
สมรรถนะด้านอาชีพ
สมรรถนะ
การแนะแนว
ข้อ 1 การเรียนรู้
เกี่ยวกับอาชีพ
ข้อ 1 การเรียนรู้
เกี่ยวกับอาชีพ
ข้อ 1 การเรียนรู้
เกี่ยวกับอาชีพ
ข้อ 1 การเรียนรู้
เกี่ยวกับอาชีพ
ข้อ 1 การเรียนรู้
เกี่ยวกับอาชีพ

ข้อ 1 การเรียนรู้
เกี่ยวกับอาชีพ

ข้อ 1 การเรียนรู้
เกี่ยวกับอาชีพ
ข้อ 1 การเรียนรู้
เกี่ยวกับอาชีพ
ข้อ 2 มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนสายอาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เรื่อง

จานวน
(ชั่วโมง)
3

1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ

11. ท่องโลกอาชีพ

1. บอกความหมายของอาชีพได้
2. บอกความสาคัญของอาชีพได้
3. จาแนกประเภทของอาชีพได้
1. บอกอาชีพที่นักเรียนชอบได้
2. บอกเหตุผลของความชอบอาชีพได้
1. บอกชื่ออาชีพของพ่อและแม่ได้
2. บอกข้อมูลอาชีพของพ่อ แม่ หรือ
ผู้ปกครองได้
1. บอกอาชีพในชุมชนที่นักเรียน
อาศัยอยู่ได้
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนได้
ตามสมควร
1. บอกชื่ออาชีพในฝ๎นพร้อมบอก
เหตุผลประกอบได้
2. วาดภาพอาชีพและบอก
รายละเอียดเกี่ยวกับภาพได้
1. ค้นหาอาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ ได้
2. บอกความสามารถและกิจกรรม
เวลาว่างได้
1. บอกชื่ออาชีพในชุมชนของตนเองได้
2. อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพใน
ชุมชนได้
1. สารวจความต้องการของตนเอง
เกี่ยวกับอาชีพที่ใฝุฝ๎น
2. รู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าต่ออาชีพ
สุจริต

12. อาชีพน่ารู้

3

13. ต้นไม้อาชีพที่หนูชอบ

3

14. พ่อ แม่หนูทาอะไร

3

15. อาชีพดีมีสุข

3
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16. อาชีพที่ฉันฝ๎น

17. อาชีพที่ฉันค้นหา

3

18. อาชีพใกล้ตัว

3

19. อาชีพที่ฉันอยากเป็น

3

สมรรถนะ
การแนะแนว
ข้อ 3 มีทักษะการ
ตัดสินใจเพื่อวางแผน
การศึกษาเพื่อการมี
งานทาเต็มตาม
ศักยภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เรื่อง

1. สารวจ และกาหนดเปูาหมายที่ตน 20. ความปรารถนาของฉัน
ต้องการได้
2. บอกแนวทางการพัฒนาตนเองสู่
เปูาหมายได้

จานวน
(ชั่วโมง)
3
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โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
สมรรถนะด้านส่วนตัวและสังคม
สมรรถนะ
การแนะแนว
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง

ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง
ข้อ 2 รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น
ข้อ 2 รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เรื่อง

จานวน
(ชั่วโมง)
3

1. บอกอวัยวะภายนอกร่างกายได้
2. บอกหน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกาย
ได้ถูกต้อง
1.บอกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

21. ร่างกายของเรา

22. หนูน้อยนักสารวจ

3

1. บอกวิธีปฏิบัติตนในการดูแลอวัยวะส่วน
ต่างๆของร่างกายได้
1. แยกแยะพฤติกรรมด้านดีและไม่ดีได้
2. เขียนความดีของตนได้
3. เห็นความสาคัญของการทา ความดี
1. บอกชื่อและข้อมูลของตนเองได้
2. บอกชื่อและข้อมูลของครอบครัวได้
1.บอกความสาคัญของการดูแลรักษา
ร่างกายของตนเองให้แข็งแรงได้
2. บอกวิธีการดูแลรักษาร่างกายของตนเอง
ให้แข็งแรงได้
1. บอกความสาคัญของการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ได้
2. สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ที่
ตนเองสนใจได้
1. บอกความแตกต่างทางด้านร่างกายของ
ตนเองและเพื่อน
1. ยกตัวอย่างความดีของตนเองและผู้อื่นได้
2. บอกผลจากการทาความดีของตนเองและ
ผู้อื่นได้
1. ระบุอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้
2. ระบุอารมณ์และความรู้สึกของเพื่อน และครูได้
3. บอกความสาคัญของการแสดงอารมณ์ต่อ
ผู้อื่นได้

23. รักตัวรักตน

3

24. ความดีของฉัน

3

25. เช็คอินตัวตน

3
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26. กายดีชีวีมีสุข

3

27. รู้ทันเหตุการณ์

3

28. ฉันและเธอ

3

29. เด็กดีหนูทาได้

3

30. รู้เขารู้เรา

3

สมรรถนะ
การแนะแนว
ข้อ 3 มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์

ข้อ 3 มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์

ข้อ 3 มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์

ข้อ 4 ปรับตัวและดารง
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
ข้อ 4 ปรับตัวและดารง
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
ข้อ 4 การปรับตัวและ
ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข
ข้อ 4 การปรับตัวและ
ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกอารมณ์และความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นกับ
ตัวเองได้
2. บอกสาเหตุการเกิดอารมณ์และความรู้สึกได้
3. บอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
1. แยกแยะความแตกต่างของอารมณ์ได้
2. ตรวจสอบอารมณ์ของตนได้
3. แสดงอารมณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
1. บอกอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองเมื่ออยู่
ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้
2. รับฟ๎งสิ่งที่เพื่อนบอกอารมณ์ ความรู้สึก
ในสภาวการณ์ต่างๆ
1. บอกกิจวัตรประจาวันที่ต้องปฏิบัติได้
2. บอกประโยชน์ของการปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวันได้ด้วยตนเอง
บอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิต
ของตนเองได้
1. บอกความหมายของผู้นาและผู้ตามได้
2. บอกความสาคัญของผู้นาและผู้ตามได้
3. บอกแนวทางการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1. ใช้จ่ายและอดออมได้
2. ใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่า
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีน้าใจเอื้อเฟื้อแบ่งป๎น
ผู้อื่น

เรื่อง
31. รอยยิ้ม

จานวน
(ชั่วโมง)
3

32. ภาษาอารมณ์

3

33. ต่างจิตต่างใจ

3

34. กิจวัตรของฉัน

3
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35. โลกเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

3

36. ผู้นาผู้ตามเพื่อการอยู่
ร่วมกัน

3

37. แบ่งป๎นและอดออม

3

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
ด้านการศึกษา
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 1
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
จานวน 3 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมหนึ่งที่สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียนในทุกช่วงชั้น
การศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทาให้นักเรียนสามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน อีกทั้งเสริมสร้างนักเรียนในด้านทักษะชีวิต วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ การเรียนรู้ การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงาน
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านการศึกษา
ข้อ 1 รู้ เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ปฏิบัติตนในการเรียนกิจกรรมแนะแนวถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
3.2 บอกจุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลกิจกรรมแนะแนวได้
4. สาระการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
5.1 การร่วมกันอภิปราย
5.2 ใบงาน
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูแนะนาตนเองให้นักเรียนรู้จักโดยบอกชื่อ-สกุล วิชาที่สอน ระดับชั้นที่สอน และห้องพักครูที่อยู่ประจา
หลังการสอน ต่อจากนั้นให้นักเรียนแนะนาตัวเองทีละคน โดยนักเรียนลุกขึ้นยืนและแนะนาชื่อ นามสกุล และ
ชื่อเล่นของตน
6.2 ครูอธิบายถึงธรรมชาติวิชา จุดมุ่งหมาย กิจกรรมแนะแนว คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกิจกรรม
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
6.3 ครูอธิบายถึงเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานโรงเรียน (ชื่อโรงเรียน) ตลอดการศึกษา
กาหนดไว้ 40 ชั่วโมง ภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง หากมีวิชาใดตรงกับวันหยุดต่าง ๆ เช่น วันแม่ วันเข้าพรรษา ฯลฯ
หรือมีกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันสุนทรภู่ ฯลฯ จะต้องมีการเรียนการสอน

21

ซ่อมเสริมให้ครบ 20 ชั่วโมง นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง ขาดเรียนได้
ไม่เกิน 4 ครั้ง ถ้าขาดเกินต้องเรียนเพิ่มเติมให้ครบตามเกณฑ์
6.4 ครูชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรม เช่น การทากิจกรรมกลุ่ม การทากิจกรรมเป็นรายบุคคล
และการประเมิ น ผลการท ากิ จ กรรม ซึ่ ง มี ก ารวั ด ผลประเมิ น ผลตามจุ ด ประสงค์ สั ง เกตพฤติ ก รรม
และประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม
6.5 นั ก เรี ย นศึ กษาใบความรู้ เ รื่อ ง ปฐมนิ เ ทศกิจ กรรมแนะแนว และร่ ว มอภิป รายกั บครูต าม
แนวทางการอภิปรายดังนี้
● กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
● กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
● ในกิจกรรมแนะแนวมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้จักเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น
● ในกิจกรรมแนะแนวมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับตัวและการดารงชีวิต
6.6 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมแนะแนว อาทิ เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
การปฏิบัติกิจกรรมและการวัดผลประเมินผล
6.7 นักเรียนทาใบงานที่ 1 เรื่อง แบบวัดเจตคติต่อการเรียนกิจกรรมแนะแนว
6.8 จากนั้ นนักเรี ยนทาใบงานที่ 2 เรื่อง แบบสารวจความต้องการของนักเรียนเป็นการบ้าน
โดยนาส่งครูในวันต่อไป
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 ใบงานที่ 1 เรื่อง แบบวัดเจตคติต่อการเรียนกิจกรรมแนะแนว
7.2 ใบงานที่ 2 เรื่อง แบบสารวจความต้องการของนักเรียน
7.3 ใบความรู้เรื่อง ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
-
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8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงานที่ 1
แบบวัดเจตคติต่อการเรียนกิจกรรมแนะแนว
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือที่ตรงกับความเห็นของนักเรียน
ข้อที่

ข้อความ

1
2

กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ
การเรียนกิจกรรมแนะแนวได้ฝึกฝน พัฒนา
ตนเองทาให้อยากเรียนรู้เพิ่มขึ้น
การเรียนกิจกรรมแนะแนวสนุก เพราะได้เรียนรู้
จากการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย
กิจกรรมแนะแนวทาให้สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
การเรียนกิจกรรมแนะแนวส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้ใช้
ทักษะการคิดวิเคราะห์
นักเรียนมีบทบาทในการเรียนมากกว่าครู
การเรียนกิจกรรมแนะแนวช่วยฝึกให้เป็นคนมี
เหตุผลกล้าแสดงออก
การเรียนกิจกรรมแนะแนวช่วยให้รู้จักตัดสินใจ
และแก้ป๎ญหา
การเรียนกิจกรรมแนะแนวนามาใช้ในชีวิต
ประจาวันได้

3
4
5
6
7
8
9
10

มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

เกณฑ์การเทียบคะแนนจากการประเมิน
5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด

น้อย
ที่สุด
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ใบงานที่ 2
แบบสารวจความต้องการของนักเรียน
ชื่อ – สกุล................................................................. อายุ............ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่............/.............
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนตัวเลข 1, 2, 3 ในช่องว่างหน้าข้อความ โดย 1 หมายถึง อันดับที่นักเรียนต้องการ
เลือกมากที่สุดและ 2, 3 เป็นอันดับที่ต้องการเลือกรองลงมาตามลาดับ
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ใบความรู้
เรื่อง ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
เป็ น กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นกิจกรรมหนึ่งที่สถานศึกษาต้องจัดให้ นักเรียนในทุกช่ว งชั้น
การศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เหมาะสม ตามความแตกต่าง
ระหว่างบุ คคล ทาให้นั กเรี ยนสามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน อีกทั้งเสริมสร้าง
นักเรียนในด้านทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ทั้งนี้
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทา
คาอธิบายกิจกรรมแนะแนว
เข้าใจและค้นหาจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง มีความพึงพอใจในตนเองตามสภาพที่เป็นอยู่
สามารถแก้ป๎ญหาด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย มีทักษะในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์เรียนรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น วางแผนอนาคตอย่างเป็นระบบและมี
ข้อมูลประกอบที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
จุดมุ่งหมายของงานแนะแนว
งานแนะแนวที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักเรียน มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
1. การแนะแนวการศึกษาโดยมุ่งหวังให้นักเรียนพัฒนาการเรียนได้เต็มศักยภาพ รู้จัก
แสวงหาความรู้และวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวด้านการเรียน
และมีนิสัยใฝุรู้ ใฝุเรียน
2. การแนะแนวอาชี พช่ว ยให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก ตนเองและโลกของงานอย่ า งหลากหลาย
มีเจตคติและมีนิสัยที่ดีในการทางาน มีโอกาสได้รับประสบการณ์และฝึกงานตามความถนัด
ความสนใจ
3. การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น มีอารมณ์มั่นคง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวให้
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1. กิจกรรมรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2. กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ป๎ญหา
3. กิจกรรมการปรับตัวและการดารงชีวิต
4. กิจกรรมการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
การวัดและประเมินผลกิจกรรมแนะแนว
1. ประเมินการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม และประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม
ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรได้แก่ พฤติกรรมการปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความตั้งใจและพฤติกรรมการส่งงานตรงเวลา
2.2 ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ได้แก่ พฤติกรรมการยอมรับในผลงาน
ตนเองและพฤติกรรมการไม่รบกวนผู้อื่น
2.3 ด้านความมีระเบียบวินัย ได้แก่ พฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลา และผลงาน
สะอาดเรียบร้อยถูกต้อง
2.4 ด้านความสามัคคี ได้แก่ พฤติกรรมการร่ว มมือกันปฏิบัติงานจนส าเร็จและ
พฤติกรรม มีความเป็นประชาธิปไตย
2.5 ด้า นความมี น้ าใจ ได้แ ก่ พฤติก รรมการช่ว ยเหลื อเพื่อ นและพฤติก รรมการ
อธิบายความรู้ให้ซึ่งกันและกัน
3. ประเมินจากการมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
ทั้งหมดที่จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ที่มา :
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). แนวทางการจัดกิจกรรมแนะ
แนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 2
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง เคล็ดลับเรียนดี
จานวน 3 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การเรียนอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีวิธีปฏิบัติซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ว่าจะทาอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่า
เป็นผู้ที่เรียนเก่ง โดยนักเรียนศึกษาวิธีการเรียนของผู้ประสบความสาเร็จในการเรียน แล้วนาข้อปฏิบัติเหล่านั้น
มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จในการเรียน
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านการศึกษา
ข้อ 1 รู้ เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ปฏิบัติตนให้เป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
3.2 รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
4. สาระการเรียนรู้
ศึกษาวิธีการเรียนของผู้ประสบความสาเร็จในการเรียน
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
5.1 การร่วมกันอภิปราย
5.2 ใบงาน
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูชวนนักเรียนสนทนาถึงระดับผลการเรียนตอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนคิดว่าตนเองเป็น
คนที่เรียนดีหรือไม่ เพราะอะไร สุ่มตัวแทนนักเรียนตอบให้เพื่อน ๆ ช่วยกันเลือกตัวแทนที่เรียนดีที่ สุดของห้อง
ออกมาหน้าชั้นเรียน 3-5 คน เพื่อให้บอกเคล็ดลับการเรียนดีของตนเองให้เพื่อน ๆ ฟ๎ง
6.2 ครูถามนักเรียนว่า หากเราจะเรียนให้ดีเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง นักเรียนช่วยกันตอบ
6.3 นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลที่เรียนดีที่นักเรียนรู้จัก
6.4 นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “8 กลุ่มสาระ” และตอบคาถาม
6.5 นักเรียนทาใบงานเรื่อง “8 กลุ่มสาระ”

29

6.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงเคล็ดลับการเรียนดีจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ อิน เทอร์เน็ต
การสัมภาษณ์ผู้ที่เรียนเก่ง และช่วยกันสรุปถึงวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า “เป็นผู้ที่เรียนดี” ครูแนะนา
ให้นักเรียนไปศึกษาเคล็ดลับเรียนดีจากแหล่งต่าง ๆ และนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 ใบความรู้เรื่อง 8 กลุ่มสาระ
7.2 ใบงานเรื่อง 8 กลุ่มสาระ
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ที่มา :
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต
บูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ.

