
 

 

 

 

 

ตารางการวิเคราะห์หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชา กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก23902 และ ก23906 

 
ครูผู้สอน นางสาววรรษมน  จงหาญ 
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ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชื่อรายวิชา กิจกรรมแนะแนว 

ระดับชั้น  อนุบาลปีที ่            ประถมศึกษาปีที่          มัธยมศึกษาปีท่ี 3    

ของ  นาย  นาง  นางสาว วรรษมน นามสกลุ จงหาญ 

สาระที่ 1  การรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระสำคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

1.1 นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่าใน
ตนเองและ 
พัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ 

 
 
 
- 

การตระหนักรู้ว่าตนเอง
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  
จะทำให้นักเรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง เกิด
ความภาคภูมิใจ และมี
แรงจูงใจท่ีในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. รู้และบอก
คุณค่าส่ิงท่ีตนทำ
แล้วเกิดประโยชน์
ต่อผู้อื่น 
2. รู้และบอก
วิธีการพัฒนาตน
อย่างต่อเนื่อง 

-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 
 

-ความสามารใน
การส่ือสาร 
-ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
 
 

  

 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระสำคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

1.2  นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่าของ
ผู้อื่น และปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
- 

บุคคลย่อมมีความ
แตกต่างกันอัน
เนื่องมาจากการอบรม
เล้ียงดูและประสบการณ์
ในการเรียนรู้ การได้
เรียนรู้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ย่อมทำ
ให้ให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจ และยอมรับผู้อื่น   
สามารถปฏิบัติตนในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
เป็นสุข 

1. อธิบายความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลได้ 
2. บอกวิธีปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่นท่ีมี
ความแตกต่างกับ
ตนอย่างเข้าใจ 
ยอมรับและมี
ความสุข 

-ใฝ่เรียนรู้ 
-.มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 
 

-ความสามารใน
การส่ือสาร 
-ความสามารถใน
การคิด 
 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระที่ 2   การวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระสำคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

2.1 นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ ตัดสิน
ในการแก้ปัญหาและ
วางแผนด้าน
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

การรู้จักตนเองอย่างรอบ
ด้านท้ังความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจ  
เป้าหมายชีวิตของตน  
รวมทั้งข้อมูล 
โลกกว้างการศึกษา-ต่อท่ี
หลากหลาย   
จะช่วยให้นักเรียน 
เกิดแรงจูงใจและ 
มีแนวทางพัฒนาตนเอง   
และสามารถวางแผน
การศึกษาต่อได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อไปสู่
เป้าหมาย 
ท่ีต้องการ 

1. บอกระดับ
ความสามารถ
และความถนัด
ทางการเรียนของ
ตน 
2. บอกวิธีการ
พัฒนาตน 
ด้านการเรียน 
3. อธิบายโลก
กว้างการศึกษา
ต่อสำหรับผู้จบ  
ม.3 
4.อธิบาย
ความสำคัญของ
การวางแผน
การศึกษาต่อ  
และสามารถ
วางแผน
การศึกษาต่อ  ได้
อย่างเหมาะสม
กับตนเอง 

-ใฝ่เรียนรู้ 
-.มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 
 

-ความสามารใน
การส่ือสาร 
- ความสามารถ
ในการคิด 
- ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
-ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
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2.2 นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
และวางแผนด้าน
อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

การประกอบอาชีพ 
เป็นเป้าหมายสำคัญของ
นักเรียน การสำรวจ
ตนเองในด้านความสนใจ 
ความสามารถและ
บุคลิกภาพ   รวมถึง
การศึกษาข้อมูลอาชีพ
อย่างหลากหลายจะช่วย
ให้นักเรียนสามารถ
วางแผนเข้าสู่อาชีพท่ี
สนใจได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับตน อีก
ท้ังการมีความรู้เรื่องกลุ่ม
แรงงาน สถานการณ์ ใน
ตลาดแรงงาน ท้ังใน
ระดับประเทศ  ภูมิภาค 
และโลก จะทำให้
นักเรียนวางแผนพฒันา
ตนเองให้มีความพร้อม  
เพื่อดำรงชีวิตร่วมกับ
เพื่อนร่วมงานท่ีมีความ
หลากหลายทาง

1.  วิเคราะห์
คุณค่าของการ
ประกอบอาชีพท่ี
สอดคล้องกับ
ความสนใจของ
ตน 
2.  ตัดสินใจเลือก
อาชีพท่ีสนใจและ 
สอดคล้องกับ
บุคลิกภาพทาง
อาชีพของตนจาก
การทำแบบ
สำรวจทิศทาง
ความสนใจใน
อาชีพ                    
3.  ระบุแนวทาง
การวางแผนเข้าสู่
อาชีพท่ีตนสนใจ           
4.  วิเคราะห์
สภาพการณ์ของ
ตลาดแรงงานท้ัง
ภายใน ประเทศ  
ภูมิภาค และโลก   
 

-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 
 

-ความสามารใน
การส่ือสาร 
-ความสามารถใน
การคิด 
- ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
 

  



วัฒนธรรม อย่างมี
ศักดิ์ศรีและมีความสุข 
สร้างสรรค์ประโยชน์
ให้กับสังคมร่วมกัน 

5.  อธิบาย
คุณสมบัติของ
บุคคลท่ีพร้อมรับ
กับการ
เปล่ียนแปลงและ
พัฒนาการ
ความก้าวหน้า
ทางอาชีพ.     
6. วางแผนการ
พัฒนาตนเองเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมสู่โลกของ
งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระสำคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

2.3  นักเรียน
สามารถคิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
และวางแผนด้านชีวิต
และสังคม 

 
 
 
 
