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คำนำ 
 

คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนว เป็นเอกสารท่ีเขียนจากสภาพท่ีเป็นจริงของงานแนะแนวโรงเรียนพนมศึกษา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการใช้บริหารอย่างเข้าใจและสามารถนำมาปฏิบัติให้ได้ผล
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการพัฒนางานห้องสมุดในโรงเรียนสู่ชุมชนและท้องถิ่น  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวคงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารงาน  
การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
 
 
 

งานแนะแนวโรงเรียนพนมศึกษา 
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งานแนะแนวโรงเรียนพนมศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความ สมดุลท้ังทางร่างกายความรู้คุณธรรม มีจิตสา นึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึด
มั่นในการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่านักเรียนทุกคนมีความแตกต่างกัน และนักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ  

 
หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีหลักการท่ีสำคัญ ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้

เป็นเป้าหมาย สำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะเจตคติและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล  

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ  

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับ สภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาแนะแนว  

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ได้ 
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จุดมุ่งหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุขมี

ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้  

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. มีความรู้ความสามารถในการส่ือสารการคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย  
 4. มีความรักชาติมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม                
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
ความหมายงานแนะแนว 
 การแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 คือ การแนะแนวที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีช่วงชีวิตท่ี
มีคุณภาพและสังคมท่ีดี ใช้ชีวิตอย่างเพียงพอและมีความสุข โดยมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยเหลือ
และพัฒนานักเรียนสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
 

1. การจัดกิจกรรม ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาให้แก่นักเรียนท้ังเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
เพื่อให้รู้จักนักเรียนมากขึ้น และส่งเสริมป้องกันปัญหาของนักเรียนทุกคน การจัดกิจกรรมจะ
จัดในห้องเรียนโดยมีบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

2. การจัดบริการ โดยมีครูแนะแนวเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศท่ีจำเป็นและ
ทันสมัย ท้ังด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจตนเอง
และรู้จักตนเองในทุกด้าน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนช่วยเหลือ
แก้ไขและฝึกประสบการณ์ท่ีเหมาะสม สำหรับนักเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
การศึกษาและการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 

 
ปรัชญาหลักการงานแนะแนว 
 1. บุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่าง 
 2. มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงยิ่ง 
 3. บุคคลย่อมมีศักดิ์ศรีและศักยภาพประจำตัว 
 4. บุคคลแต่ละคนย่อมต้องการความช่วยเหลือ 
 5. บุคคลจะมีความสุขเมื่อได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ีในด้านต่าง ๆ 
 6. พฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีสาเหตุ 
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ประโยชน์ของการแนะแนว 
 1. ประโยชน์แก่ผู้ปกครองหรือบิดามารดา 
  1.1 ได้รับรู้และเข้าใจสถานภาพทางการเรียนของบุตรหลานของท่าน เมื่อท่านได้มีโอกาส 
  ปรึกษาหารือกับครูแนะแนว 
  1.2 ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสท่ีบุตรหลานของท่านจะได้เรียนต่อหรือออกไปประกอบอาชีพ 
  1.3 รับรู้และเข้าใจสภาพปัญหาของเด็กวัยรุ่นเพื่อจะได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการ 
  ปรับปรุงพฤติกรรมของบุตรหลานของท่านต่อไป 
 2. ประโยชน์ต่อนักเรียน 
  2.1 ช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเองดีขึ้นและสามารถปรับปรุงตนเองในด้านการเรียน สังคมอารมณ์ 
  และสติปัญญา 
  2.2 ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างฉลาดและมีเหตุผล 
  2.3 ช่วยให้นักเรียนเข้าใจสาเหตุของปัญหาและวิธีแก้ปัญหาเพื่อสามารถดำเนินชีวิตอย่างมี 
  จุดมุ่งหมายและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 3. ประโยชน์แก่ครู 
  3.1 ช่วยครูให้เข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหารวมทั้งหาวิธีแก้ปัญหานั้น 
  3.2 ช่วยครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ 
  ของนักเรียน 
  3.3 ช่วยครูในการศึกษานักเรียนทำให้รู้จักนักเรียนดีขึ้น 
 4. ประโยชน์แก่โรงเรียน 
  4.1 ช่วยโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและความ 
  สนใจของนักเรียน 
  4.2 ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ เช่นปัญหานักเรียนเรียนไม่จบหลักสูตร หรือปัญหานักเรียนเรียนอ่อน  
  หรือหนีเรียน เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดแนะแนว 

1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้จักวางแผนชีวิตและการแก้ปัญหา มี
พัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
     2. เพื่อช่วยให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความเข้าใจพื้นฐานของนักเรียนจะได้จัดหารวบรวมข้อมูลท่ีอำนวย
ประโยชน์ต่อความต้องการของนักเรียน และช่วยสร้างบรรยากาศท่ีส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน 
     3. เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับแผนการเรียนของโรงเรียน เพื่อท่ีผู้ปกครองจะได้
เข้าใจและปฏิบัติต่อเด็กได้ดี 
     4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ในการท่ีจะช่วยพัฒนาเด็กให้เข้าใจวิธีการทำงาน และ
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข 
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ภาระงานแนะแนว 
  1. งานศึกษารวบรวมข้อมูลรายบุคคล 
          1.1 แบบทดสอบ SDQ โดยใช้แบบประเมินของสำนักงานพฒันาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข ช่วยในการคัดกรองปัญหาเด็ก ซึ่งมีท้ังหมด 3 ชุด คือ นักเรียนประเมินตนเอง 1 ชุด ครู
ประเมินนักเรียน 1 ชุด 

          1.2 การสัมภาษณ์ 
              1.2.1 การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อเท็จจริง ทำโดยสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนหรือผู้ท่ี 

   ใกล้ชิดกับนักเรียน เช่น บิดา มารดา ครูประจำช้ัน เพื่อน 
             1.2.2 การสัมภาษณ์นักเรียนโดยตรง 
          1.3 แบบสอบถามใช้สำหรับกิจกรรมคัดกรองนักเรียน เพื่อแยกแยะ นักเรียนด้านความสามารถ  

  ความถนัด ความสนใจ รวมทั้งนักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มมีปัญหา 
          1.4 การทดสอบทำให้ครูทราบถึง ความสนใจ ความสามารถ ความสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนพฤติกรรม 

  ต่าง ๆ โดยใช้ข้อทดสอบวัดบุคลิกภาพ ข้อสอบวัดความถนัด แบบทดสอบ SDQ แบบทดสอบวัด  
  EQ โดยจัดรวบรวมไว้ที่ห้องแนะแนว และท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
     2. งานสารสนเทศ 
          2.1 การจัดหาเอกสารให้บริการในห้องแนะแนว เช่นวารสารความรู้ด้านต่างๆ จุลสารและแผ่นพับ

เกี่ยวกับการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ท้ังในและต่างประเทศ ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาในรูปแบบคู่มือ
การศึกษาและแผ่นโปสเตอร์ 

          2.2 การจัดส่ือการเรียนรู้ ได้แก่ วีดิโอแนะนำการศึกษาต่อในคณะและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
วีดิโอรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การสัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

          2.3 การจัดป้ายนิเทศ ให้นักเรียนหาข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ในการปรับปรุงตนเอง ตลอดจนช่วยใน
การตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ โดยนักเรียนสามารถอ่านด้วยตนเองซึ่งเป็นการจัดแสดง “ป้ายสนเทศ” 
เป็นประจำตลอดปีการศึกษา และมีการปรับเปล่ียนข้อมูลให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 

          2.4 การจัดบรรยายจากวิทยากรและนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ใน
ด้านการปรับปรุงบุคลิกภาพ การวางตัว และการวางแผนการศึกษาต่อภายหลังจบการศึกษา 

          2.5 การจัดนิทรรศการงานแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพประจำปี 
          2.6 รวบรวมข้อมูลเสนอข่าวการศึกษาการสอบแก่นักเรียนทาง Internet 
 
     3. งานให้คำปรึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
          3.1 การให้คำปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling) โดยผู้เรียนท่ีมีปัญหาสามารถพบครู

แนะแนวด้วยตัวเองตลอดเวลา และหากพบผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ทางฝ่ายปกครองจะส่ง
ต่อให้แนะแนวช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่อไป 

          3.2 การให้คำปรึกษาแบบเป็นกลุ่ม (Group Counseling) ซึ่งจะแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่มคือ 
            1. นักเรียนท่ีมีปัญหาเหมือนกัน 
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            2. นักเรียนกลุ่มท่ีถูกคัดกรองจากแบบทดสอบ SDQ ซึ่งจะได้นักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ 
และกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา มีวิธีดำเนินการ คือ จะมีการคัดกรองนักเรียนโดยท่ีครูแนะแนวให้นักเรียนทำแบบทดสอบ 
SDQ และจากนั้นแยกเด็กจากการทำแบบทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มมีปัญหา 

               3.2.1 กลุ่มปกติ ฝ่ายแนะแนวจะจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำในช้ันเรียนตามช่วงเวลากิจกรรม 
    แนะแนว 

               3.2.2 กลุ่มเส่ียง/มีปัญหา ครูแนะแนวจะได้จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยให้ 
    คำปรึกษาเป็นกลุ่ม และร่วมทำกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม 

 
 
     4. การบริการจัดวางตัวบุคคล เป็นงานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ พิจารณานักเรียนเพื่อรับ

ทุนการศึกษา และส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนา
ศักยภาพของตนมีทักษะในการดำเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา 
รู้จักคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาในเชิงวิกฤต รวมทั้งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
     5. การติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรมแนะแนวมีครูแนะแนวปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับอาจารย์ท่ี

