
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุงพุทธศักราช  2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา กิจกรรมแนะแนว 
   จำนวนคาบ  1  ชั่วโมง/ สปัดาห์  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  -ไม่ม-ี 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวปัทมา   นัยกุล 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 

เพื่อให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สื่อสารเพื่อการศึกษาต่อ คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ด้านการศึกษา สามารถตัดสินใจ และการแก้ปัญหาด้านส่วนตัว และสังคม สามารถวางแผนชีวิตการประกอบ
อาชีพในอนาคตตรงตามศักยภาพของตนเอง รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม รู ้ถ ึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน อีกทั ้งคุณลักษณะ                     
อันพึงประสงค์ ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นอกจากนี้กิจกรรมแนะแนว
ยังช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการ              
มีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

โดยใช้กระบวนการในการฝึก สำรวจ  สืบค้น   วิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และคุณธรรม 
   เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึก              
ในการรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติบนพ้ืนฐานของคุณลักษะอันพึงประสงค์ทั้ง  8  
ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื ่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นใน                      
การทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร  รวมทั้งสามารถช่วยให้
นักเรียนตัดสินใจเลือกแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยตนเอง และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีความสุข 
 
3. ผลการเรียนรู้ 
 

 1. ผู้เรียนสามารถการสื่อสารเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 2. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการศึกษา 
 3. ผู้เรียนสามารถ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้านส่วนตัวและสังคม 
 4. ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตการประกอบอาชีพในอนาคต 
 5. รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 เส้นทางการศึกษา 

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

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 การศึกษาต่อสายสามัญ 1 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 การศึกษาต่อสายสามัญ 2 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 การศึกษาต่อสายอาชีพ 1 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 การศึกษาต่อสายอาชีพ 2 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 การศึกษาต่อทหาร ตำรวจ 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน LINE) 
7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 การศึกษาต่อความสามารถเฉพาะ 1 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน LINE) 
8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 การศึกษาต่อความสามารถเฉพาะ 2 
9 23,26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน LINE) 
10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 การเตรียมตัวสอบ 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน LINE) 
11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 อาชีพที่ใฝ่ฝัน 1 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 อาชีพที่ใฝ่ฝัน 2 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน LINE) 
13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 การตัดสินใจเลือกอาชีพ 1 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 การตัดสินใจเลือกอาชีพ 2 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 วางแผนอนาคต 1 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 วางแผนอนาคต 2 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 สอบสัมภาษณ์อาชีพ 
18 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2565 ประมวลผลการเรียนรายวิชาแนะแนว (ก23901) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2565 ประมวลผลการเรียนรายวิชาแนะแนว (ก23901) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านการประเมินดังนี้   
  1.1  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา  ร้อยละ  ๘๐  ของเวลาทั้งหมด 
  1.2  ผ่านการเข้าประเมินจุดประสงค์สำคัญของหลักสูตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
 จากการเข้าร่วมกิจกรรม  ระดับคุณภาพ ๒  ขึ้นไป  หรือมีผลการประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม           
 ตลอดปีการศึกษา   ร้อยละ ๖๐  ขึ้นไป 
  1.3  นักเรียนที่มีผลการเข้าร่วมกิจกรรม  ไม่ผ่าน ( มผ )  จะต้องได้รับการพัฒนาจนกว่า 
 จะผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม  และปรับผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น  ผ่าน (ผ ) ต่อไป 
 2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ดังต่อไปนี้ 
  2.1  รู้จักตนเอง ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และจากแบบสอบถาม 
 แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต เป็นต้น 
  2.2 รู ้ร ักษ์สิ ่งแวดล้อม ประเมินจากพฤติกรรมและหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของ
 โรงเรียน ชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม 
  2.3 คิดตัดสินใจและแก้ปัญหา ประเมินจากการสัมภาษณ์ ตามสถานการณ์ที ่กำหนด            
 และสถานการณ์จริง 
  2.4 กำหนดเป้าหมายและวางแผนชีว ิตด้านการศึกษาต่อและอาชีพ ประเมินจาก           
 แฟ้มสะสมงาน การเขียนรายงาน แบบประเมินตนเอง และระเบียนสะสม 
               2.5 ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมประเมินจาก  แบบประเมินตนเอง  กลุ่มเพื่อน ครู ผู้ปกครอง  
 การสัมภาษณ์ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


