ที่ สนนท๐๙๐/๒๕๕๕
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
กรุ งเทพมหานคร
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่ อง ขอเชิญเข้าร่ วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๕
เรี ยน สมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๕
๒. ใบตอบรับ
ด้วยสมาคมแนะแนวแห่ งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเรื่ อง“การแนะแนวยุคใหม่กบั การก้าว
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในศตวรรษที่ ๒๑” และประชุ ม ใหญ่ส ามัญประจาปี พ.ศ ๒๕๕๕ เพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะด้านการแนะแนวและส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ด้ าน
แนะแนวให้แก่สมาชิ กและผูส้ นใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปี ที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวัลแก่
ครู บุคลากรสถานศึกษา และหน่ วยงานจัดการแนะแนวดี เด่น ประจาปี ๒๕๕๕ โดยกาหนดจัดการประชุ ม
ในวัน ศุ ก ร์ ที่ ๒๓ – วัน เสาร์ ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จ.ปทุ ม ธานี ทั้ง นี้ มี
ค่าลงทะเบียน ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย
สมาคมแนะแนวแห่ งประเทศไทย จึงขอเชิ ญสมาชิ กทุกท่านเข้าร่ วมการประชุ มฯ ดังกล่าว และ
โปรดส่ งใบตอบรั บ ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิก ายน ๒๕๕๕ ดู รายละเอียดวิธี การส่ งพร้ อมการชาระเงิ นได้
ในใบตอบรับ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป

(ดร.กมล รอดคล้าย)
รองเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
โทร. o๘๓-๕๕๔-o๖๒๙
โทรสาร o๒-๕o๙-๕๕๗๗
www.facebook.com/Thaiguidance
www.Thaiguidance.net
Email:guidancasso@gmail.com

กำหนดกำร
กำรประชุ มวิชำกำรเรื่อง “กำรแนะแนวยุคใหม่ กบั กำรก้ ำวสู่ ประชำคมอำเซียนในศตวรรษที่ ๒๑”
และประชุ มใหญ่ สำมัญประจำปี พ.ศ ๒๕๕๕
วันศุกร์ ที่ ๒๓ – วันเสำร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ ณ มหำวิทยำลัยรังสิ ต
.....................................................................
วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555
เวลำ

กิจกรรม

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.

พิธีเปิ ด และมอบรางวัลเชิ ดชูเกียรติครู และ
บุคลากรแนะแนวโครงการคัดเลือกครู
บุคลากร สถานศึกษาและหน่วยงานจัดการ
แนะแนวดีเด่น สมาคมแนะแนวแห่งประเทศ
ไทย ประจาปี 2555

10.30-11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเยีย่ มชมผลงาน
ครู แนะแนวที่ได้รับรางวัล

11.00-12.00 น.

บรรยายพิเศษเรื่ อง “การแนะแนวยุคใหม่กบั
การก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยนในศตวรรษที่ 21”
วิทยำกร ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิ ต

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.

อบรมเชิงปฏิบตั ิการกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ผูบ้ ริ หารกับการขับเคลื่อนงานแนะ
แนวในโรงเรี ยนเพื่อเตรี ยมนักเรี ยนก้าวสู่ การ
เปลี่ยนแปลง โดย ดร.กมล รอดคล้าย รอง
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการศึกษา

หมำยเหตุ

เนื้อหา: การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางานของครู แนะแนวเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมในการพัฒนานักเรี ยนเพื่อ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน

เนื้ อ หำ: การบริ ห ารจัด การงานแนะ
แนวอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ส่ งผลต่ อ การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ
การยกระดับคุณภาพความพร้อมในทุก
ด้านของนักเรี ยน เพื่อพร้อมรับการการ
เปลี่ ยนแปลงของสังคมและโลก การ

เวลำ

กิจกรรม

หมำยเหตุ

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ

ได้รับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
ผู้บ ริ หารที่ มี หั ว ใจนั ก แนะแนวมื อ
อาชี พ จะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารมี ทิ ศ ทางใน
การขับ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบาย น าสู่ ก าร
ปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม

กลุ่มที่ 2 กลยุทธ์การทางานแนะแนวให้
ประสบความสาเร็ จ
โดย นางสาวสุ ภรณ์ แขตระกูล ครู แนะแนว
คศ.3 โรงเรี ยนไตรมิตรวิทยาลัย และคณะครู
แนะแนวที่ได้รับรางวัลครู แนะแนวเก่งดีมี
คุณภาพระดับยอดเยีย่ ม จากสมาคมแนะแนว
แห่งประเทศไทย

