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ค าอธิบายรายวิชา 

 กิจกรรมแนะแนว มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
เรียนรู้การวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและมี
ความสุข สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  รู้จักตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้ใช้แก้ปัญหา ให้
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมไทยและสังคมโลก เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นสมาชิกที่ดีมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้และใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กิจกรรมแนะแนวเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา  ท างานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รู้เท่าทัน
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เห็นคุณค่าและเชื่อม่ันในตนเองมวีิธีคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มีทักษะ
ในการจัดการกับตนเองและผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม  เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน/สังคม  

     ผลการเรียนรู้ 

 1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 2.  ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

 3. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจแก้ปัญหา และวางแผนด้านการศึกษา  
 4. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านอาชีพ 
 5. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
 6. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณ์และ ความเครียด 
 7. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ 
 8. ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในเรื่องเพศ 
 9. ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์และปลอดภัย 
 
 



 โครงสร้างรายวิชา 
 
หน่วย 
การ

เรียนรู้ที ่

ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
จ านวน
คาบ 

การประเมินผล 

1 ข้อ 1-2 -ปฐมนิเทศการ
เรียนกิจกรรมแนะ
แนว 

-ฉันพอใจในสิ่งที่
ฉันเป็น 

ผู้เรียนยอมรับและ
เห็นคุณค่าใน
รูปลักษณ์ของ
ตนเองและพัฒนา
ตนอย่างเต็ม
ศักยภาพ  

 

4 ตามเกณฑ์ 

2 
 

ข้อ 1-2 ฉันกบัคนเกื้อกูล นักเรียนเห็นคุณค่า
ของบุคคลอื่นและ
สิ่งต่างๆ ที่มีส่วน
เกื้อกูลต่อชีวิตตน
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืน 
ด้วยความรู้สึกเห็น
คุณค่าและกตัญญู 

3 ตามเกณฑ์ 

3 ข้อ 1-3 ฉลาดเรียนเพียรสู่
ความส าเร็จ 

นักเรียนเห็นคุณค่า
ของการเรียน   
คุณค่ารายวิชาใน
หลักสูตร และ
พัฒนาทักษะการ
เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  
สามารถน ามา
พัฒนาตนเองด้าน
การเรียนได้ 

3   ตามเกณฑ์ 
 

 
 
 
 



   
หน่วย 
การ

เรียนรู้ที่ 

ตัวช้ีวัด/ผล
การเรียนรู ้

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
จ านวน
คาบ 

การประเมินผล 

4 ข้อ 1-2,7 สื่อสารดีมีเพื่อน นักเรียนรู้จักและ
เห็นความส าคัญ
ของการสื่อสาร
แบบใช้ภาษาและ
ท่าทาง  สามารถ
สื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

3 ตามเกณฑ์ 

5 ข้อ 1-2,9 กิน อยู่ ดูฟังเป็น นักเรียนรู้จักและ
เข้าใจคุณค่าแท้ 
คุณค่าเทียมของสิ่ง
ต่างๆ   สามารถ  
เลือกบริโภค และ
อุปโภค  ได้อย่าง
พอเพียง 

3 ตามเกณฑ์ 

    
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -  จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม  
 -  จัดให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้จาก Internet 
 -  จัดให้นักเรียนได้แสดงความคิดและแสดงออก 
    
  การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
1.1   นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  80% 

  1.2   นักเรียนต้องร่วมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและท าชิ้นงาน/ภาระงาน    
                              ด้วยความตั้งใจและงานจะต้องมีคุณภาพในการผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า 60% 

 
 
 



 เกณฑ์การประเมิน 
- นักเรียนเข้าเรียนและท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด 
- นักเรียนเข้าเรียนสม่ าเสมอและตั้งใจท ากิจกรรมที่ก าหนดได้ครบถ้วน( ผ่าน

เกณฑ์ ) 
- นักเรียนเข้าเรียนสม่ าเสมอและตั้งใจท ากิจกรรมเต็มความสามารถ ผลงาน

เรียบร้อยและ  เสร็จตามเวลา ( ดี )  
- นักเรียนเข้าเรียนสม่ าเสมอและตั้งใจท ากิจกรรมที่ก าหนดเต็มความสามารถ 

ผลงานเรียบร้อย เสร็จทันตามเวลา ครบทุกชิ้น ( ดีเยี่ยม )  
 2. ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  2.1   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
  2.2   ซื่อสัตย์สุจริต 
  2.3   มีวินัย 
  2.4   ใฝ่เรียนรู้ 
  2.5   อยู่อย่างพอเพียง 
  2.6   มุ่งม่ันในการท างาน 
  2.7   รักความเป็นไทย 
  2.8   มีจิตสาธารณะ 
 3. การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน    
  3.1   อ่านข้อมูล  บทความเข้าใจได้ 
  3.2   อ่านแล้วสรุปใจความส าคัญ  แล้วตอบค าถามได้ 
  3.3   คิดวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป  อภิปราย  แสดงความคิดเห็นได้ 
  3.4   เขียนข้อความ  หรือบรรยายสิ่งที่ก าหนดได้ 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 
  4.1    ความสามารถในการสื่อสาร 
  4.2    ความสามารถในการคิด 
  4.3    ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4.4    ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  4.5    ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   
 
 
 



  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 -  เอกสารประกอบการเรียน  ใบความรู้ 
 -  หนังสืออ่านประกอบตามความเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ 

-  แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
  
 
  
 
 
    ลงชื่อ........................................................ครูผู้สอน         
          (นางสาวปภาดา  แซมล าเจียก)                      
        
       

……………………………………… 
(นางภควรรณ   รัตนศุภสิน) 

หวัหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 
   ……………………………………… 
( นางสุรีรัตน์      สะสุนทร ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




