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คำนำ 

 งานแนะแนวเปนงานหลักที่สำคัญและจำเปนอยางยิ่งที่ตองดำเนินการควบคูไปกับ 
การเรียนการสอนจึงจะสามารถจัดการศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายของหลักสูตรได แตจาก 
สภาพการณที่ปรากฏ พบวา มีปจจัยซึ่งไมเอื้อใหสถานศึกษาดำเนินงานแนะแนวที่เปนผลตอ 
การจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนอยางจริงจัง คือครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู 
ความเขาใจในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนัก
และมุงมั่นจะสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษาไดเพิ่มพูนความรู ความเขาใจในเรื่องจิตวิทยา 
การแนะแนวมากขึ้น สามารถนำความรูสูการปฏิบัติใหเกิดผลเชิงประจักษ ยังประโยชนตอผูเรียน 
ทั่วทุกถิ่นไทย ครูจะศึกษาไดดวยตนเองในเวลาไมนาน และนำไปปฏิบัติไดจริง โดยไดจัดทำเอกสาร
ชุด “แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย” ประกอบดวยเอกสาร 9 รายการ ดังนี้ 
 เลม 1 การแนะแนวแบบมุงอนาคต  
 เลม 2 มาตรฐานการแนะแนว  
 เลม 3 หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องตน สำหรับครู 
  และผูบริหารการศึกษา  
 เลม 4 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน  
 เลม 5 การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เนนการพัฒนาทักษะสำหรับผูเรียน 
 เลม 6 บริการแนะแนวและเครื่องมือทางจิตวิทยา 
 เลม 7 การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 เลม 8 การใหคำปรึกษา   
 เลม 9 การจัดการเรียนรูกิจกรรมแนะแนว 
 สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานหวงัเปนอยางยิง่วา เอกสารชดุนีจ้ะชวยใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ และมั่นใจที่จะนำไปปฏิบัต ิ
ในการพัฒนาเยาวชนไดเปนอยางดี ขอขอบคุณคณะผูจัดทำจากสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย 
ที่ทุมเททั้งกำลังกาย ใจ เวลา กำลังสติปญญา ความสามารถ และทุกทานที่มีสวนรวมดำเนินการ 
จัดทำเอกสารจนสำเร็จลุลวง รวมทั้งขอขอบคุณเจาของตนฉบับ เอกสาร สื่อตาง ๆ ที่ใชประกอบ 
การคนควา และเปนสวนเสริมสรางเนื้อหาสาระใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
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 เอกสารชุดแนะแนวเพื่อเยาวชนไทยเกิดขึ้นไดดวยความรวมมือของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดานงบประมาณ ป 2558 โดยศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัด

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

ผูรับผิดชอบงานแนะแนวระดับเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ คือ  

กิจกรรมที่ 1 จัดทำหลักสูตรและประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบงานแนะแนว 

ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวม 225 คน เพื่อให

ศึกษานิเทศกไดมีความรู ความเขาใจดานจิตวิทยาการแนะแนว มีแนวทางในการชี้แนะ (Coaching) 

ใหแกบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อนำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 2 จัดทำเอกสาร 

ชุดแนะแนวเพื่อเยาวชนไทย เพื่อใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของนำไปศึกษาเพิ่มเติม 

กระบวนการ หลักการ วิธีการแนะแนว เสริมสรางความมั่นใจ ประยุกตใชเพื่อประโยชนในการพัฒนา

เยาวชนใหบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยสมาคม

แนะแนวแหงประเทศไทย เปนผูคัดสรร จัดทำ เรียบเรียง ทั้ง 9 เลม ดังกลาว 

 หวังวาเอกสารชุดนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาเยาวชนไทย ใหเปนพลเมืองและพลโลก

ที่มีคุณภาพตอไป 

 

 

 

 (นายภาสกร พงษสิทธากร) 
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บทนำ 

 แนวคิดการแนะแนวประเทศไทยมีมาชานานแลว ตั้งแตป พ.ศ. 2455 ที่ประชุม 

ผูบริหารการศึกษาของประเทศไทยกระทรวงธรรมการ โดยมีเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี  

เปนประธาน การประชมุครัง้นัน้ ไดเนนถงึหนาทีส่ำคญัของโรงเรยีน คอื “...การหดัใหนกัเรยีนเปนคนด ี

มีวิชาการทำมาหากิน เมื่อโตขึ้นก็ใหสามารถเลี้ยงตนเองได” และมุงสอนเพื่อใหนักเรียนมีอาชีพ 

มากกวาการสอนหนังสือ และการเลือกอาชีพนั้น สนับสนุนใหเลือกตามความสามารถและความถนัด

ของแตละคน ถือวากระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานแรกที่ริเริ่มนำหลักการแนะแนวมาใช เชน 

 พ.ศ. 2491 ม.ล.ปน มาลากุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้งสำนักงานเพื่อให 

ผูปกครองมาติดตอขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพของเด็ก  

และจัดพิมพ “คูมือแนะทางการศึกษา” 

 พ.ศ. 2495 กองการศึกษาประชากร ไดเปลี่ยนชื่อเปนกองเผยแพรการศึกษาและอาชีพ 

และกรมอาชีวศึกษา ไดจัดตั้งกรมสงเสริมอาชีพขึ้น โดยเนนการบริการแนะแนวอาชีพ ใหคำปรึกษา

การศึกษาตอและอาชีพ จัดทำแบบทดสอบตาง ๆ จัดหางานใหทำทั้งในระหวางที่เรียนและสำหรับ 

ผูที่สำเร็จการศึกษา 

 พ.ศ. 2496 กรมวิชาสามัญศึกษารวมกับ UNICEF มีโครงการทดลองโรงเรียนมัธยม

แบบประสมที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดจัดบริการแนะแนวขึ้นในโรงเรียน 

เพื่อบริการนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกสายการเรียนที่เหมาะสมกับตนตามหลักสูตรมัธยมแบบประสม

นับเปนครั้งแรกที่มีการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 

 พ.ศ. 2497 คณะกรรมการบัญญัติภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ ไดบัญญัติศัพท 

“การแนะแนว” ตรงกับคำวา “Guidance” แผนกแนะนำการศึกษาและอาชีพในกองเผยแพร 

การศึกษา จึงเปลี่ยนชื่อเปนแผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และเปลี่ยนสังกัดไปอยูสำนักงาน

ปลัดกระทรวง แผนกนี้ไดจัดพิมพเอกสาร “คูมือแนะทางการศึกษา” เพื่อแนะแนวการศึกษา 

ใหผูสำเร็จการศึกษาในระดับตาง ๆ ระยะนี้กระทรวงมหาดไทยเริ่มมีบทบาทการแนะแนวขึ้น  

โดยที่กองแรงงานกรมประชาสงเคราะห ไดจัดตั้งบริการแนะแนวอาชีพขึ้นเปนครั้งแรก 

 พ.ศ. 2503 หนวยศึกษานิเทศก กรมวิสามัญศึกษา มีหนาที่สงเสริมการแนะแนว 

ในโรงเรียนมัธยม มีการไหวตัวเกี่ยวกับการแนะแนวมากขึ้น จัดใหมีการอบรมวิชาการแนะแนวทั้ง 

ในสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตามกำลังงบประมาณ และกรมแรงงาน 

ไดดำเนินการแนะแนวอยางจริงจัง โดยมีการใหคำปรึกษาแกประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ 

ง



 พ.ศ. 2504 คณะครุศาสตร ไดเปดหลักสูตรปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา 

และการแนะแนวขึ้น 

 พ.ศ. 2505 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้ง “คณะกรรมการแนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ” มีหนาที่วางนโยบายเกี่ยวกับการทำงานแนะแนวใหความชวยเหลือแกหนวยงานตาง ๆ 

เกี่ยวกับงานแนะแนว 

 พ.ศ. 2507 วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 

สาขาการแนะแนวขึ้น และไดขยายหลักสูตรวิชาการแนะแนวถึงระดับปริญญาโทในระยะเวลาตอมา 

 พ.ศ. 2512  กองเผยแพร ไดจัดสัมมนาครูใหญ-อาจารยใหญ โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเกี่ยวกับเรื่องการแนะแนว 

 พ.ศ. 2513 คณะกรรมการริเริ่มบริการแนะแนวในโรงเรียนรวมกับกองเผยแพร 

การศึกษา จัดสัมมนาครูใหญและเจาหนาที่บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อขยายการแนะแนว 

ไปสูระดับประถมศึกษา 

 พ.ศ. 2518 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมแนะแนว

แหงประเทศไทยขึ้น 

 พ.ศ. 2521  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดใหหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน พุทธศักราช 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีกิจกรรม

แนะแนวอยางนอย 1 คาบตอสัปดาห ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 

 พ.ศ. 2544 กระทรวงสาธารณสุข ไดพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และ 

ไดนำมาขยายผลตอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปจจุบัน 

ทุกโรงเรียนนำไปสูการปฏิบัติถือเปนภาระหนาที่ 

 พ.ศ. 2551 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีกิจกรรมแนะแนวตั้งแต 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งยังระบุอีกวากิจกรรมแนะแนวที่จัดขึ้นจะตอง

ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ ดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา 

ใหผูเรียนรักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น สามารถวางแผนดานการศึกษา อาชีพ สวนตัว 

และสังคมปรับตัวไดอยางเหมาะสม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 จะเห็นไดวา การแนะแนวในประเทศไทยเริ่มขึ้นจากที่มีผูนำทางการศึกษามองเห็น

ความสำคัญ นำหลักการแนะแนวเขามาใชเปนแนวคิดในการจัดการศึกษาในขณะที่สังคมไทย 

ไมมีปญหาสลับซับซอน และไดมีการพัฒนาการในวงกวางมากขึ้นตลอดมา แตปจจุบันนี้การขยาย

การแนะแนวมีอุปสรรคตาง ๆ มากมาย แมวาไดพยายามกำหนดเปนนโยบาย มีแผนยุทธศาสตร 

การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมาตรฐานการแนะแนวกำหนดโดยสมาคมแนะแนว 

แหงประเทศไทย เปนแนวทางการพัฒนาการแนะแนวในโรงเรียน และมีโครงการสนับสนุนในระดับ



กระทรวงศกึษาธกิารชวยสนบัสนนุการขบัเคลือ่นในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไปสูโรงเรยีน แตผลสมัฤทธิ์

ที่สงผลถึงผู เรียนยังไมเปนที่พอใจ ทั้งในระดับผูบริหาร ผูปฏิบัติ และผูปกครอง เนื่องจาก 

ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม ๆ วัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเขามา ทำใหเกิดปญหาตาง ๆ 

ทั้งดานการเรียน อาชีพ เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ซึ่งคาดการณไดวาแนวโนมของความตองการแนะแนว

ในอนาคตจะสูงยิ่งขึ้น 

 ความสำคัญของการแนะแนวจากที่กลาวมาขางตน ถูกนำมาทบทวนพิจารณา 

เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานแนะแนวใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงไดนำแนวคิด 

เชิงระบบการทำงานแบบมีสวนรวมและระบบคุณภาพของวงจรเดมมิ่ง มาเปนกรอบการคิด 

ระบบการแนะแนวในโรงเรียนที่เชื่อมโยงกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อนำเสนอ 

เปนแนวปฏิบัติการแนะแนวในโรงเรียนอยางเปนระบบที่สามารถตรวจสอบไดทั้งดานปจจัย

กระบวนการ และสมรรถนะดานทักษะชีวิตที่เกิดแกผูเรียน ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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ปจจัยสนับสนุน สมรรถนะที่เกิดแกนักเรียน กระบวนการแนะแนว 

ระบบการดแูลชวยเหลอืนกัเรยีน 

ใหการชวยเหลือ 

ประเมินผล 

สงตอ 

สงกลับ 

สนับสนุน 

แกไขได 

แกไขไมได 

ประชมุปรกึษาเปนรายกรณ ีพัฒนา ประสานเฝาระวัง 

ประสานผูปกครอง/สงตอผูเชีย่วชาญ 

ติดตาม/รายงาน 

คือ การสนับสนุนหรือประสานความรวมมือ 

คือ งานรับผิดชอบ 

P D 

C A 



 จากแผนภาพแสดงใหเห็นวา ระบบการแนะแนวในโรงเรียน มีสวนประกอบยอย ๆ 

ประกอบดวยปจจัย กระบวนการ และสมรรถนะดานทักษะชีวิตที่คาดหวังใหเกิดแกผูเรียน ซึ่งเกิด

จากการสงเสริมสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมแนะแนว การดูแลนักเรียนที่เชื่อมสัมพันธกัน 

อยางแยกไมออกทั้งหมดรวมเปนหนึ่งเดียวกัน โดยแตละสวนที่ประกอบเปนระบบมีบทบาทหนาที่

ของตัวเอง แตก็มีความเชื่อมโยงกันอยางเหมาะสมทำหนาที่อยางสัมพันธกัน ทำงานเสริมประสานกัน 

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือ คุณภาพผูเรียน 
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องคความรูที่เกี่ยวของกับระบบการแนะแนว 

ในโรงเรียน 

 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน เปนการบริหารงานที่นำแนวคิดเชิงระบบมาประยุกตใช 

โดยเนนที่องคประกอบหลัก คือ ดานปจจัย (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต 

(Output) ที่มีการประสานการทำงานรวมกับระบบงานตาง ๆ ในโรงเรียน เชน ระบบการดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนตน และนำระบบคุณภาพวงจร

เดมมิ่ง (Deming Cycle) มาใชในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ที่เปนไปตามวัตถุประสงค โดยมีองคความรูที่เกี่ยวของกับการบริหารระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

ดังแผนภาพตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 
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องคความรูท่ีเก่ียวของกบัการบริหารระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

จุดเนน 

การพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 

จุดเนนทักษะชีวิต

ในระบบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

การประกัน

คุณภาพภายใน 

ดานผูเรียน 

การประกันคุณภาพ

ภายนอก 

รอบสี ่(2559-2563) 

ดานผูเรยีน 

คว
าม

รูพ
ืน้ฐ

าน
ดา

นก
าร

แน
ะแ

นว
 

ทกั
ษะ

แห
งอ

นา
คต

ใน
ศต

วร
รษ

ที ่
21

 

กา
รค

ิดเ
ชิง

ระ
บบ

 

มาตรฐาน 

การแนะแนว 

แผน 

ยุทธศาสตร 

การแนะแนว

ระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
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 1.1 ความหมายของการแนะแนว 

  การแนะแนว เปนกระบวนการทางจิตวิทยาที่มีเปาหมายใหบุคคลรูจัก เขาใจ 

รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเองอยางชาญฉลาด  

มเีหตผุล รูจกัปองกนัปญหา สามารถวางแผน และพฒันาตนเองใหเตม็ตามศกัยภาพ เพือ่การดำเนนิชวีติ 

ไดอยางมีความสุข และเปนประโยชนตอสวนรวม 

 1.2 ปรัชญาของการแนะแนว 

  ปรชัญาของการแนะแนว ซึง่เนนความเชือ่อยางมเีหตผุล สำหรบัใชเปนแนวปฏบิตั ิ

ตอนักเรียน มีดังตอไปนี้ 

  1.2.1 มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีศักยภาพ 

  1.2.2 มนุษยมีความแตกตางระหวางบุคคล 

  1.2.3 มนุษยมีศักดิ์ศรีและตองการการยอมรับ 

  1.2.4 มนุษยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได 

  1.2.5 พฤติกรรมของมนุษยยอมมีสาเหตุ 

 1.3 ความสำคัญของการแนะแนว 

  พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มุงสนับสนุนใหเครือขายทุกภาคสวน 

ตั้งแตระดับทองถิ่นถึงระดับชาติ ในการดูแลสภาวะความเปนอยูของเด็กทุกคนในสังคม ใหมี

มาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดี และมุงเนนใหปฏิบัติตอเด็ก โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก 

เปนสำคญั และกระทรวงศกึษาธกิารไดตรากฎกระทรวงฯ วาดวย กำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข 

ในการจดัการระบบงานและกจิกรรมในการแนะแนว ใหคำปรกึษา และฝกอบรมแกนกัเรยีน นกัศกึษา  

และผูปกครอง พ.ศ. 2548 ขอ 2 บัญญัติวา “ใหโรงเรียนและสถานศึกษา จัดใหมีระบบงานและ

กิจกรรมในการแนะแนว ใหคำปรึกษา และฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครองตามระบบ

ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา” ขอ 3 บัญญัติวา “ใหโรงเรียนและสถานศึกษา มีหนาที่ดังตอไปนี้  

(1) พัฒนาระบบงานแนะแนวที่จะชวยดูแลนักเรียนและนักศึกษาเปนรายบุคคล พรอมทั้งสงเสริม 

ใหครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว รูจักและเขาใจนักเรียน สามารถคนพบและจัดการเรียนรู 

ที่จะพัฒนาศักยภาพของผูเรียนและใหคำปรึกษาดานการดำรงชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

การศึกษาตอและการมีงานทำ ทั้งนี้ ใหมีระบบขอมูลตั้งแตแรกเขา เพื่อติดตามดูแลอยางตอเนื่อง 

จนจบการศึกษา” (ราชกิจจานุเบกษา, 2549) 

  จากพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงฯ วาดวย กำหนด

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการจัดการระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ใหคำปรึกษา  

และฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง พ.ศ. 2548 หมายถึง ใหโรงเรียนพัฒนาระบบ 

การแนะแนว สงเสริมใหครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนวเบื้องตน มีระบบขอมูลของนักเรียน 

เปนรายบุคคล เพื่อนำไปใชประโยชนในการพัฒนาและการใหคำปรึกษาแกนักเรียนและผูปกครอง 
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 1.4 เปาหมายของการแนะแนว 

  การแนะแนว มีเปาหมายดังนี้ 

  1.4.1 การสงเสริมและพัฒนา เพื่อใหนักเรียนรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคา 

ในตนเองและผูอื่น สามารถตัดสินใจ วางแผนชีวิตดานการศึกษาดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคมได 

รวมทั้งการปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคม 

  1.4.2 การปองกนั เพือ่ใหนกัเรยีนรูเทาทนัปญหา เลอืกวธิกีารปฏบิตัไิดเหมาะสม 

รูจักยับยั้งชั่งใจ โดยเนนการปองกันกอนที่จะเกิดปญหาขึ้น 

  1.4.3 การแกไขปญหา เพื่อแกไขปญหาของนักเรียน รวมทั้งการประสาน 

ความรวมมือกับฝายตาง ๆ เพื่อการชวยเหลือนักเรียน 

 1.5 ขอบขายของการแนะแนว 

  ขอบขายของการแนะแนว มี 3 ดาน ดังนี้ 

  1.5.1 ดานการศึกษา 

  1.5.2 ดานอาชีพ 

  1.5.3 ดานสวนตัวและสังคม 

 1.6 ภารกิจของการแนะแนว 

  ภารกิจของการแนะแนว ประกอบดวย 

  1.6.1 การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ซึ่งมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

   1) เพื่อใหผูเรียนรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 

   2) เพื่อใหผูเรียนสามารถวางแผนดานการศึกษา ดานอาชีพ รวมทั้ง 

ดานสวนตัวและสังคม 

   3) เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมและอยูรวมกับผูอื่น 

ไดอยางมีความสุข 

  1.6.2 การจัดบริการแนะแนว ไดแก 

   1) บริการสำรวจขอมูลเปนรายบุคคล 

   2) บริการสนเทศ 

   3) บริการใหคำปรึกษา 

   4) บริการจัดวางตัวบุคคล 

   5) บริการติดตามและประเมินผล 

  1.6.3 การจัดกิจกรรมและโครงการที่สนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการแนะแนว 

และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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ทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที่ 21 

สรางทักษะแหงอนาคตใหม 

สรางการมีสวนรวม 

สรางทางเลือกคุณภาพ 

สรางระบบขอมูล 

ทกัษะดานการเรยีนรูและนวตักรรม 
- การคิดริเริ่มสรางสรรค 
- การแกไขปญหา 
- การสือ่สารและรวมงานกบัผูอืน่ 

ทักษะ เนื้อหา 

คุณลักษณะ 

คุณลักษณะดานการทำงาน การปรับตัว ความเปนผูนำ 
คุณลักษณะดานการเรียนรู การชี้นำตนเอง การตรวจสอบ 
การเรียนรูของตนเอง 
คณุลกัษณะดานศลีธรรม ความเคารพผูอืน่ ความซือ่สตัย สำนกึพลเมอืง 

สาระวิชาหลัก 
- Reading (การอาน) 
- Riting (การเขียน) 
- Rithmatic (การคำนวณ) 
ความรูเชิงบูรณาการ 
โลก การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ  
การเปนผูประกอบการ สทิธพิลเมอืง 
สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 
- การปรับตัว 
- ทักษะสังคม 
- การเรียนรูขามวัฒนธรรม 

 วจิารณ พานชิ (2555 : 16-21) ไดกลาวถงึทกัษะเพือ่การดำรงชวีติในศตวรรษที ่ 21 วา 

สาระวิชามีความสำคัญ แตไมเพียงพอสำหรับการเรียนรู เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21  

ปจจบุนัการเรยีนรูสาระวชิา (Content หรอื Subject Matter) ควรเปนการเรยีนจากการคนควาของ 

นักเรียนเอง โดยครูชวยแนะนำและชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถ 

ประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบดวย 

ภาษาแมและภาษาสำคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร การปกครองและหนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร 

วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร โดยวิชาแกนหลักนี้จะนำมาสูการกำหนดเปน 

กรอบแนวคดิและยทุธศาสตรสำคญัตอการจดัการเรยีนรูในเนือ้หาเชงิสหวทิยาการ (Interdisciplinary) 

หรือหัวขอสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการสงเสริมความเขาใจในเนื้อหา วิชาแกนหลัก และสอดแทรก

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 

 2.1 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกำหนดความพรอมของนักเรียน

เขาสูโลกการทำงานที่มีความซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน ไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม 

การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกไขปญหา รวมทั้งการสื่อสารและการรวมงานกับผูอื่น 

 2.2 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพร

ขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะ

การคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน ไดแก ความรู

ดานสารสนเทศ ความรูดานสื่อ และความรูดานเทคโนโลยี 

ทักษะดานสารสนเทศ  
สื่อและเทคโนโลยี 
- ความรูดานสารสนเทศ 
- ความรูดานสื่อ 
- ความรูดานเทคโนโลยี  
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 2.3 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปจจุบันใหประสบ
ความสำเร็จ นักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ ไดแก ความยืดหยุนและการปรับตัว การริเริ่ม
สรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผูผลิต 
(Productivity) ความรับผิดชอบเชื่อถือได (Accountability) ภาวะผูนำและความ 
รับผิดชอบ (Responsibility) 
 
3. ·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√·π–·π«√–¥—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π „π™à«ß·ºπæ—≤π“ 

 ‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë 11 (æ.». 2555-2559) 

 การนำแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในระดับสถานศึกษา สรุปไดดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียน ครูแนะแนว ผูบริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของ 
 กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียน 
   แนวทางการดำเนินงาน 
   1.1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูเรยีนใหสอดคลองกบันโยบายระดบัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และหนวยงานอืน่ 
ทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และบรบิทของสถานศกึษา ใหครอบคลมุบรกิารแนะแนว 
ทั้ง 5 บริการ และสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   1.1.2 ดำเนินการใชหลักการและกระบวนการแนะแนวในการรูจัก 
และดแูลผูเรยีน 
    - กำหนดขอบเขตภาระงานในการรูจักและดูแลผู เรียน 
เปนรายบุคคล 
    - สรางความเขาใจในการใชหลักการและกระบวนการ
แนะแนว เพื่อการดูแลชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลแกบุคลากรที่เกี่ยวของ 
    - นำหลักการและกระบวนการแนะแนวไปใชในการดูแล 
ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล 
   1.1.3 จัดบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ แกผูเรียนอยางทั่วถึง 
   1.1.4 จดักจิกรรมแนะแนวตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศักราช 2551 
    - กำหนดจุดประสงคชั้นปดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
    - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามจุดประสงคชั้นป
ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผน ติดตามและประเมินผลคุณภาพผูเรียนตามวัตถุประสงค 

การจัดกิจกรรมแนะแนว 
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   1.1.5 บรูณาการทกัษะชวีติและแนวคดิหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

    - ศกึษาทำความเขาใจ และนำตวัชีว้ดัของทกัษะชวีติตามจดุเนน

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเปนองคประกอบ 

ในการจัดบริการและจัดกิจกรรมแนะแนว 

    - ประยุกตใชแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการจัดบริการและกิจกรรมแนะแนว 

   1.1.6 ติดตามคุณภาพผูเรียนจากการจัดบริการและกิจกรรมแนะแนว 

 กลยุทธที่ 1.2 เรงรัดพัฒนาครูแนะแนว/ครูที่ทำหนาที่แนะแนว 

   แนวทางการดำเนินงาน 

   1.2.1 สนับสนุนใหครูแนะแนว/ครูที่ทำหนาที่แนะแนว เขารับ 

การพัฒนา เชน การอบรม ศึกษาตอ ฯลฯ เพื่อใหมีคุณวุฒิทางการแนะแนว 

   1.2.2 สนับสนุนใหครูแนะแนว/ครูที่ทำหนาที่แนะแนว ไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง เชน การอบรม ศึกษาตอ ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 

 กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของกับผูเรียนใหมีบทบาท 

ในกระบวนการแนะแนว 

   แนวทางการดำเนินงาน 

   1.3.1 พัฒนาครูทุกคนใหมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึง 

ความสำคัญของการแนะแนว  

   1.3.2 กำหนดภาระงานใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับผูเรียน 

มีบทบาทในกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษาและมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหา  

และพัฒนาผูเรียน 

 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการแนะแนว 

 กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาการบริหารจัดการการแนะแนวทุกระดับ 

   แนวทางการดำเนินงาน 

   2.1.1 จัดใหมีงานแนะแนวในสถานศึกษา 

   2.1.2 จัดตั้ งคณะกรรมการดำเนินงานระบบสารสนเทศทาง 

การแนะแนว 

   2.1.3 จัดทำขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ มีคุณภาพ ทันสมัย 

และนำไปใชอยางเหมาะสมและเปนประโยชน 

   2.1.4 กำหนดใหมีอัตรากำลังครูแนะแนวและ/หรือแตงตั้ งครู 

ที่มีคุณวุฒิทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการแนะแนว หรือครูที่มีคุณลักษณะเหมาะสม

และผานการอบรมดานการแนะแนว ใหดำรงตำแหนงครูแนะแนวอยางนอยโรงเรียนละ 1 คน 
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   2.1.5 ศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร 

ตลอดจนนำผลงานวิจัยไปใชพัฒนางานแนะแนวและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

   2.1.6 ใหภาคีเครือขายการแนะแนวมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

การแนะแนว 

   2.1.7 บริหารจัดการการแนะแนวใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การแนะแนว 

 กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการแนะแนวในสถานศึกษา 

   แนวทางการดำเนินงาน 

   2.2.1 จัดโครงสรางระบบบริหารจัดการการแนะแนวที่เหมาะสม 

กับบริบทของสถานศึกษา 

   2.2.2 กำหนดใหบุคลากรทุกคนมีบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงาน

ตามโครงสรางแนะแนว 

   2.2.3 จัดทำคูมือการปฏิบัติงานแนะแนวใหแกครูทุกคน 

   2.2.4 พฒันา จดัหา และรวบรวมสือ่ เครือ่งมอืทีม่คีณุภาพและทนัสมยั 

เพื่อใชในการจัดบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ และการจัดกิจกรรมแนะแนว 

   2.2.5 รวบรวมขอมูลสารสนเทศทางการแนะแนวใหมีคุณภาพ 

และเปนปจจุบัน 

   2.2.6 จัดใหผูเรียนไดเขาถึงสื่อ เครื่องมือ และระบบสารสนเทศ

ทางการแนะแนวอยางทั่วถึง 

   2.2.7 กำกบั ตดิตาม นเิทศ การดำเนนิการแนะแนวตามแผนปฏบิตักิาร

การแนะแนวของสถานศึกษา 

   2.2.8 ประเมินตนเองตามมาตรฐานการแนะแนว 

   2.2.9 นำผลการประเมินมาพัฒนางานแนะแนวอยางตอเนื่อง 

 ยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

 กลยุทธที่ 3 ภาคีเครือขายมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวอยางเขมแข็ง  

   แนวทางการดำเนินงาน 

   3.1 ประชาสัมพันธผลการจัดบริการแนะแนวทางดานการศึกษา  

ดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคมของสถานศึกษาดวยรูปแบบหลากหลาย ใหแกภาคีเครือขาย 

ที่เกี่ยวของเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ 

   3.2 ประสานความรวมมือสรางภาคีเครือขายการแนะแนว ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา และกำหนดบทบาทหนาที่ในการดำเนินงาน 

   3.3 ทำความเขาใจกับภาคีเครือขายใหมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการ

แนะแนวในการปองกนั แกไขปญหา และพฒันาผูเรยีน 
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   3.4 จดัใหภาคเีครอืขายมสีวนรวมการดำเนนิงานแนะแนวในการปองกนั 

แกไขปญหา และพัฒนาผูเรียนตามความเหมาะสม 

   3.5 ประกาศ เชดิชเูกยีรตภิาคเีครอืขายใหเปนแหลงเรยีนรูทางการแนะแนว 

   3.6 สรางแรงจูงใจ โดยการใหความสำคัญและเขารวมกิจกรรมภาคี

เครือขายของสถานศกึษาอยางสมำ่เสมอ 

   3.7 จดัตัง้กลุม ชมรม องคกรภาคเีครอืขายการแนะแนว 

   3.8 ใหโอกาสกลุม ชมรม องคกรภาคีเครือขายในการมีสวนรวมพัฒนา

การแนะแนว 

 

4. ¡“µ√∞“π°“√·π–·π« 

 มาตรฐานการแนะแนวที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการแนะแนวระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

เปนแนวทางใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของไดพัฒนาคุณภาพการแนะแนวและงานแนะแนว 

ประกอบดวย 3 ดาน มี 6 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

 ดานที่ 1 คุณภาพผูเรียน  

 2 มาตรฐาน 5 ตัวบงชี้ 

 มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 

 ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผูเรียนรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคาในตนเอง และพัฒนาตนเอง 

   อยางตอเนื่อง 

 ตัวบงชี้ที่ 1.2 ผูเรียนรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคาผูอื่น และปฏิบัติตนตอผูอื่น 

   อยางเหมาะสม 

 มาตรฐานที่ 2  ผู เรียนสามารถวางแผนชีวิตดานการศึกษา ดานอาชีพ และ 

   ดานสวนตัวและสังคม 

 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ผู เรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหา และวางแผน 

   ดานการศึกษา 

 ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผู เรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหา และวางแผน 

   ดานอาชีพ 

 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผู เรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหา และวางแผน 

   ดานสวนตัวและสังคม 
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 ดานที่ 2 คุณภาพการดำเนินงานแนะแนว  

 3 มาตรฐาน 5 ตัวบงชี้ 

 มาตรฐานที ่3 ครแูนะแนว/ครทูีท่ำหนาทีแ่นะแนว ดำเนนิงานแนะแนวตามหลกัการ  

   ปรัชญา ขอบขาย เปาหมาย และจรรยาบรรณทางการแนะแนว 

 ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีความรูความสามารถในการดำเนินงานแนะแนวตามหลักการปรัชญา  

   ขอบขาย เปาหมายการแนะแนว 

 ตัวบงชี้ที่ 3.2 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการแนะแนว 

 มาตรฐานที่ 4  สถานศึกษาจัดบริการแนะแนวและสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือ 

   นักเรียน 

 ตัวบงชี้ที่ 4.1 จัดบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ ครอบคลุมขอบขายการแนะแนว  

   อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 ตัวบงชี้ที่ 4.2 สงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ตัวบงชี้ที่ 5.1 จดักจิกรรมแนะแนวสอดคลองกบับรบิทของสถานศกึษา และครอบคลมุ 

   ขอบขายการแนะแนว 

 ดานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการการแนะแนว  

 1 มาตรฐาน 4 ตัวบงชี้ 

 มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการบริหารจัดการแนะแนวอยางมีคุณภาพ 

 ตัวบงชี้ที่ 6.1 ผูบริหารใหการสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว 

 ตัวบงชี้ที่ 6.2 บริหารจัดการงานแนะแนวอยางเปนระบบ 

 ตัวบงชี้ที่ 6.3 จัดใหมีครูแนะแนว/ครูที่ทำหนาที่แนะแนว 

 ตัวบงชี้ที่ 6.4 มีภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในงานแนะแนว 
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 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เนนการปฏิรูประบบ 

การศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ รวมทั้งเปนสวนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ 

ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม สาธารณสุข ฯลฯ  

ทำนองเดียวกัน ระบบการแนะแนวก็เปนสวนหนึ่งของระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา และพัฒนาความเปนมนุษยของนักเรียนตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดกำหนดจุดเนนสูการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล ดานความ

สามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของผูเรียน ดังแผนภาพ 
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แผนภาพ แสดงจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

 จากแผนภาพ จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่เกี่ยวของกับการแนะแนว คือ  

ความสามารถและทกัษะชวีติ ซึง่จะตองสรางและพฒันาเปนภมูคิุมกนัชวีติใหแกผูเรยีน ม ี 4 องคประกอบ 

ไดแก 

 1. การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 

 2. การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค 

 3. การจัดการกับอารมณและความเครียด 

 4. การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกำหนดความสามารถและทักษะชีวิต

ของผูเรียน ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามแผนภาพตอไป 
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เสนทางสูความสำเร็จ การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง 

“เพื่อคุณภาพเด็กไทย คิดเปน ทำเปน แกปญหาได กาวไกลสูสากล เปนพลเมืองที่สมบูรณ” 

ความสามารถและทักษะชีวิต คุณลักษณะ 

แสวงหาความรูเพื่อการแกปญหา 

ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ใชภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต 

ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย 

แสวงหาความรูดวยตนเอง  

ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู มีทักษะการคิดชั้นสูง 

ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค 

ตามชวงวัย 

อานคลอง เขียนคลอง คิดเลขคลอง มีทักษะ 

การคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร 

อยางสรางสรรคตามชวงวัย 

อานออก เขียนได คิดเลขเปน มีทักษะ 

การคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร 

อยางสรางสรรคตามชวงวัย 

 ม.4-6 

ม.1-3 

ป.4-6 

ป.1-3 

◆ มุงมั่น 

 ในการศึกษา 

และการทำงาน 

◆ อยูอยาง 

พอเพียง 

◆ ใฝเรียนรู 

◆ ใฝดี 

◆ รักชาติ ศาสน  

กษัตริย 

◆ ซื่อสัตยสุจริต 

◆ มีวินัย 

◆ ใฝเรียนรู 

◆ อยูอยางพอเพียง 

◆ มุงมั่น 

 ในการทำงาน 

◆ รักความเปนไทย 

◆ มีจิตสาธารณะ 

จุดเนนตามชวงวัย คณุลกัษณะตามหลกัสตูร 
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แผนภาพ แสดงจุดเนนทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  

 จ ากจุ ด เน นความสามารถและทั กษะชี วิ ตที่ ก ำหนด ไว ใ นแต ล ะระดั บชั้ น 

นำไปสูการกำหนดคุณภาพผูเรียน โดยใหครอบคลุมดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคม 

โดยใหสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน 

®ÿ¥‡πâπ∑—°…–™’«‘µ„π√–∫∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 

ม.4-6 กำหนดเปาหมายและทิศทางการดำเนินชีวิต  
สูความสำเร็จ วางตัวและกำหนดทาทีใหเหมาะสมกับสถานการณ  

ประเมินและสรางขอสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง 

ม.3 มีทักษะในการแสวงหาและใชขอมูลใหเปน
ประโยชนกับตนเอง รูจักสรางความสุขใหตนเองและผูอื่น 

ม.2 ทำงานรวมกับผูอื่นบนพื้นฐานความเปนประชาธิปไตย 
และมีจิตอาสาชวยเหลือสังคม 

ม.1 รูความถนัด ความสามารถ 
และบุคลิกภาพของตนเอง 

ป.6 ภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเอง 
และผูอื่น 

ป.5 รักและเห็นคุณคาในตนเอง 
และผูอื่น 

ป.4 เคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอื่น 

ป.3 มองตนเองและผูอืน่ 
ในแงบวกและจัดการกับอารมณ 

ของตนเองได 

ป.2 ยอมรบัความแตกตาง
ระหวางตนเองกบัผูอืน่ และรูจกัควบคมุ

อารมณของตนเอง 

ป.1 รูจักตนเอง 
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 มาตรฐานและตัวบงชี้ดานคุณภาพผู เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่ (2559-2563) ที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดกิจกรรมแนะแนว  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดตอไปนี้ 

 6.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 มีตัวบงชี้ในมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

ที่งานแนะแนวการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียนดังนี้ 

  มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

  ตัวบงชี้ที่ 1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเอง 

   จากสภาวะทีเ่สีย่งความรนุแรง โรคภยั อบุตัเิหต ุและปญหาทางเพศ 

  ตัวบงชี้ที่ 1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

  ตัวบงชี้ที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 

  มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู  

   และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  ตัวบงชี้ที่ 3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู 

   เพิ่มเติม 

  มาตรฐานที่ 4 ผูเรยีนมคีวามสามารถในการคดิอยางเปนระบบ คดิสรางสรรค  

   คิดตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุสมผล 

  ตัวบงชี้ที่ 4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา ดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

  ตัวบงชี้ที่ 4.3 กำหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล 

   ประกอบ 

  มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน 

   รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพที่สุจริต 

  ตัวบงชี้ที่ 6.3 ทำงานรวมกับผูอื่นได 

  ตัวบงชี้ที่ 6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพ 

   ที่ตนเองสนใจ 
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 6.2 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) 

  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มตีวับงชีใ้นมาตรฐานดานคณุภาพผูเรยีนทีง่านแนะแนว

ควรมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังนี้ 

  ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผูเรียนมีน้ำหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  

   รวมทั้งรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผูเรียนเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และมีจิตสาธารณะ 

  ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด 

  ตัวบงชี้ที่ 4.2 ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม 

  ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามกิจกรรมการเรียนรู 

  ตัวบงชี้ที่กำหนดไวในมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนำไป 

เชื่อมโยงกับการกำหนดคุณภาพผูเรียนในการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน จะประสบความสำเร็จเกิดคุณคาแกผูเรียนไดอยาง

แทจริง จำเปนตองใชองคความรูพื้นฐานดานการแนะแนว ทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที่ 21  

แผนยุทธศาสตรการแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการแนะแนว จุดเนนการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน จุดเนนทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพภายใน และการ

ประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) จากที่กลาวมาเปนองคความรูพื้นฐานที่จำเปน 