 
- 

ปัญหาในชุมชนมี
ผลกระทบต่อทุกคนท่ี
อาศัยอยู่ร่วมกัน 
ดังนั้นการสร้างความ
ตระหนักในการมีส่วน
ร่วมดูแล ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาในชุมชนตาม
ศักยภาพจึงเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์วางแผนและ
แก้ปัญหา  ตลอดจนเป็น
การเสริมสร้างจิต
สาธารณะ 

1. บอกสภาพ
ปัญหาของชุมชน
ทีตนอยู่อาศัย 
2. บอก
ความสามารถของ
ตนท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ช่วยแก้ปัญหาใน
ชุมชน 
3. บอกวิธีปฏิบัติ
ตนท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 
-มีจิตสาธารณะ 
 

-ความสามารใน
การส่ือสาร 
- ความสามารถ
ในการคิด 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
- ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สาระที่ 3 การปรับตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมและมีความสุข 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระสำคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

3.1 นักเรียนมีทักษะ          
การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ความคิดนำไปสู่การ
กระทำดังนั้นการสร้าง
เสริมให้นักเรียนมี
ความคิดทางบวก รู้จัก
มองด้านดีของเหตุการณ์
หรือส่ิงรอบตัวโดยเฉพาะ
อุปสรรคและปัญหาย่อม
ส่งผลให้นักเรียนมี
ทางออกสำหรับปัญหาท่ี
หลากหลาย สามารถ
จัดการกับปัญหาท่ี
เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

1. จำแนก
ลักษณะการคิด
ทางบวกและทาง
ลบ 
2. อธิบาย
ผลกระทบของ
การคิดทางบวก
และทางลบท่ีมีต่อ
การดำเนินชีวิต 
3. อธิบาย
ความสำคัญของ
การการคิด
ทางบวกท่ีมีต่อ
การดำเนินชีวิต 
4. บอกความคิด
ทางบวกใน
สถานการณ์ท่ีเป็น
ทุกข์หรือไม่พึง
พอใจ 

-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 
 

-ความสามารใน
การส่ือสาร 
- ความสามารถ
ในการคิด 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
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3.2 นักเรียนมีทักษะ           
การส่ือสารและสร้าง
สัมพันธภาพ 

 
 
 
 
 
- 

การปฏิเสธเป็นทักษะ
ชีวิตท่ีสำคัญ และ
จำเป็นต้องได้รับการ
ฝึกฝนโดยเฉพาะการ
ปฏิเสธในสถานการณ์ท่ี
ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจ
นำไปสู่โอกาสเส่ียงท่ีเป็น
ภัยต่อชีวิต  การปฏิเสธ
อย่างถูกวิธีจะช่วยให้
นักเรียนรอดพน้จากการ
ถูกชักจูงสู่สถานการณ์ท่ี
เป็นภัยต่อชีวิตและช่วย
รักษาสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น 

1. บอก
ความสำคัญและ
ขั้นตอนการ
ปฏิเสธและยืนยัน
การปฏิเสธใน
สถานการณ์ท่ีไม่
ต้องการหรือเป็น
ภัยต่อชีวิต 
2. แสดงการ
ปฏิเสธและยืนยัน
การปฏิเสธใน
สถานการณ์ท่ี ไม่
ต้องการหรือเป็น
ภัยต่อชีวิต 

-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 
 
 
 

-ความสามารใน
การส่ือสาร 
-ความสามารถใน
การคิด 
- ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
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3.3 นักเรียนมีทักษะ
การปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมและ
ปลอดภัยในเรื่องเพศ  

 
 
 
 
 
- 

อารมณ์และความรู้สึกท่ี
เกิดขึ้นในสถานการณ์
ต่างๆระหว่างหญงิและ
ชาย มีความแตกต่างกัน
โดยเฉพาะ ใน
สถานการณ์เส่ียงท่ีจะ
นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ 
การรู้เท่าทันอารมณ์ 
ความคิด ความรู้สึกของ
หญิงและชายย่อมทำให้
นักเรียนเข้าใจ สามารถ
หลีกเล่ียงและปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมในเรื่อง
เพศ 

1. บอกอารมณ์ 
ความคิด 
ความรู้สึกของเพศ
ชายและเพศหญิง
ท่ีมีต่อ
สถานการณ์ต่างๆ 
ทางเพศ 
2. บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนกับเพศ
ตรงข้ามท่ี
เหมาะสม 
 

-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 
-รักความเป็นไทย 
 
 

- ความสามารใน
การส่ือสาร 
-ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
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3.4 นักเรียนมีทักษะ         
การดำรงชีวิตอย่าง
เป็นประโยชน์และ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
- 

พลังสุขภาพจิต (RQ) คือ
ความสามารถทาง
อารมณ์และจิตใจในการ
ปรับตัวและฟื้นตัวกลับสู่
ภาวะปกติภายหลังท่ีพบ
เหตุการณ์วิกฤติหรือ
สถานการณ์ท่ีเกิดความ
ยากลำบากในชีวิต การ
เสริมสร้างให้นักเรียนมี
พลังสุขภาพจิต(“อึด ฮึด 
สู้”) จะช่วยให้นักเรียน
สามารถเผชิญกับปัญหา
และวิกฤติในชีวิตได้   

1. อธิบาย
ความหมายและ
คุณลักษณะของ
คนสู้ชีวิต 
2. บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนเมื่อ
เผชิญกับปัญหา
และการปรับตัว
เพื่อดำรงชีวิต
อย่างมีความสุข
ตามสภาพของตน 
 
 

-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 
 

- ความสามารใน
การส่ือสาร 
- ความสามารถ
ในการคิด 
- ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
 

  

 

 

 

ลงช่ือ  

      (นางสาวววรรษมน จงหาญ  ) 

                         ครูผู้สอน 



 


