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 UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.1 

เร่ือง “ แนะแนวดี พาให้ชีวมีีความสุข ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

วนัน้ีเป็นวนัท่ีเคนดีใจและมีความสุขท่ีสุดในชีวติ    เพราะวนัน้ีเป็นวนัท่ีเคนจะเขา้รับ
พระราชทานรางวลัจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  ในฐานะท่ีเป็นนกัเรียนรางวลัพระราชทาน  
ระดบัมธัยมศึกษา  นอกจากเคนแลว้ยงัมีท่านผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีเด็กๆพากนัเรียกท่านวา่คุณพอ่ ผอ. 
คุณครูสุดาครูประจ าชั้นของเคน  คุณครูนภาท่ีเป็นครูแนะแนว และท่ีส าคญัแม่ของเคนก็มาดว้ย  
 เคน  คิดยอ้นหลงัไปถึงวนัแรกท่ีแม่พาไปฝากเขา้เรียนชั้น ม.1  แม่เล่าใหผ้อ.ฟังทั้งน ้าตาวา่พอ่
ของเคนไปอยูก่บัเมียนอ้ย  มีลูกใหม่  ไม่รักเคนเลย  ไม่เคยมาดูแลทั้งๆท่ีแม่ของเคนพิการแขนทั้งสอง
ขา้ง  ไม่สามารถท างานหาเล้ียงตนเองและลูกได ้ แม่อยากใหเ้คนเรียนต่อชั้นสูงๆ แต่ไม่มีเงิน ขอใหท้่าน
ผอ.ช่วย  ตอนนั้นเคนเพิ่งจบชั้น ป.6  ช่วงปิดภาคเรียนและวนัหยดุไปชกมวยสมคัรเล่นและส่ง
หนงัสือพิมพเ์พื่อหารายไดม้าใหแ้ม่  เคนไม่เคยมีโอกาสไดใ้ชชี้วติเหมือนเพื่อนๆวยัเดียวกนัเลย  จนเคน
เองก็ทอ้แทแ้ละไม่อยากเรียนต่อ เพราะคิดวา่ตวัเองมีปมดอ้ยถูกพอ่ทิ้ง แม่ก็พิการ  ฐานะยากจน   ก่อน
ออกจากบา้นไปสมคัรเขา้เรียนเคนกบัแม่ก็คิดเหมือนกนัวา่ ทางโรงเรียนคงไม่รับเด็กท่ียากจน  ไม่มี
แมแ้ต่เส้ือผา้จะใส่ไปโรงเรียน  โรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนดีเด่นเป็นท่ียอมรับของชุมชน  เด็กทุกคนแต่งตวั
สวยงาม  ดูท่าทางเป็นลูกคนมีเงินทั้งนั้น  แต่ท่ีแม่เลือกพาเคนมาสมคัรเรียนท่ีน่ีก็เพราะวา่อยูใ่กลบ้า้น  
เคนสามารถเดินไปโรงเรียนไดแ้ละกลางวนัยงัสามารถกลบัมาดูแลแม่ได ้ ขณะท่ีเคนใจแฟบลงเพราะคิด
วา่โรงเรียนคงไม่รับแน่ๆ พร้อมกบัอายท่ีครอบครัวยากจน   ท่านผอ.ผูใ้จดีก็มากอดเคนไวพ้ร้อมกบัลูบ
ศีรษะและบอกกบัแม่วา่  ทางโรงเรียนจะรับเคนไวเ้รียน    แต่ขอเวลาสืบประวติัเบ้ืองตน้  ถา้เป็นความ
จริงตามท่ีแม่เล่า  คุณพอ่ผอ.จะจดัทุนการศึกษาให ้ ขออยา่งเดียวคือขอใหเ้คนเป็นคนดีและตั้งใจเรียน  
 หลงัจากนั้น เคนก็ไดเ้ขา้เรียน ไดอ้ยูก่บัครูสุดา และมีครูนภาเป็นครูแนะแนว  เพื่อนๆทุกคนดี
กบัเคน เคนอยูใ่นโรงเรียนโดยไม่คิดวา่ตวัเองมีปมดอ้ย  เพื่อนคนอ่ืนๆท่ีมีปัญหาต่างก็ไดรั้บการดูแล
อยา่งทัว่ถึง  โรงเรียนของเราไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่ของจงัหวดั  คุณพอ่ผอ.
ไดรั้บรางวลัผูบ้ริหารดีเด่นเขม็ทองค าพระราชทาน   ครูสุดาไดเ้ป็นครูสอนสังคมดีเด่น  และครูนภาได้
เป็นครูแนะแนวดีเด่นของจงัหวดั 
 และมาวนัน้ีเคนก็ไดเ้ป็นนกัเรียนดีเด่นรับรางวลัพระราชทาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเหนือความคาดฝันทั้ง
ของแม่และของเคนเอง  ซ่ึงเคนรู้วา่แมเ้คนจะเป็นคนดีตามท่ีคุณพอ่ผอ.กล่าวสดุดีไวใ้นท่ีประชุมของ
นกัเรียนทั้งหมด   แต่ถา้ทางโรงเรียนไม่ใหก้ารดูแลช่วยเหลือ  ผอ.และคุณครูทุกคนไม่เป็นก าลงัใจ และ
แนะแนวทางชีวติท่ีถูกตอ้งใหก้็จะไม่มีวนัน้ีส าหรับเคนเลย...... 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.2 

เร่ือง “ ความรู้พืน้ฐานด้านการแนะแนว ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

แนะแนวคอือะไร 
 

 การแนะแนว คือ จิตวทิยาประยกุตแ์ขนงหน่ึงท่ีวา่ดว้ยการพฒันาใหรู้้จกัช่วยตนเองหรือ
พึ่งตนเองไดโ้ดยกระบวนการท่ีส่งเสริมใหบุ้คคลไดมี้บทบาทเตม็ท่ีในการเรียนรู้เพื่อท่ีจะพฒันาศกัยภาพ
และสามารถจดัการกบัชีวติของตนเองอยา่งฉลาด 
 จุดมุ่งหมาย เพื่อใหบุ้คคลไดรู้้จกัตนเอง รู้จกัโลกแวดลอ้ม สามารถตดัสินใจ แกปั้ญหา รู้จกั
เลือกและวางแผนชีวติการเรียนอาชีพ และสามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันาตนเตม็ตาม
ศกัยภาพ อนัจะน าไปสู่การมีชีวติท่ีมีความสุข ความส าเร็จ และเป็นประโยชน์ 
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ปรัชญาและหลกัการของการแนะแนว 
 

 ในการปฏิบติังานแนะแนว จ าเป็นจะตอ้งมีความรู้   ความเขา้ใจในปรัชญาและหลกัการแนะ
แนวอยา่งกระจ่าง เพื่อจะน าไปเป็นพื้นฐานในการปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ปรัชญา (ความเช่ือตามหลกัจิตวทิยาและประชาธิปไตย) หลกัการ (ส่ิงท่ีควรยดึถือในการปฏิบติั) 
         

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทุกคนมีคุณค่า และมีศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์

2. คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทดัเทียมกนั 

3. แต่ละคนมีศกัยภาพท่ีสามารถพฒันาและเรียนรู้ได ้

5. พฤติกรรมยอ่มมีสาเหตุและบุคคลเปล่ียนแปลงได้
ตามเหตุ 

6. คนทุกคนยอ่มมีปัญหา คนเป็นสัตวสั์งคม ท่ีตอ้ง
พ่ึงพาอาศยักนั และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลยอ่ม
ส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน 

1.จดับริการให้กบัทุกคน (ไม่เลือกปฏิบติั) และให้บริการ
ดว้ยความเคารพในเกียรติแห่งความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูรั้บบริการเป็นส าคญั 

2.การจดับริการจะตอ้งค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่มี
การบงัคบั 

3.การให้บริการตอ้งเปิดโอกาสให้บุคคลไดมี้บทบาทส าคญั
ในการใชปั้ญญาการเรียนรู้ หาวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และได้
พฒันาตนเตม็ตามศกัยภาพ 

4. แต่ละคนมีความแตกต่างกนั แต่มีความตอ้งการ
พ้ืนฐานท่ีเหมือนกนั 

4.การให้บริการตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ
และค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

5.การให้บริการคือการอ านวยเหตุปัจจยัท่ีเหมาะสมในการ
สร้างเสริมพฒันาการหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์

6.การให้บริการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์เป็นภารกิจท่ีพึงกระท า
ดว้ยความเมตตา และดว้ยความรู้ ความเขา้ใจ และทุกคนท่ีมี
ส่วนร่วม 
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กระบวนการแนะแนว 
 กระบวนการแนะแนว คือ การจดัระบบการท างานแนะแนวใหมี้ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั
ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 การจดัการแนะแนวท่ีมุ่งส่งเสริม และพฒันาความสามารถของผูเ้รียนใหเ้หมาะสมความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล สามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตนเอง ควรเป็นภารกิจหลกัของ
สถานศึกษาท่ีตอ้งจดัควบคู่กบัการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งพฒันาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารดา้นองคก์ร บุคลากร และการจดัการแนะแนวใหเ้ป็นเชิงรุก และให้
สังคมทุกส่วนไดมี้ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการด าเนินงานแนะแนว และมีบทบาทในการแนะแนวชีวติ
และสังคม 

ขอบข่ายการแนะแนว 
 

 ขอบข่ายการแนะแนว เป็นการก าหนดภารกิจการแนะแนว ตามความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีสนอง
จุดหมายของหลกัสูตร ซ่ึงการก าหนดขอบข่ายภารกิจแนะแนวนั้น จะตอ้งอาศยัหลกัการแนะแนวพื้นฐาน 
ดงัต่อไปน้ี 
 การแนะแนวมีขอบข่ายสาระส าคัญ 3 ด้าน 

1. การแนะแนวการศึกษา มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนพฒันาการเรียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ  รู้จกั
แสวงหาความรู้ และการวางแผนการเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตวั
ดา้นการเรียน และมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

2. การแนะแนวอาชีพ ช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัตนเองและโลกของงานอยา่งหลากหลายมี
เจตคติและนิสัยท่ีดีในการท างาน มีโอกาสไดรั้บประสบการณ์และฝึกงานตาม
ความถนดั ความสนใจ 

3. การแนะแนวเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจตนเอง รักและเห็นคุณค่า
ในตนเองและผูอ่ื้น มีอารมณ์มัน่คง มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มและ
สามารถปรับตวัใหด้ ารงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งเป็นสุข 

 

บริการศึกษาขอ้มูล 

บริการจดัวางตวับุคคล 

บริการติดตามผล
และประเมินผล 

บริการสนเทศ 

บริการใหค้  าปรึกษา 
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การปฏบิัติงานแนะแนวในสถานศึกษา 
 

 การปฏิบติัแนะแนวในสถานศึกษานั้น แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
1. การจัดบริการแนะแนวอย่างเป็นธรรม โดยมีการใหบ้ริการครบ 5 บริการ และครอบคลุม

