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 งานแนะแนวเปนงานหลักที่สำคัญและจำเปนอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับ 
การเรียนการสอนจึงจะสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเปาหมายของหลักสูตรได้ แต่จาก 
สภาพการณ์ที่ปรากฏ พบว่า มีปจจัยซึ่งไม่เอื้อให้สถานศึกษาดำเนินงานแนะแนวที่เปนผลต่อ 
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง คือครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนัก
และมุ่งมั่นจะส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยา 
การแนะแนวมากขึ้น สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเชิงประจักษ์ ยังประโยชน์ต่อผู้เรียน 
ทั่วทุกถิ่นไทย ครูจะศึกษาได้ด้วยตนเองในเวลาไม่นาน และนำไปปฏิบัติได้จริง โดยได้จัดทำเอกสาร
ชุด “แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย” ประกอบด้วยเอกสาร 9 รายการ ดังนี้ 
 เล่ม 1 การแนะแนวแบบมุ่งอนาคต  
 เล่ม 2 มาตรฐานการแนะแนว  
 เล่ม 3 หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครู 
  และผู้บริหารการศึกษา  
 เล่ม 4 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน  
 เล่ม 5 การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน 
 เล่ม 6 บริการแนะแนวและเครื่องมือทางจิตวิทยา 
 เล่ม 7 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 เล่ม 8 การให้คำปรึกษา   
 เล่ม 9 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
 สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานหวงัเปนอยา่งยิง่วา่ เอกสารชดุนีจ้ะชว่ยใหค้รู
และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจที่จะนำไปปฏิบัต ิ
ในการพัฒนาเยาวชนได้เปนอย่างดี ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
ที่ทุ่มเททั้งกำลังกาย ใจ เวลา กำลังสติปญญา ความสามารถ และทุกท่านที่มีส่วนร่วมดำเนินการ 
จัดทำเอกสารจนสำเร็จลุล่วง รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าของต้นฉบับ เอกสาร สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบ 
การค้นคว้า และเปนส่วนเสริมสร้างเนื้อหาสาระให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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คำชี้แจง 

 เอกสารชุดแนะแนวเพื่อเยาวชนไทยเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านงบประมาณ ป 2558 โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัด

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวระดับเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ คือ  

กิจกรรมที่ 1 จัดทำหลักสูตรและประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว 

ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวม 225 คน เพื่อให้

ศึกษานิเทศก์ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านจิตวิทยาการแนะแนว มีแนวทางในการชี้แนะ (Coaching) 

ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 2 จัดทำเอกสาร 

ชุดแนะแนวเพื่อเยาวชนไทย เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปศึกษาเพิ่มเติม 

กระบวนการ หลักการ วิธีการแนะแนว เสริมสร้างความมั่นใจ ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

เยาวชนให้บรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยสมาคม

แนะแนวแห่งประเทศไทย เปนผู้คัดสรร จัดทำ เรียบเรียง ทั้ง 9 เล่ม ดังกล่าว 

 หวังว่าเอกสารชุดนี้จะเปนประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนไทย ให้เปนพลเมืองและพลโลก

ที่มีคุณภาพต่อไป 

 

 

 

 (นายภาสกรพงษ์สิทธากร)

 หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทนำ 

 หนังสือชุดแนะแนวเพื่อเยาวชนไทย เรื่อง “การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูแนะแนวใช้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียน 

มีเนื้อหา 3 ตอน ได้แก่ 1) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การเรียนรู้ที่สำคัญ 2) เปาหมายของหลักสูตร 

การศึกษา 3) แนวทางการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี หลักการ การจัดการเรียนรู้ และเปาหมาย 

ของหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

 คณะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ ได้ยึดแนวคิด ทฤษฎี หลักการ การเรียนรู้ที่สำคัญ และ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียง

เนื้อหาสาระ และนำเสนอตัวอย่างหลากหลาย ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา  

รวม 12 ระดับชั้น ในขอบข่าย 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม  

โดยครูแนะแนวที่มีประสบการณ์ตรง ซึ่งส่วนหนึ่งเปนครูแนะแนวที่ได้รับรางวัลนักแนะแนว  

เก่ง ดี มีคุณภาพ ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

 ตวัอยา่งทีน่ำเสนอเกอืบทัง้หมด เปนแผนการจดัการเรยีนรูก้จิกรรมแนะแนวภาคเรยีนที ่ 1 

ยกเว้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จะเปนภาคเรียนที่ 2 เพื่อ 

ให้ครบทั้ง 2 ภาคเรียน ตลอดปการศึกษา  

 คณะผู้จัดทำหวังว่าครูแนะแนวจะได้ใช้หนังสือเล่มนี้ไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมแนะแนวได้อย่างมั่นใจ ก่อประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน พัฒนางาน และพัฒนาตน  

ได้มากยิ่งขึ้น 

 หากมีข้อเสนอแนะที่จะทำให้หนังสือสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำด้วย  

จักขอบคุณยิ่ง  

 

 

 

 รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ ประเสริฐ  

 บรรณาธิการ 

 พฤษภาคม 2559 

จ



 “นักเรียน เปนมนุษย์ที่จะตองเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อดำรงชีพให้เปนสุขและสะสม 

คุณความดี โดยสร้างตนให้มี  

 

   คุณวุฒ.ิ..เพื่อเปนคนที่น่าศรัทธา-น่าเชื่อถือ-มีความสง่างาม 

   คุณธรรม...เพื่อเปนคนที่น่ารัก-น่าชื่นชม-น่าไว้ใจ-น่าคบ 

 และ คุณภาพ...เพื่อให้คนอื่นรู้สึกมั่นใจ-ภูมิใจ-และยึดเปนต้นแบบ 

 

 ครูแนะแนวจึงตองพัฒนานักเรียนพัฒนางานและพัฒนาตนอยูเสมอ” 

รองศาสตราจารยนงลักษณ ประเสริฐ, 2559 

 

∑”‰ม?จ÷ßµ้Õßจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว

 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปนงานที่สำคัญของครูแนะแนว เพราะเปนโอกาสอันดี 

ที่ครูแนะแนวและนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนได้พบกัน ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อันจะเชื่อมโยง

ไปสู่การนำเสนอบริการต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน  

เปนช่องทางสำคัญที่ครูแนะแนวจะได้จัดกิจกรรมเอื้ออำนวยให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อการรู้จัก เข้าใจ

และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เข้าใจสิ่งแวดล้อม วางแผนการศึกษา อาชีพ รวมทั้งส่วนตัว 

และสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทุกยุคสมัย 

เæราะเÀµÿ„ด?การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวจ÷ß‰มàªระ ∫§วาม ”เรÁจ

 จากผลการวิจัย (ไทยเข้มแข็ง, 2553-2555) พบว่า ครูผู้ได้รับมอบหมายให้จัด 

กจิกรรมแนะแนว ยงัขาดความรู ้ ความเขา้ใจขอบขา่ยเนือ้หาสาระในการจดักจิกรรมแนะแนว จดักจิกรรม

แนะแนวโดยไม่ได้เขียนแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ไม่รู้จะจัดกิจกรรมอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การจัดกิจกรรมแนะแนว ขาดประสบการณ์ในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว และขาด

ประสบการณใ์นการจดักจิกรรมแนะแนว การจดัการเรยีนการสอนยงัยดึครเูปนศนูยก์ลาง ขาดการเตรยีม

แหล่งเรียนรู้ สื่อ/อุปกรณ์ รวมทั้งการวัดและประเมินผลนักเรียนไม่ชัดเจน ไม่สนองจุดมุ่งหมาย 

ของหลักสูตรสถานศึกษา และปญหาอื่น ๆ อีกมาก 



∑”Õยàาß‰ร?การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวจ÷ßจะªระ ∫§วาม ”เรÁจ

 ด้วยเปาหมายของการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั่วโมงกิจกรรมแนะแนวจึงมีลักษณะ 

และรูปแบบการจัดกิจกรรมแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ครูแนะแนว 

จึงไม่ใช่ครูผู้สอนรายวิชา แต่ครูแนะแนวเปนผู้จัดบรรยากาศและจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิด 

การเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมในลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ครอบคลุมขอบข่าย 

การแนะแนะทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม สร้างเสริมเติมเต็ม

ความเปนมนุษย์ที่สมบูรณ์ อีกทั้งเปนเวลาที่มีคุณค่าที่หลักสูตรเอื้อให้ครูแนะแนวได้มีส่วนร่วมพัฒนา

นักเรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 กำหนด และเชื่อมโยงแนวคิดหลักการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ภายใต้ 

การวางแผนอย่างเปนระบบ 

ราย≈ะเÕียดการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว„À้ªระ ∫º≈ ”เรÁจเªìนÕยàาß‰ร?

 ครูแนะแนวระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถดำเนินการ 

จัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวให้ประสบผลสำเร็จได้โดยง่าย เพียงแต่ใส่ใจศึกษาและปฏิบัติจริง 

ตามแนวทาง 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่1 แนวคดิทฤษฎีหลกัการการเรยีนรูทีส่ำคญัครคูวรมคีวามรูพ้ืน้ฐานในเรือ่ง 

  1.1 การจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ (Effective Learning Management) 

  1.2 การจดัชมุชนการเรยีนรู ้(Professional Learning Community : PLC) 

  1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Learning) 

  1.4 หลกัการเรยีนรูแ้บบใชโ้ครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning : PBL)  

  1.5 การเรียนรู้โดยใช้สมองเปนฐาน (Brain Based Learning : BBL) 

  1.6 การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปนสำคญั (Student-Centered Learning) 

  1.7 องค์ประกอบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

  1.8 เทคนิคที่นิยมนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว  

  1.9 รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน 

 ตอนที่2 เปาหมายของหลักสูตรการศึกษา ครูควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 

  2.1 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 

  2.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  2.3 สมรรถนะสำคัญของนักเรียน  

  2.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  2.5  ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21 



 ตอนที่3แนวทางการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี หลักการ การจัดการเรียนรู และ

เปาหมายของหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนวครูสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

  3.1 การจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียน 

  3.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

  3.3 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 12 ระดับชั้น 

 แต่ละตอนจะมีสาระการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง ดังสรุปมาโดยย่อต่อไปนี้ 



การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 1

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การเรียนรูที่สำคัญ  

ตอนที่ 1 

 ครูแนะแนวควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ การเรียนรู้ที่สำคัญ 

ในเรื่องต่อไปนี้ 

1.1 การจัดการเรียนรู้∑ีËมีªระ ิ∑∏ิ¿าæ(EffectiveLearningManagement)

 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเปนการดำเนินการจัดประสบการณ์ที่สนองตอบ 

ตามความต้องการส่วนบุคคล อันสอดคล้องกับบริบททางสังคม โดยมุ่งเน้นช่วยให้ผู้เรียนได้มี 

การเปลี่ยนแปลงตนทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย มีความสามารถในการปรับตัว 

อยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

จึงเปนการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนามิติทางจิตใจที่ดีงามกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้

องค์กรต่าง ๆ ได้เห็นความสำคัญของความเปนคนดี ที่จะสร้างคุณค่าและความเจริญก้าวหน้า 

ให้แก่สังคม (เรียม ศรีทอง, 2556) 

 ในยุคศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ในสถานศึกษาต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูจะเปลี่ยน 

จากผู้สอน (Teacher) มาเปนผู้ฝก (Coach) หรือผู้อำนวยความสะดวกในการเรียน (Learning 

Facilitator) ห้องเรียนจะเปลี่ยนจากห้องสอน (Classroom) เปนห้องทำงาน (Studio) นักเรียน 

จะเรียนเปนกลุ่มและร่วมกันทำงานที่เรียกว่า การเรียนแบบโครงการ (Project-Based Learning : 

PBL) การศึกษาจึงเปลี่ยนจากเน้นการสอนของครูมาเน้นการเรียนของนักเรียน เปลี่ยนจาก 

เรียนแบบเดี่ยวมาเปนเรียนแบบกลุ่ม เปลี่ยนจากการแข่งขันเปนร่วมมือช่วยเหลือแบ่งปนกัน  

ครูแนะแนวจึงต้องปรับตัวทั้งบทบาทและพฤติกรรมการสอนให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษ 

ที่ 21 (เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการแนะแนว และการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์, 2558) 



2 การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 

1.2 การจัด™ÿม™นการเรียนรู้(ProfessionalLearningCommunity:PLC)

 รชิารด์ ดฟูรู ์ผูร้เิริม่ทำงานวจิยัพฒันาและสง่เสรมิชมุชนเรยีนรูข้องคร ู(PLC) ใหแ้นวคดิวา่ 

การจัดชุมชนการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) เปนกระบวนการที่ครู 

และนักเรียนทำงานร่วมกันมุ่งเปาหมายการเรียนรู้จากคำถาม 2 ประเด็น คือ 1. ต้องการให้นักเรียน

เรียนอะไร 2. รู้ได้อย่างไรว่านักเรียนได้เรียนรู้สิ่งนั้น โดยอาศัยหลักการสำคัญ คือ นักเรียนทุกคน 

ได้เรียนเท่าที่จำเปน ซึ่งมีเครื่องมือในการเลือกความรู้ที่จำเปน 2 ประการ ดังนี้  

 1. ใช้เกณฑ์ 3 คำถาม ความรูนี้จะคงทนจดจำไปในอนาคตหรือไม ความรูนี้จะเปน

พื้นฐานตอการเรียนรูเรื่องอื่น ๆ หรือไม และความรูนี้จะชวยเสริมความสำเร็จในการเรียนรู

ในชั้นตอไปหรือไม

 2. ใช้การประชุมระดมความคิดในกลุ่มสมาชิก PLC ด้วยบัตร 3 คำ คือ รักษาไว

(Keep)หยุดหรือเลิก(Drop) และสรางสรรค์(Create)

 ปญหาการเรียนรู้ในโรงเรียนโดยทั่วไปเกิดจากการสอนมากเกินไป ขณะที่นักเรียน 

ได้เรียนรู้น้อย ครูจึงต้องหาวิธีให้ศิษย์ได้เรียนรู้เรื่องที่สำคัญต่อศิษย์ 

1.3 ∑ƒ…Æีการเรียนรู้¢Õß∫≈ูม(BloomûsTaxonomyofLearning)

 Bloom เปนนักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่าการเรียนการสอนที่จะประสบ 

ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และได้แบ่งประเภท

ของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้าน

คือ ด้านสติปญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และนำหลักการนี้จำแนกเปนจุดมุ่งหมายทาง 

การศึกษา เรียกว่า Taxonomy of Educational Objectives 

Anderson, L W, & Krathwohl, D R (eds.) (2001) 



การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 3

 1) พุทธิพิสัย(CognitiveDomain)พฤติกรรมดานสมอง

  พฤติกรรมด้านสมอง เปนพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปญญา ความคิด ความสามารถ 

ในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ ได้แก่ ความรู้ 

(Knowledge) ความเขา้ใจ (Comprehension) การนำความรูไ้ปประยกุต ์(Application) การวเิคราะห ์

(Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation)  

 2) จิตพิสัย(AffectiveDomain)พฤติกรรมดานจิตใจ

  ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ และคุณธรรม 

พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดล้อม 

ที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลาจะทำให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไป 

ในแนวทางทีพ่งึประสงคไ์ด ้ จะประกอบดว้ยพฤตกิรรมยอ่ย ๆ 5 ระดบั ไดแ้ก ่ การรบัรู ้ การตอบสนอง 

การเกิดค่านิยม การจัดระบบ และบุคลิกภาพ 

 3) ทักษะพิสัย(PsychomotorDomain)พฤติกรรมดานกลามเนื้อประสาท

  พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ชำนิชำนาญ 

ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเปนตัวชี้ระดับของทักษะ ประกอบด้วย  

5 ขั้น ดังนี้ การรับรู้ การกระทำตามแบบ การหาความถูกต้อง การกระทำอย่างต่อเนื่องหลังจาก

ตัดสินใจ และการกระทำได้อย่างเปนธรรมชาติ 

 จากทฤษฎีดังกล่าวคือ ผู้เรียนทุกคนต้องมีพื้นฐานในการเรียนรู้ แต่อาจต่างกัน 

หรือไม่เท่ากัน บางคนพบเจอสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นก็จะมีความรู้ความเข้าใจที่ต่างจากคนอื่น 

แต่ถ้าผู้เรียนมีพื้นฐานในการเรียนรู้คล้าย ๆ กัน มีความรู้ความเข้าใจ มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

คล้าย ๆ กัน ผลการเรียนรู้ของคนกลุ่มนี้ก็จะคล้ายกันด้วย 

1.4 À≈กัการเรยีนรูแ้∫∫„™้‚§รßßานเªìน∞าน(Project-BasedLearning:PBL)

 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเปนฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเปน 

ผู้กระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้ทำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เปนการเพิ่มความรู้ 

ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟง และการสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ 

ผ่านกระบวนการทำงานเปนกลุ่ม ที่จะนำมาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดทำ 

โครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเปนผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2557 : 19-20) 

 ลักษณะเดน การเรียนรู้แบบโครงงาน เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจมาก 

ในปจจุบัน McDonell (2007) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเปนรูปแบบหนึ่งของ  

Child-Centered Approach ที่เปดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่  

เปนเรื่องที่สนใจและรู้สึกสบายใจที่จะทำ นักเรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะตั้งคำถามอะไร  

และต้องการผลผลิตอะไรจากการทำงานชิ้นนี้ โดยครูทำหน้าที่เปนผู้สนับสนุนอุปกรณ์และ 
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จัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน สนับสนุนการแก้ไขปญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน  

โดยลักษณะของการเรียนรู้แบบโครงงาน มีดังนี้ 1. นักเรียนกำหนดการเรียนรู้ของตนเอง 2. เชื่อมโยง

กับชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริง 3. มีฐานจากการวิจัยหรือองค์ความรู้ที่เคยมี 4. ใช้แหล่งข้อมูล  

หลายแหล่ง 5. ฝงตรึงด้วยความรู้และทักษะบางอย่าง (Embedded with knowledge and skills) 

6. ใช้เวลามากพอในการสร้างผลงาน และ 7. มีผลผลิต 

 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน ขอนำเสนอ 2 แนวคิด ดังนี้ 

 แนวคิดที่1สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ(2550)

 1. ขั้นนำเสนอ เกิดจากผู้เรียนได้เห็นปญหา 2. ขั้นวางแผน เปนขั้นที่ผู้เรียนร่วมกัน

วางแผน โดยการระดมความคิด อภิปรายหารือข้อสรุปของกลุ่ม เพื่อใช้เปนแนวทางในการปฏิบัติ  

3. ขั้นปฏิบัติ เปนขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกัน 

และ 4. ขั้นประเมินผล เปนขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์ 

การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ โดยมีผู้สอน ผู้เรียน และเพื่อนร่วมกันประเมิน  

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ (2550) 

 

 แนวคดิที่2โมเดลจกัรยานแหงการเรยีนรูแบบPBLของวจิารณ์พาณชิ(2555:71-75)

 ซึ่งแนวคิดนี้ มีความเชื่อว่า หากต้องการให้การเรียนรู้มีพลังและฝงในตัวผู้เรียนได้  

ต้องเปนการเรียนรู้ที่เรียนโดยการลงมือทำเปนโครงการ (Project) ร่วมมือกันทำเปนทีม และ 

ทำกับปญหาที่มีอยู่ในชีวิตจริง ซึ่งส่วนของวงล้อแต่ละชิ้น ได้แก่ Define, Plan, Do, Review  

และ Presentation 
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โมเดลจักรยานแหงการเรียนรูแบบ PBL ของวิจารณ พาณิช (2555) 

 

 1) Define คือ ขั้นตอนการทำให้สมาชิกของทีมงานรวมทั้งครูด้วย มีความชัดเจน 

ร่วมกันว่า คำถาม ปญหา ประเด็น ความท้าทายของโครงการคืออะไร และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อะไร 

 2) Plan คือ การวางแผนการทำงานในโครงการ ครูก็ต้องวางแผน รวมทั้งเตรียม

เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำโครงการของนักเรียน เตรียมคำถาม ครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือ 

นักเรียนที่เปนทีมงานก็ต้องวางแผนงานของตน แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ  

 3) Do คือ การลงมือทำ มักจะพบปญหาที่ไม่คาดคิดเสมอ นักเรียนจึงจะได้เรียนรู้

ทักษะในการแก้ปญหา การประสานงาน การทำงานร่วมกันเปนทีม การจัดการความขัดแย้ง และ 

ได้ฝกทักษะอื่น ๆ ด้วย เปนต้น ในขั้นตอน Do นี้ ครูจะได้มีโอกาสสังเกตทำความรู้จัก 

และเข้าใจศิษย์เปนรายคน และเรียนรู้หรือฝกทำหน้าที่เปน “วาทยากร” และโค้ชด้วย 

 4) Review คือ การที่ทีมนักเรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่ทบทวนว่า โครงการ

ได้ผลตามความมุ่งหมายหรือไม่ แต่จะต้องเน้นทบทวนว่างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละ 

ขั้นตอนได้ให้บทเรียนอะไรบ้าง ขั้นตอนนี้เปนการเรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง (Reflection)  

 5) Presentation คือ การนำเสนอโครงการต่อชั้นเรียน เปนขั้นตอนที่ให้การเรียนรู้

ทักษะอีกชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับขั้นตอน Review เปนขั้นตอนที่ทำให้เกิดการทบทวนขั้นตอนของงาน

และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Power Point วีดิโอ ฯลฯ  

1.5 การเรียนรู้‚ดย„™้ มÕßเªìน∞าน(BrainBasedLearning:BBL)

 หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Brain Based Learning : BBL คือ การจัด 

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เปนการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้ 

เปนฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การนำทฤษฎีพหุปญญามาใช้กับการเรียนการสอนแบบ 

Brain Based Learning โดยศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา 
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มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้เสนอแนวคิดว่า ในปจจุบันมีปญญาอยู่อย่างน้อย 8 ด้าน ดังนี้ ปญญา 

ด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ปญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-

Mathematical Intelligence) ปญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) ปญญา 

ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) ปญญาด้านดนตรี (Musical 

Intelligence) ปญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) ปญญาด้านการเข้าใจ

ตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ปญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 

 การนำหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL มาใช้ เนื่องจากสภาพปญหา 

การจัดการเรียนการสอน พบว่า 

 1. การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมได้รับความสนใจน้อยที่สุด 

 2. การเลี้ยงเด็กเล็ก เน้นแต่เพียงการกินอิ่มนอนหลับ ปลอดภัยทางกายภาพ 

 3. โรงเรียนส่วนใหญ่ เน้นการสอนและวัดผลเพียง 2 ด้าน คือ ภาษา และ 

ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 4. การเรียนการสอนจัดแบบเดียวกันสำหรับทุกคนในห้องเรียน สอนแบบบรรยาย 

ท่องจำ จากปญหาดังกล่าวจึงสามารถนำหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Brain Based Learning 

และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้โดยใช้สมองเปนฐาน BBL ไปประยุกต์ใช้ 

ในองค์กรในการบริหารจัดการศึกษา ได้ดังนี้ 

  1) ในการเรียนการสอน เรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีลำดับและเชื่อมโยงกันเสมอ 

  2) วิธีการเรียนต้องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ 

  3) เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และใช้จินตนาการ

พร้อมให้โอกาสแสดงความคิดเห็น 

  4) ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ควรจะฝกให้เด็กได้ปฏิบัติดังนี้  

ฝกสังเกต ฝกบันทึก ฝกการนำเสนอ ฝกการฟง ฝกการอ่าน ฝกการตั้งคำถาม ฝกการเชื่อมโยง 

ทางความคิด และฝกการเขียนและเรียบเรียงความคิดเปนตัวหนังสือ 

1.6 การจัดการเรียนรู้∑ีËเน้นºู้เรียนเªìน ”§ั≠(Student-CenteredLearning)

 การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเปนสำคัญ มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียน  

ไดเ้รยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม โดยครมูหีนา้ทีเ่ปนผูเ้อือ้อำนวยในการสรา้งบรรยากาศแหง่การเรยีนรู ้ สง่เสรมิ 

สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (เอียน สมิธ และ อนงค์ วิเศษสุวรรณ์, 

2550) 
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 ลักษณะและเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสำคัญเปนดังนี้  

 Active Learning เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูกระทำหรือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ด้วยความกระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลองรายงาน ทำโครงการ สัมภาษณ์ แก้ปญหา 

Construct เปนกิจกรรมทีผู่เรียนไดคนพบสาระสำคัญหรือองค์ความรูใหมดวยตนเอง อันเกิดจาก

การได้ศึกษาค้นคว้า ทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง Resource เปนกิจกรรม 

ที่ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งบุคคลและเครื่องมือ ทั้งในห้องเรียน 

และนอกห้องเรียน ผู้เรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม Thinking เปนกิจกรรมที่สงเสริม

กระบวนการคิด ผู้เรียนได้ฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ เช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด  

คิดชัดเจน คิดถูกทาง คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดไกล คิดอย่างมีเหตุผล เปนต้น (ทิศนา แขมมณี  

และ คณะ, 2543 : 55-59) Happiness เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข เปนความสุข

ที่เกิดจากผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจ ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน Participation

เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกำหนดงาน วางเปาหมายร่วมกัน และมีโอกาส 

เลือกทำงาน หรือศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ตรงกับความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง  

ทำให้ผู้เรียนเรียนด้วยความกระตือรือร้น มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน และสามารถประยุกต์ความรู้

นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง Individualization เปนกิจกรรมที่ผู้สอนให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน 

ในความเปนเอกัตบุคคล ผูสอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกตางระหวางบุคคล

ของผูเรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพมากกว่าเปรียบเทียบแข่งขันระหว่างกัน 

โดยมีความเชื่อมั่นผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ และมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

Good Habit เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ  

ความเมตตากรณุา ความมนีำ้ใจ ความขยนั ความมรีะเบยีบวนิยั ความเสยีสละ ฯลฯ และลกัษณะนสิยั

ในการทำงานอย่างเปนกระบวนการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับผู้อื่น และการเห็นคุณค่า 

ของงาน เปนต้น 

 การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเปนสำคัญ เปนกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 

จากการเรียน ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได้ประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ได้มีความสุข 

และสนุกกับการเรียนรู้ ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามที่สังคมพึงปรารถนา เนื่องจากผู้เรียน 

มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงกับความต้องการ ความสนใจ และความถนัด

ของตน ผู้เรียนมีโอกาสคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระ ผู้เรียนได้เปน 

ผู้ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง และได้รับประสบการณ์ตรง ผู้เรียนได้ใช้ 

สื่อต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นหรือได้ทำงานเปนกลุ่ม และผู้เรียน 

ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  
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1.7 Õß§åªระกÕ∫การเรียนรู้∑ีËมีªระ ิ∑∏ิ¿าæ

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ในบรรยากาศที่นักเรียนได้รับ

การปฏิบัติและมีการรับรู้ในสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ การไดรับการเคารพ เชื่อถือ ไววางใจ ใหเกียรติ

(Respect) นักเรียนต้องการการให้เกียรติและเชื่อถือจากครู ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้นักเรียนสามารถ

สงัเกตและรบัรูไ้ดจ้ากการแสดงออกและทา่ทขีองคร ูความรูสกึปลอดภยั (Safety)นกัเรยีนตอ้งการ

ความรู้สึกปลอดภัยกับบรรยากาศการเรียนรู้ ความเปนมิตร ไม่จับผิด ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม  

จะทำให้เกิดความท้าทายในการเรียนรู้ มีความเกี่ยวของกับตัวเอง(Relevance) นักเรียนจะเรียนรู้

ได้อย่างรวดเร็วและคงทนถาวร เมื่อสิ่งที่ได้เรียนรู้มีความสัมพันธ์กับชีวิต ครูควรจัดสถานการณ์ 

การเรยีนรูท้ีท่ำใหผู้เ้รยีนรูส้กึวา่เปนเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง เปนเรือ่งใกลต้วั และเชือ่วา่สามารถนำไป 

ใชไ้ดก้บัตวัเองในชวีติจรงิ เหน็ประโยชน ์และสามารถนำไปใชได (Immediacy) ครคูวรจดัสถานการณ์ 

การเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ และเชื่อว่าสามารถนำไปใช้ได้กับตัวเองในชีวิตจริง มีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ (Engagement) นักเรียนจะเรียนรู้ได้มากเมื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้ลงมือทำในสิ่ง 

ที่เรียนรู้ รูสึกเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู (Inclusion) นักเรียนจะให้ความร่วมมือ 

และพร้อมจะเรียนรู้ถ้ารู้สึกว่าตนเองมีความหมายและเปนส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  

1.8 เ∑§นิ§∑ีËนิยมน”มา„™้ „นการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว

 เทคนิคที่ครูนิยมนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวมีหลากหลายขึ้นอยู่กับ

ลักษณะกิจกรรม สถานที่ เวลา และปจจัยประกอบอื่น ๆ และควรเลือกใช้ให้เหมาะกับนักเรียน  

โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้สู่นักเรียน เช่น  

 - การบรรยาย เปนการให้ความรู้ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน

ทราบเนื้อหาที่ศึกษาเองได้ยาก หรือเรื่องราวที่ครูทราบ และต้องการให้นักเรียนมีโอกาสทราบด้วย  

 - การระดมสมอง เปนวธิกีารรวบรวมความคดิเหน็จากสมาชกิกลุม่ในระยะเวลาอนัสัน้ 

การระดมสมองเปนวิธีการประชุมชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากในการเลือกสาเหตุของปญหา  

และนำแนวทางในการตัดสินใจแก้ปญหาหรือหาข้อยุติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยอาศัยความคิดเห็น 

ของกลุ่มบุคคลเปนเครื่องตัดสิน  

 - การลงมือปฏิบัติ เปนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและลงมือกระทำจริง โดยผู้เรียน 

มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพปญหา ความสนใจ และ 

ความต้องการของผู้เรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการด้านต่าง ๆ และสามารถแก้ไขปญหาผู้เรียนได้ 

 - การอภิปรายกลุม เปนการสนทนาระหว่างบุคคลตั้งแต ่ 2 คนขึ้นไป เกี่ยวกับหัวข้อ 

เรือ่งที่ได้เตรียมหรือคัดเลือกไว้ หรือเปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ ในการอภิปรายกลุ่มมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

กลุ่มพิจารณาปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อหาข้อยุติ ประโยชน์จากการอภิปรายกลุ่มช่วยให้สมาชิก
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ทราบเรือ่งราว และไดแ้สดงความคดิเหน็ แลกเปลีย่นประสบการณ ์ความรู ้ความคดิเหน็ เกดิการเรยีนรู ้

ที่จะแก้ปญหาร่วมกันและเปนการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  

 - การแสดงบทบาทสมมติ เปนการแสดงออกโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งมิได้มีการซ้อมหรือ

เตรียมมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ขัดแย้งกันระหว่างบุคคลซึ่งมีผู้แสดง 2 คน หรือมากกว่า แสดงบทบาท

ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ การแสดงบทบาทสมมติเปนวิธีการหนึ่งที่ใช้เปนเครื่องมือในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น  