ในการนำไปบูรณาการปรับใชในการบริหารจัดกระบวนการแนะแนวในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
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ผูบริหาร : ระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน จะขับเคลื่อนไปไดและสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดวยกิจกรรมแนะแนว 

และบริการแนะแนว บุคคลที่สำคัญ คือ ผูบริหาร เพราะเปนผูมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง 

และสนับสนุนงานแนะแนว ซึ่งควรพิจารณาในดานตอไปนี้ 

 ดานปจจัย คือ การสนับสนุนใหมีโครงสรางการบริหารงานแนะแนว กำหนดบทบาท

หนาที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา นักเรียน ผูปกครอง จัดสรรงบประมาณ สงเสริมใหมีหลักสูตร 

การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน โปรแกรมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน โปรแกรมการจัด

กิจกรรมแนะแนวนอกชั้นเรียน และโครงการ/กิจกรรมแนะแนว ฯลฯ 

 ดานกระบวนการ คือ การดำเนินงานแนะแนวที่ยึดหลักระบบคุณภาพวงจรเดมมิ่ง 

(Deming Cycle) ประกอบดวย การกำหนดเปาหมาย กลยุทธและแผนพัฒนา จัดระบบบริหาร  

ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการแนะแนว ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวทั้งใน/นอกชั้นเรียน  

จัดโครงการ/กิจกรรมแนะแนว และสนับสนุนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล รายงานผลงานแนะแนว และนำผลการประเมินมาปรับปรุงงานแนะแนวอยางตอเนื่อง 

 ดานคุณภาพผูเรียน คือ สมรรถนะดานทักษะชีวิตที่นำวัตถุประสงคของกิจกรรม

แนะแนวของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และองคประกอบของ

ทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความสอดคลองกัน

มาบูรณาการเปนเปาหมายใหเกิดแกผูเรียนและสถานศึกษา สามารถพิจารณาตัวบงชี้ดานคุณภาพ 

ผูเรียนในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นำมากำหนดเปนเปาหมายการพัฒนาผูเรียนโดยผานกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนว  

เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 
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 ทั้งนี้ การบริหารจัดการ ควรดำเนินการแบบมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ 

เชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผูปกครอง คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา 

และคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา นักเรียน ผูปกครอง หนวยงาน 

ที่เกี่ยวของทั้งของรัฐและเอกชน ฯลฯ ตามบทบาทหนาที่ของแตละฝาย ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร 

คณะกรรมการสมาคมผูปกครอง 

คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

ศึกษานิเทศก 
ผูปกครอง 

ครูแนะแนว 
ครูที่ปรึกษา 

กิจกรรมแนะแนว

ใน/นอกชั้นเรียน 
ประสาน/สนับสนุน

ผูปกครอง 
บริการ

แนะแนว 

ประสาน/สนับสนุน 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ใหการชวยเหลือ 

ประเมินผล 

ประชุมปรึกษาเปนรายกรณี 

ประสานผูปกครอง/สงตอผูเชี่ยวชาญ 

รับกลับ/เฝาระวัง/พัฒนา 

ติดตามและรายงานผล 

พ
ัฒ

นา
 

สงกลับ 

สงตอ 

แกไขไมได แกไขได 

ประสานเฝาระวัง 

คือ การสนับสนุนหรือประสานความรวมมือ 

คือ งานรับผิดชอบ 

แผนภาพ แสดงระบบการแนะแนวในโรงเรียน 
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 เพื่อใหการบริหารระบบการแนะแนวในโรงเรียน มีแนวทางในการดำเนินงาน 

จึงไดกำหนดกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งดานปจจัยและกระบวนการตามขั้นตอนตอไปนี้ 

 1. การกำหนดเปาหมาย กลยุทธและแผนพัฒนาระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

  1.1 ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกันศึกษาวิเคราะห

นโยบาย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐานของ

นักเรียน บริบทของโรงเรียน นำมากำหนดเปนเปาหมายและยุทธศาสตรของระบบการแนะแนว 

ใหเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

  1.2 จัดทำมาตรฐานคุณภาพผูเรียนที่เกิดจากระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

  1.3 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามระบบการแนะแนว โดยการมีสวนรวม 

ของผูบริหาร ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครู และบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับเปาหมายตามแผน

ยุทธศาสตรของระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

 2. การจดัระบบบรหิารและระบบขอมลูสารสนเทศเพือ่ระบบการแนะแนวในโรงเรยีน 

  2.1 จดัทำโครงสรางการบรหิารระบบการแนะแนวในโรงเรยีนอยางเปนระบบ ครบวงจร 

ใหบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรการแนะแนวที่มีความคลองตัว สามารถปรับเปลี่ยน 

ไดตามความเหมาะสม บริหารงานเชิงกลยุทธ ใชหลักการมีสวนรวม มีการตรวจสอบ 

  2.2 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวและกำหนดบทบาทหนาที่ ซึ่งอาจ

จัดทำเปนคณะเดียวหรือหลายคณะขึ้นอยูกับบริบทของโรงเรียน ในที่นี้นำเสนอตัวอยางเปน 2 คณะ 

ซึ่งโรงเรียนสามารถปรับเปนคณะเดียวกันหรือแบงมากกวานั้นใหเหมาะกับบริบทของโรงเรียน  

ดังตัวอยางตอไปนี้ 

   2.2.1 คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย ผูอำนวยการโรงเรียน 

เปนประธานกรรมการ รองผูอำนวยการทุกฝาย หัวหนางานที่เกี่ยวของ ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง 

กรรมการสถานศึกษา ผูแทนชุมชน และหัวหนางานแนะแนว เปนกรรมการและเลขานุการ 

    บทบาทหนาที ่

    - สงเสริมสนับสนุนการบริหารการแนะแนวตามระบบการแนะแนว 

ในโรงเรียน 

    - บูรณาการภารกิจการแนะแนวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

    - ประสานสัมพันธ สรางความเขมแข็ง สรางขวัญกำลังใจ และพัฒนา

บุคลากร 

    - นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
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   2.2.2 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย รองผูอำนวยการที่ผูบริหาร

มอบหมาย เปนประธานกรรมการ ครูแนะแนวทุกคน ครูอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนพิจารณา 

ตามความเหมาะสม เปนกรรมการ โดยมหีวัหนางานแนะแนว เปนกรรมการและเลขานกุาร มคีนอืน่ ๆ  

ที่ไดรับมอบหมายให เปนผูชวยเลขานุการ 

    บทบาทหนาที่ 

    - จัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    - จัดอบรม ทำเครื่องมือ สื่ออุปกรณที่จำเปน เพื่อการดำเนินงาน

แนะแนว และสนับสนุนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหแกครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ 

    - จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหานักเรียน

กลุมตาง ๆ รวมทั้งรับนักเรียนจากการสงตอไปในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    - รวมมือกับนักจิตวิทยาโรงเรียน ในการพัฒนา ปองกันและแกไข

ปญหานักเรียน 

    - จัดกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการแนะแนวในโรงเรียน 

    - ประสานงานกบับคุลากรหรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของในการพฒันางาน 

    - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

    จากบทบาทหนาที่ของแตละคณะขางตน อาจแจกแจงรายละเอียด

เพิ่มเติมตามตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง แสดงบทบาทหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

1. ผูบริหาร 

 ผูบริหารเปนบุคคลสำคัญที่มีผลตอ

การดำเนนิงานแนะแนวทีม่ปีระสทิธภิาพ 

และประสิทธิผลจากการเปนผูนำ 

ในการกำหนดทิศทาง และสนับสนุน 

การทำงานแนะแนว 

บุคลากรที่เกี่ยวของ บทบาทหนาที ่

1) กำหนดระบบงานและจัดโครงสรางการบริหารงานแนะแนวของ 

สถานศึกษาใหชัดเจน 

2) สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของการใชกระบวนการ

แนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน 

3) สงเสริมใหครูไดรับความรูเพิ่มเติม 

4) คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ 

5) ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว

อยางเปนระบบ 

6) มสีวนรวมในการวเิคราะหและแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้ สรางขวญักำลงัใจ 

แกผูปฏิบัติงานตามหนาที่ตาง ๆ 

7) สงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางครู ผูปกครอง 

ชุมชน และเครือขาย 
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บุคลากรที่เกี่ยวของ บทบาทหนาที่ 

2. ครูแนะแนว 

 เปนบุคลากรหลักในการดำเนินงาน

แนะแนว เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ

นักเรียนตามเปาหมายของกิจกรรม

แนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ครูที่ปรึกษา 

 เปนผูที่ใกลชิดกับนักเรียน 

และเปนบคุคลสำคญัในการดแูลชวยเหลอื 

สงเสริมและพัฒนานักเรียน 

 

 

1) เปนคณะทำงานแนะแนว มีหนาที่จัดกิจกรรมแนะแนว จัดบริการ

แนะแนว ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนใหงานแนะแนว

บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร/แผนปฏบิตักิาร ใหผูเรยีนทกุคน

ไดรบับรกิารอยางทัว่ถงึ รวมทัง้ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผล

การแนะแนวตอคณะกรรมการแนะแนว 

2) เปนที่ปรึกษา (Supervisor) แกครูและผูเกี่ยวของทุกคน 

ในการใหความรู เทคนิคกระบวนการแนะแนวตามหลักจิตวิทยา 

และการแนะแนว 

3) สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวของกับคุณภาพของนักเรียนใหสามารถ 

ใชกระบวนการแนะแนวในการพัฒนานักเรียนไดอยางตอเนื่อง 

และจริงจัง เชน 

 - การจัดประชุมอบรมใหความรูแกครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ 

  ในการรูจักและเขาใจนักเรียนดวยวิธีการตาง ๆ เชน การใช 

  ระเบยีนสะสม การใชแบบทดสอบ การสงัเกต เทคนคิการสมัภาษณ  

  เทคนิคการเยี่ยมบาน เปนตน รวมทั้งการใหความรูความเขาใจ 

  เกี่ยวกับธรรมชาติ ลักษณะปญหาของนักเรียนแตละวัย 

 - เสนอแนะแนวทางจัดกิจกรรมโฮมรูม และบริการแนะแนว  

  ใหแกครูที่ปรึกษา เปนตน 

4) เปนผูใหคำปรึกษาแกนักเรียน ผูปกครอง และผูมาขอรับบริการ

ทั่วไป 

5) สนับสนุนสงเสริมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยประสาน

ความรวมมือในการรวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และรับ

นักเรียนที่จำเปนตองไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษจากครูที่ปรึกษา 

6) เปนผูประสานงานกับผูที่เกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน 

1) รวบรวมขอมูลของนักเรียนเปนรายบุคคล จัดทำขอมูลเปนระบบ 

และเปนปจจุบัน 

2) คดักรอง จำแนกกลุมนกัเรยีนเปนกลุมปกต ิกลุมพเิศษ และประสาน

ขอมูลกับครูแนะแนว 

3) ดูแล ชวยเหลือนักเรียน และใหคำปรึกษาเบื้องตน 

4) สงเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนานักเรียน 

ใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรการแนะแนว 

5) ตดิตามผลการสงเสรมิพฒันา และดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนอยางตอเนือ่ง 

6) ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

เพื่อรวมมือกันในการสงเสริมพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหา 

ของนักเรียน 
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บุคคลที่เกี่ยวของ บทบาทหนาที่ 

 

 

4. ครูผูสอน 

 เปนผูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา

นักเรียนใหบรรลุตามจุดหมายของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

5. นักเรียน 

 นักเรียนเปนผูรับการแนะแนวและ

สามารถเปนผูใหบริการแนะแนว  

ที่มีความเขาใจความตองการของเพื่อน

นักเรียนวัยเดียวกันไดเปนอยางดี 

6. ผูปกครอง 

 ผูปกครองจะใกลชิดกับนักเรียน 

มากทีส่ดุ มบีทบาทสำคญัในการพฒันา

ทางดานรางกาย จติใจ และความสามารถ

ในการเรียนรูของนักเรียน 

7. ชุมชน 

 ชุมชนเปนสังคมแหงการเรียนรู  

และมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือ  

สงเสริมใหนกัเรยีนพฒันาตามแนวทาง 

ทีเ่หมาะสม 

8. สหวิชาชีพ 

 สหวิชาชีพเปนทั้งแหลงเรียนรู 

และชวยเหลือ แกปญหานักเรียนอยาง

มืออาชีพ 

7) มีสวนรวมในการประเมินผลและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน

แนะแนวของโรงเรียน 

1) ใหคำปรึกษาเบื้องตนในรายวิชาที่สอน ในดานการศึกษา อาชีพ  

สวนตัวและสังคม 

2) ใชขอมลูเพือ่การรูจกัและเขาใจนกัเรยีนมาใชในการออกแบบการจดั

กระบวนการเรียนรู และการจัดประสบการณใหนักเรียนไดพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

3) หมั่นสังเกตและเอาใจใสนักเรียน และประสานความรวมมือกับ 

 ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว 

4) มสีวนรวมในการดำเนนิงานแนะแนวของโรงเรยีนในลกัษณะเครอืขาย

การแนะแนว 

1) มีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นในการพัฒนางานแนะแนวของโรงเรียน 

2) รวมทำงานกับครูแนะแนวตามศักยภาพ เชน การเปนเพื่อนที่ปรึกษา 

(Youth Counselor) การจัดกิจกรรมแนะแนว เปนตน 

 

 

1) ยอมรับศักยภาพของนักเรียน ใหโอกาสสำรวจตนเองเพื่อตัดสินใจ

เลือกศึกษาและเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 

2) มีสวนรวมในการวางแผนจัดกิจกรรมแนะแนว 

3) เปนที่ปรึกษาการดำเนินชีวิตและเสริมสรางทักษะชีวิตใหแกนักเรียน 

 

1) รวมมือกับครูแนะแนวในการจัดกิจกรรมที่สรางสรรคแกนักเรียน 

2) สอดสองดูแลดานพฤติกรรม ความปลอดภัยของนักเรียน 

3) เปนแหลงเรียนรู แหลงฝกทักษะดานการศึกษาและอาชีพ 

4) ติดตามผลการดำเนินงาน สะทอนปญหา และแสดงความคิดเห็น 

ที่เปนประโยชนตอการพัฒนานักเรียน 

1) ใหความรูและประสบการณของแตละวิชาชีพ 

2) ชวยเหลือผูเรียนตามบทบาทหนาที่ของแตละวิชาชีพ 

3) เปนที่ปรึกษาใหแกครู ผูปกครอง และนักเรียน 
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  2.3 จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการแนะแนว เพื่อรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

ใหถูกตอง ครอบคลุม และเปนปจจุบัน โดยใชกระบวนการวิเคราะห ประมวลผลที่เปนวิทยาศาสตร 

สามารถนำไปใชในการวางแผน ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ในงานแนะแนว  

โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังตอไปนี้ 

   2.3.1 ขอมลูสารสนเทศของโรงเรยีน ไดแก ขอมลูพืน้ฐานตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกบั

โรงเรียน บุคลากร และนักเรียนโดยรวม เชน สภาพเศรษฐกิจของชุมชน สภาพแวดลอมโรงเรียน 

ความตองการผูปกครองและชุมชน ฯลฯ 

   2.3.2 ขอมูลสารสนเทศของนักเรียน ไดแก 

    1) ขอมูลสารสนเทศดานครอบครัว เชน สถานภาพของบิดามารดา 

เศรษฐกิจ อาชีพ เปนตน 

    2) ขอมูลสารสนเทศดานสวนตัวของนักเรียน เชน ความสนใจ  

ความถนัด ความสามารถ พฤติกรรมการแสดงออก สุขภาพ ผลการเยี่ยมบาน ผลการสำรวจ 

คุณลักณะตาง ๆ การรับบริการตาง ๆ จากโรงเรียน รายงานผลความกาวหนาของนักเรียน เปนตน 

    3) ขอมูลสารสนเทศดานการเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาที่เรียน การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งผลงาน รางวัล เปนตน 

   2.3.3 ขอมูลสารสนเทศเพื่อการรายงาน เปนการรายงานภาพรวมของ

นกัเรยีนดานตาง ๆ เชน ความสนใจ ความถนดั ความสามารถ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความกาวหนา

ของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจของผูปกครอง ผลการเยี่ยมบาน 

สภาพแวดลอมโรงเรียน ความตองการของผูปกครองและชุมชน ฯลฯ เปนขอมูลสารสนเทศ 

เพื่อใหผูบริหารนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  2.4 จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศของเครื่องมือการแนะแนว สื่อนวัตกรรม 

การแนะแนว และภาคีเครือขายการแนะแนว เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกในการใชสื่อนวัตกรรม 

และภาคีเครือขายการแนะแนวจะชวยใหการจัดกิจกรรมแนะแนว การบริการแนะแนว และการจัด

กิจกรรม/โครงการพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3. การดำเนินงานตามระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

  ในการดำเนนิงานตามระบบการแนะแนวในโรงเรยีน ผูทีเ่กีย่วของทกุฝายตองดำเนนิการ 

ดังตอไปนี้ 

  3.1 สรางความรู ความตระหนักใหแกบุคลากรในโรงเรียนและภาคีเครือขาย  

เชน ผูบริหาร ครูที่ปรึกษา นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  3.2 จัดกิจกรรมแนะแนวในและนอกชั้นเรียน 

  3.3 จัดบริการแนะแนว 
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  3.4 ดำเนนิงานแนะแนวใหสมัพนัธเชือ่มโยงกบับคุลากรและงานตาง ๆ ในโรงเรยีน 
เชน 
   3.4.1 บุคลากรที่เกี่ยวของกับงานแนะแนว ไดแก ผูบริหาร ครูที่ปรึกษา ครู 
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ เปนการประสานความรวมมือในการสงเสริมสนับสนุนงานแนะแนว
ใหบรรลุเปาหมาย 
   3.4.2 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก การประสานความรวมมือ 
ในการรวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล การรับนักเรียนที่จำเปนตองไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ
จากครทูีป่รกึษา การสนบัสนนุการจดักจิกรรมโฮมรมู การประชมุผูปกครองระดบัชัน้เรยีน และกจิกรรม
เพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor) 
   3.4.3 นักจิตวิทยาโรงเรียน ไดแก การประสานความรวมมือในการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนที่จำเปนตองไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
   3.4.4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนใช 
ผลการสำรวจตนเองดานความสามารถ ความถนดั ความสนใจ ไปพจิารณาการเขารวมกจิกรรมชมุนมุ 
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
   3.4.5 การจัดการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ โดยการสนับสนุนสงเสริมใหครู 
มีขอมูลตาง ๆ ของนักเรียน เพื่อใหเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล และนำไปใชในการจัดการเรียน
การสอนดวยการศึกษา วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล ออกแบบและจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ
ธรรมชาติ รูปแบบการเรียนรูและศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งคำนึงถึงความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจ ฯลฯ ของนักเรียน 
  3.5 จัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมใหนักเรียนบรรลุเปาหมายของการแนะแนว 
 4. การนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการดำเนนิงานตามระบบการแนะแนวในโรงเรยีน 
  4.1 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามระบบการแนะแนวในโรงเรียน 
  4.2 วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการ
แนะแนวในโรงเรียน 
  4.3 นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามระบบการแนะแนวในโรงเรียน  
รวมทั้งใหขวัญและกำลังใจ 
  4.4 ประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการแนะแนวในโรงเรียนตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จ และประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของกับระบบการแนะแนวในโรงเรียน 
  4.5 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
 5. การรายงานผลการดำเนินงานตามระบบการแนะแนวในโรงเรียน 
  5.1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามระบบการแนะแนวในโรงเรียน 
ใหเห็นถึงผลของการบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารระบบการแนะแนว 

ในโรงเรียน รวมทั้งความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับระบบการแนะแนวในโรงเรียน 
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  5.2 จัดทำสารสนเทศที่แสดงถึงผลการบริหารจัดการในภาพรวมของระบบ 

การแนะแนวในโรงเรียนที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียน 

  5.3 จดัทำวารสาร/จลุสาร หรอืสือ่อืน่ ๆ เพือ่สือ่สาร ประชาสมัพนัธการดำเนนิงาน

ระบบการแนะแนวในโรงเรียนไปสูผูที่เกี่ยวของ 

 6. การพัฒนาระบบการแนะแนวในโรงเรียนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

  กลไกที่จะทำใหระบบการแนะแนวในโรงเรียน มีความตอเนื่องและยั่งยืน เกิดผลตอ

คุณภาพของนักเรียน และเกิดการเปลี่ยนแปลงตอคุณภาพของการศึกษา ไดแก 

  6.1 การจัดใหมีการจัดการความรู (KM) และแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงการดำเนินงาน

ระบบการแนะแนวในโรงเรียนของบุคลากรผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  6.2 การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพระบบการแนะแนวของโรงเรียน 

  6.3 การดำเนินงานแนะแนวดวยระบบคุณภาพ (PDCA) 

  6.4 การนิเทศการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

  6.5 การสงเสริมสนับสนุนใหครูแนะแนวและผูที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนาทาง 

วชิาการดานการแนะแนว จิตวิทยา สุขภาพจิต ฯลฯ 
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 จากแนวคดิการบรหิารงานแนะแนวดวยวงจรเดมมิง่ (Deming Cycle) ทีม่กีารตรวจสอบ

และประเมินผลการดำเนินงาน จึงจำเปนตองมีตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานแนะแนว  

ซึ่งสามารถนำยุทธศาสตรการแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการแนะแนว  

มาเปนแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารระบบการแนะแนวในโรงเรียน  

ดังรายละเอียดดังนี้ 

 1. การกำหนดเปาหมาย กลยุทธและแผนพัฒนาระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

  การพิจารณา 

  1.1 มีการกำหนดเปาหมาย กลยุทธการแนะแนวใหเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแบบมีสวนรวม 

  1.2 มีมาตรฐานคุณภาพของนักเรียนที่ผานระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

  1.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติของบริการแนะแนวที่สอดคลองกับระบบการแนะแนว

ในโรงเรียน 

  1.4 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมแนะแนวที่สงเสริมสนับสนุนการแนะแนว 

ใหบรรลุเปาหมายและสอดคลองกับกลยุทธ 
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 2. การจดัระบบบรหิารและระบบขอมลูสารสนเทศเพือ่ระบบการแนะแนวในโรงเรยีน 

  การพิจารณา 

  2.1 มีโครงสรางการบริหารแนะแนว 

  2.2 มีคณะกรรมการดำเนินงานและผูรับผิดชอบงานแนะแนว 

  2.3 มีขอมูลสารสนเทศของนักเรียน 

  2.4 มีขอมูลสารสนเทศของเครื่องมือการแนะแนว 

  2.5 มีขอมูลสารสนเทศของสื่อนวัตกรรมการแนะแนว 

  2.6 มีขอมูลสารสนเทศของภาคีเครือขายการแนะแนว 

 3. การดำเนินงานตามระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

  การพิจารณา 

  3.1 มีการสรางความรู ความตระหนักใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ 

  3.2 มีการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  3.3 มีการจัดบริการแนะแนวตามมาตรฐานการปฏิบัติ 

  3.4 มีการดำเนินงานแนะแนวที่มีการประสานความรวมมือกับผูบริหาร  

ครูที่ปรึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

  3.5 มีการดำเนินงานแนะแนวที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับงานระบบการดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน 

  3.6 มีการดำเนินงานแนะแนวที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับงานนักจิตวิทยา

โรงเรียน 

  3.7 มกีารดำเนนิงานแนะแนวทีม่คีวามสมัพนัธเชือ่มโยงกบังานกจิกรรมพฒันาผูเรยีน 

  3.8 มกีารดำเนนิงานแนะแนวทีม่คีวามสมัพนัธเชือ่มโยงกบัการจดัการเรยีนการสอน 

  3.9 มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมใหนักเรียนบรรลุเปาหมายการแนะแนว 

 4. การนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการดำเนนิงานตามระบบการแนะแนวในโรงเรยีน  

  การพิจารณา 

  4.1 มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามระบบ 

การแนะแนวในโรงเรียน 

  4.2 มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการ

แนะแนวในโรงเรียน 

  4.3 มีการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามระบบการแนะแนวในโรงเรียน  

รวมทั้งใหขวัญกำลังใจ และสะทอนผลการนิเทศ 

  4.4 มีการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ และประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของกับระบบการแนะแนว 

ในโรงเรียน 
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 5. การรายงานผลการดำเนินงานตามระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

  การพิจารณา 

  5.1 มีรายงานผลการดำเนินงานแนะแนวภายในโรงเรียนและสาธารณชน 

  5.2 มีรายงานความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

  5.3 มีรายงานที่สะทอนใหเห็นถึงผลการบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

ของการบริหารระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

  5.4 มีสารสนเทศที่แสดงถึงผลการบริหารจัดการในภาพรวมของระบบการ

แนะแนวในโรงเรียน 

  5.5 มีวารสาร/จุลสาร หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธการดำเนินงาน

ระบบการแนะแนวในโรงเรียนไปสูผูเกี่ยวของ 

 6.  การพัฒนาระบบการแนะแนวในโรงเรียนใหเกิดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

  การพิจารณา 

  6.1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงการดำเนินงานระบบการแนะแนวในโรงเรียน  

ของบุคลากรผูเกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  6.2 มีการดำเนินงานแนะแนวแบบมีสวนรวม เชน การวางแผนพัฒนาคุณภาพ

ระบบการแนะแนวของโรงเรียน 

  6.3 มีการดำเนินงานแนะแนวดวยระบบคุณภาพ (PDCA) 

  6.4 มีการนิเทศการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

  6.5 มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูแนะแนวและผูเกี่ยวของไดรับการพัฒนาทาง 

วิชาการดานการแนะแนว จิตวิทยา สุขภาพจิต ฯลฯ 

  6.6 มีการจัดทำวิจัยเพื่อการพัฒนา 

 จากแนวคิดการคิดเชิงระบบ ที่มองภาพรวมของระบบการแนะแนวในโรงเรียนที่มี 

สวนประกอบยอย ๆ มาประกอบการคดิ คอื องคประกอบของการบรหิารดานปจจยั ดานกระบวนการ 

ดังกลาวมาแลว องคประกอบดานผลผลิต ที่เปนตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารการแนะแนว 

ในโรงเรียน คือ คุณธรรมของผูเรียน 
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 การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผู เรียน 

เกิดสมรรถนะดานทักษะชีวิตไดโดยนำวัตถุประสงคของกิจกรรมแนะแนวของหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 องคประกอบของทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความสอดคลองกันมาบูรณาการเปนเปาหมายใหเกิด 

แกผูเรียน นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถพิจารณาตัวบงชี้ดานคุณภาพผูเรียนในการประกันคุณภาพ

ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมากำหนดสมรรถนะ 

ของกจิกรรมแนะแนวได เพือ่ใหสอดคลองกบับรบิทของสถานศกึษา ดงัตวัอยางตวัชีว้ดัคณุภาพผูเรยีน 

ตอไปนี้ 

 1. สมรรถนะดานการรูจัก เขาใจตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 

 2. สมรรถนะดานการคิดวิเคราะห การตัดสินใจ การวางแผน และการแกปญหา 

อยางสรางสรรคในดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคม 

 3. สมรรถนะดานการจัดการกับอารมณและความเครียด 

 4. สมรรถนะการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น 
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ครูแนะแนว : ระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

 การดำเนินงานแนะแนวอยางมีระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเกิดสมรรถนะ

ดานทักษะชีวิตตามวัตถุประสงคของการแนะแนว ที่ใหผูเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาตนเองและผูอื่น 

สามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม รวมทั้งการรูจักปรับตัวไดอยางเหมาะสม  

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขนั้น สามารถดำเนินงานดวยการจัดบริการแนะแนว และการจัด

กิจกรรมแนะแนวทั้งในและนอกชั้นเรียน การประสานงานเครือขายการแนะแนว และสนับสนุน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ดวยกิจกรรม/โครงการตาง ๆ โดยมีการติดตามประเมินผล สรุป

รายงานผลการดำเนินงาน ดังแผนภาพแสดงการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนตอไปนี้ 

 

ตอนที่ 3 
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คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร 

คณะกรรมการสมาคมผูปกครอง 

คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

ศึกษานิเทศก 

ครูแนะแนว 

จัดบริการ

แนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว

ใน/นอกชั้นเรียน 

ประเมินผล 

การดำเนินงาน 

หาสาเหตุ/แกไข/ปรับปรุง 

สรุป/รายงานผล 

ไมเปนไปตามวัตถุประสงค  เปนไปตามวัตถุประสงค 

พัฒนา/ตอยอด 

จัดโครงการ/

กิจกรรมแนะแนว 
ประสานงาน 

เครือขายการแนะแนว 

สนับสนุนระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 
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 จากแผนภาพขางตน ภารกิจของครูแนะแนว อาจแบงเปนงานหลักสำคัญคือ  

การใหบริการแนะแนว 5 บริการ การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน และการประสานงานเครือขาย

แนะแนวและจดักจิกรรม/โครงการ สนบัสนนุระบบการดแูลชวยเหลอืนกัเรยีน ดงัมรีายละเอยีดตอไปนี ้
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 1.1 บริการสำรวจขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

  1.1.1 ความหมาย 

   การสำรวจขอมูลนักเรียนรายบุคคล หมายถึง การศึกษา รวบรวม และ

จดบันทึกเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียนรายบุคคล เพื่อที่จะทำความรูจักและเขาใจนักเรียน 

ใหมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหครูสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังชวยให

นักเรียนไดรูจักและเขาใจตนเองดีขึ้นดวย 

  1.1.2 วัตถุประสงค 

   1) ครูและผูที่เกี่ยวของรูจักและเขาใจนักเรียนไดดีและถูกตองมากยิ่งขึ้น 

   2) นักเรียนมีโอกาสรูจักและเขาใจตนเองในดานตาง ๆ มากขึ้น 

   3) บุคลากรในโรง เรียนสามารถนำผลจากความรู ความเข า ใจ 

ในตัวนักเรียนไปใชจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปองกัน แกไข และสงเสริมคุณภาพนักเรียน 

  1.1.3 หลักการ 

   1) การศึกษารวบรวมขอมูลเปนกระบวนการศึกษารายละเอียด ทั้งที่

เกี่ยวกับนักเรียนโดยตรง และสิ่งแวดลอมของนักเรียน 

   2) การศึกษารวบรวมขอมูลดวยเทคนิคและวิธีที่หลากหลายเพื่อใหรูจัก

นักเรียนในหลายแงมุม 

   3) การเลือกใชเครื่องมือหรือวิธีการใหเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะ

ของนักเรียนแตละคน 

   4) เปาหมายของการสำรวจขอมูลเปนรายบุคคล คือ การชวยให 

นักเรียนรูจักและเขาใจตนเองดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสูการตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ตอไป 

   5) ครูควรศึกษาและรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนทุกคน 

ทั้งเด็กที่ปกติและเด็กพิเศษ 

   6) ประสิทธิภาพของการรวบรวมขอมูลขึ้นอยูกับความรวมมือของ 

ทุกฝายที่เกี่ยวของในการใหขอมูล 

   7) การศึกษาและรวบรวมขอมูลควรเปนกระบวนการทำความขาใจ

ควบคูไปกับการใหความชวยเหลือนักเรียน 
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  1.1.4 วิธีการ/เครื่องมือใชรวบรวมขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

   1) การสังเกต เปนการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน โดยใชแบบสังเกต

พฤติกรรม เพื่อนำมาเปนขอมูลในการวินิจฉัยปญหาของนักเรียน ซึ่งตองมีวัตถุประสงคในการสังเกต 

    การสังเกตแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

    ก) การสังเกตอยางไมเปนทางการ คือ การสังเกตตามเวลาหรือ

โอกาสอำนวย 

    ข) การสังเกตอยางเปนทางการ คือ การสังเกตที่มีการวางแผน 

ลวงหนาวาจะสังเกตเกี่ยวกับเรื่องอะไร และสังเกตเวลาใด 

   2) การสัมภาษณเพื่อการแนะแนว แบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

    ก) การสัมภาษณเพื่อหาความจริง 

    ข) การสัมภาษณเพื่อใหคำปรึกษา 

    ค) การสัมภาษณเพื่อการรูจักคุนเคย 

   3) การใชสังคมมิติ ใชศึกษาเด็กเปนรายบุคคล โดยศึกษาความสัมพันธ

เกี่ยวกับสังคมของบุคคลที่อยูในกลุมเดียวกัน โดยการถามถึงความรูสึกของนักเรียนแตละคนที่มีตอ

เพื่อนในกลุมของตน 

   4) การศึกษานักเรียนเปนรายกรณี เปนวิธีที่ใชสำหรับสรุปขอมูลของ

นักเรียนเปนราย ๆ ไป เพื่อการหาภาพรวมของนักเรียน ซึ่งตองมีการศึกษาประวัติที่รวบรวมขอมูล

จากแหลงที่เชื่อถือได และกระทำอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อชวยใหนักเรียนที่ประสบปญหาสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมได โดยการวิเคราะห และตีความหมายของขอเท็จจริงตาง ๆ  

จากขอมูลที่รวบรวมไว 

   5) ระเบยีนพฤตกิารณ เปนวธิกีารบนัทกึขอมลูเกีย่วกบัเหตกุารณตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอยางยอ ๆ ในชวงเวลาหนึ่ง ระเบียนพฤติการณเปรียบเสมือนการถายภาพ 

การกระทำตาง ๆ ของนักเรียนในแตละครั้งในแตละสถานการณออกมาเปนขอความเชิงบรรยาย 

   6) ระเบยีนสะสม เปนการบนัทกึขอมลูตาง ๆ เกีย่วกบัตวันกัเรยีน ตัง้แต

เริ่มเขาเรียนจนออกจากโรงเรียน ระเบียนสะสมควรมีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนในดานตาง ๆ ดังนี้  

ประวัติสวนตัว สุขภาพ การเรียน บุคลิกภาพ การทดสอบ การเขารวมกิจกรรม การศึกษาและอาชีพ  

การปรับตัวเขากับสังคม ระเบียนพฤติการณ ฯลฯ 

   7) การเยี่ยมบาน เปนวิธีที่ครูเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่บานเพื่อพบปะ

ปรึกษาหารือกับผูปกครอง ชวยใหครูเขาใจนักเรียนมากขึ้น เพื่อประโยชนในการแกไขปญหา 

   8) การใชแบบสำรวจปญหา เปนวิธีสำรวจปญหาของนักเรียนวา  

มปีญหาอะไรบาง ครจูะตองรวบรวมปญหาไว แลวนำปญหาเหลานัน้มาเขยีนเปนขอความทีส่ละสลวย 

การสำรวจปญหาจะชวยใหเขาใจถึงปญหาของนักเรียนเพื่อนำไปจัดการแกไขตอไป 
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   9) การใชแบบทดสอบ เปนเครื่องมือที่ใชวัดสติปญญา ความถนัด  

ความสนใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ฯลฯ เพื่อทำใหเขาใจนักเรียนไดดียิ่งขึ้น การใชแบบทดสอบตองระวัง

ความผิดพลาด จากการดำเนินการทดสอบและการแปลผล ขอทดสอบตองมาตรฐานเที่ยงตรง  

เชื่อถือได การนำแบบทดสอบมาใชตองมั่นใจวามีความจำเปนตองใช การใชแบบทดสอบศึกษา

นักเรียนเปนรายบุคคล ควรใชภายหลังวิธีอื่น ๆ ชนิดของแบบทดสอบที่ใชในการแนะแนวที่สำคัญ ๆ 

มีดังนี้ แบบทดสอบวัดสติปญญา แบบทดสอบวัดความถนัด แบบทดสอบวัดความสนใจ แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบเกี่ยวกับการปรับตัว แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ 

   10) การใชแบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) เปนเครื่องมือสำหรับการ 

คัดกรองนักเรียนดานพฤติกรรม การปรับตัว ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับสภาพจิต ซึ่งจะชวยใหครูที่ปรึกษา 

มีแนวทางการพิจารณานักเรียนดานสุขภาพจิตมากขึ้น มี 3 ชุด คือ ชุดที่ครูเปนผูประเมินนักเรียน 

ชุดที่พอแม ผูปกครอง เปนผูประเมินนักเรียน และชุดที่นักเรียนประเมินตนเอง 

   11) การใชแบบสอบถาม เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากบุคคล

จำนวนมาก โดยใชระยะเวลาสั้น ๆ และจะไดขอมูลจำนวนมากอยางกวาง ๆ สามารถประหยัด 

ทั้งเวลา แรงงาน และคาใชจาย 

   12) การบันทึกประจำวัน เปนเครื่องมือที่ชวยครูที่ปรึกษาใหทราบขอมูล 

เรื่องราว และรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน โดยใหนักเรียนเขียนเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม

ของนักเรียนที่ไดทำในวันหนึ่ง ๆ 

   13) การเขียนอัตชีวประวัติ เปนการใหนักเรียนเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ

ตนเอง เพื่อแสดงถึงความคิด ความรูสึก อุดมคติ หรือความปรารถนาที่เปนเหตุการณ ทั้งในอดีต 

ปจจุบัน และอนาคต ครูที่ปรึกษาอาจกำหนดหัวขอที่ตองการรูจักนักเรียน เพื่อจะไดทราบความคิด 

ความรูสึกที่นักเรียนมีตอตนเอง และสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ เชน อัตชีวประวัติของขาพเจา 

ประสบการณที่ฉันประทับใจ ครอบครัวของฉัน เพื่อนของฉัน เปาหมายชีวิตของฉัน ฯลฯ 

 1.2 บริการสนเทศ 

  1.2.1 ความหมาย 

   บริการสนเทศ หมายถึง บริการ จัดหา รวบรวมขอมูลและขาวสารตาง ๆ 

ทางดานการศึกษา อาชีพ สังคม และการปรับตัวอยางเปนระบบ เพื่อใหนักเรียนนำไปใชประกอบ

การตัดสินใจ วางแผนชีวิตและพัฒนาตนไดอยางเหมาะสม 

  1.2.2 วัตถุประสงค 

   การจัดบริการสนเทศดำเนินการโดยมีจุดมุงหมายสำคัญ สรุปไดดังนี้ 

   1) เพื่อใหนักเรียนไดรับขาวสาร เรื่องราวตาง ๆ ที่มีคุณภาพเปน

ประโยชนตอตนเอง 

   2) เพื่อเปนแหลงความรูและขอมูลในการตัดสินใจดานตาง ๆ 
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   3) เพื่อใหขอสนเทศที่ถูกตองและทันตอเหตุการณแกนักเรียนและ 

ผูที่เกี่ยวของ 

   4) เพื่อกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนไดพิจารณาโอกาสและทางเลือก

ตาง ๆ ทางการศึกษาและอาชีพ 

   5) เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการศึกษา อาชีพ และ 

มีคุณลักษณะพื้นฐานที่สอดคลองกับการดำเนินชีวิต 

   6) เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยในการทำงานที่ดี 

  1.2.3 หลักการ 

   การจดับรกิารสนเทศใหประสบความสำเรจ็นัน้ ครแูนะแนวควรยดึหลกัการ

สำคัญ 10 ประการ สรุปไดดังนี้ (เจียรนัย ทรงชัยกุล, 2544 : 73-76) 