งานแนะแนวทั้ง ๓ ประเภท ทั้งน้ีจะตอ้งมีการก าหนดผูรั้บผดิชอบอยูใ่นโครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียนและตอ้งมีโครงการ แผนงาน งบประมาณท่ีแสดงถึงการปฏิบติังานท่ีต่อเน่ืองทั้งปี  

2. การจัดกจิกรรมแนะแนวเพือ่พฒันาผู้เรียนตามหลกัสูตร ท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ซ่ึงแบ่งเป็นกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนกัเรียน  และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ) และถือเป็นส่วนส าคญัในการจบหลกัสูตร 

3. การประยุกต์ใช้หลกัการและกระบวนการแนะแนว  ในการจดัหลกัสูตรและพฒันา 
การเรียนการสอนการปกครองดูแลเด็กท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

จรรยาบรรณวชิาชีพจิตวทิยาแนะแนว 
 

1. ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
2. ยอมรับและศรัทธาในวชิาชีพจิตวทิยาแนะแนวและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร  
3. เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมใหก้ าลงัใจแก่ผูรั้บบริการดว้ยความบริสุทธ์ิใจโดยเสมอหนา้  
4. มีวสิัยทศัน์และพฒันาตนเองดา้นวชิาชีพ ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 
5. ปฏิบติังานตามหลกัวชิาชีพจิตวทิยาการแนะแนว 
6. รักษามาตรฐานและรับผดิชอบต่อการประกอบอาชีพจิตวทิยาการแนะแนว  
7. ยติุการใหบ้ริการท่ีนอกเหนือความสามารถของตนและส่ิงต่อไปยงับุคคลท่ีเหมาะสม  
8. รักษาความลบัของผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
9. เคารพสิทธิและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผูรั้บบริการ 
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 ค าอธิบาย 
จรรยาบรรณวชิาชีพจติวทิยาการแนะแนว 

 

จรรยาบรรณข้อที ่ 1 
ให้บริการด้วยความเต็มใจ  โดยค านึงถึง 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ค าอธิบาย  ผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการทางจิตวทิยาการแนะแนว  ใหบ้ริการดว้ยความเสียสละและอุทิศตน
อยา่งเตม็ความสามารถ  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา 
 

จรรยาบรรณข้อที ่ 2 
ยอมรับและศรัทธาในวชิาชีพ 

จิตวทิยาการแนะแนวและเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์กรวชิาชีพ 
ค าอธิบาย  ผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการทางจิตวทิยาการแนะแนว  มีเจตคติท่ีดี  เห็นคุณค่าในวชิาชีพจิตวทิยา
การแนะแนว  และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ  โดยการแสดงออกดว้ยความช่ืนชมวา่เป็นอาชีพท่ี
มีเกียรติ  มีความส าคญัและจ าเป็นต่อสังคม  รวมทั้งปกป้องเกียรติภูมิของวชิาชีพจิตวทิยาการ        แนะ
แนว  เขา้ร่วมกิจกรรรมและสนบัสนุนองคก์รวชิาชีพจิตวทิยาการแนะแนว 
 

จรรยาบรรณข้อที ่ 3 
เอาใจใส่  ช่วยเหลอื  ส่งเสริม  ให้ก าลงัใจแก่ผู้รับบริการ 

ด้วยความบริสุทธ์ิใจโดยเสมอหน้า 
ค าอธิบาย  ผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการทางจิตวทิยาการแนะแนว  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  ใหก้ าลงัใจ
แก่ผูรั้บบริการโดยสนองตอบต่อความตอ้งการ  ความถนดั  ความสนใจอยา่งจริงใจดว้ยความเห็นอกเห็น
ใจ  โดยค านึงถึงสิทธิพื้นฐานของผูรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมและปรารถนาท่ีจะใหผู้รั้บบริหาร  พฒันาได้
อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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 จรรยาบรรณข้อที ่ 4 
มวีสัิยทศัน์  และพฒันาตนเอง 

ด้านวชิาชีพให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลก 
ค าอธิบาย  ผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการทางจิตวทิยาการแนะแนว  มีความสนใจใฝ่รู้  ศึกษาคน้ควา้  ริเร่ิม
สร้างสรรค ์ เสริมสร้างความรู้ใหท้นัสมยั  ทนัเหตุการณ์  ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  และเทคโนโลยี 
 

จรรยาบรรณข้อที ่ 5 
ปฏบิัติงานตามหลกัวชิาชีพ 

จิตวทิยาการแนะแนว 
ค าอธิบาย  ผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการทางจิตวทิยาการแนะแนว  ปฏิบติังานโดยอาศยัความรู้  ทกัษะ  และ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บการฝึกฝนตามหลกัวชิาการ  จากสถาบนัหรือองคก์รวชิาชีพท่ีมีการรับรองอยา่ง
เป็นทางการ 
 

จรรยาบรรณข้อที ่ 6 
รักษามาตรฐานและรับผดิชอบต่อการ 
ประกอบวชิาชีพจิตวทิยาการแนะแนว 

ค าอธิบาย  ผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการทางจิตวทิยาการแนะแนว  สามารถรักษาคุณภาพการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานวชิาชีพไวใ้นระดบัสูงเสมอ  และรับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน 
 
 

จรรยาบรรณข้อที ่ 7 
ยุติการให้บริหารทีน่อกเหนือความสามารถของตน 

และส่งต่อไปยงับุคคลทีเ่หมาะสม 
ค าอธิบาย  ผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการทางจิตวทิยาการแนะแนว  ตอ้งหยดุการใหบ้ริการเม่ือประเมิน
สถานการณ์แลว้พบวา่การใหบ้ริหารนั้นอยูน่อกเหนือความสามารถของตน  และส่งผูรั้บบริการไปยงั
บุคคลท่ีมีความเหมาะสม  หรือตามความประสงคข์องผูรั้บบริการ 
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 จรรยาบรรณข้อที ่ 8 
รักษาความลบัของผู้รับบริการและผู้เกีย่วข้อง 
เว้นแต่ได้รับการยนิยอมจากผู้รับบริการ 

ค าอธิบาย  ผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการทางจิตวทิยาการแนะแนว  ตอ้งไม่เปิดเผยความลบัซ่ึงเป็นขอ้มูลของ
ผูรั้บบริการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  หากจ าเป็นจะตอ้งน าขอ้มูลไปใช ้ ตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูรั้บบริการ 
 
 

จรรยาบรรณข้อที ่ 9 
เคารพสิทธิและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริหาร 

ค าอธิบาย  ผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการทางจิตวทิยาการแนะแนว  ตอ้งใหข้อ้มูลท่ีจ  าเป็นแก่ผูรั้บบริการ  
เพื่อใหผู้รั้บบริการทราบสิทธิและผลท่ีอาจไดรั้บจากการบริหารรับฟังความคิดเห็นและการตดัสินใจของ
ผูรั้บบริการและไม่กระท าการใดๆ  อนัเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากผูรั้บบริการ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.1 

เร่ือง “บริการแนะแนวในสถานศึกษา 5 บริการ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

การแนะแนว 
 หมายถึง กระบวนการท่ีจดัข้ึนเพื่อพฒันา และส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้บทบาทเตม็ท่ีในการเรียนรู้ 
เพื่อท่ีจะพฒันาศกัยภาพและสามารถจดัการกบัชีวติตนอยา่งชาญฉลาดและมีคุณลกัษณะตามมาตรฐาน
การแนะแนว ซ่ึงประกอบดว้ย 5 บริการ ไดแ้ก่ 

1. บริการศึกษารวบรวมขอ้มูล 
2. บริการสนเทศ 
3. บริการใหค้  าปรึกษา 
4. บริการจดัวางตวับุคคล (งานป้องกนั ส่งเสริม พฒันา ช่วยเหลือ) 
5. บริการติดตามและประเมินผล 
บริการ จุดมุ่งหมาย วธีิการ/เทคนิค/เคร่ืองมือ 

1.ศึกษารวบรวมขอ้มูล เพื่อใหค้รูรู้จกัเด็กและเพื่อใหเ้ด็ก
รู้จกัตนเองในทุกดา้น เช่น 
ความสามารถ ความถนดั ความ
สนใจ บุคลิกภาพ ฯลฯ 

การสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม 
ทดสอบ อตัชีวประวติั ระเบียน
พฤติกรรม สังคมมิติ ระเบียนสะสม 
การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล ฯลฯ 

2.สนเทศ เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บขอ้มูล จ่าวสาร 
ความรู้ท่ีจ  าเป็นในดา้นการศึกษา
อาชีพ สภาพสังคม ส่ิงแวดลอ้มและ
เลือกปรับตนใหเ้หมาะสมต่อ
สถานการณ์และความเปล่ียนแปลง 

การปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ โฮมรูม 
การจดัป้ายนิเทศ นิทรรศการ การ
เชิญวทิยากรมาบรรยาย อภิปราย 
การศึกษานอกสถานท่ี ตลอดจนการ
ใชส่ื้อมวลชนประเภทต่างๆ และการ
ใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารทุก
ประเภท 

3.ใหค้  าปรึกษา เพื่อช่วยใหเ้ด็กสามารถตดัสินใจ
และแกปั้ญหาดว้ยตนเองไดอ้ยา่ง
รอบคอบและเหมาะสม 
 

การใหค้  าปรึกษารายบุคคล 
เป็นกลุ่มและครอบครัว 
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 บริการ จุดมุ่งหมาย วธีิการ/เทคนิค/เคร่ืองมือ 
4.การจดัวางตวับุคคล
(งานป้องกนั ส่งเสริม 
พฒันา ช่วยเหลือ) 

เพื่อช่วยใหเ้ด็กไดรั้บบริการและ
ประสบการณ์ อนัจะเป็นการ
แกปั้ญหาและพฒันาตนเอง ความ
ตอ้งการและความเหมาะสม 

การจดัเด็กเขา้เรียนหรือเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเหมาะสมตามความถนดั 
ความสามารถและความสนใจ การ
สอนซ่อมเสริม การฝึกทกัษะการ
เรียน ทกัษะการท างาน ทกัษะชีวติ
และสังคม การจดัหางาน การฝึกงาน 
การจดัทุนการศึกษา ฯลฯ 

5.ติดตามและประเมินผล เพื่อติดตามนกัเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษา และติดตามการ
ด าเนินงานแนะแนวทั้งระบบ เพื่อ
ประเมินผลส าเร็จและการพฒันาให้
ดียิง่ข้ึน 

การสังเกต สัมภาษณ์ จดหมายติดต่อ
แบบสอบถาม และแบบประเมิน
ต่างๆ 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่2.2 
เร่ือง “บริการแนะแนวในสถานศึกษา 5 บริการ” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

