
ท่ี สนนท๐๙๐/๒๕๕๕                                                               

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

                                                                  กรุงเทพมหานคร 

                                                                      ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

เร่ือง   ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมวชิาการและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๕ 

เรียน   สมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      ๑. ก าหนดการประชุมวชิาการและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๕     

                            ๒. ใบตอบรับ 
                   ดว้ยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  จดัประชุมวิชาการเร่ือง“การแนะแนวยุคใหม่กบัการกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษท่ี ๒๑” และประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ ๒๕๕๕ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะดา้นการแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาองค์ความรู้ด้าน
แนะแนวให้แก่สมาชิกและผูส้นใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวลัแก่
ครู บุคลากรสถานศึกษา และหน่วยงานจดัการแนะแนวดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๕ โดยก าหนดจดัการประชุม
ในวนัศุกร์ท่ี ๒๓ – วนัเสาร์ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี ทั้ งน้ีมี
ค่าลงทะเบียน ดงัรายละเอียดตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย   
                    สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมฯ ดงักล่าว  และ
โปรดส่งใบตอบรับภายในวนัท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดูรายละเอียดวิธีการส่งพร้อมการช าระเงินได ้        
ในใบตอบรับ 
                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

     (ดร.กมล รอดคลา้ย) 
               รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

              นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
โทร. o๘๓-๕๕๔-o๖๒๙ 

โทรสาร o๒-๕o๙-๕๕๗๗ 

www.facebook.com/Thaiguidance 

www.Thaiguidance.net 

Email:guidancasso@gmail.com 

http://www.facebook.com/Thaiguidance


ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวชิำกำรเร่ือง  “กำรแนะแนวยุคใหม่กบักำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียนในศตวรรษที ่๒๑”  

 และประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี พ.ศ ๒๕๕๕    

วนัศุกร์ที ่๒๓ – วนัเสำร์ที ่๒๔  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕  ณ มหำวทิยำลัยรังสิต

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

วนัที ่ 23 พฤศจิกำยน 2555    

เวลำ กจิกรรม หมำยเหตุ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00-10.30 น. พิธีเปิด และมอบรางวลัเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรแนะแนวโครงการคดัเลือกครู 
บุคลากร สถานศึกษาและหน่วยงานจดัการ
แนะแนวดีเด่น สมาคมแนะแนวแห่งประเทศ
ไทย  ประจ าปี  2555 

 

10.30-11.00 น. พกัรับประทานอาหารวา่งและเยีย่มชมผลงาน
ครูแนะแนวท่ีไดรั้บรางวลั 

 

11.00-12.00 น. บรรยายพิเศษเร่ือง   “การแนะแนวยคุใหม่กบั
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษท่ี 21”          
วทิยำกร ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์                     
อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต 

เน้ือหา: การปรับเปล่ียนกระบวนการ
ท างานของครูแนะแนวเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการพฒันานกัเรียนเพื่อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

 

 

13.00-16.00 น. อบรมเชิงปฏิบติัการกลุ่มยอ่ย 6 กลุ่ม                      
กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริหารกบัการขบัเคล่ือนงานแนะ
แนวในโรงเรียนเพื่อเตรียมนกัเรียนกา้วสู่การ
เปล่ียนแปลง โดย  ดร.กมล รอดคลา้ย รอง
เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

เนื้อหำ: การบริหารจัดการงานแนะ
แนวอย่าง มี คุณภาพ ส่งผลต่อการ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
การยกระดบัคุณภาพความพร้อมในทุก
ดา้นของนกัเรียน เพื่อพร้อมรับการการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและโลก การ



เวลำ กจิกรรม หมำยเหตุ 

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ไดรั้บฟังแลกเปล่ียนประสบการณ์จาก
ผู ้บ ริหารท่ี มีหัวใจนักแนะแนวมือ
อาชีพจะช่วยให้ผูบ้ริหารมีทิศทางใน
การขับเคล่ือนเชิงนโยบาย น าสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 

 

กลุ่มท่ี 2 กลยทุธ์การท างานแนะแนวให้
ประสบความส าเร็จ                                                     
โดย นางสาวสุภรณ์ แขตระกลู ครูแนะแนว 
คศ.3 โรงเรียนไตรมิตรวทิยาลยั และคณะครู
แนะแนวท่ีไดรั้บรางวลัครูแนะแนวเก่งดีมี
คุณภาพระดบัยอดเยีย่ม จากสมาคมแนะแนว
แห่งประเทศไทย 

เนือ้หำ: การท างานแนะแนวใน
โรงเรียนตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ 
เพื่อการบูรณาการเช่ือมโยงอยา่งมี
เป้าหมายกบังานเก่ียวขอ้ง การท าความ
เขา้ใจขอบข่ายและเน้ือแทข้องงานแนะ
แนวท่ีชดัเจน พร้อมทั้งไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกบัครูแนะแนวท่ีมี
ประสบการณ์ จะเป็นปัจจยัส่งเสริม
การท างานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 กลุ่มท่ี 3 แนวทางการช่วยเหลือและแกไ้ข
ปัญหานกัเรียนในยคุศตวรรรษท่ี 21ส าหรับครู
แนะแนว        โดย นางวชิชุดา ฐิติโชติรัตนา
นกัจิตวทิยา และอาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 

