
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551(ฉบบัปรับปรุงพทุธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 

1. ชื่อรายวิชา กิจกรรมแนะแนว 

   จ านวนชั่วโมง 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 20  ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต  -ไม่มี- 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 

   ผู้สอน  นางสาวดาราวรรณ  อ านาจ 

 

2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและเข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละอาชีพในปัจจุบัน มีทักษะการคิดเพ่ือเขียนโครงการอาชีพ  

ที่ตนเองถนัด  ให้ผู้เรียนสามารถคิดตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและวางแผนประกอบ

อาชีพของตนเองได้ รู้จักตนเอง มีทักษะชีวิตที่ดี ด้านส่วนตัว อารมณ์ สังคม ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข และพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ รู้จักแสวงหาแหล่งเรียนรู้และศึกษาข้อมูลสารสนเทศโดยใช้

เทคโนโลยีและการน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มีสมรรถนะตามหลักสูตร สามารถปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สู่วิถีพอเพียง 

3.ผลการเรียนรู้ 

             1.ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละอาชีพ  

            2.ผู้เรียนสามารถมีทักษะการคิดเพ่ือเขียนโครงการอาชีพท่ีตนเองถนัด 

            3.ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและวางแผนประกอบอาชีพของ

ตนเองได้ 

       4.ผู้เรียนสามารถศึกษาตนเองด้านทักษะชีวิต ส่วนตัว อารมณ์ สังคม และพัฒนาบุคลิกภาพ 

      5.ผู้เรียนสามารถศึกษาข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีและการน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

รวม  5  ผลการเรียนรู้  

 



 
4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 เรียนที่ไหน.ใครก าหนด  
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1ในวันที่ 31 ต.ค. 2565 
สอนออนไลน์โดยใช้ google classroom) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 คณะที่ชอบบอกอาชีพที่ใช่   

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 GAT,PAT,9วิชาสามัญ ส าคัญอย่างไร 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 รู้ทัน My TCAS 65 

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 แฟ้มสะสมผลงาน 

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 อาชีพในท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 สอนออนไลน์โดยใช้ 
google classroom) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 อาชีพที่ขาดแคลนในปัจจุบัน  
สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 สอนออนไลน์โดยใช้ 
google classroom) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค.2565 

อาชีพในโลกออนไลน์ 1 
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 สอนออนไลน์โดยใช้ 
google classroom) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 อาชีพในโลกออนไลน์ 2 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566 สอนออนไลน์โดยใช้ 
google classroom) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 วางแผนและเลือกอาชีพ    

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 
 

พิชิตเป้าหมาย 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค. 2566 สอนออนไลน์โดยใช้
google classroom)      

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ความคิดสร้างสรรค์ 

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 การเห็นคุณค่าในตนเอง 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 การควบคุมอารมณ์ 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 ค่านิยมของสังคมไทย 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 เพ่ือน 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนกิจกรรมแนะแนว   

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนกิจกรรมแนะแนว   
 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 1. การเข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านการประเมินดังนี้   

  1.1  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา  ร้อยละ  80  ของเวลาทั้งหมด 

  1.2  ผ่านการเข้าประเมินจุดประสงค์ส าคัญของหลักสูตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์     

จากการเข้าร่วมกิจกรรม  ระดับคุณภาพ 2  ขึ้นไป  หรือมีผลการประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดปี

การศึกษา   ร้อยละ 60  ขึ้นไป 

  1.3  นักเรียนที่มีผลการเข้าร่วมกิจกรรม  ไม่ผ่าน ( มผ )  จะต้องได้รับการพัฒนาจนกว่า 

จะผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม  และปรับผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น  ผ่าน (ผ ) ต่อไป 

 2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ดังต่อไปนี้ 

  2.1  รู้จักตนเอง ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และจากแบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต เป็นต้น 

  2.2 รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ประเมินจากพฤติกรรมและหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

ชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม 

  2.3 คิดตัดสินใจและแก้ปัญหา ประเมินจากการสัมภาษณ์ ตามสถานการณ์ที่ก าหนด และ

สถานการณ์จริง 

  2.4 ก าหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิตด้านการศึกษาต่อและอาชีพ ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

การเขียนรายงาน แบบประเมินตนเอง และระเบียนสะสม 

               2.5 ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมประเมินจาก  แบบประเมินตนเอง  กลุ่มเพื่อน ครู ผู้ปกครอง  

การสัมภาษณ์ 