บริการหลกัในงานแนะแนว 
 1. ลกัษณะทัว่ไปของภารกจิหลกัในบริการงานแนะแนว   ภารกิจบริการงานแนะแนวท่ีจดั
โดยทัว่ไปจะมีหลากหลาย  ข้ึนอยูก่บัการเห็นความส าคญัและความพร้อมขององคก์ร  สถาบนัแต่ละแห่ง  
ส าหรับในประเทศไทย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามสถาบนัการศึกษามกัแบ่งเป็น  5  บริการ  ไดแ้ก่  บริการ
ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบุคคล  บริการสนเทศ  บริการใหก้ารปรึกษา  บริการจดัวางตวับุคคล  
และบริการติดตามและประเมินผล  แต่ละบริการมีลกัษณะท่ีกล่าวไวโ้ดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 
  2.1.1 บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล  ( Individual  Inventory  Service)  
เป็นบริการท่ีท าการรวบรวม  จดักระท า  และแปลความหมายอยา่งเป็นระบบของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับุคคล  
เพื่อความเขา้ใจบุคคลแต่ละคน  และช่วยใหบุ้คคลไดเ้ขา้ใจ  รู้จกัตนเองมากข้ึน  สามารถเลือกแนวทาง
ในการพฒันาตนเอง  หาทางป้องกนัและแกปั้ญหาท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซ่ึงจิตรอารี  
เนตรหิน  (2542 : 133)  ไดก้ล่าววา่ลกัษณะส าคญัของบริการน้ีประกอบดว้ย 
    (1) การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับุคคลอยา่งมีระบบ  
    (2) การบนัทึกและแปลความหมายของขอ้มูลดงักล่าวอยา่งมีระบบ  
    (3) การน าขอ้มูลต่าง ๆ มาใชใ้นการแนะแนวอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาก็คือ  ตอ้งมีเทคนิควธีิหรือเคร่ืองมือ  ซ่ึง
ไดแ้ก่  การสังเกต  การสัมภาษณ์  สอบถาม  การทดสอบ  และแบบทดสอบต่าง ๆ  ผูศึ้กษาจะตอ้ง
เลือกใชอ้ยา่งท่ีมีคุณภาพ  ใชอ้ยา่งเหมาะสม  และด าเนินการตามขั้นตอนอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 
 2.1.2 บริการสนเทศ  ( Information  Service)  เป็นบริการท่ีจดัเพื่อใหข้อ้มูลความรู้ดา้นต่าง 
ๆ แก่บุคคล  เพื่อท่ีบุคคลจะไดใ้ชป้ระโยชน์เพื่อการเลือกหรือตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม   
   วชัรี  ทรัพยมี์  (2531 : 67)  อธิบายวา่บริการสนเทศจะเป็นบริการท่ีใหข้อ้มูลหรือ
ขอ้สนเทศแก่บุคคลในดา้นการศึกษา  ดา้นอาชีพ  ดา้นส่วนตวัและสังคม 
   1) ขอ้สนเทศดา้นการศึกษา  เป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่บุคคลในดา้นการศึกษา
อบรม  ทั้งท่ีเป็นปัจจุบนัและอนาคต  เช่น  ขอ้สนเทศเก่ียวกบัหลกัสูตรของสถาบนั  กิจกรรมเสริม
หลกัสูตร  บริหารหอ้งสมุด  แนวทางการศึกษาต่อขอ้มูลการเรียนและหลกัสูตรในสถาบนัต่าง ๆ 
หลกัสูตรการฝึกอบรม  หลกัสูตรเสริมความรู้หรือหลกัสูตรเพิ่มประสบการณ์ทางการศึกษาต่าง ๆ 
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   2) ขอ้สนเทศดา้นอาชีพ  เช่น  ขอ้มูลความตอ้งการแรงงาน  ลกัษณะรายละเอียด
เก่ียวกบัการประกอบอาชีพต่าง ๆ การเตรียมตวัเพื่อเขา้สู่อาชีพ  ความกา้วหนา้ในอาชีพ  การลงทุน  และ
ผลตอบแทนของอาชีพ  เป็นตน้ 
   3) ขอ้สนเทศดา้นส่วนตวัและสังคม  เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการพฒันาตน  การปรับตวั  
และการแกปั้ญหา  เช่น  การมีบทบาทท่ีเหมาะสมในครอบครัว  ในสถาบนั  การคบเพื่อน  การพฒันา
บุคลิกภาพ  การพดูในท่ีชุมชน  การควบคุมตนเอง  การใชเ้วลาวา่ง  ความเขา้ใจวฒันธรรม  ประเพณี  
หนา้ท่ีทางสังคม  เป็นตน้ 
   การใหส้ารสนเทศอาจกระท าไดห้ลายรูปแบบ  แต่แบ่งออกเป็นรูปแบบใหญ่ ๆ 2 
รูปแบบ  คือ  การใหข้อ้สนเทศเป็นรายบุคคล  เช่น  การพดูคุย  หรือการใหก้ารปรึกษาเป็นรายบุคคล  
การใหบ้ริการสนเทศเป็นกลุ่ม  เช่น  กลุ่มสนใจ  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมปฐมนิเทศ  หรือการใหก้าร
ปรึกษาเป็นกลุ่ม  เป็นตน้ 
  2.1.3 บริการให้การปรึกษา  ( Counseling  Service)  การใหบ้ริการปรึกษา  สรุป
สาระส าคญัท่ีนกัวชิาการอธิบายไวส้อดคลอ้งกนัไดว้า่  เป็นกระบวนการช่วยเหลือซ่ึงเกิดจากความ
ร่วมมือกนัระหวา่ง  ผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ  โดยท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บการฝึกฝนอบรมมา
โดยเฉพาะ  ท าใหส้ามารถช่วยเหลือผูรั้บบริการจนเขา้ใจตนเองและส่ิงแวดลอ้ม  จนสามารถตดัสินใจ
แกปั้ญหาไดโ้ดยตนเองอยา่งเหมาะสม  และด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข  ขอบข่ายของบริการน้ี
ครอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา  อาชีพ  ส่วนตวัและสังคม   
  สาระส าคญัของบริการใหก้ารปรึกษาคือ  
  1) บริการใหก้ารปรึกษาเกิดเม่ือบุคคลมีปัญหาไปขอรับการปรึกษาจากผูใ้หบ้ริการปรึกษา  
  2) ผูใ้หก้ารปรึกษาตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจทฤษฎีของการใหก้ารปรึกษา  และไดรั้บการ
ฝึกฝนทกัษะในการใหก้ารปรึกษามาเป็นอยา่งดี 
  3) ขอบข่ายของบริการใหก้ารปรึกษาโดยทัว่ไป  ครอบคลุมดา้นการศึกษา  ดา้นอาชีพ  
ดา้นส่วนตวัและสังคม 
  ในการใหก้ารปรึกษานั้น  ผูใ้หก้ารปรึกษาอาจเลือกใชว้ธีิการต่าง ๆ ตามท่ีตนเช่ียวชาญหรือ
เห็นวา่เหมาะสม  วธีิการใหก้ารปรึกษาเหล่าน้ีนกัวชิาการทางดา้นจิตวทิยาหรือการแนะแนวไดพ้ฒันาไว้
อยา่งมีขั้นตอนมีระบบระเบียบ  วธีิการท่ีเป็นท่ียอมรับและใชก้นัอยูใ่นวงการใหก้ารปรึกษาและการแนะ
แนว  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสหรัฐอเมริกา  เช่น 
  1) วธีิใหก้ารปรึกษาแบบน าทาง  ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย  E.G Willamson 
  2) วธีิใหก้ารปรึกษาแบบไม่น าทาง  ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย  Carl  R. Roger 
  3) วธีิใหก้ารปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล  อารมณ์  และพฤติกรรม  ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย  
Albert  Ellis 

http://www.utqonline.in.th/


 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย13 

 