เนือ้ หำ: การทางานแนะแนวใน
โรงเรี ยนต้องใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์
เพื่อการบูรณาการเชื่อมโยงอย่างมี
เป้ าหมายกับงานเกี่ยวข้อง การทาความ
เข้าใจขอบข่ายและเนื้ อแท้ของงานแนะ
แนวที่ชดั เจน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกับครู แนะแนวที่มี
ประสบการณ์ จะเป็ นปั จจัยส่ งเสริ ม
การทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

กลุ่มที่ 3 แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหานักเรี ยนในยุคศตวรรรษที่ 21สาหรับครู
แนะแนว โดย นางวิชชุดา ฐิติโชติรัตนา
นักจิตวิทยา และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

เนื้อหำ: ภาวะสังคมและเศรษฐกิ จโลก
ในปั จจุบนั ส่ งผลต่อการดารงชี วิตของ
นั ก เรี ยน บางคนจัด การตนเองกั บ
สิ่ งแวดล้อมไม่ได้ เกิ ดความไม่สมดุ ล
ภายใน ก่อเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา
ทั้ งต่ อ ตนเองและคนอื่ น การที่ ค รู
แนะแนวได้เรี ยนรู ้ตวั อย่างรู ปแบบและ
แนวทางการช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนที่
สอดคล้องกับสภาพปั ญหาปั จจุบนั จะ
เป็ นประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้
ช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหานักเรี ยน

เวลำ

18.00-21.00 น.

กิจกรรม

หมำยเหตุ

กลุ่มที่ 4 ธรรมเพื่อความเบิกบานในการทางาน
แนะแนวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก โดย พระอาจารย์กลุ่มคิลานธรรม
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

เนือ้ หำ: การทางานด้วยความเข้าใจ
ธรรมชาติและความจริ งแห่งชีวติ จะ
ก่อให้เกิดความตระหนักรู้ มีสติและ
เท่าทันตนเอง ท่ามกลางการทางานที่
แวดล้อมไปด้วยกระแสการ
เปลี่ยนแปลง อันจะนาไปสู่ การทางาน
อย่างเป็ นสุ ข และเกิดความสงบภายใน

กลุ่มที่ 5 การจัดกิจกรรมแนะแนวพัฒนา
นักเรี ยนเตรี ยมพร้อมภาวะการเปลี่ยนแปลง
โดย นางวิภา เกตุเทพา
ครู แนะแนว คศ.3 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา ๒
หัวหน้าโครงการพัฒนาหลักสู ตรและแผนการ
จัดกิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.1-ม.6 ของ
ศูนย์พฒั นาคุณภาพกิจกรรมแนะแนว สพม.2

เนือ้ หำ: การจัดกิจกรรมแนะแนวด้วย
ความเข้าใจ เป็ นงานที่สาคัญยิง่ ในการ
ป้ องกันปั ญหาและพัฒนานักเรี ยนอย่าง
ทัว่ ถึงครู แนะแนวที่เข้ากลุ่มและพร้อม
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการ จะได้
หลักสู ตรและแผนการจัดกิจกรรมแนะ
แนว ม.1- ม.6 นาไปใช้เป็ นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีคุณค่า

กลุ่มที่ 6 การพัฒนาจิตลักษณะและทักษะการ
ดาเนินชี วติ ที่มีคุณภาพของนักเรี ยนวัยรุ่ นที่อยู่
ในสภาวะเสี่ ยงของครอบครัว โดย ผศ.ดร.
เรี ยม ศรี ทอง อดีตรองคณบดีคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

เนือ้ หำ: แนวคิดและการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาจิตลักษณะและทักษะการ
ดาเนินชีวติ ที่มีคุณภาพของนักเรี ยนที่
อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงของครอบครัว

งานเลี้ยงแสดงคารวะมุทิตาจิตแด่ผสู ้ ร้าง
คุณประโยชน์แก่งานแนะแนวและเลี้ยงแสดง
ความยินดีกบั ครู แนะแนวที่ได้รับรางวัล
หมำยเหตุ พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย และมอบเกียรติบตั รในกลุ่มย่อย

วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2555
เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.

เสวนา เรื่ อง “บทบาทครู แนะแนวกับการก้าว

หมายเหตุ

ให้เท่าทันประชาคมอาเซี ยนในศตวรรษที่ 21”
วิทยากร
1.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์(ครู หยุย มูลนิธิเด็ก)
2.นางวีนสั วีนสั อัศวสิ ทธิถาวร
ผูด้ าเนินการเสวนา อ.อรรถ สี หอาไพ
10.30-11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00-12.00 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2555
โดย ดร.กมล รอดคล้าย นายก สนนท.และ
กรรมการบริ หารสมาคมฯ ชุดปั จจุบนั

12.00-13.00 น.