 - เกม เปนการจัดกิจกรรมที่ใช้เกมเปนสื่อประกอบกิจกรรมการแนะแนว ซึ่ง 

ครูแนะแนวนิยมใช้กันมาก วิธีนี้จะช่วยตอบสนองพฤติกรรมที่ไม่อยู่นิ่งของนักเรียน การใช้เกมในการ

แนะแนวต้องเลือกเกมที่เหมาะสมกับเวลา จุดประสงค ์ และลักษณะของนักเรียนจะช่วยให้การจัด  

กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีขึ้น ทั้งนี้จะต้องมีการอภิปรายสรุปผลการเรียนรู ้

จากเกมและนำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้  

 - การใชสถานการณ์จำลอง เปนการจัดกิจกรรมที่เสนอสถานการณ์จำลองที่อาจ 

สมมติขึ้น หรือเรื่องจริงขึ้นมาแต่ไม่บอกแหล่งหรือไม่ระบุชื่อ วิธีนี้จะช่วยให้แต่ละบุคคลได้มีโอกาส

แสดงความคิดเห็น ความในใจ ค่านิยม รวมทั้งแสดงบุคลิกภาพด้านอื่น ๆ ออกมา ทำให้บุคคล 

เข้าใจตนเองและยอมรับผู้อื่น นำไปสู่การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น รวมทั้งส่งเสริมให้เข้าใจ 

การทำงานกลุ่ม ฝกทักษะการแก้ปญหาและการตัดสินใจ  

 - การศึกษารายกรณี เปนวิธีการฝกหยิบยกเอาเรื่องราวกรณีใดกรณีหนึ่งมา 

ร่วมกันศกึษาวเิคราะหเ์นือ้หาสาระและประโยชนจ์ากกรณตีวัอยา่งนัน้ ๆ ซึง่จากตวัอยา่งกรณทีีห่ยบิยก

มานั้น ก็จะช่วยเอื้ออำนวยให้ผู้รับการฝกได้เข้าใจและเห็นแนวทางปฏิบัติทักษะนั้น ๆ ที่เกิดขึ้น 

ในสถานการณ์จริง ๆ  

 นอกจากนี้เทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมแนะแนวยังสามารถนำสื่ออื่น ๆ ที่ทันสมัย เช่น 

ภาพยนตร์ วีดิโอ คอมพิวเตอร์ สื่อ-อุปกรณ์จริง ฯลฯ มาใช้ในการประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว

ตามเนื้อหา หรือสถานการณ์ที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้การเลือกใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม

แนะแนว ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์และเนื้อหาของการจัดกิจกรรมแนะแนวในครั้งนั้น เนื่องจาก

เทคนิควิธีการแนะแนวแต่ละวิธีมีลักษณะในการจัดและการตอบสนองวัตถุประสงค์ของการแนะแนว

ทีแ่ตกตา่งกนั การเลอืกใชเ้ทคนคิตา่ง ๆ ใหเ้หมาะสมจะทำใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูเ้รยีน และบรรล ุ

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวในครั้งนั้น ๆ 

1.9 รูªแ∫∫การเรียนรู้¢Õßนักเรียน

 รูปแบบการเรียนรู้ของบุคคลมีผลต่อการเรียนรู้ ครูแนะแนวควรรู้จักรูปแบบการเรียนรู้

ของนักเรียนหรือลีลาการเรียนรู้ หรือสไตล์การเรียนรู้ (Learning Style) เพื่อการออกแบบการจัด

กิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน 
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 รูปแบบการเรียนรูดวยการมองเห็น (Visual) : เรียนรู้จากการเห็น ชอบการนำเสนอ 

ที่เปนภาพหรือแผนผัง การสาธิตให้เห็น และการดูวีดิโอ/วีซีดี ดูโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ ชอบการแสดง

ให้เห็นหรือทำให้ดูมากกว่าการบอกให้ฟง “ISEEwhatyoumean”

 รูปแบบการเรียนรูดวยการไดยินไดฟง (Auditory) : เรียนรู้จากการฟง ชอบฟง 

การอภปิราย ฟงเทป ฟงการบรรยาย การแลกเปลีย่นถกเถยีง และการอธบิายขัน้ตอนใหฟ้ง มคีวามสขุ

กับการฟงวิทยุ ดนตรี การอภิปรายถกเถียง เปนนักพูดที่ดี ชอบเรียนรู้จากการฟง “IHEARwhat

youmean”

 รูปแบบการเรียนรูดวยการสัมผัส เคลื่อนไหว (Kinesthetic) : เรียนรู้จากกิจกรรม 

ที่ใช้ประสาทสัมผัสทางร่างกาย และการมีส่วนร่วมโดยตรง ชอบงานที่ได้ลงมือทำ การเคลื่อนไหว 

การสัมผัส และมีประสบการณ์ตรง มีความสุขกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปนเขา การเต้นรำ 

การปนจักรยาน แสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านภาษาท่าทาง เรียนรู้ได้ดีจากการจับต้องสิ่งของ  

ใช้ความรู้สึกในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ มักใช้สัญชาตญาณ เปนคนรับรู้ความรู้สึกไวในการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ 

เช่น เสื้อผ้าที่ใส่ เก้าอี้ที่นั่ง “IFEELwhatyoupursuitsmean”

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบการเรียนรู้ รวมทั้งเทคนิคและ 

วิธีการในการนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวมีหลายรูปแบบและอาจทำได้หลายวิธี ทั้งนี้ 

ในการเลือกว่าแนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการเรียนรู้ เทคนิคหรือวิธีการใดจะเหมาะสมสำหรับ

นักเรียนห้องใด กลุ่มใด และจะทำให้นักเรียนบรรลุเปาหมายได้เพียงใดนั้น ครูแนะแนวจะต้อง

พิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของนักเรียน  

จำนวนนักเรียนในห้อง วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ตลอดจนคุณลักษณะที่จะพัฒนา 

ในตวับคุคล อกีทัง้ยงัตอ้งคำนงึถงึความชำนาญในการใชเ้ทคนคิหรอืวธิกีารดงักลา่วของครแูนะแนวเอง 

และสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือ ต้องเอื้อประโยชน์ให้กับนักเรียนมากที่สุด แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 

จัดการเรียนรู้ที่ครูแนะแนวจะนำไปประยุกต์ใช้ได้  

 นอกจากแนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบการเรียนรู้ รวมทั้งเทคนิค

และวิธีการในการนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ครูแนะแนวจึงควรมีความรู้ 

ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของการปฏิรูปการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว เพื่อจะได้

ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวทั้งแผนระยะยาวและแผนรายคาบ 

ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและเปนไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
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เปาหมายของหลักสูตรการศึกษา 

ตอนที่ 2 

 การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๆ ดังนั้น ครูแนะแนวจึงต้องทันสมัย เข้าใจ 

ระบบการศึกษา เข้าใจหลักสูตรและเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ

วตัถปุระสงคข์องหลักสูตร ดังนี้ 

2.1การªØิรูªการ»÷ก…า„น∑»วรร…∑ีË Õßæ.».2552-2561

 วิสัยทัศน ์คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 เปาหมาย ภายในป 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเปนระบบ 

โดยมีจุดเน้นดังนี้  

 1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษา 

และเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร และเนื้อหา 

พัฒนาวิชาชีพครูให้เปนวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง ด ี และมีใจรักมาเปนครูคณาจารย ์

ไดอ้ยา่งยัง่ยนื ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

 2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน 

ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 

โดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย 
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2.2 À≈ัก ูµรแกนก≈าßการ»÷ก…า¢ัÈนæ◊Èน∞านæÿ∑∏»ักรา™2551

 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กำหนดให ้“การจดัการเรยีนรู้

กิจกรรมแนะแนว” เปนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 

สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปญหา กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียนและอาชีพ 

สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรม 

ทีช่ว่ยเหลอืและใหก้ารปรกึษาแกผู่ป้กครองในการมสีว่นรว่มพฒันานกัเรยีน (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) 

 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

ให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปญหา กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิต 

ทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จัก 

และเขา้ใจผูเ้รยีน ทัง้ยงัเปนกจิกรรมทีช่ว่ยเหลอืและใหค้ำปรกึษาแกผู่ป้กครองในการมสีว่นรว่มพัฒนา 

ผู้เรียน ตามแผนผังการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ดังนี้ 
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แผนผังการจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว

การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว

หลักการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก 

เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่า 

ในตนเองและผู้อื่น 

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

วางแผนการศึกษา อาชีพ 

รวมทั้งส่วนตัวและสังคม 

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

และอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ได้อย่างมีความสุข 

เปนกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับ 

สภาพปญหา ความต้องการ ความสนใจ 

ธรรมชาติของผู้เรียน และวิสัยทัศน์ 

ของสถานศกึษาทีต่อบสนองจดุมุง่หมาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พทุธศกัราช 2551 ใหค้รอบคลมุทั้งด้าน

การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม  

เน้นผู้เรียนเปนสำคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติกิจกรรม จนเกิดการเรียนรู้ 

และเกิดทักษะชีวิต โดยมีครูผู้รับผิดชอบ 

จัดการเรียนรู้กิจกรรม และประสาน

ความรว่มมอืกบัครหูรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

ขอบขายแนะแนว

1. ด้านการศึกษา 

2. ด้านอาชีพ 

3. ด้านส่วนตัวและสังคม 

แนวการจดัการเรยีนรูกจิกรรมแนะแนว

1. ศกึษาวเิคราะหส์ภาพปญหา ความตอ้งการ ความสนใจ และธรรมชาตขิองผูเ้รยีน   

2. วเิคราะหส์มรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์วสิยัทศันข์องสถานศกึษา และขอ้มลูของผูเ้รยีนเปนรายบคุคล 

3. กำหนดสดัสว่นของการจดัการเรยีนรูก้จิกรรมแนะแนวใหค้รอบคลมุดา้นการศกึษา ดา้นอาชพี ดา้นสว่นตวัและสงัคม   

4. กำหนดวตัถปุระสงคก์ารจดัการเรยีนรูก้จิกรรมแนะแนวของสถานศกึษา 

5. ออกแบบการจดัการเรยีนรูก้จิกรรมแนะแนว 

6. จดัทำแผนการจดัการเรยีนรูก้จิกรรมแนะแนว 

7. จดัการเรยีนรูก้จิกรรมแนะแนวตามแผน และประเมนิผลการจดักจิกรรม 

8. ประเมนิเพือ่ตดัสนิผล และสรปุรายงาน 

ซอ่มเสรมิ 
เกณฑ์การประเมิน
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม  
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน/คุณลักษณะ 
ของผู้เรียน 
 

ประเมนิ

ผาน
สงผลการประเมนิ

ไมผ่า่น 
ไมต่ามเกณฑ ์

ตามเกณฑ ์

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยเครือขายทั่วประเทศ (2555) 
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 คำอธิบายแผนผังการจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว

 หลักการ

 เปนกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับสภาพปญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติ

ของผู้เรียน และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เน้นผู้เรียน

เปนสำคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม จนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะชีวิต โดยมีครู 

ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม และประสานความร่วมมือกับครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมทั้งส่วนตัวและสังคม 

 3. เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถปรบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม และอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

 ขอบขายแนะแนว

 1. แนะแนวดานการศึกษา ซึ่งมีขอบข่ายงานตั้งแต่การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน 

การฝกทักษะหรือเทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพ กิจนิสัยในการเรียน การวางแผนการเรียนที่ดี 

การรู้ช่องทางการศึกษา และการเลือกทางศึกษาต่อ ตลอดทั้งการสร้างนิสัยใฝเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 2. แนะแนวดานอาชีพ ซึ่งมีขอบข่ายงานตั้งแต่การสร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  

และการประกอบอาชีพ การสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ 

การสำรวจอาชีพ การตัดสินใจและวางแผนด้านอาชีพ การเตรียมตัวเพื่ออาชีพ การเข้าสู่อาชีพ 

และการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ  

 3. แนะแนวดานสวนตัวและสังคม ซึ่งมีขอบข่ายงานตั้งแต่การรู้จัก เข้าใจตนเอง 

และผู้อื่น เห็นคุณค่าของตน ผู้อื่น ครอบครัว สังคม รู้จักชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การรู้จักปรับตัวและแก้ปญหา การพัฒนาตนเอง การฝกทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให้  

มีบุคลิกภาพดี สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 

 แนวการจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว

 1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน  

 2) วิเคราะห์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของ 

สถานศึกษา และข้อมูลของผู้เรียนเปนรายบุคคล  

 3) กำหนดสัดส่วนของการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา

ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม โดยยึดสภาพปญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติ

ของผู้เรียนและเปาหมายของสถานศึกษา โดยครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม 
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 4) กำหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาเปน 

ระดับการศึกษาและชั้นป 

 5) ออกแบบการจดัการเรยีนรูก้จิกรรมแนะแนว ประกอบดว้ย ชือ่กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

พฤติกรรมผู้เรียน หลักฐานการทำกิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรม วิธีการประเมินผล ภาคเรียน 

และจำนวนเวลาที่จัดกิจกรรมแนะแนว 

 6) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรายคาบ ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม 

เวลา วตัถปุระสงค ์สาระสำคญั ชิน้งาน/ภาระงาน วธิกีารจดักจิกรรม สือ่/อปุกรณ ์และการประเมนิผล 

 7) จัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

และประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 8) ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 

 แนวการประเมินผลกิจกรรมแนะแนว

 การประเมินกิจกรรมแนะแนว มี 2 ลักษณะ คือ  

 ลักษณะที่ 1 การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน อาจประเมินได้จากครู นักเรียน และ 

ผู้ปกครอง  

 ลักษณะที่ 2 การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน ครูผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลา 

การเข้าร่วมกิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตัดสินผล 

การประเมินเปน “ผาน”และ “ไมผาน” ดังนี้ 

 “ผาน” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/

คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

 “ไมผาน” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ

กิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เปนไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

 นอกจากนี้ครูยังสามารถประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเพื่อจะได้นำผลมาวิเคราะห์แล้วพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ดียิ่งขึ้น 

ในภาคการศึกษาต่อไป ดังตัวอย่าง 
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µัวÕยàาßแ∫∫ªระเมินการจัดกิจกรรมแนะแนว„น™ัÈนเรียน

ภาคการศึกษา...........ปการศึกษา.......................ชื่อ-สกุล...................................................................... 

ชั้น ม. ........./..................เลขที่.................ครูประจำชั้นชื่อ................................................................... 

คำชี้แจง ใหน้กัเรยีนสำรวจความคดิเหน็ทีม่ตีอ่กจิกรรมแนะแนว โดยเขยีนเครือ่งหมาย √ ในชอ่งวา่ง 

   ที่ตรงกับความเปนจริง  

   5 หมายถึง มากที่สุด/4 หมายถึง มาก/3 หมายถึง ปานกลาง/2 หมายถึง น้อย/ 

   1 หมายถึง น้อยที่สุด 

ขอความ 5 4 3 2 1

ข้าพเจ้า...           

1. เห็นคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมแนะแนว      

2. คิดว่าเรื่องที่เรียนมีความเหมาะสมกับวัย      

3. ชอบเรียนกิจกรรมแนะแนว           

4. พอใจสื่อการสอน (เช่น รูปภาพ ปายข้อความ การสาธิต ฯลฯ)      

5. เห็นด้วยกับวิธีการวัดและประเมินผลของกิจกรรมแนะแนว      

6. พอใจกบัระยะเวลาการจดักจิกรรมแนะแนว (1 คาบตอ่สปัดาห)์      

7. ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในห้องเรียนทั้งเดี่ยวและกลุ่ม      

8. นำผลการเรียนรู้จากกิจกรรมแนะแนวมาพัฒนาตนเอง       

9. เหน็วา่กจิกรรมแนะแนวเปนสว่นสำคญัในการวางแผนการศกึษา

และอาชีพ 

     

10. เห็นว่ากิจกรรมแนะแนวมีส่วนช่วยเสริมสร้างในการพัฒนา

บุคลิกภาพ      

     

ข้าพเจ้าคิดว่าวิชากิจกรรมแนะแนว 

• มีข้อที่น่าชมเชยเปนพิเศษ คือ............................................................................................................ 

• มีข้อควรปรับปรุง คือ......................................................................................................................... 

• มีเรื่องที่ควรจัดเพิ่มเติม คือ................................................................................................................ 

• มีข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ..................................................................................................................... 

 

ขอชื่นชมนักเรียนที่ไดตั้งใจเรียนและรวมกิจกรรมอยางดียิ่งตลอดมา 

และใหสงแบบประเมินคืนที่ครูผูสอนกิจกรรมแนะแนวของนักเรียน 
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 นอกจากการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวตามผังการจัด

กิจกรรมแล้ว ครูแนะแนวต้องคำนึงถึงสมรรถนะสำคัญของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รวมทั้งความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้รับการประเมินตามจุดหมาย 

ของหลักสูตรอีกด้วย  

2.3  มรร∂นะ ”§ั≠¢Õßนักเรียน

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนานักเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนั้น จะช่วยให้นักเรียน 

เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1) ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม

ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเปนประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  

รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล 

ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

 2) ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 

การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้าง 

องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3) ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแก้ปญหาและอุปสรรค

ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ 

เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์

ความรู้มาใช้ในการปองกันและแก้ไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ 

ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และ 

การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปญหา 

และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ 

สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใช้ 

เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  

ในดา้นการเรยีนรู ้การสือ่สาร การทำงาน การแกป้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ถกูตอ้ง เหมาะสม และมคีณุธรรม 
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2.4 §ÿ≥≈ัก…≥ะÕันæ÷ßªระ ß§å

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่ งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทย

และพลโลก ดงันี ้1. รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์2. ซือ่สตัยส์จุรติ 3. มวีนิยั 4. ใฝเรยีนรู ้5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 6. รักความเปนไทย 8. มีจิตสาธารณะ ทั้งนี้โรงเรียนอาจกำหนดคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์เพิ่มเติมจากที่หลักสูตรกำหนดขึ้นอยู่กับเปาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน 

2.5 §วาม ามาร∂แ≈ะ∑ัก…ะ„น»µวรร…∑ีË21

 ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิต 

เปนเรือ่งสำคญัของกระแสการปรบัเปลีย่นทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ในศตวรรษที ่ 21 สง่ผลตอ่วถิกีารดำรงชพี 

ของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียม 

ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจาก

ศตวรรษที่ 20 และ 19  

 จากความจำเปนในการพัฒนาคนให้เข้ากับสังคมยุคใหม่นั้น ทำให้มีการสรุปออกมาว่า

สมรรถนะหรือทักษะอะไรที่มนุษย์ยุคใหม่จะต้องมี ที่ เรียกกันว่า 21st Century skills  

หรือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วยทักษะ 4 ประการ คือ การมีความรูในวิชาหลัก

ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงความรู้รอบตัวอื่น ๆ ด้วย การมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

การมทีกัษะการเรยีนรูและสรางนวตักรรมใหม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะแหง่ความรว่มมอื 4 ประการ คอื  

การสื่อสาร (Communication) ความร่วมมือกัน (Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity) การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การมีทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

แม้ว่าจะมีทักษะที่จำเปนเพียง 4 ประการ แต่ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เปนทักษะที่ต้องได้รับการพัฒนา 

ในระยะยาว ต้องได้รับการปลูกฝงตั้งแต่วัยเด็กซึ่งเปนวัยแห่งการเรียนรู้ และเมื่อมีการวิเคราะห์ 

การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวแล้วจึงได้กำหนดความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21  

ที่จะทำให้นักเรียนสามารถอยู่รอดในสังคม และมีชีวิตที่มีคุณภาพได้เมื่อโตขึ้น จำนวน 8 ประการ 

ดังนี้ 

 1. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

 3. มีทักษะการคิดขั้นสูง 

 4. ทักษะชีวิตและอาชีพ 

 5. ทักษะทางสังคม 

 6. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปญหา 

 7. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

 8. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
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แนวทางการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี หลักการ  

การจัดการเรียนรู และเปาหมายของหลักสูตร  

สูการจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 

ตอนที่ 3 

 การจัดกิจกรรมแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ ครูแนะแนวต้องมีทั้งศาสตร์และศิลปในการ

จัดกิจกรรม “ศาสตร์” พื้นฐานสำคัญ คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ และ “ศิลป” ที่มีความหมาย คือ การบูรณาการสาระความรู้ความเข้าใจในด้านแนวคิด 

ทฤษฎี หลักการ การจัดการเรียนรู้ ความเข้าใจชีวิต เข้ากับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ได้อย่างกลมกลืน 

 ด้วยปจจัยสังคมปจจุบันส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของนักเรียนเปนอย่างมาก 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูแนะแนว จึงต้องพัฒนารูปแบบ วิธีการ และสื่อ ให้น่าสนใจ ทันสมัย 

เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียน ซึ่งครูแนะแนวจำเปนต้องศึกษา เรียนรู้ พัฒนาเทคนิค 

วิธีการจัดกิจกรรมอยู่เสมอ และไม่มีที่สิ้นสุด โดยคณะผู้เขียนขอนำเสนอรูปแบบและขั้นตอน 

การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวทั้งรายภาคและรายคาบ ดังนี้ 

3.1 การจัด∑”เÕก ารªระกÕ∫À≈ัก ูµรกิจกรรมแนะแนว¢Õß‚รßเรียน

 เอกสารประกอบหลกัสตูรกจิกรรมแนะแนวของโรงเรยีน เปนแนวทางสำคญัทีจ่ะทำให้

ครูแนะแนวสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวได้ตามบริบทของโรงเรียน บรรลุ 

ตามเปาหมายทีก่ำหนด และเปนหลกัฐานยนืยนัการทำงานแนะแนวอยา่งเปนระบบ มขีัน้ตอน สามารถ

อ้างอิงและตรวจสอบได้ เอกสารประกอบหลักสูตรกิจกรรมแนะแนว ควรประกอบด้วย 

 1. สวนนำ เปนการกล่าวถึงบริบทพื้นฐานของโรงเรียน ตั้งแต่ประวัติความเปนมา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา เปาหมาย โครงสร้างการบริหารงาน เปนต้น 
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 2. แนวการจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียน

  ขั้นตอนที่1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

   1.1 สภาพปจจุบันของโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน  

จุดเด่น (จุดแข็ง)-จุดอ่อน (จุดด้อย) สภาพผู้ปกครอง ความต้องการและความคาดหวัง ลักษณะ 

และธรรมชาติของผู้เรียน สภาพปญหา ความต้องการ ความสนใจ 

   1.2 เปาหมายการศึกษาและความคาดหวังของหลักสูตร เช่น 

สมรรถนะสำคัญที่กำหนดไว้ในหลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ทักษะชีวิต 

ในศตวรรษที่ 21 

  ขั้นตอนที่2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อมูลจากการศึกษา 

  ขั้นตอนที่3 การกำหนดโครงสร้างเวลาและสัดส่วนของการจัดการเรียนรู้กิจกรรม

แนะแนว 

   3.1 โครงสร้างเวลาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวในหลักสูตร

สถานศึกษา 

   3.2 สัดส่วนเนื้อหาและเวลาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

ของโรงเรียน 

  ขั้นตอนที่4 กำหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

   4.1 วตัถปุระสงคก์ารจดัการเรยีนรูก้จิกรรมแนะแนวระดบัสถานศกึษา 

   4.2 วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระดับชั้นป 

   4.3 วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว 

และรายคาบ 

    1. เพือ่ใหผู้เ้รยีนรูจ้กั เขา้ใจ รกั และเหน็คณุคา่ในตนเองและผูอ้ืน่ 

     1) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเอง และ

พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

     2) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อื่น และ

ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมทั้ง 

การดำเนินชีวิตและสังคม 

     1) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปญหา

และวางแผนด้านการศึกษา 

     2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปญหา 

และวางแผนด้านอาชีพ 

     3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปญหา 

และวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
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    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ 

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

  ขั้นตอนที่5 การออกแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

  ขั้นตอนที่6 การจัดทำการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระดับชั้น 

  ขั้นตอนที่7 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวตามแผน 

   7.1 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว 

(รายภาคการศึกษา) 

   7.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะสั้น 

(รายคาบ) 

  ขั้นตอนที่8 การประเมินการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

3.2 การจัด∑”แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว

 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ควรเริ่มต้นจากการกำหนดโครงสร้าง 

การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมขอบเขตของการแนะแนว 3 ด้าน คือ การแนะแนว

การศึกษา (Educational Guidance) การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) และ 

การแนะแนวในเรื่องส่วนตัวและสังคม (Social and Personal Guidance) ซึ่งการกำหนดสัดส่วน

ของน้ำหนักแต่ละด้านอาจแตกต่างกันไปในแต่ละระดับชั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะและปญหาของผู้เรียน 

จากนั้นจึงนำโครงสร้างที่วิเคราะห์ได้แล้วมาจัดทำเปนแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมระยะยาว 

ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือปการศึกษา เรียกว่า แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว 

เพื่อจะได้เห็นลำดับก่อน-หลังของการจัดกิจกรรมเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละคาบเรียน รวมจำนวน 18 คาบ

ต่อหนึ่งภาคเรียน ต่อจากนั้นครูแนะแนวจึงแยกนำแต่ละเรื่องมาจัดเตรียมอย่างละเอียด-ชัดเจน  

ใหเ้ปนแผนการจดัการเรยีนรูก้จิกรรมแนะแนวระยะสัน้ ระบวุนั เวลา การจดักจิกรรมเฉพาะคาบเรยีน 

เน้นที่ครูกับนักเรียนร่วมกันปฏิบัติจริงอย่างมีขั้นตอน คือ ขั้นนำ ขั้นกิจกรรม และขั้นสรุป เรียกว่า 

แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรายคาบ 

 3.2.1 แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนวระยะยาว

  หัวข้อแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว ควรประกอบด้วย 

  สวนหัว:เปนส่วนที่ต้องระบุชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ภาคการศึกษา ปการศึกษา 

และผู้สอน 

  สวนตาราง: ประกอบด้วย 

  - คาบที่ (ในหนึ่งภาคการศึกษาควรจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 18 คาบ) 

  - ชื่อเรื่อง (สั้น กระชับ น่าสนใจ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้

นักเรียนได้เรียนรู้) 
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  - ขอบข่ายงานแนะแนว (ระบุว่าเรื่องดังกล่าวจัดอยู่ในขอบข่ายใดในสาม

ขอบข่าย คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม)  

  - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ระบุสิ่งที่เปนพฤติกรรมที่จะวัดและประเมินได้) 

  - เปาหมาย (ระบุสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

โรงเรียน และความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21) 

  - รวมจำนวนคาบและคิดเปนร้อยละตามขอบข่ายงานแนะแนว 

 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

1 ครอบครัว 

เด็กน่ารัก 

  ✓ สามารถระบุคนทำ

หน้าที่ต่าง ๆ ใน

ครอบครัวของตนได้  

1. การสื่อสาร 

2. การคิด 

3. การแก้

ปญหา 

4. การใช้ทักษะ

ชีวิต 

5. การใช้

เทคโนโลยี 

1. รกัชาต ิศาสน ์

กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์

สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝรู้ใฝเรียน 

5. อยู่อย่าง 

พอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

7. รักความ 

เปนไทย 

8. มีจิต

สาธารณะ 

1. มคีวามสามารถ

ในการแสวงหา

ความรูด้ว้ยตนเอง 

2. มีความ

สามารถในการใช้

เทคโนโลยีเพื่อ 

การเรียนรู้ 

3. มีทักษะ 

การคิดขั้นสูง 

4. ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

5. ทกัษะทางสงัคม 

6. มคีวามสามารถ

ในการแสวงหา

ความรู้เพื่อ 

การแก้ปญหา 

7. มีความ

สามารถในการใช้

ภาษาต่าง

ประเทศ 

8. ทักษะการ

สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ 

ตามช่วงวัย 

.....      

15 ชอบวิชา 

อะไรเอ่ย? 

✓   - บอกชื่อวิชา 

ที่ชอบได้ 

- หาเหตุผลในการ

ชอบวิชานั้น 

.....      

.....      

18 ไม่สบายใจ 

จะปรกึษาใครด ี

  ✓ - ระบบุคุคลทีจ่ะชว่ย

แก้ไขปญหาของตน

ได้ดังตัวอย่าง 

ในนิทาน 

รวมจำนวนคาบ 5 3 10 18

รอยละ 27 18 55 100

(µัวÕยàาß)

แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว

‚รßเรียน..................................................

ระดั∫™ัÈนªระ∂ม»÷ก…าªï∑ีË1¿า§เรียน∑ีË1ªïการ»÷ก…า2558

ºู้ Õน:....................................................
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 3.2.2 แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนวรายคาบ

  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรายคาบ เปนการวางแผน 

ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

การวางแผนที่ดีจะช่วยให้ครูเกิดความมั่นใจ และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยต้องจัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและความต้องการของผู้เรียน  

สภาพสังคมแวดล้อม และบริบทของโรงเรียน ดังนี้ 

  ขั้นตอนของการเขียนแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนวรายคาบ

  การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูก้จิกรรมแนะแนวรายคาบ มขีัน้ตอนทีค่วรดำเนนิการ

ตามลำดับ ดังนี้  

  1) กำหนดเรื่องที่จะจัดกิจกรรมโดยดูจากแผนการจัดกิจกรรมระยะยาวที่วางไว้ 

  2) ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดกิจกรรม 

  3) กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  4) กำหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

  5) กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเรื่องและลักษณะของผู้เรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

  6) กำหนดสื่อ-อุปกรณ์ที่จำเปนต้องใช้ 

  7) กำหนดวิ ธี การประเมินผลเพื่ อพิจารณาว่ าผู้ เรี ยนเกิดการ เรี ยนรู้ 

ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร 

  องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนวรายคาบ

  แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรายคาบ ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญ 

ดังนี้ 

  1. หัวเรื่องของแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนวรายคาบ

   การเขียนหัวเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรายคาบ  

จะทำให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แผนการจัดกิจกรรม ทั้งในเรื่องของชื่อวิชา ชื่อกิจกรรม 

ระดับชั้นที่สอน วันที่ เดือน พ.ศ. และระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 

   ตัวอยาง

แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรายคาบ 

เรื่อง ใจซื่อ...ซื้อไม่ได้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.10-14.00 น. 

