
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู; 

(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 

1. ช่ือรายวิชา แนะแนว  รหัสวิชา  - 

   จำนวนช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง / สัปดาห6 20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จำนวนหน5วยกิต  -  หน>วยกิต 

   กลุ5มสาระการเรียนรู?  กิจกรรมพัฒนาผูFเรียน   ระดับช้ัน  ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 6 

   ภาคเรียนท่ี  2       ปGการศึกษา  2565 

   ผู?สอน  นางศรัญญา  โรยแสง 

 

2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความถนัดและความสนใจของตนเอง และพัฒนาศักยภาพที่ตนมีไดF สามารถแสดงออกถึงการ

ยอมรับในตนเอง ผูFอื่น และปฏิบัติตนไดFอย>างเหมาะสมกับสถานการณ6 มีความสามารถในการแสวงหาขFอมูล 

วิเคราะห6 ตัดสินใจ แกFป[ญหา และสามารถวางแผนดFานการศึกษา ดFานอาชีพ ดFานส>วนตัว และสังคม     

โดยใชFกระบวนการในการสำรวจ  สืบคFน   การแสดงออก การปฏิบัติตน การศึกษา การคิดวิเคราะห6 

การคิดวิจารณญาณ และการแกFป[ญหา 

เพื่อส>งเสริมใหFนักเรียน มีความคิดสรFางสรรค6ในอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต>ออาชีพสุจริต ส>งเสริมใหF

นักเรียนมีค>านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต เสริมสรFางวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก>นักเรียน ส>งเสริมใหF

น ักเร ียนมีจ ิตสำนึกในการร ับผ ิดชอบ ต>อตนเอง ครอบครัว ส ังคมและประเทศชาติ พ ื ้นฐานของ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค6ทั้ง 8 ประการ และสมรรถนะผูFเรียนตามหลักสูตร รวมทั้งสามารถช>วยใหFนักเรียน

ตัดสินใจเลือกแนวทางในการดำเนินชีวิตดFวยตนเอง และปรับตัวตามสภาพแวดลFอมที ่เปลี ่ยนแปลงไดF 

อย>างมีความสุข 
 

3. ผลการเรียนรู? 

1. ผูFเรียนสามารถ รูFและเขFาใจสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง และพัฒนาศักยภาพท่ีตนมีไดF  

2. ผูFเรียนสามารถแสดงออกและยอมรับในตัวผูFอ่ืนและปฏิบัติตนต>อผูFอ่ืนอย>างเหมาะสม 

3. ผูFเรียนสามารถศึกษา วิเคราะห6 ตัดสินใจ แกFป[ญหาและวางแผนดFานการศึกษา 

4. ผูFเรียนสามารถคิดวิเคราะห6 ตัดสินใจ แกFป[ญหาและวางแผนดFานอาชีพ  

5. ผูFเรียนสามารถคิดวิเคราะห6 ตัดสินใจ แกFป[ญหาและวางแผนดFานส>วนตัวและสังคม  

รวม   5  ผลการเรียนรูF 

 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู? 

สัปดาห6 วัน/เดือน/ปL เร่ืองท่ีสอน 

1 1 - 4 พ.ย. 2565 การลงทะเบียน My Tcas 

(สอนชดเชย วันท่ี 31 ต.ค. 2565 ผ>าน LINE) 

2 7 - 11 พ.ย. 2565 การสมัครสอบ Gat – Pat และวิชาสามัญ 

3 14 - 18 พ.ย. 2565 การยืนยันสิทธ์ิ My Tcas 

4 21 - 25 พ.ย. 2565 เปvาหมายในการเรียน 

5 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565 เทคนิคเตรียมความพรFอมก>อนเขFาสนามสอบ 

6 5 - 9 ธ.ค. 2565 เทคนิคเตรียมความพรFอมก>อนสอบสัมภาษณ6 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 ผ>าน LINE) 

7 12 - 16 ธ.ค. 2565 

 

เทคนิคการอ>านเร็ว  

(สอนชดเชยในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565ผ>าน LINE) 

8 19 - 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 

เสFนทางท่ีฉันเลือก  

(สอนชดเชยวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 ผ>าน LINE) 

9 26 - 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2  ปGการศึกษา 2564 

10 2 - 6 ม.ค. 2566 อาชีพใหม>  

(สอนชดเชย วันท่ี 2 ม.ค. 2566 ผ>าน LINE) 

11 9 - 13 ม.ค. 2566 มิจฉาชีพออนไลน6ภัยใกลFตัว 

12 16 - 20 ม.ค. 2566 คำถามฉุกคิด เพ่ือพัฒนาตนเอง (สอนชดเชยในวันท่ี 16 ม.ค. 

2566 ผ>าน LINE) 

13 23 - 27 ม.ค. 2566 แผนการบริหารเวลา 

14 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2566 แผนบริหารการเงิน ค>าใชFจ>ายในการเรียนมหาวิทยาลัย 

15 6 - 10 ก.พ. 2566 แผนการพัฒนาตนเองสู>อาชีพ 

16 13 - 17 ก.พ. 2566 นำเสนอแผนการพัฒนาตนเองสู>อาชีพ 

17 20 - 24 ก.พ. 2566 บอกรัก บอกลา 

18 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2  ปGการศึกษา 2564 

19 6 - 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาแนะแนว  

20 13 - 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาแนะแนว  

 

 

 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู? 



 
1. การเขFาร>วมกิจกรรมตFองผ>านการประเมินดังน้ี   

  1.1  มีเวลาเขFาร>วมกิจกรรมตลอดปLการศึกษา  รFอยละ  80  ของเวลาท้ังหมด 

  1.2  ผ>านการเขFาประเมินจุดประสงค6สำคัญของหลักสูตร  และคุณลักษณะอันพึงประสงค6

จากการเขFาร>วมกิจกรรม  ระดับคุณภาพ  2  ขึ้นไป  หรือมีผลการประเมินจากการเขFาร>วมกิจกรรม  ตลอดปL

การศึกษา  รFอยละ 60  ข้ึนไป 

  1.3  นักเรียนที่มีผลการเขFาร>วมกิจกรรม  ไม>ผ>าน ( มผ )  จะตFองไดFรับการพัฒนาจนกว>าจะ 

ผ>านการเขFาร>วมกิจกรรม  และปรับผลการเขFาร>วมกิจกรรมเปzน  ผ>าน ( ผ ) ต>อไป 

2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค6 ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ดังต>อไปน้ี 

  2.1  รูFจักตนเอง ประเมินจากการเขFาร>วมกิจกรรมอย>างสม่ำเสมอ และจากแบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ6 แบบสังเกต เปzนตFน 

  2.2 รูFรักษ6สิ่งแวดลFอม ประเมินจากพฤติกรรมและหลักฐานการเขFาร>วมกิจกรรมของโรงเรียน 

ชุมชน ดFานส่ิงแวดลFอม 

  2.3 คิดตัดสินใจและแกFป[ญหา ประเมินจากการสัมภาษณ6 ตามสถานการณ6ที่กำหนด และ

สถานการณ6จริง 

  2.4 กำหนดเปvาหมายและวางแผนชีวิตดFานการศึกษาต>อและอาชีพ ประเมินจาก แฟvมสะสมงาน 

การเขียนรายงาน แบบประเมินตนเอง และระเบียนสะสม 

  2.5 ปรับตัวไดFอย>างเหมาะสมประเมินจาก แบบประเมินตนเอง กลุ>มเพื่อน ครู ผูFปกครอง 

การสัมภาษณ6 


