
ประมวลรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)       
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่    2 

 

 ชื่อรายวิชา    แนะแนว    รหัสวิชา  ก 22901 
จ านวน    1   คาบ/สัปดาห์   จ านวน..........-..........หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี....2....... 
ภาคเรียนที่........1...............   ปีการศึกษา......2558............. 
ครูผู้สอน นางสาวสุภัทรา  ทองเกิด 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 กิจกรรมแนะแนวมุ่งเน้น ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา  ก าหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน  และ  
รู้จักตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้ใช้แก้ปัญหา อาชีพ  สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสมให้
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข เป็นสมาชิกท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

            กิจกรรมแนะแนวเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา  มีเหตุผลในการแสดงความ
คิดเห็น ท างานกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข รู้จักการใช้ICT เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเองมี
ความคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มีวินัยในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีส่วนร่วมกับชุมชน/ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทักษะในการจัดการตนเองและผู้อ่ืน  มีความตรงต่อเวลา มี
จริยธรรมในการท างาน และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษา  การศึกษาต่อและอาชีพ  และการพัฒนาตน 

2. สามารถส ารวจ  และวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนในด้านความสามารถ  ความถนัดความ 
สนใจ  และความรู้สึกนึกคิดต่อตนเอง                  

 3. มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่เหมาะสมกับตน 
4. มีเจตคติท่ีดีต่อสัมมาชีพทุกชนิด  เรียนรู้ในการวางแผนการเรียนเพื่อเลือกทางศึกษาต่อ 
และอาชีพของตนเอง 

 5. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   
 
 
 



 โครงสร้างรายวิชา 
 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 

ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
จ านวน
คาบ 

การประเมินผล 

1 ข้อ 1-2 ปฐมนิเทศการเรียน
กิจกรรมแนะแนว 

กระจกชีวิต 

รู้จักและเข้าใจตนเอง 
สนใจความถนัดด้าน
การเรียน  อาชีพ 
และบุคลิกภาพของ
ตนเอง 

4 ตามเกณฑ์ 

2 
 

ข้อ 1-2 การท าแฟ้มสะสมงาน  
และส ารวจผลการเรียน
ของตนเอง 

ทราบถึง
ความสามารถของ
ตนเอง 
รู้จักตนเองและผู้อ่ืน 

3 ตามเกณฑ์ 

3 ข้อ 1-3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมี
ความสุข 

การรักและนับถือ
ตนเองและผู้อื่น 

3   ตามเกณฑ์ 
 

4 ข้อ 1-2,7 การท าแบบทดสอบทาง
จิตวิทยา และเสริมสร้าง
ความมีน้ าใจ 

การปรับตัวและ
ด ารงชีวิต 

5   ตามเกณฑ์ 
 

5 ข้อ 1-2,9 การแสวงหาและการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ 

-การตัดสินใจ
แก้ปัญหา 
-ความสามารถการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

4 ตามเกณฑ์ 

 
 
 
 
   
 
 
    



  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -  จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม  
 -  จัดให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้จาก Internet 
 -  จัดให้นักเรียนได้แสดงความคิดและแสดงออก 
    
 
  การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  80% 

  นักเรียนต้องร่วมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและท าชิ้นงาน/ภาระงาน  
   ด้วยความตั้งใจและงานจะต้องมีคุณภาพในการผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า 80% 

 
 

 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 
  -  รู้จักสร้างสัมพันธ์ 
             -  ด ารงมั่นในสังคม 
  -  ท างานตรงไม่เกียจคร้าน 
             -  รู้จักการปฏิเสธ 

  -  การปรับตัวเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 
   -  จิตวิทยา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ลงชื่อ........................................................ครูผู้สอน         
          (นางสาวสุภัทรา   ทองเกิด)                      
        
       

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

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

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

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