  2. สาระสำคัญ เปนการสรุปความคิดรวบยอด (Concept) ในเรื่องราวที่จะ 

ให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนเมื่อได้เรียนจบคาบแล้ว 
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  3. จุดประสงค์การเรียนรู

   การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ

เปนการกำหนดทิศทางและขอบเขตของการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนสิ่งที่คาดว่าจะให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral 

Objectives) ซึ่งนิยมใช้กันมาก เนื่องจากเปนจุดประสงค์ที่สามารถวัดและประเมินผลได้ชัดเจน 

   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

   1. ระบุเปนคำที่แสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง (Expected Behavior) 

   2. ระบุเงื่อนไขของการเกิดพฤติกรรม (Condition of Behavior) 

   3. กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของการบรรลุวัตถุประสงค์ (Criteria) 

  4. สาระการเรียนรู

   เปนการกำหนดขอบเขตของเนื้อหาที่สำคัญในการจัดกิจกรรมแต่ละคาบ

สามารถพิจารณาได้จากจุดประสงค์การเรียนรู้ว่าครูคาดหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้าง 

ครูก็ควรต้องเตรียมเนื้อหาในส่วนนั้น ๆ ไว้ 

  5. สมรรถนะสำคัญ

   เปนการระบุสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมนี้แล้ว  

  6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

   เปนการระบุว่ากิจกรรมนี้ได้ฝกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดให้แก่

นักเรียน  

  7. ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่21

   เปนการระบคุวามสามารถและทกัษะในศตวรรษที ่21 ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน 

  8. วิธีดำเนินกิจกรรม

   การกำหนดวิธีดำเนินกิจกรรมควรต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ โดยครูจะต้องคิดวิธีการว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งจุดประสงค์บางข้อครูอาจจัดกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งอย่าง นอกจากนี้ 

ครูควรเลือกใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะและวัยของผู้เรียนด้วย วิธีดำเนินการ แบ่งออกเปน  

3 ขั้น คือ ขั้นนำเขาสูบทเรียน ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที ขั้นกิจกรรม ครูควรกำหนดวิธีการ 

จัดกิจกรรมให้หลากหลาย แปลกใหม่ เหมาะกับเรื่อง วัย และความสนใจของผู้เรียน และขั้นสรุป 

อาจจะอยู่ในรูปแบบของคลิปวีดิทัศน ์ กลอน ข้อความ ที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย โดยเรียงลำดับ 

จากขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นกิจกรรม ขั้นสรุป เปนข้อ ๆ ตามจริง 
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  9. สื่อ/อุปกรณ์/แหลงเรียนรู

   เปนเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้บรรลุจุดประสงค์  

และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น บัตรคำ แถบประโยค แผนภูมิ รูปภาพ 

แถบบันทึก เสียง วีดิทัศน์ Power Point ของจริง ฯลฯ สื่อการสอนที่ดี ควรมีลักษณะเหมาะสม 

กับเนื้อหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ราคาไม่แพง เรียบร้อย 

สวยงาม และให้ประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุน 

  10. การวัดและประเมินผล

   ครูควรตั้งเกณฑ์การประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

ที่ตั้งไว้ และกำหนดวิธีการรวมทั้งระบุสิ่งที่จะประเมินเพื่อดูว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์

หรือไม่ อย่างไร 

  11. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

   หลังจากที่ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เปนที่เรียบร้อยแล้ว ครูควรมีการ 

ประเมินผลการจัดกิจกรรมและเขียนบันทึกผลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ การเรียนรูของผูเรียน

ตามจดุประสงคท์ีต่ัง้ไว บรรยากาศของการเรยีนรู การมสีวนรวมของผูเรยีนขอสงัเกตทีพ่บปญหา/

อุปสรรค และแนวทางการแกปญหาสิ่งที่จะตองปรับปรุง เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง/

พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวต่อไป 

  นอกจากนีค้วรเพิม่เตมิแหลงความรูหรอืหนงัสอือางองิเปนการใหข้อ้มลูเกีย่วกบั

แหล่งความรู้และหนังสือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องที่จัดกิจกรรม โดยรูปแบบการเขียน 

ควรเขียนในรูปแบบของบรรณานุกรม 
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µัวÕยàาßแ∫∫øÕรåมการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวราย§า∫

แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนวรายคาบ

เรื่อง........................................

ชั้นประถมศึกษาปีที่1วันที่.........เดือน..................พ.ศ...........เวลา..................น.

............................................................................................................................................................ 

 1. สาระสำคัญ

 ....................................................................................................................................... 

 2. จุดประสงค์การเรียนรู

 2.1 .............................................................................................................................. 

 2.2 .............................................................................................................................. 

 3. สาระการเรียนรู

 ....................................................................................................................................... 

 4. สมรรถนะสำคัญ

 4.1 .............................................................................................................................. 

 4.2 .............................................................................................................................. 

 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 5.1 .............................................................................................................................. 

 5.2 ..............................................................................................................................  

 6. ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่21

 6.1 .............................................................................................................................. 

 6.2 .............................................................................................................................. 

 7. วิธีดำเนินกิจกรรม

 7.1 .............................................................................................................................. 

 7.2 .............................................................................................................................. 

 7.3 .............................................................................................................................. 

 8. สื่อ/อุปกรณ์/แหลงเรียนรู

 8.1 .............................................................................................................................. 
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 9. การวัดและประเมินผล

 9.1 .............................................................................................................................. 

 9.2 .............................................................................................................................. 

 10. กิจกรรมเสนอแนะ

 ....................................................................................................................................... 

 11. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

 ....................................................................................................................................... 

                                                                          

 

   (ลงชื่อ)................................................ผู้สอน 

    (.............................................) 

   ตำแหน่ง........................................................  

   วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ............ 

 

(หมายเหต ุ กรณีมีใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ และการแปลผล นิทาน คลิปวีดิทัศน์ ให้แนบ 

   รายละเอียดต่อท้ายแผนทั้งหมด) 
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3.3 µัวÕยàาßแºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว12ระดั∫™ัÈน

 ครูแนะแนวสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวในระดับชั้นต่าง ๆ 

ที่ตนสอนเองได้ เช่น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-2-3) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

(ป.4-5-6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-2-3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5-6) 

ตามแนวทางในข้อ 3.1 และ 3.2 และผนวกความมั่นใจด้วยการศึกษาตัวอย่าง ซึ่งเขียนโดย 

ครูแนะแนวที่มีประสบการณ์ตรง เปนผู้มีคุณวุฒิ คุณธรรม และคุณภาพ ที่ผ่านการคัดสรรแล้ว 

จากหลากหลายเขตพื้นที่ ต่างสถานศึกษา และต่างระดับชั้น เช่น โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน

เทศบาล โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนสาธิต เปนต้น  

 ตัวอย่างที่เลือกนำมาเสนอต่อไปนี้ เปนแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวแผนคู่

ของแต่ละชั้น โดยจัดเปนแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว 12 ตัวอย่าง สอดคล้อง

เปนคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรายคาบอีก 12 ตัวอย่าง โดยจัดให้ส่วนใหญ่ 

เปนแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวภาคเรียนที่ 1 ยกเว้น ม.2 กับ ม.5 เปนภาคเรียนที่ 2 

ทั้งนี้เพื่อให้เปนตัวอย่างครบ 2 ภาคเรียน ตลอดปการศึกษา  

 นอกจากนั้นการกรองเรื่องในแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรายคาบ ยังเน้น

การช่วยเหลือนักเรียนให้ปองกัน-แก้ไขปญหาและพัฒนาตนเองได้ตามระดับชั้นที่เรียนรู้อยู่จริง  

จึงจัดตัวอย่างกระจ่างแจ้งให้เปน 3 ระดับช่วงชั้น แยกตามขอบข่ายงานแนะแนว 3 ด้าน ดังนี้ 

 ระดับเริ่มตนชวงชั้นเรียน ไดแก ชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 จะเปนแผนเรื่อง 

ในขอบข่ายงานแนะแนวส่วนตัวและสังคม โดยมุ่งหมายให้นักเรียนรู้จักปรับตัวอยู่ในสังคมใหม่  

หรือวัยเริ่มเปลี่ยน และสร้างเสริมคุณธรรม ค่านิยมที่ดี 

 ระดับกลางชวงชั้นเรียน ไดแก ชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 จะเปนแผนเรื่อง 

ในขอบข่ายงานแนะแนวอาชีพ โดยมุ่งหมายให้นักเรียนเตรียมตัวสู่อาชีพที่สุจริต 

 ระดับปลายชวงชั้นเรียน ไดแก ชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 จะเปนแผนเรื่อง 

ในขอบข่ายงานแนะแนวการศึกษา โดยมุ่งหมายให้นักเรียนพัฒนาการศึกษาของตน 

 การแสดงตัวอย่างจะเรียงลำดับตามชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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(µัวÕยàาß)

แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว

‚รßเรียน..................................................

ระดั∫™ัÈนªระ∂ม»÷ก…าªï∑ีË1¿า§เรียน∑ีË1ªïการ»÷ก…า2558

ºู้ Õน:นาßªîยะæรร≥æูน∑รัæยå

คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

1 ครอบครัว  

เด็กน่ารัก 

  ✓ - สามารถระบุคนทำ

หน้าที่ต่าง ๆ ใน

ครอบครัวของตนได้ 

1. การสื่อสาร 

2. การคิด 

3. การแก้ปญหา 

4. การใช้ทักษะ

ชีวิต 

5. การใช้

เทคโนโลยี 

1. รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝรู้ใฝเรียน 

5. อยู่อย่าง 

พอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

7. รักความ 

เปนไทย 

8. มีจิต

สาธารณะ 

1. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

2. มีความ

สามารถในการ 

ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการเรียนรู้ 

3. มีทักษะ 

การคิดขั้นสูง 

4. ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

5. ทักษะทาง

สังคม 

6. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

เพือ่การแกป้ญหา 

7. มีความ

สามารถในการ 

ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

8. ทักษะการ

สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ 

ตามช่วงวัย 

2-3  

(2 คาบ) 

โรงเรียน 

ของเรา 

✓   - บอกสิ่งที่พบ 

ในโรงเรียนได้ 

- ฝกการสังเกต 

รอบตัว 

4-5 

(2 คาบ)  

โปง-ชี้-กลาง 

สร้างอักษร 

✓   - ฝกทักษะการฟง 

การพูดอย่างง่าย 

- ฝกวิธีใช้เฉพาะ  

นิ้วโปง นิ้วชี้ และ 

นิ้วกลาง จับอุปกรณ์

การเขียนให้ถูกต้อง 

6-7  

(2 คาบ)  

ใจซื่อ... 

ซื้อไม่ได้ 

  ✓ - บอกพฤติกรรม 

ที่ไม่ซื่อสัตย์ 

ในสถานการณ์

ตัวอย่างได้ 

- แสดงความคิดเห็น 

จะทำตนเปนคน

ซื่อสัตย์ 

8 จุ...จุ...จุ  

หนูบอกได้ 

 ✓  บอกชื่ออาชีพของ

บุคคลที่ใกล้ชิดได้ 

9-10 

(2 คาบ) 

หาคำตอบ 

ให้ที 

 ✓  - อธิบายการ

ประกอบอาชีพ 

ในชุมชนของตน 

- หาข้อมูลแบบง่าย

เกีย่วกบัอาชพีทีส่นใจ 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

11-12 

(2 คาบ)  

หนู...ทำได้   ✓ - ฝกการไหว้ การพูด 

“ขอบคุณ ขออภัย 

และขอโทษ”   

 

13 ใคร...จะอาสา   ✓ - ยกตัวอย่างคนที่มี

น้ำใจชอบช่วยเหลือ 

ผู้อื่นจากนิทานได้ 

- บอกผลดี 

ที่ช่วยเหลือกัน 

- ฝกใหก้ลา้ทำความด ี

14 ความดีของฉัน   ✓ - บอกสิ่งที่ทำดี 

ของตนได้ 

15 ชอบวิชา 

อะไรเอ่ย? 

✓   - บอกชือ่วชิาทีช่อบได ้

- หาเหตุผลในการ

ชอบวิชานั้น 

16 นักสืบตัวน้อย   ✓ - บอกลักษณะนิสัย

ของตนได้จาก 

เพื่อนเล่นและ 

ผู้ปกครอง 

17 รู้สึกเปนเช่นนี้   ✓ - บอกถึงอารมณ์ที่ดี

และที่ควรแก้ไข 

ของตนได้ 

18 ไม่สบายใจ  

จะปรกึษาใครด ี

  ✓ - ระบุบุคคลที่จะช่วย

แก้ไขปญหาของตน

ได้ดังตัวอย่าง 

ในนิทาน 

รวมจำนวนคาบ 5 3 10 18

รอยละ 27 18 55 100
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แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวราย§า∫

เร◊ËÕß„จ´◊ËÕ...´◊ÈÕ‰มà ‰ด้

™ัÈนªระ∂ม»÷ก…าªï∑ีË1วัน∑ีË........เด◊Õน.................æ.».............เว≈า..............น.
.............................................................................................................................................................. 

 1. สาระสำคัญ

 ความซื่อสัตย ์ เปนคุณธรรมสำคัญของความเปนมนุษย ์ ทุกคนต้องฝกปฏิบัติประจำ 

ใหเ้ปนนสิยั 

 2. จุดประสงค์การเรียนรู

 2.1 แสดงความคิดเห็นถึงปจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

ในตัวบุคคลได้ 

 2.2 บอกวิธีการแก้ไข และ/หรือการพัฒนาตนให้เปนคนซื่อสัตย์สุจริต 

 3. สาระการเรียนรู

 ความซื่อสัตย์ เปนการคิด การพูด การกระทำ ตรงกับความเปนจริง ทั้งต่อหน้า 

และลับหลัง ทำให้เปนคนน่าเชื่อถือ-ไว้วางใจ น่าคบหาสมาคมด้วย มีความสุขและเจริญก้าวหน้า  

ถ้าขาดความซื่อสัตย์จะเปนคนไม่น่าคบ ไม่น่าไว้ใจ เปนที่ระแวงแคลงใจของเพื่อนและคนใกล้ชิด 

ทำให้สังคมวุ่นวาย 

 4. สมรรถนะสำคัญ

 4.1 การสื่อสาร 

 4.2 การคิด 

 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 5.1 ซื่อสัตย์สุจริต 

 5.2 มีวินัย  

 6. ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่21

 6.1 มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 

 6.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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 7. วิธีดำเนินกิจกรรม

 7.1 ครูถามความคิดเห็นของนักเรียนเรื่องปญหาที่เกิดจากการขาดความซื่อสัตย์สุจริต 

เช่น พูดโกหก ขโมย 

 7.2 ครูอ่านสถานการณ์ในใบงาน และตั้งคำถามถามนักเรียนตามใบงาน 

 7.3 ครูและนักเรียนร่วมกับอภิปรายวิธีแก้ไข และ/หรือพัฒนาตนให้เปนคนที่มี 

ความซื่อสัตย์สุจริต 

 8. สื่อ/อุปกรณ์/แหลงเรียนรู

 ใบงาน เรื่อง ความซื่อสัตย์ 

 9.การวัดและประเมินผล

 9.1 การตอบคำถามของนักเรียนตรงกับสถานการณ์มากน้อยเพียงใด 

 9.2 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียน 

 10. กิจกรรมเสนอแนะ

 ครูส่งเสริมให้มีกิจกรรมในเรื่องความซื่อสัตย์อย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมรณรงค์ 

เรื่อง ความซื่อสัตย์ เพื่อเปนแบบอย่างให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ เช่น การเสนอชื่อและจัดปายนิเทศ

ประกาศชื่อนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์จากการเก็บของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ เปนต้น 

 11. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

 นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 

 

 

  (ลงชื่อ)................................................ผู้สอน 

   (นางเกศกร ชื่นค้า) 

   หัวหน้าศูนย์แนะแนว 

   โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 

   วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ............... 
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สถานการณ์ที่1 อ้อมซื้อขนมที่ตลาดเปนเงิน 20 บาท อ้อมส่งธนบัตรราคา 50 บาท  

ให้คนขายในร้าน แต่คนขายทอนเงินผิด เกินไป 10 บาท อ้อมรับเงินแล้ว 

รีบออกจากร้าน 

 คำถาม ถ้านักเรียนเปนอ้อม นักเรียนจะทำอย่างไร 

สถานการณ์ที่1 (ตอ) ด้วยความไม่สบายใจ วันรุ่งขึ้นอ้อมจึงนำเงินส่วนเกินไปคืน และ 

ได้บอกว่าได้รับเงินทอนเกินมา เจ้าของร้านขอบคุณอ้อมที่ช่วยไม่ให้ร้าน

ขาดทุนจากการขายขนม 

สถานการณ์ที่2 เด็กชายต้นได้รับมอบหมายจากคุณครูให้ปลูกต้นถั่วงอกในกระถาง  

2 สัปดาห์ แล้วนำไปส่งที่โรงเรียน คุณแม่ของเด็กชายต้นลืมซื้อเมล็ดถั่วเขียว

มาให้เด็กชายต้นปลูก เมื่อครบกำหนดวันส่ง คุณแม่ให้คุณพ่อไปซื้อ 

ถั่วงอกในตลาดและฝงลงในกระถาง ให้เด็กชายต้นนำไปส่งคุณครู 

 คำถาม ถ้านักเรียนเปนเด็กชายต้น นักเรียนจะทำอย่างไร 

สถานการณ์ที่2 (ตอ) เด็กชายต้นตั้งใจจะนำต้นถั่วงอกที่คุณแม่เตรียมให้ไปส่งคุณครู  

เมื่อไปถึงโรงเรียนพบเพื่อน ๆ ต่างพากันอวดผลงานการปลูกต้นถั่วงอก 

ใหญบ่า้งเลก็บา้งอยา่งภาคภมูใิจ เดก็ชายตน้จงึรูส้กึละอาย และตดัสนิใจไปบอก

คณุครวูา่ลมืปลกูตน้ถัว่งอก และขออนญุาตแกต้วัใหม ่คณุครเูหน็วา่เดก็ชายตน้

มีความกล้าและมีความซื่อสัตย์ จึงอนุญาตให้เด็กชายต้นได้ทดลองปลูกแล้ว

นำมาส่งคุณครูอีกครั้งหนึ่ง 

สถานการณ์ที่3 เดก็หญงิกอ้ยเดนิทางมาโรงเรยีนโดยรถประจำทาง วนัหนึง่ขณะทีเ่ดก็หญงิกอ้ย

กำลังเดินทางไปโรงเรียน เด็กหญิงก้อยได้เห็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้าง ๆ ทำ

กระเปาสตางค์หล่นอยู่ข้างที่นั่งเด็กหญิงก้อย  

 คำถาม ถ้านักเรียนเปนเด็กหญิงก้อย นักเรียนจะทำอย่างไร 

สถานการณ์ที่3 (ตอ) เด็กหญิงก้อยจึงหยิบกระเปาสตางค์ไปและสะกิดเรียกผู้หญิง 

ที่ยืนอยู่ข้าง ๆ เด็กหญิงก้อย ว่าทำกระเปาสตางค์หล่น ผู้หญิงคนนั้นกล่าว

ขอบคุณและชื่นชมเด็กหญิงก้อยที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ทำให้เด็กหญิงก้อย

รู้สึกภาคภูมิใจมาก  

 

„∫ßานเร◊ËÕß§วาม´◊ËÕ ัµยå



การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 35
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แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว

‚รßเรียน...............................
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

1-2 

(2 คาบ) 

ความภูมิใจ ✓   - ระบุรายวิชาที่เรียน

ดีและสาเหตุที่ทำได้ 

1. การสื่อสาร 

2. การคิด 

3. การแก้ปญหา 

4. การใช้ทักษะ

ชีวิต 

5. การใช้

เทคโนโลยี 

1. รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝรู้ใฝเรียน 

5. อยู่อย่าง 

พอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

7. รักความ 

เปนไทย 

8. มีจิต

สาธารณะ 

1. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

2. มีความ

สามารถในการ 

ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการเรียนรู้ 

3. มีทักษะ 

การคิดขั้นสูง 

4. ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

5. ทักษะทาง

สังคม 

6. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

เพือ่การแกป้ญหา 

7. มีความ

สามารถในการ 

ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

8. ทักษะการ

สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ 

ตามช่วงวัย 

3  ยิ้ม-ยิ้ม-ยิ้ม   ✓ - บอกลักษณะของ

คนอารมณ์ดีได้ 

- ฝกการยิ้ม 

การทกัทายอยา่งสภุาพ  

4-5 

(2 คาบ)  

นานาอาชีพ  ✓  - สามารถอธบิายภาพ

อาชีพหลากหลาย 

ในสังคมได้ 

6 อาชีพของพ่อ  ✓  - เล่าเรื่องอาชีพ 

ของพ่อได้ 

- ฝกทักษะการฟง 

7 คุณ...ประหยัด   ✓ - บอกสิ่งที่ควร 

จะประหยัดได้ 

- ฝกวิธีออมทรัพย์ 

อย่างง่ายได้ 

8-9  

(2 คาบ) 

เลียนแบบคน 

คนเก่ง 

✓   - ค้นหาพฤติกรรม

ของคนที่เรียนเก่ง

จากหลายแหล่ง 

- บอกสิ่งที่ตนเลือก 

เลียนแบบคนเก่งได ้
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

10 ถิ่นที่น่าอยู่   ✓ - บอกสิ่งที่ทำให้ 
ทอ้งถิน่ของตนนา่อยูไ่ด ้
- สามารถยกตัวอย่าง
การกระทำที่น่า
ประทับใจของ 
คนในท้องถิ่นได้ 

   

11 กริ๊ง...กริ๊ง... 
เสียงโทรศัพท์  

  ✓ - ฝกการพูดสุภาพ
ทางโทรศัพท์ 
- บอกผลดีของ 
การใช้คำสุภาพได้ 

   

12 ถ้าเปนฉัน   ✓ - สามารถ 
เปรียบเทียบการ 
แก้ปญหาต่างกัน 
ของคนสองคนได้ 
- สามารถเลือกวิธี 
แก้ปญหาด้วย 
ตนเองได้ 

   

13-14 
(2 คาบ) 

นก-หนู   ✓ - บอกสิ่งที่เหมือน
หรือแตกต่างกันได้ 
- ยอมรับได้ว่าคนมี
ความแตกต่างกัน
หลายด้าน 

   

15 ใกล้จะสอบ ✓   - บอกวิธีเตรียมตัว
สอบของตนได้ 
- สามารถลดเวลาเลน่
เปนเวลาเรยีนมากขึน้ 

   

16-17-
18 

(3 คาบ) 

อาเซียน   ✓ - สามารถสังเกตเห็น
ความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม 
การแต่งกายของ 
คนในประเทศ 
กลุ่มอาเซียน 
- ค้นหาตัวอย่างและ
ทดลองใช้ภาษาอย่าง
ง่าย ๆ ของประเทศ
ติดเขตแดนไทย 

   

รวมจำนวนคาบ 5 3 10 18

รอยละ 27 18 55 100
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แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวราย§า∫
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. 

 1. สาระสำคัญ

 ผู้ใหญ่ทุกคนต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงตัวเอง  

และเลี้ยงบุตรหลาน  

 2. จุดประสงค์การเรียนรู

 นักเรียนบอกได้ว่าพ่อแม่ประกอบอาชีพอะไร หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพอะไร 

 3. สาระการเรียนรู

 อาชีพ เปนรูปแบบการดำรงชีพในสังคมมนุษย์ปจจุบัน อาชีพเปนหน้าที่ของบุคคล 

ในสังคม การที่บุคคลประกอบอาชีพจะได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือรายได้ เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต 

 4. สมรรถนะสำคัญ

 4.1 การสื่อสาร 

 4.2 การคิด 

 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 5.1 ใฝรู้ใฝเรียน  

 5.2 มุ่งมั่นในการทำงาน 

 6. ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่21

 6.1 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

 6.2 ทักษะชีวิตและอาชีพ 

 7. วิธีดำเนินกิจกรรม

 7.1 ครูแจกใบความรู้ เรื่อง อาชีพคืออะไร ให้นักเรียนอ่าน และอ่านทบทวน 

ให้นักเรียนฟง 

 7.2 เมื่ออ่านจบ ครูให้นักเรียนตัวแทนออกมาเล่าสรุปใจความสำคัญที่ได้จากการฟง

เนื้อเรื่อง 

 7.3 ให้นักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์หน้าชั้นเรียนที่เปนอาชีพของพ่อตนเอง 

หรือบุคคลในครอบครัว พร้อมบอกถึงนักเรียนจะมีส่วนช่วยเหลือพ่อแม่ได้อย่างไร 
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 7.4 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสำคัญของอาชีพและแนวทางการปฏิบัติตน 

ของนักเรียนเมื่อสมาชิกในครอบครัวต้องออกทำงาน 

 7.5 นักเรียนทำใบงานกิจกรรมอาชีพของครอบครัว 

 8. สื่อ/อุปกรณ์/แหลงเรียนรู

 8.1 ใบความรู้ เรื่อง อาชีพคืออะไร 

 8.2 ภาพอาชีพ 

 8.3 ใบงาน เรื่อง อาชีพของพ่อ 

 9. การวัดและประเมินผล

 9.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 9.2 ตรวจผลงาน 

 10. กิจกรรมเสนอแนะ

 ครูควรแทรกข้อคิดที่ได้จากการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน  

จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าและมีความสุข 

 11. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

 นักเรียนตอบคำถาม อาชีพของผู้ปกครองด้วยความสนุกสนานและหลากหลายอาชีพ 

      

 

  (ลงชื่อ)....................................................ผู้สอน 

   (นางปยะพรรณ พูนทรัพย์) 

   ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีวิทยา 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

   ครูแนะแนวผู้อุทิศตน ประจำป 2558 

   สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

  วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ............... 
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„∫§วามรู้เร◊ËÕßÕา™ีæ§◊ÕÕะ‰ร

อาชีพ เปนรูปแบบการดำรงชีพในสังคมมนุษย์ปจจุบัน อาชีพ 

เปนหน้าที่ของบุคคลในสังคม การที่บุคคลประกอบอาชีพจะได้มา

ซึ่งค่าตอบแทนหรือรายได้ เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต 
ลักษณะอาชีพ

อาชีพที่จำเปนต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เรียกว่า วิชาชีพ เช่น 

วิศวกร แพทย์ พยาบาล ทนายความ และอาชีพที่ถูกกฎหมายและศีลธรรม 
เรียกว่า สัมมาชีพ เช่น ค้าขาย ส่วนบางอาชีพที่ผิดกฎหมาย เรียกว่า 

มิจฉาชีพ เช่น โจร  

อาชีพอาจมีรายได้ต่าง ๆ กันไป ลักษณะอาชีพที่เปนลูกจ้างจะได้ 

คา่ตอบแทนในรปูแบบเงนิเดอืน อาชพีคา้ขายหรอืประกอบกจิการสว่นตวั

หรือการลงทุนจะได้ค่าตอบแทนในรูปแบบกำไร 
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µัวÕยàาß¿าæÕา™ีæ
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„∫ßานเร◊ËÕßÕา™ีæ¢ÕßæàÕ

ชื่อ................................สกุล...................................ชั้น..........................เลขที่.................

คำชี้แจง ใหน้กัเรยีนวาดภาพอาชพีของพอ่ (ผูป้กครอง) ของตนเอง และเลา่ความประทบัใจเกีย่วกบั 

 อาชีพของครอบครัว 

ความประทับใจ..................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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(µัวÕยàาß)

แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว

‚รßเรียน............................

ระดั∫™ัÈนªระ∂ม»÷ก…าªï∑ีË3¿า§เรียน∑ีË1ªïการ»÷ก…า2558

ºู้ Õน:นาßªîยะæรร≥æูน∑รัæยå

คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

1 เพื่อนเกลอ   ✓ - ฝกการแนะนำ

ตนเองทางบวก 

- บอกแนวทาง 

ในการคบเพื่อนที่ดี 

1. การสื่อสาร 

2. การคิด 

3. การแก้ปญหา 

4. การใช้ทักษะ

ชีวิต 

5. การใช้

เทคโนโลยี 

1. รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝรู้ใฝเรียน 

5. อยู่อย่าง 

พอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

7. รักความ 

เปนไทย 

8. มีจิต

สาธารณะ 

1. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

2. มีความ

สามารถในการ 

ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการเรียนรู้ 

3. มีทักษะ 

การคิดขั้นสูง 

4. ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

5. ทักษะทาง

สังคม 

6. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

เพือ่การแกป้ญหา 

7. มีความ

สามารถในการ 

ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

8. ทักษะการ

สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ 

ตามช่วงวัย 

2-3 

(2 คาบ)  

พอใจ- 

ไม่พอใจ 

✓   - แยกกลุ่มวิชาที่ตน

ได้คะแนนน่าพอใจ

กับไม่พอใจได้ 

- ค้นหาแนวทาง 

การปฏิบัติตน 

เปนนักเรียนที่ดี 

จากเพื่อน 

4-5 

(2 คาบ) 

ฉันคือคนขยัน   ✓ - บอกสิ่งที่ตนขยัน

ปฏิบัติเปนผลดี 

แก่ครอบครัวได้ 

- เขียนคำเตือนใจ 

ให้เปนคนขยัน 

- แลกเปลี่ยนและ

อธิบายข้อความ

เตือนใจให้ขยัน 

กับกลุ่มเพื่อน 

6 ทำมาหากิน  ✓  - บอกชื่อและ

ลักษณะอาชีพ 

ที่ตนสนใจ 

- ระบุลักษณะเด่น

ของคนประกอบอาชพี 

ที่เคยรู้จัก 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

7-8 

(2 คาบ) 

บ้านแห่ง 

ความสุข 

  ✓ - บอกบทบาท 

อย่างง่ายของสมาชิก

ในครอบครัวในชีวิต

ประจำวันได้ 

- อธิบายวิธีปฏิบัติตน

เปนสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัวได้ 

   

9-10 

(2 คาบ) 

O-NET ✓   - ได้เรียนรู้การ

ประเมินผลตาม

หลักสูตรของระดับ

ชั้นประถมศึกษา 

ตอนต้น 

- ศึกษากรณีตัวอย่าง

นักเรียนรุ่นพี่ที่สอบ

ได้คะแนนด ี

11 ลองทาย 

กันหน่อย 

 ✓  - บอกชื่ออาชีพที่ทำ

ใน-นอกสำนักงานได้ 

- อธิบายคุณลักษณะ

นิสัยของคนที่

ประกอบอาชพีตา่ง ๆ 

ไดอ้ยา่งนอ้ย 5 อาชพี 

12 ฉันอยาก 

เรียนเก่ง 

✓   - วิเคราะห์พฤติกรรม

การเรียนเก่ง-ไม่เก่ง

จากกรณีตัวอย่างได้ 

- บอกแนวทางเลือก

ปฏิบัติตนให้เรียนเก่ง

ได ้

13 เมตตามนุษย์   ✓ - เขยีนความปรารถนาด ี

ต่อผู้อื่นได้อย่างน้อย 

3 ประการ 

- ยกตัวอย่างผลของ

การมีเมตตากรุณาได ้
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

14-15 

(2 คาบ) 

เด็กดีที่ชาติ

ต้องการ 

  ✓ - บอกความหมาย

ของสีธงชาติไทยได้ 

- บอกหน้าที่ของตน

ได้อย่างง่าย ในการ

แสดงออกถึงความรัก

ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย ์

   

16 คุณคือ 

เพื่อนแท้ 

  ✓ - บอกความประทบัใจ 

ในความช่วยเหลือ

ของเพื่อน 

- อธิบายเหตุผล 

ในการคบเพื่อน 

ได้นาน 

- อภปิรายหาแนวทาง 

ในการรักษา 

ความเปนเพื่อนที่ดี

ต่อกันได ้

17-18 

(2 คาบ) 

สบาย-สบาย   ✓ - บอกวิธีสร้างความ

สบายกายได้ 

อย่างน้อย 3 วิธี 

- หาวิธีรักษาสุขภาพ

กายและใจได ้

รวมจำนวนคาบ 5 3 10 18

รอยละ 27 18 55 100
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แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวราย§า∫

เร◊ËÕß©ันÕยากเรียนเกàß

™ัÈนªระ∂ม»÷ก…าªï∑ีË3วัน∑ีË........เด◊Õน................æ.».............เว≈า...............น.
.............................................................................................................................................................. 

