
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

   คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนว 
               ปีการศึกษา  2563 

 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 
ค าน า 

 

          งานแนะแนวได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานแนะแนวฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแนะแนว  
 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานแนะแนวให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และเพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานแนะแนว ให้หน่วยงาน
หรือบุคลากรอ่ืนๆได้รับทราบ 
           การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานแนะแนวฉบับนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา  คณะครู  
นักการภารโรงและนักเรียน   ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้  
           หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานแนะแนวฉบับนี้ คงจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแนะแนวในโรงเรียนได้เป็นอย่าง
ดี  
 
                                                                                                   งานแนะแนว 
                                                      โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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วิสัยทัศน ์(Vision) 
   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มุ่งพัฒนาจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเทียบเคียงมาตรฐานสากล    

2. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21  

4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

3. ผู้เรียนมีความรู้ และมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 

 4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งความพอเพียง 
 

กลยุทธ์ (Strategies) 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

 3. ยกระดับผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามศักยภาพบนพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 

 4. เสริมสร้างสังคมแห่งความพอเพียง 

 
อัตลักษณ์ของนักเรียน (character) 
        “รับผิดชอบ  มีน้ าใจ  ใฝ่เรียนรู้” 
 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (identity) 
        “ สิ่งแวดล้อมดี    มีคุณธรรม ”   
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ 5ประการ ดังนี้ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด 

ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง  ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร  ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบ ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง  ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆและมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการท างาน การแก้ปัญหา อย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8.มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของ

ตนเอง 
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วิสัยทัศน์ 

 การแนะแนวมุ่งให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุขภาวะที่ดีมีทักษะชีวิตและทักษะที่
ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพตนเองโดยใช้กระบวนการแนะแนวและให้
ค าปรึกษา ให้มีสมรรถนะด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพ่ือการศึกษาและการมีงานท า 

2. ส่งเสริม และพัฒนานักเรียน ให้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต และทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูแนะแนว ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแนะ
แนว 

4. พัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการแนะแนว 

กลยุทธ์ 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนว 

 4. สร้างและสนับสนุนภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการแนะแนว 

ความหมายของการแนะแนว 
การแนะแนวคือจิตวิทยาประยุกต์ แขนงหนึ่งที่ว่าด้วย กระบวนการพัฒนาคนให้รู้จักตนเอง อย่างถ่องแท้ รู้จัก          

ความถนัด ความชอบ สติปัญญา ภูมิหลังของตนเอง วิเคราะห์ตนเองได้ถูกต้อง รู้จักเลือกและตัดสินใจได้ ปรับตนเองได้  อย่าง
เหมาะสมและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขช่วยตนเอง หรือพ่ึงตนเองได้ เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคล   ได้มี
บทบาทเต็มที่ในการเรียนรู้เพ่ือที่จะพัฒนาศักยภาพและสามารถจัดการกับชีวิตของตนอย่างฉลาด การจัดประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพนั้นต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความพร้อมในการเรียนรู้ความถนัด ความสนใจและความ
ต้องการของผู้ เรียน  การแนะแนวเป็นกระบวนหนึ่ งของการศึกษาที่ จะพัฒนามนุษย์ ให้ เป็นพลเมืองดี  มีความรู้                     
ในทักษะกระบวนการต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความสุขในการดารงชีวิต  

การแนะแนวคืออะไรใครรู้บ้าง   คือแนวทางพัฒนาอย่าฉงน  
ที่มุ่งหมายให้เราเข้าใจตน     รู้จักขวนขวายทางสร้างตนเอง  
การแนะแนวยังหมายให้เด็กนั้น    แก้หรือกันปัญหาไซร้ได้ตรงเผง  
รู้จักโลกทุกสิ่งอันไม่หวั่นเกรง    ปรับตนเองอย่างฉลาดปราดเปรื่องเอย  
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ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ 
กิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนด้วยการจัดบริการ และกิจกรรมที่หลากหลายทั้งเป็น

รายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตของตนได้ตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถบนพ้ืนฐาน
ของความเชื่อว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

 
 

จุดมุ่งหมาย 
เพ่ือให้บุคคลรู้จักตนเอง รู้จักโลกแวดล้อม สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา รู้จักเลือกและวางแผนชีวิตการเรียน อาชีพ 

และสามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเต็มศักยภาพ อันจะนาไปสู่ การมีชีวิตที่มีความสุข ความส าเร็จ
และเป็นประโยชน์  
สรุปการแนะแนวมีจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ คือ  

1. ป้องกัน  
2. แก้ไข  
3. พัฒนา 

 
ปรัชญาและหลักการแนะแนว 

ปรัชญา หลักการ 
1. คนทุกคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีแห่งความ
เป็นมนุษย์  

1.จัดบริการให้กับทุกคน (ไม่เลือกปฏิบัติ)และให้บริการด้วยความ
เคารพในเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ  

2. คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน  2. การจัดบริการจะต้องค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่มีการ
บังคับ  

3. คนแต่ละคนมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาและ
เรียนรู้ได้  

3. การให้บริการต้องเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีบทบาทส าคัญในการใช้
ปัญญาเรียนรู้ หาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง และได้พัฒนาตนเต็มตาม
ศักยภาพของตน ทุกคนย่อมมีความแตกต่างกัน บริการแนะแนวต้อง
จัดให้นักเรียนทุกคนเพ่ือเขาได้มีโอกาสเลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง 
การจัดวิชาเรียนควรจัดให้นักเรียนมีโอกาส เลือกเรียน อย่าง
กว้างขวาง ตามความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมโลก  

4. แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่มีความ
ต้องการพื้นฐานที่เหมือนกัน  

4. การให้บริการต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและ
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา บริการแนะแนวต้องจัดอย่างต่อเนื่องให้นักเรียนรู้จัก
ตนเองเพ่ือสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปจนสามารถตัดสินใจได้  
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กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดของแต่ละ
บุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบตนเอง ตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มีภูมิคุ้มกันและมีสุขภาวะที่
ดี 

ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว มีการด าเนินการ 3 ด้าน คือ การแนะแนว 

ด้านการศึกษาต่อ  การแนะแนวด้านอาชีพ และการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม ซึ่งการจั ดกิจกรรมแต่ละด้านจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ดังนี้ 

1. การแนะแนวด้านการศึกษาต่อ  มีขอบข่ายตั้งแต่การเจตคติที่ดีต่อการเรียน การวางแผนการเรียนรู้ ช่องทาง
และการเลือกศึกษาต่อ ตลอดทั้งการสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. การแนะแนวด้านอาชีพ  มีขอบข่ายตั้งแต่การสร้างเจตคติที่ต่อการท างาน รับรู้เกี่ยวกับโลกอาชีพ ตัดสินใจ
วางแผนด้านอาชีพ เตรียมตัวและพัฒนาตนเอง ตลอดจนมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

3. การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม มีขอบข่ายตั้งแต่การรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง การรู้จักปรับตัวและ
แก้ปัญหา การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพ่ือให้มีบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

 

ดังนั้น การจัดกิจกรรมแนะแนวจึงจ าเป็นต้องจัดให้กับนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับชั้น และมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท ำไมต้องจัดกิจกรรมแนะแนว 
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กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ส ารวจความถนัด ความสนใจ ได้รู้จักและค้นพบตนเอง 
(Career Exploration) ผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้เสริมทักษะและฝึก
ประสบการณ์อาชีพ เพ่ือตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/สายอาชีพอย่างมีเป้าหมาย 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 (Career Exploration) 

การศึกษา 30% อาชีพ 40% ส่วนตัวและสังคม 30% 

 

กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมให้นักเรียนเติมเต็มความพร้อมในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นและเตรียม เข้าสู่การ
ประกอบอาชีพ (Career Preparation) ตามสาขาอาชีพที่ตนถนัด สนับสนุนนักเรียนได้น าความรู้ ความถนัดสู่การพัฒนาทักษะ
อาชีพ และปรับตัวเข้ากับอาชีพ (Career Assimilation) ในสถานการณ์จริง ครอบคลุมทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและ
สังคม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (Career Preparation) 

การศึกษา 40% อาชีพ 40% ส่วนตัวและสังคม 20% 
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 กิจกรรมแนะแนวเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และเสริมสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 โดยก าหนด
สาระส าคัญในการแนะแนว ดังนี้ 
 

1. การรู้จัก  เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

1.1 การรู้จัก  เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง ประกอบด้วย การยอมรับ 

และเห็นคุณค่าในรูปลักษณ์ของตนเอง ความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง การเห็นคุณค่าในความสามารถของตนเองที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น การยอมรับคุณลักษณะของตนเอง  การรู้จักและเข้าใจค่านิยมในการด าเนินชีวิตของตน การรู้จัก เข้าใจ 
เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายชีวิต    

1.2 การรู้จัก  เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในผู้อ่ืน ประกอบด้วย การเห็นคุณค่า 

ของบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆ ที่มีส่วนเกื้อกูลต่อชีวิตตน ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งรอบตัว  การยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ความเข้าใจเรื่องความต้องการพ้ืนฐานทางจิตใจของมนุษย์ ความส าคัญของคนในครอบครัวที่มีส่วน
เกื้อกูลต่อชีวิตตน ตลอดจนความส าคัญและคุณค่าของความเป็นชาติไทยที่เกื้อกูลต่อชีวิต 

2. การวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม 

            2.1 การคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจแก้ปัญหา และวางแผนด้านการศึกษา  

ประกอบด้วยการเรียนรู้คุณค่าของการเรียน และคุณค่ารายวิชาในหลักสูตร การส ารวจจุดเด่น จุดด้อย และระดับความสามารถ
ทางการเรียน การพัฒนาทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาการเรียนและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
ตลอดจนการเรียนรู้โลกกว้างการศึกษาต่อและการวางแผนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายทางการเรียน 

2.2 การคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านอาชีพ    

ประกอบด้วยการเรียนรู้คุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต คุณค่าและความสัมพันธ์ของอาชีพต่างๆในสังคม ความสนใจและ
บุคลิกภาพทางอาชีพของตน การวางแผนเข้าสู่อาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจ บุคลิกภาพ และความสามารถของตนเอง การ
รู้จักอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  การวางแผนพัฒนาตนเพ่ือความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ค่านิยม
ในงานอาชีพ และการวางแผนเข้าสู่อาชีพเป้าหมายในอนาคต 