ประทานอาหารกลางวัน
และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เนือ้ หำ: แถลงผลการดาเนินงาน
งบประมาณ ในปี 2555 และแผนการ
ปฏิบตั ิงานของ สนนท.ในปี 2556

หมำยเหตุ ค่ ำลงทะเบียนกำรประชุ ม ดังนี้
1. สาหรับสมาชิกสมาคมฯ กรณี พกั ค้างคืน ราคา 1700 บาท / กรณี ไป-กลับ ราคา 1000 บาท
2. สาหรับบุคคลทัว่ ไป กรณี พกั ค้างคืน ราคา 1900 บาท / กรณี ไป-กลับ ราคา 1200 บาท
ราคานี้ รวม เอกสารการประชุ มสัมมนาครบทุกกลุ่ม / อาหารกลางวัน 2 มื้อ/ อาหารเย็น 1 มื้อ/
อาหารว่าง 3 มื้อ และที่พกั สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม โรงแรมอามารี ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ
(หากท่านประสงค์จะพักคนเดียว ค่าห้องพัก คืนละ 1500 บาท โปรดแจ้งทางสมาคมฯ) บริ การรถรับส่ งจาก
โรงแรมมายังมหาวิทยาลัยรังสิ ต
*รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

∞ ใบตอบรับ ∞
การเข้าร่ วมประชุมวิชาการ เรื่ อง “การแนะแนวยุคใหม่กบั การก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยนในศตวรรษที่ ๒๑”
และประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ ๒๕๕๕
ในวันศุกร์ที่ 23 - วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
..............................................................................................................................................
1. ชื่อ-สกุล (นำย/นำง/นำงสำว).....................................................................................................
โทร./ มือถือ.....................................................................................................
E-mail…………………………………………….…………………………………
หมำยเลขสมำชิก...................................
(โปรดกรอกข้อมูลให้ชดั เจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อและส่ งข่าวสารของสมาคมฯ ถึงท่านใน
ครั้งต่อไป)
2. หน่ วยงำน
.........................................................................................................................................................................
ตำแหน่ งงำน
...................................................................................................................................................................
3. ลงทะเบียนประเภท ( ) พักค้างคืน ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท
............................................( ) ไป-กลับ ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

วีธีส่งใบตอบรับพร้ อมกำรชำระเงิน
ส่ งใบตอบรับพร้อมธนาณัติ สั่งจ่าย นางสาวพัชนีพร สมานมิตร จ่ายที่ทาการไปรษณี ย ์ จรเข้บวั 10230
(โปรดอย่าส่ งธนาณัติออนไลน์) โดยจ่าหน้าซองถึ ง เลขาธิ การสมาคมแนะแนวแห่ งประเทศไทย โรงเรี ยน
บดินทรเดชา(สิ งห์ สิ งหเสนี ) ๒ 333 ถนนนวมินทร์ เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230
ส่ งใบตอบรับพร้ อมโอนเงิ นผ่านธนาคารกรุ งไทย ชื่ อบัญชี นางสาวพัชนี พร สมานมิตร สาขา ราม
อิ น ทรา กม.2 เลขที่ บ ั ญ ชี 060 -116453-9 ทางหมาย เล ขโทรส าร 02-509 -5577 หรื ออี เ มล์
Guidancasso@gmail.com พร้อมกันนี้เมื่อโอนเงินแล้ว กรุ ณากรอกข้อมูล

ชื่อ...............................นามสกุล.............................
ชื่อธนาคาร.............................................................
เลขที่ใบโอน
............................................................

วันที่โอนเงิน
...........................................................
*โปรดนำหลักฐำนกำรโอนเงินมำแสดงในวัน
ลงทะเบียน
.
4. สมัครเข้าร่ วมการประชุ
มสัมมนากลุ่ มย่อย โปรดใส่ หมำยเลขลงใน( ) ลำดับตำมควำมสนใจ 2 ลำดับ
(กรณี กลุ่มที่ท่านสนใจเต็มทางสมาคมจะได้จดั ให้เข้าร่ วมในกลุ่มที่ท่านสนใจลาดับถัดไป)

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

5. อาหาร ( ) รับประทานได้ทุกชนิด ( ) รับประทานอาหารมุสลิม ( ) ไม่รับประทาน.............

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Pages Facebook : www.facebook.com/thaiguidance หรื อ 083-554-0629
***โปรดส่ งใบตอบรับภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555***