 1. สาระสำคัญ

 นักเรียนที่เรียนเก่ง จะฝกฝนตนให้เปนคนขยัน สังเกตสิ่งรอบตัว พร้อมตั้งใจฟงผู้รู้  

อ่านหนังสือทุกวัน คิดทบทวนความรู้ เขียน-บันทึก สิ่งสำคัญที่ควรจดจำไว้เสมอ และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดให้คนอื่นเข้าใจได้  

 2. จุดประสงค์การเรียนรู

 2.1 วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนเก่ง-ไม่เก่ง จากกรณีตัวอย่างได้ 

 2.2 บอกแนวทางเลือกปฏิบัติให้เรียนเก่งได้ 

 3. สาระการเรียนรู

 พฤติกรรมการเรียนเก่ง ได้แก่ ขยัน สนใจ และพร้อมที่จะรับฟง-คิด-เขียน-บันทึก 

สิ่งสำคัญที่น่ารู้ ถ้ามีข้อสงสัยจะซักถามครูหรือเพื่อนที่รู้จริง หรือค้นหาคำตอบจากแหล่งข้อมูล 

ที่หลากหลายเพิ่มเติม เช่น หนังสือจากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต เปนต้น 

 พฤตกิรรมของคนทีเ่รยีนไมเ่กง่ มกัขีเ้กยีจ ผลดัวนัประกนัพรุง่ ไมส่นใจฟง ไมค่ดิ ไมอ่า่น 

ชอบเล่นในเวลาเรียน ฯลฯ นักเรียนอยากเรียนเก่งจึงต้องฝกฝนเปนคนขยัน สังเกต-สนใจ ฟงครูสอน 

คิด-อ่าน ทบทวนบทเรียน ทำการบ้านด้วยตนเอง ซักถามข้อสงสัยจากผู้รู้และค้นคว้าข้อมูลความรู้

เพิ่มเติมเสมอ 

 4. สมรรถนะสำคัญ

 4.1 การสื่อสาร 

 4.2 การคิด 

 4.3 การใช้เทคโนโลยี 

 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 5.1 มีวินัย  

 5.2 ใฝรู้ใฝเรียน 

 5.3 มุ่งมั่นในการทำงาน 
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 6. ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่21

 6.1 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 6.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

 6.3 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  

 7. วิธีดำเนินกิจกรรม

 7.1 ครูให้นักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดของห้องมาตอบคำถามของครูและเพื่อนเกี่ยวกับ 

วิธีเรียนในห้องเรียน การแบ่งเวลาเรียน-เล่น-ทำการบ้าน-การหาความรู้เพิ่มเติมจากเทคโนโลยี 

 7.2 ให้นักเรียนช่วยกันเขียนคำตอบด้านดีไว้บนกระดาน 

 7.3 ครูแสดงภาพให้นักเรียนช่วยกันสร้างเรื่อง พรุ่งนี้ฉันจะอ่านหนังสือ 

 7.4 ให้นักเรียนตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของตนจากภาพของครู และเรื่อง 

ที่สร้างขึ้นของเพื่อน ๆ 

 7.5 สุ่มตัวอย่างนักเรียนออกมาเล่าข้อค้นพบวิธีเรียนเก่งที่จะนำไปปฏิบัติจริง 

 8. สื่อ/อุปกรณ์/แหลงเรียนรู

 8.1 ใบงานที่ 1 เรื่อง สร้างเรื่องจากภาพหรือการแสดงบทบาทสมมติ 

 8.2 ใบงานที่ 2 เรื่อง ข้อค้นพบวิธีเรียนเก่งของข้าพเจ้า 

 9. การวัดและประเมินผล

 9.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 9.2 ตรวจผลงานจากใบงาน 

 10. กิจกรรมเสนอแนะ

 ครูแทรกการยอมรับตนเองอย่างจริงใจในการทำใบงานทุกข้อ 

 11. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

 นักเรียนทำใบงานเสร็จในเวลา ส่วนใหญ่ยอมรับว่าเคยใช้ พรุ่งนี้ฉันจะอ่านหนังสือ  

และจะพยายามแก้ไขปรับปรุงตนให้เรียนเก่งขึ้นกว่าชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

      

  (ลงชื่อ)................................................ผู้สอน 

   (นางปยะพรรณ พูนทรัพย์) 

   ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีวิทยา 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

   ครูแนะแนวผู้อุทิศตน ประจำป 2558 

   สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

  วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ................ 
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„∫ßาน∑ีË1เร◊ËÕß ร้าßเร◊ËÕßจาก¿าæÀร◊Õการแ ดß∫∑∫า∑ มมµิ



ชื่อเรื่องพรุงนี้ฉันจะอานหนังสือ

เนื้อเรื่อง:ในขณะที่คุณครู.............กำลังสอนนักเรียนในห้อง มี.................................................. 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

เข้าห้องเรียนสาย นั่งหลับฟุบกับโตะ 

หันหลังให้ครูและคุยกับเพื่อน พรุ่งนี้ฉันจะอ่านหนังสือ 
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„∫ßาน∑ีË2เร◊ËÕß¢้Õ§้นæ∫วิ∏ีเรียนเกàß¢Õß¢้าæเจ้า

1. .............................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................................. 

5. .............................................................................................................................................. 
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(µัวÕยàาß)

แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว

‚รßเรียนวัดจรเ¢้ „À≠à

ระดั∫™ัÈนªระ∂ม»÷ก…าªï∑ีË4¿า§เรียน∑ีË1ªïการ»÷ก…า2558

ºู้ Õน:นาßเ าว§น∏åนาจาน

คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

1 ฉันและเพื่อน    ✓ - อธิบายวิธีการรู้จัก

และเข้าใจตนเอง

อย่างง่าย ๆ ได้  

- อธิบายวิธีการรู้จัก

และเข้าใจเพื่อน ๆ

ร่วมชั้นได้ 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน   

- มีพฤติกรรม 

ที่แสดงถึงการเห็น

คุณค่าในตนเอง 

และผู้อื่น 

1. การสื่อสาร 

2. การคิด 

3. การแก้ปญหา 

4. การใช้ทักษะ

ชีวิต 

5. การใช้

เทคโนโลยี 

1. รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝรู้ใฝเรียน 

5. อยู่อย่าง 

พอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

7. รักความ 

เปนไทย 

8. มีจิต

สาธารณะ 

1. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

2. มีความ

สามารถในการ 

ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการเรียนรู้ 

3. มีทักษะ 

การคิดขั้นสูง 

4. ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

5. ทักษะทาง

สังคม 

6. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

เพือ่การแกป้ญหา 

7. มีความ

สามารถในการ 

ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

8. ทักษะการ

สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ 

ตามช่วงวัย 

2 พรสวรรค์ 

ที่ฉันมี 

  ✓ - บอกได้ว่าตนเอง

เก่ง คล่อง หรือถนัด

ด้านใดบ้าง   

- มีพฤติกรรมที่แสดง

ถึงการมีทักษะ

กระบวนการในการ

คิดวิเคราะห์   

- มีพฤติกรรมที่แสดง

ถึงการมีความรัก 

และเห็นคุณค่า 

ของตนเอง 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

3-4 

(2 คาบ) 

วินัย... 

เริ่มที่ตัวเอง 

  ✓ - บอกความหมาย

ของการเอาใจใส่ 

ต่อหน้าที่ และเห็น

ความสำคัญของการ

รู้จักหน้าที่ของตนเอง 

- บอกผลดีของการ

รู้จักเอาใจใส่ 

ต่อหน้าที่และผลเสีย 

ที่ได้รับจากการ 

ที่ไม่รู้จักเอาใจใส่ 

ต่อหน้าที่ 

- บอกการกระทำ 

ที่แสดงถึงความ 

รับผิดชอบต่อหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมายได้ 

- สามารถปฏิบัติตน

ให้เปนคนมีความ 

รบัผดิชอบในหนา้ทีไ่ด ้

   

5 นี่แหละ... 

ตัวฉัน 

  ✓ - สำรวจและบอก 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ของร่างกายและ

จิตใจในช่วงวัย 

ของตนได้ 

- เห็นความสำคัญ

และคุณค่า 

ของตนเอง  

   

6 ค้นหา 

ความถนัด 

✓   - สามารถจัดอันดับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่ตนถนัดจากมาก 

ไปน้อยได้   

- สามารถหาแนวทาง 

เพื่อพัฒนาการเรียน

ได้ 

- มีทักษะในการคิด

วิเคราะห์  
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

7-8 

(2 คาบ) 

กำจัดจุดอ่อน ✓   - รบัรูแ้ละบอกจดุออ่น 

หรือข้อบกพร่อง 

ของตนเกี่ยวกับ 

การเรียนได้ 

- บอกถึงสิ่งที่ต้อง

ปรับปรุงพร้อมบอก

เหตุผลประกอบได้   

- สามารถคิด

วิเคราะห์สาเหตุ 

ที่ทำให้เรียนดีได้   

- เลือกวิธีการเรียน 

ที่ดีเพื่อนำมาใช้

พัฒนาตนเองได้ 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน   

- เห็นความสำคัญ

ของการคิดอย่าง 

มีเหตุมีผล   

   

9 อาชีพที่ฉัน

รู้จัก 

 ✓  - บอกชื่ออาชีพ 

ของพ่อแม่ 

หรือผู้ปกครองได้  

- อธิบายถึงความ

สัมพันธ์หรือ

เกี่ยวข้องกัน 

ของอาชีพต่าง ๆ  

- เห็นคุณค่าของ

อาชีพต่าง ๆ ที่มีต่อ

ตนเอง 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

10-11 

(2 คาบ) 

ลักษณะ 

ของอาชีพ 

 ✓  - บอกถึงลักษณะ

ของอาชีพต่าง ๆ ได้  

- บอกถึงลักษณะ

ของบุคคลที่ประกอบ

อาชีพต่าง ๆ ได้  

- มีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ 

ด้วยตนเอง 

- เห็นความสำคัญ

ของการรู้จักยอมรับ

ฟงความคิดเห็นของ

ผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล  

   

12-13 

(2 คาบ) 

ร่วมด้วย 

ช่วยกัน 

  ✓ - บอกกับเพื่อนได้ว่า 

ตนเองนั้นชอบสิ่งใด

และมีลักษณะเด่น

อะไรบ้าง   

- ระบุพฤติกรรมที่

แสดงว่ายอมรับ

เพื่อนทั้งข้อเด่น 

และข้อด้อย 

- มีความรู้สึกที่ดีต่อ

พฤติกรรมด้านการ

เปนผู้นำและผู้ตาม 

- บอกความหมาย

และความสำคัญของ

ความสามัคคี 

- บอกผลดีที่มีความ

สามัคคีและผลเสีย 

ที่ขาดความสามัคคี 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน  
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

14-15 

(2 คาบ) 

ชีวิตดีมีคุณค่า    ✓ - บอกความถนัดและ

ความสามารถของ

ตนเองได้   

- รับรู้และเขียน

ชื่นชมความสามารถ

ของผู้อื่นได้   

- เปรียบเทียบ 

ความสามารถที่ 

แตกต่างระหว่าง

บุคคลได้   

- เห็นคุณค่าการรู้จัก

ส่วนดีของตนเอง 

และผู้อื่น   

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน 

   

16 แลกปลี่ยน

เลียนแบบ 

คนเก่ง 

✓   - บอกวิธีเรียนเก่ง

จากการสัมภาษณ์ 

นักเรียนรุ่นพี่ 

ที่เรียนเก่งให้เพื่อน ๆ 

ฟงได้  

- บอกวิธีการเรียน 

ให้เก่งจากปายนิเทศ

ที่โรงเรียนจัดไว้ให้

เพื่อน ๆ ฟงได้  

- แลกเปลี่ยนวิธี 

การเรียนให้เก่ง 

ของตนกับกลุ่มเพื่อน  

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน   

- เห็นความสำคัญ

ของการสื่อสาร 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

17-18 

(2 คาบ) 

ยอมรับ   ✓ - รู้จักการให้ 

การยอมรับและ 

การปฏิเสธผู้อื่นได้   

- มีทักษะในการ

ยอมรับและปฏิเสธ 

ผู้อื่นที่เหมาะสม 

กับกาลเทศะ 

- เห็นความสำคัญ

ของการเปนผู้นำ 

และผู้ตามที่ด ี

   

รวมจำนวนคาบ 4 3 11 18

รอยละ 22 17 61 100
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แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวราย§า∫

เร◊ËÕßวินัย...เริËม∑ีËµัวเÕß

™ัÈนªระ∂ม»÷ก…าªï∑ีË4วัน∑ีË........เด◊Õน................æ.».............เว≈า...............น.
.............................................................................................................................................................. 

 1. สาระสำคัญ

 ความรับผิดชอบในการรู้จักหน้าที่ คือ การรู้จักสภาพของตนเองที่กำลังเปนอยู่ รู้หน้าที่

ของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดีด้วยความขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น 

และทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนั้น จะส่งผลดี 

ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมด้วย 

 2. จุดประสงค์การเรียนรู

 2.1 บอกความหมายของการเอาใจใส่ต่อหน้าที่ และเห็นความสำคัญของการรู้จัก

หน้าที่ของตนเอง 

 2.2 บอกผลดีของการรู้จักเอาใจใส่ต่อหน้าที่และผลเสียที่ได้รับจากการที่ไม่รู้จัก 

เอาใจใส่ต่อหน้าที่ 

 2.3 บอกการกระทำที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ 

 2.4 สามารถปฏิบัติตนให้เปนคนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ได้ 

 3. สาระการเรียนรู

 3.1 ความสำคัญและประโยชน์ของการรู้จักหน้าที่ของตนเอง 

 3.2 ผลดีของการรู้จักเอาใจใส่ต่อหน้าที่และผลเสียที่ได้รับจากการที่ไม่รู้จักเอาใจใส่ 

ต่อหน้าที่ 

 3.3 การกระทำที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ 

 4. สมรรถนะสำคัญ

 4.1 การสื่อสาร 

 4.2 การคิด 

 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 5.1 มีวินัย 

 5.2 อยู่อย่างพอเพียง 

 6. ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่21

 6.1 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 6.2 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
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 7. วิธีดำเนินกิจกรรม

 คาบที่1การรูจักหนาที่ของตน

 7.1 ให้นักเรียนดู CD นิทานสุภาษิต เรื่อง มดกับตั๊กแตน 

 7.2 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้จากนิทาน เพื่อให้นักเรียน

เกิดตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองในการรู้จักทำงานตามหน้าที่ 

 7.3 แบ่งนักเรียนออกเปนกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยการใช้กระดาษสี จำนวน 5 สี 

จำนวนสลีะ 5 ชิน้ และกระดาษสขีาวสำหรบัผูท้ีเ่กนิจำนวนสมาชกิในกลุม่เพือ่ใหเ้ปนผูส้งัเกต นำกระดาษ 

ใส่ในกล่องให้นักเรียนหยิบทีละคน ใครได้สีเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกัน  

 7.4 ครูอธิบายกติกาในการเล่นเกมจนเข้าใจ เสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกม

อักษรสนุก 

 7.5 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายผลจากการเล่นเกม แล้วส่งตัวแทนกลุ่มเล่าวิธีการ

ทำงานของกลุ่มตนเองและพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม โดยครูใช้คำถามนำเพื่ออภิปราย ดังนี้ 

  1) กลุ่มที่ชนะเลิศมีวิธีการทำงานอย่างไร 

  2) ในขณะที่แข่งขันสมาชิกในกลุ่มมีพฤติกรรมอย่างไร และรู้สึกอย่างไร 

  3) มีปญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างขณะทำงานกลุ่ม และแก้ปญหาอย่างไร 

   4) จากการแข่งขันเกมอักษรสนุก สมาชิกได้ข้อคิดเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์

ของการทำงานกลุ่มอย่างไรบ้าง 

 7.6 ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และความจำเปน 

ของการรู้จักหน้าที่ของตนเอง และการทำตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย 

 7.7 นักเรียนทำใบงานชวนคิด เรื่อง บทเรียนของส้มโอ  

 คาบที่2การปฏิบัติตนตามหนาที่

 7.8 ให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลง อย่าเกียจคร้าน แล้วร่วมกันอภิปรายเนื้อหา 

ของเพลง ว่าต้องการให้นักเรียนเปนคนอย่างไร (อย่าเกียจคร้านการทำงานนะพวกเรา งานหนัก 

งานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หาย ไม่ทำงานหลบหลีกงานด้วยเกียจคร้านเอาแต่สบาย แก่จนตาย

ขอทำนายว่าไม่เจริญ) 

 7.9 ร่วมกันทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปครั้งที่ผ่านมา เรื่อง การรู้จักหน้าที่ของตนเอง 

แล้วให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ กรณีตัวอย่าง เรื่อง ช่วยคิดช่วยทำ 

 7.10 แบ่งนักเรียนออกเปนกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยใช้กลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่ผ่านมา  

เพื่อร่วมอภิปรายและสรุปคำถาม จากกรณีตัวอย่าง เรื่อง ช่วยคิดช่วยทำ ในประเด็นต่อไปนี้ 

  1) นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดกลุ่มของก้อยจึงทำงานเสร็จและส่งทันเวลา 

ที่กำหนด 
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  2) นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเพื่อนบางกลุ่มจึงทำงานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด 

  3) ถา้นกัเรยีนตอ้งทำงานกลุม่นกัเรยีนควรทำอยา่งกลุม่ของกอ้ยหรอืไม ่เพราะอะไร 

  4) เรื่อง ช่วยคิดช่วยทำ ให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนบ้าง 

 7.11 หลังจากที่นักเรียนอภิปรายในกลุ่มเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา

รายงาน โดยครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลการอภิปรายเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อ 

 7.12 ครูให้นักเรียนทำข้อตกลงร่วมกันว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่นักเรียนต้องรับผิดชอบ 

ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน โดยแต่ละคนบันทึกไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัวและนำไปปฏิบัติ 

 7.13 ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ

ตามหน้าที่ และแนวทางในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 7.14 ครูสรุปแนวคิดตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ดังนี้ บุคคลที่มีความกระตือรือร้น 

ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำก่อให้เกิดผลดี คือ ทำให้สามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  

ส่วนบุคคลที่ละเลยต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายย่อมก่อให้เกิดผลเสีย คือ งานที่ทำไม่ประสบผลสำเร็จ 

หรือสำเร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้เกิดผลเสียหายต่อตนเองหรือต่อส่วนรวมได้ 

 7.15 นักเรียนทำแบบฝกหัด เรื่อง วินัย...เริ่มที่ตัวเอง จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม  

10 คะแนน 

 8. สื่อ/อุปกรณ์/แหลงการเรียนรู

 8.1 CD นิทานสุภาษิต เรื่อง มดกับตั๊กแตน 

 8.2 เกมอักษรสนุก 

 8.3 ใบงาน เรื่อง เกมอักษรสนุก 

 8.4 ใบความรู้ เรื่อง การเอาใจใส่ต่อหน้าที่ 

 8.5 ใบงานชวนคิด เรื่อง บทเรียนของส้มโอ 

 8.6 ใบความรู้ กรณีตัวอย่าง เรื่อง ช่วยคิดช่วยทำ 

 8.7 แบบฝกหัด เรื่อง วินัย...เริ่มที่ตัวเอง 

 8.8 เพลง อย่าเกียจคร้าน 

 8.9 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 8.10 แบบบันทึกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 9. การวัดและประเมินผล

 9.1 วิธีการวัดและประเมินผล 

  - การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

  -   ตรวจแบบฝกหัด 
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 9.2 เครื่องมือประเมิน 

  - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

  - แบบฝกหัด เรื่อง วินัย...เริ่มที่ตัวเอง 

 9.3 เกณฑ์การประเมิน 

   - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

   3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก 

   2 คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี 

   1 คะแนน ระดับคุณภาพ  พอใช้ 

   0 คะแนน ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

  - แบบฝกหัด เรื่อง วินัย...เริ่มที่ตัวเอง 

   9-10 คะแนน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

   7-8 คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี 

   5-6 คะแนน ระดับคุณภาพ  พอใช้ 

   1-4 คะแนน ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

 10. กิจกรรมเสนอแนะ

 การแบ่งกลุ่มนักเรียนครูอาจใช้เพลงหรือเกมตามที่ถนัดได้ ครูต้องคอยสังเกตพฤติกรรม

การมีวินัยของนักเรียนแต่ละคนเพื่อจะได้คอยให้คำแนะนำนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

 11. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

 นักเรียนมีความกระตือรือร้นแต่วุ่นวายเล็กน้อยในขณะแบ่งกลุ่มเพราะมีบางคนไม่ได้อยู่

กลุ่มกับเพื่อน ๆ ที่ตัวเองสนิท แต่ในที่สุดก็สามารถแบ่งกลุ่มได้ถูกใจทุกคน นักเรียนมีความสนใจ 

ขณะดูนิทาน ดูได้จากการร่วมแสดงความคิดเห็น มีความสนุกสนานขณะร้องเพลงและเล่นเกม 

จึงทำให้ได้รับความร่วมมือเปนอย่างดีในการทำกิจกรรม 

 

   ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 

   (นางเสาวคนธ์ นาจาน) 

  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่  

   จังหวัดสมุทรปราการ 

  และครูแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ ประจำป 2550  

   สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

   วันที่ 12 มิถุนายน 2558 
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 นิ∑าน ÿ¿า…ิµเร◊ËÕßมดกั∫µัÍกแµน

 

ตั๊กแตนเจ้าสำราญตัวหนึ่ง นิสัยเกียจคร้านชอบความสะดวกสบาย ตลอดช่วงฤดูร้อน 

ที่สัตว์อื่น ๆ พากันหาอาหารไปเก็บสะสมไว้ในรัง  มันมัวแต่ร้องรำทำเพลงสนุกสนาน 

ไปวัน ๆ  ครั้งถึงฤดูหนาวหิมะตกหนัก ตั๊กแตนไม่สามารถหาอาหารกินได้  อดอยู่หลายวัน 

จนในที่สุดต้องซมซานมาเคาะประตูรังของมดที่เคยรู้จักกัน 

“ได้โปรดเถิดเพื่อน  ขออาหารให้ฉันประทังชีวิตสักหน่อย เมื่อพ้นฤดูหนาว 

อันแสนทารุณนี้แล้ว ฉันสัญญาว่าจะหาอาหารมาใช้คืน” 

 เกมÕัก…ร นÿก

คำชี้แจง

  1. แบ่งนักเรียนออกเปนกลุ่ม ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับเกมกลุ่มละชุด  

  2.  ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงกติกาและข้อปฏิบัติในการเล่นเกม อักษรสนุก คือ 

นำแผ่นตัวอักษรไปเรียงให้เปนประโยคและต้องร่วมมือกันเรียงให้เปนประโยคที่ถูกต้อง 

ตามทีก่ำหนดและเสรจ็ทนัเวลาทีก่ำหนด กลุม่ทีท่ำไดส้ำเรจ็กอ่นเปนผูช้นะเลศิใหป้รบมอืพรอ้มกนั 

และสังเกตการทำงานของกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป จนกว่าจะเสร็จทุกกลุ่ม 

  3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายผลจากการเล่นเกม ให้ตัวแทนกลุ่มเล่าวิธีการ

ทำงานของกลุ่มตนเองและพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม โดยครูใช้คำถามนำเพื่ออภิปราย ดังนี้ 

   1) กลุ่มที่ชนะเลิศมีวิธีการทำงานอย่างไร 

   2) ในขณะที่แข่งขันสมาชิกในกลุ่มมีพฤติกรรมอย่างไร และรู้สึกอย่างไร 

   3) มีปญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ขณะทำงานกลุ่ม และแก้ปญหาอย่างไร 

   4) จากการแข่งขันเกมอักษรสนุก สมาชิกได้ข้อคิดเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์

ของการทำงานกลุ่มอย่างไรบ้าง 

  4. นักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้เปนผู้สังเกต รายงานผลการสังเกต ครูและ

นักเรียนร่วมกันเสนอแนะจากการรายงานผลการสังเกต  

  5. ร่วมกันเสนอแนะจากการรายงานผลการสังเกต 
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„∫ßานเร◊ËÕßเกมÕัก…ร นÿก

ประโยคที่1  เด็กดีต้องตั้งใจเรียน 

เ ด็ ก ดี ต อ ง ตั้ ง ใ จ เ รี ย น

ฉั น เ ป น ค น ก ระ ตื อ รื อ ร

ประโยคที่2 ฉันเปนคนกระตือรือร้น 

น

ประโยคที่3 ฉันรู้จักหน้าที่ของตนเอง 

ฉั น รู จั ก ห นา ที่ ข อ ต น เ อ ง

เ ด็ ก ดี ต อ ง เ อ า ใ จ ใ ส ต

ประโยคที่4  เด็กดีต้องเอาใจใส่ต่องาน 

อ งา น

ประโยคที่5 เด็กดีต้องมีความรับผิดชอบ 

เ ด็ ก ดี ต อ  ง มี ค วา ม รั บ ผิ ด ช อ บ

ง
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„∫§วามรู้เร◊ËÕßการเÕา„จ„ àµàÕÀน้า∑ีË

 การรู้จักหน้าที่ของตนเอง หมายถึง การรู้จักสภาพที่ตนเองกำลังเปนอยู่ การรู้จัก

หน้าที่ของตน ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เช่น การทำการบ้าน

ด้วยตนเอง การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนด้วยตนเอง การมาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหาก

ปฏิบัติจนเกิดเปนนิสัยจะทำให้เปนคนมีวินัยในตนเอง ซึ่งความมีวินัยในตนเองถือเปนคุณธรรม

พื้นฐานที่จะทำให้เกิดคุณธรรมด้านอื่น ๆ ตามมา เช่น ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความขยัน 

หมั่นเพียร เปนต้น 

 อิทธิบาท4 เปนหลักธรรมหรือข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วจะประสบผลสำเร็จในการงาน

ที่ทำ แบ่งได้เปน 4 ประการ คือ 

 1. ฉันทะ หมายถึง ความรักงาน คือ ความพอใจในงานที่ตนทำ เปนหัวใจสำคัญ 

ต่อการทำงานทุกอย่าง ถ้าเกิดความพอใจและรักในงานที่ทำก็จะช่วยให้เกิดความสนใจ 

และพยายามทำจนสำเร็จผล ไม่ว่างานนั้นจะยากเพียงใดก็ตาม 

 2. วิริยะ หมายถึง มีความเพียรพยายามในการทำงาน มีความกล้าหาญ คือ กล้า 

ที่จะเผชิญกับอุปสรรคปญหาที่จะเกิดขึ้น มีความอดทน เพราะการทำงานจะต้องประสบความ 

ไม่พึงพอใจหลายอย่าง เช่น ความเหน็ดเหนื่อย ความร้อน ความหนาวเย็น คนทำงานที่ดี 

ต้องกล้าเผชิญกับปญหา เพื่อมุ่งทำงานให้สำเร็จ 

 3. จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส่กับงานที่ตนทำด้วยใจจดจ่อจริงจัง ไม่วอกแวก 

หมั่นตรวจตราดูแลงานของตน ไม่เปลี่ยนใจไปสนใจสิ่งอื่น ซึ่งเปนเหตุให้การทำสิ่งนั้นไม่ประสบ

ผลสำเร็จ  

 4. วิมังสา หมายถึง การใช้ปญญาประกอบการทำงาน ปญญานี้ได้แก่ วิชาความรู้ 

ที่จะนำมาใช้ศึกษา ตรึกตรอง ตรวจสอบงานที่ทำ ว่าได้ทำโดยถูกต้องหรือไม่ จะเกิดผลดีผลเสีย 

หรือมีปญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไข ตลอดตนหาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อ 

ให้งานนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว 

 การทีค่นเราจะประสบผลสำเรจ็ ควรฝกตนตัง้แตย่งัเลก็ ๆ ไมว่า่จะเปนเรือ่งการเรยีน 

หรือการทำงาน เช่น ทำรายงาน ทำงานฝมือส่งคุณครู ทำงานบ้าน ไม่ว่าจะเปนงานชิ้นเล็ก 

หรือชิ้นใหญ่ ทำคนเดียวหรือทำเปนกลุ่ม ก็ต้องอาศัยอิทธิบาท 4 ทั้งสิ้น จึงประสบผลสำเร็จ 

หลักธรรมนี้จึงมีประโยชน์ต่อการเรียนและการทำงานของทุก ๆ คน 
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„∫ßาน™วน§ิดเร◊ËÕß∫∑เรียน¢Õß ้ม‚Õ

คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วแสดงความคิดเห็นตามความคิดและความรู้สึกของตนเอง 

ส้มโอ : “วนันีก้ารบา้นเยอะจงั เฮอ้! เบือ่ ไมอ่ยากทำเลย ยากกย็าก เลขกท็ำไมไ่ดไ้ปลอกเพือ่น 

  พรุ่งนี้ดีกว่า ส่วนภาษาไทยกินข้าวเย็นแล้วค่อยทำ ตอนนี้ดูทีวีก่อนกำลังสนุกพอดี” 

 แม่  : “ส้มโอทำการบ้านหรือยัง รีบ ๆ ทำนะลูก เดี๋ยวแม่จะต้องเอาของไปส่งที่บ้านคุณปา 

   จะกลับค่ำ ดูแลตัวเองนะลูก” 

 ส้มโอ  : “ค่ะแม่ ไม่ต้องห่วงค่ะ เดี๋ยวหนูดูละครเรื่องนี้จบจะรีบทำค่ะ” 

เมื่อแม่ไปธุระส้มโอก็ดูทีวีต่อ หลังจากกินข้าวอาบน้ำแล้ว ส้มโอหยิบสมุดการบ้านมาวางหน้าทีวี 

ทำไปดูไปท้ายสุดก็ดูทีวีอย่างเดียว ไม่ได้ทำการบ้าน ดูทีวีจนดึก 

ส้มโอ : “เฮ้อ! ง่วงไปนอนดีกว่า พรุ่งนี้ค่อยจัดตารางเรียน” 

ส้มโอเข้านอนโดยไม่ได้ทำการบ้านและไม่ได้จัดตารางเรียน 

 1. นักเรียนคิดว่าส้มโอ มีความรับผิดชอบหรือไม่ 

  ............................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................. 

 2. ส้มโอ ได้ทำหน้าที่ของตัวเองหรือยัง 

  ............................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................. 

 3. นกัเรยีนคดิวา่สม้โอเปนคนอยา่งไร และผลทีจ่ะไดร้บัจากการกระทำของตนเองคอือะไรบา้ง 

  ............................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................. 