2.3 การคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านชีวิตและสังคม 

ประกอบด้วย การรู้จัก เข้าใจและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต การฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา  การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต
ของตนเอง  การร่วมคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในโรงเรียน  ตลอดจนการร่วมคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในชุมชน และสังคม  

 

 

 

 

เรยีนรู้อะไรในกิจกรรมแนะแนว 
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3. การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม และมีความสุข      

3.1 ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ประกอบด้วย การรู้เท่าทัน 

อารมณ์ด้านบวก และลบที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและผู้อ่ืน การจัดการอารมณ์และการแสดงออกอย่างเหมาะสม การฝึกคิด
ทางบวกในสถานการณ์ที่เป็นทุกข์หรือไม่พึงพอใจ  การจัดการกับความเครียด       การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และ
การมองปัญหาอย่างรอบด้าน  

3.2 ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ ประกอบด้วยความส าคัญของ 

การสื่อสารแบบใช้ภาษาและท่าทาง  การสื่อสารสองทางเพ่ือสร้างสัมพันธภาพและการน าไปใช้  การปฏิเสธและการยืนยันการ
ปฏิเสธในสถานการณ์ที่ไม่ต้องการหรือเป็นภัยต่อชีวิต  การฟังทั้งเนื้อหาและความรู้สึก  การแสดงออกอย่างเหมาะสม 
(Assertive Behavior) และการสื่อสารเพ่ือสร้างสัมพันธภาพตามแนวคิด TA (Transactional Analysis) 

3.3 ทักษะการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในเรื่องเพศ  

ประกอบด้วยการเรียนรู้ ความแตกต่างทางเพศและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างกัลยาณมิตร โอกาสเสี่ยงทางเพศและ
การหลีกเลี่ยงผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่ปลอดภัย   การรู้เท่าทันอารมณ์ ความคิดและความรู้สึกของเพศ
ตรงข้าม   ผลกระทบของการมีคู่รักต่อการด าเนินชีวิต การปฏิบัติตนทางเพศอย่างเหมาะสม การจัดการกับปัญหาที่เกิดจาก
ความรักอย่างเหมาะสม  และการวางแผนการใช้ชีวิตครอบครัวในอนาคตอย่างอบอุ่นและเป็นสุข 

3.4 ทักษะการด ารงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์และปลอดภัย ประกอบด้วยการ 

เรียนรู้เรื่อง คุณค่าแท้ คุณค่าเทียมของสิ่งต่างๆ   การเลือกบริโภค และอุปโภคอย่างพอเพียง หนทางแห่งความเสื่อมและ
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม การปฏิบัติตนตามแบบของคนสู้ชีวิต การบริหารการเงินและเวลาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
การปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากภัยสังคม ตลอดจนการวางแผนพัฒนาตนเพื่อการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและเป็นประโยชน์  

 

 

 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ยอมรับและเห็นคุณค่าในรูปลักษณ์ของตนเองและพัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ 

ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง เห็นคุณค่าในการกระท าของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 

 ตระหนักถึงคุณค่าและเข้าใจความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลอ่ืนและ 

สิ่งต่างๆ ที่มีส่วนเกื้อกูลต่อชีวิตตน  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานการยอมรับ เห็น
คุณค่าและเป็นกัลยาณมิตร  

 เห็นคุณค่าของการเรียน และคุณค่ารายวิชาในหลักสูตร รู้จุดเด่น จุดด้อย และ 

ระดับความสามารถทางการเรียน พัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการเรียน  มีทักษะการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  รู้โลกกว้างการศึกษาต่อ และมีการวางแผนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายทางการเรียน 

 

 

คุณภำพผู้เรยีน 
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 รู้คุณค่าของอาชีพสุจริต และเข้าใจความสัมพันธ์ของอาชีพต่างๆในสังคม   รู้ 

ความสนใจในอาชีพของตน สามารถวางแผนเข้าสู่อาชีพท่ีสอดคล้องกับความสนใจ บุคลิกภาพ และความสามารถของตนเอง  

 รู้จัก เข้าใจและยอมรับปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิต มีทักษะการแก้ไขปัญหา  สามารถ 

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตของตนเอง  มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปญัหาในโรงเรียน  ตลอดจนในชุมชนที่ตนอาศัย  

 รู้เท่าทันอารมณ์ด้านบวกและลบที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและผู้อ่ืน สามารถจัดการ 

กับอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักคิดทางบวกในสถานการณ์ท่ีเป็นทุกข์หรือไม่พึงพอใจ   

 สามารถสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ได้อย่างเหมาะสมทั้งการใช้ภาษา  

ท่าทาง และการสื่อสารสองทาง  มีทักษะการปฏิเสธและการยืนยันการปฏิเสธในสถานการณ์ท่ีไม่ต้องการหรือเป็นภัยต่อชีวิต  

 เข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางเพศสามารถอยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร  

รู้จักประเมินและหลีกเลี่ยงโอกาสเสี่ยงทางเพศ  รู้ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่ปลอดภัย รู้เท่าทันอารมณ์ 
ความคิดและความรู้สึกของเพศตรงข้าม   ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนทางเพศอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

 รู้จักเลือกบริโภคและอุปโภคอย่างพอเพียงด้วยการตระหนักรู้ถึงคุณค่าแท้  

คุณค่าเทียมของสิ่งต่างๆ    รู้หนทางแห่งความเสื่อมและผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม    ปฏิบัติตนเพ่ือชีวิตที่ดีงาม 
ปลอดภัยจากอบายมุข  และด ารงชีวิตตามแบบของคนสู้ชีวิตเมือเผชิญกับอุปสรรคหรือความทุกข์  

 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 ยอมรับคุณลักษณะของตนเอง และพัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างเหมาะสม รู้จัก 

และเข้าใจค่านิยมในการด าเนินชีวิตของตน  มีแนวทางพัฒนาตนให้สอดคล้องกับค่านิยมและเป็นประโยชน์  รู้จัก เข้าใจ เห็น
คุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายชีวิต    

 รู้และเข้าใจความต้องการพื้นฐานทางจิตใจของมนุษย์  สามารถปฏิบัติตนในการ 

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของคนในครอบครัวที่มีส่วนเกื้อกูลต่อชีวิตตน ปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัว
ด้วยความรู้สึกเห็นคุณค่าและกตัญญู ตระหนักในความส าคัญและคุณค่าของความเป็นชาติไทยที่ก่อเกิดและเกื้อกูลต่อชีวิต  
สามารถปฏิบัติตนอย่างคนรู้คุณแผ่นดิน 

 เห็นคุณค่าของการเรียน และคุณค่ารายวิชาในหลักสูตร รู้จุดเด่น จุดด้อย และ 

 ระดับความสามารถทางการเรียน พัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยที่เป็นปัญหา 

อุปสรรคในการเรียน มีทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ  รู้โลกกว้างการศึกษาต่อ และมีการวางแผนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายทางการ
เรียน 
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 รู้จักอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  มีแนวทางพัฒนาตน 

เพ่ือความส าเร็จในการประกอบอาชีพ รู้ค่านิยมในงานอาชีพ และสามารถวางแผนเข้าสู่อาชีพเป้าหมายในอนาคต 

 รู้เท่าทันปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเอง มีทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีและเป็น 

ระบบ มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในชุมชนและสังคมตามศักยภาพของตน  

 รู้วิธีการจัดการกับความเครียด  สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหา รู้จัก 

มองปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อการจัดการกับปัญหาและความเครียดที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

 รู้จักฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจทั้งเนื้อหาและความรู้สึก  รู้จักพฤติกรรมการแสดงออก 

อย่างเหมาะสม( Assertive Behavior) ตลอดจนรู้จักเลือกรูปแบบการสื่อสารตามแนวคิด TA (Transactional Analysis) เพ่ือ
สร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

 รู้ผลกระทบของการมีคู่รักที่มีต่อการด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนในการมีคู่รักอย่าง 

เหมาะสม รู้จักจัดการกับปัญหาที่เกิดจากความรักอย่างเหมาะสม  และมีการวางแผนการใช้ชีวิตครอบครัวในอนาคตเพ่ือสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุข 

 รู้จักบริหารการเงินและเวลาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  สามารถปฏิบัติตนเพ่ือให้ 

ปลอดภัยจากภัยในสังคม  มีการวางแผนพัฒนาตนเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและเป็นประโยชน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

สาระการแนะแนวและวัตถุประสงค์กิจกรรมแนะแนว  
หลักสูตรกิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.1-ม.6 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

 

 

สาระการแนะแนว 

(สาระ) 

วัตถุประสงค์กิจกรรมแนะแนว  

(มาตรฐาน) 

1.  การรู้จัก  เข้าใจ รักและ เห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น 

1.1  ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ 

1.2  ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อ่ืน  และ ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

2.  การวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม 2.1  ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจแก้ปัญหา และ
วางแผนด้านการศึกษา 

2.2  ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ปัญหาและ
วางแผนด้านอาชีพ 

2.3  ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
วางแผนด้านชีวิตและสังคม 

3.  การปรับตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง 

     เหมาะสมและมีความสุข 

3.1  ผู้เรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณ์และ 

ความเครียด 

3.2  ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ 

3.3  ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัยในเรื่องเพศ 

3.4  ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์และ
ปลอดภัย 
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วัตถุประสงค์ และวัตถปุระสงค์ชั้นปี  
หลักสตูรกิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.1-ม.6 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

 

สาระแนะแนวที่ 1(สาระ)  การรู้จัก  เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
วัตถุประสงค์ 1.1 (มาตรฐาน)  ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคณุค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็ม 

                                        ตามศักยภาพ 
 

วัตถุประสงค์ชั้นปี  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ผู้เรียนยอมรับ
และเห็นคุณค่า
ในรูปลักษณ์
ของตนเอง 
และพัฒนาตน
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

ผู้เรียนตระหนัก
และภาคภูมิใจใน
ความสามารถของ
ตนเอง 

และพัฒนาตน
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

ผู้เรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่า 
ความสามารถของ
ตนเองที่เป็น 
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
และพัฒนาตน
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

ผู้เรียนตระหนัก
และยอมรับ
คุณลักษณะของ
ตนเอง  สามารถ
พัฒนาปรับปรุง
ตนได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 

ผู้เรียนรู้จักและ
เข้าใจค่านิยมที่ 

ตนให้
ความส าคัญ
และมีแนวทาง
พัฒนาตนให้
สอดคล้องกับ
ค่านิยมอย่าง
เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ 

 