   1) มุงชวยใหนักเรียนไดรับขอสนเทศที่มีคุณภาพตามความตองการ 

และความจำเปนอยางเพียงพอ และชวยนักเรียนใหสามารถนำขอสนเทศที่ไดรับไปใชประโยชน 

ไดอยางเหมาะสมในการตัดสินใจ การวางแผน การปองกันปญหา และการพัฒนาตน ทั้งในดาน 

การศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม 

   2) ตองใหความสำคัญกับขอสนเทศที่มีคุณภาพที่จะใหแกนักเรียน  

ครูแนะแนวควรตระหนัก และใหความสำคัญกับขอสนเทศที่รวบรวมมาใหแกนักเรียน วาเปน 

ขอสนเทศที่จำเปน ถูกตอง เปนปจจุบัน ปริมาณเพียงพอ นาเชื่อถือ และสอดคลองกับพัฒนาการ 

ของนักเรียน 

   3) การจัดบริการสนเทศตองใหนักเรียนทุกคนไดรับสิทธิและโอกาส 

ไดรับการสนเทศ ที่จัดใหอยางเสมอกัน หนวยงานซึ่งจัดบริการสนเทศจะตองมุงใหเกิดประโยชน 

แกนักเรียนเปนสำคัญ ครูแนะแนวจึงตองใหนักเรียนกลุมเปาหมายทุกคนไดรับสิทธิและมีโอกาส 

ไดรับบริการสนเทศที่จัดใหอยางเสมอภาคกัน 

   4) จัดใหสอดคลองกับพัฒนาการของนักเรียนดานสังคม และดาน 

สติปญญา 

   5) จัดอยางตอเนื่องและตามขั้นตอนของพัฒนาการของมนุษย และ

พัฒนาการทางอาชีพ ครูแนะแนวตองจัดบริการสนเทศอยางตอเนื่องและตามขั้นตอนของพัฒนาการ

ของมนุษย เชน นักเรียนที่เปนเด็กวัยเรียนควรเริ่มไดรับขอสนเทศอยางกวาง ๆ ทั่วไปกอน และควร

จะไดรับขอสนเทศอยางตอเนื่องเรื่อยไป แตขอสนเทศจะมีความเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียด มีความ

ลุมลึกซับซอน เพิ่มขึ้นตามวัยที่สูงขึ้นของนักเรียน เปนตน 

   6) คำนึงถึงความแตกตางของนักเรียนกลุมเปาหมาย เพื่อใหสามารถ 

จัดบริการสนเทศที่ตอบสนองความสนใจ ความตองการ ความจำเปน และศักยภาพของนักเรียน

แตละรายไดอยางเหมาะสม 
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   7) คำนึงถึงปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอนักเรียน ในการจัด

บริการสนเทศตองคำนึงถึงปจจัยดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอนักเรียนกลุมเปาหมาย เชน 

ความคาดหวังของบิดามารดา กลุมเพื่อน สื่อมวลชน และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน 

   8) เคารพในสิทธิ เสรีภาพ และความสามารถในการตัดสินใจของ

นักเรียน ไมโนมนาวใจหรือกดดันใหนักเรียนรีบเรงตัดสินใจตามความเห็นชอบของครูแนะแนว 

   9) ควรใชทรัพยากรในการบริหารจัดการบริการสนเทศที่มีอยูจำกัด  

ใหเกิดประโยชนไดสูงสุดตอนักเรียนและโรงเรียน 

   10) ควรใหความสำคญัตอการวางแผน มกีารกำหนดเปาหมาย วตัถปุระสงค 

ของการจัดบริการสนเทศสำหรับนักรียนกลุมเปาหมายที่ตองรับผิดชอบ 

  จากการนำเสนอหลักการจัดบริการสนเทศขางตน สรุปไดวา การจัดบริการ

สนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพมีหลักการสำคัญ คือ จัดบริการสนเทศใหสอดคลองกับความตองการและ

ความจำเปนของนักเรียน โดยดำเนินการอยางเปนระบบ ผานวิธีการที่หลากหลาย ทั้งเนนใหนักเรียน

ไดมีสวนรวมในการจัดบริการ 

  1.2.4 ประเภทของขอสนเทศ 

   สำหรับขอสนเทศที่จัดใหแกนักเรียน ควรจัดใหครอบคลุมขอบขาย 

การแนะแนว ทั้ง 3 ดาน คือ  

   1) ขอสนเทศดานการศึกษา 

    การใหขอสนเทศดานการศึกษา เปนการใหความรู ประสบการณ

และรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาในชวงปจจุบันและอนาคต รวมทั้งวิธีการศึกษาเลาเรียน 

ใหประสบผลสำเร็จ ทุนการศึกษาและกิจกรรมเสริมประสบการณตาง ๆ แนวทางการศึกษาตอ ขอดี

และขอเสียในการศึกษาเลาเรียนในแตละสาขาอาชีพ เปนตน 

    ขอสนเทศดานการศึกษาที่ควรจัดใหแกนักเรียน ประกอบดวย 

    ก) กฎระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ของสถานศึกษา 

    ข) หลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยหลักการ จุดมุงหมาย 

โครงสรางของหลักสูตร รายวิชา แผนการเรียน การวัดและการประเมินผล การสำเร็จการศึกษา 

    ค) บริการตาง ๆ เชน บริการพยาบาล แหลงการเรียนรู บริการ 

โสตทัศนูปกรณ บริการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา บริการแนะแนว เปนตน 

    ง) กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดใหแกนักเรียน ไดแก กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรมทางสังคม เปนตน 

    จ) ลักษณะของโรงเรียน ขอกำหนด กฎเกณฑ และคุณสมบัติ 

ในการศึกษาตอในสถาบันตาง ๆ เชน สถานที่ตั้ง สาขาที่เปดสอน วิธีการเขาศึกษา คาใชจาย เปนตน 
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    ฉ) องคประกอบในการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาตอ ไดแก 

ความสามารถทางการเรียน ความถนัด นิสัย ความสนใจ ทิศทางและแนวโนมการประกอบอาชีพ 

รายไดของอาชีพ เปนตน 

    ช) วิธีการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การบริหารตนเอง 

เทคนิคการอานหนังสือ และการจดบันทึก การคนหารูปแบบการเรียนรู การควบคุมตนเอง  

การแสวงหาแหลงการเรียนรู เปนตน 

   2) ขอสนเทศดานอาชีพ 

    การใหขอสนเทศดานอาชีพเปนการชวยใหนักเรียนมีความรู 

ความเขาใจเรื่องอาชีพ เชน วิธีการเลือกอาชีพ การเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ การสมัครงาน 

คุณสมบัติของผูสมัคร ภาระหนาที่ในการปฏิบัติงาน สภาพของงานอาชีพนั้น ๆ รายได และ 

ความกาวหนาในงานอาชีพนั้น ตลอดจนสวัสดิการที่ไดรับ 

    ขอสนเทศดานอาชีพที่ควรจัดใหแกนักเรียน ประกอบดวย 

    ก) ลักษณะ ความสำคัญ และเจตคติตออาชีพตาง ๆ 

    ข) รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ ไดแก คุณสมบัติสวนตัว คุณสมบัติ

เฉพาะตำแหนง วิธีการคัดเลือกคนเขาทำงาน ลักษณะของการทำงาน สถานที่ของการทำงาน  

ความมั่นคงในการทำงาน รายได ความตองการของตลาดแรงงาน ความกาวหนาของงาน สวัสดิการ 

เปนตน 

    ค) การเตรียมตนเองเขาสูงาน การเขียนใบสมัครงาน 

    ง) มาตรฐานและกฎระเบียบทางอาชีพ 

   3) ขอสนเทศดานสวนตัวและสังคม 

    การใหขอสนเทศดานสวนตัวและสังคมเปนการชวยใหนักเรียนมีชีวิต

หรือความเปนอยูอยางสงบ มีความเจริญทั้งรางกายและจิตใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ปรับตัว 

ใหเขากับสังคม อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข รูจักการเปนผูนำ และผูตามที่ดี มีบุคลิกภาพ 

และมารยาทเหมาะสมตามกาลเทศะ รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

    ขอสนเทศดานสวนตวัและสงัคมทีค่วรจดัใหแกนกัเรยีน ประกอบดวย 

    ก) การรูจักตนเองในดานตาง ๆ ไดแก ระดับเชาวนปญญา  

ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ความตองการ ตลอดจนนิสัยใจคอ เปนตน 

    ข) วิธีการสรางความสัมพันธกับเพื่อนเพศเดียวกันและตางเพศ 

    ค) การเขาใจในบทบาทของเพศสภาพ 

    ง) การเขาใจพฤติกรรม ลักษณะนิสัยใจคอ คุณลักษณะ และความ

ตองการของผูอื่น ตลอดจนความแตกตางระหวางบุคคล 
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    จ) การปรับตัว การยอมรับ และเขาใจตนเอง สภาพแวดลอม 

ครอบครัว สถานศึกษา และสังคม 

    ฉ) การยอมรับตนเองและผูอื่น อันไดแก ความกดดันของกลุมเพื่อน 

ความคาดหวังของบิดามารดา เปนตน 

    ช) การวางตนใหเหมาะสมกบักาลเทศะ วธิกีารเขาสงัคม การพฒันา 

บุคลิกภาพ 

    ซ) การรูเทาทันตนเองและสังคม ทักษะชีวิต 

    ฌ) การวางแผนทางการเงิน การใชเวลาวาง การใชชีวิต 

  1.2.5 วิธีการจัดบริการสนเทศ 

   การจัดบริการสนเทศในโรงเรียนสามารถทำไดหลายวิธี บริการสนเทศ 

ที่ครูแนะแนวควรใหความสำคัญ คือ กิจกรรมโฮมรูม ปายนิเทศ ศูนยสนเทศ วันอาชีพ และกิจกรรม

นักเรียนที่ควรเขาไปมีสวนรวม เชน ปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ และการจัดทำคูมือนักเรียน นอกจากนี้

หากจำเปนสามารถจัดเปนโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเติม สำหรับบริการสนเทศที่ครูแนะแนวควรจัด 

มีดังนี้ 

   1) กิจกรรมโฮมรูม 

    กิจกรรมโฮมรูมเปนวิธีการจัดบริการสนเทศที่ครูสามารถจัดใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุดนอกเหนือจากการใหขอสนเทศ กิจกรรมโฮมรูมเปนการสงเสริมหรือพัฒนาทักษะ

ชีวิตใหแกนักเรียน และเปนการจัดวางตัวบุคคลไดดวย ซึ่งเปนอีกบริการหนึ่งของงานแนะแนว 

ในโรงเรียน 

    ก) ความหมายของกิจกรรมโฮมรูม 

     กิจกรรมโฮมรูม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียน 

ใหเกิดความเจริญงอกงามตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม โดยมีพื้นฐานจากการสราง

สัมพันธภาพ ความปรารถนาดีที่มีตอกัน การนำเสนอสารสนเทศที่มีประโยชน ทำใหนักเรียนไดรับ

ความรู ไดคิดวิเคราะห ตัดสินใจ เพื่อใหเกิดความเขาใจในตนเอง ผูอื่น และสังคม 

    ข) วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

     การจดักจิกรรมโฮมรมูมวีตัถปุระสงคสำคญั คอื การรูจกันกัเรยีน 

การใหขอสนเทศแกนักเรียน และการพัฒนานักเรียน 

    ค) แนวการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

     การจดักจิกรรมโฮมรมูจดัไดหลายลกัษณะ ซึง่อาจจดัในเวลาเรยีน 

หรือนอกเวลาเรียนก็ได รวมทั้งระยะเวลาที่จัด ขึ้นอยูกับบริบทของแตละโรงเรียน สำหรับขั้นตอน 

การจัดกิจกรรมโฮมรูม เพื่อประโยชนสูงสุดและคุณภาพของนักเรียน มีขั้นตอนเสนอเปนแนวทาง 

ดังนี้ 
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     ขั้นที่ 1 การวิเคราะหนักเรียนรายบุคคล/กลุม เปนการวิเคราะห

นักเรียนในลักษณะตาง ๆ เชน ธรรมชาติและพัฒนาการของนักเรียน ความตองการของนักเรียน 

คุณลักษณะตาง ๆ จุดเดน จุดดอยที่ตองปรับปรุงพัฒนา สภาพความตองการของครอบครัว ชุมชน 

และสังคม ขอมูลนี้จะทำใหไดแนวทางในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

     ขั้นที่ 2 การกำหนดจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมโฮมรูม  

วาตองการใหนักเรียนไดรับประโยชนอะไร หรือไดอะไรจากการเขารวมกิจกรรมโฮมรูม 

     ขั้นที่ 3 การกำหนดเนื้อหาและสารสนเทศของการจัดกิจกรรม 

โฮมรูม เปนการวิเคราะหความจำเปนและความสำคัญของเนื้อหา/สารสนเทศเพื่อใหนักเรียน 

เกิดการเรียนรู โดยคำนึงวาปญหาหรือคุณลักษณะใดที่มีความจำเปนเรงดวน หรือสำคัญมากเพียงใด 

และเนื้อหา/สารสนเทศใหมีความยากงาย ความทันสมัย หรือตรงกับความตองการ ความสนใจ 

ของนักเรียน ตรงตามจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมโดยเนื้อหา/สารสนเทศตองครอบคลุมหลักการ

จัดการเรียนรูทั้ง 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

     ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม เปนการนำเนื้อหา 

มาวิเคราะหวา ควรนำเสนอประสบการณการเรียนรูในลักษณะใด ไดแก เทคนิควิธีการจัด

กระบวนการเรียนรู สื่อการเรียนรู ตลอดจนการวัดประเมินผล และใหตรวจสอบพิจารณาวา 

แผนการจัดกิจกรรมที่จัดทำนี้มีความสมบูรณเหมาะสมมากนอยเพียงใด จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม  

สื่อ และการวัดประเมินผลสอดคลองกันหรือไม ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเพียงพอหรือไม เปนตน 

จากนั้นดำเนินการปรับปรุงแกไขกอนการนำไปใช 

     ขั้นที่ 5 ขั้นการเตรียมการจัดกิจกรรม เปนการเตรียมการจัดหา

อุปกรณ สื่อตาง ๆ สรางเครื่องมือแบบวัด/ประเมินผล ซักซอมความเขาใจ จินตนาการถึงการ 

จัดกิจกรรม คิดทบทวน แกไขขอบกพรอง จุดออนของแผนการจัดกิจกรรม คิดทบทวน แกไข 

ขอบกพรอง จุดออนของแผนการจัดกิจกรรม วิเคราะหปญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น โดยเตรียมหาทาง

แกไขไวลวงหนา 

     ขั้นที่ 6 ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรม เปนการจัดกิจกรรมตาม

แผนที่วางไวอยางเปนขั้นตอน มีการจดบันทึก เก็บขอมูลตาง ๆ ขณะดำเนินการจัดกิจกรรม และ

คำนึงสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูกับศิษย และเพื่อนนักเรียนกับเพื่อนนักเรียนดวยกัน ในขั้นนำ 

หรือขั้นสรุปตองมีการดูแลนักเรียนในเรื่องตาง ๆ เชน การแตงกาย พฤติกรรม มีการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมเสริมแทรกในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง อีกทั้งตองแจงขาวสารและสารสนเทศตาง ๆ ที่เปน

ประโยชนตอนักเรียน โดยไมจำเปนตองใชวิธีบอกกลาวทุกครั้งไป อาจนำเสนอเปนปายนิเทศ

ประชาสัมพันธ หรือฝากขอความใหแกหัวหนาชั้นหรือตัวแทนไวบอกตอกันไปก็ได 
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     ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผล ขั้นนี้เปนขั้นของการพิจารณาวา การจัด

กิจกรรมมีความสำเร็จ และเกิดประโยชนตอนักเรียนเพียงใด โดยพิจารณาจากวิธีการวัดผลที่กำหนด

ไวในแผนการจัดกิจกรรม สวนใหญมักจะนิยมใชการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม การซักถาม  

การใชแบบสอบถาม/แบบทดสอบการเขียนรายงาน การเรียนรู เปนตน โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับ

จุดประสงคการเรียนรูแลวสรุปรวบรวมเพื่อนำขอมูลดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมตอไป 

     ขั้นที่ 8 ขัน้การใหขอมลูยอนกลบัแกนกัเรยีน ภายหลงัการประเมนิผล 

การจัดกิจกรรมเปนการนำเสนอผลการจัดกิจกรรมและขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนานักเรียน

ตามวัตถุประสงคและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม 

     ทั้ง 8 ขั้นของการจัดกิจกรรมโฮมรูม ครูแนะแนว หรือครู 

ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมอาจพิจารณาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

   2) การจัดปายนิเทศ 

    นอกจากการจัดกิจกรรมโฮมรูมที่สามารถเขาถึงนักเรียนโดยตรง 

แลวนั้น การจัดปายนิเทศก็เปนวิธีการจัดบริการสนเทศอีกวิธีการหนึ่งที่นักเรียนสามารถเขาถึงขอมูล

ไดสะดวก 

    ก) ความหมายของปายนิเทศ 

     ปายนิเทศ คือ แผนปายที่ใชจัดแสดงทางการศึกษา หรือเปนสื่อ

การเรียนการสอนใชถายทอดความรู เรื่องราว ความคิด ขาวสารโดยรูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สถิติ 

ของจริง ของจำลอง และอื่น ๆ เสนอเรื่องราวดวยรูปแบบที่นาสนใจ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูได 

ตามลำพัง และเรียนรูไดงาย 

    ข) วัตถุประสงคของการจัดปายนิเทศ 

     • เพื่ อ ใหนั ก เรี ยนได รับขอมูลข าวสารที่ เปนประโยชน  

ทราบความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของโรงเรียนหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความสำคัญตอนักเรียน 

     • เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักแสวงหาขาวสารความรูใหทันตอ

เหตุการณตาง ๆ 

     • เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีในโรงเรียน 

    ค) แนวการจัดปายนิเทศ 

     ปายนิเทศเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู ดังนั้น โรงเรียนจึงควร 

ใหความสำคัญตอการจัดปายนิเทศ ไมควรปลอยปละละเลยการจัดปายนิเทศ นอกจากนี้ควรมี 

การวางแผนการจัดปายนิเทศอยางเปนระบบ มีผูรับผิดชอบการจัดชัดเจน อีกทั้งควรใหนักเรียน 

มีสวนรวมในการรับผิดชอบปายนิเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตกแตง การดูแลรักษา เปนตน 

โดยมีหลักการเพื่อยึดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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     • เนื้อหาการจัดปายนิเทศควรเปนเรื่องนาสนใจ อาจจัดให

สอดคลองกับวิชาเรียน เหตุการณวันสำคัญ หรือเรื่องจำเปนเรงดวน โดยยึดหลักสอดคลองกับ 

ความตองการและพัฒนาการของนักเรียน 

     • ปายนิเทศควรติดตั้งอยูในสถานที่ซึ่งนักเรียนสามารถพบเห็น 

อานไดสะดวก มีสีสันการตกแตงที่สวยงาม เหมาะสม และเปนปจจุบัน 

     • เนื้อหาบนปายนิเทศตองมีความถูกตอง 

     • ยึดหลักความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณใหคุมคา 

     • ควรนำหลกัการออกแบบสือ่การเรยีนรูมาใช เชน การออกแบบ 

โครงราง สีสัน และความเปนมิติ เปนตน เพื่อใหปายนิเทศมีความสวยงาม นาสนใจ ดึงดูดใหนักเรียน

มาศึกษาคนควา 

   3) ศูนยสนเทศ 

    ปจจุบันโรงเรียนสวนใหญใหความสำคัญตอเทคโนโลยีและ 

สารสนเทศ ทั้งมีแนวคิดที่จะพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถในการจัดการสารสนเทศ ดังนั้น 

จึงมีการจัดตั้งหนวยงานเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศขึ้นโดยใชชื่อหนวยงานแตกตางกันไป เชน หอง

แหลงการเรียนรู หองคลังปญญา หองสารสนเทศ ศูนยการเรียนรู เปนตน ในที่นี้ใชชื่อวาศูนยสนเทศ 

    ก) ความหมายของศูนยสนเทศ ศูนยสนเทศ คือ สถานที่ที่จัดขึ้น 

ในรปูแบบตาง ๆ โดยมวีตัถปุระสงคหลกัเพือ่เปนแหลงใหนกัเรยีนไดรบัความรู/ขอสนเทศทีม่ปีระโยชน 

โดยทั่วไปโรงเรียนมักจะรวบรวมเอกสาร หนังสือ แผนปลิว แหลงสืบขอมูลตาง ๆ ไวใหแกนักเรียน 

    ข) วัตถุประสงคของการจัดศูนยสนเทศ 

     • เพื่อรวบรวมขอมูลดานการศึกษา อาชีพ และการดำเนินชีวิต

ใหเปนระบบ สะดวกตอการใชงานของนักเรียน 

     • เพื่ อ ใหนัก เรี ยนมีแหล งคนคว าขอมูลที่ สอดคลองกับ 

ความตองการของตนเอง สามารถนำขอมลูนัน้มาใชในการวางแผนตดัสนิใจศกึษาตอการประกอบอาชพี 

ตลอดจนการดำเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ 

     • เพื่อเปนแหลงขอมูลคนควาแกครู และผูที่สนใจในการนำ 

ขอสนเทศมาพัฒนาตนเอง และพัฒนานักเรียน 

     • เพื่อฝกนิสัยการคนควาการจัดการความรู ซึ่งเปนคุณลักษณะ

สำคัญของนักเรียนยุคปจจุบัน ตลอดจนฝกการสรางนิสัยการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

    ค) แนวการจัดศูนยสนเทศ การจัดศูนยสนเทศอาจดำเนินการ 

ไดแตกตางกันไปตามบริบทของโรงเรียน เชน อาจจัดเปนมุมหนึ่งของหองเรียนหรือหองปฏิบัติการ 

จัดเปนสวนหนึ่งของหองสมุด หรือจัดเปนหองศูนยสนเทศโดยเฉพาะ ทั้งนี้ มีหลักการเพื่อยึดเปน

แนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
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     • การจัดศูนยสนเทศควรดำเนินการในลักษณะคณะกรรมการ 

ซึ่งประกอบดวยบุคลากรจากหลายฝาย เพื่อใหไดความรวมมือในการดำเนินงานมากที่สุด 

     • ศูนยสนเทศควรตั้งอยูในสถานที่เหมาะสม เพื่อสะดวกตอการ

ใชงานของนักเรียน/ผูรับบริการ 

     • การดำเนนิงานนัน้ตองมกีารกำหนดขอบขายของการปฏบิตังิาน

และขอสนเทศที่ตองการรวบรวม 

     • ขอสนเทศภายในศูนยควรมีการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบ

เพื่อสะดวกตอการใชงาน อาจจัดหมวดประเภทขอสนเทศตามประเภทของการแนะแนว คือ  

ขอสนเทศดานการศึกษา ขอสนเทศดานอาชีพ และขอสนเทศดานสวนตัวและสังคม 

     • ควรใหนักเรียนและผูที่ เกี่ยวของมีสวนรวมรับผิดชอบ 

และใหขอเสนอแนะ 

     • ขอสนเทศภายในศูนยสนเทศควรมีจำนวนเพียงพอกับจำนวน

นักเรียน และมีความทันสมัย ทั้งควรมีโสตทัศนูปกรณไวบริการแกนักเรียนดวย 

     • ควรมีมาตรการที่ทำใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

เห็นความสำคัญของศูนยสนเทศ โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียน เพื่อจะไดใหการสนับสนุน เชน  

งบประมาณ เปนตน 

   4) การจัดวันงานอาชีพ 

    วันงานอาชีพเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเนนการใหขอสนเทศดาน 

อาชีพแกนักเรียน โดยจัดระยะเวลาระหวาง 1-7 วัน ปจจุบันอาจเรียกชื่อวันงานอาชีพใหสอดคลอง

กับระยะเวลาการจัดกิจกรรมวาการจัดงานสัปดาหอาชีพ 

    ก) ความหมายของวันงานอาชีพ 

     วนังานอาชพี หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่เนนการใหขอสนเทศ

ดานอาชีพแกนักเรียน กิจกรรมในวันงานอาชีพไดออกแบบเพื่อชวยใหนักเรียนไดคิด และไดรับ

ประสบการณเกี่ยวกับความสนใจและความสามารถของตนเองในดานอาชีพ การจัดกิจกรรมมักนิยม

จัดเปนนิทรรศการ การเชิญวิทยากร และการออกรานงานอาชีพตาง ๆ 

    ข) วัตถุประสงคของการจัดวันงานอาชีพ 

     • เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณเกี่ยวกับขอมูลอาชีพตาง ๆ 

ทั้งทางตรงจากผูประกอบการและทางออมจากสื่อตาง ๆ 

     • เพื่อใหนักเรียนไดทราบขอสนเทศเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ เชน 

ความกาวหนาในอาชีพ คาตอบแทน ความเสี่ยงหรือขอดอยตาง ๆ 

     • เพื่อใหนักเรียนเขาใจถึงคุณสมบัติและความสามารถของ

ตนเองกับคุณลักษณะของอาชีพตาง ๆ 
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     • เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต 

     • เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนไดวางแผนการคิดตัดสินใจ

ประกอบอาชีพและการศึกษาเลาเรียน 

     • เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการ

วางแผนชีวิตตนเอง ซึ่งจะชวยใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 

    ค) แนวการจัดวันงานอาชีพ 

     • สำรวจความตองการของนกัเรยีนเพือ่จดัหมวดหมู ความตองการ

เกี่ยวกับอาชีพ 

     • กำหนดแนวทางและประเด็นหลักของการจัดวันงานอาชีพ 

เชน สาระสำคัญและแนวโนมการประกอบอาชีพ การศึกษาเลาเรียน การกำหนดรูปแบบวิธีการ  

การกำหนดวันเวลาจัดกิจกรรม 

     • ควรดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ 

แบงภาระการปฏิบัติงาน 

     • ดำเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยเนนความหลากหลาย 

ของกิจกรรม เชน การเชิญวิทยากรมาบรรยาย การอภิปรายเกี่ยวกับอาชีพ การสนทนากลุมเกี่ยวกับ

อาชีพและผูประกอบการหรือผูมีประสบการณ จัดนิทรรศการ จัดฉายภาพยนตรหรือภาพนิ่งเกี่ยวกับ

อาชพี การแจกเอกสาร การแสดงผลงานตาง ๆ ของนกัเรยีน การออกรานดานอาชพี การสำรวจความถนดั

และความสามารถของนักเรียน เปนตน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมที่กลาวมาขางตนควรเนนใหนักเรียน 

มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมอยางทั่วถึง เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณมากที่สุด 

     • การประเมนิผลการจดักจิกรรมวนังานอาชพีวา การดำเนนิงาน

ประสบความสำเร็จหรือไม มากนอยเพียงใด เชน การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 

ประโยชนที่ไดรับ หรืออาจใหนักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูที่ไดเขารวมกิจกรรม 

 1.3 บริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

  1.3.1 ความหมาย 

   เปนกระบวนการใหความชวยเหลือบุคคลดวยการสนทนา หรือการ 

พูดคุยกันอยางมีเปาหมาย โดยผูใหคำปรึกษาเปนผูชวยสรางบรรยากาศของสัมพันธภาพที่ดี  

ตลอดจนใชทักษะ ขั้นตอนและทฤษฎีของการใหคำปรึกษา เพื่อใหผูมีปญหาหรือผูรับคำปรึกษา 

มีความรูสึกอบอุนใจวาไดรับการยอมรับและเกิดความรูสึกไววางใจ พรอมที่จะเปดเผยความรูสึก 

หรือปญหาของตน เกิดการเรียนรูสาเหตุของปญหาที่กำลังเผชิญอยูจนสามารถตัดสินใจและแกไข

ปญหาในเรื่องตาง ๆ ดวยตนเองอยางเหมาะสม 
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  1.3.2 วัตถุประสงค 

   เพื่อชวยใหนักเรียนที่ประสบปญหา หรือมีความทุกขใจ 

   1) รูสึกดีขึ้นหรืออยางนอยสบายใจขึ้นและรูสึกวาตนเองไมโดดเดี่ยว  

ยังมีผูที่ยินดีและเต็มใจใหความชวยเหลือ 

   2) สำรวจตนเอง เขาใจตนเอง เขาใจปญหาและสิง่แวดลอมไดอยางถกูตอง 

   3) รูจักใชความคิดและสติปญญาที่มีอยูทั้งหมดในการตัดสินใจ แกไข

ปญหา ไมใชอารมณในการแกไขปญหา 

   4) เกิดความกระจางขึ้นในใจ มองเห็นลูทางในการแกไขปญหา 

ดวยตนเอง 

   5) ลดระดับความเครียดและความไมสบายใจที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ

กับสิ่งแวดลอมหรือเกิดจากความคิด ความรูสึกของตนเอง 

   6) สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดและดำเนินชีวิตอยางเปนสุข 

   7) สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองไปในทิศทาง 

ที่พึงประสงค เชน มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีพฤติกรรมที่เหมาะสม สรางสัมพันธภาพกับผูอื่นได 

ยอมรับความจริงและกลาเผชิญกับความจริง ยอมรับตอสภาวการณที่แทจริง และสามารถ 

เผชิญปญหาที่หลีกเลี่ยงไมได 

   8) มีการพัฒนาการและเจริญงอกงามไปถึงขีดสูงสุด 

    จากวัตถุประสงคของการใหการปรึกษาที่กลาวมานั้น อาจแบง 

เปาหมายของการใหการปรึกษาออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

    ระยะสั้น เปนการชวยใหนักเรียนที่ประสบปญหารูสึกอบอุนใจ 

และมีความหวัง จากการไดรับรูวามีผูที่เห็นอก เห็นใจ เขาใจและพรอมที่จะรับฟงและชวยเหลือ 

    ระยะกลาง เปนการชวยใหนกัเรยีนทีป่ระสบกบัปญหาลดความเครยีด 

หรือความทุกขจากการเขาใจปญหาและสิ่งแวดลอม มองเห็นลูทางในการแกไขปญหาและ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

    ระยะยาว เปนการชวยใหนักเรียนที่ประสบกับปญหาสามารถพัฒนา

ตนเองใหเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพ 

  1.3.3 หลักการ 

   1) ผูใหการปรึกษาจำเปนตองไดเรียนรู ไดรับการฝกอบรมใหมีความรู 

ความเขาใจ และความสามารถในการชวยเหลือ แกไขปญหา รวมทั้งการมีเจตคติที่ดีตอผูรับ 

การปรึกษาและเหตุการณตาง ๆ 

   2) ผูมารับบริการ มีความเต็มใจที่จะรับความชวยเหลือ คลี่คลายปญหา 

   3) การมีสัมพันธภาพที่ดี ระหวางผูใหการปรึกษาและผูรับการปรึกษา 

   4) การมีจรรยาบรรณในการใหการปรึกษา 
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  1.3.4 วิธีการ/แนวทางการใหคำปรึกษา 

   สามารถจัดเปนกลุมแนวทางใหญ ๆ ได 3 แนวทาง คือ 

   - การใหการปรึกษาแบบนำทาง (Directed Counseling) 

   - การใหการปรึกษาแบบไมนำทาง (Non-directed Counseling) 

   - การใหการปรกึษาแบบผสมผสานหรอืสายกลาง (Eclectic Counseling) 

   1) การใหคำปรึกษาแบบนำทาง 

    มีกระบวนการใหการปรึกษาอยู 5 ขั้น คือ 

    ขั้นที่ 1 การสรางความสนิทสนมคุนเคยกับผูรับคำปรึกษา 

    ขั้นที่ 2 การหาทางใหผูรับคำปรึกษาเกิดความเขาใจตนเอง จากการ

วิเคราะหหรือวินิจฉัยปญหาและทำนายปญหา 

    ขั้นที่ 3 การวางแผนการปฏิบัติการแกไขปญหารวมกันระหวาง 

ผูใหการปรึกษาและผูรับการปรึกษา 

    ขั้นที่ 4 การกระตุนและใหกำลังใจแกผูรับคำปรึกษาใหปฏิบัติ 

ตามแผนและติดตามผล 

    ขั้นที่ 5 การส งตั วผู รับคำปรึกษาไปขอความชวยเหลือจาก 

แหลงอื่น ๆ เมื่อปญหาเกินความสามารถของผูใหคำปรึกษาที่จะชวยแกไขได 

    การใหคำปรึกษาแบบนำทาง เปนที่นิยมใชมากในโรงเรียน เนื่องจาก

ใชไดผลดีกับการชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียน และการปรับตัว ซึ่งนักเรียนสวนใหญ 

เมื่อประสบปญหามักจะไมสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ตองอาศัยครูซึ่งทำหนาที่เปนผูให 

การปรกึษา เปนผูรวบรวมขอมลู วนิจิฉยัปญหา เสนอแนะแนวทางแกไข รวมทัง้การวางแผนแกไขปญหา 

กระตุนใหนักเรียนปฏิบัติตามแผนและติดตามผล อยางไรก็ดี การใหการปรึกษาแบบนำทางก็นับวา 

มีประโยชนและสามารถชวยเหลือแกไขปญหาไดอยางดีวิธีหนึ่ง แมวาจะถูกวิจารณวาเปนการให 

คำปรึกษาที่ชี้นำเกินไป เพราะผูใหการปรึกษามักจะเปนผูวินิจฉัยปญหาในขั้นสุดทาย และเลือกวิธี

แกไขปญหาเองก็ตาม 

    ผูใหการปรึกษาแบบนำทางจะตองเปนผูที่ไดรับการศึกษาดานการ 

ใหคำปรึกษามาอยางดี มีทักษะอยูในขั้นสูงและพรอมที่จะใหคำปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

มีความสนใจใฝหาความรูอยูเสมอ มองปญหาไดอยางทะลุปรุโปรง 

   2) การใหการปรึกษาแบบไมนำทาง 

    การใหคำปรึกษาแบบไมนำทางใชไดผลดีกับปญหาที่เกี่ยวพันกับ

อารมณ เนื่องจากเปนแนวทางการใหคำปรึกษาที่ใหโอกาสแกผูรับคำปรึกษาไดเลาระบายเรื่องราว

ตาง ๆ ไดอยางอิสระ จนผูรับคำปรึกษาเกิดความเขาใจในปญหาของตนอยางแทจริง อันจะนำมา 

ซึ่งแนวทางในการแกไขปญหาในที่สุด 
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    ผูใหการปรึกษาแบบไมนำทางควรเปนผูที่มีความรูความเขาใจในชีวิต 

พูดคุยอยางเปนกันเองกับผูรับการปรึกษาเสมือนหนึ่งเปนเพื่อนสนิท ที่คอยกระตุนและจูงใจใหเขาพูด

ระบายความรูสึกออกมาและชวยสะทอนความคิดเห็นในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหเกิดการรับรู เขาใจ 

ในตัวเอง และพรอมที่จะแกไขปญหาดวยตัวเองไดในที่สุด 

   3) การใหการปรึกษาแบบผสมผสานหรือแบบสายกลาง 

    การใหการปรึกษาแบบผสมผสานหรือแบบสายกลาง เปนการนำเอา

วิธีการใหการปรึกษาทั้งแบบนำทาง และไมนำทางมาผสมผสานกัน โดยเลือกกลวิธีที่เห็นวาดี 

และเหมาะสมกับปญหาของผูรับการปรึกษามาใชในการแกปญหา เชน ใชการใหการปรึกษา 

แบบไมนำทางในชวงตนของการใหการปรึกษาแกผูรับการปรึกษาที่มีปญหาดานการปรับตัว เพื่อให

โอกาสในการเลาระบายความคับของใจ จนผูรับการปรึกษารูสึกผอนคลายและเขาใจปญหา แลวจึง 

เริ่มใชการใหการปรึกษาแบบนำทางเพื่อชวยหาสาเหตุ และวินิจฉัยปญหา เพื่อนำไปสูการทำนาย 

และการแกไขปญหาตอไป การใหการปรึกษาแบบสายกลางหรือแบบผสมผสานถือวาผูรับการปรึกษา 

มีความสามารถที่จะแกปญหาของตนได ถาไดรับการใหการปรึกษาที่ถูกตอง 

    การใหการปรกึษาแบบผสมผสานหรอืแบบสายกลางจะใชวธิกีารตาง ๆ 

ทั้งการใหการปรึกษาแบบนำทาง และแบบไมนำทางรวมกัน การใหการปรึกษาแบบผสมผสาน 

ใหความสำคัญกับการที่ผูรับการปรึกษามีบทบาทในการพูดมากกวาผูใหการปรึกษาและรับผิดชอบ 

ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเอง 

    กระบวนการใหการปรึกษาแบบผสมผสานหรือแบบสายกลาง  

มีรายละเอียดดังนี้ 

    ก) เปดโอกาสใหผูรบัการปรกึษาระบายความรูสกึและทำความเขาใจ

ความรูสึกของตนเอง 

    ข) ผูรับการปรึกษาเสนอวิธีแกปญหาของตนเองและผูใหการปรึกษา

เสนอแนวทางหรือวิธีแกปญหาอื่น ๆ เพิ่มเติม สวนการตัดสินใจเลือกวาวิธีใดเหมาะสมเปนของ 

ผูรับการปรึกษา 

    ค) ผู ใหการปรึกษากำหนดงานหรือกิจกรรมบางอยางใหผูรับ 

การปรึกษาทำเพื่อใหเขาใจตนเองหรือพัฒนาตน 

    ง) ผูใหและผูรบัการปรกึษาอภปิรายรวมกนัเพือ่ใหไดขอสรปุเกีย่วกบั

แนวทางที่สามารถเผชิญกับปญหาไดอยางแทจริง ซึ่งอาจเปนแนวทางการใหการปรึกษาแบบ 

ไมนำทาง หรือแบบนำทางก็ได หากเหมาะสมกับลักษณะของแตละปญหา 

  1.3.5 คุณลักษณะของผูใหการปรึกษา 

   การใหการปรึกษาจะประสบความสำเร็จหรือไม มากหรือนอยเพียงใด  

ครูที่ทำหนาที่ใหการปรึกษาเปนองคประกอบที่มีความสำคัญที่สุด และปจจัยที่เกี่ยวของโดยตรง 

กับประสิทธิภาพของผูใหการปรึกษา คือ 
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   1) มีบุคลิกภาพที่อบอุนและเปนมิตร 

   2) มีลักษณะนาไววางใจ นาเคารพ นาเชื่อถือและรักษาความลับได 

   3) มคีวามสนใจในการชวยเหลอืผูอืน่ มคีณุธรรม เมตตาธรรม และเสยีสละ 

   4) รูจักพูดเพื่อใหผูรับการปรึกษารับทราบปญหาที่แทจริง และชวยให

ผูรับการปรึกษาสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง 

   5) รูจักฟง ฟงเปน จับประเด็นไดไวและกระจางชัด 

   6) สามารถอธบิายและคลีค่ลายปมประเดน็ตาง ๆ ไดชดัเจนและเขาใจงาย 

   7) สามารถชวยใหผูรับการปรึกษารับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนเอง 

