
 

 

ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชื่อรายวิชา กิจกรรมแนะแนว 

ระดับชั้น  อนุบาลปีที่             ประถมศึกษาปีที่    2      มัธยมศึกษาปีที่................     

ของ  นาย  นาง  นางสาว  องอาจ  น้อยเจริญ 

 สาระท่ี 1 การรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

สาระแนะแนวที่ 1 
(สาระ)  การรู้จัก 
เข้าใจ รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและ
ผู้อ่ืน 

1.1 นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็น
คุณค่าในตนเองและพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

บุคคลต่างมีลักษณะส่วน
ตนที่หลากหลายการรู้จัก
และยอมรับคุณลักษณะ
ของตนทั้งข้อดีและ
ข้อบกพร่อง จะช่วยให้
นักเรียนสามารถพัฒนา
ข้อดีและปรับปรุง
ข้อบกพร่อง 

1.บอกคุณลักษณะ
ส่วนดีและ
ข้อบกพร่องของตน 
2.บอกวิธีการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงส่วน
บกพร่องของ
ตนเองได้ 

นักเรียนมีการใฝ่
เรียนรู้ที่จะ
พัฒนาตนเองทั้ง
ข้อดีและ
ข้อบกพร่องของ
ตน 

นักเรียนมีทักษะ
ในการใช้ชีวิตคือ
การพัฒนาตนเอง
ให้ดียิ่งๆขึ้นไป 

1.1 นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็น
คุณค่าในตนเองและพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 

1.2 นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็น
คุณค่าของผู้อ่ืน และปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

มนุษย์มีความต้องการ
พ้ืนฐานทางจิตใจที่
เหมือนกัน  ได้แก่ ความ
ต้องการความมั่นคง 
ปลอดภัย ความรัก     

1.บอกความ
ต้องการพื้นฐาน
ทางจิตใจของ
มนุษย์ 
 

นักเรียนมีวินัยใน
การปฏิบัติ
ตนเองเพ่ืออยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข 

นักเรียนมีทักษะ
ในการคิดวิธีการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติสุข 

1.2 นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็น
คุณค่าของผู้อ่ืน และปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
  การยอมรับ  การมีส่วน

ร่วม ตลอดจนการเห็น
คุณค่าในตนเอง การ
ตระหนักและเข้าใจความ
ต้องการพื้นฐานทาง
จิตใจเหล่านี้ จะท าให้
นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตนในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างเหมาะสม 

2.บอกแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างเข้าใจ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สาระท่ี 2  การวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

สาระท่ี 2 (สาระ)  
การวางแผนด้าน
การศึกษา อาชีพ 
และสังคม 

2.1 นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใน           
การแก้ปัญหาและวางแผน
ด้านการศึกษา 

การตระหนักในคุณค่า
ของการเรียน  และ
คุณค่าของรายวิชาตาม
หลักสูตร ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตจะท าให้ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนาทักษะ และ 

1.อธิบาย
หลักสูตร การวัด
และประเมินผล   
2.อธิบายคุณค่า
ของการเรียน 
คุณค่ารายวิชา
ตามหลักสูตร 
 

นักเรียนใฝ่เรียนรู้
และตระหนักถึง
คุณค่าของการ
เรียน 

นักเรียนมีทักษะใน
การคิดถึงคุณค่า
และประโยชน์ของ
การเรียน 

2.1 นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใน           
การแก้ปัญหาและวางแผน
ด้านการศึกษา 

 

  ความสามารถทางการ
เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือความส าเร็จทางการ
เรียน 

3.บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
พัฒนาทักษะการ
เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
4.บอกวิธีการ
แสวงหาข้อมูล
จากแหล่งการ
เรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน 
5.บอกระดับ
ความสามารถทาง        

    



การเรียนของตน   
6.บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาผลการ
เรียน 

 2.2 นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์  ตัดสินใจแก้ปัญหา 
และวางแผนด้านอาชีพ 

การมี เป้าหมายอาชีพ 
และการศึ กษาข้ อมู ล
แนวโน้มความต้องการ
อาชีพในอนาคตรวมถึง
คุณลักษณะของบุคคลที่
ตลาดแรงงานต้องการ 
เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น   เ พ่ื อ
เตรียมตัวเข้าสู่โลก 
ของงานอาชีพ 

1.บอกข้อมูล
อาชีพที่สนใจ 
2.บอกแนวโน้ม
ความต้องการ
อาชีพใน
ตลาดแรงงาน 
3.บอกแนวทาง
การพัฒนา
คุณลักษณะของ
ตนเพื่อเตรียมเข้า
สู่งานอาชีพ 

นักเรียนมีความ
มุ่งม่ันในการเรียน
เพ่ือต่อยอดถึง
อาชีพที่ตนสนใจ 

นักเรียนสามารถ
คิดได้ว่าการเรียน
ของนักเรียนเหมาะ
กับอาชีพใด 

2.2 นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และวางแผน
ด้านอาชีพ 
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หมาย
เหตุ 

 2.3 นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์  ตัดสินใจแก้ปัญหา 
และวางแผนด้านชีวิตและ
สังคม 

การรู้เท่าทัน เข้าใจและ
ยอมรับปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับตน ประกอบกับ
การศึกษากระบวนการ
แก้ปัญหา  รวมทั้งการ
ฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
จะช่วยให้นักเรียนมี
วิธีการจัดการกับปัญหา
ของตนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