 

 

 

ผู้เรียนรู้
เป้าหมายชีวิต
ตนเองและ
สามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่
เป้าหมาย  
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สาระแนะแนวที่ 1(สาระ)    การรู้จัก  เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
วัตถุประสงค์ 1.2   (มาตรฐาน) ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อ่ืนและปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์ชั้นปี  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของ
บุคคลอื่นและสิ่ง
ต่างๆ ที่มีส่วน
เกื้อกูลต่อชีวิต
ตนและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่น ด้วย
ความรู้สึกเห็น
คุณค่าและ
กตัญญู 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนรู้และเข้า
ใจความ
เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองกับสิ่ง
รอบตัว 
ตระหนักถึง
ผลกระทบจาก
การกระท าของ
ตนเองต่อบุคคล
และสิ่งอ่ืน  
สามารถปฏิบัติ
ตนบนพื้นฐาน
การยอมรับและ
เห็นคุณค่าต่อ
ผู้อื่น  

 

ผู้เรียนยอมรับ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
และปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นที่มี
ความแตกต่าง
กับตนอย่าง
เข้าใจ ยอมรับ
และเป็น
กัลยาณมิตร 

 

 

 

ผู้เรียนเข้า
ใจความ
ต้องการ
พ้ืนฐานทาง
จิตใจของ
มนุษย ์และ
สามารถปฏิบัติ
ตนในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างเข้าใจ 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนเข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
คนในครอบครัวที่
มีส่วนเกื้อกูลต่อ
ชีวิตตนและ
ปฏิบัติตนต่อคน
ในครอบครัวด้วย
ความรู้สึกเห็น
คุณค่าและกตัญญู 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนตระหนัก
ในความส าคัญ
และคุณค่าของ
ความเป็นชาติ
ไทยที่ก่อเกิดและ
เกื้อกูลต่อชีวิตตน
สามารถปฏิบัติตน
อย่างคนรู้คุณ
แผ่นดิน 
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สาระแนะแนวที่ 2 (สาระ) การวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม  
วัตถุประสงค์ 2.1 (มาตรฐาน) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ชั้นปี  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

นักเรียน รู้จัก
และเข้าใจ
หลักสูตร  การ
วัดประเมินผล  
เห็นคุณค่าการ
เรียน  และ
คุณค่ารายวิชาใน
หลักสูตร  และมี
แนวทาง
พัฒนาการเรียน
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

ผู้เรียนรู้จุดเด่น
และ จุดด้อยใน
การเรียน 
สามารถพัฒนา
และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการ
เรียน 

ของตนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

ในการเรียน 

ให้ดีขึ้น 

 

นักเรียนตระหนัก
รู้ความสามารถ   
และความถนัด
ทางการเรียนของ
ตน มีแนวทางใน
การ 

พัฒนาตนด้าน
การเรียน  และ
สามารถวางแผน
การศึกษาต่อได้
อย่างเหมาะสม
กับตนเอง 

 

 

 

ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ของการเรียน  
คุณค่าของ
รายวิชาใน
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะการ
เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ   

 

 

ผู้เรียนสามารถ
ปรับปรุงแก้ไข
ตนเองด้านการ
เรียนและ
วางแผน
พัฒนาการ
เรียน ได้อย่าง
สอดคล้องกับ 
เป้าหมาย
การศึกษา 

ของตน 

 

ผู้เรียน 
สามารถ
วางแผนเพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมาย
ทางการเรียน 
ในอนาคต 
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สาระแนะแนวที่ 2 (สาระ) การวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม  
วัตถุประสงค์ 2.2 (มาตรฐาน) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านอาชีพ 
 

วัตถุประสงค์ชั้นปี  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของการ
ประกอบอาชีพ
สุจริตต่อการ
ด ารงชีวิตและ
รู้จักอาชีพสุจริต
ในครอบครัว
อย่าง
หลากหลาย 

 

 

 

ผู้เรียนเห็นคุณค่า
และ
ความสัมพันธ์
ของอาชีพต่างๆ
ในสังคม และ
รู้จักอาชีพใน
สังคมอย่าง
หลากหลาย 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนวางแผน
เข้าสู่อาชีพที่
สอดคล้องกับ
ความสนใจ 
บุคลิกภาพ และ
ความสามารถ
ของตนเอง 

 

 

 

 

 

  

ผู้เรียนรู้จักอาชีพ
ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของ
ตลาดแรงงาน
และวางแผน
พัฒนาตนเพ่ือ
ความส าเร็จใน
การประกอบ
อาชีพ 

 

 

ผู้เรียนรู้
ค่านิยมในงาน
อาชีพของ
ตนเองและ
แสวงหาข้อมูล
อาชีพที่
สอดคล้องกับ
ค่านิยมของ
ตนเอง 

 

 

 

 

ผู้เรียนวางแผน
เข้าสู่อาชีพที่
สนใจและ
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของ
ตน 
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สาระแนะแนวที่ 2 (สาระ) การวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม  
วัตถุประสงค์ 2.3 (มาตรฐาน) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
 

วัตถุประสงค์ชั้นปี  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ผู้เรียนยอมรับ
ปัญหาของตนที่
เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน  
พร้อมเผชิญกับ
ปัญหาและวางแผน
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน
ในชีวิตของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมคิด
วิเคราะห์ 
ปัญหาของ
โรงเรียน
สามารถ
วางแผน
แก้ปัญหาตาม
ศักยภาพของ
ตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมคิด
วิเคราะห์
ปัญหาของ
ชุมชนทีตน
อาศัย สามารถ
วางแผนและ
ปฏิบัติตนเพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหา
ของชุมชนตาม
ศักยภาพของ
ตน 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนรู้เท่าทัน
ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง 
และฝึกทักษะ
การแก้ไข
ปัญหาอย่างถูก
วิธ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนร่วมคิด
วิเคราะห์ปัญหา
ของชุมชนและ
สังคม  สามารถ
วางแผนเพื่อการ
มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา
ตามศักยภาพ
ของตน  

 

 

 

 

 

 

  

ผู้เรียนรู้และ
เข้าใจ
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ   
สามารถวางแผน
แก้ปัญหาของตน 
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สาระแนะแนวที่ 3 (สาระ) การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม และ 

                                  มีความสุข      
วัตถุประสงค์ 3.1 (มาตรฐาน)  ผู้เรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
 

วัตถุประสงค์ชั้นปี  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ผู้เรียนรู้จัก
อารมณ์ที่
เกิดข้ึนทั้งของ
ตนเองและผู้อื่น 
สามารถจัดการ
กับอารมณ์ 
และแสดงออก
ได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 

 

 

ผู้เรียนรู้เท่าทัน
อารมณ์ด้านลบ
ที่เกิดขึ้น 
สามารถจัดการ
และแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนตระหนัก
ถึงผลดีของการ
คิดทางบวก 

ฝึกปฏิบัติและ
น าไปใช้ใน
สถานการณ์ที่
เป็นทุกข์หรือไม่
พึงพอใจ  

 

 

 

 

  

 

 

ผู้เรียนรู้สาเหตุ
ของความเครียด    

ตลอดจน
ผลกระทบที่มีต่อ
ชีวิต   รูว้ิธีการ
จัดการกับ
ความเครียดและ
สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนตระหนักรู้
และยอมรับ
ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับตน  
สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของ
ปัญหาและ
จัดการได้อย่าง
เหมาะสม  

 

 

 

 

ผู้เรียนรู้จักใช้
มุมมองเชิงบวก 
มองปัญหา
อย่างรอบด้าน 
และ น ามาใช้
ในการจัดการ
กับปัญหา 

ในชีวิตได้อย่าง   
สร้างสรรค์ 
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สาระแนะแนวที่ 3 (สาระ) การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม และ 

         มีความสุข      
วัตถุประสงค์ 3.2   (มาตรฐาน) ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ 
 

วัตถุประสงค์ชั้นปี  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ผู้เรียนรู้จักและ
เห็นความส าคัญ
ของการสื่อสาร
แบบใช้ภาษา
และท่าทาง  
สามารถสื่อสาร
ได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 

 

 

  

นักเรียนเห็น
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของ
การสื่อสารสอง
ทาง  สามารถ
น าไปใช้ในการ
สื่อสารเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพกับ
ผู้อื่นใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ 

 

 

ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของ
การปฏิเสธ   
สามารถปฏิเสธ
และยืนยันการ
ปฏิเสธใน 

สถานการณ์ที ่
ไม่ต้องการหรือ
เป็นภัยต่อชีวิต
ได้ 

 

 

 

 

ผู้เรียนรู้จักและ
เห็น 

ความส าคัญ 
ของการฟัง 

ทั้งเนื้อหาและ
ความรู้สึก  

สามารถสื่อสาร
กับผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม    

 

 

 

 

 

ผู้เรียนรู้จักและ
เห็นความส าคัญ
ของ 

พฤติกรรมการ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม    
สามารถ
แสดงออกได้
อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

ผู้เรียนรู้จัก 

รูปแบบการ
สื่อสารเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพตาม
แนวคิด TA 

และสามารถ  
เลือกรูปแบบเพ่ือ
การสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 
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สาระแนะแนวที่ 3 (สาระ) การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม และมีความสุข      
วัตถุประสงค์ 3.3 (มาตรฐาน) ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

                                      ในเรื่องเพศ 
 

วัตถุประสงค์ชั้นปี  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ผู้เรียนรู้จักและ
เข้าใจความ
แตกต่างทางเพศ     
สามารถปฏิบัติ
ตน  ต่อเพศท่ี
แตกต่างได้อย่าง
เหมาะสมและ
เป็นกัลยาณมิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียน ตระหนัก
และสามารถ
ประเมินโอกาส
เสี่ยงทางเพศ   
รู้จักการปฏิบัติ
ตนเพื่อหลีกเลี่ยง
การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนรู้เท่าทัน
อารมณ ์
ความคิดและ
ความรู้สึกของ
เพศตรงข้าม  
สามารถปฏิบัติ
ตนต่อเพศตรง
ข้ามได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียน ตระหนัก
ถึงผลกระทบของ
การ 

มีคู่รักและการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัยที่มีต่อ
ชีวิตด้านการ
เรียน ครอบครัว
และสังคม    
รู้จักวิธีปฏิบัติตน
ทางเพศได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 
และหลีกเลี่ยง
โอกาสการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย 

 

  

