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ค าอธิบายรายวิชา 
 กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพ
ปัญหา ความต้องการ ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักรักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อ่ืน มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด
แก้ปัญหา มีทักษะชีวิต   มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยี มีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมไทยและสากลได้อย่างดีและมีความสุข 
 เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะกล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มี
ความสามารถสร้างและสรุปองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์สมเหตุสมผล 
มีการเรียนรู้และเข้าใจผู้อ่ืน รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สามารถแสวงหาทางเลือกและเลือก
ทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนสามารถจ าแนก และใช้เหตุผล
ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ รู้จักใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานคิดและด าเนินชีวิต รู้ เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของอาเซียนและของโลก พร้อมก้าวสู่อาเซียนและสากล  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ และข้อมูลพ้ืนฐานรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การศึกษาต่อ  อาชีพ และการพัฒนาตน พร้อมก้าวสู่อาเซียนและสากล 

2. สามารถสังเกต ส ารวจ ประเมิน และวิเคราะห์ตนเองด้านความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจ เพื่อน ามาพัฒนาตนเองได้ 

3. มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 
 4. มีเจตคติท่ีดีต่อตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมไทยพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และสากล
ได้อย่างมีความสุข 



 5. มีทัศนคติที่ดีต่อสัมมาชีพ เรียนรู้โลกของงานอาชีพ วิเคราะห์และเตรียมตัวสู่อาชีพที่เหมาะสม
กับตนและเรียนรู้การอยู่อย่างพอเพียง 
 6. พัฒนาตนเองโดยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
โครงสร้างรายวิชา  
 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 

ตัวช้ีวัด/ผล
การเรียนรู ้

สาระส าคัญ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
คาบ 

การ
ประเมินผล 

1 ข้อ 1-3 การประเมินความสามารถ
ทางการเรียนท าให้นักเรียน
สามารถพัฒนาการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

เรียนรู้อย่างเข้าใจ 4 ตามเกณฑ์ 

2 ข้อ 1-6 การมีเป้าหมายอาชีพและ
การศึกษาแนวโน้มอาชีพใน
อนาคตเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่โลก
ของงานอาชีพ 

อาชีพของฉัน 4 ตามเกณฑ์ 

3 ข้อ 3-4 ความเครียดเป็นภาวะอารมณ์
ที่ส่งผลถึงร่างกายและจิตใจ 

เครียด ภัยใกล้ตัว 4 ตามเกณฑ์ 

4 ข้อ 2-3 ผู้เรียนแสดงความระลึกถึง
บุญคุณของครูได้ 

ระลึกถึงบุญคุณของครู 1 ตามเกณฑ์ 

5 
 
 
 
 

ข้อ 3,6 การศึกษาผลกระทบของการมี
คู่รักและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัยท าให้นักเรียนเข้าใจ
และมีแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม 
 

รักใสๆ ใส่ใจคิด 4 ตามเกณฑ์ 

6 ข้อ 1-6 การบริหารเงินและเวลาเป็น
สิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิต 

คุณค่าของเงินและเวลา 3 ตามเกณฑ์ 

7  ข้อ 5-6 การน าหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

รู้จักและเข้าใจตนเอง 
 

2 ตามเกณฑ์ 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและข้อมูลในระเบียนสะสม 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุปแต่ละกิจกรรม 
- ค้นหาข้อมูลความรู้จากการใช้เทคโนโลยีและสื่อต่างๆ  
- ท ากิจกรรมสัมภาษณ์ ท าแบบสอบถาม แบบประเมิน และแปลผล สรุปผล 
- วิเคราะห์ความสามารถ ความถนัด ด้านการศึกษาและอาชีพของตนเอง 

 
การวัดและประเมินผล 

สัดส่วนการประเมิน 
 1. ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  80%  

2. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและท าชิ้นงาน/ภาระงาน  ด้วยความตั้งใจและงาน     
 มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมิน ไม่น้อยกว่า 60%  

เกณฑ์ประเมิน 
 1 ผู้เรียนเข้าห้องเรียน นั่งเรียนอย่างตั้งใจท ากิจกรรมที่ก าหนด เรียบร้อยครบถ้วน (ผ่านเกณฑ์) 
 2 ผู้เรียนเข้าห้องเรียน นั่งเรียนอย่างตั้งใจ ท ากิจกรรมที่ก าหนด เรียบร้อยครบถ้วน เสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด  (ผ่านเกณฑ์ดี) 
 3 ผู้เรียนเข้าห้องเรียน นั่งเรียนอย่างตั้งใจ ท ากิจกรรมที่ก าหนด เรียบร้อยครบถ้วน   
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด ครบทุกชิ้น  (ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม)  
 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   8  ข้อ  ( ประเมินในภาพรวม )   

ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน      ( ประเมินในภาพรวม ) 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   ( ประเมินในภาพรวม ) 
  -ความสามารถในการสื่อสาร 
  -ความสามารถในการคิด 
  -ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  -ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  -ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  -หนังสือกิจกรรมแนะแนวและหนังสืออ่านประกอบตามความเหมาะสม 
  -ข้อมูลความรู้จากอินเตอร์เน็ต 
  -ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์  วารสาร 
  -ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
  -ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
  ส.อ.หญิง   ...................................................   ครูผู้สอน 
                    (ปาริชาติ   หมดมณทิล) 
 
                  ……………………………………….. 
              (นางภควรรณ   รัตนศุภสิน) 
              หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
                ………………………………………….. 
              (นางสุรีรัตน์  สะสุนทร) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 