โดยผูใหการปรึกษาจะไมตัดสินใจแทน 

   8) มีสุขภาพจิตดี มีอารมณมั่นคง 

  1.3.6 ทฤษฎีการใหการปรึกษา 

   ทฤษฎีการใหการปรึกษามีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จของการ 

ใหการปรกึษา ทฤษฎกีารใหการปรกึษาชวยใหผูใหการปรกึษาเขาใจระบบและกระบวนการใหการปรกึษา

อยางแทจริงและยังเปนกรอบหรือหลักสำหรับผูใหการปรึกษาไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

ขณะใหการปรึกษาอีกดวย 

   ปจจบุนัมทีฤษฎกีารใหการปรกึษาเปนจำนวนมาก สำหรบัทฤษฎทีีส่ำคญั 

และใชกันอยางแพรหลายมี 6 ทฤษฎี คือ 

   1) ทฤษฎผีูรบัการปรกึษาเปนศนูยกลาง (Person-Centered Counseling) 

   2) ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Counseling) 

   3) ทฤษฎีวิเคราะหบุคคลและองคประกอบสิ่งแวดลอม (Trait-Factor 

Counseling) 

   4) ทฤษฎีเกสตอลท (Gestalt Counseling) 

   5) ทฤษฎีการรูคิด (Cognitive Counseling) 

   6) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Counseling) 

   แตละทฤษฎีมีรายละเอียดดังนี้ 
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ทฤษฎี ปรัชญาและเปาหมาย กระบวนการ เทคนิค 

1. ผูรับการปรึกษา 

เปนศูนยกลาง 

(Person-Centered 

Counseling) 

ปรัชญา 

- มนุษยเปนผูที่มีคุณคา 

มีศักดิ์ศรี มีความ

ปรารถนาที่จะพัฒนา

ตนใหเจริญสูงสุด 

- มนุษยมีเหตุผล  

มีความสามารถในการ

แกไขปญหา และ

สามารถตัดสินใจ 

ดวยตนเอง หากเขา 

ไดรับการยอมรับ 

และความไววางใจ 

เปาหมาย 

เพื่อใหผูรับการปรึกษา 

1. คนหาความหมายที่นา 

พงึพอใจในชวีติของตนเอง 

2. พัฒนาตนในดานอื่น

ควบคูไปกับการชวยแก

ปญหาที่กำลังเผชิญอยู 

3. ยอมรับอารมณและ

ความรูสึกทุกข กังวล 

สับสนและขัดแยงของ

ตนเองไดมากขึ้น 

4. ยอมรับและเห็นคุณคา

ในตัวเองรวมทั้งตั้ง

ความคาดหวังจาก

ทั้งคนอื่นและตนเอง 

ที่เปนจริงได 

 

1. สรางบรรยากาศ 

ที่เปนมิตรและปลอดภัย 

เอื้ออำนวยใหผูรับ 

การปรกึษา ไดแสดงออก 

ตอไปนี้ 

 ก. สำรวจชีวิต/ 

  เหตุการณที่ทำให 

  ตอตานหรือหลอก 

  ตนเอง 

 ข. ยอมรับความ 

  แตกตางของการ 

  รับรูของตนกับ 

  ความเปนจริงที่ตน 

  เผชิญอยู 

 ค. แสดงอารมณ/ 

  ความรูสึกผิด กลัว  

  วิตกกังวล และ 

  อารมณ/ความรูสึก 

  ดานลบอื่น ๆ 

2. ใสใจ/ใหความสำคัญกับ

การรับรูตนเองและการ

รับรูโลกของผูรับ 

การปรึกษา 

3. ไมกำหนดเปาหมาย 

ที่เฉพาะเจาะจงใหแก

ผูรับการปรึกษา 

1. การฟงอยางใสใจ  

และแปลความหมาย 

ในสิ่งที่ผูรับการปรึกษา

ตองการสื่อ 

2. การใชภาษาทาทาง 

ที่แสดงถึงความใสใจ 

เชน การสบตา 

3. แสดงการยอมรับ  

การแสดงออกทาง

อารมณของผูรับ 

การปรึกษาอยางไมมี

เงื่อนไข 

4. การสะทอนผล  

เพื่อกระตุนใหผูรับ 

การปรึกษาเปดเผย  

และยอมรับความรูสึก

ที่แทจริงของตน 
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1. การตีความหมาย 

2. การวิเคราะหความฝน 

3. การวิเคราะหคำพูด 

ที่พลั้งเผลอ 

4. การเชื่อมโยงเสรี 

1. การพูดคุยอยางอิสระ 

เพื่อสำรวจสภาพการณ

ของปญหาที่เกี่ยวพัน 

กับความคิด ความรูสึก 

และเหตุการณที่เจ็บปวด 

ขัดแยงที่เก็บกดไว 

2. การกระตุนใหผูรับ 

การปรึกษาขจัดหรือ

แกไขประสบการณ 

ที่เจ็บปวด หรือความ 

ขัดแยงที่อยูใน

จิตไรสำนึกดวย 

ปรัชญา 

- พฤติกรรมของมนุษย

เกิดจากแรงจูงใจ 

ในระดับจิตสำนึก 

และจิตไรสำนึก 

- มนุษยกำจัดความทุกข 

ความผิดหวังและ 

ความเจ็บปวดที่รุนแรง 

ที่ไมสามารถทนไดไป 

ไวในจติไรสำนึกโดยใช

กลวิธีปองกันจิตใจ

ตนเอง เชน การเก็บกด 

เพื่อใหพนจากการ

ตระหนักรู โดยที่สาเหตุ

ของความทุกขหรือ

ความผิดหวังยังไมไดรับ

การแกไข 

เปาหมาย 

เพื่อใหผูรับคำปรึกษา 

1. เขาใจสาเหตุของ

พฤติกรรมตนเองที่เกิด

จากความขัดแยงใน

จิตใจ ความวิตกกังวล 

และลดการใชกลวิธี

ปองกันจิตใจตนเอง 

2. ใชเหตผุลในการพจิารณา 

สิง่ตาง ๆ ตามขอเทจ็จรงิ 

3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ใหม 

2. จิตวิเคราะห 

(Psychoanalytic 

Counseling) 
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 3. วิเคราะหบุคคล 

และองคประกอบ 

สิ่งแวดลอม  

(Trait-Factor 

Counseling)  

ปรัชญา 

- มนุษยมีสติปญญา

สามารถพัฒนาความคิด

ทกัษะพเิศษ ความสนใจ

และทศันคตทิีจ่ะนำไปใช 

ในการตัดสินใจไดเอง 

- การรูจักวิเคราะห

คุณลักษณะของตนเอง 

และความตองการ 

ของโลก จะทำใหมนุษย

สามารถวางแผน 

และมีชีวิตที่ดี  

และเปนประโยชน 

เปาหมาย 

เพื่อใหผูรับการปรึกษา 

1. รูจักวิธีสำรวจตนเอง 

2. รูจักแสวงหาขอมูลจาก

สิ่งแวดลอม 

3. ไดเรียนรูกระบวนการ

ตัดสินใจ แกปญหา 

และการวางแผน

โครงการอนาคต 

อยางมีระบบผาน 

การคิดวิเคราะห 

อยางถี่ถวน 

ใชวิธีการแกปญหาดวย 

กระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร 6 ขั้นตอน คือ 

1. การวิเคราะหขอมูล 

โดยการรวบรวมและ

ตรวจสอบขอมูล 

ของผูรับการปรึกษา 

2. การสังเคราะหขอมูล

เปนการสรุปขอมูล 

ที่รวบรวมไดเพื่อใหเห็น

ภาพโดยรวมของผูรับ

การปรึกษา 

3. การวินิจฉัยเพื่อหา

สาเหตุของปญหา 

4. การทำนายพัฒนาการ

ในอนาคตเกี่ยวกับ 

ความเจริญงอกงาม 

ของผูรับการปรึกษา 

5. การใหคำปรึกษา 

เพื่อพัฒนาและชวยให

ผูรับการปรึกษากำหนด

แนวทางการปรับตัว 

การเปลี่ยนแปลง 

สิ่งแวดลอม การพัฒนา

ทักษะใหม ๆ รวมถึง

การปรับเปลี่ยนเจตคติ 

6. การติดตามผลเพื่อเฝาดู

การเจริญงอกงามของ

ผูรับการปรึกษาและให

ความชวยเหลือเพิ่มเติม

ในกรณทีีผู่รบัการปรกึษา 

ไมสามารถพัฒนา 

ตอไปได 

1. การรวบรวมขอมูล 

2. การแนะนำ 

3. การอภิปราย 

4. การทำขอความให

กระจาง 
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4. เกสตอลท  

(Gestalt Counseling) 

ปรัชญา 

- มนุษยไมสามารถจัดการ

กับอดีตและอนาคตได 

แตสามารถจัดการ 

กับปจจุบันได 

- มนุษยมีความสามารถ 

ที่จะรับผิดชอบตัวเองได 

เปาหมาย 

เพื่อใหผูรับการปรึกษา 

1. กระตุนใหผูรับ 

คำปรึกษาพัฒนาตน 

2. กระตุนใหผูรับคำ

ปรึกษาพิจารณา 

ความแตกตางที่เกิดขึ้น

ในการคิดและความรูสึก

เกี่ยวกับชีวิตที่นำไปสู

ประสบการณ และ 

ความกาวหนาที่ถูก 

สกัดกั้น 

3. กระตุนใหผูรบัการปรกึษา 

ตระหนักในภาวะ

ปจจุบันของตนเอง 

และพึ่งตนเอง 

1. การใหผูรับการปรึกษา

สนใจความรูสึก 

ของตนเอง 

2. การใหผูรับการปรึกษา

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3. การใหผูรับการปรึกษา

ตระหนักถึงจุดแข็ง 

ของตนเอง และใช 

จุดแข็งนั้นใหเปน

ประโยชนในการดำเนิน

ชีวิต 

1. การเผชิญหนา 

2. กลวิธีที่นี่และเดี๋ยวนี้ 

3. การแสดงบทบาทสมมติ 

4. กลวิธีเกาอี้วางเปลา 

5. การแสดงพฤติกรรม 

ที่เหมาะสม 

6. การใชสรรพนาม  

สวนบุคคล “ฉัน”  

และ “เธอ” 



50 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

ทฤษฎี ปรัชญาและเปาหมาย กระบวนการ เทคนิค 

5. การรูคิด  

(Cognitive 

Counseling) 

ปรัชญา 

- ความคิด อารมณและ

การกระทำของมนุษย 

มีความสัมพันธและ 

เปนเหตุเปนผลกัน 

- มนุษยเกิดมาพรอมกับ

ความคิดที่มีและไมมี

เหตุผล 

- ความเชื่อที่ไมมีเหตุผล 

เปนเหตุใหมนุษยเกิด

ความทุกข 

- มนุษยมีความสามารถ 

ที่จะเปลี่ยน

กระบวนการคิด 

อารมณ และพฤติกรรม

เพื่อลดความทุกข 

เปาหมาย 

เพื่อใหผูรับการปรึกษา 

1. เปลี่ยนความเชื่อที่ไมมี

เหตุผลซึ่งเปนเหตุของ

การเกิดอารมณทางลบ 

2. ยอมรับความไม

สมบูรณแบบของตนเอง

และการทำสิง่ทีผ่ดิพลาด 

ของตนได 

3. เรียนรูที่จะมีชีวิตอยู

อยางสงบดวยตนเอง 

4. คิดอยางมีเหตุผล 

1. การมอบหมายงาน

เกี่ยวกับการคิด 

และการกระทำ 

2. ใชจินตนาการ 

3. การแสดงบทบาทสมมติ 

4. การสอนใหคิดอยาง 

มีเหตุผล 

5. การไมสนใจพฤติกรรม

ในอดีตและการแสดง

อารมณ 

6. การยอมรับผูรับ 

การปรึกษาและตอตาน

ความเชื่อที่ไมมีเหตุผล 

1. มุงที่ความเชื่อ 

ที่ไรเหตุผลวาเปนเหตุ

ของพฤตกิรรมทีเ่ปนทกุข 

2. การทาทายผูรับ 

คำปรึกษาใหคิด 

เปนเหตุเปนผล 

3. ใชคำถามปลายเปด 

4. การสอนใหคิด 

อยางเปนเหตุเปนผล 

การวางเงื่อนไข

พฤติกรรม 

5. มอบหมายงาน/ 

การบานใหทำ 

6. ใชการจินตนา

สถานการณ 

และบทบาทสมมติ 

7. การสาธิตใหผูรับการ

ปรึกษาเขาใจธรรมชาติ

ของการคิดที่เปนเหตุ

เปนผล 
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1. การนำเสนอตัวแบบ 

2. การวางเงื่อนไข 

การเรียนรูใหม  

โดยกลวิธีเสริมแรง 

3. การฝกพฤติกรรม 

กลาแสดงออก 

4. การใชกลวิธีขจัด 

ความรูสึกวิตกกังวล

อยางเปนระบบ 

1. สำรวจเพื่อทำความ

เขาใจสภาพการณ 

ที่ทำใหเกิดพฤติกรรม 

ที่เปนปญหา 

2. กำหนดเปาหมาย 

การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผูรับ 

การปรึกษา 

3. กำหนดกลยุทธในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

รวมกันระหวางผูให 

และผูรับการปรึกษา 

4. ประเมินผลการให 

คำปรึกษา เพื่อให 

ความชวยเหลือเพิ่มเติม 

และยตุกิารใหการปรกึษา 

 

ปรัชญา 

- พฤติกรรมสวนใหญ 

ของมนุษยเกิดจาก 

การเรียนรูและมนุษย

สามารถควบคุม

พฤติกรรมได 

- พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

เกิดจากการเรียนรู 

แบบผิด ๆ 

เปาหมาย 

เพื่อใหผูรับการปรึกษา 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ที่ไมเหมาะสม 

2. คิดอยางมีเหตุผล 

และสามารถวิเคราะห

ความสัมพันธของ

สถานการณหรือ

เหตุการณที่เกิดกอน 

หรือหลัง การเกิด

พฤติกรรมที่เหมาะสม

และไมเหมาะสม 

6. พฤติกรรมนิยม 

(Behavioral 

Counseling) 

 

 นักจิตวิทยาการปรึกษาใหขอคิดไววา ไมมีทฤษฎีใดที่สมบูรณและสามารถแกไขปญหา

ไดทุกเรื่อง ดังนั้น ในหลายกรณีจึงตองผสมผสานหลายทฤษฎี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการให 

ความชวยเหลือผูรับการปรึกษา โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะของปญหาและผูรับการปรึกษา 

 นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของการปรึกษายังขึ้นอยูกับทักษะที่ใช และความเขาใจ  

ความสามารถในการดำเนินการอยางเปนขั้นตอนอีกดวย ดังมีรายละเอียด และตัวอยางการ 

ใหการปรึกษา ที่จะกลาวตอไป 
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  1.3.7 ทักษะการใหการปรึกษา 

   ทกัษะการใหการปรกึษา คอื ความสามารถหรอืความชำนาญในการสือ่สาร 

ทั้งการใชภาษาทาทางและภาษาพูด ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญของผูใหการปรึกษาในการชวยเหลือ

บคุคลทีม่คีวามทกุขหรอืผูรบัการปรกึษา ใหมคีวามไววางใจและมทีศันคตทิีด่ตีอผูใหการปรกึษา และให 

ผูรับการปรึกษาเขาใจปญหา สาเหตุของปญหา และความตองการของตัวเอง แสวงหาแนะแนวทาง 

การปรบัเปลีย่นการคดิ การรูสกึ และการปฏบิตัตินเพือ่ใหมชีวีติทีด่ขีึน้ ซึง่ทกัษะการใหการปรกึษานัน้ 

ประกอบไปดวยทักษะขั้นพื้นฐานและทักษะขั้นสูง 

   ทักษะการใหการปรึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Skills) ไดแก 

   ทักษะการใสใจ (Attending Skill) 

   ความหมาย การใสใจ เปนพฤติกรรมของผูใหการปรึกษา ที่แสดงออก

ดวยภาษาพูดหรือภาษาทาทางที่บงบอกถึงความกระตือรือรนที่จะชวยเหลือผูรับการปรึกษา โดยการ 

แสดงความสนใจ การเห็นความสำคัญ และการใหเกียรติผูรับการปรึกษา เพื่อชวยใหผูรับการปรึกษา 

เกิดความอบอุนใจและไมรูสึกหางเหิน 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อแสดงความสนใจ เห็นความสำคัญ และใหเกียรติผูรับการปรึกษา 

   2. เพื่อเปนการแสดงความกระตือรือรนที่จะใหความชวยเหลือ 

   3. เพื่อชวยเพิ่มพูนความอบอุนใจใหผูรับการปรึกษา 

   การใสใจ แบงออกไดดังนี้ 

   1. การใสใจโดยการแสดงออกดวยภาษาพูด เปนการพูดตอเนื่องในเรื่อง

เดียวกันกับที่ผูรับการปรึกษากำลังพูดในขณะนั้น แสดงการรับรูและเขาใจในทัศนะและแนวคิด 

ของผูรับการปรึกษา 

   2. การใสใจโดยการแสดงออกดวยภาษาทาทาง เปนการแสดงพฤตกิรรม

ตาง ๆ ที่ไมใชคำพูด แตมีความหมายที่สื่อถึงความเขาใจและการยอมรับความคิด ความรูสึกของ 

ผูรับการปรึกษา ภาษาทาทางมีความหมายและมีน้ำหนักมากกวาภาษาพูด ภาษาทาทางที่ผูให 

การปรึกษาควรแสดงออกขณะใหการปรึกษา ไดแก 

    2.1 การประสานสายตากบัผูรบัการปรกึษา เปนการแสดงความสนใจ

ในสิง่ทีผู่รบัการปรกึษากำลงัพดู แตไมควรจองมองมากเกนิไป เพราะจะทำใหผูรบัการปรกึษารูสกึอดึอดัได 

    2.2 การแสดงออกทางสีหนา ทาทาง การเคลื่อนไหว และระยะหาง 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

     2.2.1 การแสดงออกทางสีหนาที่อบอุน เปนมิตร 

     2.2.2 การวางตัวที่โนมตัวเขาหาผูรับการปรึกษา เปนการแสดง

ความตั้งใจและใสใจ 
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     2.2.3 การแสดงออกทางสีหนาและทาทางที่มีความสอดคลอง

กับเรื่องราวของผูรับการปรึกษา 

     2.2.4 การนั่งหรือยืนใหมีระยะหางระหวางผู ใหและผูรับ 

การปรึกษาที่พอเหมาะ 

    2.3 นำ้เสยีงการพดู จงัหวะการพดู ความดงัหรอืเบาของเสยีง ระดบัเสยีง 

ความมีชีวิตชีวาของน้ำเสียง การเนนคำตองมีความสัมพันธกับสิ่งที่ผูรับการปรึกษากำลังพูดถึง 

   ทักษะการนำ (Leading Skill) 

   ความหมาย การนำเปนการที่ผูใหการปรึกษาพูดนำผูรับการปรึกษาไป 

ในทิศทางที่ผูใหการปรึกษาคิดวาจะทำใหผูรับการปรึกษาไดประโยชนสูงสุดในการมาขอรับ 

การปรึกษา 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อกระตุนใหผูรับการปรึกษากลาที่จะพูดคุยมากขึ้น 

   2. เพื่อเปดประเด็นปญหาของผูรับการปรึกษา 

   3. เพื่อใหผูรับการปรึกษาเลือกประเด็นปญหาที่ตองการปรึกษา 

   4. เพื่อกระตุนใหผูรับการปรึกษาสำรวจปญหา และนำเสนอความรูสึก

ของตัวเองมากขึ้น 

   ตัวอยาง 

   ตัวอยางการนำดวยการใชประโยคบอกเลา 

   “หนูจะเริ่มตนเลาสาเหตุของการที่หนูมาพบฉันในตอนนี้ไดเลยนะ” 

   “ขอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง...เพิ่มเติมอีกสักหนอยซิ” 

   “ลองบอกความรูสึกของเธอที่มีตอแมของเธอใหครูฟงซิ” 

   “เมื่อกี้หนูพูดวา...” 

   “ลองยกตวัอยางการกระทำของแมทีท่ำใหเธอรูสกึเสยีใจ สกั 1-2 ตวัอยาง 

ซิครับ” 

   ตัวอยางการนำดวยการถาม 

   “วันนี้หนูอยากคุยเรื่องอะไรคะ” 

   “เราจะเริ่มที่เรื่องไหนกอนดี” 

   “มีอะไรอีกไหมที่คุณอยากพูดถึง” 

   “เธอกำลังรูสึกอยางไรในตอนนี้” 

   “คุณคิดวาที่เคาพูดอยางนั้น หมายความวาอยางไร” 

   “คุณบอกวามีเรื่องกังวลอยูหลายเรื่อง แลวเรื่องไหนที่คุณกังวลมากที่สุด 

และอยากพูดถึงกอนเปนอันดับแรก” 
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   ทักษะการถาม (Question Skill) 

   ความหมาย การถาม เปนการใหผูรับการปรึกษาไดเลาเรื่องราว 

ที่ตองการปรึกษา รวมทั้งความรูสึกนึกคิด ตลอดจนความเชื่อของผูรับการปรึกษา 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อใหโอกาสผูรับการปรึกษาไดบอกถึงความรูสึกและเรื่องราวตาง ๆ 

ที่ตองการจะปรึกษา 

   2. เพื่อใหผูรับการปรึกษาไดสำรวจและคิดถึงเรื่องราวของตัวเอง 

เพื่อใหเขาใจตัวเองมากขึ้น 

   3. เพือ่ใหไดขอมลู แนวทางแกไขปญหา และแผนการปฏบิตัติามแนวทาง

ดังกลาว 

   ตัวอยาง 

การถามแบบปด การถามแบบเปด 

“วันนี้เราคุยกันเรื่องเรียนของหนูกอนดีไหม” “วันนี้หนูอยากคุยเรื่องอะไร” 

“หลังจากคุยกันครั้งกอน หนูไดทำแลวหรือยัง” “หลังจากคุยกันวันกอน หนูทำอะไรไปบางแลว” 

“เธอไมชอบเคาเหรอ” “เธอรูสึกอยางไรกับเคา” 

“เธอไมตองการใหเคาทำแบบนั้นใชไหม” “เธอตองการใหเคาทำอยางไร” 

“เธอจะตั้งใจเรียนใหมากขึ้นไดไหม เพื่อให 

เกรดดีขึ้น” 

“เธอจะทำอะไรบาง เพื่อใหเกรดของเธอดีขึ้น” 

“หลังจากรูคะแนนวิชาแลว เธอโกรธอาจารย 

และก็ไมตั้งใจเรียนใชไหม” 

“หลังจากรูคะแนนวิชาแลว การเรียนวิชานี้ 

ของเธอเปนอยางไรบาง” 

   ตัวอยางการถามคำถาม “ทำไม” 

   ผูรับคำปรึกษา : ผมโกรธมากจนทนไมไหว ผมก็เลยผลักเคาลมลง 

   ผูใหคำปรึกษา : ทำไมเธอไมเดินหนีไป (เธอเปนคนผิด ที่ไมหาวิธี 

     แกปญหาอยางอื่นที่สรางสรรค) 

   ผูรับคำปรึกษา : ก็เคาทำ...(แกตัว) 
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   ทักษะการเงียบ (Silence Skill) 

   ความหมาย การเงียบ เปนชวงระยะเวลาระหวางการปรึกษาที่ไมมี 

การสื่อสารดวยวาจาระหวางผูใหการปรึกษากับผูรับการปรึกษา แตยังคงมีการสื่อสารทางอารมณ 

และความรูสึก 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อใหผูรับการปรึกษาไดคิดทบทวนเรื่องราวของตัวเอง และ

ทำความเขาใจในสิ่งที่เขาพูดหรือรูสึก 

   2. เพื่อใหผูรับการปรึกษาไดหยุดพัก หลังจากแสดงอารมณโกรธ เสียใจ 

เชน บน รองไห 

   3. เพื่อแสดงความใสใจ และรวมรับรูและเขาใจในอารมณและ 

ความรูสึกของผูรับการปรึกษาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 

   ตัวอยาง 

   ผูรับการปรึกษา : ผมไมแนใจวา ผมจะมีโอกาสตอบแทนบุญคุณ 

     ของแมไหม...เพราะ... 

   ผูใหการปรึกษา : (เงียบ)... 

   ผูรับการปรึกษา : ...หมอบอกวา...แม...แม...อาจจะ...(น้ำตาไหล) 

   ผูใหการปรึกษา : (เงียบ)...(สงกระดาษซับน้ำตาให)... 

   ผูรับการปรึกษา : แม แมอาจจะ...อยูกับพวกเรา...ไดไมนาน...(รองไห) 

   ผูใหการปรึกษา : (เงียบ)...ฉันเขาใจความรูสึกของคุณคะ...ในเมื่อ 

     ตอนนี้แมของคุณยังอยู คุณคิดวาคุณจะทำอะไร 

     ใหแมชื่นใจไดบางละ 

   ทักษะการสะทอนกลับ (Reflection Skill) 

   ความหมาย การสะทอนกลบั เปนการบอกความเขาใจของผูใหการปรกึษา 

ทีม่ตีอสิง่ทีผู่รบัการปรกึษารูสกึ รบัรู หรอืสนใจ ทีเ่ปนปจจบุนัขณะใหการปรกึษา การสะทอนกลบัจะรวม

ความรูสึกของผูรับการปรึกษาและเนื้อหาที่ผูรับการปรึกษาพูดถึง หรือสิ่งที่ผูใหการปรึกษาสังเกตเห็น

จากกริยาทาทางของผูรับการปรึกษา และเนื้อหาที่ผูรับการปรึกษาใหความสำคัญ โดยใชคำพูดของ 

ผูใหการปรึกษาที่ชัดเจนเขาใจไดงายขึ้น 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อกระตุนใหผูรับการปรึกษาแสดงความรูสึกและเปดเผยเรื่องราว

ของตนเองใหมากขึ้นหรือชัดเจนขึ้น 

   2. เพื่อใหผูรับการปรึกษาเขาใจปญหา รวมทั้งสาเหตุและผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเขาใจความรูสึกของตัวเองมากขึ้น 
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   3. เพื่อแสดงความสนใจและเขาใจความรูสึกและเรื่องราวของผูรับ 

การปรึกษา 

   ตัวอยาง 

   ผูรับการปรึกษา : พอกับแมทะเลาะกันตลอด ผมไมรูวาเมื่อไหร 

     ครอบครัวของผมจะอยู กันอย างสงบสุขแบบ 

     ครอบครัวอื่นเคาบาง 

   ผูใหการปรึกษา 1 : เธอไมมีความสุขที่ตองอยูในทามกลางความขัดแยง 

     ของพอแม (สะทอนความรูสึกกอน) 

   ผูใหการปรึกษา 2 : การที่พอแมไมปรองดองกัน ทำใหเธอไมมีความสุข  

     (สะทอนเนื้อหากอน) 

   ทักษะการซ้ำความ/การทวนความ (Paraphrasing Skill) 

   ความหมาย การซ้ำความ/การทวนความ เปนการที่ผูใหการปรึกษา 

พูดซ้ำในเรื่องที่ผูรับการปรึกษาบอกอีกครั้งหนึ่ง โดยคงสาระสำคัญของเนื้อหาหรือความรูสึกไว 

ตามเดิม และใชคำพูดนอยลง แตไมไดหมายถึงการทวนซ้ำตลอดเวลาเหมือนนกแกวนกขุนทอง 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อแสดงถึงความใสใจ ความเขาใจของผูใหการปรึกษาที่มีตอผูรับ 

การปรึกษา 

   2. เพื่อใหผูรับการปรึกษาเปดเผยตัวเองมากขึ้น 

   3. เพื่อย้ำใหผูรับการปรึกษาเขาใจในสิ่งที่ตัวเองพูดไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

จากการฟงสิ่งที่ตัวเองพูดอีกครั้ง 

   4. เพือ่ชวยใหผูรบัการปรกึษาชดัเจนและตรงประเดน็ในสิง่ทีเ่ขาตองการพดู 

   5. เพื่อตรวจสอบความเขาใหตรงกันระหวางผูใหและผูรับการปรึกษา 

   ตัวอยาง 

   ผูรับการปรึกษา : ผมไมรูวาจะจัดการกับชีวิตของผมตอไปอยางไรดี  

     บางครัง้อยากจะออกไปหางานทำใหไดประสบการณ 

     กอน ขณะเดียวกันก็คิดวา...นาจะเรียนใหจบ ๆ ไป  

     แต...ก็ไมแนใจวาจะเรียนจบไหม 

   ผูใหการปรึกษา 1 : เธอไมรูวาจะตัดสินใจอยางไรดี ระหวางออกไป 

     ทำงานเพื่อหาประสบการณ กับเรียนตอจนจบ แตก็ 

     ไมแนใจวาจะเรียนจบไหม (ซ้ำความ/ทวนความ 

     ทั้งหมด เปลี่ยนความเฉพาะสรรพนาม) 
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   ผูใหการปรึกษา 2 : เธอทั้งอยากออกไปทำงานและเรียนตอไปจนจบ  

     (ซ้ำความ/ทวนความ เฉพาะประเด็นสำคัญ) 

   ผูใหการปรึกษา 3 : เธอตัดสินใจไมไดวาทางเลือก 2 ทางนั้น ทางไหน 

     เหมาะกบัตวัเธอ (ซำ้ความ/ทวนความ โดยสรปุ แตคง 

     สาระสำคญัไว) 

   ทักษะการใหกำลังใจ (Encouragement Skill) 

   ความหมาย การใหกำลังใจ เปนการแสดงความสนใจ เขาใจในสิ่งที่ผูรับ

การปรึกษาพูด และสนับสนุนใหเขาพูดตอไปโดยใชคำพูดหรือทาทาง 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อกระตุนใหผูรับการปรึกษากระตือรือรนและมั่นใจในตนเอง  

รวมทั้งตระหนักในความสามารถและคุณคาในตัวเอง 

   2. เพื่อกระตุนใหผูรับการปรึกษากลาที่จะคิดและทำในสิ่งที่ไมเคยคิด 

หรือทำมากอน 

   ตัวอยาง 

   “นอยคนนักจะคิดไดอยางเธอ ครูเชื่อวาเธอจะสามารถจัดการกับ 

เรื่องยุง ๆ นี้ไดอยางแนนอน” 

   “ทำตอไปเถอะ แมผลจะออกมาไมดีอยางที่หวังทั้งหมด แตทุกอยาง 

ก็คลี่คลายไปมากแลว” 

   ทักษะการสรุปความ (Summarizing Skill) 

   ความหมาย การสรุปความ เปนการรวบรวมใจความสำคัญทั้งหมด 

ของความคดิ อารมณ ความรูสกึของผูรบัการปรกึษา ทีเ่กดิขึน้ในระหวางใหการปรกึษาหรอืในแตละครัง้ 

โดยใชคำพูดสั้น ๆ ใหไดใจความสำคัญทั้งหมด 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อย้ำประเด็นสำคัญใหมีความชัดเจนในกรณีที่มีการพูดคุยกัน 

หลายประเด็น 

   2. เพื่อใหผูรับการปรึกษาเขาใจเรื่องราวและความรูสึกของตัวเอง 

   3. เพื่อใหการใหการปรึกษาแตละครั้งมีความตอเนื่องกัน 

   4. เพื่อชวยใหผูรับการปรึกษาและผูใหการปรึกษาเขาใจเรื่องราวที่กำลัง

สนทนาไดอยางถูกตองตรงกัน และไดใจความที่ชัดเจน 



58 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

   ตัวอยางที่ 1 

   ผูใหการปรึกษาสรุป : จากที่เราคุยกันมาประมาณ 40 นาที เธอกังวล 

      เรื่อง...เพราะ...และเธออยาก (ตองการ) ให... 

      เรากำลังชวยกันคิดวิธีการเพื่อใหเปนไปอยาง 

      ทีเ่ธอตองการ เพิง่จะคดิไดวธิเีดยีว คอื...แตเวลา 

      ที่เราจะพูดคุยกันหมดลงเสียกอน เพราะฉะนั้น  

      ฉันจะขอ ใหเธอมาพบฉันอีก ในวัน...เวลา... 

      เพื่อเราจะไดมาชวยกันคิดหาวิธีการอื่น ๆ ตอไป 

   ตัวอยางที่ 2 

   ผูใหการปรึกษาขอใหผูรับการปรึกษาสรุป : กอนที่จะหมดเวลาคุยกัน 

   ในวันนี้ ครูจะขอใหคุณสรุปวาเราคุยอะไรกันไปบาง โดยครูจะชวยเสริม 

   ในสวนที่ขาดให 

   ทักษะการใหการปรึกษาขั้นสูง (Advanced Skills)  

   เปนทกัษะทีจ่ะชวยใหผูรบัการปรกึษาเปลีย่นพฤตกิรรม เพือ่นำไปสูเปาหมาย 

   ที่ตั้งไวรวมกันกับผูใหการปรึกษา ไดแก  

   ทักษะการทำใหกระจาง (Clarifying Skill) 

   ความหมาย การทำใหกระจาง เปนการที่ผูใหการปรึกษากลาวถึง 

สิ่งที่คิดวาผูรับการปรึกษาพยายามจะพูดถึง โดยไมเปลี่ยนเนื้อหาของคำพูดนั้น แตใชภาษาที่ชัดเจน

เพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อใหผูรับการปรึกษาไดเขาใจความคิด ความรูสึกของตนเอง  

ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาหรือสาระสำคัญของประสบการณในชีวิต 

   2. เพื่อเอื้ออำนวยใหผูรับการปรึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมหรือขยาย 

ความมากยิ่งขึ้น 

   3. เพื่อแสดงใหเห็นวาผูใหการปรึกษามีความเขาใจที่ถูกตองในปญหา 

ของผูรับการปรึกษา 

   ตัวอยาง 

   ผูรับการปรึกษา : อาจารยพรรณทิพยนะ ทาทางจะไมชอบหนู 

     เอาซะเลย เขาจะจกิหนโูดยการแกลงเรยีกหนใูหตอบ 

     ตลอด...แทบจะทุกชั่วโมงที่สอนเลยคะ 

   ผูใหการปรึกษา : เธอกำลังพูดวา อาจารยพรรณทิพยถามเธอ เพราะ 

     ไมชอบเธออยางนี้ใชไหม 
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   ทักษะการตีความ (Interpretation Skill) 

   ความหมาย การตีความ เปนการที่ผูใหการปรึกษาทำความเขาใจปญหา

ของผูรับการปรึกษาในประเด็นตาง ๆ จากการสังเกตและแปลความหมายที่ผูรับการปรึกษามิได

แสดงออกโดยตรง แลวอธิบายพฤติกรรม ความรูสึก และอารมณของผูรับการปรึกษาเปนคำพูด 

ของผูรับการปรึกษา 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อขยายความใหผูรับการปรึกษามองปญหาในแงมุมใหมที่ตางจาก

การรับรูเดิม 

   2. เพื่อชวยใหผูรับการปรึกษามองโลกกวางขึ้น 

   3. เพือ่ชวยใหผูรบัการปรกึษาเขาใจตนเองในระดบัทีล่กึและถกูตองมากขึน้ 

   4. เพื่อใหผูรับการปรึกษาเขาใจปญหาและสาเหตุของปญหา 

   ตัวอยางที่ 1 

   ผูรับการปรึกษา : เคาหมดรักหนูแลว หนูตั้งใจวาจะหยากับเคา 

     ใหหมดเรื่องไป แตหนู...ก็...ก็คงตองทำใจ หนูจะทำ 

     ไงดี บางที...หนูอดที่จะนึกถึง...ความหลังที่ดี ๆ  

     ของเราสองคนไมได แลวก็คิดถึง...วันนึงที่ตองอยู 

     คนเดียว... 