ผู้เรียนตระหนัก
ถึง 

ผลกระทบของ
ปัญหาที่เกิด
จากความรัก    

และสามารถ
จัดการกับ
ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนรู้จัก
บทบาท และ
หน้าที่ของ
บุคคลใน
ครอบครัว  
สามารถ
วางแผนเพื่อการ
ใช้ชีวิต 
ครอบครัวใน
อนาคตได้อย่าง
อบอุ่นและเป็น
สุข  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



21 

สาระแนะแนวที่ 3 (สาระ) การปรบัตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม และมีความสุข      
วัตถุประสงค์ 3.4 (มาตรฐาน) ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์และปลอดภัย 
 

วัตถุประสงค์ชั้นปี  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ผู้เรียนรู้จักและ
เข้าใจ 

คุณค่าแท้ 
คุณค่าเทียม
ของสิ่งต่างๆ   
สามารถ  เลือก
บริโภค และ
อุปโภค   

ได้อย่าง
พอเพียง 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนตระหนัก
ถึง 

หนทางแห่ง
ความเสื่อม
เข้าใจ
ผลกระทบที่มี
ต่อตนเองและ
สังคม  

สามารถปฏิบัติ
ตนเพื่อชีวิตที่ดี
งาม ปลอดภัย
จากอบายมุข 

 

 

 

ผู้เรียน รู้จัก
และเข้าใจการ
ปฏิบัติตนตาม
แบบของคนสู้
ชีวิต  สามารถ
น าไปใช้ในการ
เผชิญและ
จดัการกับ
ปัญหา เพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุข 

   

 

 

ผู้เรียน รู้และ
เข้าใจ
ความส าคัญของ
การบริหาร
การเงินและเวลา 
สามารถวาง
แผนการใช้เงิน
และเวลาของ
ตนเองได้อย่าง
เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 

 

 

 

ผู้เรียนตระหนัก
ถึงสถานการณ์ใน
สังคมท่ีเป็นภัย
ต่อตนเอง และ
สามารถปฏิบัติ
ตนเพื่อให้
ปลอดภัยจากภัย
สังคม  

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียน รู้จัก 
คุณลักษณะที่
จ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตอย่าง
เป็นสุขและเป็น
ประโยชน์ และ
วางแผนพัฒนา
ตน 
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การประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

 การประเมินผลกิจกรรมแนะแนว ก าหนดแนวปฏิบัติ เกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน ที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  ดังนี้ 
 

แนวปฏิบัติในการประเมินผลกิจกรรมแนะแนวแนวปฏิบัติในการประเมินผลกิจกรรมแนะแนว  

 การประเมินกิจกรรมแนะแนว มีแนวปฏิบัติดังนี้   

 1. ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 2. ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม 

 3. ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมแนะแนว และบันทึกผลในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 4. ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  และ/หรือ การปฏิบัติกิจกรรม และ/หรือ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด ครูหรือผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้
ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้นๆ  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมแนะแนว 
 การประเมินกิจกรรมแนะแนว ประเมินผู้เรียน 3 ด้าน โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
แต่ละด้านดังนี้ 
 1. การประเมินเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรม โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้  
ระดับคุณภาพ ข้อความบ่งชี้คุณภาพ 

ผ่าน มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเข้าร่วมกิจทั้งหมด 

ไม่ผ่าน มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 

 เกณฑ์ตัดสินการผ่าน นักเรียนต้องได้ระดับ ผ่าน 

2. การประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม  พิจารณา 2 ด้าน คือความตั้งใจร่วม
กิจกรรม และการส่งงาน โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 

 
 
 
 
 

เกณฑ์ตัดสินการผ่าน นักเรียนต้องได้ระดับ ผ่าน   
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ ข้อความบ่งชี้คุณภาพ 

ผ่าน มีความตั้งใจร่วมกิจกรรมและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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3. การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ ข้อความบ่งชี้คุณภาพ 

ผ่าน ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ มีคุณภาพตามเกณฑ์ “ผ่าน” ที่ก าหนดไว้ในแต่
ละวัตถุประสงค์ 

ไม่ผ่าน ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ “ผ่าน” ที่ก าหนดไว้ในแต่
ละวัตถุประสงค์ 

เกณฑ์ตัดสินการผ่าน นักเรียนต้องได้ระดับ ผ่าน   
 

เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้เรียนจะได้รับการประเมินกิจกรรมแนะแนว โดยครูผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม และ
ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน  โดยก าหนดเกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้ 

1. ก าหนดระดับคุณภาพในการตัดสินไว้ 2 ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผ่าน 

2. ก าหนดเกณฑ์การผ่าน และไม่ผ่านการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ก าหนด 

ผ่าน ผู้เรียนผ่านการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  

การปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ 

ไม่ผ่าน ผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินด้านใดด้านหนึ่ง  
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แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

กรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรมแนะแนว ให้เป็นหน้าที่ของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ  ที่จะต้องซ่อมเสริมโดยให้
ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้
ผ่านกิจกรรมเพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพ่ือด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป ดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตามเกณฑ ์
ไม่ตามเกณฑ ์

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
1.  เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2.  การปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะของผู้เรียน 

ซ่อมเสริม 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ส่งผลการประเมิน 
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ภาระงานแนะแนว 

งานแนะแนวมีภาระงาน โดยก าหนดภาระงานตามหลักการบริหารจัดการแนะแนว ซึ่งประกอบด้วย     5 งานหลัก 
1. งานศึกษารวบรวมข้อมูลรายบุคคล 
       1.1 แบบทดสอบ SDQ โดยใช้แบบประเมินของส านักงานพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ช่วยใน
การคัดกรองปัญหาเด็ก ซึ่งมีท้ังหมด 3 ชุด คือ นักเรียนประเมินตนเอง 1 ชุด ครูประเมินนักเรียน 1 ชุด ผู้ปกครองประเมิน
นักเรียน 1ชุด 
      1.2 การสัมภาษณ์ 
          1.2.1 การสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อเท็จจริง ท าโดยสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนหรือผู้ที่ใกล้ชิดกับนักเรียน เช่น บิดา 
มารดา ครูประจ าชั้น เพ่ือน 
          1.2.2 การสัมภาษณ์นักเรียนโดยตรง 
      1.3 แบบสอบถามใช้ส าหรับกิจกรรมคัดกรองนักเรียน เพื่อแยกแยะ นักเรียนด้านความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 
รวมทั้งนักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มมีปัญหา 
      1.4 การทดสอบท าให้ครูทราบถึง ความสนใจ ความสามารถ ความสัมฤทธิผล ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ โดยใช้ข้อทดสอบ
วัดบุคลิกภาพ ข้อสอบวัดความถนัด แบบทดสอบ SDQ แบบทดสอบวัด EQ โดยจัดรวบรวมไว้ที่ห้องแนะแนว และ              
ที่ครูที่ปรึกษา 

2. งานสารสนเทศ 
    2.1 การจัดหาเอกสารให้บริการในห้องแนะแนว เช่นวารสารความรู้ด้านต่างๆ จุลสารและแผ่นพับเกี่ยวกับการศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาในรูปแบบคู่มือการศึกษาและแผ่นโปสเตอร์ 
    2.2 การจัดสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ วีดิโอแนะน าการศึกษาต่อในคณะและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ วีดิโอรณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด การสัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ฯลฯ 
    2.3 การจัดป้ายนิเทศ ให้นักเรียนหาข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ในการปรับปรุงตนเอง ตลอดจนช่วยในการตัดสินใจเลือกแนวทาง
การศึกษาต่อ โดยนักเรียนสามารถอ่านด้วยตนเองซึ่งเป็นการจัดแสดง “ป้ายสนเทศ” เป็นประจ าตลอดปีการศึกษา และมีการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
    2.4 การจัดบรรยายจากวิทยากรและนักศึกษารุ่นพ่ี เพ่ือให้ความรู้กับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในด้านการปรับปรุง
บุคลิกภาพ การวางตัว และการวางแผนการศึกษาต่อภายหลังจบการศึกษา 
    2.5 การจัดนิทรรศการงานแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพประจ าปี 
    2.6 รวบรวมข้อมูลเสนอข่าวการศึกษาการสอบแก่นักเรียนทาง Internet 
 
3. งานให้ค าปรึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
    3.1 การให้ค าปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling ) โดยผู้เรียนที่มีปัญหาสามารถพบครูแนะแนวด้วยตัวเอง
ตลอดเวลา และหากพบผู้เรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ทางฝ่ายปกครองจะส่งต่อให้แนะแนวช่วยเหลือผู้เรียน
เพ่ือรับค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่อไป 
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3.2 การให้ค าปรึกษาแบบเป็นกลุ่ม ( Group Counseling ) ซึ่งจะแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่มคือ 
        1) นักเรียนที่มีปัญหาเหมือนกัน 
          2) นักเรียนกลุ่มที่ถูกคัดกรองจากแบบทดสอบ SDQ ซึ่งจะได้นักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง/มี
ปัญหา มีวิธีด าเนินการ คือ จะมีการคัดกรองนักเรียนโดยที่ครูแนะแนวให้นักเรียนท าแบบทดสอบ SDQ และจากนั้นแยกเด็ก
จากการท าแบบทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มมีปัญหา 
          3.2.1 กลุ่มปกติ ฝ่ายแนะแนวจะจัดกิจกรรมให้นักเรียนท าในชั้นเรียนตามช่วงเวลากิจกรรมแนะแนว 
          3.2.2 กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ครูแนะแนวจะได้จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม และร่วม
ท ากิจกรรมเพ่ือปรับพฤติกรรม 
4. งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ พิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา และส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะ           
ทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาในเชิงวิกฤต รวมทั้งด าเนินชีวิต อยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
5. การติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรมแนะแนวมีครูแนะแนวปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์
ฝ่ายต่างๆ เพื่อติดตามผล และให้บริการช่วยเหลือเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังน าเอาผลที่ได้มาปรับปรุงบริการแนะแนวต่างๆ ให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 
หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว 

หลักการจัดกิจกรรมแนะแนวมีการด าเนินการดังนี้ 
  1) จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและธรรมชาติของนักเรียน 
  2) จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

3) ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนานักเรียน ตั้งแต่ผู้บริหาร ครูทุกคน 
ผู้ปกครองชุมชน ร่วมมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การจัดกิจกรรม 
ด าเนินไปด้วยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี ้แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นกิจกรรมที่เป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง เพ่ือเตรียมคนให้มีทักษะและศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน 
ให้สามารถก้าวสู่โลกแห่งการศึกษาต่อและมีงานท าอย่างมีคุณภาพ เลือกเส้นทางชีวิตเพ่ือวางแผนศึกษาต่อ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ หรือเชื่อมโยงการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
อย่างมีเป้าหมาย หรือกรณีท่ีไม่ประสงค์จะศึกษาต่อก็สามารถพัฒนาทักษะอาชีพที่ตกผลึกในตัวนักเรียน 
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองได้ต่อไปในอนาคต 
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                                       การจัดกิจกรรมแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนรูจ้ัก เข้าใจ รัก และ
เห็นคุณคา่ในตนเองและผู้อื่น 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผน
การศึกษา อาชีพ รวมทั้งส่วนตัวและ
สังคม 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้  
อย่างเหมาะสมและอยูร่่วมกับผู้อืน่ ได้
อย่างมีความสุข 

  2551  ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับสภาพ
ปั ญ ห า  ค ว าม ต้ อ งก า ร  ค ว าม ส น ใจ 
ธรรมชาติ ของผู้เรียนและวิสัยทัศน์ของ
สถานศึ กษาที่ ตอบสนองจุดมุ่ งหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช อาชีพ  ส่วนตัว  และสังคม              
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรม  จนเกิดการเรียนรู้และ
เกิดทักษะชีวิต  โดยมีครูผู้รับผิดชอบจัด
กิจกรรมและประสานความร่วมมือกับครู
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

หลักการ 

วัตถุประสงค์ 

ขอบข่าย 
1.  ด้านการศึกษา 
2.  ด้านอาชีพ 
3.  ด้านส่วนตัวและสังคม 

 

แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
1.  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ  ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียน 
2.  วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
และข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3.  ก าหนดสัดส่วนกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและ
สังคม 
4.  ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา 
5.  ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
6.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
7.  จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผน และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
8.  ประเมินเพ่ือตัดสินผล และสรุปรายงาน 
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การจัดระบบงานแนะแนว 
1. วางแผนงานโครงการ  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการบันทึกการประชุม 
3. มีการก าหนดความรับผิดชอบชัดเจนเหมาะสม 
4. มีการติดตามงาน การนิเทศงาน การรายงานและประเมินผลงานเป็นระยะ 
5. มีการประสานงานในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 
6. มีการประชาสัมพันธ์งาน เช่น ป้ายนิเทศ จุลสาร วารสาร ฯลฯ 
7. มีการจัดท าสถิติผู้มาใช้ห้องแนะแนว 
 

การจัดบริการแนะแนวโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
1. บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
หน้าที่รับผิดชอบ 

- ประสานงานการจัดท าระเบียนสะสมทุกชั้นเรียน 
- มีการจัดเก็บระเบียนสะสมอย่างเป็นระบบและมิดชิดสามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
- จัดกระท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
- จัดรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆทุกชั้นเรียน 
- จัดรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการห้องแนะแนว / มาขอค าปรึกษาจากครูแนะแนว 
- จัดรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆ 
- วางแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นบางกรณี  

2. บริการสนเทศ 
หน้าที่รับผิดชอบ 

- จัดบริการสนเทศอย่างเป็นระบบ 
- มีเอกสารและข้อมูลที่ทันสมัยครบถ้วน 
- มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการที่น่าสนใจเหมาะสมกับเวลาและโอกาสเช่น โปสเตอร์  วีดีโอ  นิทรรศการ  

แฟ้มอาชีพ  จัดบอร์ดห้องแนะแนว/บอร์ดโรงเรียน 
- จัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจหน้าเสาธง/เสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง 
- ลงทะเบียนรับ/ส่งหนังสืองานแนะแนว 
- มีแผนการจัดบริการสนเทศตลอดปีการศึกษา 
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3. บริการให้ค าปรึกษา 

หน้าที่รับผิดชอบ 
- จัดให้มีการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
- จัดให้มีบันทึกการนัดพบครูแนะแนวและตารางสอนของครูแนะแนว 
- มีแบบบันทึกหรือสมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา 
- มีการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายกรณี 
- สรุปสถิติผู้มาใช้บริการให้ค าปรึกษาส่งผู้บริหารทุกภาคเรียน 
- มีหลักฐานการติดตามผลการให้ค าปรึกษาอย่างมีระบบ 

4. บริการจัดวางตัวบุคคล 
หน้าที่รับผิดชอบ 

- ให้ความช่วยเหลือเรื่อง ทุนการศึกษา  มีการจัดท าสถิตินักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา  จัดล าดับนักเรียนที่สมควร
ได้รับทุนร่วมกับคณะกรรมการงานแนะแนวและงานกองทุนการศึกษา 

- แนะแนวนักเรียนในการเลือกศึกษาต่อและเลือกอาชีพ 
- ร่วมประชุม/อบรมเก่ียวกับการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
- วางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
- น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
- บริการรับสมัคร/ส่งใบสมัครการศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่างๆของนักเรียนชั้น ม.3  ม.6 

5. บริการติดตามผล 
หน้าที่รับผิดชอบ 

- ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.3  และ ม.6 
- จัดท าข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.3  และ ม.6  ประจ าปีการศึกษา 
- ติดตามผลนักเรียนที่มาใช้บริการ เช่น ทุนการศึกษา,ขอค าปรึกษา 
- มีหลักฐานการวิเคราะห์หรือวิจัยข้อมูลที่ได้จากการประเมินและติดตามผล 
- มีการน าผลไปใช้ในการพัฒนางานแนะแนวและเผยแพร่ 
- สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนวทุกงาน 
- จัดนิเทศการปฏิบัติงานแนะแนว 
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6.  งานอ่ืนๆ 
      หน้าที่รับผิดชอบ 

- งานแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว (ศึกษาดูงาน) 
- งานโครงการแนะแนวประจ าปี 
- รายงานผลโครงการแนะแนว 
- งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว 
- งานวัดผลประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

 

ขอบข่ายการจัดการแนะแนวโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งต้องจัดให้แก่ผู้เรียน งานแนะแนว 

ประกอบด้วยงานหลัก 3 ประการ คือ 
1. งานสอนกิจกรรมแนะแนว 
2. งานบริหารส านักงานแนะแนว 
3. งานให้บริการแนะแนว 5 บริการ ประกอบด้วย 

3.1 บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  เป็นงานที่  
เกี่ยวกับการจัดหารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพ่ือทราบความสนใจ ความสามารถ ความถนัด    เจตคติ ฯลฯ  
พร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ทั้งนี้เพ่ือให้ครูรู้จักนักเรียน และนักเรียนรู้จักตนเองมากท่ีสุด     เพ่ือน าเอาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานต่อไป  

3.2 บริการสนเทศ  เป็นงานเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้  ไปยังนักเรียนโดยตรง 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการศึกษา อาชีพและสังคมอย่างกว้างขวาง  สามารถน าไปใช้พิจารณาและตัดสินใจ
เลือกแนวทางประกอบอาชีพและปรับปรุงบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

3.3 บริการให้ค าปรึกษา  เป็นงานที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมแล้วน าไปสู่            
การป้องกันปัญหา ตัดสินใจแก้ปัญหา หรือพัฒนาสิ่งที่ตนเองปรารถนาอย่างเหมาะสม 

3.4 บริการจัดวางตัวบุคคล  เป็นงานที่จะช่วยให้นักเรียนได้ตัดสินใจด าเนินตามแผนที่วางไว้ได้ 
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตลอดจนการจัดให้การช่วยเหลือได้เหมาะสมกับความต้องการ 

3.5 บริการติดตามและประเมินผล  เป็นงานที่เกิดตามมาหลังจากการด าเนินบริการใดบริการหนึ่ง 
สิ้นสุดลง  เพ่ือให้ทราบผลที่เกิดขึ้นแก่นักเรียน และผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานต่างๆตามโครงการ 
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โครงสร้างของงานแนะแนว 
บริการ จุดมุ่งหมาย วิธีการ 

1. บริการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 

- เพ่ือรู้จักนักเรียนทุกด้าน 1. จัดท าระเบียนสะสม(ปพ.8) 
2. จัดท าข้อมูลนักเรียนในด้านต่างๆ 
3. เยี่ยมบ้านนักเรียน 
4. บริการทดสอบต่างๆ 
5. การจัดท าแบบทดสอบต่างๆ 
6. การจัดท าเครื่องมือแนะแนว 
7. การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี  

2. บริการสนเทศ - เพ่ือให้ข่าวสาร ความรู้ที่
จ าเป็นแก่นักเรียนเกี่ยวกับ
การศึกษา อาชีพ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

1. จัดบอร์ด จัดป้ายนิเทศ 
2. ปฐมนิเทศ 
3. ปัจฉิมนิเทศ 
4. งานจัดบริการแนะแนวการศึกษา/อาชีพ 
5. งานห้องสมุดแนะแนว 
6. สัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ม.3 และ

ม.6 
7. แนะแนวศึกษาต่อส าหรับนักเรียนชั้น ป.6 
8. ผลิตสื่อเพ่ือการแนะแนว 

3.  บริการให้ค าปรึกษา - เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วย
ตัวเองได้ 

1. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 
2. การให้ค าปรึกษารายกลุ่ม 
3. การสัมภาษณ์นักเรียน 

4.  บริการจัดวางตัว
บุคคล 

- เพ่ือให้นักเรียนได้ตัดสินใจ
ด าเนินตามแผนของตน 
ตลอดจนการช่วยเหลือ แก้ไข 
หรือมีการฝึกฝนให้มี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมแก่
กรณี  

1. ประสานงานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2. คัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา 
3. คัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ 
4. แนะแนวการเลือกวิชาเรียน/อาชีพ 
5. แนะแนวการเลือกกิจกรรม 
6. แบ่งงานให้นักเรียนที่สมัครช่วยงาน แนะแนว 

5.  บริการติดตามและ
ประเมินผล 

- เพ่ือติดตามผลงานแต่ละ
ด้านและพัฒนาการของ
นักเรียน 

1. ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา 
2. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน 
3. ติดตามผลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
4. ติดตามผลนักเรียนที่มีปัญหา 
5. ติดตามผลการปฏิบัติงานแนะแนว 
6. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว

ประจ าปี 
7.  งานจัดท าสถิตินักเรียนที่ใช้บริการแนะแนว 

 

 



32 

ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการงานแนะแนว 

1. บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานแนะแนว 
1.1 เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการแนะแนวของสถานศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 