ปรึกษา และอาจารย์ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อติดตามผล และให้บริการช่วยเหลือเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังนำเอาผลท่ีได้มา
ปรับปรุงบริการแนะแนวต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการแนะแนว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมแนะแนว 

 
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน 
 
2. วิเคราะห์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของ 
สถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
3. กำหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ 
ด้านส่วนตัวและสังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของ 
ผู้เรียนและเป้าหมายของสถานศึกษา โดยครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 
4. กำหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เป็นระดับการศึกษาและช้ันปี 
 
5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม 
เวลาจัดกิจกรรม หลักฐานการทำกิจกรรม และการประเมินผล 
 
6. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายช่ัวโมง ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม จุดประสงค์ 
เวลา เนื้อหา/สาระ วิธีดำเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ และการประเมินผล 
 
7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
8. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 
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หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 
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การประเมินผลงานแนะแนว 

โรงเรียนพนมศึกษา 
การประเมินกิจกรรมแนะแนว ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีภารกิจท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
        ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว ผู้เรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมนิผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยครูผู้จัด
กิจกรรมมีภารกิจในการวางแผนการประเมิน ดำเนินการประเมินนำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมิน ประเมินตนเองและเพื่อน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการประเมิน ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน โดยประสานร่วมมือกับครูผู้จัดกิจกรรม ประเมิน 
บันทึก สรุปผลการพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 
 การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน ครูผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม และประเมินผล
การปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ตัดสินผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ดังนี้ 
 ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมี
ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 
 
 
   
 
 
    
 

 
 
 
 

การประเมินกิจกรรมแนะแนว 

 1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80%  
 2. ปฏิบัติกิจกรรมโดยผ่านจุดประสงค์สำคัญท่ีกำหนดในแต่ละกิจกรรม  
 3. ช้ินงาน ผลงาน และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่
 น้อยกว่า 80%  
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โครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมแนะแนว 

โรงเรียนพนมศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ภาคเรียนที่ 1 

ลำดั
บที่ 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ชั้นป ี

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวนเวลา
(ชม.) 

1  นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่า
ในตนเองและ
พัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ 

นักเรียนยอมรับ
และเห็นคุณค่า
ในรูปลักษณ์
ของตนเองและ
พัฒนาตนอย่าง
เต็มศักยภาพ  
 
 

ฉันพอใจใน
ส่ิงท่ีฉันเป็น 

บุคคลย่อมมีท้ัง
ความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจใน
รูปลักษณ์ของตน  
อย่างไรก็ตาม
รูปลักษณ์เหล่านั้นก็
เป็นส่วนหนึ่งท่ีมี
คุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดำเนินชีวิต  การ
รู้จัก เข้าใจและเห็น
คุณค่าในรูปลักษณ์
ของตนตามความ
เป็นจริง 
จะทำนักเรียน
ยอมรับตนเองและ
พร้อมท่ีจะพัฒนา
ตนตามศักยภาพ 
 
 
 
 

1. คุณค่ารูปลักษณ์
ของตนเองท้ังส่วนท่ี
พอใจและไม่พอใจ 
2. วิธีการปฏิบัติตน
ท่ีแสดงถึงการ
ยอมรับและเห็น
คุณค่าในรูปลักษณ์
ของตนเอง 
 

3 

2 นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่า
ของผู้อื่น  และ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 

นักเรียนเห็น
คุณค่าของ
บุคคลอื่นและส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีมีส่วน
เกื้อกูลต่อชีวิต
ตนและปฏิบัติ

ฉันกับคน
เกื้อกูล 

สรรพส่ิงล้วนมีส่วน
เกื้อกูลต่อการ
ดำรงชีวิตของ
มนุษย์    
การตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าของ

1. ความสัมพันธ์
และคุณค่าของ
บุคคลอื่นและส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีมีส่วน
เกื้อกูลต่อชีวิตตน 

3 
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ลำดั
บที่ 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ชั้นป ี

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวนเวลา
(ชม.) 

ต่อผู้อื่น ด้วย
ความรู้สึกเห็น
คุณค่าและ
กตัญญู 
 

บุคคลและสรรพส่ิง
รอบตัว ย่อมทำให้
นักเรียนปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นและสรรพส่ิง
อย่างเหมาะสม 

2. วิธีการปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นและส่ิงต่าง ๆท่ี
มีส่วนเกื้อกูลต่อ
ชีวิตตน อย่างเห็น
คุณค่าและกตัญญู 

3  นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
และวางแผนด้าน
การศึกษา 

นักเรียนเห็น
คุณค่าของการ
เรียน   คุณค่า
รายวิชาใน
หลักสูตร และ
พัฒนาทักษะ
การเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
สามารถนำมา
พัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนได้ 
 
 

ฉลาดเรียน
เพียรสู่ความ 
สำเร็จ 

การรู้จักและเข้าใจ
หลักสูตร การวัด
ประเมินผล อีกท้ัง
การเห็นคุณค่าการ
เรียน ตามหลักสูตร
และการเรียนรู้
วิธีการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ย่อม
ทำให้นักเรียนมี
แนวทางในการ
ปรับตัวด้านการ
เรียน เกิดแรงจูงใจ
ในการเรียน 
สามารถนำไปใช้ใน
การปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองเพื่อ
ความสำเร็จด้าน
การเรียน  และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิต   

1.หลักสูตร การวัด
และประเมินผล 
2. คุณค่าของการ
เรียน คุณค่า
รายวิชาท่ีจัดให้
เรียนตามหลักสูตร 
3. วิธีการปฏิบัติตน
เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
4.การแสวงหา
ข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

8 

4 นักเรียนมีทักษะ
การส่ือสารและ
สร้างสัมพันธภาพ 

นักเรียนรู้จัก
และเห็น
ความสำคัญของ
การส่ือสารแบบ
ใช้ภาษาและ
ท่าทาง  
สามารถส่ือสาร
ได้อย่าง
เหมาะสม 

ส่ือสารดี 
มีเพื่อน 

ภาษาท่ีใช้ในการ
ส่ือสารและสร้าง
สัมพันธภาพกับ
ผู้อื่นมีท้ังภาษาพูด
และภาษาท่าทาง 
ความเข้าใจในการ
ส่ือสารท้ังสอง
รูปแบบและการ

1. รูปแบบการ
ส่ือสารแบบใช้
ภาษาและท่าทางได้ 
2. ความสำคัญของ
การส่ือสารเพื่อ
สร้างสัมพันธภาพ
กับผู้อื่น 

3 



15 
 

ลำดั
บที่ 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ชั้นป ี

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวนเวลา
(ชม.) 

 
 
 

พัฒนาทักษะการ
ส่ือสารดังกล่าวย่อม
ทำให้นักเรียน
ส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสมและมี
สัมพันธภาพท่ีดีต่อ
ผู้อื่น 

3.การฝึกส่ือสาร
แบบใช้ภาษาและ
ท่าทางท่ีเหมาะสม 

5  นักเรียนมีทักษะ
การดำรงชีวิต
อย่างเป็น
ประโยชน์และ
ปลอดภัย 

นักเรียนรู้จัก
และเข้าใจ
คุณค่าแท้ 
คุณค่าเทียมของ
ส่ิงต่าง ๆ   
สามารถ  เลือก
บริโภค และ
อุปโภค  ได้
อย่างพอเพียง 
 
 

กิน อยู่  
ดูฟังเป็น 

การเลือกอุปโภค
บริโภคใน
ชีวิตประจำวันควร
เลือกสรรตามความ
จำเป็นและเหมาะ
แก่อัตภาพของตน  
การสร้าง 
ความเข้าใจแนวคิด
เรื่องคุณค่าแท้ และ
คุณค่าเทียมของส่ิง
ต่าง ๆ  จะช่วยให้
นักเรียนดำรงชีวิต
อย่างพอเพียง 

1. คุณค่าแท้ คุณค่า
เทียมของส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน 
2. การเลือกบริโภค
และอุปโภคส่ิงต่าง 
ๆ อย่างเหมาะสม
และพอเพียง 

3 

รวมเวลา(ชม.) 20 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 2 

ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

1 นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และวางแผน
ด้านการศึกษา 

นักเรียนรู้
ความสามารถ
ทางการเรียน
ของตนและมี
แนวทางในการ
พัฒนาผลการ
เรียน 

ฉลาดเรียน
เพียรสู่ความ 
สำเร็จ 

การรู้จักและเข้าใจ
หลักสูตร การวัด
ประเมินผล อีกท้ัง
การเห็นคุณค่าการ
เรียน คุณค่า
รายวิชาตาม
หลักสูตรและการ
เรียนรู้วิธีการเรียน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ย่อม
ทำให้นักเรียนมี
แนวทางในการ
ปรับตัวด้านการ
เรียน เกิดแรงจูงใจ
ในการเรียน 
สามารถนำไปใช้ใน
การปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองเพื่อ
ความสำเร็จด้าน
การเรียน  และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิต  
  
 
 
 

1. ระดับความ 
สามารถทางการ
เรียนของตน 
2. วิธีการปฏิบัติตน
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลการเรียน 

4 

2 นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์  ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และวางแผน
ด้านอาชีพ 

นักเรียนเห็น
คุณค่าของการ
ประกอบอาชีพ
สุจริตต่อการ
ดำรงชีวิตและ
รู้จักอาชีพสุจริต

คิดเป็นเห็น
คุณค่าอาชีพ 
 

การเรียนรู้ข้อมูล
อาชีพสุจริตของ
บุคคลในครอบครัว
เป็นการเปิดโลก
ทัศน์ทางอาชีพ
ให้แก่นักเรียน และ