รหัส UTQ-219 : กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบแนะแนว 

   4) วธีิใหก้ารปรึกษาแบบสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล  ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย  Eric  Berne 
  5) วธีิการใหก้ารปรึกษาแบบแอดเลอร์  ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย  Alfred  Adler  
  6) วธีิการใหก้ารปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม  ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย  กลุ่มนกัพฤติกรรม  
Behavioralism  
  7) วธีิการใหก้ารปรึกษาแบบพฒันาการ  ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย  Blocher  
  8) วธีิใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริง  ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย  William  Glasser   
  9) วธีิใหก้ารปรึกษาโดยหลกัทฤษฎีสังกปัแห่งตน  ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย  Purkey & Schmidt  
   2.1.4 บริการจัดวางตัวบุคคล ( Placement  Service)  เป็นบริการท่ีช่วยเหลือบุคคล
ใหไ้ดอ้ยูใ่นภาวะท่ีเหมาะสมเท่าท่ีจะเป็นไปไดต้ามศกัยภาพของเขา  การจดัวางตวับุคคลท าไดท้ั้งดา้น
การศึกษา  ดา้นอาชีพ  ดา้นส่วนตวัและสังคม 
  การวางตวับุคคลจะมีลกัษณะกิจกรรมดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
  1) ใหบุ้คคลไดก้ าหนดตนเองในต าแหน่งท่ีเหมาะสม  เช่น  นกัเรียนไดเ้ลือกวชิาเรียนหรือ
หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัตน 
  2) เลือกกิจกรรมเสริมหลกัสูตรขณะอยูใ่นโรงเรียนไดเ้หมาะสม  
  3) เลือกหลกัสูตรวชิาชีพไดเ้หมาะสม  
  4) เลือกสถาบนั/ คณะวชิาท่ีศึกษาต่อไดเ้หมาะสม  
  5) เลือกงานเตม็เวลา  หรืองานพิเศษไดเ้หมาะสม  
  6) คน้พบสภาพงานท่ีเหมาะสมหลงัจากส าเร็จการศึกษาแลว้  
  นอกจากน้ีการจดัวางตวับุคคลส าหรับในองคก์รยงัอาจไดแ้ก่กิจกรรมต่อไปน้ี  
  1) การไดอ้ยูใ่นหนา้ท่ีงานท่ีเหมาะสม  
  2) การไดรั้บการเพิ่มทกัษะท่ียงัขาดหรือบกพร่องอยู่  
  3) การไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งเหมาะสมเม่ือมีปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ใหไ้ดท้  างาน
นอกเวลาเพื่อมีรายไดพ้ิเศษ 
  4) การไดเ้ขา้ร่วมชุมชน สมาคมตามท่ีถนดั สนใจ  
  5) การไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเพื่อนท่ีร่วมงานกนัไดดี้  
  ในการด าเนินการอาจใชกิ้จกรรมเหล่าน้ีคร้ังละหน่ึงหรือหลายกิจกรรมร่วมกนั  เพื่อให้
ไดผ้ลตามเป้าหมาย 
  2.1.5 บริการติดตามและประเมินผล  ( The  Follow-up  Service & Evaluation 
Service) ในบริการน้ีจะตอ้งมีอยา่งนอ้ย 2 ภารกิจอยูด่ว้ยกนั  คือ  บริการติดตามผล  ( Follow up Service)  
และบริการประเมิน ( Evaluation  Service)  บางแห่งไดร้วมเอางานวจิยั  ( Research  Service)  เขา้ไวด้ว้ย  
แต่ในท่ีน้ีจะหมายรวมเพียง  2  บริการแรกเท่านั้น  บริการวจิยัจะไดน้ าไปไวใ้นภารกิจวชิาการ  ซ่ึงจะได้
กล่าวถึงต่อไป 
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   บริการติตามผล  เป็นการส ารวจหรือประเมินอยา่งเป็นระบบ  เพื่อความมัน่ใจวา่การแนะ
แนวไดช่้วยใหผู้รั้บบริการไดบ้รรลุความตอ้งการในระดบัพึงพอใจ  ซ่ึงอาจแสดงใหเ้ห็นในลกัษณะท่ี
ผูรั้บบริการประสบความส าเร็จหรือไม่จากการเลือกเรียนในแผนการเรียนหรือหลกัสูตร  สามารถ
ปรับตวัไดห้รือไม่กบังานอาชีพ  หรืองานพิเศษท่ีเลือกท า  มีความสุขเพียงใดกบัการเขา้ร่วมกลุ่มชมรม
หรือสมาคมท่ีเขาตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิก  การติดตามน้ีนอกจากจะเป็นการเฝ้าสังเกตท่ีเกิดหลงัจากการ
ใหบ้ริการแนะแนวแลว้  ยงัมีลกัษณะท่ีช่วยดูแลใหค้วามสนใจท่ีต่อเน่ืองเพื่อใหผู้รั้บบริการสามารถ
กา้วหนา้หรือพฒันาไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการไดส้ าเร็จ 
 ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการติดตามสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงหลกัสูตร  แผนการ
เรียน  กิจกรรมต่าง ๆ หรือการบริหารจดัการต่าง ๆ ของสถาบนัองคก์าร  น ามาใชใ้นการปรับ
ความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร  ปรับบทบาทขององคก์ร  หรือความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัชุมชนได ้
 เทคนิคท่ีใชใ้นช่วงติดตามผล  อาจเป็นการพดูคุย  สัมภาษณ์  อาจเป็นการสอบถามโดยใช้
ไปรษณียบตัรหรือใชแ้บบสอบถามท่ีมีหลายขอ้  หลายประเด็น  ซ่ึงวธีิต่าง ๆ อาจมีทั้งขอ้เด่นและ
ขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนัออกไป  ตวัอยา่งการติดตาม  เช่น  ผูรั้บบริการมาขอรับการปรึกษาเร่ืองการเลือก
แผนการเรียน  เม่ือไดมี้การแนะแนวแลว้  เวลาผา่นไประยะหน่ึงนกัแนะแนวอาจส่งแบบสอบถามสั้น ๆ 
สอบถามผลการตดัสินใจ  ความรู้สึกท่ีเกิดจากการตดัสินใจนั้น  และความราบร่ืนในการเรียน  ในบาง
โอกาสนกัแนะแนวอาจใชเ้วลาสั้น ๆ พบปะพดูคุยกบัผูรั้บบริการในประเด็นเหล่าน้ีได ้ การติดตามผล
นั้นอาจจะไดข้อ้มูลจากผูรั้บบริการโดยตรง  หรือจากผูใ้กลชิ้ดก็ได ้ เช่น  เพื่อน  ผูป้กครอง  เพื่อน
ร่วมงาน  คู่ครอง  เป็นตน้ 
 บริการประเมินผล  ถือเป็นบริการท่ีท าใหบ้ริการแนะแนวมีความสมบูรณ์  ครบถว้น  การ
ด าเนินงานแนะแนวจ าเป็นตอ้งมีการประเมินเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานตรวจสอบวา่การท างานบรรลุเป้าหมายหรือไม่เพียงใด  การประเมินผลอาจประเมินใน
ส่วนยอ่ยเป็นเฉพาะกิจกรรม  หรือประเมินเป็นส่วนรวมคืองานแนะแนวทั้งโครงการ  ซ่ึงถา้เป็นไปได้
ควรกระท าทั้งสองอยา่ง 
 ความแตกต่างระหวา่งการติดตามผลกบัการประเมินผลอยูต่รงท่ีวา่  การติดตามผลนั้นอยูใ่น
กระบวนการของการแนะแนว  ยงัใหก้ารดูแลสังเกตผูรั้บบริการต่อไป  เพื่อช่วยผูรั้บบริการไดก้า้วไปสู่
จุดหมายปลายทาง  ส่วนการประเมินผลนั้นมุ่งท่ีจะหาขอ้สรุปตดัสินวา่การด าเนินงานแนะแนวนั้นไดผ้ล
หรือไม่เพียงใด  และท่ีเป็นความต่างอีกประการก็คือการติดตามนั้นใหค้วามสนใจสภาวะปัจจุบนัของ
ผูรั้บบริการอนัเป็นผลของการแนะแนว  แต่การประเมินผลนั้นใหค้วามสนใจกระบวนการแนะแนว
ทั้งหมด  ตั้งแต่ปัจจยัป้อน  ( Input)  กระบวนการ  ( Process)  และผลผลิต  ( Product)  โดยเนน้
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  รวมถึงการจดัการและการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ดว้ย 
 

ทีม่า:  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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 ภาพตัวอย่างการจัดกจิกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.3 

เร่ือง “ การศึกษารายกรณี ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ความหมายของการศึกษารายกรณี 
 การศึกษารายกรณี (Case Study) หมายถึง กระบวนการศึกษาบุคคลใด บุคคลหน่ึง กลุ่มบุคคล
ใดบุคคลหน่ึง ชุมชนใดชุมชนหน่ึง หรือสถาบนัใด สถาบนัหน่ึงอยา่งละเอียดต่อเน่ือง โดยใชเ้คร่ืองมือ 
เทคนิค หรือวธีิการต่างๆ เพื่อใหไ้ดร้ายละเอียดของขอ้มูล แลว้น ามาสังเคราะห์ วเิคราะห์ และวนิิจฉยัหา
สาเหตุของพฤติกรรม เพื่อด าเนินการช่วยเหลือ แกไ้ข ป้องกนั หรือส่งเสริมพฒันาการของบุคคล กลุ่ม
คน ชุมชน และสถาบนันั้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดมุ่งหมายของการศึกษารายกรณี 

1.ศึกษานกัเรียนท่ีมี
ปัญหาพิเศษเพ่ือ
ช่วยเหลือแกไ้ข 

2.ศึกษานกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ
ส่งเสริมพฒันานกัเรียน
อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

3.ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจ
และยอมรับความเป็น
จริงของคน 

4.ช่วยให้บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจ
และให้ความร่วมมือ
อยา่งเหมาะสม 

5.เพื่อการคน้ควา้วิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย 

1.นกัเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
หรือรีบด่วน 

2.นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 3.นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมดีเด่นสมควรเป็น
แบบอยา่งแก่สงัคม 

ขั้นตอนในการศึกษารายกรณี 

ขั้นที่ 1 
รวบรวม
ขอ้มูล 

ขั้นที่ 2 
วิเคราะห์
ขอ้มูล 

ขั้นที่ 3 
วินิจฉยั 

ขั้นที่ 4 
วิเคราะห์ 
ขอ้มูล
เพ่ิมเติม 

ขั้นที่ 5 
ด าเนินการ
ช่วยเหลือ 

ขั้นที่ 6 
ติดตามผล 

ขั้นที่ 7 
ขอ้เสนอ 
แนะ 
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 UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.5 

เร่ือง “ กระบวนการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

1.  ก าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน 

 ปัญหาของ  case  อาจมาจากตนเอง  ส่ิงแวดลอ้ม  และสามารถก าหนดไดด้งัน้ี 

1.1  ปัญหาสุขภาพทางกาย  เช่น  ความพิการ  โรคประจ าตวั 

1.2  ปัญหาสุขภาพจิต 

-  ปัญหาพฤติกรรม  ท่ีเกิดจากการเรียน  ครอบครัว  เศรษฐกิจ  

-  ปัญหาบุคลิกภาพ  เช่น  ใชส้ารเสพติด  อาชญากรรม  ลกัขโมย 

-  ปัญหาทางอารมณ์  เช่น  ปัสสาวะรดท่ีนอน  กดัเล็บ  อมน้ิว 

2.  การรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

 2.1  การสังเกตและบนัทึกขอ้มูล  

 2.2  การสัมภาษณ์  

2.3  การเยีย่มบา้น 

2.4  อตัชีวประวติั  บนัทึกประจ าวนั 

2.5  สังคมมิติ 

2.6  แบบสอบถาม 

2.7  แบบทดสอบ 

2.8  ระเบียนสะสม 

 

3.  การวนิิจฉัย  ระบุปัญหาทีไ่ด้จากการรวมรวมข้อมูล 

4.  การช่วยเหลอื  การป้องกนัและการส่งเสริม  ท าด้วยตนเอง  ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ  ส่งต่อ 

5.  การท านายผล 

6.  การติดตามผล  ดูแลช่วยเหลอื 

7.  การสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ 
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 8.  การยุติการศึกษารายกรณ ี

 1)  หมดเวลาท่ีศึกษา  

 2)  ช่วยเหลือไดส้ าเร็จ / แกปั้ญหาไดส้ าเร็จ  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.5 

เร่ือง “ การเขียนรายงานการศึกษารายกรณี ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
 รายงานการศึกษานกัเรียนเป็นรายกรณี  เป็นเอกสารท่ีสรุปและรายงานผลการศึกษา  ช่วยเหลือ
ส่งเสริม  และพฒันานกัเรียนต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ 
 
1.  สาระทีค่วรมีในรายงานการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี  ประกอบดว้ย 
 1.1  ช่ือนกัเรียน  ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษา  
 1.2  ผูศึ้กษา  (ครูท่ีปรึกษา  ครูประจ าชั้น  ครูแนะแนว)  
 1.3  ระยะเวลาในการศึกษา  
 1.4  สาเหตุของการศึกษา  
 1.5  เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  
 1.6  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ขอ้มูล  

-  ขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว 
-  ขอ้มูลสุขภาพ  (สุขภาพกาย  สุขภาพจิต) 
-  ขอ้มูลดา้นการเรียน 
-  ขอ้มูลดา้นสังคม 
-  ความสนใจ  งานอดิเรก  และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ 
-  เป้าหมายและความคาดหวงัในอนาคต 
-  ความภาคภูมิใจ  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวติ 

 1.7  การวเิคราะห์และวนิิจฉยัปัญหา  
 1.8  การช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และพฒันา  
 1.9  การติดตามผล  
 1.10  ขอ้เสนอแนะ 
2.  รายงานการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณทีีด่ี  ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 2.1  ก าหนดปัญหาหรือส่ิงท่ีศึกษาใหช้ดัเจน  
 2.2  สังเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  และเป็นขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใชใ้นการวเิคราะห์  และ
วนิิจฉยัปัญหาไดอ้ยา่งตรงประเด็น 
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  2.3  อธิบาย  หรือบรรยายลกัษณะเด่นและดอ้ยของนกัเรียน  รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.4  ขอ้เสนอแนะตอ้งเฉพาะเจาะจงและสามารถปฏิบติัได้  
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่2.6 
เร่ือง “ ตัวอย่างรายงานการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี ” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
1.  ช่ือนักเรียน  ระดับช้ันทีก่ าลงัศึกษา 
 นายชาย  สุขใจ  (นามสมมติ)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  
 