   ผูใหการปรึกษา : ดูเหมือนวาหนูยังรักและผูกพันกับเคาอยู 

   ตัวอยางที่ 2 

   ผูรับการปรึกษา : เกรดของทุกวิชาเลขออกมาไมดีเลย หนูไมรูวา 

     ทำไม...ก็เลย ไมอยากเรียนแผนนี้แลว อยากเปลี่ยน 

     แผน...หรือวา...ผูหญิงไมเหมาะกับการเรียนวิชาเลข 

   ผูใหการปรึกษา : เปนไปไดไหมที่หนูกำลังจะใชเหตุผลความเปนผูหญิง 

     กับความถนัดในการเรียนวิชาเลข เปนเหตุผลที่จะ 

     เปลี่ยนแผนการเรียน 

   ทักษะการเปดเผยตนเอง (Self-disclosure Skill) 

   ความหมาย การเปดเผยตนเอง เปนการทีผู่ใหการปรกึษาเลาถงึขอมลูเกีย่วกบั

ตนเองใหผูรับการปรึกษาฟง อาจเปนขอมูลที่เปนขอสังเกต ความคิด ความรูสึก หรือประสบการณ 

การเปดเผยตนเองอาจเปนไปในทางลบหรอืทางบวก ผูใหการปรกึษาจะตองสำนกึอยูเสมอวา นอกจาก 

การเปดเผยตนเองดวยคำพูดแลว ทาทางกิริยาและวิธีการตาง ๆ ที่ไมใชการพูดนั้น ก็เปนการ 

เปดเผยตนเองดวยเชนกัน ถึงแมวาจะไมไดตั้งใจที่จะเปดเผย ผูรับการปรึกษาจะรับรูสิ่งเหลานี้ได 

มากกวาคำพูด 
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   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อเปนการใหกำลังใจใหแกผูรับการปรึกษา 

   2. เพื่อสรางความไววางใจใหแกผูรับการปรึกษา 

   3. เพื่อสรางความเสมอภาคระหวางผูรับและผูใหการปรึกษา 

   4. เพื่อกระตุนใหผูรับการปรึกษาเปดเผยตนเองมากขึ้น เมื่อรับรูวา 

ผูใหการปรึกษาก็มีลักษณะหรือปญหาบางอยางคลาย ๆ กับตน 

   ขอควรระวัง 

   1. ถาผูใหการปรึกษาเปดเผยตัวเองมากเกินไป จะทำใหจุดสนใจ

กระบวนการใหการปรึกษาเนนไปที่ผูใหการปรึกษา แทนที่จะเจาะจงถึงปญหาของผูรับการปรึกษา 

   2. การเปดเผยตัวเองถึงความรูสึกที่ลึกเกินไป อาจทำใหผูรับการปรึกษา

ตกใจ กลัว และเปนอุปสรรคในการดำเนินการใหการปรึกษาตอไป 

   3. ผูใหการปรึกษาควรสำนึกวา ประสบการณของตนเองจะมีสวน

เหมือนกับประสบการณของผูรับการปรึกษา แตก็มีหลาย ๆ สิ่งที่แตกตางกันในแตบริบท ความหมาย 

และสิ่งแวดลอม 

   ทักษะการเผชิญหนา (Confrontation Skill) 

   ความหมาย การเผชิญหนา เปนการที่ผูใหการปรึกษาแสดงออกดวย

วาจาถึงความขัดแยง ความไมสอดคลอง ความสับสนระหวางพฤติกรรม ความคิด ความรูสึก และ

การรับรูของผูรับการปรึกษา 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อใหผูรับการปรึกษาเขาใจตนเองมากยิ่งขึ้น 

   2. เพือ่ชวยใหผูรบัการปรกึษาเขาใจถงึปญหาสำคญั ๆ ของตนเองไดเรว็ขึน้ 

   3. เพื่อเปนการสนับสนุนและใหกำลังใจผูรับการปรึกษาในการเผชิญกับ

ปญหาและความจริงเกี่ยวกับตนเอง 

   4. เพื่อกระตุนใหผูรับการปรึกษาเปดเผยตนเองมากขึ้น 

   5. เพื่อใหผูรับการปรึกษายอมรับความจริง สามารถจัดการใหเกิด 

ความสอดคลองในตนเอง ซึ่งจะนำไปสูชีวิตที่มีศักยภาพมากขึ้น 

   ตัวอยาง 

   ผูรับการปรึกษา : หนูคิดวา...ไมโกรธเพื่อน ไมเคยโกรธใครเลย  

     (หลบสายตาและกำมือแนน) 

   ผูใหการปรึกษา : หนูบอกวาไมโกรธเพื่อน แตหนูกำมือแนน หนูลอง 

     ทบทวนความรูสึกของหนูใหมอีกทีซิ 
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   ทักษะการใหขอมูลและการใหคำแนะนำ (Giving Information  

and Advising Skill) 

   ความหมาย การใหขอมูล เปนการสื่อสารทางวาจาเกี่ยวกับขอมูล 

หรือรายละเอียดตาง ๆ ที่จำเปนแกผูรับการปรึกษา 

   การใหคำแนะนำ เปนการชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาใหแก

ผูรับการปรึกษา 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อใหความรู ขอมูล และรายละเอียดตาง ๆ ที่จำเปนแกผูรับ 

การปรึกษา 

   2. เพื่อใหผูรับการปรึกษาเขาใจปญหาของตนเองและใชคำแนะนำ 

   3. เพื่อใหผูรับการปรึกษามีขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

   4. เพื่อใหผูรับการปรึกษามีทางเลือกและแนวทางปฏิบัติที่เขาอาจจะ 

นึกไมถึง 

   ตัวอยาง 

   “กอนที่ครูจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง...ครูอยากทราบวานักเรียนรู/

เขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้วาอยางไรบางครับ” 

   “ในสวนไหนของเรื่อง...ที่หนูคิดวายังไมรูและตองการรายละเอียดเพิ่ม” 

   “สำหรบัแนวทางทีจ่ะจดัการเรือ่ง...ครคูดิวาควรจะ...หนคูดิวาอยางไรคะ” 

   “เทาที่ครูนึกออกในตอนนี้นะ ครูวา นักเรียนนาจะ...นักเรียนคิดอยางไร

กับขอเสนอแนะของครู” 

   ขอควรระวัง 

   การใหคำแนะนำมีขอเสียอยูหลายประการ เชน หากผูรับการปรึกษา 

ไมชอบก็จะปฏิเสธ และมีทัศนคติทางลบตอการใหการปรึกษาและผูใหการปรึกษา หรือถาผูรับ 

การปรึกษาไดรับคำแนะนำแลวนำไปปฏิบัติและไมไดรับผล ก็จะโทษผูใหการปรึกษา หากไดรับผลดี 

ผูรับการปรึกษา ก็จะมาใหมอีก เปนการสรางความรูสึกผูกพันและพึ่งพิง นอกจากนี้การใหคำแนะนำ 

มีโอกาสที่จะเกิดความเขาใจไมตรงกันได แมผูใหการปรึกษาจะเปนผูมีบทบาทมากในการแนะนำ  

ผูใหการปรึกษาตองตระหนักไวเสมอวา ในที่สุดแลวผูรับการปรึกษาจะตองเปนผูตัดสินใจเลือกเอง 

   ทักษะการชี้ผลที่ตามมา (Pointing Outcome Skill) 

   ความหมาย การชี้ผลที่ตามมา เปนการเนนใหผูรับการปรึกษาไดเห็นผล 

ที่อาจตามมาจากการคิดการตัดสินใจ การวางแผน และการปฏิบัติของเขาเองทั้งในทางลบและ 

ทางบวก ผลที่ตามมานี้ อาจเปนไดทั้งเหตุการณที่เกิดขึ้นในใจเขาหรือเหตุการณภายนอก ซึ่งทำให

พฤตกิรรมทีเ่ปนปญหาคงอยูรนุแรงขึน้หรอืลดลง เชน ดานอารมณความรูสกึ ไดแก รูสกึด ี ไมด ีกลุมใจ 



62 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

สับสน ไมมั่นใจ ฯลฯ ดานรางกาย เชน ใจเตน ปวดศีรษะ ทองผูก เจ็บปวย ฯลฯ ดานพฤติกรรม  

การปฏิบัติตัว กิจกรรมที่ทำ ฯลฯ ดานความคิด เชน ทัศนคติ ความเชื่อ ฯลฯ ดานสิ่งแวดลอม เชน 

เวลา เหตุการณ สถานที ่ เงนิ ทรพัยสนิ ฯลฯ ดานความสมัพนัธกบัผูอืน่ เชน ทำใหมปีญหากบัเพือ่น 

ญาต ิเพือ่นรวมงาน ฯลฯ การชี้ผลที่ตามมา อาจทำได 2 ทาง คือ 

   1. การชี้ผลที่ตามมาในทางบวก เปนการชี้ใหผูรับการปรึกษาเห็นขอดี

และประโยชนที่จะไดรับ การสนับสนุนใหผูรับการปรึกษากลาตัดสินใจหรือปฏิบัติตามแผนที่วางไว 

   2. การชี้ผลที่ตามมาในทางลบ เปนการบอกถึงผลที่ไมดีหรือโทษที่อาจ

จะตามมาจากการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อใหผูรับการปรึกษารับรูถึงผลดีและผลเสียของการคิด การตัดสิน

ใจ การวางแผน และการปฏิบัติของเขาเองทั้งในทางลบและทางบวก 

   2. เพื่อใหผูรับการปรึกษาตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   ตัวอยาง 

   ผูรับการปรึกษา : ผมไมเรียนแลว ผมเบื่อ...เบื่อทุกอยางเลย... 

     ผมจะไปจากทุกคน ไปตามทางของผม แลวผม 

     ก็จะไมติดตอกับใครเลย...และก็ไมไปที่บานดวย  

     อาจารยคอยดูนะ 

   ผูใหการปรึกษา 1 : ถาเธอทำอยางที่บอก ลองคิดสิวา พอกับแมเธอ 

     จะเปนอยางไร (ใหผูรบัการปรกึษา ชีผ้ลลบทีต่ามมา) 

   ผูใหการปรึกษา 2 : ถาเธอทำอยางที่บอก พอกับแมเธอคงจะผิดหวัง 

     และเสยีใจมาก (ใหผูรบัการปรกึษา ชีผ้ลลบทีต่ามมา) 

   ทักษะการจัดการ (Verbal Setting Operation Skill) 

   ความหมาย การจัดการ เปนคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ ขอบขาย 

กระบวนการ หรือกลวิธีในการใหการปรึกษา ที่ผูใหการปรึกษาอธิบายหรือชี้แจงใหผูรับการปรึกษา 

เกิดความเขาใจเกี่ยวกับบริการใหการปรึกษา 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อชวยใหผูรับการปรึกษาเกิดความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ 

และองคประกอบที่สำคัญของการใหการปรึกษามากขึ้น 

   2. เพื่อใหผูรับการปรึกษาเขาใจบทบาทหนาที่ของผูใหการปรึกษาและ 

ตัวเขาเอง 

   3. เพื่อใหผูรับการปรึกษาแสดงบทบาทไดเหมาะสมขึ้น 

   4. เพื่อจูงใจใหผูรับการปรึกษาเกิดความไววางใจและมั่นใจในการใช

บริการใหการปรึกษา 
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   ตัวอยาง 

   “การพูดคุยกันของเราในวันนี้ ก็เพื่อชวยใหเธอสบายใจขึ้น ที่ไดเลา  

ไดระบายความรูสึกตาง ๆ ออกมา แลวยังชวยใหเธอเขาใจตัวเองมากขึ้น” 

   “เราอาจตองคยุกนัหลายครัง้ เพือ่ทำความเขาใจปญหาและความตองการ

ที่แทจริงของหนู เพื่อชวยกันหาแนวทางใหไดในสิ่งที่หนูตองการ หนูมีความเห็นวาอยางไรบาง” 

   “ในการปรึกษากันนี้ ครูมีหนาที่ชวยวิเคราะหเพื่อใหหนูเขาใจตัวเอง 

มากขึ้น การตัดสินใจวาจะแกไข/ปรับปรุงตัวเองหรือไมนั้น เปนการตัดสินใจของหนูเอง” 

   “แมเธอตัดสินใจวาจะทำตามแนวทางที่เราชวยกันคิดไว แตถาเธอ 

ไมลงมือทำอยางจริงจัง มันก็คงไมเกิดผลอะไร เพราะฉะนั้นถาไดแนวทางแกไขแลว เธอตองลงมือทำ 

การปรึกษาจึงจะเปนประโยชนตอตัวเธอ ไดขอมูลแบบนี้แลวรูสึกอยางไรบาง” 

  1.3.8 ขั้นตอนการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

   ขั้นตอนการใหการปรึกษา เปนตัวกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ทำใหการ 

ใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยาดำเนินไปอยางมีระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน แบงไดเปน 5 ขั้นตอน ไดแก 

   ขั้นที่ 1 ขั้นสรางสัมพันธภาพ การเริ่มตนการใหการปรึกษาที่เปนไปดวย

ความอบอุนเปนกันเองจะชวยใหผูรับการปรึกษาเกิดความรูสึกประทับใจและไววางใจ 

   ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจทำและความเขาใจปญหา ผลกระทบ ความตองการ

ของผูรับการปรึกษาและกำหนดเปาหมายที่เปนจริงได ซึ่งในบางกรณีอาจตองใชเวลาเพื่อดำเนินการ 

ในขั้นนี้มากกวา 1 ครั้ง 

   ขั้นที่ 3 ขั้นหาแนวทางแกไขปญหา ในขั้นนี้ผูใหการปรึกษาควรสนับสนุน

ใหผูรับการปรึกษาคิดและตัดสินใจเลือกวิธีแกไขปญหาที่เหมาะสมกับตัวของเขาดวยตัวเอง 

   ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนเพื่อไปนำสูการปฏิบัติ เปนการกำหนดแนวทาง

ปฏิบัติที่เปนระบบและทำขอตกลงรวมกันระหวางผูใหและผูรับการปรึกษาวา ผูรับการปรึกษาจะ

ปฏิบัติตามแผน 

   ขั้นที่ 5 ขั้นยุติการใหการปรึกษา เมื่อการใหการปรึกษาดำเนินไปจน

หมดเวลาที่กำหนดไวในแตละครั้งในแตละราย หรือในกรณีที่ผูรับการปรึกษามีทาทีตอตาน ไมรวมมือ 

ในการปรึกษา ก็ใหยุติการใหการปรึกษาดวยความนุมนวล อบอุนเปนมิตร แสดงความพรอมในการ 

ใหความชวยเหลือในโอกาสตอไป แตทุกครั้งของการใหการปรึกษาจะตองเริ่มตนขั้นที่ 1 และจบลง 

ที่ขั้นที่  5 เสมอ สวนในขั้นที่ 2 3 และ 4 ขึ้นอยูกับสถานการณของปญหาในขณะนั้น 

  1.3.9 ตัวอยางการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

   ตวัอยางการใหการปรกึษาทีแ่สดงขัน้ตอนและทกัษะการใหการปรกึษา 

   สถานการณ อาจารยประจำชั้นสังเกตพบวา นักเรียนในหองคนนึง 

มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป คือ ขาดเรียนบอย ไมสงงาน และผลการเรียนตกลง จึงเรียกนักเรียนพบ 
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   ขั้นสรางสัมพันธภาพ 

   นักเรียน :  สวัสดีคะ อาจารย 

   อาจารย :  จะ นั่งกอนสิ (ยิ้ม ชี้ที่เกาอี้ : ทักษะการใสใจ) 

   นักเรียน :  อาจารย ใหเพื่อนไปตามหนูมา มีอะไรหรือคะ 

   อาจารย :  ครูอยากคุยดวยนะ เปนยังไงบางชวงนี้ สบายดีหรือเปลา 

      (ทักษะการใสใจและการถาม) 

   นักเรียน :  ก็สบายดีคะ อาจารย 

   อาจารย :  อือ ครูนึกวาหนูไมสบาย เห็นไมคอยมาโรงเรียน (ทักษะ 

      การใสใจ) 

   นักเรียน :  เออ...ที่จริงก็...ไมคอยสบายคะ... 

   อาจารย :  ไมคอยสบาย เปนอะไรหรือ (ทักษะซ้ำความ/การทวน 

      ความและการถาม) 

   นักเรียน :  คือ...ก็ไมไดปวยอะไรคะ...แคตอนนี้...หนู...  

   อาจารย :  ...(ทักษะการเงียบ)... 

   นักเรียน :  คือ...หนู...  

   อาจารย :  เธออาจจะกำลังลังเลวาควรเลาหรือไม แลวแตเธอนะ  

      แตถาเธอกลัวเรื่องการรักษาความลับ ครูรับรองวา 

      จะไมนำเรื่องของเธอไปเปดเผยใหใครฟงอยางแนนอน  

      และการได เล า เรื่ องที่ เราไมสบายใจให ใครสักคน 

      ที่เปนหวงและหวังดีตอเรา มันจะทำใหเรารูสึกดีขึ้น  

      เพราะอยางนอยก็มีคนรับฟงและยินดีใหการชวยเหลือ  

      (ทักษะการจัดการ) 

   นักเรียน :  หนู...ก็...มีเรื่องไมคอยสบายใจนิดหนอยนะคะ 

   อาจารย :  ที่วามีเรื่องไมคอยสบายใจ มีอะไรที่ครูพอจะชวยได  

      ครูก็ยินดีนะ (ทักษะการซ้ำความ/การทวนความและ 

      ทักษะการใสใจ) 

   ขั้นสำรวจและทำความเขาใจปญหา ผลกระทบ ความตองการของ 

ผูรบัคำปรกึษา และกำหนดเปาหมายที่เปนจริงได 

   นักเรียน :  คือวา...ตอนนี้ หนู...ไมคอยสบายใจเรื่องทางบานคะ  

   อาจารย :  ไมสบายใจเรื่องที่บาน มีอะไรเหรอ (ทักษะการซ้ำความ/ 

      การทวนความและทักษะการถาม) 
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   นักเรียน :  คือวา...คุณพอของหนูตองไปทำงานที่ตางจังหวัดนะคะ  

      หนเูลยตองอยูบานกบัคณุแม 2 คน แตทนีี ้ คณุแมเปนคน 

      ทีช่อบออกสงัคม ไมคอยไดอยูบาน เวลาตอนเยน็หนกูลบับาน 

      ก็ไมคอยไดเจอคุณแมเลย ขาวเย็นหนูก็ตองหากินเอง 

      คนเดียว เชามาคุณแมก็ไปทำงาน 

   อาจารย :  แลวหนูรูสึกอยางไร (ทักษะการถาม) 

   นักเรียน :  หนูก็...เหงา เซ็ง เบื่อ ก็เลยออกไปขางนอก ไปอยูที่หอ 

      เพื่อนจะไดมีเพื่อนคุย มีเพื่อนกินขาว 

   อาจารย :  ที่คุณแมไมคอยอยูบาน หนูตองกินขาวคนเดียวบอย ๆ  

      มันทำใหหนูเหงา ก็เลยตองออกไปหาเพื่อน (ทักษะ 

      การสะทอนกลับ) 

   นักเรียน :  คะ 

   อาจารย :  ไปอยูกับเพื่อนแลวเปนอยางไรบาง (ทักษะการถาม) 

   นักเรียน :  ก็ดีคะ แตบางทีหนูก็...เกรงใจเคา แบบวาบางทีแฟนเคา 

      ก็มาหา หนูคิดวาเคาอาจจะอยากมีความเปนสวนตัวบาง  

      แลวเคาก็ชอบออกไปเที่ยวกลางคืนกับแฟนเคาดวย  

      เวลาเคาไป เคาก็ชอบชวนหนูไปดวย หนูก็ไมอยากไป 

      แตไมรูวาจะปฏิเสธเคายังไง จะอยูคนเดียวก็เหงา  

      ก็เลย...ไปก็ไป พอตอนเชา หนูก็ตื่นมาโรงเรียนไมไหว... 

      แลว เค าก็ยั งแนะนำเพื่ อนของแฟนใหรู จั กกับหนู  

      เคาบอกหนวูา...ใหหนรูบีมแีฟน จะไดไมตองเหงาอยูคนเดยีว 

   อาจารย :  แลวหนูมีความคิดวายังไงกับคำแนะนำของเขาจะ  

      (ทักษะการถาม) 

   นักเรียน :  ก็ดีนะคะอาจารย หนูเห็นเวลาเคาอยูดวยกัน เคาก็มี 

      ความสุขดี แตอีกใจนึงหนูก็วาไมดีเวลาเคาทะเลาะกัน 

      ก็นากลัว แบบวา...เคาโดนแฟนตีดวยนะคะอาจารย  

      แลวเพื่อนเคาแตละคนที่แนะนำใหหนูรูจักเนี่ย นากลัว 

      กวาแฟนเพื่อนหนูอีก หนูไมแนใจวาจะมีแฟนดีไหม 

   อาจารย :  จากทีห่นเูลามาทัง้หมด หนคูดิวาถาหนใูชชวีติอยางนีต้อไป 

      จะเปนยังไงจะ  (ทักษะการชี้ผลที่ตามมา) 

   นักเรียน :  ก็...  
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   อาจารย :  (ทักษะการเงียบ) 

   นักเรียน :  ก็คง...จะตองเขาไปอยูในกลุมเที่ยว กินเหลา สูบบุหรี่  

      ความจริงแลวเพื่อนหนู...แตกอนเคาก็ไมไดเปนแบบนี้ 

      หรอกคะ เคาพึ่งมาเปนตอนคบกับแฟนคนนี้แหละ 

   อาจารย :  นั่นสิ ถาหนูยังไปหาเพื่อนคนนี้ ไปเที่ยวตอนกลางคืน 

      แลวก็ยังอยูในกลุมนี้บอย ๆ...(ทักษะการซ้ำความ/ 

      การทวนความ) 

   นักเรียน :  หนู...คง...แย . . .เพราะตั้งแตหนูไปเที่ยวกับพวกเคา  

      โรงเรยีน...กไ็มคอยไดมา มกีารบาน มงีานคางเยอะไปหมด  

      คะแนนของหนูก็แยลงแทบจะทุกวิชา  

   อาจารย :  ครูดีใจนะที่หนูคิดไดแบบนี้ แลวหนูคิดวาหนูจะทำ 

      อยางไรตอไป (ทักษะการใหกำลังใจและการถาม) 

   นักเรียน :  หนูวาจะเลิกไปหาเคาที่หอ แลวก็...อยูบานแทน 

   อาจารย :  เปนความคิดที่ดีมากเลย เออ...แตวา หนูบอกครูวา.. 

      ที่ออกไปหาเพื่อน เพราะวาเหงา ตองอยูบานคนเดียว  

      แลวถาหนูไมออกไปหาเคา...จะอยูบาน หนูจะเปนยังไง  

      (ทักษะการสรุปความและการถาม) 

   นักเรียน :  ก็คงจะเหงา...แลวก็เหงามาก... 

   ขั้นหาแนวทางแกไขปญหา 

   อาจารย :  นั้นสิ อยูบานก็เหงา ไปหาเพื่อนก็ดูจะอันตราย แลวหนู 

      คิดวาจะทำอยางไร (ทักษะการสรุปความและการถาม) 

   นักเรียน :  ก็คงดูทีวี ฟงเพลงไปตามภาษา เรื่อยเปอย 

   อาจารย :  ดูทีวี ฟงเพลง แลวหนูคิดวาจะหายเหงาไหม (ทักษะ 

      การทวนซ้ำ และการถาม) 

   นักเรียน :  มันก็...ไมหายเหงาหรอกคะอาจารย ที่หนูไปเที่ยวผับ 

      กับเพื่อน ๆ ความจริงก็ดี หายเหงา เพื่อนเยอะดี  

      อยูบานแลวเซ็ง ไปคางหอเพื่อนบางก็ดี 

   อาจารย :  ไปเที่ยวผับ แลวก็ไปคางหอเพื่อนตอ ถาพอแมกลับมา 

      แลวรูวาหนูไมอยูบาน หนูคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น (ทักษะ 

      การซ้ำความ/การทวนความและการชี้ผลที่ตามมา) 

   นักเรียน :  ...(เงียบ)...พอกับแมคงโมโหมาก เพราะเคยบอกวา 

      อยาไปไหนตอนกลางคืน ไมใหไปคางบานคนอื่น...หาก 

      ไมไดขออนุญาต อา...ทำไงดีคะ 
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   อาจารย :  นั่นสิ ทำไงดี (ทักษะการถาม) 

   นักเรียน :  ชางเหอะ จะไดรูมั่งวา คนเราก็เหงา ก็กลัวเปนเหมือนกัน 

      ที่ตองอยูคนเดียว 

   อาจารย :  ฟงเหมือนกับวา ที่หนูไปเที่ยวกับเพื่อนดึก ๆ ดื่น ๆ เนี้ยะ 

      นอกจากจะเหงาแลว หนูยังกลัวที่ตองอยูคนเดียว 

      ตอนกลางคืน แลวก็จะประชดคุณแมดวย (ทักษะ 

      การตีความ) 

   นักเรียน :  ...(เงียบ กมหนา น้ำตาไหล) 

   อาจารย :  สงกระดาษซับน้ำตาให...(ทักษะการเงียบและการใสใจ) 

   นักเรียน :  หนูเหงา...(สะอื้น) หนูอยากให...แมมีเวลาใหหนูบาง 

   อาจารย :  . . .ส งกระดาษซับน้ำตาให . . . (ทักษะการเงียบและ 

      การใสใจ) หนูเคยบอกหรือทำอะไรใหคุณแมรูบางวา 

      ...หนูเหงาแลวก็อยากใหเขาอยูกินขาวดวยในตอนเย็น  

      (ทักษะการถาม) 

   นักเรียน :  ไมคะ... 

   อาจารย :  ทีไ่มบอก เพราะอะไรเหรอ (ทกัษะการซำ้ความ/ทวนความ 

      และการถาม) 

   นักเรียน :  ทำไมตองใหบอกดวย แมก็ตองรูสิวา ลูกที่ไหน ๆ เขาก็ 

      อยากใหแมอยูดวยทั้งนั้นแหละ 

   อาจารย :  เปนไปไดไหมที่คุณแมจะคิดวาหนูอยู เองคนเดียวได  

      เขาจึงออกงานสังคมบอย ๆ แลวอีกอยาง...ตัวหนูเองก็ 

      ไมเคยบอกหรือทำใหเคารูวาอยากใหเขาอยูดวย (ทักษะ 

      การตีความ) 

   นักเรียน :  หนู...ไมรู 

   อาจารย :  แลวหนูคิดยังไง ถาจะบอกความตองการใหคุณแมรู  

      (ทักษะการถาม) 

   นักเรียน :  ก็...นาจะ...ดีเหมือนกันคะ 

   ขั้นวางแผนเพื่อนำไปสูการปฏิบัติ 

   อาจารย :  ถาดี...หนูจะลองบอกคุณแมดูไหม แลวก็จะถามหนู 

      อยากจะบอกคุณแมวายังไงดีละ (ทักษะการซ้ำความ/ 

      ทวนความและการถาม) 
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   นักเรียน :  ก็บอกวา...หนูอยากใหคุณแมออกงานตอนเย็นใหนอยลง  

      และมเีวลาใหหนบูาง กนิขาวเยน็กบัหนบูาง  แคอาทติยละ  

      2-3 วัน ก็พอแลว 

   อาจารย :  ดีคะ...(ยิ้ม ผงกศีรษะ)...แลวความรูสึกของหนูที่ตองอยู 

      คนเดยีวละ จะบอกไหม (ทกัษะการใหกำลงัใจและการถาม) 

   นักเรียน :  บอกดีไหมคะ...บอกดีกวา หนูจะบอกวา...หนูเหงา 

      แลวก็กลัวดวยที่ตองอยูคนเดียว 

   อาจารย :  ออื...ถาหนพูดูแบบนีก้บัคณุแม หนคูดิวาคณุแมจะวายงัไง  

      (ทักษะการถาม) 

   นักเรียน :  คุณแมก็คง...จะอยูบานกับหนูมากขึ้น เพราะหนูก็ไมได 

      เรียกรองอะไรมากมาย 

   อาจารย :  อื้ม...ครูก็คิดอยางนั้นแหละ แลวตอนนี้รูสึกยังไงบาง  

      (ทักษะการใหกำลังใจและการถาม) 

   นักเรียน :  ก็ดีคะ โลง ๆ ดี ขอบคุณมากนะคะอาจารย 

   อาจารย :  ครูวาถาหนูทำตามอยางที่หนูคิด ทุกอยางนาจะดีขึ้น  

      แลวจะพูดกับคุณแมวันไหนดีละ (ทักษะการใหกำลังใจ 

      และการถาม) 

   นักเรียน :  เย็นนี้เลยคะอาจารย คุณแมกลับดึกยังไง หนูก็จะรอ 

   ขั้นยุติการใหคำปรึกษา 

   อาจารย :  ดีแลวคะ รีรอไปก็ไมมีประโยชนอะไร ไดผลเปนยังไง 

      ก็มาเลาใหครูฟงนะ (ทักษะการใหกำลังใจและการใสใจ) 

   นักเรียน :  คะ...อาจารย ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีคะ 

   อาจารย :  ไมเปนไรจะ ครูยินดี 
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ตัวอยาง 

แบบบันทึกการใหการปรึกษา 

 

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

เริ่มเวลา..............................น. ถึงเวลา..............................น. 

                  การใหการปรึกษา ครั้งที่............... 

1. ขอมูลสวนตัวของนักเรียน 

 ชื่อ-สกุล...............................................................................(ชื่อจริงหรือแฝงตามความเหมาะสม  

 และตองเก็บเปนความลับ) 

 เพศ (   ) ชาย (   ) หญิง 

 อายุ.....................ป ศึกษาอยูในชั้น................................................... 

2. สาเหตุ/ความตองการที่มาขอรับการปรึกษา................................................................................... 

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

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

3. ปญหาที่พบ.................................................................................................................................... 

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

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

4. ผลกระทบที่เกิดจากปญหาดังกลาว................................................................................................ 

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

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

5. แนวทางการใหความชวยเหลือ....................................................................................................... 

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

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

6. การนัดหมายครั้งตอไป (ถามี)......................................................................................................... 

ลงชื่อ........................................... 

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

ผูใหการปรึกษา 

หมายเหตุ.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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ตัวอยาง 

แบบบันทึกการติดตามดูแลผลการใหการปรึกษา (ฉบับครูแนะแนว) 

 

นักเรียน ชื่อ-สกุล...........................................................ชั้น...........................เลขที่............................... 

ที่อยู....................................................................................................................................................... 

โทรศัพท................................................................................................................................................ 

ผูปกครองชื่อ-สกุล.............................................................โทรศัพทที่ทำงาน........................................ 

โทรศัพทที่บาน........................................ 

สรุปผลการติดตามดูแลผลใหการปรึกษา 

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

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

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

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

วัน เดือน ป/

จำนวนครั้ง 
เรื่องที่ติดตามดูแล วิธีการติดตามดูแล ผลการติดตามดูแล ชื่อผูติดตามดูแล 

ครั้งที่ 1     

ครั้งที่ 2     

ครั้งที่ 3     

ครั้งที่ 4     

ลงชื่อ............................................ 

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

  ผูบันทึก 
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ตัวอยาง 

แบบบันทึกบริการใหการปรึกษา (ฉบับครูแนะแนว) 

วัน เดือน 

ป 
ชื่อ-สกุลนักเรียน ปญหา แนวทาง/วิธีการชวยเหลือแกไข หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

สรุปปริมาณของผูมาขอรับการปรึกษา 

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ............................................ 

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

  ผูบันทึก 
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ตัวอยาง 

แบบบันทึกผลการประสานความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของ 

ในการชวยเหลือนักเรียน (ฉบับครูแนะแนว) 

นักเรียน ชื่อ-สกุล.......................................................................ชั้น..........................เลขที่.................... 

ลักษณะของปญหา c การเรียน c การปรับตัว c  บุคลิกภาพ c  พฤติกรรม 

   c อื่น ๆ (ระบุ)...................................... 

วัน 

เดือนป 
ผูที่เกี่ยวของ แนวทาง/วิธีการชวยเหลือแกไข หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ลงชื่อ............................................ 

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

  ผูบันทึก 
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 1.4 บริการจัดวางตัวบุคคล 

  1.4.1 ความหมาย 

   บริการจัดวางตัวบุคคล เปนบริการที่ชวยใหนักเรียนรับรู เกี่ยวกับ 

ตนเองทางดานความสนใจและความถนัด สามารถวางแผนชีวิตและดำเนินการตามที่นักเรียนได

ตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในและนอกโรงเรียน 

  1.4.2 วัตถุประสงค 

   บริการจัดวางตัวบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหนักเรียนไดพัฒนา

ตนเอง และวางแผนชีวิตสูอนาคต ทั้งดานการศึกษา การประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความสนใจ  

ความถนดั ความสามารถของตน รวมทัง้การพฒันาตนเองทัง้ดานสวนตวัและสงัคม เพือ่การดำเนนิชวีติ

ที่เปนสุข ประสบความสำเร็จ 

  1.4.3 หลักการ 

   1) คำนึงถึงความแตกตางของนักเรียนแตละคน 

   2) ใหโอกาสแกนักเรียนไดเลือกในสิ่งที่ตองการตามความเหมาะสม เชน 

การเลือกวิชาเรียน การเลือกทำกิจกรรม เปนตน 

   3) จัดกิจกรรม/โครงการที่ใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางรอบดาน 

หรือมีประสบการณ ทั้งความรู วิชาการ ทักษะชีวิต การปรับตัว การศึกษา และอาชีพ 

   4) มีความเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงของเวลาและสังคม ยอมมีผลกระทบ

ตอความคิด ความตองการ หรือคานิยมของนักเรียน 

  1.4.4 ประเภทของบริการจัดวางตัวบุคคล 

   แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

   1) บริการจัดวางตัวบุคคลแกนักเรียนที่อยูในโรงเรียน ครอบคลุมงาน

หลายดาน ซึ่งอาจมีเนื้อหาแตกตางกันในแตละโรงเรียน เชน การเลือกวิชาเรียนตามความตองการ 

ความถนัด ความสามารถ การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาที่เหมาะสมตามเงื่อนไขหรือ 

ตามความเปนจรงิ การจดักจิกรรมทีเ่สรมิพฒันาการดานสงัคมของนกัเรยีน การทำงานในชวงปดเทอม 

หรือในเวลาวางหลังจากเลิกเรียนแลว เปนตน 

   2) บรกิารจดัวางตวับคุคลแกนกัเรยีนทีอ่อกจากโรงเรยีนไปแลว นกัเรยีน

ทีอ่อกจากโรงเรยีนไปแลว อาจดวยสาเหตตุาง ๆ ไมวาจะลาออกกลางคนั เพราะไมสามารถจะเรยีนตอได 

หรือออกเพราะจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน ครูแนะแนวอาจชวยเหลือนักเรียนกลุมนี้ได เชน  

การใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา ไดแก หลักสูตร คาใชจาย และสวนอื่น ๆ เกี่ยวกับสถานศึกษาตาง ๆ 

การแนะแนวในการประกอบอาชพีหรอืศกึษาตอ เพือ่ใหนกัเรยีนไดพจิารณาสถาบนัการศกึษาใหเหมาะ

กับตนเอง และแหลงงานตาง ๆ 
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  1.4.5 วิธีการจัดวางตัวบุคคล 

   1) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพหรือปรับพฤติกรรม เพื่อวางตัวบุคคล

ใหเหมาะสม ทั้งดานการศึกษาและอาชีพ สวนใหญจัดในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว เพื่อใหครูรูขอมูล

ของนักเรียน และนักเรียนรูจักตนเอง ครูแนะแนวจะเปนผูกำหนดเนื้อหาหลักที่เลือกมาสอน 

เพื่อใหสอดคลองกับความสนใจและชวงวัยของนักเรียน โดยมีเนื้อหาหลัก คือ การศึกษาตอ อาชีพ 

และทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิต 

   2) มีสวนรวมในการพิจารณาจัดวิชาเลือกของนักเรียน เพื่อใหสอดคลอง

กับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ซึ่งอาจทำไดในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว หรือระหวาง

การใหบริการปรึกษารายบุคคลและกลุม 

   3) มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมในการวางแผน

เลือกอาชีพ เชน การใหคำปรึกษาแกผูปกครอง ครูแนะแนวอาจบรรยายใหความรูแกผูปกครอง  

โดยเฉพาะผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเรื่องโอกาสการเรียนตอ ความสามารถ

ของนักเรียน โอกาสที่นักเรียนจะประสบความสำเร็จในดานที่เลือก ครูแนะแนวอาจทำเอกสาร 

แจกผูปกครอง 

   4) มีส วนรวมในการชวยใหนัก เรียนไดรับความชวยเหลือด าน 

ทุนการศึกษา รวมถึงการหารายไดระหวางเรียน 

   5) มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพของนักเรียน 

โดยเฉพาะสุขภาพจิต ครูแนะแนวอาจติดตอประสานงานกับผูเชี่ยวชาญภายนอก เชน แพทย 

จิตแพทย หรือนักจิตวิทยา นอกจากนี้อาจเชิญบุคคลเหลานั้นเปนที่ปรึกษาประจำโรงเรียน  

เพื่อขอคำปรึกษาในกรณีที่ซับซอน และตองการความรูเฉพาะดาน 

   เมื่อครูแนะแนวจัดวางตัวบุคคลไดอยางเหมาะสมแลว ผลดีจะเกิดแก

นักเรียน คือ  

   1) เรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

   2) ทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   3) ไมเกิดการสูญเปลา 

   4) อยูในสังคมไดดี และมีความสุข 

 1.5 บริการติดตามผล 

  1.5.1 ความหมาย 

   บริการติดตามผล เปนการติดตามผลของการจัดบริการแนะแนว 

ซึ่งรวมถึงกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับการแนะแนววาประสบผลสำเร็จหรือไม อยางไร  

และมีคุณภาพอยางไร โดยใชวิธีการที่หลากหลาย 
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  1.5.2 วัตถุประสงค 

   บริการติดตามผล มีวัตถุประสงคดังนี้ 

   1) เพื่อประเมินปจจัยที่เกี่ยวของกับการแนะแนวและกระบวนการ

ดำเนินงาน ซึ่งจะทำใหทราบขอดี ขอที่ควรพัฒนา ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

   2) เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ 

ของนักเรียน และปจจัยที่เกี่ยวของที่สงผลดีตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

  1.5.3 หลักการ 

   1) ใหทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของกับการแนะแนว รวมทั้งนักเรียนและ 

ผูปกครอง หรือชุมชน มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 

   2) มเีครือ่งมอืและตวัชีว้ดัความสำเรจ็สำหรบัการประเมนิผลทีค่รอบคลมุ 

ทั้งดานคุณภาพของนักเรียน กระบวนการทำงาน และปจจัยที่เกี่ยวของ 

   3) มีแผนพัฒนาคุณภาพการแนะแนว/ปฏิบัติงานแนะแนว และการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล โดยผูเกี่ยวของมีสวนรวมคิดรวมดำเนินการ 

   4) ใชวิธีการ/เครื่องมือการติดตามประเมินผลที่หลากหลาย 

   5) นำผลการประเมินมาจัดทำเปนสารสนเทศและใชในการพัฒนางาน

ตอไป 

  1.5.4 วิธีการติดตามผล 

   การติดตามผลสามารถทำไดหลายวิธี ครูแนะแนวอาจทดลองใชวิธีตาง ๆ 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความสะดวก และประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับสถานการณ 

การทำงาน โรงเรียน และนักเรียน ตัวอยางวิธีการติดตามผล เชน 

   - การสัมภาษณบุคคลที่มีความสัมพันธกับนักเรียนที่ตองการติดตามผล 

   - การสัมภาษณนักเรียนที่ตองการติดตามผลโดยตรง 

   - การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ตองการติดตามผล 

   - การทำสังคมมติ ในกรณีการปรับปรุงพฤติกรรมทางสังคม 

   - การศึกษารายกรณี 

   - การประชุมปรึกษารายกรณีรวมกัน ระหวางครู ผูปฏิบัติงาน และ 

ผูเชี่ยวชาญ 

   - การใชประโยชนจาก Social Network 

  1.5.5 ขอบขายของบริการติดตามผล 

   บริการติดตามผล เปนบริการที่ตองการใหครอบคลุมบริการทั้ง 4 ดาน 

ที่กลาวมากอนหนานี้ มีรายละเอียดของแตละบริการดังนี้ 
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   1) บริการสำรวจขอมูลนักเรียนรายบุคคล เปนการติดตามผลนักเรียน

ทีเ่ลือ่นไปสูระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ เชน จากมธัยมศกึษาตอนตนไปสูมธัยมศกึษาตอนปลาย จากประถมศกึษา 

ขึ้นสูมัธยมศึกษา เปนตน เพื่อจะไดศึกษาพัฒนาการของนักเรียนอยางตอเนื่องในเชิงปฏิบัติ  

การสงตอขอมูลรายบุคคลของนักเรียนจะทำภายใตระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา 

ของนักเรียนในระดับชั้นที่ต่ำกวาจะสงมอบแฟมขอมูลนักเรียน (แฟมระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน) ใหครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น กอนปการศึกษาตอไป 

   2) บริการสนเทศ ภายหลังการใหขอสนเทศแกนักเรียนแลว ควรมี 

การติดตามผลวานักเรียนไดรับขาวสารโดยทั่วกันหรือไม มีปญหาอุปสรรคในการสื่อสาร หรือจำเปน

ตองเปลี่ยนวิธีการสื่อสารหรือไม ขอมูลทันตอเหตุการณหรือไม ขอมูลบางอยางมีกำหนดระยะเวลา

ในการทำงาน เชน การสงทุนการศึกษา โควตาการศึกษาตอ เปนตน และติดตามผลวาไดดำเนินการ

ลุลวงตามเวลาที่กำหนดหรือไม 

   3) บริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เปนงานที่ละเอียดออนและ

