
 
คําอธิบายรายวิชา 
   

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน วิชา แนะแนว     รหัสวิชา กน ๐๑     เวลา ๑๘ ชัว่โมง 
                                                   ๑ หนวยกิต 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีจุดเนน ใหผูเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคมเสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝงจิตสํานึกการทําประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงเนนใหใชองคความรูทักษะและเจตคติ จากการรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู และ
ประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ไดแก ความสามรารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามรถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 โดยวิชาแนะแนว จัดเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงเปนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาให
นักเรียนรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดาน
การเรียนและอาชีพไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรม
ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน โดยกิจกรรมแนะแนวประกอบดวย
บริการท้ังหมด ๕ บริการดังนี้ ๑. จัดบริการศึกษาและรวบรวมขอมูล ๒. จัดบริการสารสนเทศ ๓. บริการให
การปรึกษางานบริการท่ี ๔. บริการคนหาตนเอง ๕. งานบริการและติดตามผล ผานการจัดกิจกรรมท้ัง ๓ ไดแก 
๑.ดานการศึกษา ๒.ดานอาชีพ และ ๓ .ดานสวนตัวและสังคม โดยจะใหคานําหนักและสัดสวนกิจกรรม
แตกตางกันไปตามชั้นปของนักเรียนเพ่ือใหสอดคลองตอความตองการท้ังใน บริบทดานการศึกษา และชวงวัย
เจริญเติบโตและพัฒนาของนักเรียน ตลอดจนผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 

 

 



คุณลกัษณะ มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย 

๑. ผูเ้รียนร ู รู้จกัตนเองและผูอ่ื้น มีเป้าหมาย และทกัษะการเรียนรู้ บริหาร

จดัการ ตนเองเป็น มีทกัษะชีวติ มีความรู้ ความรอบรู้และ

สมรรถนะท่ีจาํเป็น ตอ้การสร้างสุขภาวะ การศึกษาต่อ หรือ

การทาํงานท่ีเหมาะสมกบั ช่วงวยั 

สามารถช้ีนาํการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มี ทกัษะการเรียนรู้ รู้ทนั

การเปล่ียนแปลง ปรับตวัในโลกยคุดิจิทลัได ้ มีทกัษะชีวติ 

ฟันฝ่าอุปสรรคได ้ มีความรู้ ความรอบรู้ ดา้นต่าง ๆ และ

สามารถนาํไป ประยกุตใ์ช ้ในการพฒันาสุขภาวะ การศึกษา/

การทาํงาน/อาชีพ เพ่ือ พฒันาคุณภาพชีวติของตน 

๒.ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทกัษะการทาํงานร่วมกนั ทกัษะ การส่ือสาร มีความรอบรู้

ทางขอ้มูล สารสนเทศ และทางดิจิทลัเพ่ือ แก่ปัญหา มีการ

คิดอย/างมี วจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถนาํ

ความคิดสู่การสร้าง ผลงานในลกัษณะต่างๆ 

สามารถแกปั้ญหา ส่ือสารเชิงบวก ทกัษะขา้มวฒันธรรม 

ทกัษะการ สะทอ้นคิด การวพิากษเ์พ่ือสร้าง นวตักรรม และ

สามารถเป็น ผูป้ระกอบการได ้

๓.พลเมืองท่ีเขมแข็ง ความเช่ือมัน่ในความถูกตอ้ง ความ ยติุธรรม มีจิต

ประชาธิปไตย มีสาํนึก และความภาคภูมิใจในความเป็น ไทย 

และพลเมืองอาเซียน 

มีความเช่ือมัน่ในความเท/าเทียมเป็น ธรรมทางสงัคม มีจิต

อาสา มีความกลา้ หาญทางจริยธรรม เป็นพลเมืองท่ี 

กระตือรือร้นในการร่วมสร้างสงัคมไทย และโลกท่ีย ัง่ยนื มี

ความซ่ือสตัยใ์นการ ทาํงานเพ่ือส่วนรวม 



 

 
สาระและวัตถุประสงคกิจกรรมแนะแนว 

 

สาระการแนะแนว วัตถุประสงคกิจกรรมแนะแนว 

1. การรูจัก  เขาใจ รักและ เห็นคุณคา 
    ในตนเองและผูอ่ืน 

1.1  นักเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาในตนเองและ 
       พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
1.2  นักเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาของผูอ่ืน  และ 
       ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางเหมาะสม 

