
ประมวลรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
……………………………………………..…………. 

ชื่อรายวิชา                 แนะแนว               รหัสวิชา        ก 23901                
จ านวน       1             คาบ/สัปดาห์      จ านวน   0.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    3      
ภาคเรียนที ่  1                                 ปีการศึกษา            2558             
ครูผู้สอน            นางสาววิภาภร     อ าพันกาญจน์                 .  

    
 

ค าอธิบายรายวิชา 
    การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นการจัดที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความสนใจ  และ
ธรรมชาติของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน      มีศักยภาพในการ
เลือกศึกษาต่อ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการประกอบอาชีพ   โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีพ การคิดแก้ปัญหา เห็นความส าคัญและใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม และอาชีพเสรี
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิต  และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย   สติปัญญา  อารมณ์   สังคม สามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  มีความสามารถสร้างและสรุปองค์ความรู้ได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสมกับวัย  มีการเรียนรู้และเข้าใจผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  มีทักษะใน
การสร้างทางเลือกและเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง          ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การจ าแนก   คิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลที่เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ     และรู้จักใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานคิดและด าเนินชีวิตเพ่ือรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมก้าวสู่ความ
เป็นอาเซียนและสากล 
 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  มีความรู้พ้ืนฐานในการศึกษาต่ออาชีพและการพัฒนาตนเองรวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยี
     ในการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องต่างๆ ได้ 

 2.  สามารถสังเกต ส ารวจ ประเมินและวิเคราะห์ตนเองในด้านความสามารถ  ความถนัด   
     ความสนใจเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
3.   มีทักษะในกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเลือกในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 



4. มีเจตคติท่ีดีต่อตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในทุก
สถานการณ์ 

5. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเรียนรู้โลกของอาชีพวิเคราะห์เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้    
6. พัฒนาตนเองโดยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย 
การ

เรียนรู้ที่ 

ตัวชี้วัด / 
ผลการ
เรียนรู้ 

ชื่อหน่วย 
 

สาระส าคัญ 
จ านวน
คาบ 

การ
ประเมินผล 

 

1 
 

ข้อ 1 
   ปฐมนิเทศ 

ก่อนการเรียน 
 

     ทราบความมุ่งหมาย
ของการเรียนการสอน 
กิจกรรมแนะแนว  

1 ตามเกณฑ์ 

2 
 

ข้อ 1- 6 
 

- การเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึ่ง
ประสงค์ 
- สังคมท่ีน่าอยู่ 

    ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียนของ
สังคม มีวินัย มีความรับ 
ผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข 

4 

 
ตามเกณฑ์ 

 
 

3 
 

ข้อ 4 การเตรียมตัวสอบ ผู้เรียนน าเทคนิคและหลัก
ในการเตรียมตัวสอบไปใช้ 

2 
 

ตามเกณฑ์ 
 

4 
 

ข้อ 2-4 ข้อมูลนักเรียน
(ระเบียนสะสม) 

  รวบรวมข้อมูลทุกด้าน 
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 

2 ตามเกณฑ์ 

5 
 

 
ข้อ 1- 6 

 

   การปรับตัวและ
การด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุข 

  ผู้เรียนรู้จักที่จะรักตนเอง  
เกิดความภูมิใจ และเห็น
คุณค่าของตนเอง 

4 
 

ตามเกณฑ์ 
 

 
6 
 

 
ข้อ 1- 6 

   ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
หาข้อมูลสารสนเทศ 

   ผู้เรียนรู้จักคดิวางแผน 
การเรียนในอนาคตโดย
ใช้สื่อเทคโนโลยี 

3 ตามเกณฑ์ 

7 
 

ข้อ 4- 6 

   รู้จัก เข้าใจ และ
เห็นคุณค่าในตนเอง 
 

      ผู้เรียนสามารถค้นหา
ความสนใจและความ
ถนัดของตนเองได้ 
 

4 ตามเกณฑ์ 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -   ท ากิจกรรมกลุ่ม  ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและสรุปกิจกรรม 
 -   กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระเบียนสะสม 
 -   ค้นหาข้อมูลความรู้จากสื่อต่างๆ และอินเตอร์เน็ต 
 -   ท าแบบสอบถาม  แบบประเมิน  และสัมภาษณ์ 
 -   วิเคราะห์ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจในด้านการศึกษาและอาชีพ 
 

การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
  1.1   นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  80% 
  1.2   นักเรียนต้องร่วมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและท าชิ้นงาน/ภาระงาน  
                            ด้วยความตั้งใจและงานจะต้องมีคุณภาพในการผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า 60% 
 เกณฑ์การประเมิน 

- นักเรียนเข้าเรียนสม่ าเสมอและตั้งใจท ากิจกรรมที่ก าหนดเต็มความสามารถ 
ผลงานเรียบร้อย เสร็จทันตามเวลา ครบทุกชิ้น  

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  อ่านแล้วสรุบใจความส าคัญได้ 
3.3  สามารถคิดวิเคราะห์ สรุป 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 

4.6   ความสามารถในการปรับตัว  
4.7   สามารถเข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

 
5.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     5.1   หนังสือกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     5.2   ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
  5.3   ข้อมูลจากนิตยสาร  วารสาร  และหนังสือพิมพ์ 
  5.4   ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของนักเรียน / ผู้ปกครอง 

 
 

 
                ……………….……………………………………… ครูผู้สอน 

      ( นางสาววภิาภร   อ าพันกาญจน์ ) 
 

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

     ( นางภควรรณ   รัตนศุภสิน ) 
    หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

........................................................................... 
   ( นางสุรีรัตน์   สะสุนทร ) 

  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 