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 3
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง ยอดนักสู้
จานวน 3 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การศึกษาเคล็ดลับการเรียนเก่งจากผู้ที่ประสบความสาเร็จในการเรียน จะทาให้ได้แนวทางการเรียน
เพื่อนามาประยุกต์ใช้และปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับตนเอง เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านการศึกษา
ข้อ 2 มีค่านิยมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกเคล็ดลับการเรียนเก่งจากผู้ที่ประสบผลสาเร็จในการเรียน
3.2 แสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศได้
4. สาระการเรียนรู้
เทคนิคการเรียนเก่ง
5. ชิน้ งาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
การร่วมกันอภิปราย
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงวิธีการเรียนให้ประสบความสาเร็จนั้นต้องมีอะไรบ้าง จากนั้นครูกล่าว
เพิ่มเติมและถามนักเรียนว่าเคยได้ยินคาว่า “สุ จิ ปุ ลิ” บ้างไหม ถามนักเรียนคนที่รู้คาตอบว่าคืออะไร
หรือสุ่มถามนักเรียน 3 – 4 คน โดยครูยังไม่ต้องสรุปคาตอบ
6.2 ครูขออาสาสมัครนักเรียนบอกถึงเทคนิควิธีการเรียนที่นักเรียนใช้ในการเรียนวิชาต่าง ๆ เพื่อให้
ได้ผลการเรียนดี อาสาสมัครนักเรียน 3 - 4 คน ออกมาพูดให้เพื่อนฟ๎งหน้าชั้นเรียน
6.3 ครูถามนักเรียนอีกครั้งว่า “หัวใจนักปราชญ์” คืออะไร จากนั้นครูให้นักเรียนศึกษา
ใบความรู้เรื่อง “หัวใจนักปราชญ์” เป็นรายบุคคลด้วยตนเองให้เวลาศึกษา 15 นาที
6.4 นักเรียนทาใบงานเรื่อง “หัวใจนักปราชญ์”
6.5 ครูกล่าวทบทวนถึงเนื้อหารายละเอียด เรื่อง “หัวใจนักปราชญ์”
6.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรม
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ครูสรุปประเด็นสาคัญเพิ่มเติม ดังนี้
การหมั่นทบทวนตนเองด้านการเรียนอยู่เสมอเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนพึงปฏิบัติ เพื่อไปให้ถึง
ซึ่งเปูาหมายที่นักเรียนต้องการ ดังเช่น คากลอนที่ว่า
เรียนดีเรียนอย่างไร
เรียนด้วยใจหิววิชา
อยากรู้ดูตารา
ยิ่งค้นคว้ายิ่งพาเพลิน
ยิ่งเรียนยิ่งสนุก
ผลักความทุกข์พ้นทางเดิน
ไม่หิวไม่อิ่มเกิน
ไม่ห่างเหินไม่โหมเอ่ย
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 ใบงาน เรื่อง หัวใจนักปราชญ์
7.2 ใบความรู้ เรื่อง หัวใจนักปราชญ์
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงาน
เรื่อง หัวใจนักปราชญ์
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. หัวใจนักปราชญ์คือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. หัวใจนักปราชญ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย
2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. นักเรียนสามารถฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีหัวใจนักปราชญ์ได้อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบความรู้
เรื่อง หัวใจนักปราชญ์

หลักหัวใจนักปราชญ์ (สุ จิ ปุ ลิ) ทาอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้รอบรู้ หรือ สามารถฝึกฝนให้ผู้อื่น
เป็นผู้รอบรู้ได้ ตามหลัก พุทธศาสนาจะสอนให้ปฏิบัติตามหลักหัวใจ นักปราชญ์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นผู้รอบรู้ และเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีหลักปฏิบัติ 4 ประการคือ
1. สุตะ คือการฟ๎ง ซึ่งรวมทั้งการดู และการอ่านจากสื่อต่าง ๆ
2. จิตตะ คือการคิด โดยน าสิ่งที่ฟ๎ง หรืออ่านมานั้นมาคิดพิจารณา
3. ปุจฉา คือการสอบถามผู้รู้
4. ลิขิต คือการจดจาหรือบันทึก
สุ คือ สุตะ หมายถึง รู้ได้ด้วยการฟ๎ง ที่สาคัญต้อง ฟ๎งอย่างตั้งใจ ฟ๎งให้ต่อเนื่อง มีสมาธิ
ในการฟ๎ง ก็ต้องควบคู่กับการอ่านมากด้วย
จิ คือ จิตตะ หมายถึง รู้ได้ด้วยการคิด มีจินตนาการ สร้างสรรค์ เมื่อฟ๎งแล้วอ่านแล้ว
ต้องนามาคิด คิดอย่างมีวิจารณญาณ แยกแยะได้อย่างเหมาะสม
ปุ คือ ปุจฉา หมายถึง รู้ได้ด้วยการ สอบถาม การค้นคว้า การสืบค้นหาความรู้ เพื่อให้ได้
ข้อมูลมากยิ่งขึ้น หรือถูกต้อง หรือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
ลิ คือ ลิขิต หมายถึง รู้ได้ ด้วยการเขียน การจดบันทึกความรู้ด้วยความ เข้าใจจากการฟ๎ง
การคิด การถาม การเขียนจึง เป็นบทสรุปของหัวใจทั้งหมดของนักปราชญ์ และเป็นหัวใจที่สาคัญที่สดุ

ที่มา :
พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี). (2557). รูปแบบแห่งการจัดการการเรียนรู้ตามหลักพุทธธรรม Learning
Management Model Based on Buddhist principle. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ.
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม.
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 4
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง วางแผนดีมีชัย
จานวน 3 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
ผลการเรียนเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมการเรียน
ที่ผ่า นมา ดัง นั้น การพัฒ นาพฤติก รรมการเรีย นให้เ หมาะสมย่อ มส่ง ผลต่อ การพัฒ นาความสามารถทาง
การเรียนด้วย
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านการศึกษา
ข้อ 3 ใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกระดับความสามารถทางการเรียนของตนได้
3.2 บอกคุณค่าของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรกับชีวิตได้
3.3 บอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียน
4. สาระการเรียนรู้
4.1 ระดับความสามารถทางการเรียนของตน
4.2 วิธีปฏิบัติตนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียน
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูกับนักเรียนร่วมร้องเพลง ได้เวลาแล้ว
“ได้เวลาแล้ว เข้าแถวมาเล่า มาเรียน เราต้องพากเพียร
หมุนเวียนเรียนเรื่อยไป อยู่ที่ไหน มัวทาอะไร รีบเร่งเร็วไว ช้าไปจะเรียนไม่ทันเรียน”
จากนั้นสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลง แล้วนาเข้าสู่บทเรียนเรื่องการเรียนหนังสือ
6.2 ครูให้นักเรียนแต่ละคนบอกวิชาที่ตนเองชอบพร้อมเหตุผลโดยกาหนดเวลาไม่เกินคนละ 1 นาที
6.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปรายวิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่ชอบ แล้วเชื่อมโยงให้เห็นว่าความจริงแล้ว
นักเรียนต้องเรียนวิชาที่ไม่ชอบด้วย
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6.4 ครูสนทนาประกอบการซักถามนักเรียนเกี่ยวกับคุณค่าของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร
6.5 ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เพลงคาถาเรียนเก่ง แล้วให้นักเรียนร้องตาม
6.6 นักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการเรียนเก่งจากการชมวีดิทัศน์เพลงคาถาเรียนเก่ง โดยครูช่วยสรุป
เพิ่มเติมในประเด็นที่ขาดหายไป
6.7 ครูแจกใบงานเรื่อง วิชาที่ฉันเรียนในชั้น ป.1-3 คืนให้นักเรียนทุกคน เพื่อกรอกผลการเรียนที่ได้
(ใบงานที่ 1 เรื่อง วิชาที่ฉันเรียนในชั้น ป.1-3 ได้วางแผนให้นักเรียนทาไว้ในภาคเรียนที่ 1 และครูเก็บไว้ให้
เพื่อใช้เป็นใบงานนาสู่การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้)
6.8 ครูตั้งประเด็นให้นักเรียนพิจารณาตนเองและอภิปรายร่วมกัน ดังนี้
- สามารถทาได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และเป็นเพราะอะไร
- จุดดีของตนเองที่จะรักษาไว้
- จุดอ่อนที่จะแก้ไข
6.9 ครูมอบหมายให้นักเรียนทาใบงานที่ 2 เรื่อง มองผลการเรียน เป็นการบ้านและนาเสนอในชั่วโมง
ถัดไป
6.10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 เพลงได้เวลาแล้ว
7.2 วีดิทัศน์เพลงคาถาเรียนเก่ง (5.09 นาที) จาก
https://www.youtube.com/watch?v=Tyl5ebrtMXM
7.3 ใบงานที่ 1 เรื่อง วิชาที่ฉันเรียนในชั้น ป.1-3
7.4 ใบงานที่ 2 เรื่อง มองผลการเรียน
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
-
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8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงานที่ 1
เรื่อง วิชาที่ฉันเรียนในชั้น ป.1-3
คาชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
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ใบงานที่ 2
เรื่อง มองผลการเรียน
คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนประเมินผลการเรียน (ก่อนซ่อมเสริม) กับเปูาหมายที่ตั้งไว้ก่อนเรียน
ผลการเรียนชั้น ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จานวนวิชาที่เรียนทั้งหมด.........................วิชา
สอบได้...............วิชา สอบตก.................วิชา
ได้เกรดตามเปูาหมายหรือมากกว่า............วิชา
ได้เกรดไม่ถึงเปูาหมาย.............................วิชา

จานวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน................กิจกรรม
ผ่านตามเปูาหมาย...............................กิจกรรม
ไม่ผ่านตามเปูาหมาย...........................กิจกรรม
เกรดเฉลี่ย

เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1 ที่ตั้งเปูาหมายไว้ คือ…………เกรดเฉลี่ยที่ได้จริง คือ…………………
ผล  ทาได้ตามเปูาหมาย  ไม่ถึงเปูาหมาย
เกรดเฉลี่ย

คุณภาพการเรียน

คาเตือนใจ

3.50 – 4.00
3.00 – 3.49
2.50 – 2.99
2.00 – 2.49
1.50 – 1.99






----

อย่าระเริงใจ ดารงรักษาไว้
อย่าชะล่าใจพัฒนาต่อไป
อย่าเพิ่งพอใจพยายามอีก
…..สู้ต่อ
…….สู้ๆ

0.00 – 1.49

ระบายสีย้าเตือนตัวเอง

...สู้ตาย

จุดแข็งที่จะรักษาไว้
การกระทาที่ส่งผลดีต่อการเรียนและจะทาต่อไป
…………………………………………………....................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

จุดอ่อนที่จะแก้ไข
การกระทาที่ไม่ส่งผลดีต่อการเรียน ที่จะแก้ไข
………………………………………………….………………………………
………………………………………………….………………………………
………………………………………………….………………………………
………………………………………………….………………………………
........................................................................................................

ชื่อ-สกุลนักเรียน..............................................................................................ชั้น ป.2/..........เลขที.่ ..........
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ใบงานเรื่อง คนต้นแบบ (บุคคลตัวอย่าง/ที่ชื่นชอบ)
2. ให้นักเรียนค้นหาคนต้นแบบทางการเรียน 1 คน และกรอกข้อมูลตามใบงาน
ชือ่ -สกุล..................................................................................................

รูปภาพคนต้นแบบ

ยังมีชีวิตอยู่ อายุ.......ปี
 เสียชีวิตแล้ว
อาชีพ
..............................................
..............................................
การศึกษา
..............................................
..............................................
สถาบัน
..............................................
..............................................
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1. เหตุผลที่เลือกเป็นคนต้นแบบทางการเรียน
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ............................
2. คติ/ข้อคิดที่ได้จากบุคคลตัวอย่าง/คนที่ชื่นชอบ ที่สามารถนามาปรับใช้กับตัวของนักเรียนได้
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ...................
3. สิ่งที่นักเรียนยังขาดอยู่และต้องพัฒนาให้เหมือนบุคคลตัวอย่าง/คนที่ชื่นชอบ คืออะไร
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 5
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง การเตรียมพร้อมก่อนเรียน
จานวน 3 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ก ารเรี ย นให้ พ ร้อ ม ส าหรั บการเรี ย นในแต่ล ะวัน เป็น การฝึ ก การวางแผน
การเรียนขัน้ ต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพได้
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกแนวทางการศึกษา และพัฒนาทักษะทางการเรียน
3.2 บอกประโยชน์ของอุปกรณ์การเรียนที่จาเป็นได้
3.3 วางแผนในการเตรียมของอุปกรณ์การเรียนและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. สาระการเรียนรู้
ทักษะทางการเรียน
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 นักเรียนนั่งสมาธิเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเป็นเวลา 2 นาที
6.2 นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่อง 10 วิธีเรียนเก่ง แล้วสนทนาเกี่ยวกับแนวทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
6.3 ครูสนทนากับนักเรียนเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเรียนในบริบทนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น
6.4 ครูสนทนาซักถามนักเรียน โดยให้นักเรียนคิดว่า ก่อนที่นักเรียนจะมาโรงเรียน ได้เตรียมตัว
อย่างไร และต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ในการเรียน ให้นักเรียนยกมือตอบ ครูเป็นผู้บันทึกไว้บนกระดาน
6.5 ครูอธิบายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนรู้ พร้อมกับยกตัวอย่างจากคาตอบของผู้เรียน และให้
นักเรียนดูตัวอย่างของอุปกรณ์การเรียน
6.6 นักเรียนทา “กิจกรรมเตรียมตัวก่อนเรียนอย่างไรดี” โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการวาดภาพ
อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องนามาโรงเรียน โดยเรียงลาดับสิ่งที่นักเรียนคิดว่าต้องเตรียมมาก่อน-หลัง และระบายสีให้
สวยงาม
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6.7 นักเรียนนาเสนอผลงานตนเองหน้าชั้นเรียนถึงรูปที่นักเรียนวาด ว่ามีรูปอะไรบ้าง และทาไม
นักเรียนถึงเรียงลาดับรูปที่นักเรียนวาดเป็นแบบนั้น
6.8 ซักถามกันระหว่างนักเรียนและครู
6.9 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปใจความสาคัญ ครบถ้วนตรงตามสาระการเรียนรู้นั้น
6.10 ให้นักเรียนโยงเส้นของอุปกรณ์การเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับประโยชน์ของการใช้งานลงในใบงานแล้ว
ส่งท้ายชั่วโมง
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 วีดิทัศน์เรื่อง 10 วิธีเรียนเก่ง (8.36 นาที) จาก
https://www.youtube.com/watch?v=XruQW0aG0ao
7.2 รูปภาพประกอบเรื่องอุปกรณ์การเรียน
7.3 ใบงานเรื่อง เตรียมตัวก่อนเรียนอย่างไรดี
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงาน
เรื่อง เตรียมตัวก่อนเรียนอย่างไรดี
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดรูปอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนคิดว่าต้องเตรียมมาโรงเรียน ตามลาดับก่อน-หลัง
และระบายสีให้สวยงาม
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 6
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง เรียนดีมีวิธีอย่างไร
จานวน 3 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การประเมินผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นอกจากมีการสอนเหมือนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แล้วยังมีการทดสอบระดับชาติ National Test (NT) ดังนั้น นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 จึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับผลการทดสอบระดับชาติ
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ระบุพฤติกรรมที่จะนามาใช้ในการปรับตัวด้านการเรียนให้มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป และมีความ
พร้อมสาหรับการประเมินระดับชาติ
3.2 ระบุแนวทางในการปรับตัวเพื่อผลการเรียนระดับดีขึ้น
4. สาระการเรียนรู้
วิธีการปรับตัวด้านการเรียน
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1ครูและนั กเรี ยนสนทนาเกี่ย วกับ ผลการเรียนที่ดี คือการได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป และให้
นักเรียนยกมือถามเป็นรายวิชา
6.2 ครูให้อาสาสมัครนักเรียนที่เรียนดีเล่าวิธีการเรียนของตนให้สมาชิกในห้องฟ๎งและให้นักเรียนทุกคน
บันทึกวิธีการเรียนลงในสมุดแนะแนว
6.3 นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการสอบตอนสิ้นปีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ (NT)
6.4. นักเรียนร่วมกันคิดว่าจะทาอย่างไร คะแนนสอบ NT ของโรงเรียนจึงจะสูงขึ้น
6.5 ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง NT ดีอย่างไร
6.6 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
- มีการทดสอบวิชาอะไรบ้าง

47

- กรอบโครงสร้างการออกข้อสอบเป็นอย่างไร
- ลักษณะข้อสอบเป็นอย่างไร
- นักเรียนร่วมกันทาเฉลยข้อสอบ
6.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 ตัวอย่างแบบทดสอบ NT ย้อนหลังทุกวิชา
7.2 ใบงานเรื่อง เตรียมสอบ NT
7.3 ใบความรู้เรื่อง NT ดีอย่างไร
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงาน
เรื่อง เตรียมสอบ NT
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
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ใบความรู้
เรื่อง NT ดีอย่างไร

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้
ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3 - ป.6
โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA)
ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการอ่านออกเขียนได้
2. ด้านการคิดคานวณ
3. ด้านความสามารถด้านเหตุผล
นับว่าเป็นการบูรณาการทั้งทางวิทยาศาตร์ สังคมศาสตร์ และทักษะชีวิต เพื่อยกระดับ
ด้านการศึกษาของผู้เรียน รวมถึงสถานศึกษาด้วย
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ที่มา :
“การสอบ NT คืออะไร”. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก
http://www.acu.ac.th/html_edu/cgibin/acu/main_php/print_informed.php?id_count_
inform 8841
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 7
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง ฉลาดเรียนเพียรสู่ความสาเร็จ
จานวน 3 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
ป๎ญหาของการเรียนเป็นป๎ญหาที่มีความสาคัญ ผู้เรียนควรให้ความสนใจ ค้นหาสาเหตุและวิธีแก้ไข
โดยขอคาแนะนา หรือช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิด อาจจะเป็นเพื่อน ครู อาจารย์ หรือผู้ปกครองก็ได้
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกสาเหตุของป๎ญหาเกี่ยวกับการเรียนได้
3.2 บอกแนวทางการแก้ไขป๎ญหาเกี่ยวกับการเรียนได้
4. สาระการเรียนรู้
สาเหตุและป๎ญหาของการเรียน
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
แผนผังความคิดป๎ญหาการเรียนของตนเอง
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 นักเรียนล้อมเป็นวงกลมเล่นเกมลูกบอลพาเพลิน โดยครูได้อธิบายกฎและกติกาต่าง ๆ ในการเล่น
เกมโดยเปิดเพลงแล้วให้นักเรียนส่งต่อลูกบอลไปเรื่อย ๆ หากเพลงหยุดแล้วนักเรียนคนใดถือลูกบอลให้ถาม
เพื่อนนั ก เรี ย นที่อ ยู่ ทางขวามือเกี่ย วกับ ป๎ ญหาการเรียน โดยครูบันทึ กป๎ญหาของนักเรี ยนแต่ล ะคนลงบน
กระดาน
6.2 นักเรียนช่วยกันจาแนกประเภทของป๎ญหาการเรียนจากข้อมูลบนกระดานดา
6.3 นักเรียนช่วยกันคิดหาสาเหตุของป๎ญหาการเรียนจากข้อมูลบนกระดานดา
6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาเหตุของป๎ญหาการเรียนโดยจาแนกเป็น 2 ประเภท คือ ป๎ญหาที่
เกิดขึ้นจากตนเอง และป๎ญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากตนเอง
6.5 นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ทาอย่างไรฉันจะเรียนได้ดี
6.6 ครูและนักเรียนสนทนาสรุปความรู้จากการศึกษาใบความรู้ เรื่อง 6 เทคนิคเรียนเก่ง ความจาดี
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6.7 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ช่วยกันคิดวิธีการช่วยเหลือเพื่อนที่มีป๎ญหาต่าง ๆ และแนวทาง
ช่วยเหลือเพื่อนให้กลับมาเรียนดี โดยบันทึกลงในใบงาน เรื่อง “ทาอย่างไรฉันจะเรียนได้ดี”
6.8 ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
6.9 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนทาแผนผังความคิดป๎ญหาการเรียนของตนเองโดยระบุสาเหตุ
และแนวทางการแก้ไขป๎ญหา
6.10 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปถึงความสาคัญของการแก้ป๎ญหาเกี่ยวกับการเรียนว่า “ป๎ญหาของ
การเรียนเป็นป๎ญหาที่มีความสาคัญ ผู้เรียนควรให้ความสนใจ ค้นหาสาเหตุและวิธีแก้ไข โดยขอคาแนะนา หรือ
ช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิด อาจจะเป็นเพื่อน ครู อาจารย์ หรือผู้ปกครองก็ได้”
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 เกมลูกบอลพาเพลิน
7.2 ใบความรู้เรื่อง 6 เทคนิคเรียนเก่ง ความจาดี
7.3 ใบงานเรื่อง ทาอย่างไรฉันจะเรียนได้ดี
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงาน
เรื่อง ทาอย่างไรฉันจะเรียนได้ดี

ชื่อกลุ่ม.............................................................
รายชื่อสมาชิก
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คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่าง แล้วบอกวิธีที่จะช่วยเพื่อนให้กลับมาเรียนดีลงในกรอบที่กาหนดให้
1. สมชายชอบดูทีวีตอนกลางคืนต่อเนื่องถึงสามทุ่ม สมชายจึงมาโรงเรียนสายบ่อย ๆ
แนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. ในชั่วโมงเรียนสายใจชอบคุยกับเพื่อนเป็นประจา ไม่สนใจเวลาครูสอน ทาให้ไม่เข้าใจบทเรียน
และงานที่ส่งก็ไม่เรียบร้อย
แนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. วิทยามีสุขภาพไม่แข็งแรง เขาต้องหยุดเรียนบ่อย ๆ ทาให้เรียนตามเพื่อนไม่ทัน
แนวทางแก้ไข
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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4. สายน้าเป็นนักเรียนที่เรียนช้า และเรียนตามเพื่อนไม่ทัน สายน้าไม่ชอบถามครู และมักจะขอลอก
การบ้านจากเพื่อนที่เรียนเก่งอยู่เสมอเวลาสอบจึงได้ศูนย์คะแนนเป็นประจา
แนวทางแก้ไข
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ใบความรู้
เรื่อง 6 เทคนิคเรียนเก่ง ความจาดี
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ที่มา :
สมวงษ์ แปลงประสพโชค. (2557). 6 เทคนิคเรียนเก่ง ความจาดี. นิตยสาร plook ฉบับที่ 38 เดือน
กุมภาพันธ์.

