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โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระ กิจกรรมแนะแนว 

รหัสวิชา ก23902    รายวิชา กิจกรรมแนะแนว  สาระ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3    จ านวน 0.5 หน่วยกิต    เวลาเรียน 18 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นางสาวพัฒณ์ณรี   สงเทพ  ภาคเรียนที ่2    ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 กิจกรรมแนะแนวช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้วิเคราะห์และปรับปรุงผลการเรียน

ของตนเองเพื่อให้จบหลักสูตร วางแผนการศึกษาต่อและอาชีพตามความสามารถ ความถนัดและสนใจ             

สร้างความภาคภูมิใจในตนเองได้ สามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์มีวิธีการในการขจัดความทุกข์            

เพื่อสร้างความสุขและสัมพันธภาพที่ดีกำหนดเป้าหมายในการศึกษาต่อโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีความสามารถ

ในการคิด และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง สามารถเลือกแผนการเรียนตรงตามความต้องการ และรายงานข้อมูล

การศึกษาต่อเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนรูจ้ัก  เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผู้เรียนรู้จกั  เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ผู้เรียนรู้จกั  เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าผู้อื่นและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมทั้งส่วนตัวและสงัคม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ผู้เรียนสามารถศึกษา วิเคราะห์ ตัดสินใจ แกป้ญัหา และวางแผนการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผู้เรียนสามารถศึกษา วิเคราะห์ ตัดสินใจ แกป้ญัหา และวางแผนด้านอาชีพ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผู้เรียนสามารถ วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านส่วนตัวและสงัคม 
รวมทั้งหมด 2 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งช้ี 
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ก าหนดการสอน 
 

สัปดาห์
ที ่

เน้ือหา / สาระ
ที่สอน 

ตัวชี้วดั/ 
ผลการเรียนรู ้

จ านวน 
คาบ 

การวดัและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-3 วิเคราะห์คนเอง
และวาง 
แผนการศึกษา
ต่อและอาชีพ 

นักเรียนได้ส ารวจผลการเรียน และ
ปัญหาการเรียนจะช่วยให้นักเรียน
สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตนเอง และวางแผนการเรียนต่อได้
อย่างเหมาะสม 

3 - ระเบยีนผลการเรียน 
-ใบงานผลการเรียนของฉัน 

ผ 

4-5 การจบหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจการจบ
หลักสูตรการเรียน  

2 - ใบความรู้เร่ือง การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
- ใบงานเร่ืองการส ารวจการจบ
หลักสูตร 

ผ 

6-7 เรียนอย่างไรให้
เก่ง 

นักเรียนนักเรียนสามารถบอกวิธี

เตรียมตัวสอบและเพิ่มผลการเรียน

ได้ 

2 - ใบความรู้ เร่ือง “หลักการดหูนังสือ
เพื่อสอบและเตรียมตัวสอบ” 
- ใบงานเร่ือง “การเตรียมตัวสอบ” 

ผ 

8-9 ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง 

นักเรียนเข้าใจและเกิดความ

ภาคภูมิใจ รับรู้ตนเองเป็นบุคคลที่มี

คุณค่า  

2 - ใบความรู้ เร่ือง “ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง” 
- ใบงานเร่ือง “ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง” 

ผ 

10-11 เลือกดี มี
เป้าหมาย 

นักเรียนสามารถก าหนดเปา้หมาย

ในการศึกษาต่อของตนเองได ้

2 - ใบความรู้ เปิดโลกการ ศึกษาและ
อาชีพยอดฮิต 
- ใบงาน “อาชพีท่ีข้าพเจ้าสนใจ” 

ผ 

12-13 โควตาโรงเรียน
สตรีภูเก็ต 

นักเรียนสามารถเต รียมตัวและ
ปฏิบัติตนในเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อชั้น ม.4 ได้ 

2 - การเตรียมตัวยื่นโควตา 
- การทดลองยื่นโควตา 

ผ 

14-15 การตัดสินใจ
ของกานดา 

นักเรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย
ในการศึกษาต่อ และอาชีพของ
ตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อโดยใช้ข้อมูลได้ถูกต้อง 

2 - กรณีศึกษา เร่ือง การตดัสินใจของ
กานดา 
- ใบงานเร่ือง “การตดัสินใจของ
กานดา” 

ผ 

16-18 ติดตามผล
นักเรียน
โรงเรียนสตรี
ภูเก็ตเม่ือจบ
การศึกษา 

เพื่อติดตามผลนักเรียนเพื่อสามารถ
รายงานข้อมูลเม่ือจบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นได้ถูกต้อง 

3 - แบบสอบถามก่อนจบม.3 
- แบบรายงานการติดตามผลแบบ
กลุ่ม 
- แบบสอบถามการตดิตามผล
นักเรียน 

ผ 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. การบรรยาย  

2. การอภิปรายกลุม่ 

3. การสบืค้นข้อมลู 

4. การทำช้ินงาน 

 

การวัดและประเมินผล 

  กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 1 ชม./สัปดาห์/ภาค

เรียนโดยประเมินผลเป็น ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ซึ่งแทนด้วยตัวอักษร “ผ” และ “มผ”  

 ผ    หมายถึง ผ่าน นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดและต้องจุดประสงค์ของกจิกรรมแนะแนวตามทีก่ำหนด 

 มผ หมายถึง ไม่ผ่าน นักเรียนต้องเข้าร่วมกจิกรรมแนะแนวน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

และไม่ผ่านจุดประสงค์ของกจิกรรมแนะแนวตามที่กำหนด 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. เอกสาร ใบงานประกอบการเรียน การสอน  

2. คอมพิวเตอรส์ืบค้น  

3. ห้องสมุด 

4. Microsoft  Power Point 

5. แบบวัด แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 