1. ลักษณะและ
คุณค่าของอาชีพ
สุจริตต่อการ
ดำรงชีวิต 

4 



17 
 

ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

ในครอบครัว
อย่าง
หลากหลาย 
 

เสริมสร้างการเห็น
คุณค่าของการ
ประกอบอาชีพ
สุจริตของ
ครอบครัว 

2. ข้อมูลอาชีพ
สุจริตของบุคคลใน
ครอบครัว 
 
 

3 นักเรียนมีทักษะการ
ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย
ในเรื่องเพศ 

นักเรียนรู้จักและ
เข้าใจความ
แตกต่างทางเพศ     
สามารถปฏิบัติ
ตน  ต่อเพศท่ี
แตกต่างได้อย่าง
เหมาะสมและ
เป็นกัลยาณมิตร 
 

มิตรภาพ
ระหว่างเพศ 

การเรียนรู้ ทำ
ความเข้าใจและ
ยอมรับความ
แตกต่างระหว่าง
เพศ จะช่วยให้
นักเรียนสามารถ
ปรับตัวและปฏิบัติ
ตนต่อเพื่อนต่าง
เพศได้อย่าง
เหมาะสมและเป็น
กัลยาณมิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความแตกต่าง
ทางเพศของบุคคล
ในสังคม 
 2. วิธีการปฏิบัติ
ตนในการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นท่ีมี
ความแตกต่างทาง
เพศ 
อย่างให้เกียรติ
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อ
กัน 

4 

4 นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์  ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และวางแผน
ด้านชีวิตและสังคม 

นักเรียนยอมรับ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในชีวิตประจำวัน  
พร้อมเผชิญกับ
ปัญหาและ
วางแผน
แก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในชีวิต
ของตนเองได้  

ปัญหา 
แก้ไขได้ 

 ปัญหาเป็นส่ิงท่ี
เกิดขึ้นได้กับทุกคน  
ท้ังปัญหาเล็กน้อย
ในชีวิตประจำวัน
รวมไปถึงปัญหาท่ี
เป็นวิกฤติของชีวิต
การทำความเข้าใจ
และยอมรับปัญหา
ตามความเป็นจริง 

1. ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในชีวิตประจำวัน
ของตนเอง 
2. กระบวนการ
แก้ปัญหา 
3. วิธีการจัดการ
กับปัญหาของตน 
 

4 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

(การแก้ปัญหา
ใน
ชีวิตประจำวัน) 

ย่อมทำให้นักเรียน
พร้อมท่ีจะเผชิญ
และจัดการกับ
ปัญหา 

5 นักเรียนมีทักษะการ
จัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

นักเรียนรู้จัก
อารมณ์ท่ีเกิดขึ้น
ท้ังของตนเอง
และผู้อื่น 
สามารถจัดการ
กับอารมณ์ และ
แสดงออกได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

คล่ืนอารมณ์ การรู้จักและเท่าทัน
อารมณ์ท้ังด้านบวก
และด้านลบ 
ตลอดจนการศึกษา
ผลกระทบของ
อารมณ์ท่ีมีต่อ
ตนเองและผู้อื่น จะ
ช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้จักการ
จัดการกับอารมณ์
และแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

1. อารมณ์ด้านบวก
และด้านลบ ท่ีเกิด
ขึ้นกับตนเอง 
2. ผลกระทบของ
อารมณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
3. วิธีการจัดการ
กับอารมณ์ด้าน
บวกและด้านลบ 
 
 

4 

รวมเวลา(ชม.) 20 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่ 1 

ลำดั
บที่ 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ชั้นป ี

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

1 นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่า
ในตนเองและ
พัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ 

นักเรียน
ตระหนักและ
ภาคภูมิใจใน 
ความสามารถ
ของตนเอง 
และพัฒนาตน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ฉันทำได้ การตระหนักรู้ใน
ความสามารถของ
ตน  ทำให้นักเรียน
เกิดความรู้สึกมั่นใจ
และภาคภูมิใจใน
ตนเอง ซึ่งจะเป็น
แรงจูงใจในการ
พัฒนา
ความสามารถของ
ตนอย่างต่อเนื่อง
และเต็มตาม
ศักยภาพ   

1. ส่ิงท่ีตนสามารถ
ทำได้และเกิด
ความรู้สึก
ภาคภูมิใจ 
2. วิธีการพัฒนา
ความสามารถท่ีตน
มี อยู่ 

3 

2 นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่า
ของผู้อื่น  และ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 

นักเรียนรู้และ 
เข้าใจความ
เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองกับสรรพ
ส่ิงรอบตัว 
ตระหนักถึง
ผลกระทบจาก
การกระทำของ
ตนเองต่อบุคคล
และส่ิงอื่น  
สามารถปฏิบัติ
ตนบนพื้นฐาน
การยอมรับและ
เห็นคุณค่าต่อ
ผู้อื่น   

เราและโลก การดำเนินชีวิตของ
บุคคลย่อมมี
ความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น และสรรพส่ิง
รอบตัว  การเข้าใจ
ความสัมพันธ์
ดังกล่าว  และ
ตระหนักถึงการ
กระทำของตนท่ี
ส่งผลกระทบถึง
ผู้อื่นและส่ิงอื่น
เสมอ   จะทำให้
นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม 

1. คุณค่าและความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันระหว่างตน กับ
บุคคลและส่ิงอื่น ๆ 
รอบตัว 
2. การปฏิบัติตนท่ี
ส่งผลกระทบต่อ
บุคคลอื่นและส่ิงอื่น 
ท้ังทางดีและไม่ดี 
3. การปฏิบัติตน
บนพื้นฐานการ
ยอมรับและเห็น
คุณค่าต่อผู้อื่น 

4 

3 นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
การศึกษา 

นักเรียนรู้
จุดเด่น และจุด
ด้อยในการเรียน
สามารถพัฒนา
และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการ

การเรียน
พัฒนาได้ 

ผลการเรียนเป็นส่ิง
สะท้อนพฤติกรรม
และความสามารถ
ทางการเรียน   
ดังนั้นการค้นพบ

1. จุดเด่น จุดด้อย
ทางการเรียนใน
ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

4 
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ลำดั
บที่ 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ชั้นป ี

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

เรียนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การเรียนให้ดี
ขึ้น 
 
 

จุดเด่น จุดด้อย
ทางการเรียน  และ
เรียนรู้วิธีการ
พัฒนาการเรียนให้
มีประสิทธิภาพ จะ
ช่วยให้นักเรียน
สามารถวางแผน
พัฒนาตนเองด้าน
การเรียนให้ประสบ
ความสำเร็จ 

2. วิธีการ
พัฒนาการเรียนให้
มีประสิทธิภาพ 
3. การวาง
แผนพัฒนาตนเอง
ด้านการเรียน และ
แก้ไขจุดด้อย/
ปัญหา 
อุปสรรคในการ
เรียน 

4 นักเรียนมีทักษะ
การดำรงชีวิต
อย่างเป็น
ประโยชน์และ
ปลอดภัย 

นักเรียน
ตระหนักถึง 
หนทางแห่ง
ความเส่ือม  
เข้าใจผลกระทบ
ท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม  
สามารถปฏิบัติ
ตนเพื่อชีวิตท่ีดี
งาม ปลอดภัย
จากอบายมุข 
ต่าง ๆได้ 
 
 

ชีวิตปลอด
อบาย 

 อบายมุข 6  เป็น
หนทางท่ีนำไปสู่
ความเส่ือม   
นักเรียนควร
ตระหนักรู้  และ
เข้าใจผลเสียของ
อบายมุขท่ีเกิดขึ้น
ต่อชีวิตตน และ
สังคม พร้อมท้ัง
เรียนรู้แนวปฏิบัติ
ตนให้ปลอดจาก
อบายมุขเพื่อการ
ดำรงตนอย่าง
ปลอดภัย และใช้
ชีวิตอย่างเป็น
ประโยชน์    

1. ส่ิงท่ีจะนำตนเอง
ไปสู่หนทางแห่ง
ความเส่ือมและ
ผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและสังคม  
2. แนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อชีวิตท่ี
ดีงาม ปลอดภัยจาก
อบายมุขต่าง ๆ 
3. การปฏิบัติตน
อย่างรู้เท่าทัน
อบายมุขและภัย
สังคม 

6 

5 นักเรียนมีทักษะ
การส่ือสารและ
สร้างสัมพันธภาพ 

นักเรียนเห็น
ความสำคัญและ
ประโยชน์ของ
การส่ือสารสอง
ทางสามารถ
นำไปใช้ในการ
ส่ือสารเพื่อสร้าง

การส่ือสาร
สองทาง 
 

การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ทำให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน ควร
เป็นการส่ือสารสอง
ทาง ดังนั้นการฝึก

1. ประโยชน์และ
ความสำคัญของ
การส่ือสารสองทาง
ในการสร้าง
สัมพันธภาพ  
2. การแสดงการ
ส่ือสารสองทางเพื่อ

3 
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ลำดั
บที่ 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ชั้นป ี

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

สัมพันธภาพ 
กับผู้อื่นได้ 
 
 

ทักษะการส่ือสาร
สองทางจะทำให้
นักเรียนสามารถ
ส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เสริมสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีต่อ
กัน 

การสร้าง
สัมพันธภาพได้
อย่างเหมาะสม 

รวมเวลา(ชม.) 20 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 

ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

1 2.1 นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
การศึกษา 

นักเรียนรู้
ความสามารถ
ทางการเรียนของ
ตนและมีแนวทาง
ในการพัฒนาผล
การเรียน 

การเรียน
พัฒนาได้ 

ผลการเรียนเป็นส่ิง
สะท้อนพฤติกรรม
และความสามารถ
ทางการเรียน   
ดังนั้นการค้นพบ
จุดเด่น จุดด้อย
ทางการเรียน  และ
เรียนรู้วิธีการ
พัฒนาการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ จะช่วย
ให้นักเรียนสามารถ
วางแผนพัฒนา
ตนเองด้านการเรียน
ให้ประสพ
ความสำเร็จ 