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 8
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
จานวน 3 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่มีความทันสมัย มีลักษณะการใช้งานที่ง่ายและครอบคลุมทุกสาระไม่ว่าจะเป็น
ด้านการศึกษา การหางานทา และการบันเทิง ทาให้บุคคลที่ใช้งานได้เปิดโลกกว้างโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนเลย
ทั้งนี้ทั้งนั้นอินเทอร์เน็ตก็มีทั้งประโยชน์และโทษควบคู่กันไปขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้เองว่ามีลักษณะการใช้งานอย่างไร
ถ้าผู้ใช้มีลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม สื่ออินเทอร์เน็ตก็จะมีประโยชน์แก่ตัวผู้ใช้เป็นอย่างมาก
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตได้
3.2 บอกผลเสียของการใช้อินเทอร์เน็ตได้
3.3 ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี
4. สาระการเรียนรู้
การใช้อินเทอร์เน็ต
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 นักเรียนดูภาพการใช้อนิ เทอร์เน็ต แล้วสนทนาเชื่อมโยงนาเข้าสู่บทเรียนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต
6.2 ครูให้นักเรียนแต่ละคนเล่าประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตกาหนดเวลาคนละ 1 นาที
6.3 ครูตั้งประเด็นคาถามให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์หรือไม่อย่างไร
6.4 นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เล่นเกมบอกประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ต โดยให้นักเรียน
วิ่งผลัดกันออกมาเขียนประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ต ภายในเวลา 2 นาที กลุ่มไหนนาเสนอได้มากที่สุดเป็น
ผู้ชนะ
6.5 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ต
6.6 นักเรียนศึกษาใบความรู้พร้อมกับทาใบงานเดี่ยว
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6.7 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตในป๎จจุบัน และข้อดีข้อเสียของอินเทอร์เน็ตพร้อมทาใบงานกลุ่ม
6.8 แต่ละกลุ่มเสนอความคิดเห็นให้เพื่อน ๆ ในห้องฟ๎งว่ากลุ่มมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการใช้
งานอินเทอร์เน็ตในป๎จจุบันและมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร
6.9 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ได้ทา
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 ภาพการใช้อินเทอร์เน็ต
7.2 ใบความรู้ เรื่อง ข้อดีและข้อเสียของการใช้อินเทอร์เน็ต
7.3 ใบงาน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตในป๎จจุบัน
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงาน
เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตในป๎จจุบัน
ชื่อกลุ่ม.................................................................
รายชื่อสมาชิก
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ใบงาน
เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตในป๎จจุบัน
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. นักเรียนคิดว่าในป๎จจุบันคนเราใช้งาน Internet เพื่ออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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2. นักเรียนมีวิธีใช้ Internet อย่างไรให้ถูกต้องเพื่อเกิดประโยชน์มากที่สุดต่อตัวนักเรียน
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

ใบความรู้
เรื่อง ข้อดีและข้อเสียของการใช้อินเทอร์เน็ต
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ที่มา :
“คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต”. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก
https://www.slideshare.net/premprem08/ss-62583029

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 9
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง ตะเกียงส่องทาง
จานวน 3 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
สามารถวางแผนชีวิตในอนาคตได้ ด้วยการกาหนดเปูาหมายสูงสุดของชีวิตและเปูาหมายรองลงมา
ใน 4 ด้าน คือ การศึกษา การงาน ครอบครัว และทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งที่ต้องการอื่น ๆ เพื่อทาให้ภาพของ
อนาคตชัดเจนยิ่งขึ้น
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 เขียนคาสาคัญที่จะนาไปสู่เปูาหมายที่ต้องได้อย่างชัดเจนและเป็นไปได้เหมาะสมกับโอกาสและ
ความเป็นตัวตนได้
3.2 กาหนดเปูาหมายที่ต้องการได้อย่างชัดเจนในสิ่งที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับตนเองได้
3.3 ตระหนักถึงความสาคัญของการวางเปูาหมายในชีวิต
4. สาระการเรียนรู้
เปูาหมายสูงสุดของชีวิตขึ้นอยู่กับการวางเปูาหมายให้กับชีวิตของตนเองที่เราสามารถทาได้จริงและ
สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องด้วยกลวิธีต่าง ๆ
5. ชิน้ งาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูและนักเรียนร่วมร้องเพลง ทาวันนี้ให้ดี
ทาวันนี้ให้ดีแล้ววันหน้าก็จะได้ดี
ป๎จจุบันที่ฉันมีดีเพราะฉันทาวันก่อนไว้ดี
วันนี้เป็นวันสาคัญเป็นวันที่ฉันจะต้องทาดี
พูดดีเรียนดีเล่นดี เพื่อจะมีวันหน้าที่ดี
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6.2 ครูนาภาพตะเกียงมาให้นักเรียนดูแล้ว ตั้งคาถามว่าตะเกียงเปรียบได้กับอะไรบ้างในชีวิต จากนั้น
ครูสนทนานาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการวางเปูาหมายอนาคต
6.3 นักเรียนแต่ละคนออกมานาเสนอว่าตนเองต้องการมีอนาคตเป็นอย่างไร
6.4 ซักถามนักเรียนถึงความต้องการในอนาคตว่าต้องการสิ่งไหน อะไรบ้าง วางแผนชีวิตตัวเองอย่างไร
6.5 ครูและนักเรียนร่วมร้องเพลงทาวันนี้ให้ดี แล้วสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง
6.6 ครูชี้แจงการทากิจกรรมใบงานเรื่อง เปูาหมายสูงสุดของชีวิตให้กับนักเรียน
6.7 นักเรียนลงมือทากิจกรรม “เปูาหมายสูงสุดของชีวิต”
6.8 เมื่อนักเรียนทาเสร็จ ครูสุ่มรายชื่อให้นักเรียนออกมานาเสนอเปูาหมายสูงสุดของตนเองให้เพื่อน
ร่วมชั้นฟ๎งหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคลจนครบทุกคน
6.9 ครูสอบถามนักเรียนคนอื่น ๆ ต่อไป ตามความเหมาะสม
6.10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า “ถ้าไม่มีเปูาหมายในชีวิต ก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร และไม่
รู้ว่าจะทาอะไรในแต่ละวันที่จะผ่านไป”
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 ภาพตะเกียง
7.2 ใบงานเรื่อง เปูาหมายสูงสุดของชีวิต
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
-
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8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

64

ใบงาน
เรื่อง เป้าหมายสูงสุดของชีวิต
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเปูาหมายของตนเอง พร้อมระบายสีและตกแต่งให้สวยงาม
ด้านทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งที่ต้องการอื่น ๆ

ด้านการศึกษา

เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือ
..............................................
..

ด้านการงาน
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ด้านครอบครัว

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 10
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง โรงเรียนของฉัน
จานวน 3 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
นอกจากครอบครัว นักเรียนมักใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียน ซึ่งได้พบกับเพื่อนและครู การใช้ชีวิตที่โรงเรียน
อย่างมีความสุข ย่อมทาให้การเรียนประสบความสาเร็จ นักเรียนจึงควรสารวจโรงเรียนของตนเองว่าเป็น
อย่างไรบ้าง หากพบว่าสิ่งใดจะเป็นสาเหตุของความไม่พอใจ จะได้หลีกเลี่ยงหรือหาทางแก้ไขได้ทันเวลา
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านการศึกษา
ข้อ 2 มีค่านิยมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 รู้จักโรงเรียนของตนเองมากยิ่งขึ้น
3.2 ปรับตัวและดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
4. สาระการเรียนรู้
การใช้ชีวิตที่โรงเรียนอย่างมีความสุข
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
การร่วมกันอภิปราย
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูนาสนทนาเกี่ยวกับการเข้ามาเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งนักเรียนจะต้องปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เช่น โรงเรียนใหม่ เพื่อนใหม่ คุณครูใหม่
6.2 ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่บ้าง มีส่วนใดที่ชอบ
หรือไม่ชอบอย่างไรในโรงเรียน นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น และบอกถึงสิ่งที่ชอบในโรงเรียน ช่วยกันบอก
ถึงสิ่งที่อยากให้โรงเรียนพัฒนาหรือปรับปรุง
6.3 นักเรียนทาใบงาน เรื่อง “โรงเรียนของฉัน” โดยวาดภาพโรงเรียนพร้อมเขียนบรรยายถึงสิ่งที่
นักเรียนต้องการให้เกิดในโรงเรียน พร้อมอธิบายเหตุผล
6.4 สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานาเสนอใบงาน ให้เพื่อนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้
ว่าสิ่งที่นักเรียนต้องการสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่
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6.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความสาคัญของโรงเรียน เพราะเป็นสถานที่ที่นักเรียนใช้ชีวิตรอง
จากที่บ้าน ดังนั้นนักเรียนทุกคนจึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนและคุณครูก็จะทาให้นักเรียนมาเรียนหนังสืออย่างมีความสุข
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 ใบงานเรื่อง “โรงเรียนของฉัน”
7.2 กระดาษ A4
7.3 ดินสอสี
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงาน
เรื่อง โรงเรียนของฉัน
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายถึงโรงเรียนของฉัน พร้อมวาดภาพประกอบและตกแต่งสวยงาม
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
ด้านอาชีพ
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 11
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง ท่องโลกอาชีพ
จานวน 3 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การศึกษาข้อมูลด้านอาชีพ มีมากมายทาให้มีข้อมูลที่ละเอียด ชัดเจน ถูกต้องสร้างแรงจูงใจ ในการ
เลือกอาชีพ นักเรียนจะต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านอาชีพ
ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ
4. สาระการเรียนรู้
4.1 อาชีพที่สนใจ
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
สมุดภาพอาชีพที่สนใจ
6. วิธีการดาเนินกิจกรรม
6.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงอาชีพที่นักเรียนรู้จัก โดยใช้คาถามว่า
- โตขึ้นอยากเป็นอะไร
- อาชีพที่นักเรียนสนใจมีอะไรบ้าง
- นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลอาชีพ จากแหล่งข้อมูลใด
6.2 นักเรียนค้นคว้าข้อมูลอาชีพที่ตนเองสนใจในอินเทอร์เน็ต
6.3 นักเรียนนาเสนอหน้าชั้นเรียนถึงอาชีพที่ได้ค้นคว้ามา
6.4 นักเรียนทาใบงานเรื่อง “ท่องโลกกว้างทางอาชีพ” พร้อมกับระบายสีให้สวยงาม
6.5 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วให้จัดทาสมุดภาพอาชีพที่สนใจ โดยดาเนินการ
ในชั้นเรียน
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6.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ข้อมูลอาชีพมีมากมาย สามารถศึกษาค้นคว้าได้หลายทาง และการมี
ข้อมูลอาชีพที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 ใบงานเรื่อง ท่องโลกกว้างทางอาชีพ
7.2 ดินสอสี
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงาน
เรื่อง ท่องโลกกว้างทางอาชีพ
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 12
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง อาชีพน่ารู้
จานวน 3 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การประกอบอาชีพ เป็นการทางาน เพื่อหารายได้มาเลี้ยงตนเอง และครอบครัว ทุกอาชีพมีประโยชน์
และความสาคัญแตกต่างกันออกไป
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านอาชีพ
ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกความหมายของอาชีพได้
3.2 บอกความสาคัญของอาชีพได้
3.3 จาแนกประเภทของอาชีพได้
4. สาระการเรียนรู้
4.1 ความหมายของอาชีพ
4.2 ความสาคัญของอาชีพ
4.3 ประเภทของอาชีพ
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการดาเนินกิจกรรม
6.1 ครูนาภาพคนทางาน ในอาชีพต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู เช่น ภาพคนทานา ทาไร่ ทาสวน เป็นต้น
6.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาว่า มีอาชีพใดบ้างที่รู้จัก
6.3 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความหมายอาชีพ
- อาชีพ หมายถึง การทางานต่าง ๆ เพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวให้อยู่ดีกินดี
6.4 นักเรียนบอกความสาคัญของอาชีพที่ตนชอบ
6.5 นักเรียนช่วยกันเขียนชื่ออาชีพที่ตนเองรู้จักลงบนกระดาน
6.6 ครูและนักเรียนช่วยกันจาแนกประเภทของอาชีพ
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6.7 นักเรียนชมวีดิทัศน์เพลงอาชีพต่าง ๆ แล้วสนทนาเกี่ยวกับลักษณะหน้าที่การปฏิบัติอย่างคร่าว ๆ
เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
6.8 ครูให้คาแนะนาเพิ่มเติมในความสาคัญของแต่ละอาชีพ
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 รูปภาพ ประกอบอาชีพต่าง ๆ
7.2 วีดิทัศน์เพลงอาชีพต่าง ๆ (1.08 นาที) จาก
https://www.youtube.com/watch?v=CZfvC5nGGpw
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 13
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง ต้นไม้อาชีพที่หนูชอบ
จานวน 3 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
อาชีพที่นักเรียนชอบ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น สร้างแรงจูงใจ
ในการค้นพบตัวเอง
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านอาชีพ
ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกอาชีพที่นักเรียนชอบได้
3.2 บอกเหตุผลของความชอบอาชีพได้
4. สาระการเรียนรู้
อาชีพที่นักเรียนชอบ
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการดาเนินกิจกรรม
6.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงอาชีพที่นักเรียนรู้จัก
6.2 นักเรียนชมวีดิทัศน์เพลงโตขึ้นหนูจะเป็นอะไร แล้วร่วมกันร้องเพลงดังกล่าว จากนั้นสนทนา
เกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง
6.3 นักเรียนบอกชื่ออาชีพ ที่นักเรียนชอบมากที่สุดมา 3 อันดับ พร้อมบอกเหตุผลของความชอบ
6.4 นักเรียนทาใบงานเรื่อง “ต้นไม้อาชีพที่หนูชอบ” พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม
6.5 นักเรียนนาเสนอใบงานเรื่อง “ต้นไม้อาชีพที่หนูชอบ” บอกเหตุผลในการชอบอาชีพตามลาดับ
6.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป อาชีพที่นักเรียนชอบทั้งหมด แล้วจัดอันดับ 1 – 3
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7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 วีดิทัศน์เพลงโตขึ้นหนูจะเป็นอะไร (2.24 นาที) จาก
https://www.youtube.com/watch?v=eqfrH-fc3Dg
7.2 ใบงานเรื่อง ต้นไม้อาชีพที่หนูชอบ
7.3 ดินสอสี
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงาน
เรื่อง ต้นไม้อาชีพที่หนูชอบ
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ชื่อ............................................... นามสกุล ............................................. ชั้น........................เลขที่ ..............

