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ค าอธิบายรายวิชา 

 กิจกรรมแนะแนว มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จัก  เข้าใจ รักและ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน เรียนรู้
การวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม การปรับตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและมี
ความสุข  สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  รู้จักตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้ใช้แก้ปัญหา ให้
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมไทยและสังคมโลก เป็นสมาชิกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รู้และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

กิจกรรมแนะแนวเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา  ท างานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รู้เท่าทัน
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเองมีวิธีคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มีทักษะ
ในการจัดการกับตนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสม  เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน/สังคม  มี 

     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

เรียนรู้ที่ 

ตัวช้ีวัด/ผล
การเรียนรู ้

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
จ านวน
คาบ 

การประเมินผล 

1 ข้อ 1-5 ประเมินตน
เพ่ือผลการ
เรียน 

นักเรียนเห็นคุณค่าของ
การเรียนคุณค่ารายวิชา
ในหลักสูตร และพัฒนา
ทักษะการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  สามารถ
น ามาพัฒนาตนเองด้าน
การเรียนได้ 

2 ตามเกณฑ์  
 

2 ข้อ 1-5 คิดเป็นเห็น
คุณค่าอาชีพ 

นักเรียนเห็นคุณค่าของ
การประกอบอาชีพ
สุจริตต่อการด ารงชีวิต
และรู้จักอาชีพสุจริตใน
ครอบครัวอย่าง
หลากหลาย 

2 ตามเกณฑ์ 

3 ข้อ 3-5 ปัญหาแก้ไขได้ นักเรียนยอมรับปัญหา
ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน  พร้อม
เผชิญกับปัญหาและ
วางแผนแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในชีวิตของ
ตนเองได้ (การ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน) 

4 ตามเกณฑ์ 

4 ข้อ 6-7 คลื่นอารมณ์ นักเรียนรู้จักอารมณ์ที่
เกิดข้ึนทั้งของตนเอง
และผู้อ่ืน สามารถ
จัดการกับอารมณ์ และ
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม 

2 ตามเกณฑ์ 



หน่วย 
การ

เรียนรู้ที่ 

ตัวช้ีวัด/ผล
การเรียนรู ้

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
จ านวน
คาบ 

การประเมินผล 

5 ข้อ 7-8 มิตรภาพ
ระหว่างเพศ 

นักเรียนรู้จักและเข้า
ใจความแตกต่างทาง
เพศ     สามารถปฏิบัติ
ตน  ต่อเพศท่ีแตกต่าง
ได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นกัลยาณมิตร 

2 ตามเกณฑ์ 

6 ข้อ 8-9 เปิดประตู
อาเซียน 

 

นักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระว่างกัน 
รวมทั้งใช้เทคโนโลยี
น าเสนอผลงาน 

4 ตามเกณฑ์ 

7 ข้อ 9 ทันข่าวสาร 
ทันโลก
ปัจจุบัน 

 

นักเรียนสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน
ตามความคิดของ
ตนเอง น าเสนอ
วิธีแก้ไขปัญหา ก าหนด
เป้าหมาย และตัดสินใจ 
โดยมีเหตุผลประกอบ 
รวมทั้งมีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

4 ตามเกณฑ์ 

      
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -  จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม  
 -  จัดให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้จาก Internet 
 -  จัดให้นักเรียนได้แสดงความคิดและแส 



  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) 

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

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

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
 
 