1. ระดับความ 
สามารถทางการ
เรียนของตน 
2. วิธีการปฏิบัติ
ตนเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาผล
การเรียน 

2 

2 3.1 นักเรียนมี
ทักษะการ
จัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด 

นักเรียนรู้เท่าทัน
อารมณ์ด้านลบท่ี
เกิดขึ้น สามารถ
จัดการและ
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 
 
 

รู้ทันอารมณ์ การรู้ผลกระทบของ
อารมณ์ด้านลบท่ีมีต่อ
การดำเนินชีวิต  จะ
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
และเห็นความสำคัญ
ของการจัดการกับ
อารมณ์ตลอดจน มี
แนวทางในการ 
จัดการกับอารมณ์
ด้านลบอย่าง
เหมาะสม 

1. ผลกระทบ
ของการกระทำ
ท่ีเกิดจาก
อารมณ์ด้านลบ 
2. วิธีการ
จัดการกับ
อารมณ์ด้านลบ 
และแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 
 

4 

3 2.2 นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
อาชีพ 

นักเรียนเห็น
คุณค่าและ
ความสัมพันธ์ของ
อาชีพต่าง ๆใน
สังคม และรู้จัก
อาชีพในสังคม
อย่างหลากหลาย 

เครือข่าย
อาชีพ 

การตระหนักใน
ความสัมพันธ์และ
เกื้อกูลกันของอาชีพ
สุจริตในสังคม ย่อม
ทำให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของทุกอาชีพ 

1. ความสัมพันธ์
ของอาชีพต่าง 
ๆในสังคม 
2. คุณค่าของ
เครือข่ายอาชีพ 
 

5 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

 
 

และนำไปสู่การ
สร้างสรรค์อาชีพใหม่ 

4 2.3 นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
ชีวิตและสังคม 

นักเรียนมีส่วน
ร่วมคิดวิเคราะห์ 
ปัญหาของ
โรงเรียน สามารถ
วางแผนแก้ปัญหา
ตามศักยภาพของ
ตน 
 
 
 
 
 

โรงเรียนของ
ฉัน 

ปัญหาท่ีเกิดใน
โรงเรียนล้วนมี
ผลกระทบต่อ
นักเรียนทุกคนดังนัน้
การมีส่วนร่วมคิด
วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาในโรงเรียน
ตามความสามารถจะ
ทำให้นักเรียนเรียนรู้
การแก้ปัญหาและ
เสริมสร้างจิต
สาธารณะ   

1. พฤติกรรม
ของนักเรียนท่ี
ก่อให้เกิดปัญหา
ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและ
โรงเรียน 
2. วิธีการ
แก้ปัญหาใน
โรงเรียนท่ี
นักเรียน
สามารถมีส่วน
ร่วมและปฏิบัติ
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

5 3.3 นักเรียนมี
ทักษะการ
ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมและ
ปลอดภัยใน
เรื่องเพศ 

นักเรียน 
ตระหนักและ
สามารถประเมิน
โอกาสเส่ียงทาง
เพศ   รู้จักการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
หลีกเล่ียงการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย 

รักท่ี
ปลอดภัย 
 

การศึกษาผลกระทบ
ของการมีเพศสัมพันธ์
ท่ีไม่พร้อมและไม่
ปลอดภัย  รวมทั้ง
การรู้จักประเมิน
สถานการณ์เส่ียงท่ีจะ
นำไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัยนั้น  จะช่วย

1. สถานการณ์
ท่ีเป็นโอกาส
เส่ียงของวัยรุ่นท่ี
จะนำไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย 
2.  ผลกระทบ
ของการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่

6 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

 
 

ให้นักเรียนรู้เท่าทัน
และมีวิธีการปฏิบัติ
ตนเพื่อหลีกเล่ียง
โอกาสเส่ียงเหล่านั้น  
สามารถปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมตาม
วัย 
 

พร้อมและไม่
ปลอดภัย 
3. วิธีการปฏิบัติ
ตนเพื่อ
หลีกเล่ียงการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย 

รวมเวลา(ชม.) 20 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่ 1 

ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

1 นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่า
ในตนเองและ
พัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ 

นักเรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่า 
ความสามารถ
ของตนเองท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อผู้อื่น
และพัฒนาตน
อย่างต่อเนื่อง 
 

ชีวิตท่ีเป็น
ประโยชน์ 

การตระหนักรู้ว่า
ตนเองเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่น  
จะทำให้นักเรียน
เห็นคุณค่าใน
ตนเอง เกิดความ
ภาคภูมิใจ และมี
แรงจูงใจท่ีในการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 1. คุณค่าส่ิงท่ี
ตนทำแล้วเกิด
ประโยชน์ต่อ
ผู้อื่น 
 2. วิธีการ
พัฒนาตนอย่าง
ต่อเนื่อง 

2 

2  นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่า
ของผู้อื่น  และ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 

นักเรียนยอมรับ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
และปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นท่ีมีความ
แตกต่างกับตน
อย่างเข้าใจ 
ยอมรับและเป็น
กัลยาณมิตร 
 

รู้เขารู้เรา 
 

บุคคลย่อมมีความ
แตกต่างกันอัน
เนื่องมาจากการ
อบรมเล้ียงดูและ
ประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ การได้
เรียนรู้ความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล ย่อมทำให้
ให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจ และ
ยอมรับผู้อื่น   
สามารถปฏิบัติตน
ในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 

1. ความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล
ได้ 
2. วิธีปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นท่ีมี
ความแตกต่าง
กับตนอย่าง
เข้าใจ ยอมรับ
และมีความสุข 

2 

3 นักเรียนมีทักษะ
การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด 

นักเรียนตระหนัก
ถึงผลดีของการ
คิดทางบวก 
ฝึกปฏิบัติและ
นำไปใช้ใน
สถานการณ์ท่ีเป็น

คิดบวก ชีวิต
บวก 
 

ความคิดนำไปสู่การ
กระทำดังนั้นการ
สร้างเสริมให้
นักเรียนมีความคิด
ทางบวก รู้จักมอง
ด้านดีของ

1. ลักษณะการ
คิดทางบวกและ
ทางลบ 
2. ผลกระทบ
ของการคิด
ทางบวกและ

2 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

ทุกข์หรือไม่พึง
พอใจ  
 
  
 

เหตุการณ์หรือส่ิง
รอบตัวโดยเฉพาะ
อุปสรรคและปัญหา
ย่อมส่งผลให้
นักเรียนมีทางออก
สำหรับปัญหาท่ี
หลากหลาย 
สามารถจัดการกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
อย่างเหมาะสม 

ทางลบท่ีมีต่อ
การดำเนินชีวิต  
3. ความสำคัญ
ของการการคิด
ทางบวกท่ีมีต่อ
การดำเนินชีวิต 
4. ความคิด
ทางบวกใน
สถานการณ์ท่ี
เป็นทุกข์หรือไม่
พึงพอใจ  

4  นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
การศึกษา 

นักเรียนตระหนัก
รู้ความสามารถ   
และความถนัด
ทางการเรียนของ
ตน มีแนวทางใน
การพัฒนาตน
ด้านการเรียน  
และสามารถ
วางแผน
การศึกษาต่อได้
อย่างเหมาะสม
กับตนเอง  

เรียนรู้สู่
อนาคต 

การรู้จักตนเอง
อย่างรอบด้านท้ัง
ความสามารถ 
ความถนัด ความ
สนใจ  เป้าหมาย
ชีวิตของตน  
รวมทั้งข้อมูลโลก
กว้างการศึกษาต่อ
ท่ีหลากหลาย  จะ
ช่วยให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจและมี
แนวทางพัฒนา
ตนเอง   และ
สามารถวางแผน
การศึกษาต่อได้
อย่างเหมาะสม 
เพื่อไปสู่เป้าหมายท่ี
ต้องการ 

1. ระดับ
ความสามารถ
ทางการเรียน
ของตน 
2. วิธีการพัฒนา
ตนด้านการ
เรียน 
3. โลกกว้าง
การศึกษาต่อ
สำหรับผู้จบ  
ม.3 
 

10 

 นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
อาชีพ 

นักเรียนวางแผน
เข้าสู่อาชีพท่ี
สอดคล้องกับ
ความสนใจ
บุคลิกภาพ และ
ความสามารถ
ของตนเอง 

อาชีพท่ี
สนใจ 

การประกอบอาชีพ
เป็นเป้าหมาย
สำคัญของนักเรียน 
การสำรวจตนเอง
ในด้านความสนใจ 
ความ 

1. บุคลิกภาพ
ทางอาชีพและ
อาชีพท่ี
สอดคล้องกับ
บุคลิกภาพของ
ตน 

4 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

 
 
 

สามารถและ
บุคลิกภาพ   
รวมถึงการศึกษา
ข้อมูลอาชีพอย่าง
หลากหลายจะช่วย
ให้นักเรียนสามารถ
วางแผนเข้าสู่อาชีพ
ท่ีสนใจได้อย่าง
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับตน 

2. ข้อมูลอาชีพ
ท่ีสนใจ  
3. การวางแผน
เข้าสู่อาชีพท่ี
สอดคล้องกับ
ความสนใจ
บุคลิกภาพ และ
ความสามารถ 

รวมเวลา(ชม.) 20 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2 

ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

1 นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
การศึกษา 

นักเรียนตระหนัก
รู้ความสามารถ   
และความถนัด
ทางการเรียนของ
ตน มีแนวทางใน
การพัฒนาตน
ด้านการเรียน  
และสามารถ
วางแผน
การศึกษาต่อได้
อย่างเหมาะสม
กับตนเอง  