2.  ผู้ศึกษา 
 นางสาวทวพีร  เพิ่มสุโข  (นามสมมติ)  ครูประจ าชั้น  
 

3.  ระยะเวลาในการศึกษา 
 วนัท่ี  16  มิถุนายน  2548  ถึงวนัท่ี  17  กนัยายน  2548  รวมเวลา  3  เดือน  
 

4.  สาเหตุของการศึกษา 
 ไม่สนใจเรียนและก่อกวนเพื่อนขณะเรียน  
 

5.  เคร่ืองมือและเทคนิคทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 5.1  ระเบียนสะสม  
 5.2  การสังเกต  
 5.3  การสัมภาษณ์  
 5.4  การใหค้  าปรึกษา  
 5.5  แบบสอบถามใครเอ่ย  
 5.6  แบบส ารวจเจตคติท่ีมีต่อตนเอง  
 5.7   แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
 5.8  การเยีย่มบา้น  
 

6.  ข้อมูลทีไ่ด้จากการสังเคราะห์ข้อมูล 
 6.1  ข้อมูลส่วนตัว 
  เกิดวนัท่ี  15  พฤศจิกายน  2531  ปัจจุบนัอาย ุ 16  ปี  เช้ือชาติไทย  สัญชาติไทย  
ศาสนาพุทธ  มีผวิขาว  รูปร่างสูง  175  เซนติเมตร  น ้าหนกั  60  กิโลกรัม  ปัจจุบนัอาศยัอยูก่บับิดาและ
มารดา  ไดค้่าใชจ่้ายมาโรงเรียนวนัละ  40  บาท  บา้นอยูใ่กลโ้รงเรียน  ไม่เคยไดรั้บทุนการศึกษา  ไม่เคย
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 ท างานพิเศษท าใหมี้เพื่อนสนิทในหอ้งหลายคน  ไม่สูบบุหร่ี  ด่ืมเหลา้บา้งบางคร้ังถา้เขา้สังคมกบัเพื่อน  
ชอบขบัรถจกัรยานยนตด์ว้ยความเร็ว  เคยประสบอุบติัเหตุรถลม้อยา่งแรง 
 
 6.2   ข้อมูลครอบครัว 
  บิดาช่ือ  นายอว้น  สุขใจ  (นามสมมติ)  อาย ุ 47  ปี  จบชั้นประถมศึกษา  อาชีพเปิด
ร้านซ่อมรถและบริการรับ – ส่งนกัเรียนอนุบาลใกลบ้า้น  รายไดป้ระมาณ  6,000  บาท  ต่อเดือน  มารดา
ช่ือ  นางชม  สุขใจ  (นามสมมติ)  อาย ุ 40  ปี  จบชั้นประถมศึกษา  ช่วยสามีดูแลกิจการและช่วยบริการ
รับ – ส่งนกัเรียน  มีพี่นอ้ง  3  คน  เป็นผูช้ายทั้งหมด  ชายเป็นลูกคนกลาง  ครอบครัวมีสมาชิก  5  คน  
คือ  ชาย  บิดา  มารดา  พี่ชาย  และนอ้งชาย  ความสัมพนัธ์ในครอบครัวอบอุ่น  มีการทะเลาะกนับา้ง  ท่ี
อยูอ่าศยัเป็นบา้นไม ้ 2  ชั้น  ค่อนขา้งเก่า  คนท่ีชายไวใ้จมากท่ีสุด  คือ  ยาย  แต่เสียชีวติเม่ือตน้เดือน
กนัยายน 
 6.3  ข้อมูลสุขภาพ  

 สุขภาพกาย   เป็นคนสุขภาพแขง็แรง  ไม่มีโรคประจ าตวั  ช่วงปิดภาคเรียน        
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  เคยถูกแทงท่ีใกลร้าวนม  เน่ืองจากขบัรถเร็ว  เสียงดงั  ท าใหผู้อ่ื้นไม่พอใจ 

 สุขภาพจิต   เป็นคนสนุกสนาน  จากการท าแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์  
(EO)  พบวา่  มีความรับผดิชอบ  และการควบคุมตนเองอยูใ่นระดบัต ่า 

6.4  ข้อมูลด้านการเรียน 
  ผลการเรียนเม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ เคยเป็นนกักีฬาของ
โรงเรียน  ผลการเรียนเม่ือจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ได ้ 1.41  ขณะเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้                    
มีพฤติกรรมขาดเรียน  หนีเรียน  ไม่น าสมุดหรืออุปกรณ์การเรียนมาเป็นประจ า  เม่ือเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  4  ไดผ้ลการเรียนเฉล่ีย  0.99 
 6.5  ข้อมูลด้านสังคม 

 ทางบ้าน   ชายไม่ค่อยสนิทกบัพี่นอ้ง  จะคุยดว้ยเม่ือจ าเป็น  มกัเอาแต่ใจตนเอง  
บิดาและมารดามกัต าหนิและเปรียบเทียบกบัพี่ชายเสมอ  ท าใหช้ายรู้สึกนอ้ยใจ  ไม่ชอบอยูบ่า้น  มกั
เท่ียวเตร่กบัเพื่อนๆ  กลบับา้นดึกเป็นประจ า  ไม่เช่ือฟังค าตกัเตือนของบิดามารดา 

 ทางโรงเรียน  ชาย  เป็นคนสนุกสนาน  มีเพื่อนสนิทในหอ้งประมาณ  10  คน  มกั
ถูกครูต าหนิและตกัเตือนเสมอ  ในเร่ืองความรับผดิชอบดา้นการเรียน  การแต่งกายและการพดูจา 

6.6  ความสนใจ  งานอดิเรก  และประสบการณ์ในด้านต่างๆ   
 ชาย  มีความสนใจเก่ียวกบัการแข่งรถ  การเท่ียวเตร่  และการคบเพื่อนต่างเพศ 
 งานอดิเรกชอบขบัรถเล่นและเล่นกีฬาฟุตบอล 
 ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ  เคยเป็นตวัแทนนกักีฬาของโรงเรียนเขา้แข่งขนัใน

ระดบักลุ่มโรงเรียน  เคยฝึกซ่อมเคร่ืองยนตก์บับิดาช่วงปิดภาคเรียน 
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 6.7  เป้าหมายและความคาดหวงัในอนาคต 
 อยากเป็นเจา้ของอู่ซ่อมรถ 
 อยากมีบา้นเป็นของตนเอง 

6.8  ความภาคภูมิใจ  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวติ 
  ความภาคภูมิใจ  เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อน 
  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวติ  คิดวา่บิดา – มารดาไม่รัก 
 

7.  การวเิคราะห์และวนิิจฉัยปัญหา 
 ชาย  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ามาตลอด  เน่ืองจาก  
 7.1  ขาดแรงกระตุน้และก าลงัใจจากครอบครัว  ท าใหช้าย  ขาดแรงจูงใจในการเรียนและ        
หนัไปสนใจกิจกรรมอ่ืนๆ  ทดแทน 
 7.2  ชาย  มีพฤติกรรมทางการเรียนท่ีไม่เหมาะสม  เช่น  ไม่ตั้งใจเรียน  ก่อกวนในชั้นเรียน           
ขาดความรับผดิชอบในการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ไม่น าอุปกรณ์การเรียนมาเรียน 
 

8.  การช่วยเหลอื  ส่งเสริม  และพฒันา 
 8.1  ผูศึ้กษาใหค้  าปรึกษาแก่ชาย  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน  
 8.2  ผูศึ้กษาพดูคุยกบัผูป้กครอง  เพื่อท าความเขา้ใจในเร่ืองการส่ือสารกบัชายและการ
เสริมสร้างก าลงัใจ 
 8.3  ผูศึ้กษาขอความร่วมมือกบัผูส้อน  ในการปรับพฤติกรรมการเรียนของชาย  
 

9.  การติดตามผล 
 9.1  จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองของชาย  เก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียน  เม่ืออยูท่ี่บา้น  พบวา่ชาย
เร่ิมมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดีข้ึน  แต่การเท่ียวเตร่  และกลบับา้นดึก  ยงัคงเดิม 
 9.2  จากการสังเกตและสัมภาษณ์ครูผูส้อน  พบวา่  ชายมีพฤติกรรมการเรียนดีข้ึน  มีความ
รับผดิชอบต่อตนเอง  สังเกตจากการน าสมุดงานในรายวชิาต่างๆ  มาใหดู้  พบวา่  ชายท างานเรียบร้อย
พอใช ้ แมว้า่จะยงัไม่ครบทุกวชิา  แต่ก็ถือวา่ไดป้รับปรุงตนเองดา้นความรับผดิชอบไดใ้นระดบัหน่ึง  
และจากการสอบถามเพื่อนๆ  ในหอ้งยอมรับวา่ชายพยายามปรับตวัดีข้ึน 
 9.3  จากการสัมภาษณ์ชาย  พบวา่  บิดามารดายงัคงเปรียบเทียบพฤติกรรมของชายกบั           พี่
นอ้งอยู ่
 

10.  ข้อเสนอแนะ 
 10.1  ส าหรับนักเรียน   เน่ืองจากชายถูกเล้ียงดูแบบตามใจมาตั้งแต่เล็ก  ไม่เคยถูกฝึกให้
รับผดิชอบงาน  ตอ้งการอะไรทางบา้นจะหามาให ้ เน่ืองจากทางบา้นมีฐานะพอท่ีจะดูแลได ้ ซ่ึงมีส่วน
ท าใหช้ายขาดความรับผดิชอบต่อตนเอง  ดงันั้น  บิดามารดาควรใหเ้วลาและเอาใจใส่ชายมากข้ึน  โดย
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 การพดูคุย  และมอบหมายงานบา้นท่ีชายพอจะท าได ้ ใหก้ าลงัใจเม่ือชายท าไดส้ าเร็จ  รวมทั้งคอยติดต่อ
ประสานงานกบัครูในโรงเรียนอยา่งใกลชิ้ดทั้งในเร่ืองการเรียนและความประพฤติ 
 10.2  ส าหรับครูแนะแนว   ควรหาโอกาสพดูคุยกบัชาย  คอยใหก้ าลงัใจและสนบัสนุนในดา้น
ต่างๆ  เนน้การจดัการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มหรือจดัโปรแกรมเพื่อฝึกใหช้ายรับผดิชอบต่อ
ตนเอง  และติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัใหช้ายดูแลตนเองอยา่งมีคุณภาพ 
 10.3  ส าหรับครูประจ าวชิา   ควรช่วยดูแล  สังเกต  กระตุน้  และจูงใจใหช้ายเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ  ภายในหอ้งเรียน  โดยเปิดโอกาสใหช้ายไดแ้สดงความสามารถมอบหมายงานใหรั้บผดิชอบ  และ
ช่ืนชมเม่ือท าอะไรไดส้ าเร็จ  ไม่ควรต าหนิการกระท าของชายต่อหนา้เพื่อใหเ้กิดความอบัอาย  แต่ใชก้าร
ตกัเตือนเป็นส่วนตวักบัชาย  และไม่ใหค้วามสนใจกบัพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
 10.4  ส าหรับครูทีป่รึกษา   มีความส าคญัมากในการท่ีจะช่วยเหลือชาย  เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ี
ใกลชิ้ด  และไดรั้บความไวว้างใจ  ดงันั้นครูท่ีปรึกษาควรท าหนา้ท่ีในการประสานงานกบัผูที้เก่ียวขอ้ง
อยา่งใกลชิ้ด  โดยขอความร่วมมือจากครูแนะแนว  ครูผูส้อน  และครอบครัวในการแกปั้ญหา 
 
