
ประมวลรายวิชาแนะแนว    ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 5 
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   ครูผู้สอน   ครูแนะแนว 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   ค าอธิบายรายวิชา 
 กิจกรรมแนะแนวจัดให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ 
ธรรมชาติของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักวางแผนทางการ
เรียน  มีการเก็บข้อมูลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีความสามารถสื่อสาร คิดแก้ปัญหา มีทักษะ
ชีวิต   สามารถใช้เทคโนโลยี อยู่อย่างพอเพียง เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมไทยและสากลได้อย่างดีและมี
ความสุข 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มี
ความสามารถสร้างและสรุปองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น รักและเห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อื่น สามารถแสวงหาทางเลือกและเลือกทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนสามารถจ าแนก และใช้เหตุผลที่เหมาะสมตามสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รู้จักใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานคิดและด าเนินชีวิตรู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมก้าวสู่อาเซียนและสากล  
 
   ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ และข้อมูลพ้ืนฐานรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การศึกษาต่อ  อาชีพ และการพัฒนาตน พร้อมก้าวสู่อาเซียนและสากล 

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

3. ผู้เรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขตนเองด้านการเรียนและวางแผนพัฒนาการเรียน ได้อย่าง
สอดคล้องกับ เป้าหมายการศึกษาของตน 
 4. ผู้เรียนรู้ค่านิยมในงานอาชีพของตนเองและรู้ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมของตน 

 5. ผู้เรียนร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและสังคม  สามารถวางแผนเพ่ือการมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาตามศักยภาพของตน 



 6. ผู้เรียนตระหนักรู้และยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตน  สามารถจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาและจัดการได้อย่างเหมาะสม 
 7. ผู้เรียนรู้จักและเห็นความส าคัญของพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม    สามารถ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

 8. ผู้เรียนตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาที่เกิดจากความรัก   และสามารถจัดการกับปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม   
 9. ผู้เรียนตระหนักถึงสถานการณ์ในสังคมที่เป็นอันตรายต่อตนเองและสามารถปฏิบัติตน
เพ่ือให้ปลอดภัยจากภัยสังคม 
 
    โครงสร้างรายวิชา 
  

หน่วย 
การ

เรียนรู้ที่ 

ตัวช้ีวัด/
ผลการ
เรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
จ านวน
คาบ 

การ
ประเมินผล 

1 ข้อ 1-2 ค่านิยมกับคุณค่า
ของชีวิต 

1.1 ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ 
เห็นคุณค่าในตนเองและ
พัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

3 ตามเกณฑ์ 

2 ข้อ 1-2  ฉันกับคนใน
ครอบครัว 

1.2. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ 
เห็นคุณค่าของผู้อ่ืน  และ
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสม 

4 ตามเกณฑ์ 

3 ข้อ 3-4 เป้าหมายสู่
อนาคต 

2.1 ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และวางแผน
ด้านการศึกษา 

7  
ตามเกณฑ์ 

4 ข้อ 5-6 จัดใจก่อนจัดการ 

 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะการ
จัดการกับอารมณ์และ 
ความเครียด 

3 ตามเกณฑ์ 

5 ข้อ 7 การแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

3.2 ผู้เรียนมีทักษะการ
สื่อสารและสร้าง
สัมพันธภาพ 

3 ตามเกณฑ์ 

   



  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- เพ่ิมข้อมูลในระเบียนสะสม 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุปกิจกรรม 
- ค้นคว้าข้อมูลความรู้จากสื่อต่างๆ และอินเตอร์เน็ต 
- สัมภาษณ์ ท าแบบสอบถาม แบบประเมิน และแปลผล สรุปผล 
- วิเคราะห์ความสามารถ ความถนัด ด้านการศึกษาและอาชีพของตนเอง 

     
    การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
  1.1  ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  80%  

       1.2  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและท าชิ้นงาน/ภาระงาน  ด้วยความ 
             ตั้งใจและงานมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมิน ไม่น้อยกว่า 60%  

เกณฑ์ประเมิน  
 ผู้เรียนเข้าห้องเรียน ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม ตามสัดส่วนที่ก าหนด 
 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/แหล่งการเรียนรู้ 
  -หนังสือเสริมตามความเหมาะสม 
  -ข้อมูลความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  -ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์  วารสาร 
  -ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม  
  -ข้อมูลจากประสบการณ์ตรง และประสบการณ์ทางอ้อมของผู้เรียน 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                              ครูผู้สอน 
(……………………………………….) 

 
 

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

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

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

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 

 
 
 