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 14
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
เรื่อง พ่อแม่หนูทาอะไร
จานวน 3 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
ผู้ใหญ่ทุกคนต้องมีงานทา เพื่อหารายได้มาสู่ครอบครัวสาหรับเลี้ยงลูกหลาน
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านอาชีพ
ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกชื่ออาชีพของพ่อแม่ได้
3.2 บอกข้อมูลอาชีพของพ่อแม่ หรือผู้ปกครองได้พอสมควร
4. สาระการเรียนรู้
4.1 ชื่ออาชีพของพ่อแม่
4.2 ข้อมูลอาชีพของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
แผนภาพอาชีพของบุคคลในครอบครัว
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูสนทนาเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนดังต่อไปนี้
- สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้าง
- สมาชิกในครอบครัวคนใดที่หาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
- สมาชิกที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวทางาน อะไร ที่ไหน และแต่งตัวอย่างไร ให้นักเรียนทุกคน
ตอบคาถามตามประเด็น
6.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า งานที่สมาชิกทาและมีรายได้เรียกว่า “อาชีพ”
6.3 นักเรียนทุกคนบอกอาชีพของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ทีละคน
6.4 นักเรียนบอกข้อมูลอาชีพของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง โดยใช้คาถามต่อไปนี้
- พ่อของหนูทา อะไร ที่ไหน แต่งตัวอย่างไร
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6.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การที่จะบอกใครมีอาชีพอะไรดูจากงานที่ทา สถานที่ทางานและ
การแต่งกาย
6.6 แบ่งนักเรียนเป็น3-5 กลุ่ม ครูแจกแผนภาพอาชีพของบุคคลในครอบครัว แล้วให้นักเรียนจัดทา
แผนภาพอาชีพ โดยครูคอยให้คาแนะนา
7. สือ่ /อุปกรณ์
ภาพอาชีพ
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 15
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
เรื่อง อาชีพดี มีสุข
จานวน 3 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
สังคมไทยมีอาชีพที่หลากหลาย สามารถนามาประกอบอาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือรายได้
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินชีวิต
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านอาชีพ
ข้อ 1 การเรียนรู้ เกี่ยวกับอาชีพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกอาชีพในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ได้
3.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนได้ตามสมควร
4. สาระการเรียนรู้
4.1 อาชีพในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
5.1 ทาใบงานที่ 1 เรื่อง อาชีพในชุมชน
5.2 ทาใบงานที่ 2 เรื่อง สารวจอาชีพ
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 5 คน ดูภาพอาชีพต่าง ๆ เช่น ครู พยาบาล ตารวจ ทหาร นักมวย
พนักงานโรงงาน ทีละภาพ จากนั้นนักเรียนทายว่า คนในภาพทางานอะไร สถานที่ทางานอยู่ที่ไหน ทาไมคน
เหล่านี้ต้องทางาน
6.2 นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่องอาชีพน่ารู้ในชุมชน 10 อาชีพ แล้วสนทนาเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน
6.3 นักเรียนทาใบงาน เรื่องอาชีพในชุมชน
6.4 สรุ ปให้ นักเรี ย นเข้าใจว่างานที่ทาเป็นประจา และมีรายได้ส าหรับค่าใช้จ่าย ในการดารงชีวิต
เรียกว่าอาชีพ
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6.5 นักเรียนช่วยกันบอกอาชีพอื่น ๆ ที่นักเรียนรู้จัก และมีอยู่ในชุมชนของนักเรียน แล้วมอบหมายให้
ไปสารวจอาชีพเพิ่มเติม และบันทึกลงในใบงาน เรื่องสารวจอาชีพ
6.6 นักเรียนเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดรายชื่ออาชีพในชุมชนจากการสารวจดังกล่าว
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 บัตรภาพ บุคคลอาชีพต่าง ๆ
7.2 วีดิทัศน์เรื่องอาชีพน่ารู้ในชุมชน 10 อาชีพ (5.10 นาที) จาก
https://www.youtube.com/watch?v=L01t_S-zj_E
7.3 ใบงานที่ 1 เรื่อง อาชีพในชุมชน
7.4 ใบงานที่ 2 เรื่อง สารวจอาชีพ
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงานที่ 1
เรื่อง อาชีพในชุมชน
ชื่อกลุ่ม.................................................................
รายชื่อสมาชิก
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คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่ออาชีพลงในรูปภาพ
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ใบงานที่ 2
เรื่อง สารวจอาชีพ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนข้อมูลอาชีพลงในตาราง
ลาดับที่

ชื่ออาชีพ

ข้อมูลอาชีพ
ทาอะไร

.................. ................................................ ..........................................
.................. ................................................ ..........................................
................................................ ..........................................
................................................ ..........................................
.................. ................................................ ..........................................
.................. ................................................ ..........................................
................................................ ..........................................
................................................ ..........................................
.................. ................................................ ..........................................
.................. ................................................ ..........................................
................................................ ..........................................
................................................ ..........................................
.................. ................................................ ..........................................
.................. ................................................ ..........................................
................................................ ..........................................
................................................ ..........................................
.................. ................................................ ..........................................
.................. ................................................ ..........................................
................................................ ..........................................
................................................ ..........................................

1

ทาที่ไหน

แต่งตัวอย่างไร
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 16
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง อาชีพที่ฉันฝ๎น
จานวน 3 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
อาชี พ ในความฝ๎ น คื อ การคาดหวั ง ถึ ง อาชี พ ที่ ต นต้ อ งการเป็ น ในอนาคตจากการสั ม ผั ส อาชี พ
ในครอบครัว การรับรู้ผ่านนิทาน เพลง โฆษณา ข่าว หรือเหตุการณ์ในสังคม การฝ๎นถึงอาชีพที่เราต้องการ
จะเป็นการช่วยให้เราสามารถวางแผน และเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านอาชีพ
ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกชื่ออาชีพในฝ๎นพร้อมบอกเหตุผลประกอบได้
3.2 วาดภาพอาชีพและบอกรายละเอียดเกี่ยวกับภาพได้
4. สาระการเรียนรู้
4.1 อาชีพ
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
ภาพวาดอาชีพในฝ๎น
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 นักเรียนชมวีดิทัศน์เพลงอาชีพในฝ๎น แล้วสนทนาเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
6.2 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความสาคัญของการประกอบอาชีพ
6.3 ครูและนักเรียนสนทนาถึงอาชีพสุจริตและไม่สุจริตต่าง ๆ ในสังคมไทย
6.4 นักเรียนบอกชื่ออาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจพร้อมบอกเหตุผลประกอบ
6.5 ครูและนักเรียนสนทนาถึงอาชีพของ พ่อ แม่บุคคลในครอบครัว และดูรูปภาพประกอบจาก
สื่อออนไลน์
6.6 ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เพลงหนูอยากเป็น แล้วร่วมร้องเพลงตามเป็นจานวน 2 รอบ
6.7 ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกอาชีพที่ได้ยินในเพลงหนูอยากเป็น
6.8 นักเรียนวาดภาพอาชีพในฝ๎น พร้อมบอกชื่ออาชีพ และบรรยายถึงเหตุผลที่ชอบอาชีพในฝ๎นนั้น
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6.9 นักเรียนนาเสนอผลงาน และติดบอร์ดแสดงผลงานให้เพื่อน ๆ ดู
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 วีดิทัศน์เพลงอาชีพในฝ๎น (1.36 นาที) จาก https://www.youtube.com/watch?v=Bdq3t-zxexA
7.2 วีดิทัศน์เพลงหนูอยากเป็นอะไร (5.43 นาที) จาก
https://www.youtube.com/watch?v=3JUQEtRnYmY
7.3 ใบงานเรื่อง อาชีพในฝ๎น
7.2 ดินสอสี
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงาน
เรื่อง อาชีพในฝ๎น
ชื่อ............................................... นามสกุล ............................................. ชั้น........................เลขที่ ..............
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพอาชีพในฝ๎น พร้อมบอกชื่ออาชีพ และบรรยายเหตุผลที่ชอบอาชีพในฝ๎น
ใต้ภาพสั้น ๆ
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ชื่ออาชีพในฝ๎น
..........................................................................................................................................................
บอกเหตุผลที่ชอบ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 17
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
เรื่อง อาชีพที่ฉันค้นหา
จานวน 3 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
อาชีพในสังคมป๎จจุบันมีมากมาย ที่สามารถทาได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การรู้จักอาชีพที่
หลากหลายจะทาให้นักเรียนรู้โลกกว้างทางอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีทางเลือกมากขึ้นหากต้องตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพในอนาคต
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านอาชีพ
ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ค้นหาอาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ ได้
3.2 บอกความสามารถและกิจกรรมเวลาว่างได้
4. สาระการเรียนรู้
4.1 การค้นหาอาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ ได้
4.2 ความสามารถและกิจกรรมเวลาว่าง
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูให้นักเรียนดูภาพอาชีพ ที่คาดว่านักเรียนที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อน (อาชีพสัตวแพทย์ และอาชีพ
สถาปนิก) ให้นักเรียนทานายว่า คือ อาชีพอะไร อธิบายให้นักเรียนฟ๎งเกี่ยวกับสถานที่ทางาน ลักษณะการ
ทางาน รายได้ของอาชีพ
6.2 นักเรียนศึกษาใบความรู้อาชีพสัตวแพทย์ และสถาปนิก จากนั้น ครูอธิบายเพิ่มเติม
6.3 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 – 5 คน ทากิจกรรมค้นหาอาชีพ โดยให้เขียนชื่ออาชีพที่นักเรียนรู้จักในกลุ่ม
แล้วไปค้นหาอาชีพที่ยังไม่รู้จักนอกห้องเรียน จากสื่อต่าง ๆ เช่น สอบถามครูผู้ปกครอง ยาม แม่ค้า ห้องสมุด
หรือ สื่อออนไลน์
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6.4 นักเรียนนาเสนออาชีพที่นักเรียนค้นหาใหม่ และสนใจ ถ้านักเรียนคนใดที่รู้จักก็ให้เล่ารายละเอียด
ถึงสถานที่ทางาน ลักษณะงานที่ทาให้เพื่อนฟ๎ง
6.5 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมเวลาว่าง
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 ใบงานเรื่อง อาชีพที่ฉันค้นหา
7.2 ใบความรูเ้ รื่อง อาชีพสัตวแพทย์ และสถาปนิก
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงาน
เรื่อง อาชีพที่ฉันค้นหา
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่ออาชีพที่รู้จัก และค้นหาอาชีพที่นักเรียนไม่รู้จักจากการสอบถามและสืบค้น
จากสื่อต่าง ๆ
ชื่อสมาชิก
..................................................................................................................................................... .........................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ...................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

อาชีพที่ฉันรู้จัก ได้แก่........................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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ค้นหาอาชีพใหม่
ลาดับที่

ชื่ออาชีพ

วิธีการค้นคว้า

ใบความรู้
เรื่อง อาชีพสัตวแพทย์ และสถาปนิก
อาชีพสัตวแพทย์

หน้ าที่ ห ลั กของสั ต วแพทย์ ในโรงพยาบาล คือ การดูแลเรื่องของอายุรกรรม (ตรวจหรื อ
วินิจฉัยโรคหรือรักษาอาการเจ็บปุวย/บาดเจ็บทั่วไป) การผ่าตัดหรือใช้รังสีในการรักษา การฝ๎งเข็ม
การให้ยาให้กับสัตว์ การผ่าชันสูตรด้วย
นอกจากนี้ก็อาจจะมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์สัตว์ การเพิ่มผลผลิตในฟาร์ม การค้นคว้าข้อมูล
โรคระบาดหรือโรคติดต่อ การคิดค้นวิธีการปูองกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ

สัตวแพทย์จะทางานในสถานที่ที่เหมือนกับคลินิกหรือโรงพยาบาลทั่วไป คือมีห้องรักษาสัตว์ที่มี
เตีย งตรวจและอุปกรณ์แต่สาหรั บการรักษาก็ต้องออกทางานนอกสถานที่ในกรณีที่ไม่ส ามารถ
นาสัตว์มาที่คลินิกได้ โดยในการตรวจอาจจะทาเป็นขั้นตอนคร่าวๆ ได้ดังนี้
1. จะเริ่ม ต้นด้ว ยการคุย กับเจ้าของก่อนว่าลั กษณะอาหารและพฤติกรรมของเขาเป็น
อย่างไร ป๎ญหาที่เขาพามาวัน นี้คืออะไร เพราะว่าสัตว์พูดไม่ได้ เราก็ต้องถามจากเจ้าของ จาก
คนเลี้ยงว่าวันนี้มีป๎ญหาอะไร ก็คือคุยและซักประวัติไปเรื่อยๆ เหมือนนักสืบ
2. พอได้ข้อมูลคร่าวๆ แล้วก็มาตรวจร่างกาย ในโรงเรียนแพทย์ก็จะสอนว่าตรวจร่างกาย
ยังไง เราก็ตรวจตามนั้นให้ครบ มีการสังเกตอาการต่างๆ
นอกจากนี้ก็อาจจะต้องมีการลงพื้นที่เพื่อทางานปูองกันโรคระบาด เช่น การตรวจเยี่ยม
ฟาร์มของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ด้วย
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อาชีพสถาปนิก

เปูาหมายการทางานของสถาปนิกก็คือ การออกแบบอาคารประเภทต่างๆให้สวยงาม และ
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กฎหมาย ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางศิลปะ
และเทคนิค โดยคานึงถึงประโยชน์ใช้สอยและประหยัด ทั้งในด้านราคาค่าก่อสร้างและพลังงานสนอง
ความต้องการของผู้อาศัย และผู้ใช้อาคาร
ขอบเขตของงานสถาปนิก มีดังนี้ งานด้านออกแบบ งานด้านการบริหารโครงการ งานด้าน
การบริหารการใช้พลังงานในอาคาร งานด้านการออกแบบการให้แสง งานด้านบริหารจัดการอาคาร
งานด้านอนุรักษ์ งานตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาคาร เป็นต้น

สถาปนิกจะทาการบริการวิชาชีพตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. บันทึกรายละเอียดความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. ออกแบบ คานวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
3. คานวณรายการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเนื้องาน
4. ทาแบบก่อสร้าง เตรียมแบบ และส่งแบบที่วาดโดยช่างเขียนแบบให้ลูกค้าพิจารณา
5. ส่งแบบให้กับวิศวกรทาการก่อสร้าง
6. ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทาการก่อสร้าง เพื่อให้ใช้วัสดุตามแบบที่วางไว้
7. ให้คาปรึกษาต่อวิศวกรและแก้ป๎ญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและการคานวณของวิศวกร
ที่มา :
ข้อมูลอาชีพจาก www.a-chieve.org สาหรับใช้เป็นการเรียนการสอนของคุณครู ภายใต้อนุสัญญา creative
commom
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 18
หน่วยการจัดกิจกรรม สมรรถนะด้านอาชีพ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง อาชีพใกล้ตัว
จานวน 3 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
ทุกชุมชนประกอบด้วยผู้คนมากมายและแต่ละคน แต่ละครอบครัวจาเป็นต้องหาเลี้ยงชีพโดยการ
ทางาน และทุกอาชีพที่ทาในชุมชนควรเป็นอาชีพที่สุจริต ซึ่งนักเรียนควรเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพแต่ละ
อาชีพในชุมชน
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านอาชีพ
ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 บอกชื่ออาชีพในชุมชนของตนเองได้
2.2 อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนได้
4. สาระการเรียนรู้
4.1 ชื่ออาชีพ
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
ตุ๊กตาอาชีพ
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 นาเข้าสู่บทเรียนโดย นักเรียนดูวีดิทัศน์ เพลงอาชีพต่าง ๆ และร้องเพลงตามไปพร้อมๆ กัน
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6.2 นักเรียนช่วยกันบอกชื่ออาชีพที่ดูจากวีดิทัศน์ (แนวคาตอบ : หมอ ตารวจ ชาวนา ทหาร)
6.3 เชื่อมโยงเนื้อหาเพลงในวี ดิทัศน์กับชีวิตประจาวัน โดยกระตุ้นความคิดแก่นักเรียนให้ถามว่า
“ทาไม ตารวจ คนกรีดยาง คนทาสวน เกษตรกร พยาบาล จึงเรียกว่า อาชีพ”
(แนวคาตอบ : งานที่ทาเป็นงานประจาและก่อให้เกิดรายได้ เพื่อใช้จ่ายในการดารงชีวิต)
6.4 นักเรียนช่วยกันอธิบ ายหน้าที่ของแต่ละอาชีพจากการดูวี ดิทัศน์ ได้แก่ ชาวนามีหน้าที่ปลูกข้าว
ตารวจมีหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย ทหารมีหน้าที่ปกปูองบ้านเมือง เป็นต้น
6.5 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ช่วยกันระดมความคิดบอกชื่ออาชีพในชุมชนของตน
6.6 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างตุ๊กตาอาชีพ 1 อาชีพ จากชื่ออาชีพที่ได้จากการ
ระดมความคิด (โดยการวาดรูปลงบนกระดาษแข็ง ระบายสีให้สวยงาม ตัดออกมาเป็นรูปตุ๊กตากระดาษ)
6.7 ตัวแทนกลุ่มเตรียมนาเสนอผลงานกลุ่ม โดยให้สมาชิกกลุ่มแสดงบทบาทสมมติตามชื่ออาชีพของ
ตุ๊กตาอาชีพ เพื่อนๆ ในห้องร่วมกันทายชื่ออาชีพในชุมชน และประธานกลุ่มเฉลย โดยแสดงตัวตุ๊กตาอาชีพ
หน้าชั้นเรียน
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 วีดิทัศน์ เพลง อาชีพต่าง ๆ
7.2 กระดาษแข็ง
7.3 สีดินสอ
7.4 กรรไกร
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
-
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8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 19
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง อาชีพที่อยากเป็น
จานวน 3 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การประกอบอาชีพใดในอนาคต ผู้เรียนควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนั้น เพื่อใช้ประกอบ
ในการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านอาชีพ
ข้อ 2 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 สารวจความต้องการของตนเองเกี่ยวกับอาชีพที่ใฝุฝ๎น
3.2 รู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าต่ออาชีพสุจริต
4. สาระการเรียนรู้
4.1 อาชีพที่ใฝุฝ๎น
4.2 เจตคติต่ออาชีพสุจริต
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
5.1 การร่วมกันอภิปราย
5.2 ภาพวาดอาชีพในอนาคต
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความรู้ และความสาคัญของอาชีพ แล้วให้นักเรียนบอกความหมาย
ของคาว่า อาชีพ ตามที่นักเรียนเข้าใจ
6.2 ครูถามนักเรียนถึงความใฝุฝ๎นในอนาคตของนักเรียนว่า อยากประกอบอาชีพอะไร เพราะเหตุใด
ให้นักเรียนแต่ละคนตอบ
6.3 ครูและนักเรียนสนทนา ใบความรู้เรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ”
6.4 นักเรียนพิจารณาอาชีพที่ตนเองปรารถนานั้นมาจากสาเหตุใด ทาไมถึงอยากประกอบอาชีพนั้น ๆ
เช่น เป็นอาชีพของบิดามารดา หรือมีบุคคลเป็นแบบอย่าง เป็นต้น
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6.5 นักเรียนวาดภาพตนเองกาลังประกอบอาชีพในอนาคต ลงในใบกิจกรรมเรื่อง “อาชีพที่อยาก
จะเป็น” (เช่น อาชีพที่ตนเองใฝุฝ๎นคืออาชีพตารวจ อาจวาดภาพตนเองสวมชุดตารวจ หรืออาชีพที่ตนเอง
ใฝุฝ๎นคือครู อาจวาดภาพตนเองกาลังสอนหนังสือเด็กนักเรียน เป็นต้น )
6.6 นักเรียนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน และให้เพื่อนๆ ช่วยวิเคราะห์ว่าอาชีพที่เพื่อนสนใจนั้น
เหมาะสมกับเพื่อนหรือไม่ เพราะเหตุใด
6.7 นักเรียนไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละอาชีพ และนาข้อมูลที่ค้นคว้ามาเขียน
ลงในใบกิจกรรม เรื่อง “คุณสมบัติของอาชีพต่าง ๆ” ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงแนวทางการเตรียมความพร้อม
เพื่อนาไปสู่อาชีพที่ตนเองปรารถนา
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 ใบงานที่ 1 เรื่อง “อาชีพที่อยากจะเป็น”
7.2 ใบงานที่ 2 เรื่อง “คุณสมบัติของอาชีพต่าง ๆ”
7.3 ใบความรู้เรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ”
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ที่มา :
นิรมล เสริฐศรี. (2558). กิจกรรมแนะแนว 1. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เอมพันธ์.