จำเปนตองมีการติดตามผลอยางยิ่ง เพราะครูแนะแนวตองติดตามพัฒนาการของผูรับบริการปรึกษา 

โดยจัดทำบันทึกการใหการปรึกษาของแตละบุคคลแลวแตรายกรณี โดยปกติแลวการใหคำปรึกษา 

ในทุกกรณีตองมีการติดตามผล เพื่อตรวจสอบผลของการใหการปรึกษาวา นักเรียนที่มารับบริการ 

มีพัฒนาการเปนที่นาพอใจหรือไม สวนมากการใหการปรึกษาจำเปนตองทำหลายครั้ง เพื่อชวยให

นักเรียนคอย ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ สรางความเขมแข็งในการดำเนินชีวิต และสามารถ

ดำเนินชีวิตตอไปไดอยางเปนสุข 

    การติดตามผลการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ตองพิจารณาวา

นักเรียนไดทำตามขอตกลงในการใหคำปรกึษาหรอืไม ไดผลเปนอยางไร ครแูนะแนวสามารถตดิตามผล

จากนกัเรยีนผูขอรับการปรึกษาโดยตรงหรือจากบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน เพื่อนรวมชั้น ครูผูสอน 

ครูที่ปรึกษา ผูปกครอง ในกรณีที่เปนการใหการปรึกษาโดยนักเรียนที่ครูทานอื่นสงมา ครูแนะแนว 

ควรรายงานความคืบหนาใหครูทานนั้นทราบ เพื่อรวมกันดูแลชวยเหลือตอไป 

   4) บริการจัดวางตัวบุคคล คือ บริการที่ชวยใหนักเรียนไดเรียนหรือ 

ทำหนาที่ตาง ๆ ตามที่นักเรียนตองการ โดยแบงเปนการศึกษาตอ บริการจัดหาอาชีพ และ 

การใหทุนการศึกษา ดังนี้ 

    ก) การศึกษาตอ ครูแนะแนวตองติดตามผลนักเรียนที่จบหลักสูตร

เกี่ยวกับสถาบันที่ไปศึกษาตอ การทำงาน ฯลฯ เพื่อเปนสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตอไป 

    ข) บริการจัดหาอาชีพ สวนใหญแลวจะเกี่ยวของกับการหางาน

พิเศษใหนักเรียน เชน การสงนักเรียนไปทำงานในหางสรรพสินคา รานอาหาร โรงแรม โดยแตละงาน

ตองการนักเรียนที่มีคุณลักษณะตางกันไป กอนที่จะสงนักเรียนไปทำงาน ครูแนะแนวตองใหขอมูล 
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ที่จำเปนแกนักเรียน รวมทั้งใหผูปกครองของนักเรียนรับทราบและยอมรับ หลังจากที่สงนักเรียน 

ไปทำงานแลว จะตองตดิตามผลทัง้จากตวันกัเรยีนและผูจางงาน วามอีปุสรรคใดหรอืไม ไดคาตอบแทน

ตามที่แจงไวหรือไม เพื่อใชเปนขอมูลในการประสานงานในปตอไป 

    ค) บริการทุนการศึกษา จำเปนตองติดตามผลนักเรียนที่ไดรับทุนวา 

หลังจากที่ไดรับทุนไปแลว ไดนำเงินไปใชเพื่อการเรียนหรือไม ทั้งยังตองติดตามผลการเรียน และ

ความประพฤติของนักเรียนที่ไดรับทุน วาเหมาะสมในการรับทุนครั้งตอไปหรือไม เมื่อติดตามผลแลว 

ตองแจงใหผูมอบทุนทราบเปนรายกรณีไป 

    จากการดำเนินงานทั้ ง 5 บริการของงานแนะแนวขางตน  

ซึง่ประกอบดวย 1. บรกิารสำรวจขอมลูนกัเรยีนรายบคุคล 2. บรกิารสนเทศ 3. บรกิารปรกึษาเชงิจติวทิยา 

4. บริการจัดวางตัวบุคคล และ 5. บริการติดตามผล สามารถสรุปเปนตารางแนวทางการดำเนินงาน

จัดบริการแนะแนว ไดดังนี้ 
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ตาราง แสดงแนวทางการดำเนินงานการจัดบริการแนะแนวและประเมินผล 

บริการแนะแนว/ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบ 

การพิจารณา 

    1. บริการสำรวจขอมูล
นักเรียนรายบุคคล 

 มีแนวทาง 
 การดำเนินงาน ดังนี้ 
 1.1 จัดหาและใช 

  เครื่องมือในการ 
  รูจักและเขาใจ 
  นักเรียน 

  ที่หลากหลาย  
  จัดเปนหมวดหมู 
  และสามารถใช 
  ไดจริง 

 
 
 
 
การใชเครื่องมือตาง ๆ  
ในการศึกษาและรวบรวม
ขอมูลนักเรียน 

 
 
 
 
1. เครือ่งมอืทางจติวทิยา 
 ทีไ่มใชแบบทดสอบ (Non-Test) 
 - แบบสังเกต 
 - แบบเยี่ยมบาน 
 - แบบสอบถาม 
 - สังคมมิติ 
 - แบบสำรวจพหปุญญา 
 - แบบบนัทกึพฤตกิรรม 
 - การเขียนบันทึกประจำวัน 
 - ระเบียนสะสม 
 - การเขียนอัตชีวประวัติ 
 - แบบบันทึกสุขภาพ 
 - แบบสัมภาษณ 
 - แบบบันทึกขอมูลนักเรียน  

  เพือ่การศกึษาตอและอาชพี 
 - แบบสำรวจบคุลกิภาพ 
  ฯลฯ 
2. เครื่องมือทางจิตวิทยา 
 และการแนะแนวที่เปน 
 แบบทดสอบ (Test)  
 - แบบสำรวจความสนใจ 

  ในอาชีพ (SDS) 
 - แบบประเมิน SDQ 

- แบบประเมินความฉลาด 
  ทางอารมณ (EQ) 

 - แบบคดักรองซมึเศรา 
  ในวยัรุน 
 - แบบคัดกรองปญหา 

  ยาเสพติด 
 - แบบประเมินเด็กติดเกม 
 
  

 
 
 
 
บันทึกรองรอยการใช
เครื่องมือตาง ๆ 
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บริการแนะแนว/ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบ 

การพิจารณา 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2 รวบรวมขอมูล 

  ใหเปนปจจุบัน 

  ดวยวิธีการ 

  หลากหลาย 

 1.3 วิเคราะหและ 

  สังเคราะหขอมูล  

  เพื่อการรูจัก 

  นกัเรยีนทีเ่หมาะสม 

 

 1.4 นำขอมูลที่ไดมา 

  รวบรวมเก็บไว 

  อยางเปนระบบ 

  สะดวกตอการ 

  นำมาใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการรวบรวมขอมูล

นักเรียนที่เปนปจจุบัน 

และเปนระบบ 

 

มีการจัดทำ (วิเคราะห/

สังเคราะห) ขอมูล 

อยางเหมาะสมสอดคลอง

กับลักษณะของนักเรียน

แตละคน 

มีการจัดเก็บขอมูล 

อยางเปนระบบ 

 - แบบคัดกรองนักเรียน 

  รายบุคคล 

 - แบบประเมินพฤติกรรม 

  เด็กสมาธิสั้น 

 - แบบประเมินความเสี่ยง 

  ตอการฆาตัวตาย 

 - แบบสำรวจคานิยม 

 - แบบทดสอบ VISA 

 - แบบประเมนิความสขุ 

 - แบบประเมินความเครียด 

 - แบบทดสอบ 

  ความสามารถ/ความสนใจ 

 - แบบทดสอบบุคลิกภาพ 

  ฯลฯ 

แบบบันทึกขอมูลที่ชัดเจน 

เขาใจงาย และเปนปจจุบัน 

 

 

วิธี/สูตรที่ใชวิเคราะห  

และสังเคราะห 

 

 

 

- แฟมขอมูล 

- ระบบ IT 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลนักเรียน 

 

 

 

บนัทกึผลการวเิคราะห

และสังเคราะหขอมูล

นักเรียน 

 

 

- ขอมูลของนักเรียน 

 ที่เปนหมวดหมู 

- ขอมูลภาพรวม 

 ของนักเรียนเปน 

 รายบุคคล 
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บริการแนะแนว/ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบ 

การพิจารณา 

     1.5 นำขอมูลไปใช 

  แบบบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บริการสนเทศ 

 2.1 สงเสริมใหนักเรียน 

  แสวงหา และ 

  แลกเปลี่ยนขอมูล  

  สารสนเทศดาน 

  การศึกษา อาชีพ 

  สวนตัวและสังคม  

  เพื่อใหนักเรียน 

  นำไปวางแผน 

  และตัดสินใจได 

  อยางเหมาะสม 

 2.2 รวบรวมขอมูล 

  ที่ครอบคลุม 

  ทันสมัย  

  เปนประโยชน  

  และตรงความสนใจ 

  ของนักเรียน 

ใหนักเรียนนำขอมูล 

ไปใชพัฒนาตนเอง  

และครูนำไปใช 

เพื่อพัฒนาชวยเหลือ

นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการสนับสนุนสงเสริม 

ใหนักเรียนแสวงหา  

และแลกเปลี่ยนขอมูล  

สารสนเทศดานการศึกษา 

อาชีพ สวนตัวและสังคม

เพื่อใหนักเรียนนำไป 

วางเแผน และตัดสินใจ 

ไดอยางเหมาะสม 

 

 

มีการรวบรวมขอมูล 

ที่ครอบคลุมทันสมัย 

และเปนประโยชน และตรง

ตามความสนใจของนกัเรยีน 

แบบบันทึกการใหบริการขอมูล

แกผูที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนา

นักเรียนหรือชวยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม 

ในการสงเสริมใหผูเรียนแสวงหา

ขอมูลสารสนเทศในดานตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ/วิธีการรวบรวมขอมูล 

ที่ครอบคลุมทันสมัย 

และเปนประโยชน และตรง 

ตามความสนใจของนักเรียน 

 

รองรอย หลักฐาน 

ทีแ่สดงถงึการนำขอมลู

ไปใชเพื่อใหนักเรียน

รูจักและเขาใจตนเอง

ในดานตาง ๆ และครู

นำไปใช เพื่อพัฒนา

ชวยเหลือนักเรียน 

เชน แบบบันทึก 

การวางแผนศึกษาตอ 

เอกสารการสงตอ

นักเรียน เปนตน 

 

 

 

 

รองรอย หลักฐาน 

ทีแ่สดงถงึการสนบัสนนุ 

สงเสริมใหนักเรียน

แสวงหา และ 

แลกเปลี่ยนขอมูล  

สารสนเทศดาน 

การศึกษา อาชีพ 

สวนตัวและสังคม เชน 

ใบงาน ผลงาน

นักเรียน เปนตน 

รองรอย หลักฐาน 

ที่แสดงถึงการรวบรวม

ขอมูลที่ครอบคลุม 

ทันสมัยเปนระบบ เชน 

แฟม ศนูยสนเทศ 

เอกสาร เปนตน 
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บริการแนะแนว/ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบ 

การพิจารณา 

     2.3 วิเคราะหและ 

  สังเคราะหขอมูล  

  รวมทัง้จดัเกบ็ขอมลู 

  อยางเปนระบบ  

  เชน แฟมขอมูล  

  ระบบ IT 

 2.4 การนำเสนอขอมูล 

  ดวยวิธีการ 

  ที่หลากหลาย เชน  

  ศนูยขอมลู แผนพบั  

  เสียงตามสาย  

  นิทรรศการ  

  ปฐมนิเทศ  

  ปจฉมินเิทศ การจดั 

  กิจกรรมแนะแนว 

  ในชั้นเรียน การใช 

  ประโยชนจาก  

  Social Network  

  ฯลฯ 

 2.5 การติดตาม 

  ประเมินผลบริการ 

  สนเทศและ 

  รายงานผล 

มีขอมูลที่เปนหมวดหมู 

 

 

 

 

 

มีการนำเสนอขอมูลดวยวิธี

ที่หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการติดตาม ประเมินผล 

และรายงานผลอยางเปน

ระบบ 

วิธีการวิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูลใหเปนระบบ 

 

 

 

 

รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรมตาง ๆ 

ในการนำเสนอขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 ของผูใชบริการ 

- แบบบันทึกการใชบริการ 

- แบบติดตาม ประเมินผล  

 และรายงานผล 

รองรอย หลักฐาน 

ที่แสดงหมวดหมู 

ของขอมูลตาง ๆ เชน 

แฟมขอมูลตาง ๆ 

ศูนยสนเทศ ระบบ IT 

 

- รองรอยบันทึก 

 การจัดกิจกรรม 

 ตาง ๆ 

- เอกสารสรปุ ประเมนิ  

 และรายงานผล 

 การจัดบริการ 

 แนะแนว การจัด 

 กิจกรรมตาง ๆ  

- หลกัฐานเชงิประจกัษ  

 เชน เอกสาร  

 ปายนิเทศ  

 ศูนยสนเทศ 

 

- หลักฐาน รองรอย 

 การใชบริการ 

- เอกสาร รายงาน  

 สรุป ประเมินผล 

 การใหบริการ 

 สนเทศ 

- เอกสารสรุป 

 ผลสำรวจ 

 ความพึงพอใจ  

 และขอเสนอแนะ 
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บริการแนะแนว/ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบ 

การพิจารณา 

    3. บริการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา 

 3.1 ใหการปรึกษา 

  แกนักเรียน  

  (การศึกษา อาชีพ  

  สวนตัว สังคม)  

  ทั้งรายบุคคล 

  และเปนกลุม 

 3.2 เปนที่ปรึกษา 

  แกผูเกี่ยวของ 

  ในการดูแล 

  ชวยเหลือนักเรียน 

 3.3 ประสานความ 

  รวมมือกับผูที่ 

  เกี่ยวของในการ 

  ชวยเหลือ แกไข 

  ปญหาของนักเรียน  

  (เครือขาย) เชน  

  จัดสภาพแวดลอม 

  ใหเหมาะสม  

  จัดเพื่อนที่ปรึกษา  

  เปนตน 

 3.4 การติดตาม  

  ประเมินผล  

  บริการ 

  ปรึกษาและ 

  รายงานผล 

 

 

ความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มารับการปรึกษา 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของผูรับ

บริการและผูเกี่ยวของ 

 

 

มีการประสานความรวมมือ

ผูเกี่ยวของในการชวยเหลือ

แกไขปญหาที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของผูรับ

บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกใหการปรึกษา 

 

 

 

 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบบันทึกการใหบริการ 

 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 ของผูเกี่ยวของ 

- แบบบันทึกการประสาน

ความรวมมือผูเกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการใหการปรึกษา 

- แบบสรุปผลเชิงปริมาณ 

และคุณภาพ 

- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 

 

- แบบบันทึกการให 

 การปรึกษา 

- แบบสรุปผล 

 การประเมินความ 

 พงึพอใจของนกัเรยีน 

 ฯลฯ 

- แบบบนัทกึปรมิาณ  

 ผูมาขอรับบริการ 

- ขอมลูผลการสำรวจ 

 ความพึงพอใจ 

- รองรอยหลักฐาน 

 ที่แสดงถึงการ 

 ประสานสงตอ เชน  

 บันทึกขอความ  

 แบบสงตอบันทึก 

 การประชุม 

- แบบบันทึกผล 

 การประเมิน 

 กิจกรรม 

 

- สรุปรายงานผล 

 การประเมิน 

 ความพึงพอใจ 

- สรุปรายงาน 

 การติดตามผล 

 การใหการปรึกษา 
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บริการแนะแนว/ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบ 

การพิจารณา 

     

 

 

 

 

 

 

- จำนวนนักเรียนที่รับ 

 บริการตาง ๆ 

- ความพึงพอใจของผูรับ 

 บริการ 

- พัฒนาการของผูรับ 

 บริการ 

- นักเรียนสามารถเลือก 

 ศกึษาตอ/ประกอบอาชพี 

 ไดเหมาะสมสอดคลอง 

 กับคุณลักษณะของ 

 ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบคัดกรองนักเรียน 

ที่มีปญหาทางการเรียน 

- คะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน 

- แบบทดสอบความถนัด 

- แบบบันทึกการเลือกวิชา

เรียน/แผนการเรียน 

- แบบทดสอบความสนใจ 

เพื่อบอกทิศทางอาชีพ 

- แบบสำรวจกิจนิสัยใน 

การเรียน 

- แบบสำรวจการรูจักตนเอง 

(การวางเปาหมายชีวิต) 

- แบบบันทึกการเลือกคณะ/

สาขาวิชา เพื่อศึกษาตอ 

ในระดับอุดมศึกษา 

- แบบสำรวจความสนใจ 

ในอาชีพ SDS  

 ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

- เอกสารบันทึก/

ติดตอกับฝาย 

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

- ทำเนียบทุน 

การศึกษา 

- ระเบียนสะสม 

ของนักเรียน 

- สรุปรายงาน 

การติดตามผล 

การศึกษาตอ 

และอาชีพ 

- แฟมสะสมภาพ

ของนักเรียน 

- สรุป รายงานผล

การดำเนินกิจกรรม

ตาง ๆ  

 ฯลฯ 

4. บริการจัดวางตัวบุคคล 

 บริการจัดวางตัวบุคคล

เปนบริการชวยเหลือ

นักเรียนใหสามารถ

ดำเนินตามแผนหรือ

โครงการที่ตนไดเลือกแะ

ตัดสินใจไว 

 4.1 วางแนวทางในการ 

  จัดวางตัวบุคคล 

  ดานศึกษาอาชีพ  

  และสวนตัวสังคม 

  ใหแกนักเรียน ดังนี้ 

  4.1.1 การจดัวางตวั 

   ดานการ 

   ศึกษา 

   - การเลือก 

    วิชาเรียน 

    และแผน 

    การเรียน 

   - การรับ 

    บริการใน 

    โครงการ 

    พิเศษ 

   - การจัดเขา 

    ชั้นเรียน 

    ฯลฯ 
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บริการแนะแนว/ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบ 

การพิจารณา 

      4.1.2 การจดัวางตวั 
   ดานการ 
   ศึกษาตอ 
   และอาชีพ 

   - การเลือก 
    อาชีพและ 
    สถาน 
    ศึกษาตอ 

   - การฝก 
    ประสบ- 
    การณ 
    อาชีพ 

   - การทำงาน 
    ระหวาง 
    เรียน 

  4.1.3 การจดัวางตวั 
   ดานสังคม 
   และสวนตัว 

   - ทุนการ 
    ศึกษา 
    ประเภท 
    ตาง ๆ 

   - การหาทีอ่ยู 
    อาศัย 

   - การใช 
    เวลาวาง 

   - การเขา 
    รวม 
    กิจกรรม 
    ตาง ๆ  

   - การหา 
    รายได 
    พิเศษ 

   - กองทุน 

    ใหกูยืม 

- แบบสำรวจคานิยมในอาชีพ 

- แบบสำรวจวุฒิภาวะทาง

อาชีพ 

- แบบสำรวจจุดเดนของ

ตนเอง 

- แบบสำรวจบุคลิกภาพ 

 ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบคำรองขอทุนการศึกษา 

- แบบคำรองขอทุนอาหาร

กลางวัน 

- แบบคำรองจัดที่พักระหวาง

เรียน 

- ใบสมัครเขารวมโครงการ 

สงเสริมการหารายได 

ระหวางเรียน 

 ฯลฯ 
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บริการแนะแนว/ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบ 

การพิจารณา 

    - จำนวนผูรับบริการ 

- ความพึงพอใจของผูรับ 

 บริการ 

- พัฒนาการของผูรับ 

 บริการ 

 

- จำนวนผูรับบริการ 

- ความพึงพอใจของผูรับ 

 บริการ 

- พัฒนาการของผูรับ 

 บริการ 

 

- แบบสัมภาษณ 

- แบบสอบถาม 

- เอกสารบันทึกและติดตามผล

การใหบริการตาง ๆ 

 

 

1. เครื่องมือที่ใช 

 1.1 แบบสังเกต 

 1.2 แบบสัมภาษณ 

   - สัมภาษณตัว 

    นักเรียนเอง 

   - สัมภาษณครอบครัว  

    เชน พอ แม พี่ นอง  

    ญาติ ผูปกครอง 

   - สัมภาษณบุคลากร 

    ที่เกี่ยวของ เชน  

    เพื่อน ครู บุคลากร 

    ในโรงเรียน แพทย  

    พยาบาล และชุมชน  

    เปนตน 

  1.3 แบบสอบถาม/ 

    แบบสำรวจ 

  1.4 การติดตอสื่อสาร 

    ดวยวิธีตาง ๆ เชน  

    โทรศัพท Social  

    Network เปนตน 

 

 

 

 

 

 

- เอกสารรองรอย

การบันทึกการ

สังเกต สัมภาษณ 

และสอบถาม  

เพื่อติดตามผล 

- เอกสารและรอง

รอยการติดตามผล

การศึกษา และ

ประกอบอาชีพ 

เชน ติดตาม  

ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน 

- เอกสาร สรุป 

ประเมินรายงานผล 

การจัดบริการและ

กิจกรรมโครงการ

ตาง ๆ 

- เอกสารรายงานผล

การดำเนินงานให 

ผูเกีย่วของรบัทราบ 

 ฯลฯ 

 4.2 มีการติดตามผล 

  การใหบริการ 

 

 

 

5. บริการติดตามผล 

 5.1 ติดตามผลตาม 

  ขอบขายการ 

  แนะแนว (ดานการ 

  ศึกษา อาชีพ  

  สวนตัวและสังคม) 

 5.2 ติดตามผลงาน 

  บริการแนะแนว  

  (5 บริการ) 

 5.3 ติดตามผลตามแผน 

  ดำเนินงานของงาน 

  แนะแนว (แผนงาน 

  ประจำป) 

 5.4 รวบรวมขอมูล  

  เรื่องราว และผล 

  การดำเนินการ 

  5.4.1 รวบรวม 

   ขอมูล 

   เรื่องราวสถิติ 

   ของนักเรียน 

   ที่จบการ 

   ศึกษาไปแลว 
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บริการแนะแนว/ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบ 

การพิจารณา 

      5.4.2 ประเมินผล 

   การจัด 

   กิจกรรม 

   บริการ 

   แนะแนว 

   ตาง ๆ ที่ 

   ดำเนินการ 

   ไปแลว 

  5.4.3 ศึกษาขอดี  

   ขอที่ควร 

   พฒันา ปญหา  

   อุปสรรค  

   ที่เกิดขึ้นจาก 

   การดำเนนิการ 

  5.4.4 เสนอแนะ  

   แนวทาง 

   การดำเนนิการ 

   ใหมี 

   ประสิทธิภาพ  

   ยิ่งขึ้น 

2. ตัวอยางเครื่องมือที่ใช 

ติดตามผลในโรงเรียน 

 2.1 แบบบันทึกผลการเรียน  

   ผลการทำแบบทดสอบ  

   ความถนดั ความสามารถ 

   และความสนใจในอาชีพ  

   แบบทดสอบคานิยม  

   แบบทดสอบบุคลิกภาพ 

   กบัอาชพี และกระบวนการ 

   ตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 

   และประกอบอาชีพ  

   ในระดบัชัน้ ม.3 และ ม.6 

 2.2 แบบติดตามผลการ 

   ศึกษาตอของนักเรียน  

   ม.3 และ ม.6 

 2.3 แบบประเมินผลการ 

   จัดงาน/โครงการของ 

   งานแนะแนว 

 2.4 แบบสรุปจำนวนและ 

   ประเภทของนักเรียน 

   ที่มารับการปรึกษา 

 2.5 แบบประเมินผลการจัด 

   บริการแนะแนว 

 2.6 แบบสรุปจุดเดน จุดที่ 

   ตองพัฒนา ปญหา 

   อปุสรรคในการจดักจิกรรม 

   แนะแนวและขอเสนอแนะ 
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2. °“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π« 

 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนรูจักตนเอง สามารถ

ตดัสนิใจ คดิแกปญหา กำหนดเปาหมาย วางแผนชวีติทัง้ในดานการศกึษาและอาชพี สามารถปรบัตน

ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูแนะแนวรูจักและเขาใจนักเรียน รวมทั้งเปนการเอื้อตอ 

การมีสวนรวมในกิจกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย 

 2.1 หลักการ 

  เปนกิจกรรมที่จัดใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ

ธรรมชาติของนักเรียน และวิสัยทัศนของโรงเรียนตอบสนองจุดมุงหมายหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ใหครอบคลุมทั้งดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม โดยใหนักเรียนเรียนรู 

ผานกิจกรรม จนเกิดเปนทักษะชีวิต 

 2.2 วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมแนะแนว 

  1) เพื่อใหนักเรียนรูจัก เขาใจ รัก และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 

  2) เพือ่ใหนกัเรยีนสามารถวางแผนการศกึษา อาชพี รวมทัง้การดำเนนิชวีติและ 

สังคม 

  3) เพือ่ใหนกัเรยีนสามารถปรบัตวัไดอยางเหมาะสม และอยูรวมกบัผูอืน่ไดอยาง

สรางสรรคและมีความสุข 

 2.3 ขอบขายของการจัดกิจกรรมแนะแนว 

  การจัดกิจกรรมแนะแนว ควรจัดใหครอบคลุมองคประกอบทั้ง 3 ดาน ดังนี้ 

  2.3.1 ดานการศึกษา ใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองในดานการเรียนอยางเต็ม 

ตามศักยภาพ รูจักแสวงหา และใชขอมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม และสามารถวางแผนการเรียนหรือ 

การศึกษาตอ ไดอยางเหมาะสม 

  2.3.2 ดานอาชีพ ใหนักเรียนไดรูจักตนเองในทุกดาน รูและเขาใจโลกของ 

งานอาชีพอยางหลากหลาย มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสูอาชีพ สามารถวางแผน 

เพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ 

  2.3.3 ดานสวนตัวและสังคม ใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง รักและ 

เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีเจตคติที่ดีตอการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  

มีทักษะชีวิต และสามารถปรับตัวดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสรางสรรคและเปนสุข 
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 2.4 ประเภทของการจัดกิจกรรมแนะแนว 

  การจัดกิจกรรมแนะแนว สามารถดำเนินการได 2 วิธี คือ 

  2.4.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน เปนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีหลักสูตร 

เนื้อหาสาระครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม ดำเนินการทุกภาคเรียนตั้งแต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 อยางตอเนื่อง และมีการประเมินผล ผาน ไมผาน 

   แนวการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน มีดังนี้ 

   1) ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ธรรมชาติ

ของนักเรียน 

   2) วิเคราะหทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค วิสัยทัศนของโรงเรียน และวิเคราะหขอมูลของนักเรียนแตละชั้นป 

   3) กำหนดสัดสวนของกิจกรรมแนะแนวใหครอบคลุมดานการศึกษา 

ดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคม โดยยึดสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติ

ของนักเรียน และเปาหมายของโรงเรียน โดยครู ผูปกครอง และนักเรียนมีสวนรวม 

   4) กำหนดวัตถุประสงคการจัดกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนเปน 

ระดับการศึกษาและชั้นป 

   5) ออกแบบหนวยการเรยีนรูกจิกรรมแนะแนว ประกอบดวย ชือ่กจิกรรม 

วัตถุประสงค พฤติกรรมนักเรียน หลักฐานการทำกิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรม วิธีการประเมินผล 

ภาคเรียน และระยะเวลาที่จัดกิจกรรมแนะแนว 

   6) จัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบดวย  

ชื่อกิจกรรม เวลา วัตถุประสงค สาระสำคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการจัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ  

และการประเมินผล 

   7) จดักจิกรรมแนะแนวตามแผนการจดักจิกรรมแนะแนว และประเมนิผล

การจัดกิจกรรม 

   8) ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน และสรุปรายงาน 

  2.4.2 กิจกรรมแนะแนวนอกชั้นเรียน เปนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลักสูตร

มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง เพื่อพัฒนาหรือแกปญหานักเรียน ระยะเวลาในการจัดแตละหลักสูตร

ประมาณ 12-15 ชั่วโมง มักจะดำเนินการนอกเวลาเรียนปกติ เชน โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจ 

ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน โปรแกรมการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง โปรแกรมการกำกับตนเอง 

เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน ฯลฯ  

   แนวการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน มีดังนี้ 

   1) ศึกษาสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจของนักเรียน 

   2) สำรวจความตองการ ความสนใจเขารวมกิจกรรม 
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   3) ออกแบบหลักสูตรโดยมีหลักการทฤษฎีรองรับ 

   4) จัดทำโปรแกรมการจัดกิจกรรม 

   5) จัดกิจกรรมตามโปรแกรมที่กำหนด 

   6) ประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรม 

 2.5 เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมแนะแนว 

  การจดักจิกรรมแนะแนวเพือ่ใหมคีณุคาตอนกัเรยีนอยางแทจรงิ บรรลวุตัถปุระสงค 

การจัดกิจกรรมแนะแนว ควรนำเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีอยูอยางหลากหลายมาใช 

ใหเหมาะสมกับธรรมชาติของนักเรียน และจุดประสงคของการจัดกิจกรรม ดังมีตัวอยางแนวคิด 

หรือหลักการตอไปนี้ 

  2.5.1 แนวคดิการจดัการเรยีนการสอนของ ทศินา แขมมณ ี(2550 : 142-144) 

นำเสนอเปนตัวอยาง ดังนี้ 

   1) การจดัการเรยีนการสอนโดยเนนกระบวนการกลุม (Group Process) 

    กระบวนการกลุม เปนกระบวนการในการทำงานรวมกันของบุคคล

ตั้งแต 2 คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงครวมกัน และมีการดำเนินงานรวมกัน โดยผูนำกลุมและ 

สมาชิกกลุมตางก็ทำหนาที่ของตน และมีกระบวนการทำงานที่ดี เพื่อนำกลุมไปสูวัตถุประสงค และ

ชวยใหนักเรียนเกิดทักษะทางสังคมและขยายขอบเขตการเรียนรูที่กวางขวางขึ้น โดยมีลักษณะ 

การจัดกิจกรรม ดังนี้ 

    - ใหนักเรียนทำงาน/ทำกิจกรรมรวมกันเปนกลุม 

    - ครู ฝ ก /ชี้ แนะ/สอนใหนั ก เรี ยน เกิ ดการ เรี ยนรู เ กี่ ย วกับ

กระบวนการทำงานกลุมที่ดีในจุดใดจุดหนึ่งของกระบวนการ เชน บทบาทการเปนผูนำกลุม 

กระบวนการทำงานกลุม เปนตน 

    - นักเรียนมีการวิเคราะหการเรียนรูของตนทั้งในดานเนื้อหาสาระ

ที่เรียน และกระบวนการทำงานกลุม 

    - ครูมีการวิเคราะหและประเมินผลการเรียนทั้งดานเนื้อหาสาระ

และกระบวนการกลุม 

   2) การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการคิด (Thinking-Based 

Instruction) 

    กระบวนการคิด เปนกระบวนการทางสติปญญาที่ครูใชรูปแบบ 

วิธีการและเทคนิคการสอนตาง ๆ กระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดขยายตอเนื่องจากความคิดเดิม 

ที่มีอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เกิดความคิดที่กวางขวาง ลึกซึ้ง ถูกตอง มีเหตุผล นาเชื่อถือ 

โดยมีลักษณะการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
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    - ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน 

    - ครูใชรูปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคการสอนตาง ๆ ในการกระตุน

ใหนักเรียนเกิดการคิดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน ความคิดมีความหลากหลายมากขึ้น มีความ

ละเอียดขึ้น มีความรอบคอบขึ้น นาเชื่อถือขึ้น เปนตน 

    - มกีารจดักจิกรรมฝกทกัษะการคดิและกระบวนการคดิทีเ่หมาะสม

กับนักเรียน 

    - ใหโอกาส ใหเวลาแกนกัเรยีนในการใชความคดิรวมกนั ครกูบันกัเรยีน

หรือระหวางนักเรียนดวยกัน  

    - มีการอภิปรายโตตอบกันเกี่ยวกับความคิดที่เกิดขึ้นในการเรียน

การสอน 

    - ครูและนักเรียนมีการสรุปประเด็นที่ไดจากกระบวนการคิด 

ที่เกิดขึ้นในระหวางการเรียนดวยกัน และมีการวัดและประเมินผลการเรียน 

    การจัดการเรียนการสอนดังกลาว อาจอาศัยเทคนิคการสอน (ทิศนา 

แขมมณี, 2550 : 327-365) ที่ครูสามารถเลือกใชใหเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู 

ของนักเรียน ดังมีตัวอยางตอไปนี้ 

    ก) การบรรยาย (Lecture) เปนกระบวนการที่ครูเปนผูเตรียม

เนื้อหาสาระแลวบรรยาย คือ การพูด บอก เลา อธิบายเนื้อหาสาระหรือสิ่งที่ตองการสอนแก 

นักเรียน โดยมีสื่อหรือกิจกรรมประกอบการบรรยาย เชน การลองปฏิบัติตาม การเลนเกม เปนตน 

เพื่อเราความสนใจและเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง และประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 

ดวยวธิใีดวธิหีนึง่ชวยใหนกัเรยีนจำนวนมากไดเรยีนรูเนือ้หาสาระหรอืขอความรูจำนวนมากพรอม ๆ กนั  

ไดในเวลาที่จำกัด 

    ข) การสาธิต (Demonstration) เปนการแสดงหรือทำสิ่งที่ตองการ

ใหนักเรียนไดเรียนรู ใหนักเรียนสังเกตดู แลวใหนักเรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู 

ที่ไดจากการสังเกตการสาธิต มุงชวยใหนักเรียนทั้งชั้นไดเห็นการปฏิบัติจริงดวยตาตนเอง ทำให 

เกิดความรูความเขาใจในเรื่องหรือการปฏิบัตินั้นชัดเจนขึ้น 

    ค) การอภิปรายกลุมยอย (Small Group Discussion) เปนการ

แบงกลุมนักเรียนประมาณ 4-12 คน และใหนักเรียนในกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น 

และประสบการณในประเด็นที่กำหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเปนขอสรุปของกลุม  

เปนวิธีการที่มุงชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็น

และแลกเปลี่ยนประสบการณอันจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องที่เรียนกวางขึ้น 
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    ง) การใชกรณตีวัอยาง (Case) เปนการใหนกัเรยีนศกึษาเรือ่งทีส่มมติ

ขึ้นจากความเปนจริง และตอบประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แลวนำคำตอบและเหตุผลที่มา 

ของคำตอบนั้นมาใชเปนขอมูลอภิปราย เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคเปนวิธีการ 

ที่มุงชวยใหนักเรียนฝกฝน การเผชิญและแกปญหาโดยไมตองรอใหเกิดปญหาจริง เปนวิธีการ 

ที่เปดโอกาสใหนักเรียนคิดวิเคราะหและเรียนรูความคิดของผูอื่น ชวยใหนักเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้น 

    จ) การใชเกม (Game) เปนการเลนเกมที่มีกติกา และนำเนื้อหา 

และขอมูลของเกม พฤติกรรมการเลน วิธีการเลน และผลการเลนของนักเรียนมาใชในการอภิปราย

เพือ่สรปุการเรยีนรู ทำใหนกัเรยีนสนกุสนาน ทาทายความสามารถ ไดรบัประสบการณตรง มสีวนรวมสงู 

    ฉ) การทดลอง (Experiment) ครูและ/หรือนักเรียนกำหนด 

ปญหาและสมมติฐานในการทดลอง ครูใหคำแนะนำแกนักเรียนและใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 

โดยใชวัสดุอุปกรณที่จำเปนเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปอภิปรายผลการทดลอง 

และสรุปการเรียนรูที่ไดจากการทดลอง ทำใหนักเรียนเห็นผลประจักษจากการคิดและการกระทำ 

ของตนเอง 

  2.5.2 หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning : PL)  

   หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม ไดรับการเผยแพรโดยกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข (2541 อางถึงใน พิชญมณฑน สีกำเนิดไทย, 2544) ซึ่งการเรียนรู 

แบบมีสวนรวมมาจากความเชื่อที่วาการเรียนรูของคนเปนกระบวนการสรางความรูดวยตัวของ

นักเรียนเอง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

   1) องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

    ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

อาศัยองคประกอบสำคัญ 4 ประการเปนหลักในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

    ก) ประสบการณ (Experience) เปนขั้นตอนที่ครูชวยใหนักเรียน 

นำประสบการณเดิมของตนมาพัฒนาเปนองคความรู 

    ข) การสะทอนความคิดและถกเถียง (Reflect and Discussion) 

เปนขั้นตอนที่ครูชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงออก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรูซึ่งกัน

และกันอยางลึกซึ้ง 

    ค) เขาใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and 

Conceptualization) เปนขั้นตอนสรางความเขาใจเพื่อนำไปสูการเกิดความคิดรวบยอด อาจเกิดขึ้น

โดยนักเรียนเปนฝายริเริ่มแลวครูชวยเติมแตงใหสมบูรณ หรือในทางกลับกันครูเปนผูนำทางและ

นักเรียนเปนผูสานตอจนความคิดนั้นสมบูรณเปนความคิดรวบยอด 
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    ง) การทดลองหรือประยุกตแนวคิด (Experiment/Application)  

เปนขั้นตอนที่ตองการใหนักเรียนนำการเรียนรูที่เกิดขึ้นใหมไปประยุกตใชในลักษณะหรือสถานการณ

ตาง ๆ จนเกิดเปนแนวทางปฏิบัติของตนเอง 

   องคประกอบเหลานี้สามารถสรุปเปนภาพรวมไดดังนี้ 

แผนภาพ แสดงองคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 

   ความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 4 ประการจะเปนไปอยางพลวัตร 

โดยอาจเริ่มตนจากจุดใดจุดหนึ่ง และเคลื่อนยายไป-มาระหวางองคประกอบตาง ๆ ดังนั้น ในแงของ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงอาจเริ่มตนที่จุดใดกอนก็ได แตสำคัญที่การจัดกระบวนการใหครบ 

ทุกองคประกอบ 

   2) การเรียนรูแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ 

    การเรียนรูแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ จำเปนตองจัดกิจกรรม 

ที่ทำใหนักเรียนเกิด “การเรียนรูสูงสุด” (Maximum Learning) ซึ่งการเรียนรูสูงสุดนี้เกิดขึ้นไดจาก 

ก) การมีสวนรวมสูงสุด (Maximum Participation) ของนักเรียน และ ข) การบรรลุงานสูงสุด 

(Maximum Performance) ในทุกองคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวม นั่นคือ มีการแบงปน

ประสบการณ ไดสะทอนความคิดและถกเถียงกันอยางลึกซึ้ง เกิดความเขาใจและเกิดความคิด 

รวบยอด ตลอดจนไดทดลองหรือประยุกตแนวคิด 

ประสบการณตรง 

เขาใจและ 

เกิดความคิดรวบยอด 

การทดลอง 

หรือประยุกตแนวคิด 
การสะทอนความคิด 

และถกเถียง (อภิปราย) 
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    ก) การมีสวนรวมสูงสุด (Maximum Participation) 

     การมสีวนรวมสงูสดุ เกดิจากการออกแบบกลุม (Group Design) 

ที่เหมาะสมในแตละองคประกอบของการเรียนรู กลุมแตละประเภทจะมีขอดีและขอจำกัดที่ตางกัน 

เชน บางประเภทเอือ้อำนวยใหมสีวนรวมไดมาก แตอาจขาดความหลากหลายของแนวคดิ จงึเหมาะสม

สำหรับเวลาที่ผูสอนตองการใหเกิดการแสดงออกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ  

โดยยังไมตองการขอสรุป รายละเอียดของกลุมแตละประเภท ขอบงใชและขอจำกัด ปรากฏในตาราง 

แสดงการจัดกลุมประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

ประเภทกลุม ความหมาย ขอบงใช ขอจำกัด 

กลุม 2 คน  
(Pair Gr.) 