ประธานกรรมการโดยต าแหน่ง 
1.2  จัดท าแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมแนะแนวด้านต่างๆ เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการแนะแนว 

พิจารณาเห็นชอบ  และให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการด าเนินงานตามที่ก าหนด 
       1.3  ดูแล นิเทศ ให้ค าปรึกษา ติดตามผล และบ ารุงขวัญในการปฏิบัติงานแนะแนวของบุคลากรแนะแนว รวมทั้ง
การใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ทุกชนิดทางการแนะแนว 
        1.4  วิเคราะห์ ประเมินผล และรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงานแนะแนวตามโครงการ และกิจกรรมต่างๆที่
ก าหนด เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
         1.5  ติดต่อประสานงานกับบุคลากรต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งของรัฐและเอกชน 

1.6 ประสานงานการจัดสอนคาบกิจกรรมแนะแนว และสอนคาบกิจกรรมแนะแนวด้วย 
1.7 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานแนะแนวที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายหรือขอความร่วมมือ 

2. บทบาทและหน้าที่ของครูแนะแนว 
2.1  เป็นผู้ปฏิบัติงานแนะแนวทุกอย่างในสถานศึกษา 
2.2  รับผิดชอบการจัดสอนชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว 
2.3  จัดท า จัดหา และพัฒนาเครื่องมือแนะแนว 
2.4 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
2.5 รวบรวมข้อมูล สถิติ อันเป็นประโยชน์ต่องานแนะแนวในโรงเรียน 
2.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว 

 
3. บทบาทและหน้าที่ของกรรมการฝ่ายบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
3.1  สร้างและจัดหาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ  

ระเบียนสะสม ฯลฯ 
  3.2  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติส่วนตัวและครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ ความสนใจ ผลการเรียน 
บุคลิกภาพ ฯลฯ 
              3.3  วิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูล เพ่ือช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนรายบุคคล และนักเรียนรู้จักตนเองด้วย 

4.  บทบาทและหน้าที่ของกรรมการฝ่ายบริการสนเทศ 
3.2 ติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพที่นักเรียนควรทราบจากแหล่งต่างๆ 

 4.2  จัดท าและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเช่น แผนภูมิ แผ่นภาพ สไลด์ ฯลฯ เกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาและความต้องการของนักเรียน 
  4.3  เสนอความรู้และข้อมูลที่นักเรียนควรทราบ โดยวิธีการต่างๆ เช่น จัดป้ายนิเทศ จัดท าเอกสารแนะแนว ฯลฯ 
         4.4  ติดต่อ/ประสานงาน การศึกษาดูงานแนะแนวการศึกษา/อาชีพ กับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ 

4.5  ติดตามผลและประเมินผลให้บริการสนเทศ 
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5.  บทบาทและหน้าที่ของกรรมการฝ่ายบริการให้ค าปรึกษา 

1.1 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือต่างๆมาพิจารณาเพ่ือให้ค าปรึกษา 
1.2 ให้ค าปรึกษาท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
1.3 ติดตามผลนักเรียนหลังจากให้ค าปรึกษา 
1.4 ให้บริการแก่ผู้ปกครองที่มาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหานักเรียน 
1.5 ติดตามและประเมินผลการให้บริการให้ค าปรึกษา 

6.บทบาทและหน้าที่ของกรรมการฝ่ายบริการจัดวางตัวบุคคล 
6.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จในแผนการที่ได้ตัดสินใจด าเนินการ 
6.2 ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน เพ่ือช่วยนักเรียนเลือกวิชาเรียน เลือกกิจกรรม ได้อย่าง

เหมาะสม 
6.3 ติดต่อประสานงาน และคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา-ทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
6.4 ติดตามผลและประเมินผลการให้บริการจัดวางตัวบุคคล 

7. บทบาทและหน้าที่ของกรรมการฝ่ายบริการติดตามและประเมินผล 
7.1 ติดตามผลนักเรียนที่มีปัญหา 
7.2 ติดตามผลการเรียนของนักเรียน 
7.3 ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา 
7.4 ติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว 
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บุคลากรงานแนะแนว 
1. บุคลากรปฏิบัติงานแนะแนว 

- นางสาวนรินทรา  เดชครอบ     หัวหน้างานแนะแนว 
- นางสาวสมฤทัย  ทนทาน        กรรมการและเลขานุการ  

 
2.  นักเรียนช่วยงานแนะแนว  

- นักเรียนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทุกคน 
 

หน้าที่นักเรียนช่วยงานแนะแนว 
1. จัดตกแต่งห้องแนะแนว 
2. ท าหน้าที่เวรรักษาความสะอาดประจ าวันและให้บริการในห้องแนะแนว 
3. จัดบอร์ดให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเก่ียวกับงานแนะแนว 
4. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับงานแนะแนวตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. ช่วยงานจัดท าเอกสาร  จัดสถานที่  ต้อนรับแขก  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. เป็นตัวแทนร่วมประชุมอบรมเกี่ยวกับงานแนะแนว  ประสานงานเกี่ยวกับการรับสมัครต่างๆ 
7. ดูแลต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมโรงเรียนหรือมาแนะแนว 
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ปฏิทินปฏบิัติงานแนะแนว   ปีการศึกษา  2563 
วัน เดือน ปี งาน – โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

กรกฎาคม 2563 
 

     -  ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
          และกิจกรรมแนะแนว 
      -  จัดท าก าหนดการสอนกิจกรรมแนะแนว  
      -  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว  
      -  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานแนะแนว 
      -  ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
      -  จัดท าแบบยืนยันการลงทะเบียนผู้กู้ยืมรายเก่า (กยศ.) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยเกษม
วิทยา 
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนานักเรียน 
หัวหน้างานแนะแนว 

สิงหาคม 2563       - ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
      - แบ่งงานรับผิดชอบ 
      - ส ารวจวัสด-ุอุปกรณ์ 
      - โครงการพัฒนาห้องแนะแนว 
      - จัดท าแบบทดสอบ,ใบงานต่างๆ 
      - จัดบริการแนะแนวศึกษาต่อ(ตลาดนัดอุดมศึกษา) 
     -  จัดรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ 
     -  จัดท าเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 
นางสาวสมฤทัย  ทนทาน 
คณะกรรมการแนะแนว 

สิงหาคม -กันยายน 
2563 

    - งานบริการข้อมูลสนเทศ 
    - ตกแต่งห้องแนะแนว 
    - ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบพรี  GAT /  PAT ของ
สถาบันต่างๆ 
    -  ประชาสัมพันธ์การสมัครรับตรงสถาบันต่างๆ 
    -  ร่วมประชุมแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ 
    -  จัดบริการแนะแนวศึกษาต่อจากสถาบันต่างๆในชั่วโมง
แนะแนว 
   -  จัดรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ 

นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 
นางสาวสมฤทัย  ทนทาน 
คณะกรรมการแนะแนว 

กันยายน  2563   - งานประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อใบสมัครสอบคัด          
เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยระบบ TCAS  
  - ประสานงานกับสถาบันต่างๆเก่ียวกับการจัด                
สอบพรี GAT /  PAT    
  - จัดท าสัญญาผู้กู้ยืมรายใหม่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 
  -  ติดตามดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา      

นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 
นางสาวสมฤทัย  ทนทาน 
คณะกรรมการแนะแนว 

ตลอดภาคเรียน -  งานพัฒนาบุคลากร 
-  เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหา 

คณะกรรมการงานแนะแนว 
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วัน เดือน ปี งาน-โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ตุลาคม  2563    -   ประชุมวางแผนโครงการแนะแนวศึกษาต่อ  

  และอาชีพ 
   -  ติดตามดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา      

นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 
นางสาวสมฤทัย  ทนทาน 
คณะกรรมการแนะแนว 

ตุลาคม-พฤศจิกายน  
2563 

  -  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบของสถานศึกษา
ต่างๆ 
 -  แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพนักเรียน ม.3,ม.6 

นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 
นางสาวสมฤทัย  ทนทาน 
 

ธันวาคม   2563  -  ติดตามผลการเรียนนักเรียน 
 -  ติดตามผลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
 -  ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3,ม.6 

นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 
นางสาวสมฤทัย  ทนทาน 
 

มกราคม-กุมภาพันธ์   
2564 

  - ด าเนินโครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ ป.6,ม.3 
  - ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3,ม.6 
 - สรุปผลการติดตามช่วยเหลือนักเรียน 

นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 
นางสาวสมฤทัย  ทนทาน 
 

มีนาคม   2564  - ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3,ม.6 
 - ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3,ม.6 
 -  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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การจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
บริการแนะแนวในโรงเรียนมี  5  บริการ 

1. บริการศึกษารวบรวมข้อมูล (Individual Inventory Service) 
2. บริการสารสนเทศ (Information  Service) 
3. บริการให้การปรึกษา (Counseling  Service) 
4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement  Service) 
5. บริการติดตามผล (Follow-up  Service) 
 

การบูรณาการการแนะแนวในการเรียนการสอน  จะต้องอยู่ในขอบข่ายการแนะแนว 3 ด้าน 

• การแนะแนวด้านการศึกษา(Educational Guidance) 

• การแนะแนวอาชีพ(Vocational Guidance) 

• การแนะแนวส่วนตัวและสังคม(Personal  and Social Guidance) 
 

เป้าหมายหลักของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง   
 รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารคคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 
 ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียนและอาชีพ 
 สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
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คุณสมบัติของครูแนะแนว :  คุณสมบัติและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว  
 

จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว  
1.ให้บริการด้วยความเต็มใจโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว

ให้บริการด้วยความเสียสละและอุทิศตนอย่างเต็มความสามารถ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

2. ยอมรับและศรัทธาในวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนวและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรผู้ปฏิบัติงานให้บริการ          ทาง
จิตวิทยาการแนะแนวมีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าในวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ โดยการ
แสดงออกด้วยความชื่นชมว่าเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ   มีความส าคัญและจ าเป็นของสังคม รวมทั้งปกป้องเกียรติภูมิของวิชาชีพ
จิตวิทยาการแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนองค์กรวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว  

 
3. เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ผู้รับบริการ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยเสมอหน้าผู้ปฏิบัติงานให้บริการทาง

จิตวิทยาการแนะแนวเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ผู้รับบริการ  โดยสนองตอบต่อความต้องการ ความถนัด ความ
สนใจ อย่างจริงใจด้วยความเห็นอกเห็นใจ โดยค านึงถึงสิทธิพ้ืนฐานของผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมและปรารถนา    ที่จะให้
ผู้รับบริการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ  

4. มีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวมีความสนใจใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์  เสริมสร้างความรู้ให้ทันสมัย  
ทันเหตุการณ์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 

5. ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนวผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวปฏิบัติงานโดย
อาศัยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนตามหลักวิชาการ จากสถาบันหรือองค์กรวิชาชีพที่มีการรับรองอย่าง
เป็นทางการ 

6. รักษามาตรฐานและรับผิดชอบต่อการประกอบวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนวผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการ
แนะแนวสามารถรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพไว้ ในระดับสูงเสมอ และรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน  

7. ยุติการให้บริการที่นอกเหนือความสามารถของตนและส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสมผู้ปฏิบัติงานให้บริการทาง
จิตวิทยาการแนะแนวต้องหยุดการให้บริการเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าการให้บริการนั้นนอกเหนือความสามารถของ
ตน และส่งผู้รับบริการไปยังบุคคลที่มีความเหมาะสม หรือตามความประสงค์ของผู้รับบริการ 

8. รักษาความลับขอผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวต้องไม่เปิดเผยความลับ
ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากจ าเป็นจะต้องน าข้อมูลไปใช้ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้รับบริการ 

9. เคารพสิทธิและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริการผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวต้องให้ข้อมูล
ที่จ าเป็นแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบสิทธิและผลที่อาจได้รับจากการรับบริการ รับฟังความคิดเห็นตัดสินใจ 

ของผู้รับบริการและไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริการ  
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                                    บริการศึกษารวบรวมข้อมูล :นวัตกรรมในการรู้จักผู้เรียน 
บริการส ารวจข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

บริการที่ครูท าการศึกษา รวบรวม และจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน เพ่ือที่จะท าความรู้จักและเข้าใจผู้เรียน
ผู้นั้นให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ครูสามารถให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักและ
เข้าใจตนเองดีขึ้นด้วย 
วัตถุประสงค์ของการจัดบริการ  

1.ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนได้ดีและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
2.ผู้เรียนได้มีโอกาสรู้จักและเข้าใจตนเองด้านต่างๆ มากขึ้น 
3.โรงเรียนได้น าผลจากความรู้ความเข้าใจในตัวผู้เรียนไปจัดโครงการเพื่อป้องกัน พัฒนาส่งเสริม หรือแก้ไขปัญหา

ให้กับผู้เรียน 
หลักการจัดบริการ  

1.การศึกษารวบรวมข้อมูลเป็นกระบวนการศึกษารายละเอียดทั้งที่เกี่ยวกับผู้เรียนโดยตรงและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน 
2.ควรรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคและวิธีที่หลากหลายเพ่ือให้ได้รู้จักนักเรียนในหลายแง่มุม 
3.ควรเลือกใช้เครื่องมือหรือวิธีการให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
4.เป้าหมายของการส ารวจข้อมูลเป็นรายบุคคล คือ การช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองดีขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การ

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
5.ไม่มีเครื่องมือหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ดีที่สุดและให้ผลครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.ครูควรศึกษาและรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เรียนทุกคนทั้งเด็กที่ปกติและเด็กพิเศษ  
7.ประสิทธิภาพของการรวบรวมข้อมูลขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

ในการให้ข้อมูล 
8.การศึกษาและรวบรวมข้อมูลควรเป็นกระบวนการท าความเข้าใจควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือ 

ประเภทของข้อมูลที่ควรเก็บรวบรวม 
 ข้อมูลส่วนตัว 
 สุขภาพและลักษณะทางร่างกาย 
 ประวัติครอบครัว 
 ประวัติการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ความสามารถและความถนัด 
 กิจกรรมที่สนใจ 
 การปรับตัวทางด้านอารมณ์และสังคม 
 แผนการหรือโครงการในอนาคต  
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บริการสนเทศและบริการจัดวางตัวบุคคล : เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแนะแนว 
ความหมาย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) หมายถึง การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาใช้ใน
การจัดหา  การประมวลผล การจัดเก็บและการเผยแพร่สารสนเทศ  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแนะแนว(information technology for guidance) หมายถึง การน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการทางการแนะแนว 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการแนะแนว 

1. ช่วยจัดระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่มากมายมหาศาลในแต่ละวัน 
2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประมวลผลสารสนเทศ 
3. ช่วยจัดระบบอัตโนมัติในการในการจัดเก็บ เผยแพร่ และเรียกใช้ 
4. ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
5. ช่วยในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลา   และระยะทาง 

ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแนะแนว 
• อินเตอร์เน็ท (internet) 
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail) 
• เว็บไซต์ (website) 
• แผ่นภาพเลื่อน (PowerPoint) 
• การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
• หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

คุณลักษณะของสารสนเทศทางการแนะแนวที่ดี 
• ความถูกต้อง (accuracy) 
• ทันเวลาใช้ (timeliness) 
• ความสมบูรณ์ (completeness) 
• ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (relevance) 
• ตรวจสอบได้ (verifiability) 
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บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา :ปฏิบัติการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา( Counseling Psychology ) 
เหตุใดต้องมีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

• ประเด็นปัญหารุนแรงที่สุด 5 อันดับแรกของวัยรุ่น ได้แก่  
• อันดับ 1 เหล้า/บุหรี่ เหล้า 5,921,257 คน / บุหรี่ 2,023,893 คน  
• อันดับ 2 หนเีรียน 2,086,527 คน  
• อันดับ 3 ยาเสพติดใช้ยาบ้า 516,823 คน  
• อันดับ 4 เพศสัมพันธ์ 472,575 คน  
• อันดับ 5 การพนัน 101,306 คน                               (ท่ีมา  :  ศูนย์วิจัย เอแบคโพล) 

สาเหตุที่เกิดปัญหา 
1) ขาดความอบอุ่นในครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก  
(2) ใช้ชีวิตยามว่างตามห้างสรรพสินค้า ใช้มือถือ คุยผ่านอินเตอร์เน็ต  
(3) ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  
(4) เล่นพนันและเริ่มเล่นพนันผ่านโทรศัพท์ระบบ SMS  
(5) ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นและขาดความรับผิดชอบปัญหา 

ที่มา : สถาบันรามจิตติ (ประเมินสถานการณ์วัยรุ่นไทย) 
 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการปรึกษากับผู้รับบริการการปรึกษา โดยผู้ให้การ 
ปรึกษา ประยุกต์ใช้หลักการ / แนวคิดทางจิตวิทยามาเอ้ืออ านวยให้ผู้รับการปรึกษาได้ตระหนักในประสบการณ์ของตน ผ่าน
การสนทนาระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา โดยให้ผู้รับการปรึกษาได้ส ารวจตนเองในรอบด้านเพ่ือให้รู้จัก เข้าใจ 
และการยอมรับตนเอง      ในสิ่งที่เป็นปัญหาได้มากขึ้น  และสามารถแสวงหาแนวทาง แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
คุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษา 

• ในด้านทัศนะต่อการมองโลกและมองปัญหา 
• ในด้านความพร้อมด้านจิตใจ 
• ในด้านบุคลิกภาพ 
• ในด้านองค์ความรู้ 
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การศึกษารายกรณี : การช่วยเหลือผู้เรียนเชิงลึก 

ความหมายของการศึกษารายกรณี 
การศึกษารายกรณี (Case Study) หมายถึง กระบวนการศึกษาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ชุมชนใด

ชุมชนหนึ่ง หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งอย่างละเอียดต่อเนื่อง  
โดยใช้เครื่องมือ เทคนิค หรือวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้รายละเอียดของข้อมูล แล้วน ามาสังเคราะห์ วิเคราะห์ และวินิจฉัยหา
สาเหตุของพฤติกรรม เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือ แก้ไข ป้องกัน หรือส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล กลุ่มคน ชุมชน และสถาบัน
นั้นต่อไป  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ศึกษานักเรียน
ที่มีปัญหาพิเศษ
เพ่ือช่วยเหลือ
แก้ไข 

2..ศึกษานักเรียน 
ที่มีความสามารถ
พิเศษเพ่ือส่งเสริม
พัฒนานักเรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ 

3. ช่วยให้
นักเรียนเข้าใจ
และยอมรับ 
ความเป็นจริง
ของตน 

4. ช่วยให้
บุคคลที่
เก่ียวข้องเกิด
ความเข้าใจ
และให้ความ
ร่วมมืออย่าง
เหมาะสม 

5. เพื่อการ
ค้นคว้าวิจัย 

จุดมุ่งหมายของการศึกษารายกรณี 
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ใครควรเป็นผู้ท า Case Study 
ในทางทฤษฎี ผู้เชี่ยวชาญท่ีได้รับการฝึกฝนอบรมมาโดยเฉพาะ 
ในทางปฏิบัติ ใช้บุคลากรที่พอจะท าได้ 
 สถาบันการศึกษา  สถาบันทางการแพทย์ 
     ครูแนะแนว   จิตแพทย์ 
     ครูประจ าชั้น   แพทย์สาขาอื่นๆ 
     ครูประจ าวิชา   นักจิตวิทยา 
     นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน นักสังคมสงเคราะห์ 
     ครูฝ่ายปกครองหรือผู้บริหาร พยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การศึกษาบคุคลเป็นรายกรณี (Case Study) 

ศึกษาบคุคลอยา่งละเอียด 

เขา้ใจสาเหตขุองพฤติกรรม 

ต่อเน่ือง 

ช่วยเหลือ ป้องกนั สง่เสรมิ 

เพ่ือด ารงชีวิตอยา่งมีความสขุ 

อนาคต ปัจจบุนั 

  

เข้าใจพฤตกิรรม 
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3. นกัเรยีนท่ีมี
พฤติกรรมดีเด่นสมควร 
เป็นแบบอยา่งแกส่งัคม 

1.นกัเรยีนท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษหรอื

รบีด่วน  

2. นกัเรยีนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 

การคดัเลือกนกัเรยีนเพ่ือ

ท าการศึกษารายกรณี 

3. นกัเรยีนท่ีมี
พฤติกรรมดีเด่นสมควร 
เป็นแบบอยา่งแกส่งัคม 

1.นกัเรยีนท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษหรอื

รบีด่วน  

2. นกัเรยีนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 

การคดัเลือกนกัเรยีนเพ่ือ

ท าการศึกษารายกรณี 

การได ้Case มาท าการศึกษารายกรณี  

1. หาเอง 
ขอ้ดี 

สามารถเลือกไดต้าม 

ความตอ้งการ/สนใจ 

ขอ้เสีย 
ความศรทัธานอ้ย 

ใชเ้วลานานในการได ้

ขอ้ควรระวงั 
มีอคติ 

 