2. การวางแผนดานการศึกษา อาชีพ  
    และสังคม 

2.1  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห  ตัดสินใจ 
       แกปญหาและวางแผนดานการศึกษา 
2.2  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห  ตัดสินใจ  
       แกปญหา และวางแผนดานอาชีพ 
2.3  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห  ตัดสินใจ  
       แกปญหา และวางแผนดานชีวิตและสังคม 

3. การปรับตัว และอยูรวมกับผูอ่ืน 
    อยางเหมาะสมและมีความสุข 

3.1  นักเรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณและ 
       ความเครียด 
3.2  นักเรียนมีทักษะการสื่อสารและสราง 
       สัมพันธภาพ 
3.3  นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม 
       และปลอดภัยในเรื่องเพศ 
3.4  นักเรียนมีทักษะการดํารงชีวิตอยางเปน 
       ประโยชนและปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสร้างรายวชิา กจิดรรมพฒันาผู้เรียน วชิา แนะแนว 

น ๐๑                                  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  ภาคเรียนที ่ ๑  

เวลา  ๑๘  ช่ัวโมง            

  

หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 
สาระการแนะแนว สาระสําคัญ 

ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

เวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

 

๑ 

 

การรู้จกั  เขา้ใจ รัก

และ เห็นคุณค่า 

    ในตนเองและผูอ่ื้น 

นกัเรียนตระหนกัและยอมรับคุณลกัษณะของตนเอง  

สามารถพฒันาและปรับปรุงตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ฉนัพฒันาได ้ ๓ - 

๒ การรู้จกั  เขา้ใจ รัก

และ เห็นคุณค่า 

    ในตนเองและผูอ่ื้น 

นกัเรียนเขา้ใจความตอ้งการพ้ืนฐานทางจิตใจของมนุษย ์

สามารถปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเขา้ใจ 
 ฉนักบัคนรอบ

ขา้ง 
๓ - 

๓ การวางแผน 

ด้านการศกึษา อาชีพ 

และสงัคม 

การมีเป้าหมายอาชีพ และการศึกษาขอ้มูล

แนวโนม้ความตอ้งการอาชีพในอนาคตรวมถึง 

คุณลกัษณะของบุคคลท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ 

เป็นแนวทางในการพฒันานกัเรียน  เพื่อเตรียม

ตวัเขา้สู่โลกของงานอาชีพ 

อาชีพของฉนั ๓ - 

๔ การวางแผน 

ด้านการศกึษา อาชีพ 

และสงัคม 

นกัเรียนเห็นความสาํคญัของการทาํกิจกรรมเพื่อ

ส่วนรวม และวางแผนการจดัเก็บผลงานกิจกรรม 

โดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน เพื่อใชป้ระกอบการเขา้

ศึกษาต่อในอนาคต 

พฒันาการ

ทางด้านอาชีพ

ของฮอลแลนด์              

๖ - 

๕ การวางแผน 

ด้านการศกึษา อาชีพ 

และสงัคม 

การฟังเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัของการส่ือสาร

ระหวา่งบุคคล การฟังท่ีดีคือการฟังทั้งเน้ือหา

และความรู้สึก ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ และ

นาํไปสู่การส่ือสาร กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

และเกิดสัมพนัธภาพท่ีดี 

การฟังอยา่ง

เขา้ใจ 

๔ - 

๕ การปรับตวั และอยู่

ร่วม 

กบัผูอ่ื้นอยา่ง 

บุคคลตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ อยูเ่สมอ การ

ตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยวธีิการใดวธีิการหน่ึงยอ่ม

ก่อใหเ้กิดผลตามมาเสมอ ซ่ึงอาจจะเป็นผล

ผลกระทบการ

ตดัสินใจ                      

๑ - 



เหมาะสมและมี

ความสุข 

ในทางดีท่ีพึงปรารถนา หรือทางไม่ดีท่ีไม่พึง

ปรารถนาก็ได ้การตดัสินใจเลือกแนวทาง

แกปั้ญหาโดยไม่ไดคิ้ดล่วงหนา้ถึงผลท่ีจะเกิด

ตามมาอยา่งรอบคอบ 

รวม ๑๘ - 

 