 4. ถ้านักเรียนเปนส้มโอนักเรียนจะทำเหมือนส้มโอหรือไม่ เพราะอะไร 

  ............................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................ 
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„∫§วามรู้กร≥ีµัวÕยàาßเร◊ËÕß™àวย§ิด™àวย∑”

คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม ศึกษา เรื่อง ช่วยคิดช่วยทำ แล้วอภิปรายร่วมกัน 

 เพื่อตอบคำถามตามประเด็นที่กำหนด แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกรายงานให้เพื่อนฟง 

 ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทย คุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันทำหนังสือเล่มเล็ก ก้อย 

นิด เล็ก ออม และหน่อย อยู่กลุ่มเดียวกัน และก้อยได้รับเลือกเปนหัวหน้ากลุ่ม 

 ทั้งห้าคนช่วยกันคิดว่าจะทำอะไร และตกลงแบ่งงานกันทำ โดยดูว่าใครถนัดในการ

ทำงานส่วนใดก็ให้รับผิดชอบทำงานส่วนนั้น เช่น ก้อยลายมือสวยเปนคนเขียน ออมและหน่อย

วาดรูปเก่งเปนคนวาดภาพประกอบเรื่อง ส่วนนิดและเล็กเปนคนมีฝมือในการระบายสี จึงเปน

คนระบายสี  

 เมื่อตกลงแบ่งหน้าที่กันได้แล้วกลุ่มของก้อยก็เริ่ม

ลงมือทำงานตามหน้าที่ของตัวเอง ตรงส่วนไหนที่ใคร 

ทำไม่ได้ เพื่อน ๆ ในกลุ่มก็จะมาช่วยกันแสดงความคิดเห็น 

ซึ่งมีบ้างที่ทั้งห้าคนจะตกลงกันไม่ได้ว่าจะใช้ความคิดใครดี 

โดยเริ่มเถียงกันเสียงดัง ก้อยเปนคนมีความยุติธรรม 

ได้เสนอให้ใช้วิธีการยกมือนับคะแนนแบบประชาธิปไตย 

และเลือกความคิดที่ มี ผู้ ยกมือ ให้คะแนนมากที่ สุ ด  

งานของกลุ่มของก้อยจึงราบรื่นและสำเร็จ  

 ในระหว่างที่กลุ่มของก้อยได้เริ่มทำงานไปบ้างแล้ว กลุ่มของตอง อ้อย น้ำตาล และก้อง  

ยังแบ่งหน้าที่กันไม่เสร็จเพราะว่าไม่มีใครยอมทำให้ใคร ต่างแยกกันทำ และเถียงกันไปมา  

และบางทีก็ทำไปเล่นไปไม่มีการวางแผนหรือแบ่งงานกันทำ จนใกล้หมดชั่วโมงเริ่มทำไปได้ 

เล็กน้อย ผิดกับกลุ่มของก้อยที่ช่วยกันทำงานจนเสร็จและส่งทันก่อนเวลา ทั้งห้าคนได้รับคำชม

จากคุณครู ที่สามารถทำงานเสร็จตามที่กำหนด และให้เพื่อน ๆ ในห้องดูเปนตัวอย่างในการ

ทำงาน 

 



64 การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 

 

§”∂ามกร≥ีµัวÕยàาßเร◊ËÕß™àวย§ิด™àวย∑”

1. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดกลุ่มของก้อยจึงทำงานเสร็จและส่งทันเวลาที่กำหนด 

 .......................…………………………………………………………………………………………………………… 

 .......................…………………………………………………………………………………………………………… 

 .......................…………………………………………………………………………………………………………… 

2. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเพื่อนบางกลุ่มจึงทำงานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด 

 .......................…………………………………………………………………………………………………………… 

 .......................…………………………………………………………………………………………………………… 

 .......................…………………………………………………………………………………………………………… 

3. ถ้านักเรียนต้องทำงานกลุ่มนักเรียนควรทำอย่างกลุ่มของก้อยหรือไม่ เพราะอะไร 

 .......................…………………………………………………………………………………………………………… 

 .......................…………………………………………………………………………………………………………… 

 .......................…………………………………………………………………………………………………………… 

4. เรื่อง ช่วยคิดช่วยทำ ให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนบ้าง 

 .......................…………………………………………………………………………………………………………… 

 .......................…………………………………………………………………………………………………………… 

 .......................…………………………………………………………………………………………………………… 
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แ∫∫ΩñกÀัดเร◊ËÕßวินัย...เริËม∑ีËµัวเÕß

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✗ หน้าข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

 1. นักเรียนทำการบ้านไม่ได้ ควรทำอย่างไร 

  ก. ให้พ่อแม่ช่วยสอนและตั้งใจทำต่อไปให้เสร็จ 

  ข. ไม่ทำ รอไปลอกเพื่อน 

  ค. ให้เพื่อนที่เรียนเก่งช่วยทำ 

  ง. ขอร้องให้พ่อแม่ช่วยทำ 

 2. คุณครูให้ทำความสะอาดห้องเรียน นักเรียนควรทำอย่างไร 

  ก. เรียกเพื่อนช่วยทำ 

  ข. ไม่ทำ เดี๋ยวภารโรงก็มาทำเอง 

  ค. ตั้งใจทำจนสะอาดเรียบร้อย 

  ง. จำใจทำเพราะครูสั่งให้ทำ 

 3. คุณครูให้การบ้านในช่วงปดภาคเรียนหลายวิชา นักเรียนควรทำอย่างไร 

  ก. เก็บไว้ก่อนแล้วค่อยทำตอนใกล้เปดภาคเรียน 

  ข. พยายามทำจนกว่าจะเสร็จ 

  ค. บอกผู้ปกครองให้ช่วยทำ 

  ง. ทำเปนบางส่วนที่เหลือไว้ไปลอกเพื่อน 

 4. วันหยุดคุณครูให้นักเรียนทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้มาส่ง นักเรียนควรทำอย่างไร 

  ก. ขอให้เพื่อนมาช่วยทำ 

  ข. ทำไม่เปนหาคนช่วยทำ 

  ค. ทำเองจนเสร็จแล้วเอาไปส่ง 

  ง. ขอร้องให้พ่อแม่ช่วยทำ 

 5. ในวันปดภาคเรียนคุณครูให้การบ้านเปนจำนวนมาก แต่นักเรียนต้องไปต่างจังหวัดกับ

คุณพ่อ คุณแม่ นักเรียนควรทำอย่างไร 

  ก. เที่ยวก่อน แล้วจึงมาทำในวันหยุดวันสุดท้าย 

  ข. ให้คุณแม่ช่วยทำ เพราะว่าคุณครูสั่งการบ้านจำนวนมาก 

  ค. วางแผนทำการบ้านให้เสร็จพอดีก่อนหมดวันหยุด 

  ง. ไม่ทำโดยบอกคุณครูว่าไม่มีเวลา 
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 6. เมื่อครูมอบหมายให้นักเรียนทำงานกลุ่ม นักเรียนควรทำอย่างไร 

  ก. ไม่ทำเพราะไม่ชอบเพื่อนบางคนในกลุ่ม 

  ข. ทำงานกลุ่มให้เสร็จก่อน จึงค่อยไปเล่นกับเพื่อน 

  ค. ทำงานบ้าง เล่นบ้าง เดี๋ยวเพื่อน ๆ ในกลุ่มก็ช่วยกันทำเสร็จเอง 

  ง. บอกเพื่อน ๆ ในกลุ่มว่าทำไม่ได้ จะได้ไม่ต้องทำ 

 7. ถ้านักเรียนได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นหนึ่งเพื่อแสดงในงานกิจกรรมโรงเรียน นักเรียน

จะทำงานชิ้นนั้นให้สำเร็จเพราะเหตุใด 

  ก. อยากให้ครูและเพื่อน ๆ รัก 

  ข. อยากมีผลงานแสดงโชว์ในงานโรงเรียน 

  ค. อยากมีความรับผิดชอบ 

  ง. อยากให้ความร่วมมือ 

 8. ในชัน้เรยีนขณะทีค่รสูอนอยูห่นา้หอ้ง แตก่ิก๊และกอ้ยคยุกนัไมส่นใจทีค่รสูอนหนา้ชัน้เรยีน

แสดงว่ากิ๊กและก้อย เปนคนอย่างไร 

  ก. ไม่มีความซื่อสัตย์ 

  ข. เอาใจใส่ต่อเพื่อนฝูง 

  ค. ไม่มีความรับผิดชอบ 

  ง. ไม่ตั้งใจเรียน 

 9. ในขณะที่นักเรียนกำลังอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องสมุด เพื่อน ๆ ชวนไปเล่น นักเรียนควรทำ

อย่างไร 

  ก. ทิ้งหนังสือไว้ก่อน แล้วรีบไปเล่นกับเพื่อน 

  ข. นำหนังสือไปเก็บที่แล้วค่อยไปเล่นกับเพื่อน 

  ค. บอกให้เพื่อนคนอื่นเก็บหนังสือให้ 

  ง. นำหนังสือออกไปด้วยเพราะอ่านยังไม่จบ 

 10. นักเรียนควรทำอย่างไรเมื่อได้รับมอบหมายงานให้ทำงานช่วงปดภาคเรียน 

  ก. ไม่ทำก็ได้ เพราะปดเทอมแล้ว 

  ข. เที่ยวเล่นก่อนเปดเทอมแล้วค่อยทำ 

  ค. ตั้งใจทำให้เสร็จก่อนเปดเทอม 

  ง. ทำไปเรื่อย ๆ เสร็จไม่เสร็จไม่เปนไร 
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µรวจ§”µÕ∫

แ∫∫ΩñกÀัดเร◊ËÕßวินัย...เริËม∑ีËµัวเÕß

1. ก 2. ค 3.  ข 4. ค 5. ค 

6. ข 7. ค 8. ง 9. ข 10. ค 

 
ความรูเพิ่มเติม

 การรู้จักหน้าที่ และปฏิบัติตามหน้าที่ 

ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดีด้วยความขยันหมั่นเพียร 

กระตือรือร้น และทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  

ซึง่การรูจ้กัรบัผดิชอบตอ่หนา้ทีข่องตนเองนัน้ จะสง่ผลด ี

ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 
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แ∫∫ ัßเกµæƒµิกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1 การรู้จักหน้าที่ของตน 

 เขาใจ

ความหมาย

ของการ

เอาใจใส

ตอหนาที่

เขาใจ

ความสำคัญ

และความ

จำเปนของ

การเอาใจใส

ตอหนาที่

รูผลดีและ

ผลเสียของ

การรูจัก

เอาใจใส

ตอหนาที่

และไมรูจัก

เอาใจใส

ตอหนาที่

รูสาเหตุ

ของปญหา

ที่ทำให

ขาดการ

เอาใจใส

ตอหนาที่

หมายเหตุ

(ระบุสาเหตุ

ในกรณีที่

นักเรียนได

1คะแนน)

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

พฤติกรรมจากการ

ตอบคำถาม/แสดง

ความคิดเห็น

กลุมที่...

รายชื่อสมาชิก

ข้อสังเกตอื่น ๆ ..................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ.................................. ผู้ประเมิน 

 (.................................) 

........../......................./.............. 

เกณฑ์การประเมิน

 9-12 = 3 คะแนน หมายถึง ดีมาก 

 5-8 = 2 คะแนน หมายถึง ดี 

 1-4 = 1 คะแนน หมายถึง พอใช้ 
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แ∫∫ ัßเกµæƒµิกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 2 การปฏิบัติตนตามหน้าที่ 

ประเด็น

พฤติกรรมการรวมกิจกรรมการเรียนรู

ดีมาก

(4)

ดี

(3)

ปานกลาง

(2)

ตองปรับปรุง

(1)

1. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม

ชัดเจนและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 

    

2. เห็นความสำคัญและความจำเปน 

ในการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แก้ปญหา 

การไม่รู้จักเอาใจใส่ต่อหน้าที่ 

    

3. มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมที่เรียนรู้     

4. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้     

5. มีแนวทางการแก้ปญหาการขาด 

ความรับผิดชอบด้านการเอาใจใส่ต่อหน้าที่ 

    

ข้อสังเกตอื่น ๆ ..................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

 

ชื่อกลุ่ม........................................................................ 

รายชื่อสมาชิก   1. ..................................................  2. .................................................. 

 3. ..................................................  4. ..................................................   

 5. ..................................................  6. ..................................................  

ลงชื่อ.................................. ผู้ประเมิน 

 (.................................) 

........../......................./.............. 



70 การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 

แ∫∫∫ัน∑÷กระดั∫§ÿ≥¿าæการªØิ∫ัµิßานราย∫ÿ§§≈

เลขที่ ชื่อ-สกุล
คุณภาพการปฏิบัติงาน

(คะแนน)

สรุป

ระดับคุณภาพ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

เกณฑ์การประเมิน แบบฝกหัด เรื่อง วินัย...เริ่มที่ตัวเอง 

 9-10 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 7-8 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 

 5-6 คะแนน ระดับคุณภาพ พอใช้ 

 1-4 คะแนน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

  

หมายเหต ุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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(µัวÕยàาß)

แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว

‚รßเรียนวัดจรเ¢้ „À≠à

™ัÈนªระ∂ม»÷ก…าªï∑ีË5¿า§เรียน∑ีË1ªïการ»÷ก…า2558

ºู้ Õน:นาßเ าว§น∏åนาจาน

คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

1 ตัวฉัน   ✓ - รู้จักเข้าใจ และ

ยอมรับตนเองได้  

- รู้จักเข้าใจ และ

ยอมรับเพื่อน ๆ  

ร่วมชั้นได้ 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน  

- มีพฤติกรรมที่ 

แสดงถึงการมีเจตคติ

ทีด่ตีอ่ตนเองและผูอ้ืน่ 

1. การสื่อสาร 

2. การคิด 

3. การแก้ปญหา 

4. การใช้ทักษะ

ชีวิต 

5. การใช้

เทคโนโลยี 

1. รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝรู้ใฝเรียน 

5. อยู่อย่าง 

พอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

7. รักความ 

เปนไทย 

8. มีจิต

สาธารณะ 

1. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

2. มีความ

สามารถในการ 

ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการเรียนรู้ 

3. มีทักษะ 

การคิดขั้นสูง 

4. ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

5. ทักษะทาง

สังคม 

6. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

เพือ่การแกป้ญหา 

7. มีความ

สามารถในการ 

ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

8. ทักษะการ

สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ 

ตามช่วงวัย 

2-3 

(2 คาบ) 

ความถนัด

ของฉัน 

  ✓ - บอกได้ว่าตนเอง

ถนัดด้านการคิด  

การฟง การพูด  

การอ่าน หรือการ

วางแผน 

- ยอมรบัในความถนดั 

ของตนเอง 

- บอกแนวทางในการ 

พัฒนาตนเองให้เรียน

ดีขึ้นตามความถนัด 

- เห็นคุณค่าของ

ตนเองและยอมรับ

ตนเองอย่างมั่นใจ 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

4 ความ 

ประทับใจ 

  ✓ - ทบทวนความ

ประทับใจในอดีต

และเขียนความ

ประทับใจในอดีต

แล้วเล่าให้เพื่อน ๆ 

ฟงได้ 

- เห็นคุณค่าของ

บุคคลอื่น ๆ ที่มีต่อ

ตนเอง 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน 

   

5 จัดอันดับ ✓   - จัดอันดับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ที่ตนถนัด

จากมากไปน้อยได้ 

- บอกถึงสาเหตุที่

ทำให้ได้ผลการเรียน

ในแต่ละรายวิชาได้ 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน  

-มีพฤติกรรมด้านการ

รู้จักยอมรับฟง 

ความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ 

   

6-7 

(2 คาบ) 

เปลี่ยนแปลง

ได้ 

✓   - สามารถหาแนวทาง 

ในการพัฒนาตนด้าน

การเรียนให้ดีขึ้นได้ 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน  

- มีพฤติกรรมที่แสดง

ความคิดอย่างมีเหตุ 

มีผล การเปนผู้นำ

และผู้ตามได้ 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

8 อาชีพดี 

มีประโยชน์ 

 ✓  - บอกประโยชน์ของ

อาชีพต่าง ๆ ที่มีต่อ

ตนเองและสังคม 

- มีทักษะในการคิด

วิเคราะห์เกี่ยวกับ

ประโยชน์ของอาชีพ

ต่าง ๆ  

- เห็นคุณค่าของ

อาชีพต่าง ๆ   

   

9 คุณลักษณะ

กับอาชีพ 

 ✓  - บอกชื่อและ

ลักษณะของอาชีพ 

ที่ตนเองสนใจได้ 

- บอกคุณสมบัติของ

บุคคลที่ประกอบ

อาชีพที่ตนเองสนใจ 

- เห็นคุณค่าของ

อาชีพต่าง ๆ 

   

10 คิดหน่อย  ✓  - วิเคราะห์

คุณลักษณะ/นิสัย

ของตนเอง 

- บอกชื่ออาชีพ 

ที่สอดคล้องกับ

ลกัษณะของตนเองได ้ 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน 

   

11 ขอบอก... 

สิ่งที่ฉันชอบ 

  ✓ - บอกกับเพื่อนได้ว่า 

ตนเองนั้นชอบสิ่งใด

และมีลักษณะเด่น

อย่างไร  

- เข้าใจตนเองและ

เพื่อนในด้านดี  

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน  

- เหน็ความสำคญัของ

การเปนผู้นำและ 

ผู้ตามที่ดี  
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

12 ผู้นำผู้ตามที่ดี   ✓ - นกัเรยีนรูจ้กัผลดักนั

เปนผูน้ำและผูต้ามทีด่ ี 

- มองเห็นถึงความ

สำคัญของการเปน

ผู้นำและผู้ตามที่ดี 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน  

   

13-14 

(2 คาบ) 

การแสวงหา

ความรู้ใหม่ ๆ 

✓   - บอกวิธีหาความรู้

ใหม่ ๆ จากการ

สัมภาษณ์การใช้

เทคโนโลยใีหเ้พือ่น ๆ 

ฟงได้  

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน  

   

15-16 

(2 คาบ) 

น้ำใจงาม   ✓ - บอกผลดีของการ

แบ่งปนสิ่งของและ

ผลเสียของการ 

ไม่แบ่งปนสิ่งของ 

แก่ผู้อื่นได้ 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน  

- มีพฤติกรรมที่แสดง

ถึงการรู้จักเปนผู้ให้

และผู้รับ 

   

17-18 

(2 คาบ) 

วันหยุด  

สุดสร้างสรรค์ 

  ✓ - บอกกิจกรรมที่จะ

ทำในวันหยุดได้ 

- ถึงความสำคัญและ

คุณค่าของเวลา  

- วางแผนการใช้ 

เวลาว่างให้เกิด

ประโยชนใ์นวนัหยดุได ้

   

รวมจำนวนคาบ 5 3 10 18

รอยละ 27 18 55 100
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แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวราย§า∫

เร◊ËÕß§ÿ≥≈ัก…≥ะกั∫Õา™ีæ

™ัÈนªระ∂ม»÷ก…าªï∑ีË5วัน∑ีË........เด◊Õน................æ.».............เว≈า...............น.
.............................................................................................................................................................. 

 1. สาระสำคัญ

 การรู้จักอาชีพ มีข้อมูลด้านอาชีพ การรู้จักคุณลักษณะของตนเอง จะทำให้สามารถ

วางแผนเข้าสู่อาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

 2. จุดประสงค์การเรียนรู

 2.1 บอกชื่อและลักษณะของอาชีพที่ตนเองสนใจได้ 

 2.2 บอกคุณลักษณะของบุคคลที่ประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 2.3 เห็นคุณค่าของอาชีพต่าง ๆ 

 3. สาระการเรียนรู

 3.1 บอกชื่อและลักษณะของอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 3.2 บอกคุณลักษณะของบุคคลที่จะประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 4. สมรรถนะสำคัญ

 4.1 การสื่อสาร 

 4.2 การคิด 

 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 5.1 มีวินัย 

 5.2 อยู่อย่างพอเพียง 

 6. ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่21

 6.1 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 6.2 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

 7. วิธีดำเนินกิจกรรม

 7.1 ให้นักเรียนเล่นเกมทายชื่ออาชีพจากการทำท่าทางของนักเรียน (โดยครูนัดหมาย

นักเรียนกลุ่มดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว ประมาณ 5 คน) 
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 7.2 ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับอาชีพที่อยู่ในความสนใจของนักเรียน ในประเด็น 

  - ใครรู้แล้วว่าโตขึ้นอยากเปนอะไร 

  - อาชีพที่นักเรียนสนใจอยากจะเปนมีอาชีพอะไรบ้าง 

  - บันทึกทุกอาชีพที่นักเรียนบอกบนกระดานดำ 

 7.3 แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 คน ให้แต่ละกลุ่มเขียนชื่ออาชีพที่รู้จักมากที่สุด 

ลงในกระดาษที่ครูแจกให้ ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที 

 7.4 ให้แต่ละกลุ่มบอกชื่ออาชีพที่เขียนได้ หากมีกรณีที่นักเรียนบอกชื่ออาชีพ 

ที่ไม่สุจริต ครูต้องให้คำแนะนำเพื่อให้นักเรียนมีความคิดที่ถูกต้อง 

 7.5 ใหน้กัเรยีนแตล่ะคนเลอืกอาชพีทีต่นสนใจ 3 อาชพี แลว้เขยีนคณุลกัษณะของบคุคล 

ที่จะประกอบอาชีพนั้น ลงในใบงาน เรื่อง คุณลักษณะกับอาชีพ 

 7.6 สุ่มนักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และให้เพื่อน ๆ อภิปรายแลกเปลี่ยนถึง

ความเหมาะสมและไม่เหมาะสมของคุณลักษณะผู้ประกอบอาชีพ  

 8. สื่อ/อุปกรณ์/แหลงการเรียนรู

 8.1 กลุ่มนักเรียนที่ทำท่าทางเกมทายชื่ออาชีพ 

 8.2 ใบงาน เรื่อง คุณลักษณะกับอาชีพ 

 8.3 แบบบันทึกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 9. การวัดและประเมินผล

 9.1 วิธีการวัดและประเมินผล 

  - ตรวจใบงาน เรื่อง คุณลักษณะกับอาชีพ 

 9.2 เครื่องมือประเมิน 

  - ใบงาน เรื่อง คุณลักษณะกับอาชีพ 

 9.3 เกณฑ์การประเมิน 

  - ใบงาน เรื่อง คุณลักษณะกับอาชีพ 

   บันทึกได้ครบ 3 อาชีพ ระดับคุณภาพ ดี 

   บันทึกได้   2 อาชีพ ระดับคุณภาพ พอใช้  

   บันทึกได้  1 อาชีพ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 10. กิจกรรมเสนอแนะ

 ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจเพิ่มเติมนอกเหนือ 

จากในชั่วโมงเรียน เพราะนักเรียนบางคนยังบอกคุณลักษณะของบุคคลที่จะประกอบอาชีพนั้น 

ไม่ค่อยชัดเจน 
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 11.บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

 นักเรียนมีความกระตือรือร้นตั้งแต่เล่นเกมทายชื่ออาชีพ บางคนที่ครูไม่ได้นัดหมาย 

ขอเล่นเปนผู้ทายด้วยก็มี นักเรียนแต่ละกลุ่มให้ความร่วมมือในการทำงาน โดยหาชื่ออาชีพที่รู้จัก 

ได้มากพอสมควร ช่วงทำใบงาน มีนักเรียนบางคนทำไม่เสร็จเนื่องจากการทำงานค่อนข้างช้า  

ครูจึงมอบหมายให้นักเรียนเอาไปทำต่อเปนการบ้าน 

 

 

   ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 

   (นางเสาวคนธ์ นาจาน) 

  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่  

   จังหวัดสมุทรปราการ 

  และครูแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ ประจำป 2550  

   สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

   วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 
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„∫ßานเร◊ËÕß§ÿ≥≈ัก…≥ะกั∫Õา™ีæ

ชื่อ.............................................................................ชั้น......................................เลขที่.................... 

ที่ ชื่ออาชีพ คุณลักษณะของบุคคลที่จะประกอบอาชีพ
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แ∫∫∫ัน∑÷กระดั∫§ÿ≥¿าæการªØิ∫ัµิßานราย∫ÿ§§≈

เลขที่ ชื่อ-สกุล จำนวนอาชีพที่บันทึกได สรุประดับคุณภาพ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

เกณฑ์การประเมิน ใบงาน เรื่อง คุณลักษณะกับอาชีพ 

  บันทึกได้ครบ  3   อาชีพ ระดับคุณภาพ ดี 

  บันทึกได้       2   อาชีพ ระดับคุณภาพ พอใช้          

  บันทึกได้       1   อาชีพ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 

หมายเหต ุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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(µัวÕยàาß)

แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว

‚รßเรียนวัดจรเ¢้ „À≠à

ระดั∫™ัÈนªระ∂ม»÷ก…าªï∑ีË6¿า§เรียน∑ีË1ªïการ»÷ก…า2558

ºู้ Õน:นาßเ าว§น∏åนาจาน

คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

1 ฉันดี...ฉันเก่ง    ✓ - บอกความเก่งและ

ความดีของตนเองได้ 

- มีพฤติกรรมที่แสดง

ถึงการเห็นคุณค่า 

ในตนเอง 

1. การสื่อสาร 

2. การคิด 

3. การแก้ปญหา 

4. การใช้ทักษะ

ชีวิต 

5. การใช้

เทคโนโลยี 

1. รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝรู้ใฝเรียน 

5. อยู่อย่าง 

พอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

7. รักความ 

เปนไทย 

8. มีจิต

สาธารณะ 

1. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

2. มีความ

สามารถในการ 

ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการเรียนรู้ 

3. มีทักษะ 

การคิดขั้นสูง 

4. ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

5. ทักษะทาง

สังคม 

6. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

เพือ่การแกป้ญหา 

7. มีความ

สามารถในการ 

ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

8. ทักษะการ

สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ 

ตามช่วงวัย 

2-3 

(2 คาบ) 

เพื่อนรัก- 

รักเพื่อน 

  ✓ - บอกความเก่งและ

ความดีของเพื่อนได้ 

- บอกถึงแนวทาง/ 

วิธีการสร้างความรัก

และความรู้สึกที่ดี 

ต่อเพื่อน 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน  

- เห็นความสำคัญ

ของการแสดงออก 

ซึ่งความรักและ 

เห็นคุณค่าของเพื่อน 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

4 ฉัน...เปน 

คนพิเศษ 

  ✓ - บอกคุณลักษณะ

พิเศษของตนเอง 

- กล้าที่จะบอกผู้อื่น

ถึงคุณลักษณะพิเศษ

ของตนเอง 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการคิดวิเคราะห์  

- นำคุณลักษณะ

พิเศษของตนเอง 

ไปใช้ให้เปน

ประโยชน์ได ้

   

5 มารู้จักตัวเอง

กันเถอะ 

  ✓ - ระบุบุคลิกภาพที่ดี

และไมด่ขีองตนเองได ้

- รับรู้บุคลิกภาพที่ดี

และไม่ดีของเพื่อนได้ 

- ภูมิใจในบุคลิกภาพ

ด้านที่ดีของตนเอง

และชืน่ชมบคุลกิภาพ 

ด้านที่ดีของเพื่อน 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน 

   

6 คิดอย่าง 

มีเหตุผล 

✓   - ระบุรายวิชาที่ทำ

คะแนนได้ดี และมี

ความสุขในการเรียน 

- เล่าถึงความสนใจ 

ความถนัด และ 

ความสามารถ

ทางการเรียน 

- เห็นคุณค่าและ

ความสำคัญของ 

การเรียน 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

7 ยังไม่สาย... 

แก้ไขทัน 

✓   - บอกและพจิารณา

ผลการเรยีนของตนเอง 

ทุกรายวิชาในชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 

- บอกแนวทาง 

ในการพัฒนา 

การเรียนของตนเอง

ให้ดีขึ้น 

- เห็นความสำคัญ

ของการวางแผน 

และจัดวิธีการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

8 ความรู้ 

มีอยู่รอบตัว 

✓   - รู้จักสังเกตและ

แสวงหาความรู้ที่มี

อยู่รอบตัว  

- บอกวธิกีารแสวงหา

ความรู้ที่มีอยู่รอบตัว

ได้  

- มทีกัษะกระบวน 

การคดิและการทำงาน

ร่วมกัน  

- เห็นความสำคัญ

ของความรู้ที่มีอยู่

รอบตัว   

   

9 วางแผนดี 

ชีวิตสดใส 

 ✓  - รู้จักสำรวจตนเอง

เกี่ยวกับความถนัด 

ความสามารถของตน 

และรู้จักสำรวจ

ข้อมูลทางด้าน 

การศึกษาและอาชีพ  

- เห็นความสำคัญ

ของการวางแผนชีวิต 

การเรียนและอาชีพ  
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

10-11 

(2 คาบ) 

หลากหลาย

อาชีพ 

 ✓  - รู้จักพิจารณาทาง

เลือกในการประกอบ

อาชีพ  

- รู้จักตั้งเปาหมาย 

ในการดำเนินชีวิต 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน  

- เห็นคุณค่าของการ

รู้จักวางแผนด้าน

อาชีพ 

   

12-13 

(2 คาบ) 

สุขกาย... 

สุขใจ 

  ✓ - สามารถควบคุม

ตนเองให้ปฏิบัติ 

ตามระเบียบวินัยของ

ห้องเรียนและ

โรงเรียน 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน  

- เห็นคุณค่าของการ

รู้จักควบคุมตัวเอง 

ให้ปฏิบัติตาระเบียบ

วินัย  

   

14-15 

(2 คาบ) 

ก้าวไกลไปกับ

อินเทอร์เน็ต 

✓   - ฝกวธิหีาความรูแ้ละ

ขอ้มลูทีห่ลากหลาย

ผ่านอินเทอร์เน็ต 

- เลอืกวธิกีารเรยีนทีดี่

เพื่อนำมาใช้พัฒนา

ตนเองได้  

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน  

- เห็นคุณค่าของ

แหล่งที่มาของ 

ความรู้และใช้ได้

เหมาะสม  
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

16 ชื่นชมยินดี   ✓ - รูจ้กัแสดงความรูส้กึ

ชื่นชมในความดีงาม

ของตนเองและผู้อื่น  

- เห็นคุณค่าการรู้ 

จุดเด่นของตนเอง

และของเพื่อน 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน 

   

17-18 

(2 คาบ) 

ใจเปนสุข   ✓ - รับรู้อารมณ์  

ความรู้สึกของผู้อื่น 

และให้คำแนะนำ

ช่วยเหลือได้อย่าง

เหมาะสม 

- มทีกัษะกระบวนการ 

ในการทำงานร่วมกัน  

- เห็นความสำคัญ

ของการรูจ้กัชว่ยเหลอื 

ซึ่งกันและกัน  

   

รวมจำนวนคาบ 5 3 10 18

รอยละ 27 18 55 100
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แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวราย§า∫

เร◊ËÕßยัß‰มà าย...แก้ ‰¢∑ัน

™ัÈนªระ∂ม»÷ก…าªï∑ีË6วัน∑ีË........เด◊Õน................æ.».............เว≈า...............น.
.............................................................................................................................................................. 