เรียนรู้สู่
อนาคต 

การรู้จักตนเอง
อย่างรอบด้านทั้ง
ความสามารถ 
ความถนัด ความ
สนใจ  เป้าหมาย
ชีวิตของตน  
รวมทั้งข้อมูลโลก
กว้างการศึกษาต่อ
ที่หลากหลาย  จะ
ช่วยให้นักเรียน
เกิดแรงจูงใจและมี
แนวทางพัฒนา
ตนเอง   และ
สามารถวางแผน
การศึกษาต่อได้
อย่างเหมาะสม 
เพื่อไปสู่เป้าหมาย
ที่ต้องการ 

1. ระดับความถนัด
ทางการเรียนของ
ตน 
2.  การวางแผน
การศึกษาต่อของ
ตนเอง   

8 

2 นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้านชีวิต
และสังคม 

นักเรียนมีส่วน
ร่วมคิดวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชน
ทีตนอาศัย 
สามารถวางแผน
และปฏิบัติตนเพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาของ
ชุมชนตาม
ศักยภาพของ
ตนเอง 
 

รอบบ้านเรา ปัญหาในชุมชนมี
ผลกระทบต่อทุก
คนท่ีอาศัยอยู่
ร่วมกัน 
ดังนั้นการสร้าง
ความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมดูแล 
ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาในชุมชน
ตามศักยภาพจึง
เป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนมี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
วางแผนและ
แก้ปัญหา  

1. สภาพปัญหาของ
ชุมชนทีตนอยู่อาศัย 
2. ความสามารถ
ของตนท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ช่วยแก้ปัญหาใน
ชุมชน  
3. วิธีปฏิบัติตนท่ี
เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

2 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

ตลอดจนเป็นการ
เสริมสร้างจิต
สาธารณะ 

3  นักเรียนมีทักษะ
การส่ือสารและ
สร้างสัมพันธภาพ 

นักเรียนเห็น
ความสำคัญของ
การปฏิเสธ   
สามารถปฏิเสธ
และยืนยันการ
ปฏิเสธใน 
สถานการณ์ท่ี ไม่
ต้องการหรือเป็น
ภัยต่อชีวิตได้ 
 
 

ทักษะการ
ปฏิเสธ 

การปฏิเสธเป็น
ทักษะชีวิตท่ีสำคัญ 
และจำเป็นต้อง
ได้รับการฝึกฝน
โดยเฉพาะการ
ปฏิเสธใน
สถานการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ซึ่งอาจ
นำไปสู่โอกาสเส่ียง
ท่ีเป็นภัยต่อชีวิต  
การปฏิเสธอย่างถูก
วิธีจะช่วยให้
นักเรียนรอดพน้
จากการถูก 
ชักจูงสู่สถานการณ์
ท่ีเป็นภัยต่อชีวิต
และช่วยรักษา
สัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น 

1. ความสำคัญและ
ขั้นตอนการปฏิเสธ
และยืนยันการ
ปฏิเสธใน
สถานการณ์ท่ีไม่
ต้องการหรือเป็นภัย
ต่อชีวิต 
2. การแสดงการ
ปฏิเสธและยืนยัน
การปฏิเสธใน
สถานการณ์ท่ี ไม่
ต้องการหรือเป็นภัย
ต่อชีวิต  

2 

4 นักเรียนมีทักษะ
การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม
และปลอดภัยใน
เรื่องเพศ 

นักเรียน รู้เท่าทัน
อารมณ์ ความคิด
และความรู้สึก
ของเพศตรงข้าม  
สามารถปฏิบัติตน
ต่อเพศตรงข้าม
อย่างเหมาะสม 
 
 

ชายหญิง 
คิดต่าง 

อารมณ์และ
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น
ในสถานการณ์ต่าง 
ๆระหว่างหญงิและ
ชาย มีความ
แตกต่างกัน
โดยเฉพาะ ใน
สถานการณ์เส่ียงท่ี
จะนำไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ การ
รู้เท่าทันอารมณ์ 
ความคิด ความรู้สึก
ของหญิงและชาย

1. อารมณ์ 
ความคิด ความรู้สึก
ของเพศชายและ
เพศหญิงท่ีมีต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ทางเพศ 
2. วิธีการปฏิบัติตน
กับเพศตรงข้ามท่ี
เหมาะสม 
 

4 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

ย่อมทำให้นักเรียน
เข้าใจ สามารถ
หลีกเล่ียงและ
ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมในเรื่อง
เพศ 

5 นักเรียนมีทักษะ
การดำรงชีวิต
อย่างเป็น
ประโยชน์และ
ปลอดภัย 

นักเรียน รู้จักและ
เข้าใจการปฏิบัติ
ตนตามแบบของ
คนสู้ชีวิต  และ
สามารถนำไปใช้
ในการเผชิญและ
จัดการกับปัญหา 
เพื่อการดำรงชีวิต
อย่างมีความสุข   
 
 

ชีวิต อึด ฮึด 
สู้ 

  พลังสุขภาพจิต 
(RQ) คือ
ความสามารถทาง
อารมณ์และจิตใจ
ในการปรับตัวและ
ฟื้นตัวกลับสู่ภาวะ
ปกติภายหลังท่ีพบ
เหตุการณ์วิกฤติ
หรือสถานการณ์ท่ี
เกิดความ
ยากลำบากในชีวิต 
การเสริมสร้างให้
นักเรียนมีพลัง
สุขภาพจิต(“อึด ฮึด 
สู้”) จะช่วยให้
นักเรียนสามารถ
เผชิญกับปัญหา
และวิกฤติในชีวิตได้   

1. ความหมายและ
คุณลักษณะของคน
สู้ชีวิต  
2. วิธีการปฏิบัติตน
เมื่อเผชิญกับปัญหา
และการปรับตัวเพื่อ
ดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขตามสภาพ
ของตน 
 
 

4 

รวมเวลา(ชม.) 20 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1 

ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการ
เรียนรู้(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา(ชม.) 

1 นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่า
ในตนเองและ
พัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ 

นักเรียนตระหนัก
และยอมรับ
คุณลักษณะของ
ตนเอง  สามารถ
พัฒนาและ
ปรับปรุงตนได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

 ฉันพัฒนา
ได้ 

บุคคลต่างมี
ลักษณะส่วนตนท่ี
หลากหลาย  การ
รู้จักและยอมรับ
คุณลักษณะของตน
ท้ังข้อดีและ
ข้อบกพร่อง จะช่วย
ให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาข้อดีและ
ปรับปรุง
ข้อบกพร่องของ
ตนเองได้ 

1. คุณลักษณะ
ส่วนดีและ
ข้อบกพร่องของ
ตน  
2.  วิธีการ
พัฒนา และ
ปรับปรุงตนเอง  

3 

2 นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่า
ของผู้อื่น  และ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 

นักเรียนเข้า
ใจความต้องการ
พื้นฐานทางจิตใจ
ของมนุษย์ 
สามารถปฏิบัติตน
ในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างเข้าใจ 
 
 

 ฉันกับคน
รอบข้าง 

มนุษย์มีความ
ต้องการพื้นฐานทาง
จิตใจท่ีเหมือนกัน 
ได้แก่ความต้องการ
ความมั่นคง
ปลอดภัย ความรัก 
การยอมรับ การมี
ส่วนร่วมตลอดจน
การเห็นคุณค่าใน
ตนเองการตระหนัก
และเข้าใจความ
ต้องการพื้นฐานทาง
จิตใจเหล่านี้ จะทำ
ให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม 

1. ความ
ต้องการพื้นฐาน
ทางจิตใจของ
มนุษย์  
2. แนวทางการ
ปฏิบัติตนใน
การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างเข้า 
ใจ 
 
 

4 

3 นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และ

นักเรียนเห็น
คุณค่าของการ
เรียน  คุณค่าของ
รายวิชาใน
หลักสูตรและ

เรียนรู้อย่าง
เข้าใจ  

การตระหนักใน
คุณค่าของการเรียน
และคุณค่าของ
รายวิชาตาม
หลักสูตรซึ่งเป็น

1. หลักสูตร 
การวัดและ
ประเมินผล 
2. คุณค่าของ
การเรียน 

5 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการ
เรียนรู้(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา(ชม.) 

วางแผนด้าน
การศึกษา 

พัฒนาทักษะการ
เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ   
 

ประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิตจะทำให้
นักเรียนเกิด
แรงจูงใจในการ
พัฒนาทักษะและ
ความสามารถ 
ทางการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
ความสำเร็จ
ทางการเรียน 
 
 

คุณค่ารายวิชา 
ตามหลักสูตร 
3. วิธีการปฏิบัติ
ตนเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียน
ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
4. วิธีการ
แสวงหาข้อมูล
จากแหล่ง
เรียนรู้ท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียน 

4 นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้านชีวิต
และสังคม 

นักเรียนรู้เท่าทัน
ปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นกับตนเอง 
และฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างถูก
วิธี 
 
 
 
 

ทางออกของ
ชีวิต 

การรู้เท่าทัน  เข้าใจ
และยอมรับปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นกับตน 
ประกอบกับ
การศึกษา
กระบวนการ
แก้ปัญหา รวมทั้ง
การฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาจะช่วยให้
นักเรียนมีวิธีการ
จัดการกับปัญหา
ของตนได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

1. ปัญหาของ
นักเรียน 
2. กระบวนการ
แก้ปัญหา  
3. วิธีการ
จัดการกับ
ปัญหาของ
นักเรียน 
 
 
 

4 

5 นักเรียนมีทักษะ
การส่ือสารและ
สร้างสัมพันธภาพ 

นักเรียนรู้จักและ
เห็น 
ความสำคัญ ของ
การฟัง 
ท้ังเนื้อหาและ
ความรู้สึก  

การฟังอย่าง
เข้าใจ 

การฟังเป็นส่วน
หนึ่งท่ีสำคัญของ
การส่ือสารระหว่าง
บุคคล การฟังท่ีดี
คือการฟังท้ังเนื้อหา
และความรู้สึก ซึ่ง
จะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจและนำไปสู่

1.ทักษะการฟัง
เนื้อหาและ
ความรู้สึก 
 2. ความสำคัญ
และประโยชน์
ของการฟัง
อย่างเข้าใจท้ัง

4 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการ
เรียนรู้(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา(ชม.) 