1.บอกปัญหาที่
เกิดข้ึนกับตนเอง
ได้ 
2.อธิบาย
กระบวนการ
แก้ไขปัญหาได้ 
3.บอกวิธีการ
จัดการกับปัญหา
ของตนเอง 

นักเรียนใฝ่เรียนรู้
ถึงวิธีการจัดการ
กับปัญหาของตน 

นักเรียนมี
ความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา
ตามศักยภาพของ
ตน 

2.3 นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และวางแผน
ด้านชีวิตและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี 3  การปรับตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและมีความสุข 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
สาระแนะแนวที่ 3 
(สาระ) การปรับตัว 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างเหมาะสมและ
มีความสุข 

3.1 นักเรียนมีทักษะ          
การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

ความเครียดเป็นภาวะ
อารมณ์ที่ส่งผลต่อ
ร่างกายและจิตใจ การ
รู้เท่าทันอารมณ์และ
สาเหตุของความเครียด
รวมทั้งการศึกษาวิธีการ
จัดการกับความเครียด
จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
อย่างเหมาะสม 

1.รู้และบอกสาเหตุ
ของความเครียด 
2.รู้และบอกแนว
ทางการจัดการกับกับ
ความเครียด 
 

นักเรียนใฝ่ที่จะ
เรียนรู้ถึงการ
รับมือกับ
อารมณ์และ
รู้เท่าทันอารมณ์
ของตนเอง 

นักเรียนมี
ความสามารถใน
การคิดวิธีการ
จัดการกับอารมณ์
ของตน 

3.1 นักเรียนมีทักษะ          
การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

 

 3.2 นักเรียนมีทักษะการ
สื่อสารและสร้าง
สัมพันธภาพ 

การฟังเป็นส่วนหนึ่งที่
ส าคัญของการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล  การฟังที่
ดีคือการฟังทั้งเนื้อหา
และความรู้สึก  ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจ 
และน าไปสู่การสื่อสาร 
กับผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม และเกิด
สัมพันธภาพที่ดี 

1.แยกแยะเนื้อหาและ
ความรู้สึก ที่ได้จาก
การฟัง 
2.บอกความส าคัญ 
และประโยชน์ของการ
ฟัง อย่างเข้าใจ ทั้ง
เนื้อหา และความรู้สึก 
3.สื่อสารกับผู้อื่นได้ 
อย่างสอดคล้องกับ
เนื้อหา และความรู้สึก 
 

นักเรียนใฝ่
เรียนรู้ถึงการฟัง
อย่างเข้าใจและ
สื่อสารกับผู้อื่น
ได้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและ
ความรู้สึก 

นักเรียนสามารถ
สื่อสารและสร้าง
สัมพันธภาพกับ
ผู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์และ
เป็นประโยชน์ 

3.2 นักเรียนมีทักษะการ
สื่อสารและสร้าง
สัมพันธภาพ 
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 3.3 นักเรียนมีทักษะ       

การปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมและปลอดภัยใน
เรื่องเพศ 

การศึกษาผลกระทบของ
การมีคู่รักและการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม
และไม่ปลอดภัย  ที่มีต่อ
ชีวิตทั้งด้านการเรียน 
ครอบครัวและสังคม 
ย่อมท าให้นักเรียนเข้าใจ
และมีแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยง
โอกาสเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม
และไม่ปลอดภัย 

1.บอกผลกระทบของ
การมีคู่รักและการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม
และไม่ปลอดภัย 
2.บอกแนวทางการ
ปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่าง
เพศท่ีเหมาะสมกับวัย 
และการหลีกเลี่ยง
โอกาสเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม
และไม่ปลอดภัย 

นักเรียนมีวินัย
ในตนเองต่อ
การปฏิบัติตน
กับเพศตรงข้าม
และรู้ถึงผลของ
การมี
เพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

นักเรียนสามารถ
ตระหนักถึงการ
ปฏิบัติตนต่อเพศ
ตรงข้ามได้อย่าง
เหมาะสม 

3.3 นักเรียนมีทักษะ       
การปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมและปลอดภัยใน
เรื่องเพศ 

 

 3.4 นักเรียนมีทักษะ         
การด ารงชีวิตอย่างเป็น
ประโยชน์และปลอดภัย 

การบริหารการเงินและ
เวลาเป็นสิ่งส าคัญในการ
ด าเนินชีวิต  ดังนั้น  การ
เห็นคุณค่าของการใช้ 
เงินและเวลาอย่าง
เหมาะสม   จะท าให้
นักเรียนมีแนวทางใน
การวางแผนบริหารเงิน
และเวลาได้อย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชีวิต 

1.บอกความส าคัญ
และคุณค่าของเงิน
และเวลา 
2.บอกแนวทางการใช้
เงินและเวลาอย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

นักเรียนเข้าใจ
ถึงการอยู่อย่าง
พอเพียงจาก
การบริหาร
การเงินของ
ตนเอง 

นักเรียนสามารถ
คิดได้ถึงคุณค่า
ของเวลาและเงิน 
ในการใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่าง
สูงสุด 

3.4 นักเรียนมีทักษะ         
การด ารงชีวิตอย่างเป็น
ประโยชน์และปลอดภัย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      ลงชื่อ  

            ( นายองอาจ  น้อยเจริญ ) 

                                       ครูผู้สอน 

 