เนื้อหำ: ภาวะสังคมและเศรษฐกิจโลก
ในปัจจุบนั ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของ
นักเรียน  บางคนจัดการตนเองกับ
ส่ิงแวดลอ้มไม่ได ้ เกิดความไม่สมดุล
ภายใน ก่อเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา
ทั้ ง ต่อตนเองและคนอ่ืน การ ท่ีค รู         
แนะแนวไดเ้รียนรู้ตวัอยา่งรูปแบบและ
แนวทางการช่วย เหลือนัก เ รียน ท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาปัจจุบนั จะ
เป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกตใ์ช้
ช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 



เวลำ กจิกรรม หมำยเหตุ 

 กลุ่มท่ี 4 ธรรมเพื่อความเบิกบานในการท างาน
แนะแนวท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคม
โลก โดย  พระอาจารยก์ลุ่มคิลานธรรม 
มหาวทิยาลยั มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 

 

เนือ้หำ:  การท างานดว้ยความเขา้ใจ
ธรรมชาติและความจริงแห่งชีวติจะ
ก่อใหเ้กิดความตระหนกัรู้ มีสติและ
เท่าทนัตนเอง ท่ามกลางการท างานท่ี
แวดลอ้มไปดว้ยกระแสการ
เปล่ียนแปลง อนัจะน าไปสู่การท างาน
อยา่งเป็นสุข และเกิดความสงบภายใน 

 กลุ่มท่ี 5 การจดักิจกรรมแนะแนวพฒันา
นกัเรียนเตรียมพร้อมภาวะการเปล่ียนแปลง                         
โดย นางวภิา  เกตุเทพา                                          
ครูแนะแนว คศ.3 โรงเรียนสตรีวทิยา ๒          
หวัหนา้โครงการพฒันาหลกัสูตรและแผนการ
จดักิจกรรมแนะแนวระดบัชั้น ม.1-ม.6 ของ
ศูนยพ์ฒันาคุณภาพกิจกรรมแนะแนว สพม.2 

เนือ้หำ: การจดักิจกรรมแนะแนวดว้ย
ความเขา้ใจ เป็นงานท่ีส าคญัยิง่ในการ
ป้องกนัปัญหาและพฒันานกัเรียนอยา่ง
ทัว่ถึงครู แนะแนวท่ีเขา้กลุ่มและพร้อม
ปรับเปล่ียนวธีิคิดและวธีิการ จะได้
หลกัสูตรและแผนการจดักิจกรรมแนะ
แนว ม.1- ม.6 น าไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การจดักิจกรรมแนะแนวอยา่งมีคุณค่า 

 กลุ่มท่ี 6 การพฒันาจิตลกัษณะและทกัษะการ
ด าเนินชีวติท่ีมีคุณภาพของนกัเรียนวยัรุ่นท่ีอยู่
ในสภาวะเส่ียงของครอบครัว  โดย  ผศ.ดร.
เรียม  ศรีทอง อดีตรองคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

เนือ้หำ: แนวคิดและการจดักิจกรรม
เพื่อพฒันาจิตลกัษณะและทกัษะการ
ด าเนินชีวติท่ีมีคุณภาพของนกัเรียนท่ี
อยูใ่นภาวะเส่ียงของครอบครัว 

18.00-21.00 น. งานเล้ียงแสดงคารวะมุทิตาจิตแด่ผูส้ร้าง
คุณประโยชน์แก่งานแนะแนวและเล้ียงแสดง
ความยนิดีกบัครูแนะแนวท่ีไดรั้บรางวลั 

 

หมำยเหตุ  พกัรับประทานอาหารวา่งช่วงบ่าย และมอบเกียรติบตัรในกลุ่มยอ่ย 

 

 

 

 



วนัที ่ 24 พฤศจิกำยน 2555    

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00-10.30 น. เสวนา เร่ือง “บทบาทครูแนะแนวกบัการกา้ว          

ใหเ้ท่าทนัประชาคมอาเซียนในศตวรรษท่ี 21”

วทิยากร                                                                 

1.นายวลัลภ ตงัคณานุรักษ(์ครูหยยุ มูลนิธิเด็ก)      

2.นางวนีสั  วนีสั อศัวสิทธิถาวร                              

ผูด้  าเนินการเสวนา  อ.อรรถ  สีหอ าไพ 

 

10.30-11.00 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง  

11.00-12.00 น. ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2555                      
โดย ดร.กมล รอดคลา้ย  นายก สนนท.และ
กรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบนั 

เนือ้หำ: แถลงผลการด าเนินงาน
งบประมาณ ในปี 2555  และแผนการ
ปฏิบติังานของ สนนท.ในปี 2556 