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 20
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง ความปรารถนาของฉัน
จานวน 3 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การสารวจความปรารถนาของตนเอง จะช่วยให้เราเข้าใจตนเองมากขึ้น เพราะการรู้เปูาหมายหรือ
ความต้องการของตนเอง ทาให้เราสามารถค้นพบแนวทางในการได้มาซึ่งความปรารถนาของตนเอง
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านอาชีพ
ข้อ 3 มีทักษะการตัดสินใจเพื่อวางแผนการศึกษาเพื่อการมีงานทาเต็มตามศักยภาพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 สารวจ และกาหนดเปูาหมายที่ตนต้องการได้
3.2 บอกแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่เปูาหมายได้
4. สาระการเรียนรู้
เปูาหมายหรือความต้องการของตนเอง
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
5.1 การร่วมกันอภิปราย
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูถามนักเรี ยนว่า นักเรียนแต่ละคนมีเปูาหมายในชีวิตหรือความปรารถนาอย่างไร โดยให้
นักเรียนบอกเปูาหมายระยะสั้น และระยะยาว เมื่อครบทุกคน ครูถามต่อว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไร เพื่อให้
ได้มาซึ่งความปรารถนาของตนเอง
6.2 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนตอบคาถาม 3-5 คน
6.3 นักเรียนสารวจความปรารถนาของตนในระยะสั้นและระยะยาว ว่ามีความปรารถนาในเรื่องใด
เพราะอะไร ครูยกตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงในแต่ละด้าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จ
ในด้านต่าง ๆ ให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าเหตุใดบุคคลเหล่านั้นถึงประสบความสาเร็จ และให้นักเรีย นเขียน
ความปรารถนาของตนเอง พร้อมแนวทางในการที่จะนาไปสู่ความสาเร็จสมปรารถนาลงในใบงานเรื่อง “ความ
ปรารถนาของฉัน”
6.4 นักเรียนสารวจตนเองเกี่ยวกับความปรารถนาด้านอาชีพ และนามาเขียนลงในใบงานเรื่อง “ความ
ปรารถนาด้านอาชีพ”
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6.5 ครู และนั กเรีย นร่ว มกันสรุป แนวทางการพัฒ นาตนเพื่อนาไปสู่ เปูาหมายที่ต้องการว่าควรมี
คุณสมบัติใดบ้าง เช่น ความขยัน ความรับผิดชอบ การวางแผนที่ดี เป็นต้น
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 ใบงานที่ 1 เรื่อง ความปรารถนาของฉัน
7.2 ใบงานที่ 2 เรื่อง ความปรารถนาด้านอาชีพ
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

104

105

106

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
ด้านส่วนตัวและสังคม
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 21
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง ร่างกายของเรา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การรู้จักตนเองเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การรู้จักตนเองระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น คือการรู้จักร่างกายตนเองว่ามีลักษณะอย่างไร เพราะร่างกายเป็นสิ่งสาคัญต่อการดาเนินชีวิต ดังนั้น
นักเรียนจึงต้องรู้จักและเรียกชื่ออวัยวะภายนอกร่างกายตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานการรู้จักตนเอง
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวสังคม
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกอวัยวะภายนอกร่างกายได้
3.2 บอกหน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกายได้ถูกต้อง
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4. สาระการเรียนรู้
4.1 ชื่อส่วนต่าง ๆ ของอวัยะภายนอกร่างกาย
4.2 หน้าที่ของของอวัยะภายนอกร่างกาย
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
ภาพวาดร่างกายตนเอง
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูนานักเรียนเข้ากิจกรรม Brain gym เพลง จับหัว จับหู จับไหล่
6.2 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับชื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในบทเพลง (เช่น ตา หู จมูก)
6.3 ครู น าแผ่ น ภาพโครงร่ า งของคนให้ นั ก เรี ย นดู แ ล้ ว สนทนาซั ก ถามว่ า เรี ย กว่ า อะไรในภาพนี้
มีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบช่วยเติมให้ครบ
6.4 ครูนาแผ่นภาพชิ้นส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แล้วให้นักเรียนดูแล้วซักถามว่าเรียกว่าอะไรแล้วให้นา
ชิ้นส่วนนั้นไปติดไว้บนแผ่นภาพโครงร่างคน จนกระทั่งเป็นภาพคนที่มีส่วนประกอบครบถ้วน
6.5 นักเรียนจับคู่กันโดยให้คนที่ 1 ออกคาสั่งให้คนที่ 2 จับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของตนเองทีละส่วน
ถ้าจับผิดต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้ออกคาสั่งให้คนที่ 1 ปฏิบัติโดยใช้เวลา 3 นาที

6.6 นักเรียนดูแผ่นภาพชิ้นส่วนของร่างกายทีละส่วน แล้วบอกประโยชน์แต่ละส่วน
6.7 นั กเรี ยนและครู ร่ว มกัน สรุ ปการเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จักตนเองในบริบทการรู้จักร่างกายของ
ตนเอง
6.8 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพร่างกายของตนเองแล้วระบุชื่ อและหน้าที่ของอวัยวะ
ภายนอกนั้นๆ
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 แผนภูมิเพลง หัว ไหล่ เข่า เท้า
7.2 แผ่นภาพโครงร่างของคน
7.3 แผ่นภาพชิ้นส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 22
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง หนูน้อยนักสารวจ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การรู้จักตนเองเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การรู้จักตนเองระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้นคือการรู้จักร่างกายตนเองว่ามีลักษณะอย่างไร และมีความพึงพอใจในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเห็น
คุณค่าตนเอง ดังนั้น นักเรียนจึงต้องรู้จักรูปร่างและร่างกายของตนเอง แล้วยอมรับ เพื่อเป็นพื้นฐานการรู้จัก
ตนเอง
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวสังคม
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
บอกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้
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4. สาระการเรียนรู้
รูปร่างของตนเอง
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
ภาพวาดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ตนเองชอบ
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูและนักเรียนร้องเพลงชอบไหมของอาภาพร นครสวรรค์ แล้วสนทนาเกี่ยวกับความรู้สึกและ
ความคิดที่มีต่อเพลงนี้ จากนั้นนาเข้าสู่บทเรียนรูปร่างหน้าตาของตนเอง
6.2 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในเพลง ให้นักเรียนสารวจเพื่อนในห้องว่า
ใครมีลักษณะเหมือนที่ระบุในเพลง เช่น ใครบ้างตาโตโต ใครบ้างจมูกโด่งโด่ง ใครบ้างขายาวยาว ถามนักเรียน
ที่มีลักษณะตาที่สารวจว่า พอใจหรือชอบส่วนนั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
6.3 นักเรียนส่องกระจกเงาดูตนเองแล้วพิจารณาว่ามีความพึงพอใจหรือ ชอบส่วนใดของร่างกายเป็น
พิเศษ
6.4 นักเรียนจับคู่ สลับกันบอกส่วนต่าง ๆ ที่ตนเองพอใจ

6.5 นักเรียนรวมกลุ่มกับเพื่อนที่ชอบหรือพอใจส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเหมือนกันแล้ววาดภาพส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายที่ตนเองและเพื่อนพอใจลงในกระดาษที่ครูแจกให้กลุ่มละ 1 แผ่น
6.6 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายเกี่ยวกับเหตุผลที่มีความพอใจส่วนของร่างกายนั้น
6.7 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาผลงานที่วาดในข้อ 6.5 และเหตุผลที่ได้จากการอภิปรายจากข้อ
6.6 มาแลกเปลี่ยนกันดูกับกลุ่มอื่นๆ
6.8 ครู ให้ นั กเรี ย นทุกคนล้อมวง ครูใช้ลู กบอลโยนลงพื้น เมื่อลู กบอลสะท้อนไปที่นักเรียนคนใด
นักเรียนคนนั้นเป็นผู้บอกส่วนของร่างกายที่ตนเองพอใจพร้อมเหตุผล
6.9 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า เราชอบส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่เหมือนกัน ถึงแม้จะชอบ
เหมือนกัน แต่เหตุผลในการชอบอาจเหมือนหรือต่างกัน
6.10 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ตนเองชอบแล้วพร้อม
เหตุผลส่งเป็นการบ้าน
7. สื่อ/อุปกรณ์
7.1 เพลงชอบไหม ศิลปิน อาภาพร นครสวรรค์
7.2 กระจกเงา 1 บาน
7.3 ลูกบอล 1 ลูก
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
-

111

8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เพลงชอบไหม
ศิลปิน อาภาพร นครสวรรค์
ชอบไหม ชอบไหมรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยะ ถามหน่ อ ยเถอะพี่ ชอบไหมช อบไหม
ชอบไหม ส่ ว นสั ดอวบอัด อย่ า งเงี้ ย ะ
ถามหน่อ ยเถอะพี่ ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหม
ถ้าชอบก็บอก ไม่ชอบก็บอก ไม่ต้องกลัวหรอก เรื่องราคงราคา รักกันชอบกัน ไม่ต้องหวั่นเงินตรา
ให้รักจริงจริงเถิดจ๊ะ กลัวจะไม่จริง กลัวจะหลอกกลอกกลิ้ง ไม่จริงดังวาจา อย่าหลอกกันน่ะ
อย่าหลอกกันเน้อ ฉันนาเสนอ ให้เธอพิจารณา
ชอบไหม ชอบไหม รู ป ร่ า งหน้ า ตาแบบเนี้ ย ะ ถามหน่ อ ยเถอะพี่ ชอบไหมชอบไหม
ชอบไหม สามสิ บ สี่ ยี่ สิ บ สี่ สามสิ บ ห้ า สู งร้อยกว่ากว่า ละชอบไหมชอบไหม ชอบไหม
สะโพกขนาดนี้ เซ็กซี่ขนาดไหน ไม่ต้องบรรยาย รับรองจะต้องผวา ทุกส่วนเต่งตึง ไม่เคยดึงหน้าตา
ของฉันจริงนะจ๊ะ จะหาว่าไม่จริง ไม่ได้ใส่โคลนนิ่ง ไว้อ้อนอิงลูกตา แล้วชอบไหมล่ะไม่หลั่นลั้นลา
หรอกเหรอ…
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 23
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง รักตัวรักตน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การรู้จักตนเองเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การรู้จักตนเองระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น คือการรู้จักร่างกายตนเอง โดยสามารถดูแลส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ปลอดภัย เพื่อให้ตนเองมีอวัยวะ
ที่สมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นักเรียนควรดูแลรักษาร่างกายตนเอง
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวสังคม
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 บอกวิธีปฏิบัติตนในการดูแลอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้
4. สาระการเรียนรู้
3.1 วิธีการดูแลส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง
3.2 วิธีการปฏิบัติตนในการดูแลส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของตนและเพื่อนให้ปลอดภัย
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูทบทวนประโยชน์และความสาคัญของอวัยวะต่างๆในร่างกาย
6.2 นักเรียนดูคลิปวีดิโออุบัติเหตุประตูล้มทับนักเรียนได้รับบาดเจ็บศรีษะแตก
6.3 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคลิปวีดิโอ โดยใช้แนวคาถามดังนี้
6.3.1 นักเรียนดูคลิปวีดิโอแล้วรู้สึกอย่างไร (แนวคาตอบ กลัว ตกใจ เสียใจ)
6.3.2 ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจะปฏิบัติตนอย่างไร (แนวคาตอบ ไปให้ห่างประตู)
6.3.3 ถ้ า นั ก เรี ย นได้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ จ ะท าอย่ า งไร (แนวค าตอบ บอกพ่ อ แม่ บอกครู
ไปโรงพยาบาล)
6.4 ขออาสาสมัครนักเรียน 2-3 คน เล่าเหตุการณ์ หรือข่าวการประสบอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บ
รวมทั้งการดูแลอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
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6.5 สุ่มถามนักเรียน 4-5 คน แนะนาการดูแลอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายกับเพื่อนสมาชิกในห้อง
6.6 ครูสรุปว่าส่วนต่างๆของร่างกายมีความสาคัญถ้าเรารู้จักดูแลให้ปลอดภัย เราก็จะสามารถใช้
ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ตลอดไป
7. สือ่ /อุปกรณ์
คลิปวีดิโออุบัติเหตุประตูล้มทับนักเรียน
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 24
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง ความดีของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 1 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การปลูกฝ๎งพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ดี จะทาให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดกระทาแล้วเป็น
ที่ย อมรั บ พฤติก รรมใดที่ ทาแล้ ว ไม่เป็ น ที่ ย อมรับ เพื่อให้ นักเรีย นเติบโตไปเป็น พลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป
ในอนาคต
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวสังคม
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 แยกแยะพฤติกรรมด้านดีและไม่ดีได้
3.2 เขียนความดีของตนได้
3.3 เห็นความสาคัญของการทาความดี
4. สาระการเรียนรู้
คุณลักษณะที่ดีงามของนักเรียน
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูชวนนักเรียนร้องเพลง “เด็กเอ๋ย เด็กดี” ร่วมกัน จากนั้นสนทนานาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ
การทาความดี
6.2 ครูให้นักเรียนแต่ละคนเล่าประสบการณ์การทาความดีของตนเองกาหนดเวลาคนไม่เกิน 1 นาที
6.3 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
6.4 ครูแนะนา “กล่องเด็กดี” ให้นักเรียนดู พร้อมอธิบายว่าภายในกล่องประกอบด้วยแผ่นปูาย
การกระทาต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมากมาย แล้วหยิบแผ่นปูายให้นักเรียนดูทั้งแผ่นปูายที่บอกการกระทาที่ดี
และไม่ดี เช่น เด็กทิ้งขยะบนถนน เด็กจูงคนแก่ข้ามถนน ขโมยยางลบเพื่อน ชอบแกล้งเพื่อนแรงๆ ลอกข้อสอบเพื่อน
โกหกพ่อแม่ว่าโรงเรียนหยุด เป็นต้น
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6.5 ครูแจก “กล่องความดี” ให้นักเรียนทุกกลุ่ม กลุ่มละ 1 กล่อง และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน
แยกแผ่นปูายการกระทาที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเป็นสองฝ๎่ง
6.6 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอแผ่นปูายการกระทาที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
6.7 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทาที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
6.8 นักเรียนสรุปโดยการเขียนความดีของตนที่สามารถทาได้ลงในใบงาน เรื่อง ความดีของฉัน จานวน 5 ข้อ
เป็นการบ้าน
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 เพลง“เด็กเอ๋ย เด็กดี”
7.2 กล่องความดี
7.3 แผ่นปูายการกระทา
7.4 ใบงาน เรื่อง ความดีของฉัน
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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เพลง “เด็กเอ๋ย เด็กดี”
เด็กเอ๋ย..เด็กดี ต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน
หนึ่ง…นับถือศาสนา
สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม…เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่…วาจานั้น ต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้า…ยึดมั่นกตัญํู
หก…เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด…ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
แปด…รู้จักออมประหยัด
เก้า…ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้าใจนักกีฬากล้าหาญ ให้เหมาะกับกาล สมัยชาติพัฒนา
สิบ…บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเป็นเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ
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ใบงาน
เรื่อง ความดีของฉัน
ชื่อ................................................................................ ชั้น.............................เลขที่ .................
คาชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนเขียนความดีของตนที่สามารถทาได้ จานวน 5 ข้อ
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2. จากการเขียนความดีข้างต้น นักเรียนรู้สึกอย่างไร

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 25
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง เช็คอินตัวตน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
ทุกคนมีประวัติของตนเอง การเรียนรู้ประวัติของตนเอง และครอบครัว จะทาให้เรารู้สึกผูกพันและ
ภูมิใจกับครอบครัวของเรา
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวสังคม
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกชื่อและข้อมูลของตนเองได้
3.2 บอกชื่อและข้อมูลของครอบครัวได้
4. สาระการเรียนรู้
ประวัติความเป็นมาของตนเอง และครอบครัว
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
ชิ้นงานครอบครัวของฉัน
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 นักเรียนนั่งสมาธิเป็นเวลา 2 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมและให้สติของนักเรียนอยู่กับตนเอง
6.2 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ตามความสมัครใจ ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
โดยครูตั้งคาถามว่านักเรียนรู้ไหมว่า
- ปูุ ย่า ตา ยาย ของนักเรียนชื่อว่าอะไร
- นักเรียนมีญาติพี่น้องกี่คน
- พ่อแม่ของนักเรียนเกิดที่ไหน เรียนที่ไหน ทางานอะไร
- นักเรียนเกิดที่ไหน ใครตั้งชื่อให้นักเรียน
6.3 ครูสุ่มเรียกนักเรียนประมาณ 7-8 คน ออกมาตอบคาถามที่หน้าชั้นเรียน
6.4 ครูบอกชื่อและนามสกุลของครูให้นักเรียนฟ๎ง พร้อมทั้งบอกความหมายของชื่อและนามสกุล
แล้วถามนักเรียนว่า นักเรียนคนใดทราบความหมายของชื่อและนามสกุลของตนเองบ้าง
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6.5 ครูบอกสถานที่เกิดของตนเองให้นักเรียนฟ๎งและถามนักเรียนว่า นักเรียนคนใดทราบบ้างว่าตนเอง
เกิดที่ใด และเกิดเวลาใด
6.6 นักเรียนทาชิ้นงาน เรื่อง ครอบครัวของฉัน โดยให้นักเรียนนารูปภาพสมาชิกในครอบครัวของ
นักเรียนมาติดลงในกรอบที่เตรียมไว้ แล้วบันทึกข้อมูลตามที่กาหนด ตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม
6.7 ครูคัดเลือกผลงานที่เป็นตัวอย่าง 3-4 ชิ้น แล้วให้เจ้าของผลงานออกมานาเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
7. สือ่ /อุปกรณ์
รูปภาพครอบครัวของนักเรียน
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ครอบครัวของฉัน
คาชี้แจง นาภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเองมาติด แล้วบันทึกข้อมูลตามที่กาหนด

(นารูปภาพครอบครัวมาติด)
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 26
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง กายดีชีวีมีสุข