 1. สาระสำคัญ
 การตรวจสอบและประเมินผลการเรียน เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของตนที่ทำให้ 
ผลการเรียนไม่ดี จะทำให้สามารถหาวิธีแก้ไข/ปรับปรุงพฤติกรรมของตน เพื่อพัฒนาให้ผลการเรียน 
ดีขึ้น 

 2. จุดประสงค์การเรียนรู
 2.1 บอกและพิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 2.2 บอกแนวทางในการพัฒนาการเรียนของตนเองให้ดีขึ้น 
 2.3 เห็นความสำคัญของการวางแผนและจัดวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. สาระการเรียนรู(ประเด็นเนื้อหา)
 3.1  วิเคราะห์ผลการเรียนของตนในแต่ละรายวิชา 
 3.2  ปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่เปนที่พอใจ 

 4. สมรรถนะสำคัญ
 4.1  การสื่อสาร   
 4.2 การคิด 

 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 5.1 มีวินัย 
 5.2 อยู่อย่างพอเพียง 

 6. ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่21
 6.1 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 6.2 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

 7. วิธีดำเนินกิจกรรม
 7.1 ครูซักถามนักเรียนถึงผลการเรียนในปการศึกษาที่ผ่านมาว่านักเรียนได้ 
ผลการเรียนในระดับใดบ้าง 
 7.2 ครูติดแผนภูมิระดับผลการเรียนตามใบความรู้ เรื่อง ระดับผลการเรียน 
 7.3 ครูทบทวนถึงความหมายของระดับผลการเรียน เพื่อให้นักเรียนว่าแต่ละ
ระดับของผลการเรียนหมายความว่าอย่างไร 
 7.4 นักเรียนบันทึกผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ลงในใบงาน เรื่อง แบบ
บันทึกผลการเรียน 
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 7.5 นักเรียนนำเสนอรายวิชาระดับดี รายวิชาระดับปานกลาง และรายวิชาระดับ
ปรับปรุงเปนรายบุคคล 
 7.6 ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนกันถึงสาเหตุที่ทำให้นักเรียนได้ผลการเรียนที่ต้อง
ปรับปรุง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 

 8. สื่อ/อุปกรณ์/แหลงการเรียนรู
 8.1 ใบความรู้ เรื่อง ระดับผลการเรียน 
 8.2 ใบงาน เรื่อง แบบบันทึกผลการเรียน 
 8.3 แบบบันทึกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 9. การวัดและประเมินผล
 9.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
  -  ตรวจใบงาน เรื่อง แบบบันทึกผลการเรียน 
 9.2 เครื่องมือประเมิน 
  - ใบงาน เรื่อง แบบบันทึกผลการเรียน  
 9.3  เกณฑ์การประเมิน  
  - ใบงาน เรื่อง แบบบันทึกผลการเรียน 
   บันทึกได้ครบ 10 สาระ ระดับคุณภาพ ดี 
   บันทึกได้  5-9 สาระ ระดับคุณภาพ  พอใช้  
   บันทึกได้ต่ำกว่า 5 สาระ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง  

10. กิจกรรมเสนอแนะ
 ครูควรให้กำลังใจนักเรียนที่มีผลการเรียนในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ส่งเสริมให้
นักเรียนเอาใจใส่ต่อการเรียนให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะผลการเรียนนั้นมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อ
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

11.บันทึกหลังการจัดกิจกรรม
 นักเรียนบันทึกผลการเรียน และนำเสนอครบทุกคน มีนักเรียนบางคนมีความรู้สึกว่า 
ไม่พอใจในผลการเรียนของตนเอง 
      
   ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 
   (นางเสาวคนธ์ นาจาน) 
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่  
   จังหวัดสมุทรปราการ 
  และครูแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ ประจำป 2550  
   สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

   วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
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„∫§วามรู้เร◊ËÕßระดั∫º≈การเรียน
 

ระดับผลการเรียน  4 หมายถึง   ผลการเรียนดีเยี่ยม 

ระดับผลการเรียน  3.5 หมายถึง ผลการเรียนดีมาก 

ระดับผลการเรียน 3 หมายถึง  ผลการเรียนดี 

ระดับผลการเรียน 2.5 หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี 

ระดับผลการเรียน 2 หมายถึง  ผลการเรียนปานกลาง 

ระดับผลการเรียน 1.5 หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้ 

ระดับผลการเรียน 1 หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 

ระดับผลการเรียน 0 หมายถึง  ผลการเรียนต่ำ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
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„∫ßานเร◊ËÕßแ∫∫∫ัน∑÷กº≈การเรียน

ชื่อ.............................................................................ชั้น......................................เลขที่.................... 

รายวิชาที่ไดผลการเรียน

ระดับดี

(4,3.5,3)

รายวิชาที่ไดผลการเรียน

ระดับปานกลาง

(2.5,2)

รายวิชาที่ไดผลการเรียน

ระดับปรับปรุง

(1.5,1,0)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

สรุป

 รายวิชาที่ได้ผลการเรียนในระดับดี  จำนวน...............................วิชา 

 รายวิชาที่ได้ผลการเรียนระดับปานกลาง        จำนวน................................วิชา 

 รายวิชาที่ได้ผลการเรียนระดับปรับปรุง  จำนวน................................วิชา 
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แ∫∫∫ัน∑÷กระดั∫§ÿ≥¿าæการªØิ∫ัµิßานราย∫ÿ§§≈

เลขที่ ชื่อ-สกุล
คุณภาพการปฏิบัติงาน

จำนวนสาระที่บันทึกได
สรุประดับคุณภาพ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

เกณฑ์การประเมิน ใบงาน เรื่อง แบบบันทึกผลการเรียน 

  บันทึกได้ครบ 10 สาระ ระดับคุณภาพ ดี 

  บันทึกได้  5-9 สาระ ระดับคุณภาพ พอใช้          

  บันทึกต่ำได้กว่า     5   สาระ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 

หมายเหต ุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 



90 การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 

(µัวÕยàาß)

แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว

‚รßเรียน า∏ิµจÿÃา≈ßกร≥åมÀาวิ∑ยา≈ัยΩÉายมั∏ยม

ระดั∫™ัÈนมั∏ยม»÷ก…าªï∑ีË1¿า§เรียน∑ีË1ªïการ»÷ก…า2558

ºู้ Õน:Õ.ดร.รั∫¢วั≠¿ู…าแก้ว,Õ.∑ั»นียå»รีæิæั≤นå,Õ.เก»กร™◊Ëน§้า

คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

1 สีสันชั้นใหม่   ✓ - ได้รู้จักเพื่อนใหม่ 

เรียนรู้วิธีสร้าง 

มิตรใหม่ 

- มีวิธีการเรียน

กิจกรรมแนะแนว 

1. การสื่อสาร 

2. การคิด 

3. การแก้ปญหา 

4. การใช้ทักษะ

ชีวิต 

5. การใช้

เทคโนโลยี 

1. รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝรู้ใฝเรียน 

5. อยู่อย่าง 

พอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

7. รักความ 

เปนไทย 

8. มีจิต

สาธารณะ 

1. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

2. มีความ

สามารถในการ 

ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการเรียนรู้ 

3. มีทักษะ 

การคิดขั้นสูง 

4. ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

5. ทักษะทาง

สังคม 

6. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

เพือ่การแกป้ญหา 

7. มีความ

สามารถในการ 

ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

8. ทักษะการ

สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ 

ตามช่วงวัย 

2-3-4 

(3 คาบ) 

คุณค่า...น่ารู้

เรื่องการเรียน 

✓   - ได้เรียนรู้โครงสร้าง

หลักสูตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

และเกณฑ์การจบ

หลักสูตรชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 

- เรียนรู้ความสำคัญ

ของบริการแนะแนว 

5 ค้นหาตัวเอง   ✓ - วิเคราะห์ลักษณะ

ของตนเอง 

- รู้จักตนเองจาก 

ผลการวิเคราะห์

คุณลักษณะ 

จากแบบประเมิน 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

6 เตรียมตัวสอบ ✓   - มีแนวทางการ 

เตรียมตนเอง 

ด้านการเรียน  

ด้านสุขภาพกาย 

และจิตใจให้พร้อม 

จะสอบ 

   

7-8 

(2 คาบ) 

สังคมสัมพันธ์ 

ฉันและเพื่อน 

  ✓ - สำรวจความ

สัมพันธ์ระหว่าง

ตนเองกับกลุ่มเพื่อน 

- มีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนา

ตนเองให้อยู่ร่วมกับ

คนอื่นในสังคม 

- เรียนรู้คุณค่าและ

ความสำคัญของ

เพื่อนและการรักษา

ความเปนเพื่อน  

   

9-10-

11 

(3 คาบ) 

คุณค่าของ

อาชีพ 

 ✓  - เรียนรู้ลักษณะ 

และคุณค่าของ 

อาชีพสุจริตต่อการ

ดำรงชีวิต 

   

12 ความในใจ    ✓ - สำรวจความรู้สึก

นึกคิดที่มีต่อตนเอง

และบุคคลอื่น 

   

13-14 

(2คาบ) 

เรารักโรงเรียน   ✓ - ศึกษาความเปนมา

และประวัติของ

โรงเรียน 

- ประเมินความรู้สึก

นึกคิดที่มีต่อโรงเรียน 

และการพัฒนา

โรงเรียนให้น่าอยู่ 

และให้สังคมชื่นชม

คุณความดี 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

15-16 

(2 คาบ) 

ถนนอาชีพ  ✓  - ไดข้อ้มลูอาชพีสจุรติ 

ในปจจุบันที่ควรรู้จัก 

- สำรวจความสนใจ 

ในอาชีพ 

   

17 การแก้ปญหา    ✓ - ศึกษาหาวิธีการ 

แก้ปญหาเฉพาะหน้า 

และฝกการใช้ 

ไหวพริบ 

   

18 ฉลาดเรียนรู้ 

สู่ความสำเร็จ 

✓   - เปรียบเทียบระดับ

ความสามารถ

ทางการเรียนของตน

ในรายวิชาต่าง ๆ 

- ค้นหาวิธีปฏิบัติตน

เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาผลการเรียน 

- ประเมินผลการ

เรยีนรูต้ามจดุประสงค์ 

ทัศนคติในการเรียน

วิชากิจกรรม

แนะแนวและวิธี 

จัดกิจกรรม 

   

รวมจำนวนคาบ 5 5 8 18

รอยละ 28 28 44 100
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แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวราย§า∫

เร◊ËÕß§้นÀาµ้นเÕß

™ัÈนมั∏ยม»÷ก…าªï∑ีË1วัน∑ีË........เด◊Õน................æ.».............เว≈า...............น.
.............................................................................................................................................................. 

 1.สาระสำคัญ
 การค้นหาตนเอง จะทำให้เราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตนเอง และสามารถ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ เลือกอาชีพได้เหมาะสมกับตนเองในอนาคต 

 2. จุดประสงค์การเรียนรู
 2.1 วิเคราะห์ลักษณะของตนเองได้ 
 2.2 รู้จักตนเองจากการวิเคราะห์คุณลักษณะจากแบบประเมิน 

 3.สาระการเรียนรู
 มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน การรู้จักและเข้าใจตนเองจึงเปนสิ่งสำคัญ เพราะ
ทำใหเ้รารูน้สิยัทีแ่ทจ้รงิของตนเอง โดยเฉพาะดา้นความถนดั ความสนใจ ความชอบ เปนตน้ การทีเ่รา
ไม่รู้จักตนเองจะทำให้เรามีความสับสน ไม่รู้ว่าตนเองเปนคนแบบไหน อยากทำอะไร อยากเปนอะไร  
ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตได้ 

 4.สมรรถนะสำคัญ
 4.1 การคิด 
 4.2 การใช้ทักษะชีวิต 

 5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ซื่อสัตย์สุจริต 

 6.ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่21
 6.1 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 6.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปญหา 

 7. วิธีดำเนินกิจกรรม
 7.1 นักเรียนและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เช่น 
ในชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน ในด้านการมีคุณลักษณะที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ การมีคุณธรรม ฯลฯ  
ว่าควรมีลักษณะที่ดีอย่างไรบ้าง เช่น ความเอื้อเฟอเผื่อแผ่ ความใฝรู้ใฝเรียน ความเมตตา เปนต้น 
 7.2 ครใูหน้กัเรยีนออกมาเลา่เหตกุารณท์ีต่นเองเคยประสบวา่ สงัคมทีน่กัเรยีนอยูอ่ยา่ง
มีความสุขนั้น การแสดงออกของบุคคลนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้นักเรียนประทับใจ 

 7.3 ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 เรื่อง ลักษณะของฉัน 
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 7.4 ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ตนเองจากการทำแบบประเมิน ลงในใบงานที่ 2 เรื่อง 

คุณลักษณะของฉัน 6 อย่าง เพื่อค้นหาลักษณะเด่นของตนเอง 

 7.5 ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คุณลักษณะของฉัน 

 7.6 นักเรียนสรุปลักษณะของตนเองจากใบงานที่ 2 เรื่อง คุณลักษณะของฉัน 6 อย่าง 

นำเสนอหน้าชั้น 

 8. สื่อ/อุปกรณ์/แหลงเรียนรู

 8.1  ใบงานที่ 1 เรื่อง ลักษณะของฉัน 

 8.2  ใบงานที่ 2 เรื่อง คุณลักษณะของฉัน 6 อย่าง 

 8.3  แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คุณลักษณะของฉัน 

 9. การวัดและประเมินผล

 9.1 ครสูงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน ไดแ้ก ่การตอบคำถามของนกัเรยีน ความรบัผดิชอบ 

ความตั้งใจในการทำงาน 

 9.2 ครูตรวจใบงานที่ 2 คุณลักษณะของฉัน 6 อย่าง ของนักเรียน ถ้านักเรียน 

สามารถวิเคราะห์ตนเองได้อย่างน้อย 4 อย่าง ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 9.3 ครปูระเมนิความรูค้วามเขา้ใจจากการทำแบบทดสอบหลงัเรยีน เรือ่ง คณุลกัษณะ

ของฉัน   

 10. กิจกรรมเสนอแนะ

 ครูส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวิธีการค้นหาตนเองในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 

 11. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

 นักเรียนส่วนใหญ่รู้จักลักษณะของตนเองมากขึ้น ครูกระตุ้นให้นักเรียนที่มักจะหา

ตนเองไม่พบว่าต้องการเปนอะไร มีความสนใจหรือมีความถนัดด้านใด ได้ทำกิจกรรมในลักษณะ 

เช่นนี้บ่อย ๆ  

 นักเรียนบางคนไม่กล้าพูดถึงลักษณะของตนเอง และขาดความมั่นใจ 

 

  ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 

  (นางพรทิพย์ โมกศรี) 

  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 

  สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 

  ครูแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำป 2558 

   สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

  วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. ................. 
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คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่าคุณลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี้ ตรงกับลักษณะของตนหรือไม่ 

 ตามความเปนจริง แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับคะแนน 

 ระดับ  4 หมายถึง   ตรงกับลักษณะของตนเองมากที่สุด 

 ระดับ  3 หมายถึง ตรงกับลักษณะของตนเองมาก 

 ระดับ 2 หมายถึง ตรงกับลักษณะของตนเองปานกลาง 

 ระดับ      1 หมายถึง  ตรงกับลักษณะของตนเองน้อย 

 ระดับ 0 หมายถึง ตรงกับลักษณะของตนเองน้อยที่สุด 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

4 3 2 1 0 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

4 3 2 1 0 
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เกณฑ์การใหคะแนน

เกณฑ์การประเมิน

 80-100 หมายถึง มีคุณลักษณะดีมาก 

  70-79 หมายถึง มีคุณลักษณะดี 

  60-69 หมายถึง มีคุณลักษณะปานกลาง 

  50-59 หมายถึง มีคุณลักษณะพอใช้ 

   0-49 หมายถึง มีคุณลักษณะต้องปรับปรุง 

 

ขอที่ ระดับคะแนน การใหคะแนน

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18 

และ 20 

4 5 

3 4 

2 3 

1 2 

0 1 

7, 10, 12, 13, 15 และ 19 4 1 

3 2 

2 3 

1 4 

0 5 
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คำชี้แจง ให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคุณลักษณะที่ให้คะแนนตนเองในใบงานที่ 1  และ 

 พจิารณาเลอืกออกมา 6 อยา่งทีน่กัเรยีนมคีณุลกัษณะเดน่ในตนเองขอ้นัน้ มคีะแนนมาก 

 และเมื่อเวลาใคร ๆ นึกถึงนักเรียน จะต้องนึกถึงในด้านเหล่านั้นมากกว่าด้านอื่น ๆ  

 เช่นกัน 
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คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคำถามต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าข้อใดถูกต้องที่สุด โดยการทำเครื่องหมาย  

 × บนอักษร ก ข ค หรือ ง 

 

 1. ข้อใดต่อไปนี้ถือว่าเปนคุณลักษณะเด่นของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต 

   ก. มีเสน่ห์ กิริยามารยาทเรียบร้อย ข. ชอบคบกับคนที่มีฐานะสูงกว่าตน 

   ค. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ง. ขี้เกรงใจคน อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ 

 2. ข้อใดต่อไปนี้เปนคุณลักษณะเด่นของตนเอง 

   ก. ลักษณะนิสัย ข. บุคลิกภาพ 

   ค. ความสามารถ ง. ถูกทุกข้อ 

 3. ถ้านักเรียนจะประกอบอาชีพเปนนักบริหาร นักเรียนควรมีคุณลักษณะเด่นในข้อใดต่อไปนี้ 

  มากที่สุด 

   ก. ขี้เกรงใจ ข. ชอบผจญภัยตื่นเต้น 

  ค. มีอารมณ์อ่อนไหว ง. ชักจูงคนอื่นให้คล้อยตาม 

 4. ข้อใดเปนลักษณะเด่นที่ดี 

  ก. ฉุนเฉียว โกรธง่าย ข. เบื่อหน่ายชีวิตปจจุบัน 

  ค. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ ง. ชอบให้ผู้อื่นกระทำตามความคิดของตน 

 5. สุดาประกอบอาชีพเปนช่างเสริมสวย คุณลักษณะใดที่นักเรียนคิดว่าสุดาควรมีให้มากที่สุด 

   ก. เมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อคนอื่น 

   ข สนุกสนาน ร่าเริง มีอารมณ์ขันอยู่เสมอ เข้ากับคนง่าย 

   ค. รักความยุติธรรมและไม่ยอมเสียเปรียบผู้อื่น 

   ง. ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดคดโกงเอาเปรียบผู้อื่น 

 6. คุณลักษณะเด่นในข้อใดต่อไปนี้ที่นักเรียนควรมีมากที่สุดในขณะที่ยังเปนนักเรียน 

   ก. สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี 

   ข.  สนใจใฝหาความรู้อยู่เสมอ 

  ค. ชอบท้าทายหรือชอบแข่งขัน 

   ง. รสนิยมสูงใช้ของทันสมัย 

 7. คนเราทุกคนย่อมมีคุณลักษณะเด่นของตนเองแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดต่อไปนี้ 

  ก.  สิ่งแวดล้อม ข. กรรมพันธุ์ 

  ค.  การอบรมเลี้ยงดู ง.  ถูกทุกข้อ 
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 8.  สนใจใฝหาความรู้อยู่เสมอ คุณลักษณะเด่นดังกล่าวนี้มีคุณค่าในแง่ใดต่อการดำเนินชีวิต 

  ก. ไม่โดนบุคคลอื่นว่าเราโง่ ข. นำไปพัฒนาตนเองเพื่ออนาคต 

  ค. เปนคนไม่หยุดนิ่ง ง. เพื่อความเพลิดเพลิน 

 9.  ข้อใดต่อไปนี้ถือว่าเปนประโยชน์จากการนำคุณลักษณะเด่นของตนเองมาใช้ในเชิงสร้างสรรค์ 

  ก.  ไม่พอใจน้อง หาเรื่องทะเลาะวิวาท ข. รวมกลุ่มกับเพื่อนจัดค่ายอาสาพัฒนา 

  ค.  ประหยัด มัธยัสถ์ คิดก่อนซื้อ ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค 

 10.  นักเรียนคิดว่าคุณลักษณะเด่นของคนเราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้หรือไม่ 

  ก. ได้ เพราะเราสามารถเรียนรู้และฝกฝนได้ ข. ได้ เพราะเราอยากให้คนอื่นชื่นชมเรา 

  ค. ไม่ เพราะเปนสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ง. ไม่ เพราะติดตัวมาตั้งแต่เกิด 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องคุณลักษณะของฉัน

 

 1. ค 2. ง 3. ง 4. ค 5. ข 

 6. ข 7. ง 8. ข 9. ง 10. ก 

 

 

การแปลผล 1) ให้คิดข้อถูก ข้อละ 10 คะแนน 

 2) รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด แล้วแปลผลตามเกณฑ์การประเมิน (ท้ายใบงานที่ 1) 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

1 แรกเราพบกัน

รอยอดีต 

  ✓ - ได้สร้างข้อตกลง 

ในการอยู่ร่วมกัน 

ตลอดภาคเรียน 

- สำรวจการใช้ 

เวลาวา่งและกจิกรรม

ที่ประทับใจระหว่าง

ปดภาคเรียน 

- ได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ 

ของตนเองกับเพื่อน 

1. การสื่อสาร 

2. การคิด 

3. การแก้ปญหา 

4. การใช้ทักษะ

ชีวิต 

5. การใช้

เทคโนโลยี 

1. รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝรู้ใฝเรียน 

5. อยู่อย่าง 

พอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

7. รักความ 

เปนไทย 

8. มีจิต

สาธารณะ 

1. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

2. มีความ

สามารถในการ 

ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการเรียนรู้ 

3. มีทักษะ 

การคิดขั้นสูง 

4. ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

5. ทักษะทาง

สังคม 

6. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

เพือ่การแกป้ญหา 

7. มีความ

สามารถในการ 

ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

8. ทักษะการ

สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ 

ตามช่วงวัย 

2-3 

(2 คาบ) 

การเรียน 

ของฉัน 

✓   - ประเมินการเรียน

และหาแนวทาง 

ในการปรับปรุง/ 

พัฒนาการเรียน 

- ฝกวางแผนการเรยีน

ใหป้ระสบความสำเรจ็ 

4-5 

(2 คาบ) 

การทำตนให้

เปนที่รักของ

คนในสังคม 

  ✓ - เรียนรู้วิธีปฏิบัติตน

ในการอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ 

- ฝกการแสดง 

บทบาทสมมติ 

ตามบทบาทหน้าที่ 

ในสังคม 



102 การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 

คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

6 การใช้เวลา

อย่างมีคุณค่า 

✓   - เรียนรู้คุณค่าของ

การใช้เวลาอย่าง 

มีคุณค่า 

- วางแผนการใช้เวลา

ได้อย่างเหมาะสม

เพื่อการเรียน 

และการสอน  

   

7-8 

(2 คาบ) 

ถ้าฉันเปน

ผู้นำ 

  ✓ - สำรวจลักษณะ

ความเปนผูน้ำของตน 

- เรียนรู้ลักษณะ 

การเปนผู้นำที่ดี 

- ฝกบทบาทสมมติ

การเปนผู้นำ 

   

9 เทศกาลปใหม่    ✓ - ศึกษาความสำคัญ

ของเทศกาลปใหม่ 

- อธิบายวิธีประดิษฐ์

และส่งบัตรอวยพร 

ใหแ้กบ่คุคลทีร่กัของตน 

   

10 ความถนัด

ทางด้าน 

การเรียน 

✓   - สำรวจและประเมิน

ความถนัดทาง 

การเรียนของตน 

   

11-12 

(2 คาบ) 

ความถนัด 

กับอาชีพ 

 ✓  - สำรวจอาชีพ 

ที่สอดคล้องกับ 

ความถนัดด้านต่าง ๆ 

   

13-14 

(2 คาบ) 

ค่านิยม 

ในอาชีพ 

 ✓  - สำรวจค่านิยม 

ในการประกอบอาชพี

ของตน 

- ทดลองเลือกอาชีพ

ที่สอดคล้องกับ 

ค่านิยมของตน 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

15 ก้าวย่าง 

ที่มั่นคง 

  ✓ - ศึกษาและวิเคราะห์

ประสบการณ์ 

การทำงานของ

บุคคลตัวอย่าง  

- รู้จักลักษณะของ

คนที่ประสบความ

สำเร็จในอาชีพ 

- สำรวจอาชพีในชมุชน 

ของตนเอง 

   

16-17 

(2 คาบ) 

การเลือก

อาชีพของ

ชุมชน 

 ✓ - รู้จักอาชีพ 

หลากหลาย 

และฝกสัมภาษณ์ 

ผู้ประกอบการ 

เกี่ยวกับอาชีพ 

ในชุมชน 

- ฝกเลือกอาชีพ

อย่างมีเหตุผล  

   

18 การประเมนิผล

การจัด

กิจกรรม

แนะแนว 

✓   - ประเมินผล 

การเรียนรู้ 

ตามจุดประสงค์ 

- ประเมินทัศนคติ

การเรียนวิชา

กิจกรรมแนะแนว

และวิธีการจัด

กิจกรรม 

   

รวมจำนวนคาบ 5 7 6 18

รอยละ 28 39 33 100
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แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวราย§า∫
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 1.สาระสำคัญ
 การศึกษาและวิเคราะห์การกระทำของบุคคลตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน 
มีการดำรงชีวิตที่สงบสุข เปนแบบอย่างที่ดีที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความชื่นชมและเกิดความต้องการ 
จะปฏิบัติตาม  

 2.จุดประสงค์การเรียนรู
 2.1  ศึกษาและวิเคราะห์ประสบการณ์การทำงานของบุคคลตัวอย่าง 
 2.2  รู้จักลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ 
 2.3  สำรวจอาชีพในชุมชนของตนเอง 

 3.สาระการเรียนรู
 อาชีพมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และเกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ 
เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความพึงพอใจในตนเอง การประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 
จะทำใหบ้คุคลเกดิความรูส้กึภาคภมูใิจในตนเอง รูส้กึวา่ตนมคีณุคา่ การทีบ่คุคลจะประสบความสำเรจ็
ไดน้ัน้ อาจตอ้งพบกบัอปุสรรคตา่ง ๆ แตเ่รากส็ามารถผา่นไปไดถ้า้เรามคีวามพยายามอยา่งไมม่ทีีส่ิน้สดุ 

 4. สมรรถนะสำคัญ
 การใช้ทักษะชีวิต 

 5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 5.1  อยู่อย่างพอเพียง 
 5.2  มุ่งมั่นในการทำงาน 

 6. ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่21
 6.1 ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 6.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปญหา 

 7. วิธีดำเนินกิจกรรม
 7.1 นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่าง ๆ  
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 7.2 ครใูหน้กัเรยีนศกึษากรณตีวัอยา่งจากใบความรู ้เรือ่ง เกรด็ชวีติ กรณศีกึษา : สาวเสริฟ์ 
ซึ่งเปนเกร็ดชีวิตของคุณภาวดี วิเชียรรัตน์ นางสาวไทยป 2538 ที่เริ่มทำงานตั้งแต่อายุห้าขวบ 
ปจจบุนัเปนพธิกีรและนางแบบชือ่ดงั และยงัเปนนกัเขยีนอสิระทีม่ผีลงานตดิอนัดบัขายด ี และมกีจิการ
ร้านอาหารของตัวเอง 
 7.3 ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกร็ดชีวิตของคุณภาวดี วิเชียรรัตน์ ถึงการดำเนินชีวิต 
ที่ทำให้ประสบความสำเร็จว่า จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้  
  - สู้งาน  -  รู้จักการวางแผนและแก้ไขปญหาเฉพาะหน้า 
  - มีสติ  -  ไม่หวั่นไหวกับอุปสรรค 
  - มีความมุ่งมั่น  -  สามารถปรับตนเองให้เข้ากับคนอื่นได้ง่าย 
  -  อดทน  -  เชื่อมั่นตนเองในเรื่องต่าง ๆ ที่คิดและทำ 
  -  รู้จักวางแผนการดำเนินชีวิต ฯลฯ 
 7.4 ครูให้นักเรียนไปสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในชุมชนของตนเอง
ตามใบงาน เรื่อง การสัมภาษณ์ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต และนำมาจัดปายนิเทศในห้องเรียน และ
ให้นักเรียนมาศึกษาอาชีพจากปายนิเทศด้วยตนเอง เพื่อนำแนวคิดอาชีพที่ประสบความสำเร็จ 
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการดำเนินชีวิต 

 8. สื่อ/อุปกรณ์/แหลงเรียนรู
 8.1  ใบความรู้ เรื่อง เกร็ดชีวิต กรณีศึกษา : สาวเสิร์ฟ 
 8.2  ใบงาน เรื่อง สัมภาษณ์ผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ  

 9. การวัดและประเมินผล
  9.1 ครสูงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน ไดแ้ก ่การตอบคำถามของนกัเรยีน ความรบัผดิชอบ 
ความตั้งใจในการทำงาน 
  9.2 ครูตรวจใบงาน สัมภาษณ์ผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ ของนักเรียน ถ้านักเรียน
ได้รับคะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 10. กิจกรรมเสนอแนะ
 ครูควรแทรกคุณธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ 

 11. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม
 นักเรียนสัมภาษณ์อาชีพได้อย่างหลากหลาย ทำให้เกิดการเรียนรู้ในการทำงานและ
คณุลกัษณะของผูท้ีป่ระกอบอาชพี นกัเรยีนไดเ้หน็แนวทางในการประกอบอาชพีทีป่ระสบความสำเรจ็ 
และนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม  
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 ครูและนักเรียนอาจจะเลือกผลการสัมภาษณ์อาชีพที่น่าสนใจ ให้นักเรียนนำเสนอหน้า
ชั้นเรียนอย่างน้อย 2-3 อาชีพ 
 จากการตอบคำถามในห้องเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
  

 

  ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 

  (นางพรทิพย์ โมกศรี) 

  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 

  สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา มหาสารคาม เขต 2 

  ครูแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำป 2558 

   สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

  วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. ................. 
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„∫§วามรู้เร◊ËÕßเกรÁด™ีวิµกร≥ี»÷ก…า: าวเ ิรåø

 ดิฉันเติบโตในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ พ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่ดิฉันอายุสองขวบ 

แม่เลี้ยงดิฉันกับน้องสาวต้องเปลี่ยนไปทำธุรกิจหลายอย่าง เช่น อพาร์ตเมนต์ ร้านอาหาร  

คอฟฟช็อป มินิมาร์ท เปนต้น ดิฉันเริ่มทำงานตั้งแต่จำความได้ อายุห้าขวบเคยยกน้ำแข็งถังใหญ่

จากหน้าร้านไปเทใส่ตู้หลังบาร์ พอโตสักหน่อย แม่ก็ให้นั่งเฝาเคาน์เตอร์ในร้านมินิมาร์ท  

เสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปช่วยแม่ขายของจิปาถะที่ตลาดนัด บางทีแยกกันขายเพราะต้องหาเงิน 

ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ พอแมต่ัง้รา้นใหด้ฉินัเสรจ็เรยีบรอ้ย กต็อ้งรบีขบัรถขา้มไปอกีเมอืงใกล ้ๆ เพือ่เปดแผง

ลักษณะเดียวกัน 

 พออาย ุ15 ป เรยีนอยูช่ัน้มธัยมกเ็ริม่ทำงานไดค้า่จา้งเปนครัง้แรก โดยสมคัรทีร่า้นอาหาร

ฟาสฟูดส์ชื่อดัง คนรับสมัครบอกว่างานหนักนะ ดิฉันบอกว่าไม่มีปญหา แต่พอไปทำวันแรก 

ก็รู้ว่า งานหนักจริง ๆ ต้องเก็บโตะ เก็บจาน และดูแลลูกค้าด้วย เพราะร้านนี้เน้นการดูแลลูกค้า

เปนอันดับหนึ่ง ดิฉันทำงานที่นี่อยู่ปกว่าก็เข้ามหาวิทยาลัย และย้ายออกไปเช่าหอพักอยู่ 

ตามลำพังค่าใช้จ่ายแพงขึ้นมากจึงต้องทำงานที่ร้านอาหารอีกสองแห่ง 

 ระหว่างทำงานรู้สึกเหนื่อยมากแต่บอกตัวเองว่าเปนงานชั่วคราว พอเรียนจบและ 

เลิกทำงานถึงได้รู้ว่างานนี้มีคุณค่าและได้เรียนรู้มากมาย อย่างเช่น เราต้องพยายามสังเกตว่า

ลูกค้าเปนคนอย่างไรและชอบอะไรเปนพิเศษจะได้ทิปเยอะ ๆ การเดินเสิร์ฟแต่ละเที่ยวก็ต้อง 

ให้ได้งานมากที่สุดเพื่อประหยัดเวลา หรือเมื่ออาหารบางอย่างหมด เราก็ต้องหาทางอธิบาย 

ให้ลูกค้าเข้าใจและโน้มน้าวให้เขาสั่งอาหารที่มีอยู่ ถ้าลูกค้าเยอะจนต้องยืนรอโตะ เราก็ชวนคุย

ไม่ให้ลูกค้าหงุดหงิด ที่สำคัญแม้งานจะหนักเพียงไร บริการที่ดีต้องยิ้มแย้มตลอด 

 ประสบการณ์จากงานเสิร์ฟอาหารสามร้าน รวมแล้วสัปดาห์ละเกือบ 50 ชั่วโมง 

หล่อหลอมให้ดิฉันเปนคนอดทนสู้งาน รู้จักการวางแผนและแก้ไขปญหาเฉพาะหน้า ปจจุบัน

ดิฉันทำงานหลายอย่างพร้อม ๆ กัน โดยไม่หวั่นไหวหากเกิดปญหา เพราะรู้ว่าเพียงตั้งสติให้มั่น 

กจ็ะหาทางออกได ้ดฉินัขอบคณุงานในชว่งวยัรุน่เสมอทีเ่ตรยีมพรอ้มใหด้ฉินัทำงานไดด้จีนทกุวนันี ้

 ภาวดี วิเชียรรัตน์ นางสาวไทยปี 2538 ปจจุบันเปนพิธีกร

และนางแบบชื่อดังนอกจากนี้ยังเปนนักเขียนอิสระที่มีผลงานติดอันดับ

ขายดีและมีกิจการรานอาหารของตัวเอง
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„∫ßานเร◊ËÕß ัม¿า…≥åºู้ªระ ∫§วาม ”เรÁจ„นÕา™ีæ

ชื่อ.............................................นามสกุล.................................ชั้น..................เลขที่..................... 