12.00-13.00 น. ประทานอาหารกลางวนั                                 
และเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 

 

หมำยเหตุ  ค่ำลงทะเบียนกำรประชุม  ดังนี้ 

              1. ส าหรับสมาชิกสมาคมฯ กรณีพกัคา้งคืน ราคา 1700 บาท  / กรณีไป-กลบั  ราคา  1000  บาท   

              2. ส าหรับบุคคลทัว่ไป  กรณีพกัคา้งคืน ราคา 1900 บาท / กรณีไป-กลบั ราคา 1200 บาท 

ราคาน้ีรวม   เอกสารการประชุมสัมมนาครบทุกกลุ่ม / อาหารกลางวนั 2  ม้ือ/ อาหารเยน็ 1 ม้ือ/ 
อาหารว่าง 3 ม้ือ และท่ีพกัส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม โรงแรมอามารี ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 1 ม้ือ  
(หากท่านประสงคจ์ะพกัคนเดียว ค่าห้องพกั คืนละ 1500 บาท โปรดแจง้ทางสมาคมฯ) บริการรถรับส่งจาก
โรงแรมมายงัมหาวทิยาลยัรังสิต    

   *รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 



∞ ใบตอบรับ ∞                                                                                                                                      

 การเขา้ร่วมประชุมวชิาการ เร่ือง “การแนะแนวยคุใหม่กบัการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษท่ี ๒๑”                                
และประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ ๒๕๕๕                                                                                                  

ในวนัศุกร์ท่ี 23 - วนัเสาร์ท่ี 24 ตุลาคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัรังสิต   
.............................................................................................................................................. 

     1. ช่ือ-สกุล (นำย/นำง/นำงสำว)..................................................................................................... 

        โทร./ มือถือ..................................................................................................... 

        E-mail…………………………………………….………………………………… 

       หมำยเลขสมำชิก...................................   

(โปรดกรอกขอ้มูลให้ชดัเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อและส่งข่าวสารของสมาคมฯ ถึงท่านใน
คร้ังต่อไป) 

     2. หน่วยงำน
......................................................................................................................................................................... 

         ต ำแหน่งงำน
................................................................................................................................................................... 

     3.  ลงทะเบียนประเภท   (    )  พกัคา้งคืน   ค่าลงทะเบียน  1,700  บาท                                                          
............................................(    )  ไป-กลบั  ค่าลงทะเบียน  1,000 บาท 

 

        วธีีส่งใบตอบรับพร้อมกำรช ำระเงิน 

         ส่งใบตอบรับพร้อมธนาณติั สั่งจ่าย นางสาวพชันีพร  สมานมิตร จ่ายท่ีท าการไปรษณีย ์จรเขบ้วั 10230 
(โปรดอย่าส่งธนาณัติออนไลน์) โดยจ่าหน้าซองถึง เลขาธิการสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย โรงเรียน     
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒  333 ถนนนวมินทร์ เขตบ่ึงกุ่ม กทม. 10230    

         ส่งใบตอบรับพร้อมโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นางสาวพชันีพร  สมานมิตร  สาขา ราม
อินทรา  กม . 2  เ ลข ท่ีบัญ ชี  0 6 0 -116453 -9  ท างหมาย เลขโทรสาร  0 2 -509 -5577  ห รือ อี เมล์ 
Guidancasso@gmail.com  พร้อมกนัน้ีเม่ือโอนเงินแลว้ กรุณากรอกขอ้มูล 

 

mailto:Guidancasso@gmail.com%20%20โดย


 

 

 

 

 

 

 

4.  สมคัรเขา้ร่วมการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย โปรดใส่หมำยเลขลงใน(  ) ล ำดับตำมควำมสนใจ 2 ล ำดับ                            
(กรณีกลุ่มท่ีท่านสนใจเตม็ทางสมาคมจะไดจ้ดัใหเ้ขา้ร่วมในกลุ่มท่ีท่านสนใจล าดบัถดัไป)     

 (     ) กลุ่ม 1      (     ) กลุ่ม 2      (     ) กลุ่ม 3     (     ) กลุ่ม 4   (     ) กลุ่ม 5     (     ) กลุ่ม 6                                   

 

5.  อาหาร   (    ) รับประทานไดทุ้กชนิด (    ) รับประทานอาหารมุสลิม (    ) ไม่รับประทาน.............                                

 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ Pages Facebook : www.facebook.com/thaiguidance  หรือ 083-554-0629                  
***โปรดส่งใบตอบรับภายในวนัท่ี 16  พฤศจิกายน 2555*** 

ช่ือ...............................นามสกุล.............................                   

ช่ือธนาคาร.............................................................                       

เลขท่ีใบโอน
............................................................                          

วนัท่ีโอนเงิน 

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

*โปรดน ำหลกัฐำนกำรโอนเงินมำแสดงในวนั

ลงทะเบียน 

.                 

http://www.facebook.com/thaiguidance%20%20หรือ%20083-554-0629