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
ร่างกายมีความสัมพันธ์ต่อจิตใจ จิตใจที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง ดังนั้นเราต้องดูแลรักษา
ร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อให้จิตใจแจ่มใส สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวสังคม
ข้อ 4 การปรับตัวและการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกความสาคัญของการดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรงได้
3.2 บอกวิธีการดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรงได้
4. สาระการเรียนรู้
4.1 ความสาคัญของการดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรง
4.2 วิธีการดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรง
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
บันทึกการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูนาเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนดูภาพบุคคลที่มีอาการเจ็บปุวยไม่สบาย
6.2 นักเรียนช่วยกันเล่าประสบการณ์ที่เคยเจ็บปุวยไม่สบายพร้อมบอกสาเหตุ
6.3 นั กเรี ยนและครู ร่ วมกัน สนทนาเกี่ยวกับความสาคัญของการดูแลรักษาร่างกายของตนเอง
ให้แข็งแรง
6.4 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน ให้คิดวิธีการดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรง
ตามใบงานเรื่อง สร้างได้ร่างกายแข็งแรง
6.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันเพิ่มเติม
ประเด็นที่ขาดหายไป
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6.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้แล้วมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเขียนบันทึกการดูแล
รักษาสุขภาพเป็นเวลา 5 วัน
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 ภาพบุคคลที่มีอาการเจ็บปุวยไม่สบาย
7.2 ใบงานเรื่อง สร้างได้ ร่างกายแข็งแรง
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงาน
เรื่อง สร้างได้ ร่างกายแข็งแรง
คาชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คนแล้วปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และเขียนชื่อสมาชิก

124

2. ให้นักเรียนช่วยกันคิดวิธีการดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรงลงในตารางที่กาหนดให้ พร้อม
บอกป๎ญหาอุปสรรคของการที่ไม่สามารถทาตามวิธีการดังกล่าวได้
วิธีการดูแลรักษาร่างกายของตนเอง
ให้แข็งแรง

ป๎ญหาอุปสรรคของการที่ไม่สามารถ
ทาตามวิธีการนี้ได้
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 27
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง รู้ทันเหตุการณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่ทุกคนทั่วไปให้ความสนใจซึ่งมาจากหลายแหล่งมีทั้งเชื่อถือได้ และเชื่อถือไม่ได้
ดังนั้นผู้รับข้อมูลข่าวสารจาต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนที่จะเชื่อถือข้อมูลนั้น
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวสังคม
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกความสาคัญของการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ได้
3.2 สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจได้
4. สาระการเรียนรู้
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูเล่านิทาน เรื่อง กระต่ายตื่นตูม ให้นักเรียนฟ๎ง และนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ทาไมสัตว์
ทั้งหลายถึงตกหน้าผาตาย
6.2 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่า เมื่อมีใครมาบอกอะไรอย่าด่วนเชื่อ ควรใช้สติป๎ญญา คิดวิเคราะห์
ไตร่ตรอง ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลเสียต่อตนเอง
6.3 ครูเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ประมาณ 4 เหตุการณ์ทั้งที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ (นิทานปลาบู่ทอง)
เอาเกล็ดปลาไปฝ๎งดินเป็นต้นมะเขือ ถ้าใครเห็นดาวตกแล้วชี้คนที่จะไปเกิดจะไปเกิดในท้องสุนัข (ความเชื่อที่มี
มาแต่โบราณ) ชี้รุ้งกินน้าแล้วนิ้วจะกุด (คาพูดต่อ ๆ กันมา) ใครเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะเหตุใด
6.4 ครูเล่าข่าว 13 หมูปุา อะคาเดมี่ และร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรายละเอียดของข่าว ใคร ทาอะไร
ที่ไหน อย่างไร
6.5 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการเรียนรู้ข่าวสารและความสาคัญของข่าวสาร
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7. สือ่ /อุปกรณ์
7.2 นิทาน หรือคลิปวิดีโอ เรื่อง กระต่ายตื่นตูม
7.2 ใบข่าว13 หมูปุา อะคาเดมี่
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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กระต่ายขาวตัวหนึ่งอยู่ในปุามะตูมที่มีต้นไม้อื่นขึ้นอยู่ปะปนกัน เมื่อกระต่ายกินหญ้าอิ่มแล้วก็นอนหลับ
ที่โคนต้นมะตูม แล้วฝ๎นไปว่าเกิดแผ่นดินถล่ม ขณะนั้นมีมะตูมสุกลูกหนึ่ง หล่นลงบนใบตาลแห้ง เสียงดังตูมใหญ่
กระต่ายขาวตกใจรีบวิ่งหนี พวกกระต่ายตัวอื่นเห็นเข้า จึงร้องถามว่าวิ่งหนีอะไร กระต่ายขาวบอกว่าแผ่นดิน
ถล่ม
กระต่ายหลายร้อยตัวก็วิ่งตามไป สัตว์อื่นๆเห็นเข้าตะโกนถามว่าวิ่งหนีอะไร พวกกระต่ายตอบเป็น
เสียงเดีย วกัน ว่า แผ่นดินถล่ มแล้ว สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น ช้าง กวาง เสือ และสัตว์อื่น ๆ จึงวิ่งหนีตาม
กระต่าย บางตัววิ่งไม่ทัน หรือสะดุดก้อนหิน ก็ถูกเหยียบตาย บางตัวก็ขาหัก หรือตกหน้าผาตกทะเล
ขณะนั้นสิงโตตัวหนึ่งหากินอยู่แถวนั้น เห็นสัตว์ทั้งหลายกาลังจะตกเขาตาย จึงไปยืนสกัดข้างหน้า
ถามว่าวิ่งหนีอะไรกัน สัตว์ทั้งหลายบอกว่าแผ่นดินถล่ม ราชสีห์ถามว่ามีใครเห็น ด้วยตาตนเองบ้าง ก็ไม่มีใคร
บอกได้ จึงไล่เลียงไปจนพบกระต่ายขาวต้นเรื่อง
สิงโตจึงให้กระต่ายขาวนาไปดูที่เกิดเหตุ กระต่ายบอกว่าข้าพเจ้านอนอยู่ใต้ต้นมะตูม แล้วก็ได้ยินเสียง
ดังตูมขี้นจึงนึกว่าแผ่นดินถล่ม สิงโตจึงชี้ลูกมะตูมสุกที่ตกลงมา ให้กระต่ายดู แล้วพากระต่ายกลับไปบอกสัตว์
ทั้งหลายให้ทราบความจริง
“คนโง่เขลานั้น เพียงฟ๎งคาคนอื่นเล่าลือ โดยยังไม่ทันรู้เรื่องอย่างแจ่มแจ้ง ก็ตื่นตระหนก เพราะเชื่อคน
ง่าย ส่วนพวกนักปราชญ์ที่มีป๎ญญา ย่อมไม่เชื่อโดยง่าย ต้องพิจารณาเหตุผลและข้อมูลอย่างละเดียดแล้วจึงจะ
ตัดสินใจว่าควรเชื่อหรือไม่ ”
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่ทาอะไรตามคนอื่นเขาไป โดยไม่สืบสาวเรื่องราวให้ถ่องแท้ก่อน โดยเฉพาะ
ในสมัยป๎จจุบันที่มีการแพร่ข่าวสารอย่างรวดเร็วทางอินเทอรเน็ตและโทรศัพท์มือถือ นั้น อาจมีการส่งข่าว
ปลอม หรือได้ข้อมูลผิดพลาด ซึ่งอาจจะทาให้เกิดอันตรายต่อตนเองและส่วนรวมได้

128

ใบข่าว
ย้อนวิกฤตช่วย 13 ชีวิต หมูป่าอะคาเดมี่ ติดถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน

ในรอบปีที่ผ่านมา หนึ่งในเรื่องราวที่น่าจดจาที่สุด คงหนีไม่ พ้นกรณี น้องๆ เยาวชน
ทีมหมูป่า ติดถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ที่จังหวัดเชียงราย ดังนั้น ทีมข่าวของเรา จะขอพาย้อน
ไปประมวลเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น จนจบภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ
ย้อนกลับไปเมื่อ 23 มิถุนายน 2561 หลังเสร็จสิ้นภารกิจฝึกซ้อมฟุตบอล นายเอกพล จันทรวงค์
หรือ โค้ชเอก วัย 25 ปี ผู้ฝึกสอน พร้อมนักเตะเยาวชนวัยตั้งแต่ 11 – 16 ปี รวม 13 ชีวิต ของทีม
“หมูปุาอะคาเดมีแม่สาย” ได้พากันขี่จักรยานไปเข้าไปเที่ยวในถ้าหลวง ตามประสาวัยซนผจญภัย
แต่ทริปพักผ่อน กลายมาเป็นเหตุวิกฤติ เมื่อเกิดฝนตกหนัก ระดับน้าในถ้าเพิ่มขึ้นสูง ทั้งหมดจึ งติด
อยู่ภายในท่ามกลางความมืด
การหายตัวไปอย่างผิดปกติของโค้ชเอก และเด็กๆ ทาให้ผู้ปกครอง และหน่วยงานท้องถิ่น
ต้องออกตามหากันอย่างตื่นตระหนก จนมาทราบว่าทั้งหมดหายเข้าไปในถ้าหลวง ปฏิบัติการค้นหา
จึ งเริ่ มต้ น กระทั่ งกลายเป็ นเหตุ ใหญ่ ระดั บประเทศ ซึ่ งมี การแต่ งตั้ ง นายณรงค์ ศั กดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการเชียงรายในขณะนั้น เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
ในวนอุทยานแห่งชาติถ้าหลวง-ขุนน้านางนอนฯ พร้อมด้วยสรรพกาลังจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ,
เอกชน และความช่วยเหลือจากนานาชาติ ตลอดจนน้าพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
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กลางดึกวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ชาวไทยและชาวโลก ก็ได้รับข่าวดี ภายหลังนักสารวจชาว
อังกฤษ ดาน้าไปพบ 13 ชีวิต อยู่บริเวณเนินนมสาว ขณะที่เด็กๆ ทุกคนมีกาลังใจดีเยี่ยม ก่อนที่จะมี
การส่งหน่วยซีลและแพทย์เข้าฟื้นฟูร่างกาย พร้อมฝึกดาน้าเป็นลาดับ เพื่อเตรียมตัวลุยอุปสรรคออก
จากถ้า
อย่ า งไรก็ ต าม แผนการพา 13 หมู ปุ า ออกจากถ้ าหลวง ยั ง คงเดิ น หน้ า จนกระทั่ ง 8
กรกฎาคม 2561 การลาเลียงก็เริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญดาน้า และหน่วยซีลร่วม
ปฏิบัติการ รวมกว่า 90 ชีวิต โดยวันนั้น สามารถพาเด็กๆ ดาน้าฝุาอุปสรรคออกมาได้ 4 คน ต่อด้วย
9 กรกฎาคม 2561 อีก 4 คน และปิดท้าย 10 กรกฎาคม 2561 อีก 5 คน เสร็จสมบูรณ์ตามแผน ซึ่ง
ทั้งหมดถูกลาเลียงส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อตรวจร่างกาย และพักฟื้น ท่ามกลาง
ความโล่งอกและดีใจของบรรดาผู้ปกครองน้องๆ ตลอดจนประชาชนชาวไทย และคนทั่วโลกที่คอย
เอาใจช่วยด้วยใจลุ้นระทึก
ถือเป็นการปิดฉาก “Mission Possible” 18 วัน ของปฏิบัติการค้นหาและพาทีมหมูปุาออก
จากถ้าหลวง ซึ่งประสบความสาเร็จลงได้เพราะ “พลังสามัคคี
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ที่มา :
ข่าวสดออนไลน์ สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1291506

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 28
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง ฉันและเธอ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
ลักษณะทางกายของบุคคลเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ จึงมีความแตกต่างกัน ถ้าเข้าใจ
และยอมรับได้จะทาให้มีความสุขในการอยู่ในสังคมต่อไป
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวและสังคม
ข้อ 3 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
บอกความแตกต่างทางด้านร่างกายของตนเองและเพื่อน
4. สาระการเรียนรู้
4.1 ความสาคัญของความแตกต่างทางด้านร่างกาย
4.2 แนวทางการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ภาพเด็กที่มีลักษณะทางกายต่างๆ เช่น อ้วน ผอม ปกติ ผิวดา ผิวขาว
ผิวสีน้าผึ้ง ผมหยิก ผมตรง ผมดา ผมแดง รูปร่างสูง รูปร่างต่า ชวนให้นักเรียนพิจารณาลักษณะด้านร่างกาย
แล้วสรุปว่า คนเราเกิดมามีร่างกายไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีความน่ารักอยู่ในตัวทั้งนั้น
6.2 นักเรียนหยิบภาพจากข้อ 1 คนละหนึ่งแผ่น จับคู่กับเพื่อนผลัดกันอธิบายลักษณะทางกายของ
เด็กในภาพ
6.3 นักเรียนคู่เดิมนั่งหันหน้าเข้าหากัน ช่วยกันพิจารณาลักษณะทางกายของตนเองและเพื่อนว่ามี
สิ่งใดเหมือนและต่างกันบ้าง เช่น
เธอผมดาฉันก็ผมดา แต่เธอผมสั้นฉันผมยาว
ผมฉันสีเดียวกับเธอ แต่เธอขาวกว่าฉันนิดหน่อย
เธอมีคิ้วฉันก็มีคิ้ว แต่ฉันคิ้วดกกว่าเธอ
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6.4 นักเรียนรวมกลุ่มใหญ่โดยยืนเป็นวงกลมหันหน้าเข้าหากัน ครูยืนตรงกลางวงกลมถือลูกบอล 1 ลูก
ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมดังนี้ ถ้าครูพูดว่า “ผมครูยาว” พร้อมทั้งโยนลูกบอลให้สะท้อนไปที่นักเรียนคนหนึ่ง
ให้นักเรียนคนนั้นพูดประโยคของครูตามด้วยลักษณะของตนเอง
6.5 ครูถามนักเรียน ถ้าทุกคนในห้องนี้มีลักษณะของร่างกายเหมือนกันหมดจะเกิดอะไรขึ้น ครูและ
นักเรียนร่วมกันสรุป ดังนี้
- คนเรามีลักษณะทางร่างกายที่เหมือนกันและต่างกัน
- ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันทาให้เรารู้ว่าใครเป็นใคร
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 ภาพเด็กที่มีลักษณะทางกายต่าง ๆ เช่น อ้วน ผอม ปกติ ผิวดา ผิวขาว ผิวสีน้าผึ้ง ผมหยิก ผมตรง
ผมดา ผมแดง ตัวสูง ตัวต่า เท่ากับจานวนนักเรียน
7.3 ลูกบอล 1 ลูก
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 29
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง เด็กดี หนูทาได้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน แต่ก็สามารถทาความดีที่เป็นประโยชน์ต่อ ตนเองและสังคม
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติตามมีความภาคภูมิใจและมีความสุข
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวและสังคม
ข้อ 2 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่นได้
3.2 บอกผลจากความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่นได้
4. สาระการเรียนรู้
ลักษณะความสามารถและลักษณะความดีของตนเองและผู้อื่น เช่น
- ความกตัญํูกตเวที
- ความมีระเบียบวินัย
- ความรับผิดชอบ
- ความขยัน อดทนอดกลั้น
- การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น - ความซื่อสัตย์สุจริต
- ความเมตตา เป็นต้น
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
สมุดบันทึกความดี
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1ครูนาภาพเด็กช่วยผู้ใหญ่ถือสิ่งของและภาพเด็กช่วยผู้ใหญ่กวาดลานวัดมาให้นักเรียนดูแล้วร่วมกัน
วิเคราะห์ว่าเด็กในภาพทาความดีหรือไม่อย่างไร
6.2เปิดคลิปวีดิโอนิทานอีสบเรื่องราชสีห์กับหนู
6.3ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงเรื่องราวในคลิปวีดิโอนิทาน (ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร มีคติ
สอนใจ)แล้วอธิบายเพิ่มเติมถึงความดีประโยชน์จากการทาความดี
6.4ขออาสาสมัครนักเรียน 2-3 คน ยกตัวอย่างการทาความดีให้กับตนเอง พ่อแม่ โรงเรียน และชุมชน
6.5ครูอธิบายใบความรู้ เรื่อง ความดีของตนเองและผู้อื่น พร้อมสรุปความดีและประโยชน์ของความดี
6.6มอบหมายให้นักเรียนบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดีของตนเองแล้วนาเสนอในชั่วโมงต่อไป
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7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 คลิปวีดิโอเรื่อง ราชสีห์กับหนู
7.2 ใบความรู้ เรื่อง ความดีของตนเองและผู้อื่น
8. การประเมินผล
8.1 วิธีการประเมิน
8.1.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
8.1.2 ตรวจสมุดบันทึกความดี
8.2 เครื่องมือ
8.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรม
8.2.2 แบบประเมินผลการเขียนสมุดบันทึกความดี
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
เกณฑ์
ตัวบ่งชี้
ผ่าน
ผลการประเมินการพฤติกรรมเกี่ยวกับประเด็นความสนใจ ความถูกต้องการปฏิบัติ
กิจกรรม ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ปรากฏครบทุกประเด็น
ไม่ผ่าน
ผลการประเมินการพฤติกรรมปรากฏไม่ครบทุกประเด็น

เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

8.3.2 การประเมินการเขียนสมุดบันทึกความดี
ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินมีคะแนนรวมจากทุกมิติ (ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน
ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และส่งตรงต่อเวลา) มากกว่าร้อยละ 70
ผลการประเมินมีคะแนนรวมจากทุกมิติ (ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน
ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และส่งตรงต่อเวลา) ต่ากว่าร้อยละ 70
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ใบความรู้
เรื่อง ความดีของตนเองและผู้อื่น

เด็กดี หมายถึง

เด็กที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่ รักใคร่ของครอบครัว ครูอาจารย์และ

สมาชิกทุกคนในสังคม การทาความดีที่ส่งผลให้เกิดความสุขและความเจริญ ได้แก่
1. ความมีระเบียบวินัย คือการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียนที่กาหนดไว้ เช่น การแต่งเครื่องแบบนักเรียน การแสดงความเคารพ
การเก็บภาชนะอาหารให้เป็นที่ เป็นต้น
2. ความรับผิดชอบ คือการทาสิ่งต่าง ๆ ตามหน้าที่ของตนเอง เช่น การตรงต่อเวลา
ตั้งใจเรียนหนังสือ เป็นต้น
3. ความเมตตากรุณา คือความรักและปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข เช่น
ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า การบริจาคสิ่งของคนยากจน เป็นต้น
4. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คือ การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความตั้งใจจริง โดยไม่มุ่งหวังสิ่ง
ตอบแทน แบ่งป๎นสิ่งต่าง ๆ ให้แก่ผู้อื่น เช่น แบ่งของเล่นให้น้อง แบ่งอาหารหรือขนมให้เพื่อน
เป็นต้น
5. ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งกาย วาจา และใจ
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เช่น ไม่พุดโกหกหลอกลวง ไม่ลอกการบ้านหรือข้อสอบ ไม่ลักขโมย
ไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน เป็นต้น
6. ความกตัญํูกตเวที คือ การสานึกในบุญคุณของผู้อื่นที่ช่วยเหลือ เช่น มีความ
กตัญํูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ เป็นต้น
7. ความขยัน อดทน อดกลั้น คือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และทาสิ่งต่าง ๆ ให้สาเร็จ
ตามที่ตั้งใจ