 

คำชี้แจง ใหน้กัเรยีนไปสมัภาษณบ์คุคลทีป่ระสบความสำเรจ็ในชมุชนคนละ 1 อาชพี  และนำมาสง่ 

 ในสัปดาห์ต่อไป และคัดเลือกอาชีพที่น่าสนใจ นำมาจัดปายนิเทศในห้องเรียน 

 • ประวัติ  ชื่อ.............................................สกุล.........................................อายุ................ป 

 • ที่อยู่...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

 • ลักษณะงาน.......................................................................................................................... 

 • ผู้ร่วมงาน.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 • การดำเนินงาน...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

 • จุดหมายปลายทางของชีวิตและผลงาน................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

 • ปญหาและอุปสรรค/วิธีแก้ปญหาในการดำเนินงาน.............................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 • ความสำเร็จ/ความภูมิใจ......................................................................................................  

............................................................................................................................................................. 

 • คุณลักษณะนิสัยรักการทำงานของบุคคลที่ผู้เรียนสัมภาษณ์ ได้แก่....................................... 

.............................................................................................................................................................. 

 • ข้อเสนอแนะอื่น ๆ................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

ภาพอาชีพที่นักเรียนสัมภาษณ์
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(µัวÕยàาß)

แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว

‚รßเรียน∫้านเมÁกด”

ระดั∫™ัÈนมั∏ยม»÷ก…าªï∑ีË3¿า§เรียน∑ีË1ªïการ»÷ก…า2558

ºู้ Õน:นาßæร∑ิæยå‚มก»รี

คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

1 การสำรวจ 

ผลการเรียน 

✓   - ประเมนิผลการเรยีน

และหาแนวทาง 

ในการปรับปรุง/

พัฒนาการเรียน 

- วางแผนการเรียน

ใหป้ระสบความสำเรจ็ 

1. การสื่อสาร 

2. การคิด 

3. การแก้ปญหา 

4. การใช้ทักษะ

ชีวิต 

5. การใช้

เทคโนโลยี 

1. รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝรู้ใฝเรียน 

5. อยู่อย่าง 

พอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

7. รักความ 

เปนไทย 

8. มีจิต

สาธารณะ 

1. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

2. มีความ

สามารถในการ 

ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการเรียนรู้ 

3. มีทักษะ 

การคิดขั้นสูง 

4. ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

5. ทักษะทาง

สังคม 

6. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

เพือ่การแกป้ญหา 

7. มีความ

สามารถในการ 

ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

8. ทักษะการ

สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ 

ตามช่วงวัย 

2 บุคลิกภาพ

โดดเด่น 

  ✓ - สำรวจคุณลักษณะ

ของตนเอง 

3-4 

(2 คาบ) 

ท่องโลกกว้าง

ทางการศึกษา

และอาชีพ 

✓   - สามารถวางแผน

การศึกษาต่อเมื่อ 

จบชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 

- รู้จักสถานศึกษาต่อ

ทั้งสายสามัญและ

สายอาชีพ 

5 เข็มทิศเวลา   ✓ - สามารถจัดตาราง

เวลาในแต่ละวัน 

ได้อย่างเหมาะสม 

6 สำรวจความ

สนใจในอาชีพ  

 ✓  - สำรวจความสนใจ

ในการประกอบอาชพี

ของตน 

7 ยาสีฟนหลอด

ประวัติศาสตร์  

  ✓ - นักเรียนรู้จักใช้

สิ่งของอย่างประหยัด 

8 ค่านิยม 

ในอาชีพ 

 ✓  - สำรวจค่านิยม 

ในการประกอบอาชพี 

ของตน 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

9 ความสามารถ

ของฉัน 

 ✓  - สำรวจความสามารถ

ของตนเอง 

   

10 เส้นชีวิต ✓   - สามารถวางแผน

การศึกษาต่อเมื่อจบ  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

- มีเปาหมายในการ

เลือกใช้ชีวิต 

   

11 โล่ชีวิต   ✓ - สำรวจตนเอง  

และวางแผนอนาคต  

   

12 มารู้จักอาชีพ

กันเถอะ 

 ✓  - ได้รู้จักคุณสมบัติ

ของผูท้ีป่ระกอบอาชพี 

ในกลุ่มอาชีพที่ตน

สนใจ   

- สามารถค้นคว้า 

หาข้อมูลคุณสมบัติ

ของคนทำงาน 

ในอาชีพต่าง ๆ จาก 

สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้ 

   

13 มีปญหา

ปรึกษาใครดี 

  ✓ - รู้วิธีจัดการกับ

ความคับข้องใจ 

- รู้วิธีการแก้ปญหา 

ที่เกิดขึ้น 

   

14 การสร้าง

ความสำเร็จ

ให้กับตัวเอง 

✓   - สามารถกำหนด 

เปาหมายระยะสั้น

เพื่อนำไปสู่ความ

สำเร็จให้กับตนเองได้ 

- สามารถวางแผน

และกำหนดแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อบรรลุ 

เปาหมายได้ 

   

15 วางแผนด ี

มชียัไปกวา่ครึง่ 

 ✓  - เห็นความสำคัญ

ของการรู้จักตนเอง   

- สามารถบอกสิ่ง 

ที่ควรคำนึงในการ

วางแผนเลือกอาชีพ

ในอนาคต   
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

16 ท่องตลาด

แรงงาน 

 ✓  - ไดท้ราบถงึกฎหมาย

แรงงานเบื้องต้น   

- เกรด็ความรู ้

เกีย่วกบัอาชีพ และ

แหล่งที่จะไปติดต่อ

ขอความช่วยเหลือ 

เมื่อพบปญหา 

   

17 การคบเพื่อน   ✓ - บอกความสำคัญ

ของเพื่อนได้ 

- บอกลักษณะของ

เพื่อนที่อยากคบได้ 

- บอกข้อบกพร่อง

ของตนเองในการคบ

เพื่อนได้  

   

18 เทคนิคการทำ

ข้อสอบ 

✓   - สามารถบอกเทคนคิ

การทำข้อสอบได้ 

   

รวมจำนวนคาบ 6 6 6 18

รอยละ 33.33 33.33 33.33 100
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แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวราย§า∫

เร◊ËÕß∑àÕß‚≈กกว้าßการ»÷ก…าแ≈ะÕา™ีæ

™ัÈนมั∏ยม»÷ก…าªï∑ีË3วัน∑ีË........เด◊Õน............æ.»...........เว≈า..................น.
.............................................................................................................................................................. 

 1.สาระสำคัญ
 ข้อมูลโลกกว้างการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีหลากหลาย
หลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของนักเรียน อีกทั้ง 
เปนจุดเริ่มต้นในการเลือกเรียนเพื่อก้าวสู่โลกของงาน อาชีพในอนาคต การศึกษาและพิจารณา 
ข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้าน จะช่วยให้นักเรียนตัดสินใจวางแผนการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม  

 2.จุดประสงค์การเรียนรู
 2.1  บอกความสำคัญของการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านได้ 
 2.2  บอกเส้นทางการศึกษาต่อสายสามัญได้ 
 2.3  บอกเส้นทางการศึกษาต่อสายอาชีพและหลักสูตรเฉพาะทางได้ 

 3. สาระการเรียนรู
 ข้อมูลโลกกว้างการศึกษาต่อสำหรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 4. สมรรถนะสำคัญ
 4.1  การคิด 
 4.2  การใช้ทักษะชีวิต 
 4.3  การใช้เทคโนโลยี 

 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝรู้ใฝเรียน 

 6.ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่21
 6.1  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 6.2  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปญหา 

 7.วิธีดำเนินกิจกรรม
 7.1  ครอูธบิายการวางแผนการศกึษาตอ่ เมือ่จบชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 ประเดน็การรบัรู้
ข้อมูลที่เปนจริงและครอบคลุมรอบด้าน เรื่องโลกกว้างการศึกษาต่อจะช่วยให้การตัดสินใจของ
นักเรียนสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง 
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 7.2 ครูนำเสนอสื่อ Power Point เรื่อง แผนภูมิโลกกว้างการศึกษาของผู้จบชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  
 7.3 แจกใบความรู้ เรื่อง การศึกษาต่อสายสามัญ ให้นักเรียนศึกษา ครูอธิบายเพิ่มเติม
เรื่องแผนการเรียนในสายสามัญ แนวทางการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่สนใจเรียนสายสามัญ และ 
องค์ประกอบการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย (Admissions) ประกอบสื่อ Power Point  
และให้นักเรียนซักถาม 
 7.4 แจกใบความรู้ เรื่อง การศึกษาต่อสายอาชีพ ให้นักเรียนศึกษา ครูอธิบายเพิ่มเติม
เรื่องประเภทวิชาที่เปดสอน หลักสูตร สถานศึกษาที่เปดสอนทั้งรัฐบาลและเอกชน เส้นทาง 
การประกอบอาชีพ ประกอบสื่อ Power Point และให้นักเรียนซักถาม 
 7.5 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการศึกษาต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 

 8. สื่อ/อุปกรณ์/แหลงเรียนรู
 8.1  Power Point เรื่อง แผนภูมิโลกกว้างการศึกษาของผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 8.2  ใบความรู้ เรื่อง การศึกษาต่อสายสามัญ  
 8.3  ใบความรู้ เรื่อง การศึกษาต่อสายอาชีพ  
 8.4  ใบงาน เรื่อง ฉันจะเตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง 

 9.การวัดและประเมินผล
 ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ได้แก่ การตอบคำถามของนักเรียน  

 10.กิจกรรมเสนอแนะ
 ครูส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวิธีการค้นหาตนเองในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 

 11.บันทึกหลังการจัดกิจกรรม
 นักเรียนส่วนใหญ่รู้จักแนวทางการศึกษาต่อในสายสามัญและสายอาชีพ  
 นักเรียนบางคนขาดความมั่นใจในการเลือกศึกษาต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 
 
  ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 
  (นางปยะพรรณ พูนทรัพย์) 
  ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีวิทยา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  ครูแนะแนวผู้อุทิศตน ประจำป 2558 
   สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

  วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .................   
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„∫§วามรู้เร◊ËÕßการ»÷ก…าµàÕ าย ามั≠

 การศึกษาต่อสายสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เปนทางเลือก

ทางหนึ่งสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งมุ่งเรียนวิชาพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อ 

ในชั้นอุดมศึกษา ใช้เวลาเรียนปกติ 3 ป มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายสามัญอยู่ 3 หน่วยงาน คือ 

 1. สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก ่ โรงเรยีนรฐับาลทัว่ประเทศ 

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปดรับสมัครและสอบคัดเลือกตามนโยบายกระทรวง

ศึกษาธิการ  

 2. สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดแ้ก ่โรงเรยีนมธัยมสาธติของมหาวทิยาลยั 

ต่าง ๆ 

 3. สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน(สช.) ไดแ้ก ่โรงเรยีนเอกชนทีเ่ปดสอน

ในชั้น ม.4-ม.6 ซึ่งมีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

เสนทางการศึกษาตอสายสามัญแสดงไดตามแผนขางลางนี้

การเลือกกลุมการเรียนสายสามัญ

 กลุ่มการเรียนในสายสามัญ จัดเปนกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่มการเรียน ได้แก่ 

 1. กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (หรือสายวิทย์-คณิต) 

 2. กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (หรือสายศิลปคำนวณ) 

. 3. กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศที่ 2 (หรือสายศิลปภาษา) 
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„∫§วามรู้เร◊ËÕßการ»÷ก…าµàÕ ายÕา™ีæ

 การศึกษาต่อสายอาชีพ เปนทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

ซึง่มุง่ศกึษาและฝกฝนวชิาชพีสาขาใดสาขาหนึง่โดยเฉพาะ เพือ่จบออกมาประกอบอาชพีเปนชา่ง

ในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่เรียน เช่น ระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ และระดับผู้ชำนาญการ

เฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดับเทคนิค) 

หลักสูตรที่เปดสอนสายอาชีพ มี 3 ระดับ คือ 

 1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียนต่อจากชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 เปนเวลา 3 ป 

 2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียนต่อจากระดับ 

ปวช. 2 ป 

 3. หลักสูตรระดับวิชาชีพระยะสั้น ใช้เวลาเรียนตามที่กำหนดแต่ละสาขางานที่เรียน 

 การเรียนสายอาชีพ สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้  

โดยสามารถศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฯลฯ 

เสนทางการศึกษาตอสายอาชีพแสดงได้ตามแผนภาพข้างล่างนี ้

หมายเหต ุ อายุที่ปรากฏในแผนภูมิเปนการกำหนดโดยเฉลี่ย 
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 รÿªแนว∑าßการเµรียมµัว

1. ค้นหาความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตน  

2. เลือกกลุ่มการเรียนที่เหมาะสมกับ ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง  

 เพราะจะมีผลต่อความสุขและความสำเร็จในการเรียน 

3. ต้องตั้งใจเรียนทุกรายวิชาตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 เพราะผลการเรียน 6 ภาคเรียน (3 ป)  

 เปนองค์ประกอบสำคัญในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   

4. ตั้งใจฝกฝนทักษะทางด้านภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และการคิดคำนวณ 

„∫ßานเร◊ËÕß©ันจะเµรียมæร้Õม ูà‚≈กกว้าß

เมื่อศึกษาขอมูลแลวฉันมีขอสรุปดังนี้

1. ฉันจะเรียนตอดาน........................................................................................................

 ที่..................................................................................................................................

 เพราะ..........................................................................................................................

2. ฉันจะออกไปชวยครอบครัวทำงานเกี่ยวกับ.................................................................

3. ฉันตองเตรียมความพรอมโดยวิธี

 - ................................................................................................................................

 - ...............................................................................................................................

 - ................................................................................................................................

 

ลงชื่อ..................................................วันที่.........................................
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(µัวÕยàาß)

แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระยะยาว

‚รßเรียนæิริยา≈ัยจัßÀวัดแæรà

ระดั∫™ัÈนมั∏ยม»÷ก…าªï∑ีË4¿า§เรียน∑ีË1ªïการ»÷ก…า2558

ºู้ Õน:นาß∑Õß∑ิæยå ันªÉาแก้ว

คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

1 ปฐมนเิทศ   ✓ - สร้างความเข้าใจ 

ในการเรียนรู้ 

ในระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

- เตรียมความพร้อม 

ที่จะเรียนรู้ 

ที่หลากหลาย 

1. การสื่อสาร 

2. การคิด 

3. การแก้ปญหา 

4. การใช้ทักษะ

ชีวิต 

5. การใช้

เทคโนโลยี 

1. รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝรู้ใฝเรียน 

5. อยู่อย่าง 

พอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

7. รักความ 

เปนไทย 

8. มีจิต

สาธารณะ 

1. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

2. มีความ

สามารถในการ 

ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการเรียนรู้ 

3. มีทักษะ 

การคิดขั้นสูง 

4. ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

5. ทักษะทาง

สังคม 

6. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

เพือ่การแกป้ญหา 

7. มีความ

สามารถในการ 

ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

8. ทักษะการ

สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ 

ตามช่วงวัย 

2 เรยีนเกง่... 

เรยีนอยา่งไร 

✓   - พัฒนาทักษะ 

ในการเรียนและหา

แนวทางในการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

การเรียน 

-ฝกวางแผนการเรียน

ใหป้ระสบความสำเรจ็ 

3 อาชีพ 

ที่ใฝฝน... 

สัมพันธ์กับ

บุคลิกภาพ 

 ✓  - เข้าใจความสัมพันธ์

ของบุคลิกภาพกับ

ธรรมชาติของแต่ละ

ลักษณะอาชีพ 

ที่หลากหลาย 

4 แนะแนว... 

เพือ่ชวีติ 

  ✓ - ทบทวนและเนน้ยำ้

ความสำคญัของ

กจิกรรมแนะแนว 

ทีม่ตีอ่ชวีติประจำวนั  
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

5 ชวีติทีม่ ี

เปาหมาย 

  ✓ - ฝกวางเปาหมาย

ชีวิตทั้งด้านการเรียน  

การศึกษาต่อ 

และอาชีพ และการ

ปรับตัวในสังคม 

ให้มีความสุข 

   

6 บคุลกิภาพ 

ทีส่งา่งาม 

  ✓ - มคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

ในความแตกต่าง 

ของธรรมชาติ 

ของบุคลิกภาพ 

ของมนุษย์ 

- สามารถค้นหา

ความความถนัด 

และความสนใจของ

ตนเอง  

   

7 ตวัตน 

ทีค่น้พบได ้

  ✓ - สำรวจและทำ 

แบบทดสอบ

บุคลิกภาพ ทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสังคม 

- สามารถค้นหา 

จดุเดน่ จดุควรพฒันา

ในบุคลิกภาพของตน 

- ฝกพฒันาบคุลกิภาพ 

ของตนด้วยตนเอง

และประเมินผล 

เมื่อครบตามเวลา 

ที่กำหนดการพัฒนา 

   

8 สู.่..สถาบนั 

การศกึษา 

ทีก่า้วไกล 

✓   - เข้าใจกระบวนการ

ค้นหา รวบรวม

วิเคราะห์ สังเคราะห์

ข้อมูลเฉพาะด้าน

จากแหล่งต่าง ๆ 

ดว้ยวธิกีารเทคโนโลย ี

ที่หลากหลาย 

และทันสมัย 

   



การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 119

คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

9 งานดี... 

มีอนาคต 

 ✓  - สามารถเชื่อมโยง

ลักษณะเฉพาะตน

และศักยภาพของ

ตนเองกับความ

ต้องการของตลาด

แรงงาน  

   

10 รู้เท่าทันสื่อ   ✓ - รู้จักเลือกและ 

เข้าถึงสื่อต่าง ๆ  

ได้อย่างฉลาด 

   

11 คิด... 

วิเคราะห์... 

สังเคราะห์ 

เชิงระบบ 

  ✓ - สามารถคดิวเิคราะห ์

ติดสังเคราะห์ข้อมูล

เฉพาะด้าน  

อย่างเปนระบบ 

   

12 ก้าวต่อไป... 

ที่ต้องใส่ใจ 

✓   - เข้าใจในลักษณะ

ตนเองให้สอดคล้อง

กับอาชีพในอนาคต

ตามสภาพจริง 

ในสังคมปจจุบัน 

   

13 สานภูมิ

ปญญาไทย... 

ใส่ใจอาชีพ

ท้องถิ่น 

จังหวัดแพร่ 

 ✓  - รู้จักและภาคภูมิ 

ในลักษณะอาชีพ 

และแหล่งอาชีพ 

ในท้องถิ่นตนเอง 

ของบรรพบุรุษ 

   

14 รู้เท่าทัน 

ความรัก 

  ✓ - เข้าใจในธรรมชาติ

ของความรัก และรู้

เท่าทันอารมณ์รัก

ของตนเองและเพื่อน

ต่างเพศ 

   

15 เส้นทางการ

ศึกษา 

✓   - เลือกคณะ สาขา 

และสถาบนัการศกึษา

ให้สอดคล้องกับ

ความพรอ้มของตนเอง 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

16 ไขอาชีพ... 

สู่อาเซียน 

 ✓  - มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ตามลักษณะและ

ความต้องการ 

ของอาชีพอาเซียน  

   

17  ทักษะชีวิต... 

พิชิตทุก 

ย่างก้าว 

สู่อาเซียน 

  ✓ - มีทักษะในด้าน

สังคม ด้านการคิด

และด้านการเผชิญ

อารมณ ์พรอ้มปรบัใช ้

ในชีวิตประจำวัน 

ในสังคมโลก  

   

18 จติสาธารณะ... 

สร้างคน... 

สร้างชาติ 

  ✓ - ปลูกฝงและสร้าง

จิตสำนึกให้แก่ผู้เรียน

ในการบำเพ็ญตน 

ให้เปนประโยชน์ 

ตอ่ครอบครวั โรงเรยีน 

ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 

- มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการจัด

กิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน ์

ตามความถนัด 

และความสนใจ 

ในลักษณะ 

อาสาสมัคร 

   

รวมจำนวนคาบ 4 4 10 18

รอยละ 22 22 56 100
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แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวราย§า∫

เร◊ËÕßจิµ า∏าร≥ะ... ร้าß§น... ร้าß™าµิ

™ัÈนมั∏ยม»÷ก…าªï∑ีË4วัน∑ีË.........เด◊Õน.................æ.»...........เว≈า..............น.
.............................................................................................................................................................. 

 1.สาระสำคัญ
 พฤติกรรมที่ควรได้รับการปลูกฝงแก่เยาวชนที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การมีจิต
สาธารณะ ซึ่งจะแสดงออกโดยการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
ผู้ที่มีจิตสาธารณะจะเปนบุคคลที่เปนแบบอย่างในการทำความดี และเปนแรงจูงใจที่ดีของเด็ก 
และเยาวชนให้เติบโตเปนคนดีในอนาคต  

 2.จุดประสงค์การเรียนรู
 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของจิตสาธารณะ 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ 

 3.สาระการเรียนรู
 การมีจิตสาธารณะ หมายถึง การทำในสิ่งที่เปนประโยชน์ต่อส่วนรวม ช่วยเหลือ แก้ไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกัน ดูแลเอาใจใส่สาธารณะสมบัติที่เปนของส่วนรวม การปฏิบัติตน 
เปนผูม้จีติสาธารณะสามารถทำไดโ้ดยการใหค้วามชว่ยเหลอืผูท้ีเ่ดอืดรอ้น เชน่ บรจิาคเสือ้ผา้เครือ่งนุง่หม่ 
อาหาร น้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัย การทำความสะอาดลานวัด การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจน 
เปนต้น ผู้มีจิตสาธารณะจะไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว จะมีความภูมิใจในตนเอง และยังเปนการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 

 4.สมรรถนะสำคัญ
 4.1  การคิด 
 4.2  การแก้ปญหา 
 4.3 การใช้ทักษะชีวิต 

 5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 5.1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 5.2  มีจิตสาธารณะ 

 6.ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่21
 6.1  มีทักษะการคิดขั้นสูง 
 6.2  มีทักษะทางสังคม 
 6.3  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปญหา 

 6.4  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
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 7.วิธีดำเนินกิจกรรม
 7.1 ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลในสังคมที่นักเรียนรู้จัก ซึ่งบุคคลนั้นทำกิจกรรม 
ที่เปนประโยชน์ต่อสังคม มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม เช่น ดาราที่ไปจัดกิจกรรมที่บ้านพักคนชรา 
เปนต้น  
 7.2  ครถูามนกัเรยีนวา่ มใีครเคยทำกจิกรรมเพือ่สงัคมบา้ง ทำอะไร ทำทีไ่หน ทำกบัใคร 
ให้นักเรียนออกมาเล่าให้เพื่อนฟงสั้น ๆ  
 7.3  ครูถามความรู้สึกของนักเรียนที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม 
 7.4 ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง จิตสาธารณะ  
 7.5 ครูให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 7.6 ครสูุม่ใหน้กัเรยีนออกมาเลา่กจิกรรมทีน่กัเรยีนคดิและออกแบบดว้ยตนเองจากใบงาน 
 7.7 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรมในคาบนี้ 

 8.สื่อ/อุปกรณ์/แหลงเรียนรู
 8.1  ใบความรู้ เรื่อง จิตสาธารณะ 
 8.2  ใบงาน เรื่อง กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

 9.การวัดและประเมินผล
 9.1 ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ได้แก่ การตอบคำถามของนักเรียน ความ 
รับผิดชอบ ความตั้งใจในการทำงาน 
 9.2  ครูให้นักเรียนเล่า กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม จากใบงานของตน ถ้านักเรียน
สามารถเล่ากิจกรรมที่ตนต้องการทำเพื่อสังคมได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 10.กิจกรรมเสนอแนะ
 ครสูง่เสรมิใหน้กัเรยีนทำกจิกรรมจติสาธารณะ เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัการเสยีสละเพือ่สว่นรวม 
และการสร้างความมีคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง 

 11. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม
 นักเรียนรู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่เพื่อนออกมาเล่าหน้าชั้น และเกิดแรงจูงใจในการทำ
กจิกรรมเพือ่สงัคม นกัเรยีนมคีวามสขุทีไ่ดท้ำเพือ่คนอืน่แสดงออกถงึการเสยีสละ นำ้ใจ เมตตา กรณุา 
 ครูและผู้ปกครอง ควรส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
 
  ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 
  (นางทองทิพย์ สันปาแก้ว) 
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 
  ครูแนะแนวเก่ง ดี มีคุณภาพ ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ป 2558 

  วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .................   
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„∫§วามรู้เร◊ËÕßจิµ า∏าร≥ะ

 จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง ภาวะจิตใจของบุคคลที่เปนความรู้สึก 

นึกคิด ความปรารถนาอยากให้ความร่วมมือ ด้วยแรงกาย แรงสมอง การเสียสละของตนเอง 

เพื่อร่วมช่วยเหลือ-สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ให้เจริญยิ่งขึ้น เช่น การปลูกปา 

อนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร รักษาสาธารณสมบัติ และการทำประโยชน์ให้แก่บุคคล ชุมชน เปนต้น 

แนวทางการสรางจิตสาธารณะ

 การที่บุคคลจะสร้างตนให้เปนคนมีจิตสาธารณะ เปนการฝกฝนความรับผิดชอบ 

ในตนเองที่จะสร้างให้เกิดคุณลักษณะเฉพาะตนได้โดย 

 1. ตระหนักเสมอว่าตนเปนส่วนสำคัญที่จะต้องรับผิดชอบสังคมและประเทศชาติ 

 2. สร้างวินัยในตนเองให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เปนของส่วนรวม  

 3. หาวิธีกำจัดปญหาและผลกระทบที่เกิดกับสังคม ให้ถือว่าปญหานั้นคือปญหา 

ของตน เช่น การทิ้งขยะให้ถูกที่ การแยกขยะ การประหยัดน้ำ-ไฟฟา ฯลฯ 

 4. เคารพและปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคมและกฎหมาย 

 5. ยึดหลักธรรมมะในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำสอนในทุกศาสนา 

ต่างสอนให้คนทำความดีซึ่งจะทำให้ตนเองและสังคมเปนสุข 
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„∫ßานเร◊ËÕßกิจกรรม ร้าß รร§å ัß§ม

ชื่อ..................................................นามสกุล....................................ชั้น.................เลขที่........... 

 

1. ชื่อกิจกรรม........................................................................................................................... 

2. เหตุผลในการทำกิจกรรมนี้ 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

3. วัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรม 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

4. สถานที่และวันเวลาในการจัดกิจกรรม 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

6. วิธีดำเนินการจัดกิจกรรม 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำกิจกรรม 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

1 15 นาที 

มีความหมาย 

(สำรวจ 

ผลการเรียน) 

✓   - สำรวจตนเอง 

เกี่ยวกับกิจกรรม 

ที่ทำช่วงปดภาคเรียน 

- วเิคราะหผ์ลการเรยีน

และเสนอแนวทาง 

ในการปรับปรุง

พัฒนาตนเอง 

- ตั้งเปาหมาย

สำหรับการเรียน 

ในภาคการศกึษาปลาย 

1. การสื่อสาร 

2. การคิด 

3. การแก้ปญหา 

4. การใช้ทักษะ

ชีวิต 

5. การใช้

เทคโนโลยี 

1. รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝรู้ใฝเรียน 

5. อยู่อย่าง 

พอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

7. รักความ 

เปนไทย 

8. มีจิต

สาธารณะ 

1. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

2. มีความ

สามารถในการ 

ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการเรียนรู้ 

3. มีทักษะ 

การคิดขั้นสูง 

4. ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

5. ทักษะทาง

สังคม 

6. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

เพือ่การแกป้ญหา 

7. มีความ

สามารถในการ 

ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

8. ทักษะการ

สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ 

ตามช่วงวัย 

2-3 

(2 คาบ) 

กลยุทธ์ 

การเรียน 

✓   - วิเคราะห์รูปแบบ

การเรียนของตน 

- นำเสนอแนวทาง

การปฏิบัติเกี่ยวกับ

วิธีเรียนและการสอบ 

4-5 

(2 คาบ) 

การมองโลก

ในแง่ดี 

  ✓ - สำรวจการคิด 

เกี่ยวกับการมอง

ตนเองและผู้อื่น 

- ฝกการคิดดี ทำดี 

6 คุณธรรม 

(ความกตัญู)  

  ✓ - สำรวจความรู้สึก

ของตนเองต่อผู้มี

พระคุณ 

- ฝกปฏิบัติดีเพื่อ

ตอบแทนบุญคุณ 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

7 การสร้าง

ความเชื่อมั่น 

  ✓ - ประเมินระดับ

ความเชื่อมั่น 

ในตนเอง และฝก 

วิธีสร้างความเชื่อมั่น

ในตนเอง 

   

8 การสร้าง

ความสำเร็จ

ในอาชีพ 

  ✓ - สำรวจและฝก

ความมุ่งมั่นตั้งใจจริง

ในการสร้างความ

สำเร็จในงานอาชีพ 

   

9 การขจัด

ความเครียด 

  ✓ - สำรวจระดับ

ความเครียดใน

ตนเอง 

- นำเสนอและฝก

การขจัดความเครียด

ด้วยตนเอง 

   

10-11 

(2 คาบ) 

โฆษณาอาชีพ  ✓  - ฝกสร้างผลงานจาก

คุณลักษณะของ

อาชีพต่าง ๆ 

- วิเคราะห์

คุณลักษณะของ

อาชีพที่ตนสนใจ 

- ฝกตัดสินใจเลือก

อาชีพตาม

คุณลักษณะของตน 

   

12 ความคิด

สร้างสรรค์ 

  ✓ - ฝกสร้างผลงาน 

โดยใช้ความคิด

สร้างสรรค์  

   

13 อาชีพที่ใฝฝน   ✓  - อธิบายลักษณะ

อาชีพที่สนใจ 

- วางแผนการศกึษาตอ่ 

และประกอบอาชีพ 

ที่ใฝฝนและ 

เหมาะสมกับตนเอง 

   

14-15 

(2 คาบ) 

ความถนัด

ทางการเรียน 

✓   - ประเมินและฝกทำ

แบบทดสอบความ

ถนัดทางการเรียน 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

16-17 

(2 คาบ) 

แนวทางพิชิต 

Admissions 

✓   - เรียนรู้เทคนิค 

ในการเตรียมตัวสอบ 

Admissions 

   

18 การประเมิน 

(การเรียน 

การสอน) 

✓   - ประเมินผล 

การเรียนรู้ตาม 

จุดประสงค์ 

- ประเมินทัศนคติ

การเรียนวิชา

กิจกรรมแนะแนว

และวิธีการจัด

กิจกรรม 

   

รวมจำนวนคาบ 8 3 7 18

รอยละ 44 18 38 100
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แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวราย§า∫

เร◊ËÕßÕา™ีæ∑ีË „ΩÉΩíน

™ัÈนมั∏ยม»÷ก…าªï∑ีË5วัน∑ีË.........เด◊Õน..................æ.»...........เว≈า.............น.
.............................................................................................................................................................. 