สามารถส่ือสาร
กับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม    
 
 

การส่ือสารกับผู้อื่น
ได้อย่างเหมาะสม
และเกิด
สัมพันธภาพท่ีดี 
 
 

เนื้อหาและ
ความรู้สึก 
3. ฝึกการ
ส่ือสารกับผู้อื่น
อย่างสอดคล้อง
กับเนื้อหาและ
ความรู้สึก 
รวมเวลา(ชม.) 20 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 2 

ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ป ี

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา 

1 นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
การศึกษา 

นักเรียนเห็น
คุณค่าของการ
เรียน  คุณค่า
ของรายวิชาใน
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
การเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ   
 

เรียนรู้อย่าง
เข้าใจ  

การตระหนักใน
คุณค่าของการ
เรียนและคุณค่า
ของรายวิชาตาม
หลักสูตรซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิตจะทำให้
นักเรียนเกิด
แรงจูงใจในการ
พัฒนาทักษะและ
ความสามารถ 
ทางการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
ความสำเร็จ
ทางการเรียน 

วิธีการปฏิบัติตน
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลการเรียน 

4 

2 นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
อาชีพ 

 นักเรียนรู้ข้อมูล
อาชีพท่ี
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของ
ตลาดแรงงาน
และวางแผน
พัฒนาตนเพื่อ
เตรียมตัวเข้าสู่
งานอาชีพ 
 
 

อาชีพของ
ฉัน 

การมีเป้าหมาย
อาชีพ และ
การศึกษาข้อมูล
แนวโน้มความ
ต้องการอาชีพใน
อนาคต รวมถึง
คุณลักษณะของ
บุคคลท่ี
ตลาดแรงงาน
ต้องการ เป็น
แนวทางในการ
พัฒนานักเรียนเพื่อ
เตรียมตัวเช้าสู่โลก
ของงานอาชีพ 

1. ข้อมูลอาชีพท่ี
สอดคล้องกับ 
แนวโน้มความ
ต้องการอาชีพใน
ตลาดแรงงาน 
3. คุณลักษณะของ
บุคคลท่ี
ตลาดแรงงาน
ต้องการ 
 4. แนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะ
ของตนเพื่อเตรียม
เข้าสู่งานอาชีพ 

4 

3 นักเรียนมีทักษะ
การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด 

 นักเรียนรู้
สาเหตุของ
ความเครียด
ตลอดจน
ผลกระทบท่ีมีต่อ

เครียด….ภัย
ใกล้ตัว 
 

ความเครียดเป็น
ภาวะอารมณ์ท่ี
ส่งผลต่อร่างกาย 
และจิตใจการรู้เท่า
ทันอารมณ์และ

1. สาเหตุและ
ผลกระทบของ
ความเครียด 
2. แนวทางการ 

4 



35 
 

ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ป ี

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา 

ชีวิต  รู้วิธีการ
จัดการกับ
ความเครียดและ
สามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 
 

สาเหตุของ
ความเครียดรวมทั้ง
การศึกษาวิธีการ
จัดการกับ
ความเครียดจะช่วย
ให้นักเรียนสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตอย่างเหมาะสม 

จัดการกับ
ความเครียด 
 
 

4 นักเรียนมีทักษะ
การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม
และปลอดภัยใน
เรื่องเพศ 

นักเรียน 
ตระหนักถึง
ผลกระทบของ
การมีคู่รักและ
การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัยท่ีมีต่อ
ชีวิตด้านการ
เรียน ครอบครัว
และสังคม    
รู้จักวิธีปฏิบัติตน
ทางเพศได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 
และหลีกเล่ียง
โอกาสการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย  

รักใสๆ ใส่ใจ
คิด 

  การศึกษา
ผลกระทบของการ
มีคู่รักและการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย  ท่ีมีต่อ
ชีวิตท้ังด้านการ
เรียน ครอบครัว
และสังคม ย่อมทำ
ให้นักเรียนเข้าใจ
และมีแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
หลีกเล่ียงโอกาส
เส่ียงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย  

1. ผลกระทบของ
การมีคู่รักและการ
มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย  
2. แนวทางการ
ปฏิบัติตนต่อเพื่อน
ต่างเพศท่ีเหมาะสม
กับวัย และการ
หลีกเล่ียงโอกาส
เส่ียงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย 

5 

5 นักเรียนมีทักษะ
การดำรงชีวิต
อย่างเป็น
ประโยชน์และ
ปลอดภัย 

นักเรียนรู้และ
เข้าใจ
ความสำคัญของ
การบริหาร
การเงินและเวลา 
สามารถวาง
แผนการใช้เงิน
และเวลาของ
ตนเองได้อย่าง

คุณค่าของ
เงินและเวลา 

การบริหารเงินและ
เวลาเป็นส่ิงสำคัญ
ในการดำเนินชีวิต 
ดังนั้นการเห็น
คุณค่าของการใช้
เงินและเวลาอย่าง
เหมาะสม จะทำให้
นักเรียนมีแนวทาง
ในการวางแผนและ

1. ความสำคัญและ
คุณค่าของเงินและ
เวลา 
2. แนวทางการใช้
เงินและเวลาอย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 

3 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ป ี

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา 

เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

บริหารเงินและ
เวลาได้อย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
ชีวิต  

รวมเวลา(ชม.) 20 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่ 1 

ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการ
เรียนรู้

(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

1 นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่า
ในตนเองและ
พัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ 

นักเรียนรู้จักและ
เข้าใจค่านิยมท่ี
ตนให้ความสำคัญ  
มีแนวทางการ
พัฒนาตนให้
สอดคล้องกับ
ค่านิยมอย่าง
เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ 
 

ค่านิยมกับ
คุณค่าของ
ชีวิต 

ค่านิยมคือส่ิงท่ีบุคคล
ให้คุณค่าและเป็น
แรงจูงใจในการ
กระทำส่ิงต่าง ๆ 
ดังนั้นการตระหนักรู้
และพัฒนาค่านิยม
ของตนให้เหมาะสม
และเป็นประโยชน์จะ
ช่วยให้นักเรียน
สามารถพัฒนาตนได้
เต็มตามศักยภาพ 

1. ค่านิยมท่ี
นักเรียนให้
ความสำคัญ 
2. แนว
ทางการ
พัฒนาตนให้
สอดคล้องกับ
ค่านิยมอย่าง
เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ 
 

3 

2 นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่า
ของผู้อื่น  และ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 

นักเรียนเข้าใจ
และตระหนักถึง
ความสำคัญของ
บุคคลใน
ครอบครัวที่มีส่วน
เกื้อกูลต่อชีวิตตน
และปฏิบัติตนต่อ
คนในครอบครัว
ด้วยความรู้สึก
เห็นคุณค่าและ
กตัญญู 
 
 

 ฉันกับคน
ในครอบครัว 

ครอบครัวเป็น
พื้นฐานสำคัญของ
ชีวิต  สัมพันธภาพท่ีดี 
ความรัก ความอบอุ่น
ภายในครอบครัวจะ
ช่วยหล่อหลอมบุคคล
ให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ ดังนั้นการได้
เรียนรู้และเข้าใจใน
บทบาท หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อกัน
ในครอบครัวจะทำให้
นักเรียนมีแนว
ทางการปฏิบัติตนต่อ
คนในครอบครัวอย่าง
เหมาะสม 

1. 
ความสำคัญ
และคุณค่า
ของคนใน
ครอบครัวที่มี
ส่วนเกื้อกูลต่อ
ชีวิตตน 
2. แนว
ทางการ
ปฏิบัติตนต่อ
คนใน
ครอบครัว
อย่างเห็น
คุณค่าและ
กตัญญู 

4 

3 นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
การศึกษา 

นักเรียนสามารถ
ปรับปรุงแก้ไข
ตนเองด้านการ
เรียนและวางแผน
พัฒนาการเรียน 
ได้อย่าง
สอดคล้องกับ 

เป้าหมายสู่
อนาคต 

การมีเป้าหมายการ
เรียนท่ีชัดเจน  จะ
เป็นแรงจูงใจให้
นักเรียนแสวงหา
แนวทางในการ
พัฒนาตนเองทางการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง

1. 
ความสามารถ
ทางการเรียน 
 2. เป้าหมาย
การศึกษาต่อ     
3. วิธีการ
พัฒนาตนด้าน

7 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการ
เรียนรู้

(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

เป้าหมาย
การศึกษาของตน 
 

เพื่อไปสู่เป้าหมาย
ทางการเรียนของตน 

การเรียน
อย่าง
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย
การศึกษา 

4 นักเรียนมีทักษะ
การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด 

นักเรียนตระหนัก
รู้และยอมรับ
ปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นกับตน  
สามารถจัดลำดับ
ความสำคัญของ
ปัญหาและจัดการ
ได้อย่างเหมาะสม  
 
 

จัดใจก่อน
จัดการ 
 

ความเครียดเป็นผล
จากการสะสมปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน  
ดังนั้นการจัดลำดับ
ความสำคัญของ
ปัญหาจะช่วยให้
นักเรียนสามารถ
จัดการกับ
สถานการณ์ท่ีเป็น
ปัญหาเหล่านั้นได้
อย่างเหมาะสม
ตามลำดับ
ความสำคัญ 
 