ที่มา :
“การเป็นพลเมืองดี” [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก
http://innovation.kpru.ac.th/web17/551121705/innovation/index.php/1
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 30
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง รู้เขารู้เขา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก จิตใจของตนเองและผู้อื่นจะทาให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวและสังคม
ข้อ 4 การปรับตัวและการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ระบุอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้
3.2 ระบุอารมณ์และความรู้สึกของเพื่อนและครูได้
3.3 บอกความสาคัญของการแสดงอารมณ์ต่อผู้อื่นได้
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4. สาระการเรียนรู้
4.1 ความสาคัญของการแสดงอารมณ์ต่อผู้อื่น
4.2 การเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น
4.3 การแสดงอารมณ์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรม
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เพลงอารมณ์ดี แล้วสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหา
ของเพลง
6.2 ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกอารมณ์ความรู้สึกที่นักเรียนรู้จัก โดยเขียนข้อความเหล่านั้นบนกระดาน
6.3 นักเรียนเล่นเกมทายอารมณ์ความรู้สึกจากภาพการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆ
6.4 ขออาสมัครนักเรียนออกเล่าการแสดงอารมณ์ของตนเองที่มีต่อเพื่อนหรือบุคคลรอบข้างทั้งด้านดี
และไม่ดี
6.5 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความสาคัญของการแสดงอารมณ์ต่อผู้อื่น

6.6 ครูคัดเลือกนักเรียนออกมาแสดงพฤติกรรมตามความรู้สึกที่กาหนดให้ดังนี้
โกรธ เสียใจ ดีใจ ไม่พอใจ รัก ไม่สบายใจ สงสาร เป็นต้น แล้วให้เพื่อนทายพฤติกรรมนั้นๆ
6.7 ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับความการแสดงออกทางอารมณ์ กับเพื่อนและครู
6.8 ครูให้นักเรียนทาใบงานเรื่อง อารมณ์ของหนู
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 วีดิทัศน์เพลงอารมณ์ดี (3.03 นาที) จาก
https://www.youtube.com/watch?v=Z9daAFiTrMc
7.2 ภาพการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆ
7.3 ใบงาน เรื่อง อารมณ์ของหนู
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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เพลง อารมณ์ดี
เพลงประกอบภาพยนตร์ บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้)
อารมณ์ดีเพราะมีความสุข ไม่มีทุกข์จะให้ไม่สุขได้อย่างไร
ความรักนั้นเหมือนต้นไทร แตกกิ่งใบคลุมใจร่มเย็น
อารมณ์ดีเพราะมีเธออยู่ ก็มันรู้ว่ามีใครอยู่ข้างใน
หลับตาคิดถึงเธอเมื่อไร ปลื้มใจและอารมณ์ดี
กินเราก็กินสบาย กินอะไรก็ลื่น นอนเราก็นอนสบายทุกคืน
เป็นความสบายส่วนตัว
อารมณ์เย็นเหมือนน้าในโอ่ง ก็มันโล่งเมื่อได้รักใคร
กุหลาบน้อยลอยกลางใจ คิดถึงทีไรก็อารมณ์ดี
กินเราก็กินสบาย กินอะไรก็ลื่น นอนเราก็นอนสบายทุกคืน
เป็นความสบายส่วนตัว
อารมณ์เย็นเหมือนน้าในโอ่ง ก็มันโล่งเมื่อได้รักใคร
กุหลาบน้อยลอยกลางใจ คิดถึงทีไรก็อารมณ์ดี
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ใบงาน
เรื่อง อารมณ์ของหนู
คาชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนหาภาพการ์ตูนที่แสดงอารมณ์ตามที่นักเรียนชอบ
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อารมณ์ดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
.................................................................................................................................................. .....
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 31
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง รอยยิ้ม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
อารมณ์มีความส าคัญต่อการดาเนิ นชีวิต การรู้จักอารมณ์และความรู้สึ กของตนเองจะช่ว ยให้ เรา
สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น เราจึงควรรู้จักอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวและสังคม
ข้อ 3 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกอารมณ์และความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองได้
3.2 บอกสาเหตุการเกิดอารมณ์และความรู้สึกได้
3.3 บอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้
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4. สาระการเรียนรู้
การแสดงออกทางอารมณ์
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูและนักเรียนนักเรียนร้องเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแสดงท่าทางประกอบ
6.2 สนทนาซักถามความรู้สึกขณะร้องเพลง
6.3 นักเรียนบอกอารมณ์และความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองคนละ 1 อย่าง
6.4 ครูสรุปอารมณ์และความรู้สึกที่นักเรียนบอกและเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด
6.5 ทบทวนอารมณ์และความรู้สึกที่ครูสรุปในข้อ 6.4
6.6 นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามลักษณะอาการดังต่อไปนี้
- ลักษณะอาการของความโกรธ พร้อมแสดงอาการ
- ลักษณะอาการของความดีใจพร้อมแสดงอาการ
- ลักษณะอาการของความเสียใจ พร้อมแสดงอาการ

- ลักษณะอาการของความสุข พร้อมแสดงอาการ
6.7 ครูสรุปว่าเราจะรู้อารมณ์และความรู้สึกของคนจากอาการที่เขาแสดงออก
6.8 ครูกาหนดสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนบอกว่าบุคคลในสถานการณ์นั้นเกิดอารมณ์ใดและหา
สาเหตุ
6.9 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าอารมณ์เกิดจากเหตุการณ์มากระทบใจทาให้เกิดความรู้สึกและ
อารมณ์ ซึ่งอาจแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง
6.10นักเรียนร้องเพลงยิ้มและแสดงท่าทางประกอบ
6.11ครู ส รุ ป ว่ าในสถานการณ์เ ดี ย วกั น แต่ล ะคนอาจจะเกิ ด อารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก ที่ เหมื อนและ
แตกต่างกัน
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 เพลงพระอาทิตย์ยิ้ม
7.2 สถานการณ์การแสดงออก
8. การประเมินผล
8.1 วิธีประเมิน
8.1.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
8.2 เครื่องมือประเมิน
8.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรม
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
เกณฑ์
ตัวบ่งชี้
ผ่าน
ผลการประเมินการพฤติกรรมเกี่ยวกับประเด็นความสนใจ ความถูกต้องการปฏิบัติ
กิจกรรม ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ปรากฏครบทุกประเด็น
ไม่ผ่าน
ผลการประเมินการพฤติกรรมปรากฏไม่ครบทุกประเด็น
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โผล่มาจาก ขอบฟูา ...เค้ามาในยามเช้า
ส่องแสงให้..เรา อบอุ่นสบาย
เค้าลอยข้ามเราไป จมหายไปในยามเย็น
'พรุ่งนี้' เราก้อจะเห็น เค้าโผล่อีกที...ที่เดิม
พระอาทิตย์ ยิ้มแฉ่ง แก้มแด๊ง...แดง
แต่งตัว ทาแปูงโผล่มา ยามเช้าตรู่ ฮู๊ ฮู
พระอาทิตย์ ยิ้มแฉ่ง แก้มแด๊ง...แดง
แต่งตัว ทาแปูงโผล่มา ส่งยิ้มให้คุณหนู ...ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 32
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง ภาษาอารมณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การแสดงออกทางอารมณ์ คื อ พฤติ ก รรมการสื่ อ สารที่ เ กิ ด ขึ้ น จากอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ของบุ ค คล
การแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมจะทาให้การสื่อสารระหว่างบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้ง
ทาให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การแสดงออกทางอารมณ์จึงเป็นวุฒิภาวะของบุคคลที่พึงมี การแสดง
ออกทางอารมณ์จึงมีสาคัญต่อการดาเนินชีวิตเพราะทาให้บุคคลดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น เราจึงควร
เรียนรู้ ฝึกฝน และแสดงออกทางอารมณ์ให้เหมาะสม
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวและสังคม
ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 แยกแยะความแตกต่างของอารมณ์ได้
3.2 บอกความรู้สึก อารมณ์ของตนได้
3.3 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
4. สาระการเรียนรู้
อารมณ์พื้นฐาน 4 อารมณ์ ประกอบด้วย ดีใจ เสียใจ โกรธ และกลัว
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อนาเข้าสู่กิจกรรม โดยครูเป็นผู้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
ครูพูดว่า “ปรบมือ 1 ครั้ง” นักเรียนปรบมือ 1 ครั้ง
ครูพูดว่า “ปรบมือ 2 ครั้ง” นักเรียนปรบมือ 2 ครั้ง
ครูพูดว่า “ปรบมือเป็นชุด” นักเรียนปรบมือตามจังหวะ 12 123 12 12 1
ครูพูดชื่อโรงเรียน.......” นักเรียนตอบ “เฮ้” พร้อมกับกามือขวาและยกขึ้น
เมื่อนักเรียนต้องการชื่นชมเพื่อนหรือสนุกสนานดีใจ สามารถแสดงออกได้โดยการปรบมือ
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เมื่อครูพูดว่า “เยี่ยมมาก” นักเรียนตอบว่า “นายเยี่ยมมาก” พร้อมกับกามือทั้งสองข้าง
ยกนิ้วโปูงขึ้นแล้วชูไปข้างหน้า
6.2 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
6.3 ครูแจกจิ๊กซอว์ภาพใบหน้าแสดงอารมณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 1 ภาพ โดยที่แต่ละกลุ่มจะได้
ภาพแสดงอารมณ์ที่แตกต่างกัน
6.4 นักเรียนช่วยกันต่อภาพจิ๊กซอว์ โดยใช้เวลาในการต่อ 5 นาที
6.5 หลังจากที่ต่อเสร็จแล้ว ให้นักเรียนปรึกษากันในกลุ่มว่าภาพที่ต่อนั้นเป็นใบหน้าแสดงอารมณ์อะไร
6.6 ตัวแทนกลุ่มออกมาหน้าชั้นเรียน แล้วแสดงท่าใบ้อารมณ์ตามภาพจิ๊กซอว์ของกลุ่มตัวเอง แล้วให้
เพื่อน ๆ กลุ่มอื่นทายว่าเป็นอารมณ์อะไร
6.7 ครูสนทนากับเด็ก ทาไมจึงสามารถทายได้ว่าเพื่อนแสดงท่าทางในอารมณ์ใด เราสังเกตอารมณ์
ของเพื่อนจากท่าทางและสีหน้าใช่หรือไม่ ครูอธิบายให้นักเรียนฟ๎งว่าสีหน้า ท่าทางความรู้สึกสัมพันธ์กันอย่างไร
เช่น ถ้ายิ้ม แสดงว่าดีใจ มีความสุข ถ้าร้องไห้แสดงว่า เสียใจ ทุกข์ใจ เป็นต้น
6.8 นักเรียนสรุปการแยกแยะความแตกต่างของอารมณ์ในใบกิจกรรมเรื่อง ภาษาอารมณ์
6.9 นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องอารมณ์พื้นฐาน 4 อารมณ์เพื่อเป็นการสรุปการเรียนรู้
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 จิ๊กซอว์ภาพใบหน้าแสดงอารมณ์
7.2 ใบงานเรื่อง ภาษาอารมณ์
7.3 ใบความรู้ เรื่อง อารมณ์พื้นฐาน 4 อารมณ์
8. การประเมินผล
8.1 วิธีประเมิน
8.1.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
8.2 เครื่องมือประเมิน
8.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรม
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
เกณฑ์
ตัวบ่งชี้
ผ่าน
ผลการประเมินการพฤติกรรมเกี่ยวกับประเด็นความสนใจ ความถูกต้องการปฏิบัติ
กิจกรรม ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา และความมุ่งมัน่ ในการปฏิบัติงาน
ปรากฏครบทุกประเด็น
ไม่ผ่าน
ผลการประเมินการพฤติกรรมปรากฏไม่ครบทุกประเด็น
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ใบงาน
เรื่อง ภาษาอารมณ์
ชื่อ................................................................................ ชั้น.............................เลขที่ .................
คาชี้แจง
1. ให้นักเรียนบอกอารมณ์จากรูปภาพที่กาหนดให้
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ใบความรู้
เรื่อง อารมณ์พื้นฐาน 4 อารมณ์

อารมณ์ หมายถึง สภาวะหวั่นไหวของร่างกายเป็นความรู้สึกรุนแรงที่ทาให้
จิตใจป๎่นปุวน และแสดงพฤติกรรมออกมาไม่เป็นไปตามปกติ พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะ
รุนแรงกว่าธรรมดา และมักควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ อารมณ์มีผลต่อการรับรู้
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเพราะ อารมณ์สัมพันธ์กับความคิดเมื่อคนเรามีการรับรู้จะแปลความหมายไป
ตามความคิดและ ประสบการณ์เดิมการเกิดอารมณ์มีทั้งผลดีและผลเสีย
ผลดีของการเกิดอารมณ์คือ ทาให้เพิ่มพลัง สามารถทางานได้ดีกว่าปกติร่าเริง
สนุกสนาน
ผลเสียของอารมณ์ เช่น ผลเสียต่อสภาพร่างกาย เช่น อาหารไม่ย่อย นอนไม่หลับ
เหนื่อยหมดแรง ใจสั่น ทางานไม่ดีเท่าที่ควรหรืออาจทางานไม่ได้ เป็นต้น คนที่อารมณ์รุนแรง
หรือ เปลี่ยนแปลงง่ายมักจะเข้ากับใครไม่ค่อยได้ ไม่มีใครอยากคบและอาจนาไปสู่ป๎ญหาทาง
จิตได้ง่าย ดังนั้น การควบคุมอารมณ์จะทาให้มีผลส่งต่อทาให้การควบคุมตนเองดีขึ้น
อารมณ์หรือความรู้สึกพื้นฐานของคนมี 4 แบบ คือ
1. สุข ดีใจ สมหวัง เช่น ดีใจเมื่อคุณแม่ซื้อของเล่นให้
2. ทุกข์เสียใจผิดหวัง เช่น เสียใจโดนครูดุเมื่อทาการบ้านไม่เสร็จ
3. กลัว ตกใจ เช่น ตกใจเมื่อได้ยินเสียงพลุ
4. โกรธ หงุดหงิด โมโห เช่น โกรธเมื่อเพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่มด้วย

ที่มา :
พวงเพชร รัตนวรากร. (2559). ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) โดยใช้
เทคนิคการทากิจกรรมกลุ่ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. น่าน: โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน.
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 33
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง ต่างจิตต่างใจ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง รวมทั้งการยอมรับในความแตกต่างทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก
และจิตใจของแต่ละบุคคล จะทาให้นักเรียนสามารถปรับตัวและทากิจกรรมร่วมกั บเพื่อน ๆ ได้อย่างราบรื่น
และมีความสุข
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวและสังคม
ข้อ 3 การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเองเมื่ออยู่ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้
3.2 รับฟ๎งสิ่งที่เพื่อนบอกอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้
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4. สาระการเรียนรู้
การรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและเพื่อน ยอมรับความแตกต่างด้านอารมณ์ จิตใจของตนเอง
และเพื่อน
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ยินดีที่รู้จัก” และแสดงท่าทางประกอบเพลง
6.2 ครูเล่าเหตุการณ์ แล้วสุ่มถามความรู้สึกของนักเรียนต่อและคน
ตัวอย่างเหตุการณ์
- การไปรดน้าขอพรคุณยายในวันสงกรานต์
- เพื่อนวิ่งชนแล้วหนีไป
- แม่ให้ของขวัญวันเกิด
- สุนัขถูกรถชนต้องพาไปหาหมอ
- ชนะการแข่งขันคัดลายมือ

- เก็บเงินได้ไปบอกครู
6.3 นักเรียนจับคู่สลับกันเล่าเหตุการณ์ที่แสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆในสัปดาห์ที่ผ่านมา อาทิ ไปเที่ยวทะเล
ไปเที่ยวสวนสัตว์ ไปเยี่ยมญาติ ครูกระตุ้นแนะนาการเล่าเหตุการณ์
6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสรุปการรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของเพื่อนๆที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ
6.5 นักเรียนบอกอารมณ์ ความรู้สึกของคู่สนทนาในหัวข้อ
- ชื่อคู่สนทนา
- อารมณ์ ความรู้สึกของคู่สนทนา
6.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของเพื่อนที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 เพลงยินดีที่รู้จัก
7.2 เหตุการณ์ที่ทาให้เกิดอารมณ์
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 34
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง กิจวัตรของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
กิจวัตรประจาวันคือกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลต้องปฏิบัติเป็นประจาในแต่ละวัน โดยเริ่มตั้งแต่ ตื่นนอน
ตอนเช้าจนกระทั่งเข้านอนในตอนกลางคืน กิจวัตรประจาวันของตนเองต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เราจึง
ต้องการดูแลตนเองเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวและสังคม
ข้อ 4 ปรับตัวและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกกิจวัตรประจาวันที่ต้องปฏิบัติได้
3.2 บอกประโยชน์ของการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเอง
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4. สาระการเรียนรู้
4.1 ความหมายและความสาคัญของกิจวัตรประจาวัน
4.2 แนวทางการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูและนักเรียนร้องเพลงกิจวัตรประจาวันแล้วสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเพลง
6.2 ขออาสาสมัครนักเรียน 3 คน ออกมานาเสนอกิจวัตรประจาวันของตนเอง
6.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของกิจวัตรประจาวัน
6.4 นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่องเรื่องกิจวัตรประจาวันหนูทาได้ แล้วสนทนาเกี่ยวกับกิ จวัตรส าคัญที่
นักเรียนต้องปฏิบัติ
6.5 ครูกระตุ้นนักเรียนทุกคนให้ร่วมกับบอกกิจวัตรประจาวันเพิ่มเติม
6.6 ครูและนักเรียนสนทนาแนวทางการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
6.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ของการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเอง

6.8 แจกกระดาษรูปหัวใจให้นักเรียนเขียนสัญญาใจการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของตน แล้วนาไปติด
บนกระดาษดาหน้าชั้นเรียน
6.9 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการเรียนรู้
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 เพลงกิจวัตรประจาวัน (3.40 นาที) จาก https://www.youtube.com/watch?v=DjI1MaC19LA
7.2 วีดิทัศน์เรื่องกิจวัตรประจาวันหนูทาได้ (8.52 นาที) จาก
https://www.youtube.com/watch?v=d0ixZ6E5HkU
7.3 กระดาษรูปหัวใจ
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 35
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง โลกเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การใช้ชีวิตของคนในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน และเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
เราจึงต้องปรับตัวให้ทันสิ่งใหม่ ๆ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตมีความสุข
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวและสังคม
ข้อ 4 ปรับตัวและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
บอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของตนเองได้
4. สาระการเรียนรู้
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของอดีตกับป๎จจุบันที่เป็น
รูปธรรมและใกล้ตัวเด็ก เช่น การใช้ควายไถนา รถไถนา เตารีด ถนน เกวียน รถอีแต๋น เป็นต้น
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูนาภาพการดาเนินชีวิต เช่น ภาพการดาเนินชีวิตของคนในกรุงเทพฯ ภาพการดาเนินชีวิต
ของคนในชุมชนเมือง ภาพการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนชนบท ภาพการดาเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น
ริมแม่น้า (ตลาดน้า) และภาพการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนชายฝ๎่งริมทะเล มาแสดงให้นักเรียนดูทีละภาพ
แล้วสนทนาร่วมกันว่า “บุคคลในภาพกาลังทาอะไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่เกิดขึ้นกับบุคคลในภาพ”
แล้วนาภาพติดแสดงที่กระดานดา
6.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นที่ว่า “เมื่อตอนที่ปูุย่า ตายาย และพ่อแม่ของนักเรียน
เป็นเด็ก น่าจะมีชีวิตอย่างไร สมัยตายายเป็นเด็กไปโรงเรียนอย่างไร เล่นอะไร กินขนมอะไร และน่าจะ
ดาเนินชีวิตตามภาพใดบ้างที่ครูแสดงให้ดู”
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6.3 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง จากอดีตสู่ป๎จจุบัน
โดยมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นเกี่ ยวกับของเล่น ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การเดินทางในสมัยปูุ ย่า
ตา ยาย และส่งตัวแทนออกมาสรุปให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟ๎งที่หน้าชั้นเรียน
6.4 ครูให้นักเรียนดาเนินกิจกรรมโลกเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน โดยให้แต่ละกลุ่มพิจารณารูปภาพ ความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของอดีตกับป๎จจุบันที่ พร้อมนาเสนอโดย
การอธิบายว่า
- ภาพนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
- เป็นภาพในอดีตหรือป๎จจุบัน
- ในป๎จจุบันยังพบเห็นหรือไม่
6.5 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการใช้ชีวิตคนแตกต่างกัน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้อง
ปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
7. สือ่ /อุปกรณ์
7.1 ภาพตัวอย่างสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
7.2 ใบกิจกรรม เรื่อง โลกเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน
7.3 ใบความรู้ เรื่อง จากอดีตสู่ป๎จจุบัน
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
-
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8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ภาพตัวอย่างการดาเนินชีวิตตามสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ภาพการดาเนินชีวิตของคนในกรุงเทพฯ

ภาพการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนเมือง
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ภาพการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนชนบท

ภาพการดาเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นริมแม่น้า (ตลาดน้า)

ภาพการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนชายฝ๎่งริมทะเล
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ใบงาน
เรื่อง โลกเปลี่ยน ชีวติ เปลี่ยน
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณารูปภาพความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ
เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของอดีตกับป๎จจุบันที่ พร้อมนาเสนอโดยการอธิบายว่า
- ภาพนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
- เป็นภาพในอดีตหรือป๎จจุบัน
- ในป๎จจุบันยังพบเห็นหรือไม่
ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6
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ใบความรู้
เรื่อง จากอดีตสู่ป๎จจุบัน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม คือ การที่ลักษณะของสภาพแวดล้อมแตกต่างออกไป
จากเดิม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในป๎จจุบันและในอดีตแตกต่างกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็น
สิ่งของเครื่องใช้ ที่อยู่อาศัย น้าลาคลอง รวมถึงการดารงชีพในชีวิตประจาวัน ก็เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้ อม เช่น สมัยก่อนน้ ามาจากน้าคลอง เดินทางโดยเกวียน สิ่งที่ทาให้สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนไป คือมนุษย์ นั่นเอง เพราะมนุษย์เป็นผู้ลงมือในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติต่างๆ เช่น การตัด
ต้นไม้ การสร้างบ้านเรือน การล่าสัตว์ และการพัฒนาของเทคโนโลยีในป๎จจุบัน เป็นต้น
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ที่มา :
“ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม” [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://www.vdolearning.com

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 36
หน่วยการจัดกิจกรรมด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง ผู้นาผู้ตามเพื่อการอยู่ร่วมกัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นลักษณะสาคัญของการดาเนินชีวิต ซึ่งลักษณะดังกล่าวประกอบด้วยการ
เป็นผู้นาผู้ตามที่ดี การทางานร่วมกับผู้อื่นจึงมีความสาคัญ ดังนั้น เราจึงควรเรียนรู้และฝึกฝนตนให้ทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวและสังคม
ข้อ 4 การปรับตัวและดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 บอกความหมายของผู้นาและผู้ตามได้
3.2 บอกความสาคัญของผู้นาและผู้ตามได้
3.3 บอกแนวทางการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. สาระการเรียนรู้
4.1 ความหมายและความสาคัญของการเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
4.2 แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
4.3 ความสาคัญของการทางานร่วมกับผู้อื่น
4.4 แนวทางการทางานร่วมกับผู้อื่น
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 นักเรียนดูภาพการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมต่าง ๆ แล้วสนทนาเชื่อมโยงซักถามสู่ประเด็นการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
6.2 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความสาคัญของการทางานร่วมกับผู้อื่น
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6.3 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้นาผู้ตาม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 แถว แล้วให้หันหน้ากัน จากนั้น
ให้ คนทางขวามีนั่ ง คนทางซ้ายมือยื น ให้ คนทางซ้ายมือดึงเพื่อนที่นั่งให้ ลุ กขึ้น โดยที่นักเรียนทางขวามือ
สามารถเลือกได้ว่าจะทาตามหรือขัดขืน
6.4 นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
6.4.1 นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการปฏิบัติกิจกรรม
6.4.2 นักเรียนเรียนรู้อะไรต่อการปฏิบัติกิจกรรม
6.5 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการเรียนรู้การปฏิบัติกิจกรรมผู้นาผู้ตาม
6.6 นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายและความสาคัญของผู้นาและผู้ตามที่ดี
6.7 นักเรียนดูวีดิทัศน์นิทานคุณธรรมเรื่องการทางานร่วมกับคนอื่น
6.8 นักเรียนและครูช่วยกันสรุปแนวทางการทางานกับผู้อื่นโดยเขียนลงบนกระดานดา
6.9 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปกิจกรรมการเรียนรู้
7. สือ่ / อุปกรณ์
7.1 ภาพการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมต่าง ๆ
7.2 วีดิทัศน์นิทานคุณธรรมเรื่องการทางานร่วมกับคนอื่น (4.46 นาที) จาก
https://www.youtube.com/watch?v=maxS3gqWpOQ
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
-
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8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 37
หน่วยการจัดกิจกรรม ด้านส่วนตัวและสังคม
เรื่อง แบ่งป๎นและอดออม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 3 ชัว่ โมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
การแบ่งป๎นและการอดออมเป็นลักษณะสาคัญของการดาเนินชีวิต เพราะการแบ่งป๎นและอดออมจะ
ทาให้บุคคลมีชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า โดยเบื้องต้นต้องใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่างประหยัด และมีน้าใจ
กับผู้อื่น ดังนั้น เราจึงควรแบ่งป๎นและอดออมอย่างเหมาะสม
2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านส่วนตัวและสังคม
ข้อ 4 การปรับตัวและดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ใช้จ่ายและออดออมได้
3.2 ใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่า
3.3 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีน้าใจเอื้อเฟื้อแบ่งป๎นผู้อื่น
4. สาระการเรียนรู้
4.1 การจ่ายและออดออมได้
4.2 การสิ่งของอย่างรู้คุณค่า
4.3 การปฏิบัติตนเป็นผู้มีน้าใจเอื้อเฟื้อแบ่งป๎นผู้อื่น
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)
5.1. การเขียนบันทึกการใช้จ่าย
5.2 จัดปูายนิเทศรณรงค์การใช้สิ่งของอย่างรู้ค่า
6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 นักเรียนดูวีดิทัศน์เพลงออมเงินแล้วสนทนาเกี่ยวกับการใช้จ่ายอดออม
6.2 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความสาคัญของใช้จ่ายและการอดออม
6.3 ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น เขี ย นวิ ธี ก ารใช้ จ่ า ยและการออมเงิ น ที่ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นลงบน
กระดานดา
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6.4 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเขียนบันทึกการใช้จ่ายเงินเป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้วสรุปว่ามีเงิน
ออมเท่าไร่
6.5 ครูตั้งคาถามให้นักเรียนตอบว่าถ้าพรุ่งนี้เราไม่มีไฟฟูาเราจะอยู่อย่างไร ให้นักเรียนช่วยกันตอบ
6.6 นักเรียนดูภาพการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าแล้วสนทนาเกี่ยวกับความสาคัญของการใช้สิ่งของอย่าง
รู้คุณค่า
6.7 นักเรียนยกตัวอย่างการใช้สิ่งของที่ไม่คุ้มค่าในชีวิตประจาวันที่นักเรียนพบเห็นแล้วให้แสดงความ
คิดเห็นต่อเหตุการณ์นั้น
6.8 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ให้ช่วยกันคิดวิธีการใช้สิ่งของในชีวิตประจาวันอย่าง
คุ้มค่า ตามใบงานเรื่อง รู้ใช้อย่างคุ้มค่า
6.9 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยมีเพื่อนและครูช่วยสรุปเพิ่มเติม
6.10 มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดปูายนิเทศรณรงค์การใช้สิ่งของอย่างรู้ค่า
6.11 นักเรียนดูวีดิทัศน์เรื่องแบ่งป๎นฉันและเธอ แล้วสนทนาเกี่ยวกับการเป็นผู้มีน้าใจเอื้อเฟื้อแบ่งป๎น
6.12 ครูแจกกระดาษรูป หั วใจให้นักเรียนแต่ล ะคนเขียนวิธีการแบ่งบันสิ่งต่าง ๆ ให้กับผู้ อื่น แล้ ว
ออกมานาเสนอหน้าใจเรียน
6.13 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปกิจกรรมการเรียนรู้
6.14 ครูมอบหมายให้นักเรียนนาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่มีสภาพดีมาบริจาคให้ผู้ยากไร้โดยครูผู้รวบรวม
บริจาคให้
7. สือ่ / อุปกรณ์
7.1 วีดิทัศน์เพลงออมเงิน (2.01 นาที) จากhttps://www.youtube.com/watch?v=DR7Qcw2aQkw
7.2 ภาพการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า
7.3 วีดิทัศน์เรื่องแบ่งป๎นฉันและเธอ (8.25 นาที) จาก
https://www.youtube.com/watch?v=AhZ2uzd8rOw
7.4 ใบงานเรื่อง รู้ใช้อย่างคุ้มค่า
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน
8.2 เครื่องมือ
-

163

8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
มีความสนใจในการฟ๎ง การตอบคาถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

8.3.2 ตรวจใบงาน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้
ทาใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามกาหนด
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ใบงาน
เรื่อง รู้ใช้อย่างคุ้มค่า
คาชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คนแล้วปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และเขียนชื่อสมาชิก
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2. ให้นักเรียนช่วยกันคิดวิธีการใช้สิ่งของในชีวิตประจาวันอย่างคุ้มค่า โดยนาเสนอเป็นประเด็น
กาหนดเวลา 5 นาที
2.1................................................................................................................................
2.2.......................................................................................................................... ......
2.3................................................................................................................................
2.4.......................................................................................................................... ......
2.5................................................................................................................................
2.6.......................................................................................................................... ......
2.7................................................................................................................................
2.8.......................................................................................................................... ......
2.9................................................................................................................................
2.10......................................................................................................................... .....
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3. ให้นักเรียนคัดเลือกเพื่อน 1 คนเพื่อเตรียมนาเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน
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คณะทางาน
แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
******************************************

ที่ปรึกษา
1. นายอานาจ
2. นายพีระ
3. นายสุเทพ
4. นายบุญรักษ์
5. นางสุกัญญา
6. นางสาวนิจสุดา

วิชยานุวัติ
รัตนวิจิตร
ชิตยวงษ์
ยอดเพชร
งามบรรจง
อภินันทาภรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ

คณะทางาน
1. นางสาววิไลวรรณ
2. นายวีระ
3. นางเนาวรัตน์
4. นางสาวพัชนีพร
5. นางสาวณัฐกานต์
6. นางธัญสมร
7. นายอนุชา
8. นายสุนทร
9. นายประภาส
10. นางสาวพัชรี
11. นายเจษฎา
12. นายนววิช
13. ว่าที่ร้อยโทพีระพันธ์
14. นายวีระศักดิ์
15. นางพรพิมล
16. นางจวงจันทน์
17. นางสาวรตนพร
18. นางกันธอร
19. นายศิริโชค
20. นายปฐมสุข
21. นายบัญชา

ใจแก้ว
อุสาหะ
ชูสกุล
สมานมิตร
มหาวรรณ
คเชนทร์เดชา
มีแก้วเจริญ
ศรีเหรา
ณ พิกุล
ถุงแก้ว
บุญมาโฮม
นวชีวินมัย
มะรัตน์
ศรีสังข์
ชินภักดี
อาจจุฬา
พนมพร
กุลบุตรดี
พิพัฒน์เสถียรกุล
สีลาดเลา
ปลื้มอารมณ์
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อาจารย์ประจาฝุายการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
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ผู้อานวยการโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
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ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์” สพป.เชียงราย เขต 4

ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ” สพป.นครราชสีมา เขต 7
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

นางสายชล
นายจิรกร
นายกฤศ
นางชเนตตี
นางสาวปลิดา
นายจีรัฐติกุล
นางสาวศิริวัฒนาพร
นางธนวรรณพร
นางสาวจารุนันต์
นางดรุณจิต
นางพัชรา
นางกชวิมล
นางพวงพร
นางอภิศญารัศมิ์
นางรดีวันต์
นางยินดี
นางเพ็ญประภา
นางเพ็ญศรี
นายสุทธิสันต์
นางสุทิศา
นางสาวนิยม
นางธัญยธรณ์
นางสาวอุทุมพร
นางรัชฎาพร
นายศักดินาณันพ์
นางเครือวัลย์
นายอภิเชษฐ์
นางพัชรินทร์
นางรัชนี
นางจริญญา
นางกาญจนา
นางวิไลลักษณ์
นางเพลินพิศ
นางพัชรินทร์

สิงห์สุวรรณ
ฐาวิรัตน์
วงค์เรือง
ชนชอบธรรม
พันธ์วัน
ดอนวิจารณ์ขจร
พริ้งเพราะ
สังข์พิชัย
หมู่อาพันธ์
ม่วงมงคล
แย้มสาราญ
ไชยะโสดา
นิลนิยม
ประราศี
ปิ่นแก้วเกียรติ์
คงทน
ซุยกระเดื่อง
ทองนพเก้า
ลาโพงเหนือ
จารุเดชา
อยู่รัมย์
ธารงกุลไพบูลย์
เมืองใจ
ศักดิ์เศรณี
อัครเสนากุล
พนมหิรัญ
จันทนา
รัตนวงษ์
เต็มแก้ว
ปิยะมิตร
บัวคา
ชูสกุล
ศรีสุวรรณ
กองสินแก้ว

ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น
รองผู้อานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 31
รองผู้อานวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม.เขต 36
ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 25
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 32
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 9
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาแพงเพชร เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1
ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 27
ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 12
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม.เขต 25
ครู โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2
ครู โรงเรียนบ้านโปุงแดง สพป.เชียงราย เขต 2
ครู โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปุง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
ครู โรงเรียนโสตศึกษา สพป.นครปฐม
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ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินปู ถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

ครู โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา 2 สพม.เขต 2
ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม.เขต 25
ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม.เขต 41
ครู โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป.พิษณุโลก เขต 1
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต 2
ครู โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป.พิษณุโลก เขต 3
ครู โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.เขต 25
ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.เขต 38
ครู โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม.เขต 28

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

นางกรรณานุช
นายภัทรวีร์
นางกาญจนา
นางสาวสวิตตา
นางจิราพรรณ
นางทวีสิน
นางสาวภณิชชา
นางสาวรุ่งทิพย์
นางจรัสพักตร์
นางลักษณา
นางอุบล
นางอุไรวรรณ
นางสาวลดา
นายสามารถ
นางเกษศิรินทร์

มูลคา
คุณโท
โทขันธ์
ป๎จจัย
เพียนอก
กฤษสุวรรณ์
อุดมเลิศปรีชา
เสาสูง
ชูพิพัฒน์
ตั้งจรูญชัย
วงศ์ทับแก้ว
อินทะสะ
เย็นใจ
รัตนสาคร
สุวรรณสุนทร

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

นางสาวเปรมวดี
นางสาวชุลีกร
นางสาวสุรีย์
นางศรินทร

ศรีธนพล
โชติดี
เนตรมณีสุข
ตั้งหลักชัย

นางสาวบุญกัณฐพันธ์

วัลย์มาลี

นางสาวสุภาพร
นางสาววิภาวรรณ์
นายวงศกร
นายจิตตกร

คงช่วยชาติ
กันธา
มาระวงค์
ศรีทร

คณะบรรณาธิการ
1. นางเกษศิรินทร์

สุวรรณสุนทร

2.
3.
4.
5.

ศรีธนพล
คงช่วยชาติ
กันธา
มาระวงค์

นางสาวเปรมวดี
นางสาวสุภาพร
นางสาววิภาวรรณ์
นายวงศกร

ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม.เขต 34
ครู โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สพม.เขต 15
ครู โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม.เขต 28
ครู โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม.เขต 32
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 31
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 31
ครู โรงเรียนชลราษฎรอารุง สพม.เขต 18
ครู โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33
นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 9
นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 6
นักวิชาการศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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ออกแบบปกและรูปเล่ม
1. นางเกษศิรินทร์

สุวรรณสุนทร

2. นางพัชรินทร์

กองสินแก้ว

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ครู โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม.เขต 28
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