11.  ภาคผนวก 
 ขอ้มูลท่ีควรน ามาใส่ในภาคผนวก  ผูศึ้กษาควรน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากเคร่ืองมือต่างๆ  
เช่น  บนัทึกการสังเกต  บนัทึกการสัมภาษณ์  บนัทึกการใหค้  าปรึกษา  บนัทึกการเยีย่มบา้น  ฯลฯ   โดย
ปกปิดช่ือ – สกุล  และรายละเอียดของนกัเรียนท่ีศึกษาท่ีอาจถูกอา้งอิงได ้
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การเขียนรายงานการศึกษารายกรณี 

 
1. ช่ือผูศึ้กษา………………………………………….วนัท่ีรายงาน………………………….. 
2. ขอ้มูลส่วนตวัโดยทัว่ไปของผูรั้บการศึกษา 

ช่ือ – สกุล (นามสมมติ) ……………………..………….เพศ……………อาย…ุ……..….ปี 
 เช้ือชาติ……..ศาสนา……...ก าลงัศึกษาอยูช่ั้น……………สถานศึกษา…………………... 

3. เหตุผลใน
การศึกษา…………………………………………………………………………………… 

4. ลกัษณะของปัญหาหรือส่ิงท่ีสนใจศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

5. สมมุตฐาน 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

6. แหล่งขอ้มูล 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

7. รายละเอียดของบุคคล 
7.1 สุขภาพและทกัษะทางร่างกาย 
…………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………. 
7.2 ประวติัครอบครัว 
ช่ือ – สกุลบิดา (นามสมมติ)………………………………….อาย…ุ…....ปี อาชีพ………... 
ช่ือ – สกุลมาดา(นามสมมติ)……………………………….อาย…ุ…....ปี อาชีพ………...... 
สถานภาพของบิดา – มาดา   อยูร่่วมกนั   แยกกนัอยู ่     อยา่ร้าง 

    บิดาเสียชีวติ   มาดาเสียชีวติ      อ่ืนๆ 
 จ านวนพี่นอ้ง……….คน เป็นชาย…………คน หญิง………..คน  นกัเรียนเป็นคนท่ี…….. 

7.3 ประวติัการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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 7.4 ผลการทดสอบทางจิตวทิยาและการแปลความหมาย 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….... 
7.5 ขอ้มูลดา้นส่วนตวัและสังคม 

พฒันาการทางอารมณ์.......………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 

 พฒันาการทางสังคม…………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ความนึกคิดเก่ียวกบัตนเอง…………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………. 

7.6 การวางแผนอนาคต 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

8. การวนิิจฉยั 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

9. การด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือพฒันา 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

10. การติดตามผล 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

11. ขอ้เสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3 

เร่ือง “ครูแนะแนวกบัระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
บทบาทหน้าทีข่องครูแนะแนว 
 1.  บทบาทต่อระบบงานแนะแนวในโรงเรียน  
 2.  บทบาทต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
1.   บทบาทต่อระบบงานแนะแนวในโรงเรียน 
 1.1 เป็นผูว้างแผนและจดัท าโครงการแนะแนว  เพื่อเสนอผูบ้ริหารตามนโยบายสถานศึกษา  
โดยมีการส ารวจสภาพแวดลอ้ม และขอ้มูลจากเด็กหรือผูเ้รียนทุกคนในสถานศึกษา เพื่อใหก้ารวางแผน
และโครงการตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของเด็กและชุมชน  
 1.2 เป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงาน  การประสานงาน และการติดตามประเมินผลการ
จดับริการแนะแนว ใหค้รอบคลุม 5 บริการ 3 ประเภท  ตามแผนงานและโครงการท่ีก าหนด  
 1.3 เป็นผูจ้ดัท าแผนการจดักิจกรรมแนะแนว  เพื่อพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรและกิจกรรม 
ส่งเสริมหรือบ าบดัพิเศษ เฉพาะราย เฉพาะกลุ่ม 
 1.4 เป็นผูใ้หค้  าปรึกษาแก่ครู ผูป้กครอง และนกัเรียนท่ีมีปัญหาซบัซอ้น เกินความสามารถ
ของครูท่ีปรึกษา  หรือส่งต่อเด็กไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง หากปัญหานั้นเกินความสามารถของตนเอง  
 1.5 เป็นผูจ้ดัท าแผนงานและด าเนินการในการพฒันาครู  หรือบุคลากรแนะแนวใน
สถานศึกษา 
 
2.  บทบาทต่อระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 ดว้ยบทบาทของครูแนะแนวท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการในทีมประสาน  ตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน  จึงมีแนวทางในการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ดงัน้ี  
 

กระบวนการ ภาระหน้าที่ หมายเหตุ 
1.  การรู้จกันกัเรียนเป็น

รายบุคคล 
1.  จดัสร้าง/จดัหา/รวบรวมเคร่ืองมือเพื่อการ

รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลไวบ้ริการครูท่ี
ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
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 . 
กระบวนการ ภาระหน้าที่ หมายเหตุ 

2.  การคดักรองนกัเรียน 1.  ร่วมก าหนดเกณฑก์ารคดักรองนกัเรียน
ของโรงเรียน 

2.  ร่วมประชุมกลุ่มเพื่อการคดักรองนกัเรียน
ในกรณีท่ีครูประจ าชั้นไม่สามารถสรุปผล
การคดักรองได ้

3.  ร่วมจดัท าสารสนเทศการคดักรองนกัเรียน
ของโรงเรียน 

4.  เป็นท่ีปรึกษาครูประจ าชั้นในการคดักรอง
นกัเรียน 

 

3.  การส่งเสริมและ
พฒันานกัเรียน 

1.  จดัหา/สร้างเพื่อใหมี้และฝึกทกัษะการใช้
เคร่ืองมือวดัศกัยภาพหรือความสามารถ
พิเศษของนกัเรียน  เพื่อเอ้ือใหค้รูท่ีปรึกษา/
ครูประจ าชั้นใช ้

2.  จดัท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ศกัยภาพนกัเรียนตามผลการคดักรอง
นกัเรียน (ดา้นศกัยภาพ/ความสามารถ
พิเศษ) 

3.  ใชข้อ้มูลสารสนเทศการคดักรองนกัเรียน
ของโรงเรียน (ดา้นศกัยภาพ/ความสามารถ
พิเศษ) เพื่อเป็นขอ้มูลในการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนกัเรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
ดงัน้ี 
3.1  ในคาบกิจกรรมแนะแนวหรือคาบ 

โฮมรูม 
3.2  บริการสนเทศ 
3.3  ใหก้ารปรึกษา 
3.4  บริการจดัวางตวับุคคล 
3.5  การติดตามและประเมินผล 
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 กระบวนการ ภาระหน้าที่ หมายเหตุ 
 4.  สนบัสนุนส่งเสริมดา้นส่ือเอกสารในการ

จดักิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียน ให้
ครูท่ีปรึกษา/ครูประจ าชั้น เช่น ความรู้ความ
เขา้ใจในการดูแลเด็กวยัรุ่น จิตวทิยาวยัรุ่น 
เป็นตน้ 

5.  เป็นแกนน าในการจดัท าแผนการจดั
กิจกรรมโฮมรูมและสร้างทกัษะในการจดั
กิจกรรมโฮมรูมใหก้บัครูท่ีปรึกษา/ครู
ประจ าชั้น 

 

4.  การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา 

1.  จดัท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหานกัเรียนตามสารสนเทศผลการ
คดักรองนกัเรียนของโรงเรียน (ดา้นการ
เรียน-สุขภาพกาย-สุขภาพจิต-เศรษฐกิจ-
การคุม้ครองนกัเรียน-สารเสพติด-เพศ-
ความปลอดภยัและดา้นอ่ืนๆ) 

2.  รับการส่งต่อนกัเรียนจากครูท่ีปรึกษา/ครู
ประจ าชั้นเพื่อการแกไ้ขปัญหา ในกรณีท่ี
เป็นปัญหายุง่ยากซบัซอ้น และครูท่ีปรึกษา/
ครูประจ าชั้นไม่สามารถแกไ้ขได ้

3.  ร่วมประชุมกลุ่มเพื่อแกไ้ขปัญหานกัเรียน
เป็นรายกรณี (case conference) 

4.  ประสานเครือข่ายสหวชิาชีพเพื่อร่วมแกไ้ข
ปัญหานกัเรียนในลกัษณะการมีส่วนร่วม 

6.  จดัท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพครูท่ีปรึกษา/ครูประจ าชั้น ใหมี้
ทกัษะในการแกไ้ขปัญหานกัเรียน เช่น 
อบรม ประชุมปฏิบติัการ ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
ในเร่ือง 
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 กระบวนการ ภาระหน้าที่ หมายเหตุ 
 6.1  เทคนิคการใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ 

6.2  การเขียนแผนการจดักิจกรรมโฮมรูม 
6.3  โปรแกรมจิตสังคมบ าบดัในโรงเรียน 
6.4  การสร้างการรักและเห็นคุณค่าใน

ตนเอง 
6.5  การสร้างความเขม้แขง็ทางใจใหก้บั

นกัเรียน 
6.6  การสอนทกัษะชีวติ 

ฯลฯ 

 

5.  การส่งต่อ 1.  จดัท า/จดัหาเคร่ืองมือเพื่อการส่งต่อ
ใหบ้ริการครูท่ีปรึกษา/ครูประจ าชั้น 

2.  ประสานเครือข่ายการส่งต่อภายนอกเพื่อ    
เตรียมการในการส่งต่อนกัเรียนไปยงั
หน่วยงาน/องคก์รภายนอก กรณีท่ีตอ้งส่ง
ต่อภายนอก 

3.  รับการส่งต่อนกัเรียนจากครูท่ีปรึกษา/ครู
ประจ าชั้นเพื่อการแกไ้ขปัญหา ในกรณีท่ี
เป็นปัญหายุง่ยากซบัซอ้น และครูท่ีปรึกษา/
ครูประจ าชั้นไม่สามารถแกไ้ขได ้

4.  ติดตามประเมินผลการส่งต่อภายนอก และ
รายงานใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.1 

เร่ือง “แนวทางการจัดกจิกรรมแนะแนว” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