ใหนักเรียนจับคูกันทำกิจกรรม 
ที่ไดรับมอบหมาย 

ตองการใหทุกคนมีสวนรวมในการ
ออกความเห็นหรือปฏิบัติ 

ขาดความหลากหลาย 
ทางความคดิและประสบการณ 

กลุม 3 คน 
(Triad Gr.) 

ใหนักเรียนจับกลุม 3 คน แตละคน
มีบทบาทหนาที่ชัดเจนและ
หมุนเวียนบทบาทกันได 

ทุกคนมีสวนรวมในการเรียนรู 
ตามบทบาท และสามารถเรียนรู 
ไดครบทุกบทบาท 

ขาดความหลากหลาย 
และความกระจางชัด 
ไปบาง 

กลุมยอย 
ระดมสมอง  

3-4 คน (Buzz Gr.) 

เปนการรวมกลุมเพือ่แสดงความเหน็ ตองการใหนักเรียนมีสวนรวม 
ในเวลาสั้น ๆ โดยไมตองการ 
ขอสรุปหรือตองการขอสรุป 
ที่ไมลึกซึ้งมากนัก 

ขาดความลึกซึ้ง ไมมี 
การอภปิรายกนัอยางลกึซึง้ 

กลุมเลก็ 5-6 คน 
(Small Gr.) 

เปนการจัดกลุมทำกิจกรรม 
ที่ไดรับมอบหมายจนลุลวง 

ตองการใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและถกเถียง 
อยางลึกซึ้งจนไดขอสรุป 

ใชเวลามาก 

กลุมใหญ  
(Large Gr.) 

เปนการอภิปรายในกลุม 15-30 คน 
หรือทั้งชั้น 

ตองการใหเกิดการโตแยงหรือ 
การรวบรวมความคดิจากกลุมยอย
เพื่อหาขอสรุป 

บางคนอาจใหความสนใจ
หรือมีสวนรวมนอย 
ใชเวลามาก 

กลุมไขว  
(Cross-over Gr.) 

เปนการจัดกลุม 2 ขั้นตอน  
โดยแยกใหนักเรียนทำกิจกรรม
เฉพาะบางกลุม จนมีความเชี่ยวชาญ 
จากนั้นจึงใหนักเรียนจากแตละกลุม
มารวมกนัเปนกลุมใหมเพือ่บรูณาการ 

ตองการใหนักเรียนใชศักยภาพ
ของตนเองในการสรางความรู
นักเรียนจะมีสวนรวมและ 
ไดเนื้อหามาก 

ใชเวลามาก อาจมีความรู 
ที่ตกหลน 

กลุมแบงยอย 
(Subgroup) 

เปนการจัดกลุม 2 ขั้นตอน  
จาก 8-12 คน แตละกลุมถกูแบงเปน 
กลุมยอย 3-4 กลุม เพื่อใหทำงาน
กลุมละ 1 งาน (ที่ไมเหมือนกัน) 
จากนั้นจึงใหกลุมยอยมารวมกัน 
เพื่อบูรณาการ 

 เหมือนกลุมไขว 
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     การรอยรัดกระบวนการกลุ มที่ หลากหลายเข าด วยกัน 

อยางเหมาะสมในแตละชั่วโมงของการจัดกิจกรรม จะทำใหเกิดการมีสวนรวมอยางสูงสุด มีพลวัตร

หรือการเคลื่อนไหวของการเรียนรูตลอดเวลา ทำใหนักเรียนมีความสนใจอยางตอเนื่อง 

    ข) การบรรลุงานสูงสุด (Maximum Performance)  

     การออกแบบกระบวนการกลุมที่หลากหลายชวยใหเกิดการมี

สวนรวมไดมาก แตไมไดหมายความวา การมีสวนรวมนั้นไดเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยไมเสยีเวลา ดงันัน้ หวัใจสำคญัของการบรรลงุานสงูสดุอยูทีก่ารกำหนดงานใหกบักระบวนการกลุม 

ซึ่งมีองคประกอบที่สำคัญของการกำหนดงาน 3 ประการ คือ 

     • กำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนวา จะใหนักเรียนแบงกลุมอยางไร 

เพื่อทำอะไร ใชเวลามากนอยแคไหน เมื่อบรรลุงานแลวจะใหทำอยางไรตอ (เชน เตรียมเสนอหนาชั้น

ในเวลาที่กำหนดให) 

     • กำหนดบทบาทของกลุมหรือสมาชิกที่ชัดเจน โดยปกติ 

การกำหนดบทบาทในกลุมยอย ควรใหแตละกลุมมบีทบาททีแ่ตกตางกนั เมือ่มารวมเสนอในกลุมใหญ

จึงจะเกิดการขยายเครือขายการเรียนรูโดยไมนาเบื่อ การกำหนดบทบาทยังรวมถึงสมาชิกในกลุมดวย 

เชน บทบาทของผูเลนบทบาทสมมติและผูสังเกตการณ หรือบทบาทของการนำกลุม การรวบรวม

ความเห็น และการนำเสนอ เปนตน 

     • ควรมีโครงสรางของงานที่ชัดเจน ซึ่งบอกรายละเอียด 

ของกิจกรรมและบทบาท โดยทำเปนกำหนดงานที่ครูแจงแกนักเรียนหรือทำเปนใบงานมอบหมาย 

ใหกับกลุม ซึ่งประการหลังจะเหมาะกับการทำกลุมยอยที่ตองการทำงานใหไดผลงานที่เปนขอสรุป

ของกลุม โดยจัดทำเปน 

      - ใบงาน เปนใบกำหนดงาน หรือใบมอบหมายงานให 

กลุมเล็กหรือกลุมยอยระดมสมองที่มีรายละเอียดมาก และตองการผลงานที่เปนขอสรุปของกลุม 

ที่มีความลึกซึ้งมาก ครูอาจพิมพหรือเขียนใสกระดาษแจกใหนักเรียน หรือแจกใหกลุมประกอบ 

การทำงานกลุม มักใชในกิจกรรมสะทอนความคิดและอภิปราย และกิจกรรมประยุกตแนวคิด 

      - ใบชี้แจง เปนการอธิบายงานที่มีรายละเอียดไมมากนัก 

ในกลุมใหญ กอนทำกิจกรรมกลุม ครูอาจเขียนบนกระดานใหนักเรียนอานพรอมกันในชั้นเรียน 

หรือในกลุมใหญ มักใชในกิจกรรมดานประสบการณ หรือประยุกตแนวคิด 

   หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม จึงเปนกระบวนการเรียนรูที่สามารถ 

นำมาใชเพื่อการปองกัน แกไขปญหา และสงเสริมนักเรียน โดยขึ้นอยูกับรูปแบบการจัดกิจกรรม 

และสาระที่ครูตองการใหนักเรียนไดรับ ทั้งนี้ นักเรียนจะเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งแสดงถึง 

การใหความสำคัญแกนักเรียนทุกคน 
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3. ‚§√ß°“√/°‘®°√√¡·π–·π« 

 การแนะแนวควรจัดกิจกรรมอยางรอบดาน นอกจากจัดบริการแนะแนว 5 บริการ 

กิจกรรมแนะแนวทั้งในและนอกชั้นเรียน การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการแนะแนวยังเปนสิ่งจำเปน 

ที่สมควรเติมเต็มใหแกครู ผูปกครอง และนักเรียน เชน โครงการ 

 

µ—«Õ¬à“ß°“√®—¥∑”‚§√ß°“√ 

1. µ—«Õ¬à“ß‚§√ß°“√®—¥«“ßµ—«π—°‡√’¬π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“ 

™◊ËÕ·ºπß“π แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

™◊ËÕ‚§√ß°“√ โครงการจัดวางตัวนักเรียนที่เกี่ยวกับการศึกษา 

À≈—°°“√·≈–‡Àµÿº≈ 
 เนื่องจากนโยบายของหลักสูตรเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด  
ความสนใจ และความสามารถ การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดทราบขอมูลที่ทันสมัยถูกตอง จึงเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการที่นักเรียนจะไดใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการเรียน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

«—µ∂ÿª√– ß§å 
 เพื่อรวมกันวางแผนกับฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ในการจัดวิชาเลือกเสรี 
จัดนักเรียนเขาแผนการเรียนในการศึกษาตอที่เปนการสอบ Admissions และการสอบโดยวิธีพิเศษ 
(โควตา) และการสอบตรง 

‡ªÑ“À¡“¬ 
 ปริมาณ นักเรียน จำนวน 2,000 คน 
 คุณภาพ นักเรียนสามารถปรับตัวเขากับวิชาที่ตนเลือกไดอยางเหมาะสม และสามารถ
ตัดสินใจเลือกศึกษาตอไดอยางเหมาะสมกับความถนัด สติปญญา และความสามารถของตนเอง 

æ◊Èπ∑’Ë¥”‡π‘π°“√  
 หองแนะแนว หองเรียน 
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«‘∏’¥”‡π‘π°“√ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน แบงหนาที่รับผิดชอบ 
  1.2 เตรียมขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน 
เชน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลจากการทดสอบความถนัด ความสนใจ เปนตน 
 2. ขั้นดำเนินการ 
  2.1 จัดกิจกรรมแนะแนวการเรียนและการศึกษาตอทั้ง ม.3 และ ม.6 
  2.2 เชิญศิษยเกาที่สอบเขาศึกษาตอไดมาพบปะนักเรียนในชั่วโมงแนะแนว 
  2.3 รวมมือกับฝายวิชาการในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดนักเรียนเลือกเรียน
วิชาเลือกเสรีทุกระดับชั้น 
  2.4 รวมมือกับฝายกิจการนักเรียนดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ เพื่อเตรียมตัดคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาดวยวิธีพิเศษ 
  2.5 ใหขอมูลแกนักเรียน ม.3 เพื่อเลือกแผนการเรียนในการศึกษาตอในชั้น ม.4 
ตามเกณฑของโรงเรียน 

√–¬–‡«≈“¥”‡π‘π°“√   
 เริ่มดำเนินการตั้งแต 15 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน 

ß∫ª√–¡“≥    
 เบิกตามจายจริงของเงินบำรุงการศึกษา 

ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√  
 ครูแนะแนว 

Àπà«¬ß“π∑’Ë „Àâ°“√ π—∫ πÿπ  
 ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน 

°“√ª√–‡¡‘πº≈ 
 1. สังเกตจากความสนใจของนักเรียน 
 2. สังเกตจากการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 
 3. สอบถามจากการเลือกวิชาเลือกเสรี และแผนการเรียนวานักเรียนไดเลือกตรงกับ
ความถนัด ความสนใจ และความสามารถหรือไม 
 4. จากแบบสอบถามและการประชุมสรุปผลงานของกรรมการดำเนินงาน 

ª√–‚¬™πå∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫ 
 1. นักเรียนไดรับขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาที่แมนตรงและทันสมัย 
 2. นักเรียนสามารถเรียนไดอยางเหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ และความ
สามารถ 
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2. µ—«Õ¬à“ß‚§√ß°“√®—¥«“ßµ—«π—°‡√’¬π‡°’Ë¬«°—∫ß“πÕ“™’æ 

™◊ËÕ·ºπß“π แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

™◊ËÕ‚§√ß°“√ โครงการจัดวางตัวนักเรียนเกี่ยวกับงานอาชีพ 

À≈—°°“√·≈–‡Àµÿº≈ 

 บริการจัดวางตัวบุคคลเปนการจัดบุคคลใหอยูในที่ที่ควรอยูในโรงเรียน บริการจัด

วางตัวบุคคลเปนบริการที่จัดขึ้นเพื่อชวยเหลือนักเรียนใหไดดำเนินการตามโครงการที่นักเรียน 

ไดตัดสินใจเลือกแลว โดยเฉพาะในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ นักเรียนควรไดประกอบอาชีพ

ใหเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ 

 การจัดวางตัวนักเรียนเกี่ยวกับงานอาชีพ เปนการเตรียมตัวนักเรียนเขาสูงานอาชีพ  

ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานอาชีพในปจจุบัน สามารถปรับตัวและเจริญกาวหนา 

ในชีวิตการทำงาน 

«—µ∂ÿª√– ß§å 

 1. เพื่อเสนอขอมูลในดานอาชีพตาง ๆ ใหนักเรียนเปนแนวทางในการเลือกอาชีพ 

ใหเหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถ 

 2. เพื่อเตรียมตัวนักเรียนทางดานการเรียน สำหรับใชเปนพื้นฐานในการเขาสูอาชีพ

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

‡ªÑ“À¡“¬ 

 ปริมาณ เสนอปายอาชีพเกี่ยวกับอาชีพ เดือนละ 1 อาชีพ 

 จัดทำแฟมอาชีพที่นักเรียนสนใจประมาณ 300 อาชีพ (อาชีพสำหรับผูมีความรูพื้นฐาน

ดานวิทยาศาสตร ศิลปคำนวณ และศิลปภาษา อยางละ 1 อาชีพ) 

 คุณภาพ นักเรียนรอยละ 80 ไดรับขอมูลดานอาชีพ 

æ◊Èπ∑’Ë¥”‡π‘π°“√  
 หองแนะแนว ปายนิเทศของหนวยแนะแนว บริเวณชั้นวางแฟมอาชีพ 

«‘∏’¥”‡π‘π°“√ 

 1. ขั้นเตรียมการ 

  1.1 กำหนดขอมูลเรื่องที่จะจัดปายประกาศ 

  1.2 สำรวจขอมูลเกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ 
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 2. ขั้นดำเนินการ 

  2.1 จัดปายประกาศเกี่ยวกับอาชีพ เดือนละ 1 อาชีพ 

  2.2 จัดขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อไปสูอาชีพนั้น ๆ ใหเปนปจจุบัน 

  2.3 จัดทำแฟมอาชีพ 30 อาชีพ 

 3. ขั้นติดตามผลประเมินผล 

  สังเกตความสนใจศึกษาขอมูลของนักเรียน 

√–¬–‡«≈“¥”‡π‘π°“√ 

 เริ่มดำเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2555 

ß∫ª√–¡“≥     

 เบิกจากพัสดุ 

ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√  

 อาจารยและเจาหนาที่หนวยแนะแนว 

°“√ª√–‡¡‘πº≈    

 ประเมินจากการสังเกตและสอบถาม 

Àπà«¬ß“π∑’Ë „Àâ°“√ π—∫ πÿπ  
 ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน 

ª√–‚¬™πå∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫ 

 1. นักเรียนไดมีโอกาสสำรวจตัวเองและเตรียมตัวในการเลือกอาชีพ 

 2. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง 

3. µ—«Õ¬à“ß‚§√ß°“√®—¥«“ßµ—«π—°‡√’¬π„π°‘®°√√¡‡ √‘¡À≈—° Ÿµ√ 

™◊ËÕ·ºπß“π  แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

™◊ËÕ‚§√ß°“√  โครงการจัดวางตัวนักเรียนในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

À≈—°°“√·≈–‡Àµÿº≈ 

 เนื้อหาวิชาในการเรียนแตเพียงอยางเดียวไมสามารถชวยใหนักเรียนไดพัฒนา 

ไดครบทุกดาน กิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยสนองนโยบายของหลักสูตรที่จะชวย

พัฒนานักเรียนไดครบ ทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 
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«—µ∂ÿª√– ß§å 
 1. เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสเลือกเขารวมกิจกรรมชมรมตาง ๆ ตามความพอใจและ
ความเหมาะสม 
 2. เพือ่ใหนกัเรยีนไดมโีอกาสปรบัตวัเขากบัสมาชกิ และบรรยากาศการรวมในกจิกรรม 
ตาง ๆ เพื่อเปนประสบการณในการดำเนินชีวิตตอไปในอนาคต 

‡ªÑ“À¡“¬ 

 ปริมาณ นักเรียน จำนวน 2,000 คน 
 คณุภาพ นกัเรยีนทกุคนไดเขารวมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรไดตามความสนใจและความเหมาะสม 

æ◊Èπ∑’Ë¥”‡π‘π°“√  

 หองเรียนของนักเรียน หองชมรมตาง ๆ 
«‘∏’¥”‡π‘π°“√ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1  ครูแนะแนวปรึกษากับฝายกิจกรรมนักเรียน เพื่อรับทราบจำนวนชมรม 
และเกณฑการรับสมาชิกของชมรมตาง ๆ ที่มีในโรงเรียน 
  1.2 ประชาสัมพันธรายละเอียดเกี่ยวกับชมรมตาง ๆ โดยจัดปายนิเทศ 
 2. ขั้นดำเนินการ 
  2.1 จัดนักเรียนเขาชมรมตามที่ตนสมัคร 
  2.2 ดำเนินการเชิญวิทยากรมาบรรยายในบางชมรม 
  2.3 จัดทัศนศึกษาในบางชมรม 
  2.4 จัดนิทรรศการเปดโลกกิจกรรมเปนการแสดงผลงานของชมรมทุกชมรม 

√–¬–‡«≈“¥”‡π‘π°“√ 
 เริ่มดำเนินการตั้งแต เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกุมภาพันธของปตอมา 

ß∫ª√–¡“≥ 
 งบคาใชจายของงานกิจกรรมชมรม/เก็บคาสมาชิกของชมรม ชมรมละ 5 บาท 

ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√      
 งานแนะแนว 

Àπà«¬ß“π∑’Ë „Àâ°“√ π—∫ πÿπ 
 ฝายกิจกรรมนักเรียน 
 สมาคมผูปกครองและครูฯ 
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°“√ª√–‡¡‘πº≈ 
 1. สังเกตการเลือกชมรมตาง ๆ ของนักเรียน 
 2. ประเมินการทำงานของชมรมตาง ๆ เปนระยะ ๆ และระยะสุดทายในงานเปดโลก
กิจกรรม 

ª√–‚¬™πå∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫ 
 1. นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจ 
 2. นักเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะและแสดงความสามารถในกิจกรรมของชมรม 
ที่ตนสังกัด 
 3. นักเรียนไดมีโอกาสทำงานรวมกัน ทำใหเกิดความรักใครสามัคคี 
 4. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอน และเกิดความภาคภูมิใจวาตนก็มี 
ความสามารถเหมือนกับคนอื่น ๆ 

4. µ—«Õ¬à“ß‚§√ß°“√®—¥«“ßµ—«π—°‡√’¬π‡°’Ë¬«°—∫∑ÿπ°“√»÷°…“ 

™◊ËÕ·ºπß“π  งานใหบริการแนะแนวแกนักเรียน 

™◊ËÕ‚§√ß°“√  โครงการจัดวางตัวนักเรียนเกี่ยวกับทุนการศึกษา 

À≈—°°“√·≈–‡Àµÿº≈ 
 จากสภาพความเปนในสังคมไทยปจจุบันนั้น นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะ 
ทางเศรษฐกิจที่ไมเหมือนกัน หรืออาจจะมีนักเรียนที่ประสบภัยโดยไมคาดฝน การที่นักเรียน 
จะประสบความสำเร็จในชีวิตมิใชขึ้นอยูกับสติปญญาและความสามารถเพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับ
ปจจัยทางเศรษฐกิจดวย เพราะปญหาเศรษฐกิจสงผลใหการเรียน สุขภาพจิต การชวยเหลือนักเรียน
ขาดแคลน ซึ่งเปนงานสำคัญงานหนึ่งในบริการแนะแนว เพราะนอกจากเปนการสกัดกั้นปญหาแลว 
ยังเปนการใหกำลังใจแกนักเรียนในการศึกษาเลาเรียนตอไป 

«—µ∂ÿª√– ß§å 
 1. เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและประสบภัย 
 2. เพื่อสงเสริมและใหกำลังใจแกนักเรียนที่เรียนดีมีน้ำใจแตขาดแคลนทุนทรัพย 
รวมกิจกรรมกับโรงเรียน 
 3. เพื่อสงเคราะหนักเรียนที่ประสบภัย 

‡ªÑ“À¡“¬ 
 ปริมาณ จำนวนนักเรียนขาดแคลนและประสบภัย เทากับจำนวนเงินทุนที่มีอยู 
 คุณภาพ นักเรียนขาดแคลนและประสบภัยทุกคนไดรับทุนการศึกษา 

æ◊Èπ∑’Ë¥”‡π‘π°“√  
 หนวยแนะแนว 
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«‘∏’¥”‡π‘π°“√ 

 1. ขั้นเตรียมการ 

  1.1 ประสานงานกับหัวหนาระดับชั้นเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพยในทางการเรียนและนักเรียนที่ประสบภัย 

  1.2 ประสานงานกับแหลงเงินทุนตาง ๆ เชน สมาคมผูปกครองและครูฯ มูลนิธิ  

ผูมีอุปการคุณทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อหาเงินทุนมาชวยเหลือนักเรียนขาดแคลน 

  1.3 ประชาสัมพันธในโรงเรียนขอรับบริจาคหนังสือ อุปกรณการเรียน เครื่องแบบ

นกัเรยีนจากผูมีจิตศรัทธา 

 2. ขั้นดำเนินการ 

  2.1 สัมภาษณและเยี่ยมบานนักเรียนที่ขอรับทุน และประเมินการคัดเลือก 

  2.2 มอบทุนใหนักเรียนที่ผานการคัดเลือกในวันไหวครูหรือวันสถาปนาโรงเรียน 

  2.3 เฉพาะนักเรียนที่ประสบภัยใหการชวยเหลือตามเหตุการณที่เกิดขึ้น  

  2.4 ประสานงานกบัอาจารยประจำชัน้หรอือาจารยทีป่รกึษาเพือ่ชวยดแูลการใชจายเงนิ

ของนักเรียน 

√–¬–‡«≈“¥”‡π‘π°“√ 

 เริ่มดำเนินการตั้งแต เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม หรือในเดือนที่มีนักเรียน

ประสบภัย 

ß∫ª√–¡“≥ 

 เงินทุนจากสมาคมผูปกครองและครู 

 เงินทุนจากมูลนิธิ 

 เงินจากผูมีอุปการคุณ 

ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√  
 อาจารยและเจาหนาที่หนวยแนะแนว 

Àπà«¬ß“π∑’Ë „Àâ°“√ π—∫ πÿπ  
 ฝายกิจการนักเรียน 

°“√ª√–‡¡‘πº≈ 

 โดยการสังเกต สัมภาษณผูไดรับเงินทุน ผูไดรับการสงเคราะห ผูเกี่ยวของเปนระยะ ๆ 

ª√–‚¬™πå∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫ 

 1. นักเรียนที่ขาดแคลนไดรับการชวยเหลืออยางทั่วถึง 

 2. ปญหาของนักเรียนอันเนื่องมาจากการขาดแคลนนอยลง 
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4. °“√ª√– “πß“π‡§√◊Õ¢à“¬°“√·π–·π« 

 การดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนใหประสบความสำเร็จ จำเปนตองอาศัยการทำงาน

แบบมีสวนรวมที่มีการประสานงานกับผูบริหารโรงเรียน ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา ผูปกครอง 

ชุมชน หรือสหวิชาชีพ รวมถึงเพื่อนครูตางโรงเรียน ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนเครือขายการแนะแนว 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 นอกจากนี้การแนะแนวซึ่งมีการทำงานที่สัมพันธกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

และดวยความรูความสามารถดานจิตวิทยาการแนะแนว หรือจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการดูแล 

ชวยเหลือนักเรียนของครูแนะแนว ครูแนะแนวจึงควรมีสวนรวมในการสนับสนุนระบบการดูแล 

ชวยเหลือนักเรียนดวยวิธีการตาง ๆ เชน การเปนพี่เลี้ยงหรือเปนที่ปรึกษาใหแกครูในโรงเรียน  

การพัฒนาครูในการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนตน ดังมีสาระสำคัญตอไปนี้ 

 4.1 การประสานงานกับครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น/ครูอื่น ๆ 

  ความสำเร็จในการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญ 

คือ ครูที่ปรึกษา เพราะครูที่ปรึกษามีความใกลชิดกับนักเรียนมากกวาครูอื่น ๆ เปรียบเสมือน 

พอแมคนที่สองของนักเรียนที่ใหความใสใจในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอยางรอบดาน  

ทัง้ดานสตปิญญา จติใจ อารมณ และสงัคม โดยการสงเสรมิศกัยภาพ ความสามารถพเิศษ การปองกนั

และการแกไขปญหาที่เหมาะกับนักเรียนแตละคน โดยหลักการครูที่ปรึกษาจะเปนผูที่มีขอมูล 

และรูจักนักเรียนมากกวาครูคนอื่น ดังนั้น ครูแนะแนวจึงจำเปนตองไดรับขอมูลของนักเรียนจาก 

ครูที่ปรึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งครูประจำวิชาตาง ๆ และครูอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือรูจักนักเรียนคนนั้น ๆ 

เพื่อการไดขอมูลที่ถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนานักเรียน 

  ครูแนะแนวจึงจำเปนตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความคิดเชิงบวก มีความ

เต็มใจที่จะประสานการทำงานและใหความชวยเหลือแกครูอื่น ๆ ในโรงเรียน 

  สำหรับครูที่ปรึกษา ซึ่งเปนบุคคลสำคัญในการดำเนินงานตามระบบดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน จะไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของในระบบการแนะแนวในตอนที่ 4 ตอไป 

 4.2 การประสานงานกับผูปกครอง 

  ความสำเร็จในการดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นอยูกับการไดรับความรวมมือจาก 

ผูปกครองเชนกัน เพราะผูปกครองคือบุคคลใกลชิดและมีอิทธิพลตอนักเรียนมากที่สุดคนหนึ่ง  

ครูแนะแนวจึงตองทำงานประสานกับผูปกครองในการดูแลนักเรียนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสราง

สัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับครอบครัว สัมพันธภาพภายในครอบครัว การรวมมือกันชวยเหลือ

และแกปญหาของนักเรียน ดังมีตัวอยางกิจกรรมตอไปนี้ 
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  4.2.1 การใหคำปรึกษาผูปกครอง 

   เปนการชวยเหลือพอแม ผูปกครองใหมีแนวทางในการดูแลหรือปองกัน

แกไขปญหาของนักเรียนที่ยังคงมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สอดคลองกับพัฒนาการของนักเรียน ทั้งนี้ 

ปจจัยที่สนับสนุนใหการใหคำปรึกษาแกผูปกครองประสบความสำเร็จ ไดแก 

   • มทีศันคตเิชงิบวกตอผูปกครอง เขาใจเสมอวา พอแม ผูปกครองทกุทาน

อยากดูแลนักเรียนในปกครองใหไดดีทุกคน แตดวยเหตุปจจัยแทรกซอนตาง ๆ ทำใหไมสามารถ 

ทำไดอยางที่ตั้งใจ และในบางครั้งความผิดหวังจากการอบรมดูแลลูกอาจทำใหผูปกครองไมสามารถ

ควบคุมตนเองได อาจแสดงอารมณที่ไมเหมาะสม ครูแนะแนวตองเขาใจและพยายามพูดคุยเพื่อ 

ลดความเครียดใหแกผูปกครอง ไมตำหนิวาเปนความผิดของใคร แตเปนเรื่องที่ทุกคนตองรวมมือกัน

แกไข การมีทัศนะเชิงบวกเชนนี้จะทำใหการติดตอสื่อสารกับผูปกครองราบรื่น และเปนบรรยากาศ

ของการรวมมือกันอยางแทจริง 

   • มีทักษะในการใชหลักจิตวิทยามาประยุกตในการทำงาน ครูแนะแนว

เปนวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับวามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย ครูแนะแนว 

จึงตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะความสามารถดานนี้อยูเสมอ ไมวาจะเปนทักษะการสื่อสาร ทักษะ 

การปรับพฤติกรรม ทักษะการดูแลเด็กวัยรุน ครอบครัวบำบัด ฯลฯ นอกจากนี้แลวครูแนะแนว 

ควรจะมีความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานดูแลนักเรียนดวย 

  4.2.2 การใหความรูแกผูปกครอง 

   การใหความรูและทักษะที่จำเปนแกพอแม ผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดู

บตุรหลานเปนสิง่จำเปน และเนือ่งจากพอแม ผูปกครองมปีระสบการณในการอบรมเลีย้งดบูตุรหลาน

อยูแลว ลักษณะการจัดกิจกรรมจึงควรอยูในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรูแทนที่จะเปนสอน 

หรือการอบรม อาจกลาวไดวากิจกรรมดังกลาว คือ หองเรียนของพอแมที่ครูแนะแนวเปนผูบริหาร

จัดการใหพอแมทุกคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณในการดูแลบุตรหลานนั่นเอง ซึ่งจะทำให 

พอแม ผูปกครองมีความรูความเขาใจในพัฒนาการของนักเรียน รูจักปรับบทบาทของตน 

ใหสอดคลองกับพัฒนาการของนักเรียน มีทักษะในการอยูรวมกันกับเด็กแตละวัย สามารถสนับสนุน

สงเสริมศักยภาพ ปองกัน และแกไขปญหาใหกับบุตรหลานได ทั้งนี้มีปจจัยที่ทำใหการใหความรู 

แกผูปกครองประสบความสำเร็จ ไดแก 

   • มีองคความรูและทักษะในการอบรมโดยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

   • มีองคความรูเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กแตละวัย 

   ในการจัดกิจกรรม ครูแนะแนวตองคำนึงถึงประโยชนที่ผูปกครองจะได

รับเสมอ เพราะเมื่อผูปกครองไดรับประโยชนจากการมารวมกิจกรรมยอมสงผลตอความรวมมือ 

ในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป และเปนผลดีตอการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผูปกครองจะมีสวนรวม  

เชน กิจกรรมเครือขายผูปกครอง เปนตน 
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   สำหรับกระบวนการในการจัดกิจกรรมใหความรูแกผูปกครองมีแนวทาง 

ดังนี้ 

   • ใชการแลกเปลี่ยนประสบการณของผูปกครอง และการเติมเต็ม 

จากครูหรือวิทยากร 

   • การอภิปรายกลุม โดยมอบหมายประเด็นหรือหัวขอการพูดคุย 

ใหวิเคราะหโตแยงและหาขอสรุป 

   • การฝกทักษะที่จำเปนในการอยูรวมกับเด็กแตละวัย 

 4.3 การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ 

  การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ซึ่งเปนหนวยงานภายนอก เปนปจจัยหนึ่ง 

ที่จะทำใหการแนะแนวและการดูแลชวยเหลือนักเรียนดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ทั้งดานการสงเสริมศักยภาพของนักเรียน การปองกันและการแกไขปญหา ซึ่งอาจจัดในรูปแบบ 

ของโครงการ/กิจกรรม หรือการทำขอตกลงรวมกัน และอาจเปนการเชิญมารวมกิจกรรม เชน  

การเปนวิทยากรใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครองเปนครั้งคราว การรวมในกิจกรรม  

ศึกษานักเรียนเปนรายกรณี เปนตน รวมทั้งการสนับสนุนปจจัยในรูปแบบตาง ๆ 

  สำหรับหนวยงานภายนอกมีหลากหลายที่โรงเรียนสามารถพิจารณา และ

ประสานงานเชิญใหมารวมโครงการ/กิจกรรม เชน 

  - หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เชน โรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด 

สถานีอนามัย เปนตน 

  - หนวยงานปกครองในทองถิ่น เชน สถานีตำรวจ องคการบริหารสวนจังหวัด/

ตำบล เปนตน 

  - หนวยงานในสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา 

  - โรงเรียนหรือครูในเขตพื้นที่เดียวกัน หรือใกลเคียง 

  - ฯลฯ 

 

5. °“√ π—∫ πÿπ√–∫∫°“√¥Ÿ·≈™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π  

 เนื่องจากแนวคิดของงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีความเชื่อมโยงกับจิตวิทยา 

การแนะแนว ครูแนะแนวเปนบุคคลสำคัญที่จะชวยใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบ 

ความสำเร็จ โดยการสนับสนุนการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา และการศึกษาเปนรายกรณี 
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 5.1 การพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) 

  การที่นักเรียนจะไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตอยางมี

คุณคาตอตนเองและสังคม และปลอดภัยจากภาวะวิกฤตินั้น เริ่มตั้งแตป 2544 กระทรวงศึกษาธิการ

ไดจัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และตอมาไดสงเสริมใหมีการพัฒนานักเรียนใหมีสวนรวม

ในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เรียกวา “นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา” (YC : Youth Counselor) 

เพราะนักเรียนเปนผูใกลชิด เขาถึง และเขาใจเพื่อนนักเรียนดวยกันมากที่สุด โดยใหครูแนะแนว 

ทำหนาที่สงเสริมสนับสนุน ตลอดจนกำกับดูแลและเอื้ออำนวยให “นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา”  

ทำหนาที่ดูแลชวยเหลือเพื่อนนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  5.1.1  การสรางเสรมิสมัพนัธภาพและความไววางใจกบันกัเรยีนเพือ่นทีป่รกึษา 

   สัมพันธภาพที่ดีระหวางครูแนะแนวและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

เปนปจจัยที่สำคัญยิ่งของความสำเร็จในการชวยใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ 

เนือ่งจากการดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนทีป่ระสบปญหาเปนงานทีต่องมกีารประสานสมัพนัธกนัอยางใกลชดิ

ระหวางครูแนะแนวและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา หากนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามีความเชื่อมั่น  

วางใจ และศรัทธาในตัวครูแนะแนว นักเรียนจะมีความมั่นคงปลอดภัยและรูสึกวามีคนที่เขาใจ 

และพรอมที่จะใหความชวยเหลือใหงานของพวกเขาประสบความสำเร็จ โดยมีแนวทาง 

ในการสรางเสริมสัมพันธภาพและความไววางใจกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาของครูแนะแนว เชน 

   1) ยิ้มแยมแจมใส และทักทายอยางเปนกันเองทุกครั้งที่พบกัน 

   2) สรางทัศนคติที่ดีและเห็นคุณคาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

   3) แสดงความเต็มใจและกระตือรือรนที่จะฟงหรือเสนอแนะแนวทาง 

แกปญหาแกนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ในการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ประสบปญหา และรวมถึง

ปญหาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาเองดวย 

  5.1.2 การสรางขวัญและกำลังใจแกนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

   เพื่อใหนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่  

ครูแนะแนวควรดำเนินการ ดังนี้ 

   1) จัดใหมีการประชุม พบปะสังสรรคในกลุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  

ครูแนะแนวและคณะกรรมการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา เพื่อไตถามทุกขสุข ความกาวหนาของงาน

และปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวัน เวลาไวในปฏิทิน

ปฏิบัติงาน 

   2) ประชาสัมพันธ รู ปแบบ/กิ จกรรมหรือผลงานของนัก เรี ยน 

เพื่อนที่ปรึกษากับนักเรียน ครู และบุคคลภายนอกโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ 



106 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

   3) จัดใหมีการเพิ่มพูนองคความรูและทักษะในการพัฒนาตนของ

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา เชน การพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อการตอบแทนสังคม การพัฒนาจิตดวยสมาธิ 

การวางตัวใหมีเสนห แนวทางการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น อยางนอยเทอมละ 1-2 ครั้ง 

  5.1.3 การพัฒนางาน/กิจกรรมของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

   เพื่อเปนการพัฒนางานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ครูแนะแนว  

ควรดำเนินการ ดังนี้ 

   1) จัดเตรียมและเสนอตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน หัวหนาในแตละระดับชั้น ตัวแทนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 3-5 คน 

และครูแนะแนว เปนตน (ตามบริบทของโรงเรียน) 

   2) รวมกับคณะกรรมการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาจัดทำแผนงานประจำป 

โครงการตาง ๆ และปฏิทินปฏิบัติงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

   3) จดัหาสิง่อำนวยความสะดวกในการทำงานของนกัเรยีนเพือ่นทีป่รกึษา 

เชน หองทำงาน โตะ เกาอี ้ตู คอมพวิเตอร โทรศพัท เปนตน (ตามบรบิทของโรงเรยีน) 

   4) จัดหางบประมาณสำหรับแผนงานและโครงการตาง ๆ ตามแผนงาน

ประจำปของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

   5) ชวยจัดทำเอกสาร แบบฟอรมตาง ๆ ที่จำเปนตองใชในกิจกรรม 

ของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา เชน ตารางเวรการใหคำปรึกษา (กรณีมีหองทำงานของนักเรียน 

เพื่อนที่ปรึกษาและกรณีที่มีการใหคำปรึกษาอยางเปนทางการ) ใบนัดรับคำปรึกษา แบบบันทึก 

ผลการใหคำปรึกษา แบบบันทึกขอความเชิญประชุม แบบฟอรม ประชาสัมพันธงาน เปนตน 

   6) ชวยประชาสัมพันธกิจกรรม โครงการ แผนงานของนักเรียน 

เพื่อนที่ปรึกษาดวยสื่อที่หลากหลายและตอเนื่อง เชน Website ของโรงเรียน เสียงตามสาย  

วิทยุโรงเรียน วารสาร จุลสาร แผนพับ ปายนิเทศ และหนาเสาธง เปนตน 

   7) จดัใหนกัเรยีนเพือ่นทีป่รกึษาไดแลกเปลีย่นเรยีนรู (KM) ประสบการณ 

ในการใหคำปรึกษาเบื้องตนแกเพื่อนที่ประสบปญหา อยางนอยเทอมละ 2 ครั้ง 

   8) จัดใหมีการเพิ่มพูนองคความรูและทักษะการใหคำปรึกษา รวมทั้ง

การฝกวิเคราะหปญหาและแนวทางการชวยเหลือกรณีศึกษาที่ซับซอน และพบบอยแกนักเรียน 

เพื่อนที่ปรึกษา อยางนอยเทอมละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและความมั่นใจ 

   9) กำหนดชวงเวลาในการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการทำงาน 

อยางนอยเดือนละ 1 ครั้งไวในปฏิทินปฏิบัติงาน 
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   10) กำหนดแนวทาง/วิธีการติดตามและประเมินผลการทำงานของ

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

   11) กระตุนใหนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

เดือนละ 1 ครั้ง 

   12) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

  5.1.4 การใหความชวยเหลือนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

   ในกรณีที่นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาประสบปญหาในการดำเนินงาน เชน 