 2. มีผ ูส้ง่มา 
ขอ้ดี 

ไดร้บัความรว่มมือจากผ ูส้ง่มา 

มีความศรทัธาบา้ง 

ขอ้เสีย 
ไม่สามารถเลือกไดต้าม 

ความตอ้งการ/สนใจ 

ขอ้ควรระวงั 
ขาดความรว่มมือ 

จาก Case 

3. มาหาเอง 
ขอ้ดี 

ไดร้บัความรว่มมือดี 

ไดร้บัความศรทัธามาก 

ขอ้เสีย 
ไม่สามารถเลือกไดต้าม 

ความตอ้งการ/สนใจ 

ขอ้ควรระวงั 
Case มีลกัษณะ  
Dependency 
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน 

การที่ผู้ศึกษาก าหนดเป้าหมายว่าจะท าการศึกษาอะไร  และคาดคะเนว่าปัญหานั้นๆเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง  โดย
อาศัยความรู้และประสบการณ์ท่ีผ่านมาในการคาดคะเน  เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล     การทดสอบ  หรือ
ค้นหาข้อเท็จจริงด้วยวิธีการต่างๆ 
     
 
 

การได้ข้อมูลจาก Case  

 1. หาเอง 
  - ระเบียนสะสม 

  - สงัเกต 

 
 

 

 

3. มาหาเอง 
-ตรวจ
สขุภาพจิต 

- สงัเกต 

- สมัภาษณ ์

 

 2. มีผ ูส้ง่มา 
-สมัภาษณผ์ ูส้ง่

มา 

-ระเบียนสะสม 

 
 

 

 กระบวนการศึกษาบคุคลเป็นรายกรณี 

การก าหนดปัญหาและการตัง้สมมติฐาน 

การวินิจฉยั 

การช่วยเหลือ สง่เสรมิ พฒันา 

การติดตามผล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การสงัเคราะหข์อ้มลู 

การใหข้อ้เสนอแนะ 



 
46 

การรวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของบุคคลที่เราท าการศึกษา  เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษามองเห็นภาพขอบุคคลในทุกด้านซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ตีความพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  การค้นหาสาเหตุและที่มาของพฤติกรรม  ผู้ศึกษาควรเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูลหลายๆ แหล่งที่เชื่อถือได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของบุคคลที่เราท าการศึกษา  เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษามองเห็นภาพขอบุคคลในทุกด้าน  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ตีความพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  การค้นหาสาเหตุและที่มาของพฤติกรรม  ผู้ศึกษาควรเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่งที่เชื่อถือได้ให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูล 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
• การสังเกต (Observation) 
• การสัมภาษณ์ (Interview) 
• การเยี่ยมบ้าน (Home-Visit) 
• อัตชีวประวัติ บันทึกประจ าวัน (Autobiography and Diary)   
• สังคมมิติ (Sociometry) 
• แบบสอบถาม (Questionaire) 
• แบบทดสอบ (Testing)    
• ระเบียนสะสม (Cumulative Record) 

ขั้นตอนที่ 3 การสังเคราะห์ข้อมูล 
การน าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการตีความหมายข้อมูล    และช่วยให้     ผู้ศึกษามองเห็น

ภาพของบุคคลในแต่ละด้านชัดเจนขึ้น 
ขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูล 

• ข้อมูลส่วนตัวโดยทั่วไป 
• สุขภาพและลักษณะทางร่างกาย 
• ประวัติครอบครัว 
• ประวัติการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
• ผลการทดสอบทางจิตวิทยาและการแปลความหมาย 
• ข้อมูลด้านส่วนตัวและสังคมพัฒนาการทางสังคม  พัฒนาการทางอารมณ์  ความนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง 
• การวางแผนอนาคต 

ขั้นตอนที่ 4 การวินิจฉัย 
การน าข้อมูลที่รวบรวมมาได้จากหลายแหล่งและหลายวิธีการมาพิจารณาดูว่าผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกันส่วนใหญ่

มีแนวโน้มไปทางใดมากท่ีสุด ก็จะวินิจฉัยถึงที่มาหรือสาเหตุของพฤติกรรมไปในแนวนั้น  โดยพิจารณาจากสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้เป็นหลัก 
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ขั้นตอนที่ 6  การติดตามผล 

การติดตามผลที่เกิดข้ึนกับบุคคลหลังจากท่ีได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือพัฒนาไปแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมไปในทางใด  การด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนามีประสิทธิภาพเพียงใด  ถ้าผลที่ได้ไม่ดีแสดงว่า
วิธีการที่ใช้อาจยังไม่เหมาะสม จะต้องมีการทบทวนปรับปรุง และแก้ไขต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 5  การช่วยเหลือ ป้องกนั สง่เสรมิ   

การช่วยเหลือ ป้องกนั สง่เสริม 

ท าดว้ยตนเอง  
ปรกึษาผ ูเ้ช่ียวชาญ 

 

 
สง่ต่อ 
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ขัน้ตอนท่ี 6  การติดตามผล   

การติดตามผล 

ดผูลการช่วยเหลือ 

 

 

ดพูฒันาการของ 

Case 

 

ขัน้ตอนท่ี 7  การใหข้อ้เสนอแนะ   

การปิด Case 

 
หมดเวลาท่ีจะศึกษา  

Case 

 

 

 
ช่วยเหลือจนปัญหา 

หมดไป 

 

 



 
49 

ขั้นตอนที่ 7 การให้ข้อเสนอแนะ 
การสรุปรายงานการศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี     ผู้ศึกษาควรสรุปผลว่าได้มีการด าเนินการอย่างไรไปแล้วบ้าง และ 

ให้ข้อเสนอแนะถึงสิ่งที่ควรด าเนินการต่อไปในการศึกษา หรือการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาผู้รับการศึกษา   รายนี้
ต่อไป 

 

 
หัวข้อการเขียนรายงาน 
                     1. ข้อมูลของผู้ที่ศึกษา 

2. ข้อมูลส่วนตัวโดยทั่วไปของผู้รับการศึกษา 
3. เหตุผลในการศึกษา 
4. ลักษณะของปัญหา หรือสิ่งที่สนใจศึกษา 
5. สมมติฐานเบื้องต้น 
6. แหล่งข้อมูล 
7.  รายละเอียดของบุคคล 
8.   การวินิจฉัย 
9.   การด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา 
10. การติดตามผล 
11. ข้อเสนอแนะ 
 

 
 

ขัน้ตอนท่ี 8  การสรปุผลและขอ้เสนอแนะ   

ควรใหข้อ้เสนอแนะส าหรบั... 

ผ ูร้บัการศึกษา  
ผ ูท่ี้จะศึกษาต่อ 

 

 
ผ ูเ้กีย่วขอ้ง 
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ผู้รับการปรึกษา ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่จะศึกษาต่อการประชุมปรึกษารายกรณี  Case  Conference 
การศึกษารายกรณี  Case Study  

      การศึกษาประวัติ      +    การประชุมปรึกษารายกรณี 
                   Case History     Case Conference 
 

 
 

 
 

 

การประชมุปรกึษารายกรณี 

 
การระดมพลงัสมอง 

Brain Storming 

 

 

การรว่มแสดงความคิดเห็น 

Sharing of Idea 

 

รปูแบบการประชมุ 

  กล ุม่ผ ูเ้ช่ียวชาญ 

   - ผ ูเ้ช่ียวชาญ 

   - ผ ูใ้กลชิ้ด 

   - ผ ูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

กล ุม่ใหญ่ 

    - ผ ูเ้ช่ียวชาญ 

    - ผ ูใ้กลชิ้ด 

    - ผ ูเ้ก่ียวขอ้ง 
    - ผ ูส้นใจ 

       กล ุม่เล็ก 

    - ผ ูเ้ช่ียวชาญ 

    - ผ ูใ้กลชิ้ด 
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การด าเนินการประชุม 
1. ประธานกล่าวเปิดการประชุม แนะน าผู้ท าการศึกษารายกรณี 
2. ผู้ท าการศึกษารายกรณีรายงานผลการศึกษาแก่ที่ประชุม      

 - จุดประสงค์ในการน า Case เข้าท่ีประชุม                         
 - รายงานประวัติและสิ่งที่ได้ศึกษาจาก Case ทั้งหมด 

3. ประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและแสดงความคิดเห็น 
4. ประธานสรุปถึงข้อพึงปฏิบัติต่อ Case ตามความคิดเห็นของที่ประชุมและ/หรือของประธาน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี 
1. ควรเน้นการสร้างเสริมพัฒนาการของบุคคล ไม่เน้นเฉพาะเด็กท่ีมีปัญหา 
2. ควรเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม แสดงพัฒนาการบุคคลอย่างต่อเนื่องทุกด้าน 
3. ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
4. ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาการแนะแนวจะช่วยให้การศึกษา Case  มีประสิทธิภาพ 
5. รายงานที่น าไปใช้เพื่อการวิจัยหรือเผยแพร่ จะต้องน ารายละเอียดที่บ่งบอกว่าผู้ถูกศึกษาเป็นใครออกให้หมด 
6. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าชั้นทุกคนศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 คน 

 
บริการติดตามผลและการวิจัยเกี่ยวกับงานแนะแนว :สูตรส าเร็จการวิจัยเพื่องานแนะแนวและติดตามผล 
วัตถุประสงค ์

1. ตระหนักในความส าคัญของงาน    
2. เรียนรู้วิธีติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เข้าใจแนวทางปฏิบัติในการท าวิจัยเบื้องต้นอย่างง่าย 

 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ความส าคัญของการบริการติดตามผลงานแนะแนว 
2. วิธีติดตามผลงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สูตรส าเร็จการวิจัยเบื้องต้นอย่างง่ายส าหรับครูแนะแนว 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดท าเอกสารเพือ่เผยแพร่ในหน่วยงาน 
 
 

ที่ปรึกษา 
นางสาวมัฑนีย์   ศรีนาค ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา   

นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 
ผู้พิมพ์/จัดหน้าเอกสาร 
นางสาวนรินทรา เดชครอบ  หัวหน้างานแนะแนว    
นางสาวสมฤทัย   ทนทาน เลขานุการงานแนะแนว 

 
 

 