 
       ๑.เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกั เขา้ใจ  หลกัการ            เป็นกิจกรรมท่ีจดัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ 
             รัก และเห็นคุณค่า         ปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ ธรรมชาติ 
             ในตนเองและผูอ่ื้น          ของผูเ้รียนและวสัิยทศัน์ของสถานศึกษา 
      ๒.เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ                                     วัตถุประสงค์            ท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายหลกัสูตรแกนกลาง 
      วางแผนการศึกษา อาชีพ        การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
      รวมทั้งส่วนตวัและสังคม          ใหค้รอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา อาชีพ 
      ๓.เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ  ขอบข่าย     ส่วนตวั และสังคม เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
      ปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม                  ๑.ดา้นการศึกษา       ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม 
      และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น                        ๒.ดา้นอาชีพ                จนเกิดการเรียนรู้และเกิดทกัษะชีวติ โดย 
      ไดอ้ยา่งมีความสุข ๓.ดา้นส่วนตวัและสังคม       มีครูผูรั้บผดิชอบจดักิจกรรมและประสาน 

                ความร่วมมือกบัครูหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 

           ๑.ศึกษาวเิคราะห์สภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ และธรรมชาติของผูเ้รียน 

๒.วเิคราะห์สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์วสัิยทศัน์ของสถานศึกษาและขอ้มลูของ    ผูเ้รียน
รายบุคคล 
๓.ก าหนดสัดส่วนกิจกรรมแนะแนวใหค้รอบคลุมดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นส่วนตวัและสังคม 

๔.ก าหนดวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา 
๕.ออกแบบการจดักิจกรรมแนะแนว 
๖.จดัท าแผนการจดักิจกรรมแนะแนว 
๗.จดักิจกรรมแนะแนวตามแผน และประเมินผลการจดักิจกรรม 

๘.ประเมินเพื่อตดัสิน และสรุปรายงาน 
 

 

 

                 ซ่อมเสริม ประเมิน                     เกณฑ์การประเมิน 

                                                                                                   ๑.เวลาเขา้ร่วมกิจกรรม 
 ไม่ผา่น  ไม่ตามเกณฑ ์                                          ๒.การปฏิบติักิจกรรม 
   ตามเกณฑ ์                    ๓.ผลงาน/ช้ินงาน/                     
                             ผา่น  คุณลกัษณะของผูเ้รียน 

                        
                                                                                 ส่งผลการประเมิน 
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 UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.2 

เร่ือง “การจัดกจิกรรมแนะแนว” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง  รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
สามารถคิดตดัสินใจ  คิดแกปั้ญหา  ก าหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวติทั้งในดา้นการศึกษาและอาชีพ  
สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน  ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ี
ช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 
 

หลกัการ  

 เป็นกิจกรรมท่ีจดัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  ความตอ้งการ  ความสนใจธรรมชาติของ
ผูเ้รียนและวสิัยทศัน์ของสถานศึกษาท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช  2551  ใหค้รอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา  อาชีพ  ส่วนตวัและสังคม  เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม  จนเกิดการเรียนรู้  และเกิดทกัษะชีวติ  โดยมีครูผูรั้บผดิชอบจดั
กิจกรรมและประสานความร่วมมือกบัครูหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 

วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกั  เขา้ใจ  รัก  และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  

 2.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวางแผนการศึกษา  อาชีพ  รวมทั้งการด าเนินชีวติและสังคม  

 3.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม  และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
 

ขอบข่าย 

 การจดักิจกรรมแนะแนวมีองคป์ระกอบ  3  ดา้น  ดงัน้ี  

 1.  ดา้นการศึกษา  ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองในดา้นการเรียนอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ  รู้จกั
แสวงหาและใชข้อ้มูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยใฝ่
รู้ใฝ่เรียน  มีวธีิการเรียนรู้  และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.  ดา้นอาชีพ  ใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัตนเองในทุกดา้น  รู้และเขา้ใจโลกของงานอาชีพอยา่ง
หลากหลาย  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีการตรียมตวัสู่อาชีพ  สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพ
ตามท่ีตนเองมีความถนดัและสนใจ 
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  3.  ดา้นส่วนตวัและสังคม  ใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าของตนเองและ
ผูอ่ื้น  มีวฒิุภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวติท่ีดีมีคุณภาพ  มีทกัษะชีวติและสามารถปรับตวั  
ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

แนวการจัดกจิกรรม 

 1.  ศึกษาวเิคราะห์สภาพปัญหา  ความตอ้งการ  ความสนใจ  ธรรมชาติของผูเ้รียน  

 2.  วเิคราะห์สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ วสิัยทศัน์ของสถานศึกษา  
และวเิคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

 3.  ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวใหค้รอบคลุมดา้นการศึกษา  ดา้นอาชีพ  ดา้นส่วนตวั
และสังคม  โดยยดึสภาพปัญหา  ความตอ้งการ  ความสนใจ  ตลอดจนธรรมชาติของผูเ้รียนและ
เป้าหมายของสถานศึกษา  โดยครู  ผูป้กครอง  และผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

 4.  ก าหนดวตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา  เป็นระดบัการศึกษาและชั้น
ปี 

 5.  ออกแบบการจดักิจกรรมแนะแนว  ประกอบดว้ย  ช่ือกิจกรรม  วตัถุประสงค ์ พฤติกรรม
ผูเ้รียน  หลกัฐานการท ากิจกรรม  วธีิการจดักิจกรรม  วธีิการประเมินผล  ภาคเรียนและจ านวนเวลาท่ีจดั
กิจกรรมแนะแนว 

 6.  จดัท าแผนการจดักิจกรรมแนะแนวรายชัว่โทง  ประกอบดว้ย  ช่ือกิจกรรม  เวลา  
วตัถุประสงค ์ สาระส าคญั  ช้ินงาน/ภาระงาน  วธีิการจดักิจกรรม  ส่ือ/อุปกรณ์  และการประเมินผล 

 7.  จดักิจกรรมแนะแนวตามแผนการจดักิจกรรมแนะแนวและประเมินผลกิจกรรม  

 8.  ประเมินเพื่อตดัสินผล  และสรุปรายงาน  
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 การประเมินกจิกรรมแนะแนว 

 การประเมินกิจกรรมแนะแนว  มี  2  ลกัษณะ  คือ  

 ลกัษณะที ่ 1  การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน  อาจประเมินไดจ้ากครู  นกัเรียนและผูป้กครองโดย 

 ครูผูจ้ดักิจกรรมรับผดิชอบในการวางแผนการประเมิน  ด าเนินการประเมิน  น าผลการ
ประเมินไปพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง  และรายงานผลการด าเนินงานใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

 ผูเ้รียนอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมิน  ประเมินตนเองและเพื่อน 

 ผูป้กครองอาจมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการประเมิน  ประเมินผล  การพฒันา
ผูเ้รียน  โดยประสานร่วมมือกบัครูผูจ้ดักิจกรรม 

ลกัษณะที ่ 2   การประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียน  ครูผูจ้ดักิจกรรมตรวจสอบเวลาการเขา้ร่วม
กิจกรรม  และประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม  ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  ตดัสินผลการประเมินเป็น  
“ผา่น”  และ  “ไม่ผา่น”  ดงัน้ี 

 

ผา่น หมายถึง      ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม  ปฏิบติักิจกรรม  และมีผลงาน/ช้ินงาน/  

 คุณลกัษณะตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 

ไม่ผา่น หมายถึง      ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ไม่ผา่นการปฏิบติักิจกรรม  

หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา           
ก าหนด 
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 UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.3 

เร่ือง “ตัวอย่างการออกแบบและวางแผนการจัดกจิกรรมแนะแนว” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

ตัวอย่างการออกแบบและการวางแผนกจิกรรมแนะแนว 

เร่ือง  ชีวติทีเ่ป็นประโยชน์ 

วตัถุประสงค์ที ่ 1  เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกั  เขา้ใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 

ระดับช้ัน  ม. 3                       ภาคเรียนที ่ 1  

1.  วตัถุประสงค์   ผูเ้รียนตระหนกัและเห็นคุณค่า  ในความสามารถของตนเองท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น
และพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1)  รู้และบอกคุณค่าส่ิงท่ีตนท าแลว้เกิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
2)  รู้และบอกวธีิการพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง 

3.  สาระส าคัญ   การตระหนกัรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการกระท าของตนเองต่อผูอ่ื้นจะช่วยให้
ผูเ้รียนภาคภูมิใจและเกิดแรงจูงใจในการพฒันาความสามารถของตนอยา่งต่อเน่ือง 
4.  สาระการเรียนรู้ 

1)  ส่ิงท่ีตนท าแลว้เกิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
2)  คุณค่าของการเป็นบุคคลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
3)  วธีิการพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง 

5.  ช้ินงาน/ภาระงาน  ใบงานเร่ือง  “พฒันาตนเพื่อชีวติท่ีเป็นประโยชน์” 
6.  วธีิการประเมินผล 

1)  ตรวจใบงาน  การวางแผนพฒันาตน 
2)  สังเกตเขา้ร่วมกิจกรรม 

7.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
1)  ส ารวจส่ิงท่ีตนท า  แลว้เกิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
2)  วเิคราะห์คุณค่าของพฤติกรรมท่ีตนท าแลว้เกิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
3)  อภิปรายวธีิการพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง 
4)  การวางแผนการพฒันาตนเพื่อชีวติท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

8.  เวลา  2  ชัว่โมง 

แผนการจัดการเรียนรู้กจิกรรมแนะแนว 

http://www.utqonline.in.th/


 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย37 

 

รหัส UTQ-219 : กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบแนะแนว 

 เร่ือง  ชีวติทีเ่ป็นประโยชน์ 

หน่วยจัดกจิกรรม  เร่ือง  ชีวติทีเ่ป็นประโยชน์                ระดับช้ัน  ม. 3 

เวลา  1  ช่ัวโมง 

 

1.  สาระส าคัญ   การตระหนกัรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการกระท าของตนเองต่อผูอ่ื้นจะช่วยให้
ผูเ้รียนภาคภูมิใจและเกิดแรงจูงใจในการพฒันาความสามารถของตนอยา่งต่อเน่ือง 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1)  รู้และบอกคุณค่าส่ิงท่ีตนท าแลว้เกิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
2)  รู้และบอกวธีิการพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง 

3.  สาระการเรียนรู้ 
1)  ส่ิงท่ีตนท าแลว้เกิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
2)  คุณค่าของการเป็นบุคคลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
3)  วธีิการพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง 

4.  วธีิการจัดกจิกรรม 
ช่ัวโมงที ่ 1  กจิกรรม  บทเรียนจากต้นหญ้า 
1. สนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัตน้หญา้ท่ีเป็นวชัพืชชนิดหน่ึง  และน านกัเรียนท ากิจกรรม  “บทเรียน

จากตน้หญา้”  โดยการใหน้กัเรียนทุกคนแข่งขนักนับอกประโยชน์ของตน้หญา้  คนละ  1  อยา่ง  โดยไม่
ซ ้ ากนั  ใครพร้อมใหต้อบก่อน  หากค าตอบซ ้ าตอ้งเปล่ียนค าตอบใหม่  และหาอาสาสมคัรช่วยเขียน
ค าตอบทุกค าตอบลงบนกระดานหนา้หอ้ง 

