
 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูระยะยาว 

รายวิชากิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก20917 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 – 3/9   
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2565    

เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห  รวม 20 ชั่วโมง 

 
 
 
 

 
นางสาวรุงทิวา บูรณเจริญ 

กลุมกิจกรรมพฒันาผูเรียน (กิจกรรมแนะแนว) 
 

 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทมุธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูระยะยาวรายวิชากิจกรรมแนะแนว ก20917 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 – 3/9  

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2565 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/
ป 

เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 9 - 13 
พ.ค. 65 

บูรณาการ
กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

🗹🗹 onsite  
  

1. การเขารวม
กิจกรรม 
2. ช้ินงาน 
 

 

2 17 - 20 
พ.ค. 65 

บันไดสู
ดวงดาว 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเขาเรียน 
2. ใบงานเรื่อง  
บันไดสูดวงดาว 

10 
3 23 - 27 

พ.ค. 65 
บันไดสู
ดวงดาว 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเขาเรียน 
2. ใบงานเรื่อง  
บันไดสูดวงดาว 

4 30 พ.ค. 
- 

3 มิ.ย. 65 

ชีวิตท่ีเปน
ประโยชน 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเขาเรียน 
2. ใบงานเรื่อง  
ฉันเปนประโยชน... 
ฉันมีคา 

10 
5 6 - 10  

มิ.ย. 65 
ชีวิตท่ีเปน
ประโยชน 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเขาเรียน 
2. ใบงานเรื่อง  
ฉันเปนประโยชน... 
ฉันมีคา 

6 13 - 17 
มิ.ย. 65 

ความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเขาเรียน 
2. ใบงานเรื่อง  
เธอกับฉันเหมือน 
หรือตาง 

5 



 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/
ป 

เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

7 20 - 24 
มิ.ย. 65 

ความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเขาเรียน 
2. ใบงานเรื่อง  
อยูกับคนท่ีแตกตาง 

5 

8 27 มิ.ย. 
- 

1 ก.ค. 65 

บุคลิกภาพกับ
อาชีพ 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 
www.youtube.com/watch?v=FZsI5dsSzOM 
http://employmentguide.doe.go.th/ 

1. การเขาเรียน 
2. แบบวัด
บุคลิกภาพเพื่อ
การศึกษาตอและ
การเลือกอาชีพ 

10 
9 4 - 8 

ก.ค. 65 
บุคลิกภาพกับ
อาชีพ 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 
www.youtube.com/watch?v=FZsI5dsSzOM 
http://employmentguide.doe.go.th/ 

1. การเขาเรียน 
2. แบบวัด
บุคลิกภาพเพื่อ
การศึกษาตอและ
การเลือกอาชีพ 

10 11 - 15 
ก.ค. 65 

ทิศทางความ
สนใจในอาชีพ 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเขาเรียน 
2. ใบงานเรื่อง  
การสำรวจทิศทาง
ความสนใจในอาชีพ 

5 

11 18 - 22 
ก.ค. 65 

สัปดาหการวัดและประเมินผลกลางภาค 

12 25 - 29 
ก.ค. 65 

การเตรียมตัว
เขาสูอาชีพ 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเขาเรียน 
2. ใบงานเรื่อง  
การสำรวจและ
วางแผนพัฒนาตน
เพื่อเตรียมตัว 
เขาสูอาชีพ 

5 



 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/
ป 

เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

13 1 - 5 
ส.ค. 65 

อาชีพท่ีฉัน
สนใจ 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเขาเรียน 
2. ช้ินงาน 

5 

14 8 - 12 
ส.ค. 65 

ความสามารถ 
ทางการเรยีน
ของฉัน 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเขาเรียน 
2. ใบงานเรื่อง  
กราฟการเรยีน 
ของฉัน 

10 
15 15 - 19 

ส.ค. 65 
ความสามารถ 
ทางการเรยีน
ของฉัน 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเขาเรียน 
2. ใบงานเรื่อง  
กราฟการเรยีน 
ของฉัน 

16 22 - 26 
ส.ค. 65 

โลกกวาง
การศึกษาตอ 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเขาเรียน 
2. แบบทดสอบ
กอนเรียน 
3. ใบงานเรื่อง  
แผนภูมิโลกกวาง
การศึกษาตอ 

10 

17 29 ส.ค. 
- 

2 ก.ย. 65 

โลกกวาง
การศึกษาตอ 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเขาเรียน 
2. ใบงานเรื่อง  
ฉันเหมาะจะเรียน
อะไรดี 

10 

18 5 - 9 
ก.ย. 65 

การศึกษาตอ
สายสามัญ 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเขาเรียน 
2. ใบงานเรื่อง  
สายสามัญ...กับตัว
ฉัน 

5 



 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/
ป 

เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

19 12 - 16 
ก.ย. 65 

การศึกษาตอ
สายอาชีพ 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเขาเรียน 
2. ใบงานเรื่อง  
สำรวจสถาบันสาย
อาชีพ 

5 

20 19 - 23 
ก.ย. 65 

สัปดาหการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

 