 1. สาระสำคัญ

 ความสำเรจ็ในชวีติของบคุคลอยา่งหนึง่ คอื การไดป้ระกอบอาชพีทีด่ใีนอนาคต นกัเรยีน 

หลายคนมีความฝนตั้งแต่เด็กว่าอยากเปนหมอ อยากเปนทหาร อยากเปนครู อยากเปนดีไซเนอร์ 

อยากเปนนักข่าว เปนต้น ซึ่งบางคนก็สามารถเปนได้ตามที่ตนปรารถนา แต่บางคนก็ไม่สามารถ

ประสบความสำเร็จอาจเปลี่ยนใจไปทำอาชีพอื่น ๆ ที่ตนสนใจหรือชอบมากกว่า ดังนั้น การที่นักเรียน

มีความใฝฝนว่าโตขึ้นต้องการจะประกอบอาชีพใด อาจเปนแนวทางที่ดีเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถ

สร้างฝนสู่อนาคตได้ตามต้องการ 

 2.จุดประสงค์การเรียนรู

 2.1 อธิบายลักษณะอาชีพที่สนใจ 

 2.2  วางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่ใฝฝนและเหมาะสมกับตนเอง 

 3.สาระการเรียนรู

 อาชีพในปจจุบันมีความหลากหลาย มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งอาชีพบางอาชีพ

มีความน่าสนใจและมีความต้องการในตลาดแรงงานมาก หากนักเรียนมีความรู้ในอาชีพต่าง ๆ  

มากขึ้น และสามารถวางแผนการเรียนที่ดีตรงตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตน 

จะทำให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการประกอบอาชีพนั้นต่อไป  

 4.สมรรถนะสำคัญ

 4.1  การคิด 

 4.2  การใช้เทคโนโลยี 

 5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 5.1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 5.2  มุ่งมั่นในการทำงาน 

 6.ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่21

 6.1  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 6.2  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

 6.3  ทักษะชีวิตและอาชีพ 
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 7.วิธีดำเนินกิจกรรม

 7.1  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่าง ๆ มีอาชีพ

ใดบ้างที่น่าสนใจ 

 7.2  ครูให้นักเรียนพูดถึง “อาชีพที่ตนสนใจ” คนละ 1 อาชีพ 

 7.3 ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง อาชีพที่น่าสนใจ 

 7.4 ครูให้นักเรียนทำใบกิจกรรม เรื่อง อาชีพที่ฉันใฝฝน 

 7.5 นักเรียนและครูช่วยกันสรุปข้อคิดและประโยชน์จากการทำกิจกรรม 

 7.6  ครูให้นักเรียนไปค้นคว้าอาชีพที่น่าสนใจและแปลกใหม่ในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม  

 8.สื่อ/อุปกรณ์/แหลงเรียนรู

 8.1  ใบความรู้ เรื่อง อาชีพที่น่าสนใจ 

 8.2  ใบงาน เรื่อง อาชีพที่ฉันใฝฝน 

 9.การวัดและประเมินผล

 9.1  ครสูงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน ไดแ้ก ่การตอบคำถามของนกัเรยีน ความรบัผดิชอบ 

ความตั้งใจในการทำงาน 

 9.2  ครูตรวจใบกิจกรรม เรื่อง อาชีพที่ฉันใฝฝน ของนักเรียน ถ้านักเรียนตอบคำถาม

และกรอกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 10.กิจกรรมเสนอแนะ

 ครูสอดแทรกคุณธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ 

 11.บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

 นักเรียนยังรู้จักอาชีพไม่หลากหลาย ครูให้นักเรียนไปค้นคว้าข้อมูลอาชีพที่น่าสนใจ 

แปลกใหม่ทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งอาชีพที่ขาดแคลนและเปนที่ต้องการของตลาดแรงงานด้วย 

      
 
  ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 

  (นางกาญจนา นาคปจฉิมสกุล) 
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

  วันที่.......... เดือน...........................พ.ศ. .................   
 



130 การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 

„∫§วามรู้เร◊ËÕßÕา™ีæ∑ีËนàา น„จ

 ปจจุบันมีอาชีพที่น่าสนใจมากมาย หากนักเรียนมีการวางแผนที่ดี วิเคราะห์ 
ความต้องการของตนเองว่าสนใจประกอบอาชีพใด จะเปนประโยชน์ต่อการเลือกศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพได้ตรงความสามารถของตนเอง อาชีพที่น่าสนใจมีดังนี้ 
 1. เกงเฉพาะดาน งานรายไดดี ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จะต้องมีความรู้ 
ความสามารถในการประกอบอาชีพนั้น ๆ โดยตรง จึงจะทำงานได้ดี ต้องศึกษาเฉพาะสาขา 
ไม่ใช่ใครก็จะประกอบอาชีพก็ได้ จึงต้องมีความเก่งและมีรายได้ดีด้วย เช่น แพทย์ พยาบาล 
สถาปนิก วิศวกร นักบิน เปนต้น 
 2. นักสื่อสารและงานสรางมิตรภาพ เปนลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน
และประชาสัมพันธ์ ได้แก่ นักเขียน นักข่าว มัคคุเทศก์ ต้องชอบความตื่นเต้น ท้าทาย 
สนุกสนาน ไม่จำเจ และมีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปญหาเฉพาะหน้าได้ดี  
 3. งานไอที ในยุคดิจิตอลนี้ อาชีพที่น่าสนใจและสร้างรายได้ดีให้กับคนที่มี 
ความสามารถด้านนี้ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ นักวางแผนระบบคอมพิวเตอร์ 
เปนต้น ซึ่งต้องศึกษาการเขียนโปรแกรม การออกแบบข้อมูลเชิงระบบที่สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. งานบริการ งานด้านนี้เปนที่ต้องการอย่างมากมาย มีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก 
ไดแ้ก ่ แอรโ์ฮสเตส และสจวต งานออรแ์กไนเซอร ์ งานจดัเลีย้งทัง้ในและนอกสถานที ่ งานบรกิาร
ด้านอาหาร ซึ่งเปนงานที่สนุก หากผู้สนใจมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
ได้อย่างดี จะมีความก้าวหน้า และรายได้ดี 
 5. งานดีไซน์ เปนงานสร้างสรรค์ที่ต้องการคนที่มีใจรัก มีความอดทน มีพรสวรรค์
ชอบศึกษางานหลากหลาย มีการดัดแปลงงานที่ทันสมัย โดดเด่น สวยงาม ทั้งดีไซน์เสื้อผ้า 
เครื่องประดับ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้งานมีความแตกต่าง เปนที่สนใจของผู้ลงทุน 
 6. งานการตลาด งานขายรายไดด้ ีตอ้งทำงานหนกั มทีกัษะการเจรจาตอ่รอง การสือ่สาร 
โน้มน้าวใจหากมีบุคลิกภาพที่ดี ฉลาด มีไหวพริบที่ดี โอกาสและความก้าวหน้าในชีวิตดีแน่นอน 
 7. งานฟรีแลนซ ์ งานอิสระที่น่าสนใจในยุคนี้ ไม่ว่าจะเปนช่างทำผม ช่างแต่งหน้า 
ช่างภาพ นักเขียนขายสินค้าบนเว็บไซต์ รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถและชีวิตไม่ต้องอยู่ภายใต้
การกดดัน 
 8. นกักจิกรรม ลกัษณะงาน ไดแ้ก ่รบัจา้งจดังานเปดตวัสนิคา้ นกัจดัอเีวนท ์รปูแบบ 
การจดังานจะมคีวามหลากหลาย เนน้ความคดิแปลกใหม ่ทำงานแขง่กบัเวลาและมคีวามทนัสมยั 
 9. ธุรกิจสวนตัว อาชีพนี้ต้องมีความรู้ในสิ่งที่ตนทำให้มากที่สุด มีความขยัน อดทน 
กล้าเสี่ยง เพราะต้องมีการลงทุนสูง ถ้ามีช่องทางที่ดี ก็จะประสบความสำเร็จ 

ได้อย่างงดงาม 
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„∫ßานเร◊ËÕßÕา™ีæ∑ีË©ัน„ΩÉΩíน

ชื่อ..................................................นามสกุล....................................ชั้น.................เลขที่........... 

 

1. อาชีพที่ฉันใฝฝน คือ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนี้............................................................................................ 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

3. ลักษณะงานที่ทำ.................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

4. สถานที่ทำงาน......................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

5. ความรู้ความสามารถ การศึกษา............................................................................................. 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

6. ความก้าวหน้า......................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

7. เงินเดือนและสวัสดิการ........................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 
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(µัวÕยàาß)
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

1 นาฬกาชีวิต   ✓ - ประเมินการใช้เวลา

ของตนเองในช่วงปด

ภาคเรียน 

- กำหนดเปาหมาย

การเรยีนและวางแผน 

การใช้เวลาของ

ตนเองได ้

1. การสื่อสาร 

2. การคิด 

3. การแก้ปญหา 

4. การใช้ทักษะ

ชีวิต 

5. การใช้

เทคโนโลยี 

1. รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝรู้ใฝเรียน 

5. อยู่อย่าง 

พอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

7. รักความ 

เปนไทย 

8. มีจิต

สาธารณะ 

1. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

2. มีความ

สามารถในการ 

ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการเรียนรู้ 

3. มีทักษะ 

การคิดขั้นสูง 

4. ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

5. ทักษะทาง

สังคม 

6. มีความ

สามารถในการ

แสวงหาความรู้

เพือ่การแกป้ญหา 

7. มีความ

สามารถในการ 

ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

8. ทักษะการ

สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ 

ตามช่วงวัย 

2 วิเคราะห์ 

ผลการเรียน  

✓   - สำรวจผลการเรียน

ของชั้น ม.4-5 

- วิเคราะห์ 

ผลการเรียนของตน

เปรียบเทียบกับรุ่นพี่

ที่ผ่านการคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศึกษา 

3 เส้นทาง 

สู่ดวงดาว 

✓   - วางแผนการศึกษา

ตามความต้องการ

ของตนเอง 

- เรียนรู้วิธีการสร้าง

ความภาคภูมิใจ 

ในตนเอง 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

4-5 สู่ความสำเร็จ

ในอนาคต 

✓   - รับทราบข้อมูลใน

การเตรียมตัวสอบ

ตรง Admissions 

และทุนการศึกษา

ต่าง ๆ 

- อภิปรายวิธีการ

เรียนในสถาบัน

อุดมศึกษาในคณะ

วิชาต่าง ๆ 

   

6-7 

(2 คาบ) 

เตรียมตัว

ศึกษาต่อ 

(ปรับ

บุคลิกภาพ 

สู่สังคม) 

  ✓ - เรียนรู้วิธีการวางตัว 

- ฝกบุคลิกภาพ 

เพื่อเตรียมตัวสอบ

สัมภาษณ์เข้า 

ศึกษาต่อในสถาบัน

อุดมศึกษา 

   

8-9 

(2 คาบ) 

อาชีพไหน 

ที่ใช่เรา 

 ✓  - ทำแบบทดสอบ

อาชีพแปลผลและ 

นำไปใช้ประกอบ 

การตัดสินใจ 

   

10-11 

(2 คาบ) 

แผนการ 

จัดเวลา

เตรียมสอบ 

วัดความรู้ฯ 

✓   - วางแผนการจดัเวลา

ทบทวนบทเรียน

สำหรับการสอบ 

วัดความรู้ฯ 

- อภิปรายวิธีการ

ทบทวนบทเรียน

แต่ละวิชา 

- กำหนดเปาหมาย

การคัดเลือกเข้า

ศึกษาต่อในสถาบัน

อุดมศึกษา 

- ทดลองทำข้อสอบ

วัดความรูฯ้ วเิคราะห์ 

คะแนนที่ไ่ดเ้ปนรอ้ยละ 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

12 ผู้นำ-ผู้นำ   ✓ - อภิปรายลักษณะ

ของผู้นำที่ดีจากกรณี

ศึกษา 

- ประเมินลักษณะ

ผู้นำในตนเอง 

- วิเคราะห์ลักษณะ

ของผู้นำที่ช่วยให้การ

ทำงานประสบ 

ความสำเร็จ 

   

13-14 

(2 คาบ) 

นานาทัศนะ

อาชีพ 

 ✓  - ฟงบรรยายเรื่อง 

อาชีพยุคปจจุบัน 

- เลือกอาชีพที่ตน

ต้องการ 

- อภิปรายเพื่อหา

แนวทางการเตรียม

ความพร้อมเพื่อ

ประกอบอาชีพ 

   

15-16 

(2 คาบ) 

โครงการ

พัฒนาชุมชน  

  ✓ - ศึกษาสภาพปญหา

ของชุมชน 

- เขียนโครงการ

พัฒนาชุมชนจาก

ข้อมูลจริง 

- หาแนวทาง 

ที่จะร่วมปฏิบัติตน 

ในการพัฒนาชุมชน 

   

17 จะรักใครดี   ✓ - เขียนลักษณะที่ดี

ของเพื่อนชายและ

หญิงที่อยากคบหา 

- อภิปรายแนวทาง

การวางตัวตาม

บทบาทของตนเอง

ในสังคม 
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คาบที่ ชื่อเรื่อง

ขอบขายงานแนะแนว

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

เปาหมาย

กา
รศ

ึกษ
า

อา
ชีพ



สว
นต

ัวแ
ละ

สัง
คม



สมรรถนะ

สำคัญ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ความสามารถ

และทักษะ

ในศตวรรษที่21

18 การประเมนิผล

การจัด

กิจกรรม

แนะแนว 

✓   - ประเมินผล 

การเรียนรู้ 

ตามจุดประสงค์ 

- ประเมินทัศนคติ

การเรียนวิชา

กิจกรรมแนะแนว

และวิธีการจัด

กิจกรรม 

   

รวมจำนวนคาบ 7 4 7 18

รอยละ 39 22 39 100
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แºนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวราย§า∫

เร◊ËÕßเ ้น∑าß ูàดวßดาว

™ัÈนมั∏ยม»÷ก…าªï∑ีË6วัน∑ีË.........เด◊Õน..................æ.»...........เว≈า.............น.
.............................................................................................................................................................. 

 1. สาระสำคัญ

 ความสำเรจ็ในชวีติของนกัเรยีนทีท่ำใหเ้กดิความภาคภมูใิจอยา่งหนึง่ คอื การไดศ้กึษาตอ่

ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยของรัฐบาล (มหาวิทยาลัยปด เช่น จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ฯลฯ) มหาวิทยาลัยเปด (มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) มหาวิทยาลัยเอกชน ตลอดจนหลักสูตรวิชาชีพทหาร ตำรวจ 

พยาบาล สาธารณสุข พาณิชย์นาวี เปนต้น นักเรียนควรมีการวางแผนการศึกษาให้ดีเหมาะกับ 

ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ สติปญญา และทุนของตน จะทำให้นักเรียน

ประสบความสำเร็จและดำรงชีวิตอย่างเปนสุข 

 2.จุดประสงค์การเรียนรู

 2.1  วางแผนการศึกษาตามความต้องการของตนเอง 

 2.2  เรียนรู้วิธีการสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง 

 3.สาระการเรียนรู

 การที่นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความต้องการ 

ของตนเอง ทัง้ภาครฐับาล ภาคเอกชน หรอืไดร้บัทนุการศกึษาประเภทตา่ง ๆ ถอืเปนความภาคภมูใิจ 

ในตนเอง ดังนั้น การวางแผนการเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพ มีวิธีการสร้างความภูมิใจในตนเอง  

จะนำพาให้นักเรียนเดินตามเส้นทางแห่งความสำเร็จในชีวิตได้ดี 

 4.สมรรถนะสำคัญ

 4.1  การคิด 

 4.2  การแก้ปญหา 

 4.3  การใช้เทคโนโลยี 

 5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 5.1  มีวินัย 

 5.2  ใฝรู้ใฝเรียน 
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 6.ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่21

 6.1  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 6.2  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

 6.3  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปญหา 

 7.วิธีดำเนินกิจกรรม

 7.1  ครูเปรียบเทียบความสำเร็จด้านการศึกษาของนักเรียนในการเข้าสู่สถาบัน

อุดมศึกษาเสมือนเส้นทางสู่ดวงดาว ซึ่งมีความสูง ความสง่างาม และความสำเร็จรอนักเรียนอยู่  

ซึ่งนักเรียนจะต้องมีการวางแผนการศึกษาในแต่ละชั้นปอย่างต่อเนื่อง ครูถามนักเรียนว่า “ต้องการ

ศึกษาต่อในสถาบันใดในอนาคต” และ “คณะหรือสาขาใดที่นักเรียนต้องการจะศึกษาต่อ”  

 7.2  ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดหาวิธีการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองในด้านการเรียน 

มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้นักเรียนสามารถสอบเข้าสถาบัน คณะ สาขาที่ตนต้องการได้ 

 7.3  ครูให้นักเรียนทำใบกิจกรรม เรื่อง เส้นทางสู่ดวงดาว  

 7.4  ครูให้นักเรียนนำเสนอแนวคิดจากใบกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

 7.5  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปข้อคิด ประโยชน์ที่ได้และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

 7.6  ครูแนะนำให้นักเรียนไปค้นคว้าข้อมูลด้านการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทางเว็บไซต์ในเวลาว่าง  

 8.สื่อ/อุปกรณ์/แหลงเรียนรู

 ใบกิจกรรม เรื่อง เส้นทางสู่ดวงดาว 

 9.การวัดและประเมินผล

 9.1  ครสูงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน ไดแ้ก ่การตอบคำถามของนกัเรยีน ความรบัผดิชอบ 

ความตั้งใจในการทำงาน 

 9.2  ครสูงัเกตจากการนำเสนองานของนกัเรยีนจากใบกจิกรรม เรือ่ง เสน้ทางสูด่วงดาว 

ถ้านักเรียนสามารถนำเสนอวิธีการสร้างความภูมิใจในการเรียนได้อย่างน้อย 3 วิธี ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 

 10.กิจกรรมเสนอแนะ

 ครูแนะนำให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลการศึกษาต่อจากสถาบันต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

การวางแผนชีวิตการเรียน การศึกษาต่อได้ตามความต้องการของตน 



138 การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 

 11. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

 นักเรียนส่วนใหญ่มีความใฝฝนในการเรียนชัดเจนว่าต้องการศึกษาต่อที่ใด สาขาใด 

กลุ่มอาชีพใด อีกทั้งมีวิธีวางแผนพัฒนาตนโดยเฉพาะชัดเจน 

 สำหรับนักเรียนบางคน ไม่สามารถตอบได้ว่าตนต้องการเรียนอะไร ครูให้กำลังใจ

นักเรียนให้หาเวลาศึกษาข้อมูลการศึกษา อาชีพที่สนใจทางเว็บไซต์เมื่อมีเวลาว่าง เพื่อจะได้แนวทาง

การศึกษาที่เหมาะสมต่อไป 

 

 
 
  ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 

  (นางกาญจนา นาคปจฉิมสกุล) 
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

  วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .................   
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„∫กิจกรรมเร◊ËÕßเ ้น∑าß ูàดวßดาว

ชื่อ..................................................นามสกุล....................................ชั้น.................เลขที่........... 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามและบันทึกข้อมูลลงในช่องว่างที่กำหนดให้ 

สถาบันที่ฉันใฝฝน

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

คณะ/สาขาที่สนใจ

............................................. 

............................................. 

เพื่อทำงานในกลุมอาชีพ

............................................. 

............................................. 

วิธีสรางความภูมิใจในการเรียน

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

การประยุกต์ใชในชีวิต

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 





การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 141

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.

 กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). ชุดฝกอบรมวิทยากรแกนนำ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. สำนักวิชาการ 

 และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). การออกแบบหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน ชุดฝกอบรมวิทยากร

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ชุดที่ 3. สำนักวิชาการ 

 และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ. (2553). คูมือฝกอบรม

 แนะแนว โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง.  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ. (2555). คูมือฝกอบรม

 แนะแนว โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง.  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงาน 

 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555). รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ

 พัฒนาครูทั้งระบบฯ ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ปีงบประมาณ 2555.  

 กรุงเทพมหานคร. 

จงจรัส แจ่มจันทร์. (ม.ป.ป.). หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ชั้น ป.5. กรุงเทพมหานคร : บริษัท  

 อกัษรเจรญิทศัน์ อจท. จำกัด. 

ชาตร ีเกดิธรรม. (2545). เทคนคิการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคญั. กรงุเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานชิ. 

ชิษณุ พันธุ์เจริญ และจรุงจิตร์ งามไพบูลย์. บรรณาธิการ. (2553). คูมือทักษะการสื่อสารสำหรับครู.

 กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส. 

ทิศนา แขมมณี และคณะ. (2544). กระบวนการเรียนรู : ความหมาย แนวทางการพัฒนา

 และปญหาของใจ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  

บรรณานุกรม 



142 การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 

ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุข. (2552). ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการ

 เปลี่ยนแปลง : คูมือกระบวนการจิตตปญญา. นครปฐม : ศูนย์จิตตปญญาศึกษา  

 มหาวิทยาลัยมหิดล. 

นคร พนัธุณ์รงค.์ (2549). การจดัการเรยีนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคญั และการเรยีนรูอยางมคีวามสขุ.

 สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2550. จาก http://www.yupparaj.ac.th.  

นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และคณะ. (2545). การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ. เอกสาร 

 ประมวลสารประกอบการฝกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร 

 สถานศึกษา ครู ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นนทบุรี : สำนักพิมพ์ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

บัญญัติ ชำนาญกิจ. (2542). กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร์. คณะครุศาสตร์  

 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์. 

บุญเชิด ภัญโญอนันตพงษ์. (2540). การเรียนรูแบบสรรค์สรางความรู ทฤษฎีการเรียนรูแบบ

 มสีวนรวม:ตนแบบการเรยีนรูทางดานหลกัทฤษฎแีละแนวปฏบิตั.ิกรงุเทพมหานคร :  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

ปรวิตัร เขือ่นแกว้. (2550). แนวทางการจดัการเรยีนรูและประเมนิผล. สบืคน้เมือ่ 31 ตลุาคม 2550.  

 จาก http://www.wijai48.com. 

พรทพิย ์ โมกศร.ี (2558). แผนการสอนกจิกรรมแนะแนวชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 3 โรงเรยีนบานเมก็ดำ

 อ.พยคัฆภมูพิชิยั จ.มหาสารคาม (มธัยมขยายโอกาส). (พมิพอ์ดัสำเนา). นกัแนะแนว 

 เก่ง ดี มีคุณภาพ รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา รางวัลระดับประเทศ. 

พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์ . (ม.ป.ป.). คูมือสรางเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.

 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ประสานมิตร. 

พิไล แย้มงามเหลือ, นงลักษณ์ ประเสริฐ, รับขวัญ ภูษาเเก้ว และทัศนีย์ ศรีพิพัฒน์. (2553). เอกสาร

 ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาความเปนประชาธิปไตย และสิทธิ

 หนาทีพ่ลเมอืงทีด่ใีนโรงเรยีน”.สมาคมพฤธาจารย ์ครศุาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั.  

 (พิมพ์อัดสำเนา). 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2544). การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ : แนวคิดวิธีและเทคนิค

 การสอน2. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข. (2551). ทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาหนวยการเรียนรู

 และการจดัการเรยีนการสอนองิมาตรฐาน. (พมิพค์รัง้ที ่6). กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ ์

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 143

ระวีวรรณ หล่อพันธุ์. (2551). คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E ที่เนนพัฒนาทักษะการคิด
 ขั้นสูง-กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล อ.เมือง  
 จ. อุบลราชธานี.(พิมพ์อัดสำเนา). 
วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2545). เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสำคัญ.
 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์พริกหวานกราฟฟค. 
วจิารณ ์พานชิ. (2551). วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21.สบืคน้จาก www.ga.bu.ac.th.  
 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559. 
ศุภวรรณ เล็กวิไล. (2544). การเรียนแบบรวมมือ : รูปแบบตางๆ ในเอกสารประกอบการอบรม
 เชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อการเรียนการสอน. นครราชสีมา :  
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. 
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  
 (2558). เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการแนะแนวและ
 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา สำนักงานศึกษานิเทศก์. (พิมพ์อัดสำเนา 
 เย็บเล่ม). กรุงเทพมหานคร. 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กิจกรรมแนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2.  
 (2554). หลักสูตรกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6. กรุงเทพมหานคร.  
 (พิมพ์อัดสำเนา).  
สมใจ ปราบพล. (2544). การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การสอนแบบทักษะ
 ชีวิตแบบมีสวนรวม. กรุงเทมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  
 สำนักนายกรัฐมนตรี. 
สมศักดิ์ สินธุระเวช และคณะ. (2544). สื่อเสริมการเรียนการสอน สลน. ป.6 สมบูรณ์แบบ.
 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์ จำกัด. 
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค. (2551). หลักสูตรพัฒนา
 ครูจิตวิทยาแนะแนวโมดูล2เรื่องการจัดการเรียนรู.กรุงเทพมหานคร.  
สมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2554). เอกสารประกอบการประชุม
 เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาความเปนประชาธิปไตยและสิทธิหนาที่พลเมืองที่ดี
 ในโรงเรียน”.กรุงเทพมหานคร. 
สุเทพ อ่วมเจริญ. (2549). การเรียนรูแบบมีสวนรวม. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2550.  
 จาก http://cddweb.cdd.go.th. 
สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา. (2549). การเรียนรูแบบมีสวนรวม. ในทฤษฎีการเรียนรู
 แบบมสีวนรวม:ตนแบบการเรยีนรูทางดานหลกัทฤษฎแีละแนวปฏบิตั.ิกรงุเทพมหานคร :  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

 . (2549). การเรียนรูแบบมีสวนรวม. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550. จาก  

 http://library.uru.ac.th.  



144 การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). สภาพความสำเร็จ

 และแนวทางเสรมิสรางความเขมแขง็ระบบการดแูลชวยเหลอืนกัเรยีน. กรงุเทพมหานคร :  

 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). แนวทางการจัด

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

 2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 

 . (2551). แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้น ป.1-3.  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด.  

 . (2551). แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้น ป.4-6.  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.  

 . (2551). แนวทางการจดักจิกรรมแนะแนวระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตนชัน้ ม.1-3.  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 

 . (2551). แนวทางการจดักจิกรรมแนะแนวระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายชัน้ป.4-6.

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.  

อรจรยี ์ณ ตะกัว่ทุง่. (2545). สดุยอดพฒันาการเรยีนการสอน. กรงุเทพมหานคร : เอก็ซเปอรเ์นท็บคุส.์ 

เอียน สมิธ และอนงค์ วิเศษสุวรรณ์. การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ. วารสาร ศึกษาศาสตร์  

 ปที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2549-มีนาคม 2550. 

Nderson, L.W & Krathwohl. D R. (eds.) (2001). ATaxonomy for Learning,Teaching,

 and Assessing : A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational

 Objectives. New York : Longman. 

Bender, W. N. (2012). Project-BasedLearning :Differentiating Instructionforthe

 21stCentury. Sage Publications. 

Council, O. P. (2008). ThePrincipalasProfessionalLearningCommunityLeader.

 Sage Publications. 

Jacobs, G. M., Renandya, W. A. & Power, M. (2016). Simple,PowerfulStrategiesfor

 StudentCenteredLearning. Springer International Publishing. 

Trilling, B. & Fadel, C. (2012).21stCenturySkills:LearningforLifeinOurTimes.

 Wiley. 

Van Deren, R. H. (1970). A Plan for Effective Learning Management. Soquel  

 Elementary School District. 

 



การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 145

∑ีËªร÷ก…า

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายภาสกร พงษ์สิทธากร  หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ ประเสริฐ  ประธานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มแนะแนวโครงการ 

   ยกระดับคุณภาพครู ทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการ 

   ไทยเข้มแข็งของคณะครุศาสตร์ 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์เครือข่าย 

   ทั่วประเทศ พ.ศ. 2553-2555 

 

 มา§มแนะแนวแÀàßªระเ∑»‰∑ย

นายกมล รอดคล้าย นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ ประเสริฐ  ที่ปรึกษาสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

รองศาสตราจารย์ ดร.เรียม ศรีทอง  ที่ปรึกษาสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา อุปนายกฝายวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม อุปนายกฝายกิจกรรม 

ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาจารย์วิไลวรรณ ใจแก้ว  กรรมการกลาง 

อาจารย์กาญจนา ภู่วรวรรณ กรรมการกลาง 

อาจารย์ธัญสมร คเชนทร์เดชา ผู้ช่วยนายทะเบียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา บุญมาโฮม  กรรมการ 

อาจารย์ปยพรรณ พูนทรัพย์ เลขาธิการ 

อาจารย์พัชนีพร สมานมิตร  สาราณียกร 

คณะผูจัดทำ 



146 การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 

§≥ะºู้เ¢ียน/ºู้เรีย∫เรียß

รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ ประเสริฐ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ ดร. รับขวัญ ภูษาแก้ว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 

อาจารย์เกศกร ชื่นค้า โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 

อาจารย์เสาวคนธ์ นาจาน โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ 

อาจารย์ทองทิพย์ สันปาแก้ว โรงเรียนพิริยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

อาจารย์พรทิพย์ โมกศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  

   จังหวัดมหาสารคาม 

อาจารย์ปยะพรรณ พูนทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 

นางกาญจนา นาคปจฉิมสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

   กรุงเทพมหานคร 

 

∫รร≥า∏ิการ

รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ ประเสริฐ   

อาจารย์วิไลวรรณ ใจแก้ว   

อาจารย์ธัญสมร คเชนทร์เดชา 

อาจารย์พัชนีพร สมานมิตร         

 

 

 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย

การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว

การจัด
การเรียน

รูกิจกรรม
แ
น
ะแ
น
ว