2. ใหน้กัเรียนพิจารณาค าตอบท่ีบอกประโยชน์ของตน้หญา้บนกระดาน  และแสดงความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน 

3. ครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดต่อวา่  ประโยชน์ของตน้หญา้ท่ีบนัทึกไวบ้นกระดานเป็น
ประโยชน์เพื่อใคร  และมีอะไรเป็นขอ้แลกเปล่ียนหรือไม่  การใชชี้วติอยา่งเป็นประโยชน์ของตน้หญา้มี
คุณค่าอยา่งไร 

4. ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียนท่ีไดจ้ากตน้หญา้ 
5. ครูเช่ือมโยงกิจกรรมกบัชีวติของนกัเรียน  โดยการใหน้กัเรียนส ารวจส่ิงท่ีตนท าแลว้เกิดประโยชน์

ต่อผูอ่ื้นพร้อมทั้งบอกคุณค่าของส่ิงท่ีท า  โดยท าในใบงาน  “ฉนัเป็นประโยชน์....ฉนัมีค่า”   
6. ใหน้กัเรียนบอกความคิด ความรู้สึกท่ีมีต่อตนเองภายหลงัการส ารวจส่ิงท่ีตนท าแลว้เกิดประโยชน์

ต่อผูอ่ื้น 
ช่ัวโมงที ่ 2  กจิกรรม  พฒันาตนเพือ่ชีวติทีเ่ป็นประโยชน์ 
1. ทบทวนการเรียนรู้จากชัว่โมงท่ีผา่นมา 
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 2. แบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ  4 – 6  คน  ใหน้ าใบงาน  “ฉนัเป็นประโยชน์....ฉนัมีค่า ”  ของทุกคนมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในกลุ่ม 

3. ใหน้กัเรียนวางแผนการพฒันาตน  โดยท าลงในใบงาน  พฒันาตนเพื่อชีวติท่ีเป็นประโยชน์ 
4. ขออาสาสมคัรเพื่อบอกเล่าการวางแผนพฒันาตนเพื่อชีวติท่ีเป็นประโยชน์ 
5. นกัเรียนช่วยกนัสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 

5.  ส่ือ/อุปกรณ์ 
1)  ภาพตน้หญา้  หรือ  ตน้หญา้จริง 
2)  ใบงานเร่ือง  “ฉนัเป็นประโยชน์....ฉนัมีค่า”   
3)  ใบงานเร่ือง  “พฒันาตนเพื่อชีวติท่ีเป็นประโยชน์” 

6.  การประเมินผล 
6.1  วธีิการประเมิน 

6.1.1  ตรวจใบงาน  “พฒันาตนเพื่อชีวติท่ีเป็นประโยชน์” 
6.1.2  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

6.2  เคร่ืองมือ 
6.2.1  แบบตรวจใบงาน  “พฒันาตนเพื่อชีวติท่ีเป็นประโยชน์” 
6.2.2  แบบสังเกต 

6.3  เกณฑ์การประเมิน 
6.3.1  ใบงาน  “พฒันาตนเพื่อชีวติท่ีเป็นประโยชน์” 

ระดับคุณภาพ ข้อความบ่งช้ีคุณภาพ 
ผา่น บอกส่ิงท่ีตนท าแลว้เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและวางแผนพฒันาตนเองได ้ 1  อยา่ง 
ไม่ผา่น ไม่สามารถบอกส่ิงท่ีตนท าแลว้เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและวางแผนพฒันาตนเองได ้

หมายเหตุ  เกณฑก์ารตดัสินการผา่น  นกัเรียนตอ้งไดร้ะดบัผา่น 
6.3.2  การปฏิบติักิจกรรม  สังเกตจากการเขา้ร่วมกิจกรรม  โดยพิจารณา  2  ดา้น  คือ  ความตั้งใจ

ร่วมกิจกรรม  และการส่งงาน 
ระดับคุณภาพ ข้อความบ่งช้ีคุณภาพ 

ผา่น มีความตั้งใจร่วมกิจกรรมและส่งงานตามก าหนด 
ไม่ผา่น ขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

หมายเหตุ  เกณฑก์ารตดัสินการผา่น  นกัเรียนตอ้งไดร้ะดบัผา่น 
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ขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนว 
ดา้นการศึกษา 

กิจกรรมแนะแนวเป็นกลุ่ม กิจกรรมแนะแนวรายบุคคล 

กิจกรรมเพื่อ
ปรับปรุงและ

พฒันาวธีิการศึกษา
และคน้ควา้เสริม

ความรู้ 

กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างการคิด 
วเิคราะห์ และการ
เลือกรับความรู้ 

กิจกรรมเพื่อช่วย
การตดัสินใจดา้น

การศึกษา 

กิจกรรมเพื่อช่วย
การเตรียมตนก่อน

เขา้ศึกษา 

กิจกรรมเพื่อ
สนบัสนุนการน า
ความรู้และทกัษะ
ประสบการณ์ไป
ประยกุตใ์ช ้

 การท าความ  
เขา้ใจวธีิการ
เรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 เทคนิคการ
คน้ควา้จาก
แหล่งความรู้
ใหท้นัโลก
ของวทิยาการ
ยคุใหม่ 

 การใช้
เคร่ืองมือ
ประกอบการ
เรียนรู้ การ
พฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ 
ฯลฯ 

 การฝึกทกัษะ
ประสบการณ์
การใชเ้หตุใช้
ผลในการ
วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ 
และขอ้จ ากดั
ของขอ้มูล
ข่าวสารและ
ความรู้เพื่อ
เลือกรับขอ้มูล
ข่าวสารและ
ความรู้ท่ี
สร้างสรรค์
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
ชีวติ ฯลฯ 

 

 การท าความ  
เขา้ใจโลก
กวา้งทาง
การศึกษา 

 การตดัสินใจ
ศึกษาต่อ 

 การเลือก
เรียนรู้เลือก
แนวทาง
พฒันาตนดา้น
ทกัษะ
ประสบการณ์
ฯลฯ 

 การส ารวจ
การท าความ
เขา้ใจตนเอง
ทั้งจุดแขง็
จุดอ่อนท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาเพื่อ
พฒันาจุดแขง็
และขจดัหรือ
ยอมรับ
จุดอ่อนเพื่อให้
เรียนรู้ไดโ้ดย
ราบร่ืน   
ฯลฯ 

 การเสริมสร้าง
เจตคติและ
ทกัษะในการน า
ความรู้ไปสู่การ
ปฏิบติัเพื่อใช้
ความรู้ใหเ้ป็น
ประโยชน์แก่
ตนและสังคม 

ฯลฯ 
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ขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนว 
ดา้นส่วนตวัและสังคม 

กิจกรรมแนะแนวเป็นกลุ่ม กิจกรรมแนะแนวรายบุคคล 

กิจกรรมเพื่อการมี
ชีวติส่วนตวัท่ีดี 

กิจกรรมเพื่อการ
เสริมสร้างพฒันา
ตามสภาพปัญหา
และความจ าเป็น
ของรัฐและสังคม 

กิจกรรมเพื่อความ
มีเหตุผลและการ
แกปั้ญหาเชิง
วทิยาศาสตร์ 

กิจกรรมเพื่อการ
เป็นสมาชิกท่ีดีของ

สังคม 

กิจกรรมการอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นโดย

สันติสุข 

 การดูแล
ตนเองดา้น
สุขภาพกาย
สุขภาพจิต 

 การจดั
ตารางเวลา
ของชีวติท่ี
เหมาะสม 

 การจดัการกบั
ความเครียด 

ฯลฯ 

 การมีชีวติท่ี
พอดี 

 การพึ่งตนเอง 
 ความ

รับผดิชอบ 

 ความมีวนิยั 
ฯลฯ 

 

 การคิด
วเิคราะห์เพื่อ
การเช่ือถือใน
ส่ิงสมเหตุสม
สมผล 

 การไม่หลงผดิ 

 การมีความ
รอบคอบใน
การคิดและ
การตดัสินใจ 
ฯลฯ 

 การใส่ใจกบั
ปัญหา
บา้นเมือง 

 การร่วมสร้าง
ความเขม้แขง็
ใหชุ้มชน 

ฯลฯ 

 การมีทกัษะการ
ส่ือสารเชิงบวก 

 การกลา้แสดง
ตน 

 การควบคุม
อารมณ์ 

 การเป็นผูน้ าผู ้
ตาม 

 การปรับตนตาม
ลกัษณะสังคม
ประชาธิปไตย 
ฯลฯ 
 

http://www.utqonline.in.th/


 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย41 

 

รหัส UTQ-219 : กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบแนะแนว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนว 
ดา้นอาชีพ 

กิจกรรมแนะแนวเป็นกลุ่ม กิจกรรมแนะแนวรายบุคคล 

กิจกรรมเพื่อช่วย
การตดัสินใจดา้น

อาชีพ 

กิจกรรมเพื่อช่วย
การเตรียมตน
ก่อนเขา้สู่อาชีพ 

กิจกรรมเพื่อช่วย
เผชิญงาน การ

ปรับปรุงพฒันาวธีิ
ด าเนินงานอาชีพ
และการบรรลุ
เป้าหมายทาง

อาชีพ 

กิจกรรมเพื่อช่วย
การปรับตนต่อการ
วา่งงาน การเปล่ียน
งานใหม่และการ
ร้ือปรับระบบงาน 

กิจกรรม
สนบัสนุนการน า
ความรู้ ทกัษะ
ประสบการณ์สู่
งานอาชีพ 

 การท าความ
เขา้ใจโลก
กวา้งทาง
อาชีพยคุใหม่
การตดัสินใจ
เลือกอาชีพ 
เลือกสาขาการ
เรียนเพื่อเขา้สู่
อาชีพ 

ฯลฯ 

 การส ารวจ
วเิคราะห์และ
การวางแผน
พฒันาตนเพื่อ
อาชีพ 

 การเสริมสร้าง
เจตคติเชิงบวก
ต่ออาชีพท่ี
เหมาะสม 
ฯลฯ 

 

 การฝึกทกัษะ
สร้างแรงจูงใจ
ในการท างาน
การ
วางเป้าหมาย
ของงานการ
ฝึกทกัษะ
พฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละ
กลยทุธ์
การตลาด 
ฯลฯ 

 การฝึก
วเิคราะห์และ
สังเคราะห์
ความ
เคล่ือนไหว
ทางสังคมท่ี
ส่งผลกระทบ
ต่ออาชีพ 

 การฝึกทกัษะ
อาชีพอิสระท่ี
สอดคลอ้งกบั
สภาพสังคม 

 การเสริม
ความรู้และ
ทกัษะ
ด าเนินงาน
ธุรกิจขนาด
ยอ่ม  ฯลฯ 

การเสริมสร้าง
เจตคติและ
ทกัษะในการ
พฒันาอาชีพ
โดยประยกุต์
แนวคิดและ
ผลการศึกษา
คน้ควา้วจิยั
ใหม่สู่การ
ปฏิบติั ฯลฯ 
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