 
 
 
 
 

1. ปัญหาของ
นักเรียน 
2. การ
จัดลำดับ
ความสำคัญ
ของปัญหา
และวิธีการ
จัดการกับ
ปัญหาอย่าง
เหมาะสม 
 
 

3 

5 นักเรียนมีทักษะ
การส่ือสารและ
สร้างสัมพันธภาพ 

นักเรียนรู้จักและ
เห็นความสำคัญ
ของ 
พฤติกรรมการ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม    
สามารถ
แสดงออกได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

การ
แสดงออก
อย่าง
เหมาะสม 

พฤติกรรมการ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการส่ือสารท่ี 
ช่วยให้นักเรียน
สามารถส่ือสารได้
อย่างสอดคล้องกับ
ความรู้สึกและความ
ต้องการของตน โดย
สามารถรักษา

1. รูปแบบ
และ
ความสำคัญ
ของ
พฤติกรรมการ
แสดงออก
อย่าง
เหมาะสม 
2. ฝึก
พฤติกรรมการ
แสดงออก

3 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการ
เรียนรู้

(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

สัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างตนและผู้อื่น 

อย่าง
เหมาะสม 
 
 

รวมเวลา(ชม.) 20 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 2 

ลำดั
บที่ 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ป ี

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

1 นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
อาชีพ 

นักเรียนรู้ค่านิยม
ในงานอาชีพของ
ตนเองและรู้
ข้อมูลอาชีพท่ี
สอดคล้องกับ
ค่านิยมของตน 
 

ค่านิยมใน
งานอาชีพ 

การสำรวจค่านิยม
ในงานอาชีพ จะทำ
ให้นักเรียน รู้จัก
และเข้าใจตนเอง 
ตลอดจนมีแนวทาง
ในการวางแผนไปสู่
อาชีพท่ีสอดคล้อง
และเหมาะสมกับ
ค่านิยมของตน 

1. ค่านิยมใน
งานอาชีพของ
ตน 
 2. ข้อมูลอาชีพ
ท่ีสอดคล้องกับ
ค่านิยมของตน 
 
 
 
 

5 

2 นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้านชีวิต
และสังคม 

นักเรียนร่วมคิด
วิเคราะห์ปัญหา
ของชุมชนและ
สังคม  สามารถ
วางแผนเพื่อการมี
ส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาตาม
ศักยภาพของตน  
 
 
  

เมืองน่าอยู่ การสร้างความ
ตระหนักและการมี
ส่วนร่วมดูแล 
ช่วยเหลือแก้ปัญหา
ในสังคมตาม
ศักยภาพ   เป็นการ
ปลูกฝังและส่งเสริม
ให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะอันเป็น
คุณลักษณะสำคัญ
ในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 
 
 
 
 
 

1. สภาพปัญหา
ของชุมชนและ
สังคมท่ีตนอาศัย 
2. การปฏิบัติ
ตนในการมีส่วน
ร่วมแก้ปัญหา
ชุมชนและสังคม
ตามศักยภาพ  
  
 

4 

3 นักเรียนมีทักษะ
การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม
และปลอดภัยใน
เรื่องเพศ 

นักเรียนตระหนัก
ถึง 
ผลกระทบของ
ปัญหาท่ีเกิดจาก
ความรัก    

รักให้ดีด้วย 
อีคิว 

การเสริมสร้างวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ 
จะช่วยให้นักเรียนมี
เหตุผล  มีจิตใจท่ี
เข้มแข็ง  รู้จัก
ควบคุมอารมณ์และ
มีแนวทางจัดการ

1. ผลกระทบ
ของปัญหาท่ีเกิด
จากความรัก 
2. วิธีการ
จัดการปัญหาท่ี
เกิดจากความ

6 
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ลำดั
บที่ 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ป ี

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

และสามารถ
จัดการกับปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม   
 
 
 

กับปัญหาท่ีเกิดจาก
ความรักได้อย่าง
เหมาะสม 

รักอย่าง
เหมาะสม 

4 นักเรียนมีทักษะ
การดำรงชีวิต
อย่างเป็น
ประโยชน์และ
ปลอดภัย 

นักเรียนตระหนัก
ถึง 
สถานการณ์ใน
สังคมท่ีเป็น
อันตราย 
ต่อตนเองและ
สามารถปฏิบัติตน
เพื่อให้ปลอดภัย
จากภัยสังคม  
 
 

ภัยสังคม 
 
 

ภัยสังคมมี
หลากหลายและ
ปรับเปล่ียนรูปแบบ 
ไปตามการ
เปล่ียนแปลงของ
สังคม ดังนั้นการ
เรียนรู้สถานการณ์
ท่ีเป็นภัยในสังคม  
เป็นส่ิงสำคัญท่ีทำ
ให้นักเรียนรู้เท่าทัน
และสามารถปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัยจาก 
ภัยสังคม 

1. สถานท่ีและ 
สถานการณ์ 
ท่ีเป็นภัยต่อ
นักเรียน 
2. แนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อให้
ปลอดภัยจาก
ภัยต่าง ๆ ใน
สังคม   
   

5 

รวมเวลา(ชม.) 20 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 1 

ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

1 1.1 นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่า
ในตนเองและ
พัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ 

นักเรียนรู้
เป้าหมายชีวิต
ของตนองและ
สามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่
เป้าหมาย    
 
 

ชีวิตมีค่า 
ชีวิตมี
เป้าหมาย 

บุคคลควรมี
เป้าหมายในการ
ดำเนินชีวิต   การมี
เป้าหมายท่ี
สอดคล้องกับ
ตนเองจะทำให้
นักเรียนเกิด
แรงจูงใจและมี
แนวทางในการ
พัฒนาตนเองและ
ดำเนินชีวิตอย่างมี
คุณค่าเพื่อไปสู่
เป้าหมาย 

1. เป้าหมาย
ชีวิตของ
นักเรียน 
2. วิธีการพัฒนา
ตนเองเพื่อไปสู่
เป้าหมาย  
 

3 

2 1.2. นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่า
ของผู้อื่น  และ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 

นักเรียนตระหนัก
ในความสำคัญ
และคุณค่าของ
ความเป็นชาติ
ไทยท่ีก่อเกิดและ
เกื้อกูลต่อชีวิตตน 
สามารถปฏิบัติตน
ได้อย่างคนรู้คุณ
แผ่นดิน 
 
 

รู้คุณแผ่นดิน ความเป็นชาติไทย
จะมั่นคงและดำรง
อยู่ได้เพราะบุคคล
ในชาติมีจิตสำนึก
รักและรู้บุญคุณ
ของแผ่นดินเกิด 
พร้อมท่ีจะปฏิบัติ
ตนอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถเพื่อ
การตอบแทน
บุญคุณแผ่นดินตาม
บทบาทและหน้าท่ี
ของการเป็น
พลเมืองท่ีดี  
 

1. ความสำคัญ
และคุณค่าของ
ความเป็นชาติ
ไทยท่ีเกื้อกูลต่อ
ชีวิตตน 
 2. การปฏิบัติ
ตนอย่างรู้คุณ
แผ่นดินตาม
รัฐธรรมนูญ 

4 

3 2.1 นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และ

นักเรียนสามารถ
วางแผนเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายใน
อนาคตทางการ
เรียนในอนาคต 
  

มุ่งมั่นสู่
เป้าหมาย 

การรู้จัก  เข้าใจ
และยอมรับ
ความสามารถ และ
ความถนัดทางการ
เรียนของตนตาม
ความเป็นจริง  เป็น

1.ความสามารถ
และความถนัด
ทางด้านการ
เรียนของตนเอง 
2. การวางแผน
เพื่อมุ่งสู่

10 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ปี 

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

วางแผนด้าน
การศึกษา 

 ส่ิงสำคัญท่ีทำให้
นักเรียนกำหนด
เป้าหมายทางการ
เรียนได้สอดคล้อง
กับตน สามารถ
พัฒนาตนไปสู่
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
ทางการเรียนใน
อนาคต  

4 2.2 นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
อาชีพ 

นักเรียนวางแผน
เข้าสู่อาชีพท่ี
สนใจและ
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของ
ตน 
 
 

ชีวิตกับการ
ทำงาน 

การประกอบอาชีพ
มิได้เป็นเพียงการ
หารายได้เพื่อเล้ียง
ชีวิตแต่อาชีพยัง
เป็นการสะท้อนวิถี
ชีวิตของบุคคล  
ดังนั้นการประกอบ
อาชีพท่ีสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของ
ตนย่อมทำให้บุคคล
มีความสุขในการ
ทำงาน  มีแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตน
และพัฒนางานให้
ก้าวหน้าต่อไป 

1. ข้อมูลอาชีพ
ท่ีสนใจและ
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของ
ตน 
2. การวางแผน
เข้าสู่อาชีพท่ีตน
สนใจ 
 

3 

รวมเวลา(ชม.) 20 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 2 

ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ป ี

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

1 นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้านชีวิต
และสังคม 

นักเรียนรู้และ
เข้าใจ
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ   
สามารถวางแผน
แก้ปัญหาของตน 
 
 

คลายปม การรู้จักประยุกต์ใช้
กระบวนการ
แก้ปัญหา เพื่อการ
จัดการกับปัญหา
ของตน จะช่วยให้
นักเรียนมีแนวทาง
ในการวางแผน
แก้ปัญหาได้อย่าง
หลากหลายและ
เหมาะสม 

 1.กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
2. การวางแผน
แก้ปัญหาของ
ตนอย่างเป็น
ระบบ 

