
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา แนะแนว 
จ านวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สปัดาห์ 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน  จ านวนหน่วยกิต ไม่มี 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว    ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน ครูแนะแนว 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการพูดสื่อสาร รู้จัก เข้าใจตนเอง และผู้อ่ืน ในด้านของสภาวะอารมณ์     
ทั้งด้านบวก ด้านลบของตนเองและผู้ อ่ืน และอธิบายวิธีการควบคุมและจัดการกับอารมณ์ด้านลบได้อย่าง
สร้างสรรค์ อีกท้ังยังสามารถแสดงออกด้านการคิดวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ โดยการบอกคุณค่าของการมอง
โลกในแง่ดียกตัวอย่างประสบการณ์การมองโลกในแง่ดี และอธิบายถึงเทคนิคการมองโลกในแง่ดีของตนเอง 
ตลอดจนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้านทักษะชีวิตเกี่ยวกับปัญหาที่ตนเองเคยประสบมา ยกตัวอย่างวิธี
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อธิบายขั้นตอนของแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีสติและเหตุผล และยังสามารถวางแผน
ชีวิตส่วนตัว สังคม การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และการวางแผนเกี่ยวกับอาชีพ อีกทั้งยังรู้จัก
แสวงหาข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อและอาชีพซึ่งใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีคุณธรรม 

โดยใช้กระบวนการ การประเมินบุคลิกภาพด้านอารมณ์ , การน าเสนอหน้าชั้นเรียน, อภิปรายผล, 
และการประเมินการคิด 

เพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์  
ทั้ง 8 ประการ ได้แก่  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ซื่อสัตย์ สุจริต, มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการ
ท างาน, รักความเป็นไทย, มีจิตสาธารณะ และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร รวมทั้งสามารถช่วยให้นักเรียน
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการด าเนินชีวิตด้วยตนเอง และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการพูดสื่อสาร เพื่อการรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
2. ผู้เรียนสามารถแสดงออกด้านการคิดวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้านทักษะชีวิต 
4. ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตส่วนตัว สังคม การเรียน การศึกษาต่อ ม.3 และอาชีพ 
5. ผู้เรียนรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 
รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 
4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 - 4 พ.ย. 2565 ทักษะการสื่อสารด้านอารมณ์ 1 

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565  
โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง การใช้จินตนาการคลายเครียด 
ชดเชยการสอนผ่าน LINE) 

2 7 - 11 พ.ย. 2565 ทักษะการสื่อสารด้านอารมณ์ 2 
3 14 - 18 พ.ย. 2565 ทักษะการสื่อสารด้านอารมณ์ 3 
4 21 - 25 พ.ย. 2565 การมองโลกในแง่ดี 
5 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565 การมองโลกในแง่ดี   
6 5 - 9 ธ.ค. 2565 แก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 1  

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 
โดยมอบหมาย ให้ดูคลิปวิดีโอเรื่องขาวกับด า 
ชดเชยการสอนผ่าน LINE) 

7 12 - 16 ธ.ค. 2565 
 

แก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 2 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 
โดยมอบหมายใบงานเรื่อง การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา           
ในโรงเรียน ชดเชยการสอนผ่าน LINE) 

8 19 - 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

ชีวิตที่ดีอยู่ที่เราสร้าง 1 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 - 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 
โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ปลอดภัยอบายมุข 
ชดเชยการสอนผ่าน LINE) 

10 2 - 6 ม.ค. 2566 ชีวิตที่ดีอยู่ที่เราสร้าง 2 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566 
โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ปลอดภัยอบายมุข 
ชดเชยการสอนผ่าน LINE) 

11 9 - 13 ม.ค. 2566 สัมพันธภาพที่ดีต่อเพ่ือน 1 
12 16 - 20 ม.ค. 2566 สัมพันธภาพที่ดีต่อเพ่ือน 2 

สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค. 2566   
โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง เพ่ือนต่างเพศ 
ชดเชยการสอนผ่าน LINE) 

13 23 - 27 ม.ค. 2566 นานาอาชีพของบุคคล 1 
14 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2566 นานาอาชีพของบุคคล 2 
15 6 - 10 ก.พ. 2566 เครือข่ายสายใยอาชีพ 
16 13 - 17 ก.พ. 2566 การเตรียมตัวศึกษาต่อและอาชีพ 1 
17 20 - 24 ก.พ. 2566 การเตรียมตัวศึกษาต่อและอาชีพ 2 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

18 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 - 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนกิจกรรมแนะแนว 
20 13 - 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนกิจกรรมแนะแนว 

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านการประเมินดังนี้ 

    1.1 มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตอลอดปีการศึกษา ร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 
    1.2 ผ่านการเข้าประเมินจุดประสงค์ส าคัญของหลักสูตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการเข้า 
          ร่วมกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป หรือมีผลการประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดปี 
          การศึกษา ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
    1.3 นักเรียนที่มีผลการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ผ่าน (มผ) จะต้องได้รับการพัฒนาจนกว่าจะผ่านการเข้า 
          ร่วมกิจกรรม และปรับผลผลการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็น ผ่าน (ผ) ต่อไป 
2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ดังต่อไปนี้ 
    2.1 รู้จักตนเอง ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และจากแบบสอบถาม  
          แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต เป็นต้น 
    2.2 รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ประเมินจากพฤติกรรมและหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน ชุมชน    
          ด้านสิ่งแวดล้อม 
    2.3 คิดตัดสินใจและแก้ปัญหา ประเมินจากสัมภาษณ์ ตามสถานการณ์ที่ก าหนด และสถานการณ์ 
    2.4 ก าหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิตด้านการศึกษาต่อและอาชีพ ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  
          การเขียนรายงาน แบบประเมินตนเอง และระเบียนสะสม 
    2.5 ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมประเมินจาก แบบประเมินตนเอง กลุ่มเพ่ือน ครู ผู้ปกครอง  
          การสัมภาษณ์ 