4 

2 นักเรียนมีทักษะ
การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด 

นักเรียนรู้จักใช้
มุมมองเชิงบวก
มองปัญหาอย่าง
รอบด้าน และ 
สามารถนำมาใช้
ในการจัดการกับ
ปัญหา 
ในชีวิตได้อย่าง   
สร้างสรรค์ 
 
 

มุมมอง ปัจจัยสำคัญท่ีทำให้
บุคคลมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อ
ปัญหาไปในทิศทาง
ใดย่อมขึ้นอยู่ท่ี
มุมมองของบุคคล 
ดังนั้นการเปล่ียน
มุมมองท่ีมีต่อ
ปัญหาในชีวิตเป็น
มุมมองเชิงบวกจะ
ช่วยลดความเครียด
และ สามารถ
จัดการกับปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 

1. มุมมองเชิง
บวก 
 2. แนวทางการ
จัดการกับ
ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

4 

3 นักเรียนมีทักษะ
การส่ือสารและ
สร้างสัมพันธภาพ 

นักเรียนรู้จัก 
รูปแบบการ
ส่ือสารเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพตาม
แนวคิด TA 
และสามารถ  
เลือกรูปแบบเพื่อ

รูปแบบการ
ส่ือสาร 
แบบ TA 

การศึกษาและ
วิเคราะห์รูปแบบ
การส่ือสารของตน
ตามแนวคิด TA จะ
ช่วยให้นักเรียน
สามารถเลือกใช้
รูปแบบส่ือสารได้

1. รูปแบบ 
การส่ือสารเพื่อ
สร้าง
สัมพันธภาพ 
ตามแนวคิด  
T.A. 

4 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ป ี

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

การส่ือสารได้
อย่างเหมาะสม 
 

อย่างสอดคล้อง
เหมาะสมกับบุคคล
และสถานการณ์ 
อันนำไปสู่การสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดี 
ต่อกัน 

2. ฝึกการ
ส่ือสารเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น 
 

4 นักเรียนมีทักษะ
การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม
และปลอดภัยใน
เรื่องเพศ 

นักเรียนรู้จัก
บทบาท และ
หน้าท่ีของบุคคล
ในครอบครัว  
สามารถวางแผน
สำหรับการใช้ชีวิต 
ครอบครัวใน
อนาคตได้อย่าง
อบอุ่นและเป็นสุข  
  
 

ครอบครัว 
เป็นสุข 

ครอบครัวเป็น
สถาบันสำคัญ 
ในการสร้างชีวิตท่ี
เป็นสุขและเป็น
รากฐานของสังคม
ท่ีเข้มแข็ง  ดังนั้น
การศึกษาเพื่อความ
เข้าใจและเตรียมตัว
วางแผนชีวิต
ครอบครัวใน
อนาคตจึงเป็นส่ิง
สำคัญท่ีนักเรียน
ต้องเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 

1. บทบาท 
หน้าท่ีของ
บุคคลใน
ครอบครัว 
 2. แนวทางการ
วางแผนการใช้
ชีวิต ครอบครัว
ในอนาคตอย่าง
อบอุ่นและเป็น
สุข   
 

4 

5 นักเรียนมีทักษะ
การดำรงชีวิต
อย่างเป็น
ประโยชน์และ
ปลอดภัย 

นักเรียน รู้จัก 
คุณลักษณะท่ี
จำเป็นในการ
ดำเนินชีวิตอย่าง
เป็นสุขและเป็น
ประโยชน์ และ
วางแผนพัฒนา
ตนเอง 
 
 

พัฒนาตน 
พัฒนาชาติ 

คุณลักษณะส่วนตน
เป็นปัจจัยสำคัญท่ีมี
ผลต่อการดำเนิน
ชีวิต การทำงาน
และการสร้าง
ประโยชน์ให้สังคม
และประเทศชาติ 
นักเรียนควรพฒันา
คุณลักษณะส่วนตน
ท่ีเหมาะสม เพื่อ

1. คุณลักษณะ
ท่ีจำเป็นต่อการ
ครองตน การ
ดำเนินชีวิต การ
ทำงานอย่าง
เป็นสุขและเป็น
ประโยชน์ 
2. การวาง
แผนพัฒนาตน
เพื่อชีวิตท่ีเป็น

4 
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ลำดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ช้ัน
ป ี

หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคัญ 
(ความคิดรวบ

ยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เนือ้หา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

การดำรงชีวิตอย่าง
มีความสุข ประสบ
ความสำเร็จและ
เป็นประโยชน์ 
 

สุขและเป็น
ประโยชน์ 
 
 

รวมเวลา(ชม.) 20 
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การจัดระบบงานแนะแนว 
 

1. วางแผนการโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. จัดประชุมคณะกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างนอ้ยเทอมละ 1 ครั้ง 
3. กำหนดความรับผิดชอบในแต่ละงานอย่างเหมาะสม 
4. มีการติดตามงาน การนิเทศงาน การประเมินและรายงาน 
5. มีการประสานงานท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก 
6. มีการประชาสัมพันธ์งาน จัดทำป้ายนิเทศ เว็บไซต์ต่าง ๆ  
7. มีการทำสถิติผู้มารับบริการงานห้องแนะแนว 
8. สรุปกิจกรรมตลอดภาคเรียนตามโครงการต่าง ๆ 

 
 

การจัดบริหารแนะแนวโรงเรียนพนมศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพนมศึกษำ 
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ขอบข่ายการจัดการแนะแนวโรงเรียนพนมศึกษา 
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โครงสร้างงานแนะแนวโรงเรียนพนมศึกษา 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแนะแนว 

งานศึกษา
รวบรวมข้อมูล 

1. จัดทำแผน
ปฏิบัติงาน/
โครงการ 

2. จัดทำปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

3. จัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงาน 

4. จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

1. จัดทำ
ระเบียนสะสม
(ปพ.8)  
2. จัดทำ
ข้อมูลนักเรียน
ในด้านต่าง ๆ  
3. เย่ียมบ้าน
นักเรียน  
4. บริการ
ทดสอบ    
ต่าง ๆ  
5. การจัดทำ
แบบทดสอบ
ต่าง ๆ  
6. การจัดทำ
เครื่องมือแนะ
แนว  
7. การศึกษา
เด็กเป็นราย
กรณี  

 

1. จัดบอร์ด จัด
ป้ายนิเทศ 

2. ปฐมนิเทศ
และปัจฉิม
นิเทศ 

3. งาน
จัดบริการแนะ
แนวการศึกษา/
อาชีพ 

4. สัปดาห์แนะ
แนวการศึกษา
และอาชีพ ม.3 
และ ม.6 

5. แนะแนว
ศึกษาต่อ ม.3 
และ ม.6 

6. ผลิตสื่อเพ่ือ
การแนะแนว 

 

 

 

1. การให้
คำปรึกษา
รายบุคคล  

2. การให้
คำปรึกษาราย
กลุ่ม  

3. การ
สัมภาษณ์
นักเรียน 

 

1. ประสานงาน
กองทุนให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา 

2. คัดเลือก
นักเรียนรับ
ทุนการศึกษา 

3. คัดเลือก
นักเรียนโควตา
พิเศษ 

4. แนะแนวการ
เลือกวิชาเรียน/
อาชีพ 

5. แบ่งงานให้
นักเรียนที่สมัคร
ช่วยงาน แนะ
แนว 

1. ติดตามผล
นักเรียนที่จบ
การศึกษา 
2. ติดตามผล
การเรียนของ
นักเรียน 
3. ติดตามผล
นักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 
4. ติดตามผล
นักเรียนที่มี
ปัญหา 
5. ติดตามผล
การปฏิบัติงาน
แนะแนว 
6. สรุป-
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจำป ี
7. จัดทำสถิติ
นักเรียนที่ใช้
บริการแนะแนว 

งานบริหาร 
งาน

สารสนเทศ 
งาน 

ให้คำปรึกษา 
งานจัดวางตัว

บุคคล 
งานติดตาม 
ประเมินผล 
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ภาคผนวก ก 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการงานแนะแนว 

โรงเรียนพนมศึกษา 

 

ข้อชี้แจง กรุณาทำเคร่ืองหมาย  ในข้อที่ตรงกับความคิดเห็นลงในช่อง  

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. เพศ    1) ชาย    2) หญิง  

 
 2. อายุ    1) ต่ำกว่า 20 ปี   2) 21 - 40 ปี  
    3) 41 – 60 ปี   4) 60 ปีข้ึนไป  

 
 3. ระดับกำรศึกษาสูงสุด  

  1) ประถมศึกษา   2) มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า  

  3) ปริญญาตรี    4) สูงกว่าปริญญาตรี  

 
 4. อาชีพของผู้มารับบริการ  

 1) นักเรียน     2) ผู้ปกครอง  

 3) ประชาชนผู้รับบริการ   4) องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน  

 5) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………….  
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับคามพึงพอใจ 

5  4  3  2  1 

1. ด้านเวลา 
     

1.1 การใหบ้ริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
     

1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ 
     

2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
     

2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งขอ้มูลเก่ียวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
     

2.2การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 
     

2.3 การใหบ้ริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 
     

3. ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ 
     

3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผูใ้หบ้ริการ 
     

3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสภุาพ 
     

3.3 ความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการเช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจ้งข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น 
     

  3.4ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏบิัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไมห่าผล ประโยชน์ในทางมิชอบ 
     

3.5 การใหบ้ริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
     

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
     

4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 
     

4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 
     

4.3 ความเพยีงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ที่น่ังรอรับบริการ น้ำด่ืม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
     

4.4 ความสะอาดของสถานทีใ่ห้บริการ  
     

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการใน ภาพรวม อยู่ในระดับใด 
     

 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ................................................................................ 
ขอขอบคุณในความร่วมมือท่ีท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนในครั้งนี้ 
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