พบวาปญหาของเพื่อนมีความซับซอนมาก ยังชวยเหลือไดไมมากนัก และไมสามารถสงใหครูแนะแนว

ดำเนินการตอได เหตุผลอาจเนื่องจากนักเรียนที่ประสบปญหาตองการใหเก็บเปนความลับ หรือ 

ไมตองการมาพบกับครูแนะแนว แตตองการการชี้แนะจากเพื่อนที่ปรึกษาเทานั้น เปนตน  

ครูแนะแนวสามารถดำเนินการไดดังนี้ 

   1) ใหความมัน่ใจแกนกัเรยีนเพือ่นทีป่รกึษาในเรือ่งของการรกัษาความลบั 

   2) ใหนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาเลารายละเอียดของปญหาและแนวทาง

การใหคำปรึกษาที่ไดดำเนินการไปแลว ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการปรึกษา โดยไมตองระบุชื่อ 

หรือรายละเอียดที่จะเชื่อมโยงไปถึงเจาของปญหา 

   3) ชวยวิเคราะหปญหาวาคืออะไร จากสาเหตุอะไร แนวทางการแกไข 

มีกี่แนวทาง และแตละแนวทางมีขอดีขอดอยอะไร แนวทางไหนนาจะใชไดผล 

   4) บันทึกรายละเอียดของแนวทางชวยเหลือนักเรียนที่ประสบปญหา 

ที่พิจารณารวมกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา เพื่อติดตามผลตอไป 

   5) ติดตามผลการใหความชวยเหลือของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

และบันทึกผล ในกรณีที่การชวยเหลือยังไมคืบหนา ครูควรใหกำลังใจและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

แกนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาตอไป 

  5.1.5 การรับนักเรียนที่ประสบปญหาตอกจากนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

   เมือ่นกัเรยีนเพือ่นทีป่รกึษาใหความชวยเหลอืแกเพือ่นทีป่ระสบปญหาแลว 

พบวาปญหาดังกลาวมีความยุงยากและซับซอนมาก เกินความสามารถของตน และนักเรียน 

ทีป่ระสบปญหาตองการรบัคำปรกึษาจากครแูนะแนว ครแูนะแนวสามารถดำเนนิการโดยใหคำปรกึษา

ตามขัน้ตอนการใหคำปรกึษาและประสานงานนกัเรยีนเพือ่นทีป่รกึษา เพือ่การชวยเหลอื ประคบัประคอง

นกัเรยีนทีป่ระสบปญหาใหสามารถแกไขปญหาและปรบัตวัได รวมทัง้ตดิตามผล สรปุ และรายงานผล 

การใหความชวยเหลือ 
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  5.1.6 การประชุมเปนรายกรณี (Case Conference) 

   สำหรับปญหาของเพื่อนนักเรียนที่มีความยุงยากและซับซอนมาก  

จนเกินความสามารถของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาและครูแนะแนวที่จะรวมมือกันชวยเหลือได จำเปน

ตองไดรับความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย ทั้งในและนอกโรงเรียน ครูแนะแนวควรดำเนินการ 

จัดใหมีการประชุมเปนรายกรณีเพื่อพิจารณาปญหา หาสาเหตุ และกำหนดแนวทาง รวมทั้งตัวบุคคล

ในการใหความชวยเหลือรวมกัน 

 5.2 การศึกษานักเรียนเปนรายกรณี 

  5.2.1 การศึกษานักเรียนเปนรายกรณี คืออะไร 

   การศกึษานกัเรยีนเปนรายกรณ ี (Case Study) คอื กระบวนการรวบรวม

ขอมลูของนกัเรยีนเปนรายบคุคลอยางละเอยีด ดวยวธิกีารทีห่ลากหลาย และนำขอมลูมาวเิคราะหสรปุ 

เพื่อทำความเขาใจสภาพของนักเรียน เพื่อชวยเหลือหรือสงเสริมพัฒนาการของนักเรียน 

ใหสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสมและมีความสุข 

  5.2.2 ประโยชนของการศึกษานักเรียนเปนรายกรณี 

   1) ประโยชนตอนักเรียน 

    นักเรียนไดรับความชวยเหลือ สงเสริม และพัฒนาตามศักยภาพ 

สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

   2) ประโยชนตอครู 

    ครูรูจัก เขาใจนักเรียนเปนรายบุคคล โดยเฉพาะนักเรียนที่ตองไดรับ

การเอาใจใสเปนพิเศษ ทำใหไดรับขอมูลที่ชัดเจนขึ้น นำไปสูการวางแผนและใหความชวยเหลือ

นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

   3) ประโยชนตอผูปกครอง 

    ผูปกครองไดรวมมือกับโรงเรียนในการสงเสริมสนับสนุน แกปญหา 

หรือพัฒนานักเรียนที่เปนบุตรหลาน 

  5.2.3 การศึกษารายกรณี มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

   1) กำหนดปญหาและตั้งสมมติฐาน (นักเรียนคนใดที่ครูควรศึกษา 

เปนรายกรณี) 

    ก) ปญหาทางสุขภาพกาย เชน ความพิการ โรคประจำตัว ฯลฯ 

    ข) ปญหาสุขภาพจิตที่สัมพันธกับปญหาอื่น ๆ เชน 

     - ปญหาพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเรยีน ครอบครวั เศรษฐกจิ ฯลฯ 

     - ปญหาบคุลกิภาพ เชน ใชสารเสพตดิ อาชญากรรม ลกัขโมย ฯลฯ 

     - ปญหาทางอารมณ เชน ปสสาวะรดทีน่อน กดัเลบ็ อมนิว้ ฯลฯ 

     -  ปญหาทางดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น 

    ค) นกัเรยีนปญญาเลศิ และนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษเฉพาะทาง 
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   2) การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

    ก) การสังเกตและการบันทึกขอมูล 

    ข) การสัมภาษณ 

    ค) อัตชีวประวัติ บันทึกประจำวัน 

    ง) สังคมมิติ 

    จ) แบบสอบถาม 

    ฉ) แบบทดสอบ 

    ช) ระเบียนสะสม 

    ซ) เครื่องมือทางจิตวิทยาการแนะแนว ฯลฯ 

   3) การสงัเคราะหและการวนิจิฉยัปญหาทีไ่ดรบัจากการรวบรวมขอมลู 

   4) การชวยเหลือ การปองกัน และการสงเสริมที่ครูแนะแนวเปน 

ผูปฏิบัติเอง 

   5) การทำนายผล 

   6) การติดตามผลและการดูแลชวยเหลือ 

   7) การสรุปผลและการใหขอเสนอแนะ 

   8) การยุติการศึกษารายกรณี เนื่องจาก 

    ก) หมวดเวลาที่ศึกษา 

    ข) ชวยเหลือไดสำเร็จ/แกปญหาไดสำเร็จ 

    ค) สงตอกรณมีคีวามจำเปนตองการความชวยเหลอืจากหนวยงานอืน่ 

  5.2.4 การรายงานการศึกษานักเรียนเปนรายกรณี 

   แบบรายงานการศึกษานักเรียนเปนรายกรณี เปนเอกสารที่สรุปและ 

รายงานผลการศึกษาชวยเหลือ สงเสริม และพัฒนานักเรียน เพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของเปนระบบ 

   1) สาระที่ควรมีในรายงานศึกษานักเรียนเปนรายกรณี ประกอบดวย 

    ชื่อนักเรียน (นามสมมติ) ระดับชั้นที่กำลังศึกษา 

    ผูศึกษา (ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น) 

    ระยะเวลาในการศึกษา 

    สาเหตุของการศึกษา 

    เครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
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    ขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหขอมูล 

    - ขอมูลสวนตัวและครอบครัว 

    - ขอมูลสุขภาพ (สุขภาพกาย สุขภาพจิต) 

    - ขอมูลดานการเรียน 

    - ขอมูลดานสังคม 

    - ความสนใจ งานอดิเรก และประสบการณในดานตาง ๆ 

    - เปาหมายและความคาดหวังในอนาคต 

    - ความภาคภูมิใจ ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินชีวิต 

    การวิเคราะหและวินิจฉัยปญหา 

    การชวยเหลือ สงเสริม และพัฒนา 

    การติดตามผล 

    ขอเสนอแนะ 

    หลักฐาน/เอกสารการยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง 

    เอกสารเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลของกรณีศึกษา 

   2) รายงานการศึกษานักเรียนเปนรายกรณีที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ 

    ก) กำหนดปญหาหรือสิ่งที่ศึกษาใหชัดเจน 

    ข) สังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ และเปนขอมูลที่สามารถนำไป

ใชในการวิเคราะหและวินิจฉัยปญหาไดอยางตรงประเด็น 

    ค) อธิบายหรือบรรยายลักษณะเดนลักษณะดอยของนักเรียน  

รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ 

    ง) ขอเสนอแนะตองเฉพาะเจาะจงและสามารถปฏิบัติได 

  5.2.5 ตัวอยางการศึกษานักเรียนเปนรายกรณี 

   ลักษณะทั่วไป 

   ด.ช.บอล (นามสมมต)ิ อาย ุ14 ป สงู 165 เซนตเิมตร นำ้หนกั 58 กโิลกรมั 

รูปรางทวม ผิวคอนขางคล้ำ นัยนตาสีดำ 2 ชั้น ใบหนากลม มีสิวขึ้นตามใบหนา ผมตัดสั้น พูดจา

คลองแคลว ทาทางสุภาพ การแตงกายเรียบรอย มีโรคประจำตัว คือ หอบหืด 

   ลักษณะปญหา พฤติกรรมที่พบ คือ 

   1. การขาดเรียนบอย เดือนละประมาณ 5 ครั้ง 

   2. ไมคอยสงงานตามที่ครูมอบหมายใหทำ ถูกครูตักเตือนและลงโทษ

เปนประจำ 
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   จากพฤติกรรมปญหาดังกลาว โรงเรียนไดมีการบันทึกพฤติกรรม 

นักเรียน และอยูในเกณฑการคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน อาจารยที่ปรึกษาจึงได

สงมาใหผูศึกษาไดศึกษาสาเหตุและใหความชวยเหลือตอไป 

   จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคตาง ๆ พรอมทั้งการวิเคราะห

ขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 

   1. การสงัเกต : ผูศกึษาสงัเกตนกัเรยีน จำนวน 3 ครัง้ ไดแก ในหองเรยีน 

นอกหองเรียน และที่บาน พบวา 

    1.1 จากการสังเกตในหองเรียน ชั่วโมงคณิตศาสตร พบวา ด.ช.บอล 

มีความสนใจในการเรียนดี และจะนั่งอยูแถวหนาของหองเรียน เมื่อครูถามคำถามจะคิดและตอบครู

ไดอยางรวดเรว็ เมือ่ครมูอบหมายใหทำงานในหองเรยีนจะพดูคยุปรกึษากบัเพือ่นสนทิ และจะตัง้ใจทำ

จนเสร็จเรียบรอยกอนจึงจะหันไปพูดคุยกับเพื่อน ๆ ในหองวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เมื่อครูถามจะนั่งเฉยไมตอบคำถามครู และเมื่อครูทวงงานในหองเรียนที่มอบหมายใหทำจะนั่งเฉย

และไมสงงาน สิ่งที่นาสังเกต คือ ด.ช.บอล จะขาดเรียนในวันพฤหัสบดี 

    1.2 จากการสังเกตนอกหองเรียน ครั้งที่ 1 พบวา ในเวลาเชา 

จะเดินทางโดยรถจักรยานยืมเรียน มาถึงโรงเรียน เวลา 07.50 น. เมื่อนำรถจักรยานไปจอดไวแลว 

จะไปนั่งอยูบริเวณโตะขาง ๆ สนามของโรงเรียน พูดคุยกับเพื่อน และเตรียมเขาแถว ครั้งที่ 2 พบวา 

ในชวงเวลาพักกลางวัน เวลา 11.40 น. เมื่อออกจากหองเรียนจะเดินไปรับประทานอาหาร 

กลางวันที่โรงอาหารของโรงเรียนกับกลุมเพื่อนสนิท ประมาณ 3 คน ขณะเวลารับประทานอาหาร 

จะพูดคุยเลนและหยอกลอกับเพื่อนดวยความสนุกสนาน ราเริงแจมใส และพูดจาคอนขางสุภาพกับ

เพือ่น ๆ เมือ่รบัประทานอาหารเสรจ็จะเดนิไปนัง่ทีโ่ตะขางสนามของโรงเรยีนกบัเพือ่นสนทิ และนัง่คยุ

กันตอ จนถึงเวลาเขาเรียนจะพากันเดินไปเขาหองน้ำ และเขาชั้นเรียน 

    1.3 จากการสังเกตที่บาน เมื่อผูศึกษากับอาจารยที่ปรึกษา ทราบวา 

ด.ช.บอล ไมมาโรงเรียน จึงไดเดินทางไปพบ ด.ช.บอล ที่บานพัก เมื่อเดินทางไปถึง พบวา ด.ช.บอล  

ปดประตูอยูในบานพักคนเดียว ผูศึกษาไดสอบถามสาเหตุของการไมไปโรงเรียน ไดรับคำตอบวา  

ไมคอยสบาย และยงัไมไดรบัประทานอาหารกลางวนั จากการสงัเกตสหีนาไมคอยราเรงิแจมใสเทาทีค่วร 

   2. การสัมภาษณ : จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง ครูที่ปรึกษา  

ครูประจำวิชา เพื่อนของนักเรียน พบวา 

    2.1 จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง ทำใหทราบวา ด.ช.บอล  

ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรมากที่สุด โดยใหเหตุผลวา ตนเองคิดเลขไดเร็ว และเปนวิชาที่สามารถ

ทำงานเสร็จพรอมทั้งสงไดทันทีในหองเรียน แตจะกังวลใจกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เพราะครูจะมอบหมายงานใหทำมาก ทำใหไมสามารถทำงานไดทันและสงไดตามกำหนดเวลา  

หาขอมูลยาก และไมมีเงินที่จะซื้ออุปกรณในการทำงาน และครูจะบอกไววา หากไมสงงาน 
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ตามกำหนดจะลงโทษโดยการใหทำงานเพิ่มจาก 1 ชิ้น เปน 20 ชิ้น ซึ่ง ด.ช.บอล  ไดเห็นบทเรียน 

การถูกลงโทษจากรุนพี่มาแลว สำหรับในวันพฤหัสบดีที่มีวิชาพลศึกษา ตนเองไมมีเงินซื้อชุดพละ  

เมื่อมาเรียนจะถูกลงโทษอยูเสมอ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ทำให ด.ช.บอล วิตกกังวลวาจะติด 0 หรือ ร  

และจะเรียนไมจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ด.ช.บอล เลาวา สาเหตุที่ขาดเรียนบอย ๆ เนื่องจากกลัว 

การถูกลงโทษจึงไดหลีกเลี่ยงโดยการไมมาโรงเรียน และในบางวันพอกับแมไมมีเงินใหตนเอง 

มาโรงเรียน ด.ช.บอล กับนองชายอีก 2 คน จึงตองขาดเรียนไปโดยปริยาย บางครั้งโรคประจำตัว 

(หอบหดื) ยงักำเรบิ เงนิทีจ่ะไปโรงพยายาลกไ็มม ี ตองทนอยูกบัอาการแนนหนาอก หายใจไมคอยออก 

ไมรูจะทำอยางไร ไดแตนอนเฉย ๆ อยูในหองเชา ใชมือทุบหนาอกตนเองแรง ๆ ดวยคิดวาอาจจะ

สามารถทำใหอาการดีขึ้นไดบาง เมื่อครอบครัวของตนมีปญหาในเรื่องการเงินดังกลาว ทำให 

ด.ช.บอล ตองหาทางชวยเหลือพอแม เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว โดยไปรับจางทำงาน 

คราดหลมุทรายทีส่นามกอลฟชลประทานหลงัเลกิเรยีน ตัง้แตเวลา 17.00-20.00 น. วนัละ 100 บาท 

หยุดเฉพาะวันจันทรและวันที่ฝนตกจะไมไดทำงาน หากสิ่งเหลานี้จะเปนอุปสรรคทำใหตนเรียนไมจบ

หรือตองออกจากโรงเรียน ตนจะรูสึกเสียใจมาก 

    2.2 จากการสัมภาษณครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา และเพื่อน

นักเรียน ไดใหขอมูลตรงกันวา ด.ช.บอล มีมนุษยสัมพันธและเขากับเพื่อน ๆ ไดดี แตในบางครั้ง 

จะไมคอยพูด และขาดเรียนอยูบอย ๆ รวมถึงฐานะทางครอบครัวยากจน ในวิชาคณิตศาสตร เมื่ออยู

ในหองเรียนหรือทำกิจกรรมตาง ๆ จะมีความสนใจและตั้งใจเรียนดี เวลาเรียนมักจะนั่งอยูดานหนา

ของหอง กิริยามารยาทคอนขางเรียบรอย แตในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย 

จะไมคอยสงงานที่ไดรับมอบหมาย ผลการเรียนไมคอยดีอาจเนื่องมาจากการขาดเรียนบอย ๆ ทำให

เรียนไมคอยทันเพื่อน 

   3. การเยี่ยมบาน : จำนวน 1 ครั้ง โดยใชเทคนิคการสังเกตและ

สัมภาษณ ไดผลดังนี้ 

    3.1 จากการสังเกต ผูศึกษาไดไปเยี่ยมบาน ด.ช.บอล พบวา 

     3.1.1 สภาพบานและสิ่งแวดลอม เปนหองเชาอยูหางจาก

โรงเรียนประมาณ 3 กิโลเมตร ทางเขาหองเชาของ ด.ช.บอล ตองเขาซอยและอยูหางจากถนนใหญ 

ประมาณ 1.5 กิโลเมตร สภาพลักษณะภายนอกเปนตึก 2 ชั้น ในบริเวณนั้นสวนใหญจะเปน 

หองแบงใหเชาหลายหลังคาเรือน และมีผูอาศัยเชาอยูหลายครอบครัว ซึ่งครอบครัวของ ด.ช.บอล  

จะเชาอยูชัน้ลาง ขนาดของหองเชาประมาณ 3.50 x 5 เมตร เมือ่ผูศกึษาไปถงึหนาหองเชา พบนองชาย

ของ ด.ช.บอล 2 คน กำลังเลนอยูบริเวณหนาหองเชา และ ด.ช.บอล คอยดูแลนองอยูในบริเวณ 

ดังกลาว พอกับแมของ ด.ช.บอล ไดออกมาใหการตอนรับ และเชิญเขาไปพูดคุยกันในหองเชา  

ดวยทาทีที่ยิ้มแยมแจมใส สุภาพ และเปนมิตร ผูวิจัยไดสังเกตสภาพลักษณะภายในหองเชา 

ครอบครวัของ ด.ช.บอล จะจดัหองโดยใชตูเสือ้ผากัน้เพือ่แบงบรเิวณเนือ้ทีข่องหองออกเปน 2 สวน สำหรบั 

จัดเปนที่นอนของพอกับแม และนองชายคนเล็ก และอีกมุมหนึ่งจะเปนที่นอนของ ด.ช.บอล และ 
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นองชายคนรอง มีมุมสำหรับทำครัวอยูบริเวณดานหนาหองน้ำ หองน้ำอยูดานหลังและอยูภายใน

บรเิวณของหอง ภายในหองเชาจะมเีครือ่งอำนวยความสะดวก คอื พดัลม เตารดี โทรทศัน เครือ่งซกัผา 

หมอหงุขาว และมอีปุกรณสำหรบัทำครวัเลก็นอย พอของ ด.ช.บอล อายปุระมาณ 45 ป รปูรางผอมสงู 

ผิวคล้ำ ฟนดานหนาบนหักหมดแลว สำหรับแม อายุประมาณ 38 ป รูปรางสมสวน ผิวขาว หนาตาดี 

ทั้งพอและแมพูดจาคลองแคลว 

     3.1.2 จากการสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว พบวา 

ความสัมพันธในครอบครัวคอนขางดี การพูดคุยของพอกับแมและลูก ๆ คอนขางเปนกันเอง มีพูดเลน

หยอกลอกันบาง 

    3.2 จากการสัมภาษณพอกับแมของ ด.ช.บอล พบวา ในชวงเย็น 

พอถงึเวลาคำ่พอจะเรยีกลกูทกุคนใหเขาบาน และจะรบัประทานอาหารเยน็รวมกนั พอจะเปนคนดแูล

เรื่องกับขาว เมื่ออยูบาน ด.ช.บอล จะมีหนาที่ในการดูแลนองชายทั้ง 2 คน และชวยดูแล 

ทำความสะอาดหองพัก ชวงเชาวันเสารและวันอาทิตยไปชวยงานที่วัด และจะนำอาหารที่เหลือจาก 

ผูที่ไปทำบุญถวายภัตตาหารพระกลับมาใหสมาชิกที่บานไดรับประทาน ซึ่งชวยลดคาใชจาย 

ในครอบครัวไดสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความประพฤติในดานการเรียน พอกับแมของ ด.ช.บอล

เห็นวา บุตรชายมีความตั้งใจเรียนดี ไมเคยเกเร สำหรับการคบเพื่อนไมคอยนาเปนหวง เพราะเพื่อน 

ที่คบอยูนั้นเปนเพื่อนที่พากันไปทำงานเพื่อหารายไดพิเศษหลังเลิกเรียนที่สนามกอลฟ และยังมี 

ความภาคภูมิใจในตัวบุตรชายที่สามารถชวยแบงเบาภาระโดยการหารายไดพิเศษมาชวยจุนเจือ 

ใหกับครอบครัวไดในเรื่องของความคาดหวังที่มีตอ ด.ช.บอล และทัศนะที่มีตอการศึกษา พอกับแม 

มคีวามคดิเหน็วา อยากใหเรยีนจบสงู ๆ และจะพยายามสงใหถงึทีส่ดุเทาทีจ่ะเรยีนได และจะไมบงัคบั

วาจะเรยีนอะไร แตขอเปนสถาบนัทางการศกึษาทีไ่มมคีวามเสีย่งในเรือ่งการยกพวกตกีนั เพราะคดิวา 

การศึกษามีความสำคัญมาก โดยไดใหเหตุผลวา “ตนเองเรียนจบ ปวส.” ยังใชชีวิตในการประกอบ

อาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวดวยความยากลำบาก ครอบครัวมีฐานะยากจน ตนเองตองประกอบ

อาชีพขบรถแท็กซี่รับจาง มีรายไดในแตละวันไมคอยแนนอน บางวันมีเงินเหลือจากการขับรถแท็กซี่

เพียงแค 80 บาท ทำใหไมพอใชจายในครอบครัว สวนแมของ ด.ช.บอล ประกอบอาชีพรับจาง 

เปนพนักงานแผนกตัดเย็บในโรงงานผลิตเสื้อผาแหงหนึ่ง มีรายไดเดือนละ 4,000 กวาบาทตอเดือน 

เมื่อรวมรายไดแลวทำใหไมเพียงพอกับคาใชจายในแตละเดือน ทั้งคาหองเชารวมคาน้ำคาไฟ 

ประมาณ 2,000 กวาบาท คาใชจายอื่น ๆ ในครอบครัว และคาเลาเรียนของลูก 3 คน หากวันไหน 

ที่ไมมีเงินใหลูกไปโรงเรียน ลูกทั้ง 3 คนตองหยุดเรียนทั้งหมด บางครั้งสังเกตเห็นวา ด.ช.บอล  

จะไมไปโรงเรียนในชั่วโมงพละหรือชั่วโมงที่ตองสงงาน แลวไมมีเงินซื้ออุปกรณเพื่อทำงานสง 

ตามที่ครูมอบหมาย ด.ช.บอล จะแกปญหาดวยการไมไปโรงเรียนเพราะกลัววาครูจะลงโทษ  

ตนก็ไมรูจะทำอยางไร รูสึกเสียใจที่ไมสามารถหาสิ่งตาง ๆ ใหกับลูกไดเหมือนกับคนอื่น จึงคิดวา  

“ลูกนาจะไดเรียนสูง ๆ เพื่อที่จะมีทางเลือกของชีวิตที่ดีกวาเดิม” สวนทัศนะที่มีตอครูและโรงเรียน 
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ทีบ่ตุรชายเรยีนอยูนัน้ ตนเองไมคอยมเีวลาตดิตอสือ่สารกบัครแูละโรงเรยีนเทาทีค่วร เพราะตองทำงาน

ทกุวนัและไมมวีนัหยดุ แตโรงเรียนไดใหความชวยเหลือในการใหผอนชำระคาเทอมของลูกชายคนเล็ก

ที่กำลังเรียนชั้นอนุบาล และจัดหาทุนการศึกษาใหกับลูกชายที่เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สำหรับ 

ด.ช.บอล โรงเรียนไดเขามาชวยเหลือในเรื่องของหนังสือเรียนและใหจักรยานยืมเรียน เมื่อ 

ตองพบกับปญหาและอุปสรรคในเรื่องการเงินก็ยังอยากใหลูกไปโรงเรียนและเรียนใหจบชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 3 และมีความรูสึกกังวลกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบในการเลี้ยงดูบุตรชาย 

ในปจจุบัน 

   4. อัตชีวประวัติ 

    ผูศึกษาไดใหเขียนอัตชีวประวัติ พบวา ด.ช.บอล มีความมุงหวัง 

ที่จะเรียนตอในสาขาวิชาตกแตงภายใน โรงเรียนกอสราง และมุงหวังถึงเงินเดือนที่ดีเพื่อมีรายได 

ที่จะเลี้ยงดูพอแมในอนาคต การเขียนใชกระดาษทำรายงานของโรงเรียนเขียนดวยลายมือ 

ที่เปนระเบียบ มีขอความที่เขียนผิดอยู 2 แหง การจัดลำดับทางความคิดยังไมคอยมีความตอเนื่อง 

แสดงถึงลักษณะนิสัยของผูเขียนเปนคนที่มีความตั้งใจในการเขียน มีความเปนระเบียบในการทำงาน

พอสมควร แตยังขาดการวางแผนและความรอบคอบ 

   5. การสำรวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียนโดยใชแบบสอบถาม  

แบบสำรวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน 4 ดาน พบวา 

    5.1 นิสัยดานการผลัดเวลา คะแนนภาพรวมอยูในระดับดี พบขอ 

ที่ควรพัฒนา คือ มีการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลาเมื่อครูมอบหมายใหคนควาหรืออานหนังสือเพิ่มเติม 

และไมมีการเตรียมบทเรียนลวงหนาสำหรับการเรียน 

    5.2 นิสัยดานวิธีการทำงาน คะแนนภาพรวมอยูในระดับดี พบขอ 

ที่ควรพัฒนา คือ ยังมีความรูสึกลังเลที่จะใหครูอธิบายเพิ่มเติมเมื่อไมเขาใจในบทเรียน ไมมี 

ความพยายามในการคนหาคำตอบในการสอบที่ตอบไมได ไมมีความพยายามที่จะทำคะแนน 

ใหดีกวาเดิม เมื่อรูวาตนสอบไดคะแนนนอยกวาเพื่อน และไมมีการใชเวลาวางในการคนควางาน 

ในหองสมุด 

    5.3 ทัศนคติดานการยอมรับในตัวครู คะแนนภาพรวมอยูในระดับดี 

พบขอที่ควรพัฒนา คือ มีความคิดเห็นวาครูตอบคำถามและอธิบายบทเรียนไมเขาใจ ครูตองการ 

ใหนักเรียนประพฤติตัวในแบบอยางที่ครูก็ทำไมได 

    5.4 ทัศนคติดานการยอมรับคุณคาของการศึกษา คะแนนภาพรวม

อยูในระดับดี พบขอที่ควรพัฒนา คือ มีความคิดเห็นวาไมเชื่อวาคนที่มีการศึกษาจะสามารถแกปญหา

ไดดีกวาคนที่ไมมีการศึกษา และไมเชื่อวาการอานหนังสือทำใหคนฉลาดและรอบรูมากขึ้น 
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   การวินิจฉัย 

   จากการเก็บรวบรวมขอมูล วินิจฉัยไดวา นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาว 

เกิดจากสาเหตุ ดังนี้  

   1. สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง จากการสังเกต การสัมภาษณ เยี่ยมบาน 

อัตชีวประวัติ และแบบสำรวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน พบวา เกิดจากปญหาใน 3 ดาน คือ 

    1.1 ปญหาดานรางกาย นักเรียนมีปญหาสุขภาพ มีโรคประจำตัว 

(หอบหืด) 

    1.2 ปญหาดานจิตใจ นักเรียนขาดแรงจูงใจที่จะเผชิญหนาและตอสู

กับปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเองในดานการเรียน 

    1.3 ปญหาดานพฤติกรรมการเรียน นักเรียนตองทำงานเพื่อ 

หารายไดจุนเจือครอบครัว สงผลทำใหขาดการวางแผน การจัดแบงเวลาไมเหมาะสม ขาดเรียนบอย 

เรียนไมทันเพื่อน ไมสงงาน และขาดความรับผิดชอบ มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม 

   2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม พบวา เกิดจากสิ่งแวดลอม 3 ดาน คือ 

    2.1 สาเหตุจากครอบครัว จากการสัมภาษณและเยี่ยมบาน พบวา 

     2.1.1 ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ครอบครัว 

ของนกัเรยีนมฐีานะทางเศรษฐกจิและรายไดตำ่ ครอบครวัมฐีานะยากจน พอแมตองเลีย้งดบูตุรหลายคน 

พอประกอบอาชีพที่มีรายไดไมคอยแนนอน แมมีรายไดนอย ทำใหมีรายไดไมเพียงพอในการดูแล

ครอบครัว สงผลกระทบใหไมมีเงินซื้ออุปกรณในการเรียน และไมมีคาใชจายในการไปเรียนหนังสือ 

     2.1.2 ดานสัมพันธภาพในครอบครัว ไมพบสาเหตุที่เปนปญหา

ในดานดังกลาว 

     2.1.3 ดานการอบรมเลี้ยงดู ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดาน

ดังกลาว 

    2.2 สาเหตุจากโรงเรียน จากการสังเกตและการสัมภาษณ พบวา 

     2.2.1 ดานสภาพในโรงเรียน นักเรียนมีจำนวนมากในแตละ

หองเรียน ทำใหครูไมสามารถดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง อีกทั้งยังมีกฎระเบียบที่เครงครัด นักเรียน

ขาดแคลนวัสดุอุปกรณการเรียน ไมสามารถทำงานตามที่ครูมอบหมายไดตามกำหด และในวันที่ 

มีการเรียนวิชาพลศึกษา ไมมีชุดพละ ถูกครูตักเตือนและลงโทษรุนแรงเปนประจำ ทำใหเกิด 

ความเกรงกลัวตอการลงโทษ ทำใหหลีกเลี่ยงและแกปญหาเฉพาะหนาโดยการไมมาเรียน 

     2.2.2 ดานครู ครูมีภาระงานมากนอกเหนือจากงานการสอน 

ทำใหไมเขาใจปญหาของนักเรียน ไมมีเวลาในการดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง และลงโทษรุนแรง 

     2.2.3 ดานเพื่อน ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 
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     2.2.4 การสนบัสนนุดานตาง ๆ ของโรงเรยีน ไมมทีนุสนบัสนนุ

ในดานการเรียนอยางเพียงพอ 

    2.3 สาเหตจุากสงัคม จากการสงัเกต การสมัภาษณ และเยีย่มบาน พบวา 

     2.3.1 ดานสภาพชมุชน ไมพบสาเหตทุีเ่ปนปญหาในดานดงักลาว 

     2.3.2 ดานเพือ่นบาน ไมพบสาเหตทุีเ่ปนปญหาในดานดงักลาว 

     2.3.3 ดานสือ่มวลชน ไมพบสาเหตทุีเ่ปนปญหาในดานดงักลาว 

   การทำนายผล สามารถหยุดยั้งการออกกลางคันได 

   การใหความชวยเหลือ 

   ผูศึกษาไดใหความชวยเหลือ ดังนี้ 

   1. ใหคำปรึกษารายบุคคล กับ ด.ช.บอล  จำนวน 4 ครั้ง โดยใชเทคนิค

ในการใหการปรกึษา การฟง การใชคำถาม การทวนความ การสะทอนความรูสกึ การเงยีบ การแปลความ 

การใหขอมูล การใหกำลังใจ และการสรุป โดยเริ่มตนดวยการสรางสายสัมพันธ การใชคำถาม เพื่อให

ไดระบายความรูสกึใหไดทบทวนตนเอง และความรูสกึของตนเอง การทวนความและสะทอนความรูสกึ 

เพื่อคนหาตนเอง และสาเหตุใหขอมูลเพื่อใหความรูในการกระตุนความคิดใหเขาใจและตัดสินใจเลือก

แนวทางแกปญหาและพัฒนาตนเองโดยการใชปญญา การวางเปาหมายเพื่อนำไปปฏิบัติใหบังเกิดผล 

ใหกำลังใจโดยการชื่นชมในความรักและความกตัญูที่มีตอพอแม ผลปรากฏวา ด.ช.บอล มีความ

เขาใจตนเองและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ทราบถึงสาเหตุและสามารถเลือกแนวทางในการแกไขปญหา

และมีเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองใหดีขึ้น 

   2. ใหขอมูล พรอมทั้งแนวทางเพื่อสรางความเขาใจและขอความรวมมือ

จากครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา ครูผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอำนวยการ

โรงเรียน และผูปกครอง เกี่ยวกับนักเรียน เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบ 

การศึกษาภาคบังคับ 

   การติดตามผล 

   ผูศึกษาไดติดตามผลหลังจากการใหการปรึกษารายบุคคล โดยใช 

แบบสัมภาษณเพื่อติดตามผล พบวา ด.ช.บอล มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุการขาดเรียนบอย

และไมสงงาน และยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากตัวนักเรียนเองและสิ่งแวดลอม ไดมีการ

วางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียน โดยจะใชวิธีการทำงานเพื่อ 

หารายไดพิเศษเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย และจะแบงเวลาในการทำงานตามที่ครูมอบหมาย เมื่อ

ครูสั่งงานจะรีบทำงานไมใหงานคั่งคาง และตั้งใจเรียนใหจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หากมีงานที่ไมเขาใจ 

จะขอคำปรึกษาจากครูประจำวิชาที่มอบหมายงาน สำหรับในเรื่องของสุขภาพจะดูแลสุขภาพตนเอง

โดยการออกกำลังกายใหสม่ำเสมอ และติดตามทำบัตรประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

จะตอสูกบัปญหาอปุสรรคและแกไขปญหาโดยใชปญญา หากมปีญหาหรอือปุสรรคอืน่ ๆ ทีไ่มสามารถ

แกไขไดจะขอคำปรึกษาจากครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและครูที่ปรึกษา และ 
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มคีวามมุงมัน่ทีจ่ะเรยีนใหจบชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 หลงัจากใหความชวยเหลอืโดยการใหคำปรกึษาแลว 

ผูศกึษาไดตดิตามผลโดยการสอบถามครทูีป่รกึษา ผลปรากฏวา ด.ช.บอล มพีฤตกิรรมในการเรยีนดขีึน้ 

   การสรุปผลและขอเสนอแนะ 

   การสรุปผล 

   จากการศึกษารายกรณี ด.ช.บอล ทำใหทราบสาเหตุที่มีแนวโนม 

ออกกลางคันไดวา เกิดจากสาเหตุของตัวนักเรียนเอง พบวา เปนปญหาในดานรางกาย ดานจิตใจ 

ดานพฤติกรรมการเรียน และสาเหตุจากสิ่งแวดลอม ไดแก สาเหตุจากครอบครัวและโรงเรียน 

เมื่อทำการศึกษารายกรณีแลวพบวา ปญหาที่ดีขึ้น คือ ปญหาที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง ซึ่งในดาน

รางกาย พบวา มีปญหาสุขภาพลดลง ดานจิตใจ พบวา นักเรียนมีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุ

และยอมรบัในสิง่ทีเ่กดิขึน้ และมแีรงจงูใจในการเรยีนมากขึน้ ดานพฤตกิรรมการเรยีน พบวา นกัเรยีน  

มีพฤติกรรมการเรียนดีขึ้น เชน มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ขาดเรียนนอยลง มีการวางแผน

กำหนดเปาหมาย สามารถเลอืกแนวทางในการแกปญหาและพฒันาตนเองในเรือ่งการเรยีนได สำหรบั

ปญหาที่เกิดจากสิ่งแวดลอม พบวา ดานสภาพในโรงเรียน ดานครู และการสนับสนุนดานตาง ๆ  

จากโรงเรียน ครูมีความเขาใจในปญหา ดูแล และใหความชวยเหลือในการจัดหาทุนการศึกษา 

ใหแกนักเรียน สำหรับปญหาที่คงเดิม คือ ปญหาที่เกิดสิ่งแวดลอมที่เปนสาเหตุมาจากครอบครัว 

ในดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมยังคงมีสภาพเชนเดิม 

   ขอเสอแนะ 

   1. ขอเสนอแนะสำหรับตัวนักเรียนเอง 

    นักเรียนควรมีการวางแผนและจัดแบงเวลาใหเหมาะสม ทั้งใน 

ดานการเรียนและการทำงานหารายไดพิเศษ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการเรียนควรนำ 

เปาหมายความมุงหวังทางการเรียนในอนาคตมาเปนแรงจูงใจเพื่อเปนแรงผลักดันใหมีความมุงมั่น 

มานะ พยายามที่จะเผชิญและฟนฝากับปญหาอุปสรรคตาง ๆ เมื่อมีปญหาควรปรึกษาอาจารย  

ผูปกครอง และควรใสใจในการดูแลสุขภาพของตนเองใหมากขึ้น 

   2. ขอเสนอแนะสำหรับผูเกี่ยวของกับนักเรียน 

    2.1 บุคลากรในโรงเรียน ไดแก ผูอำนวยการโรงเรียน ครูที่ปรึกษา 

ครูประจำวิชา ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนควรมีความเขาใจในพัฒนาการ 

ของวัยรุน รวมกันดูแลและใหกำลังใจในเรื่องการเรียนแกนักเรียนอยางสม่ำเสมอ เพื่อชวยกัน 

ประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

    2.2 เพื่อนนักเรียนควรเปนผูใหคำปรึกษาที่ดีในเรื่องตาง ๆ ได 

    2.3 ผูปกครองควรดูแลเอาใจใสและหาแนวทางแกไขเกี่ยวกับ 

ปญหาดานสุขภาพของนักเรียนอยางจริงจัง 
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    2.4 ผูปกครองและบุคลากรในโรงเรียนควรมีการติดตอสื่อสาร 

ทันที เมื่อพบวานักเรียนขาดเรียน และมีการเยี่ยมบาน พูดคุยเกี่ยวกับดานการเรียนหรือพฤติกรรม

ของนักเรียนอยางสม่ำเสมอ 

    2.5 โรงเรียนควรมีผูที่สามารถเปนที่ไววางใจใหนักเรียนไดพูดคุย 

ระบายความไมสบายใจหรือใหคำปรึกษากับนักเรียนได 

    2.6 โรงเรียนควรจัดหาทุนการศึกษาใหนักเรียน 

    2.7 โรงเรยีนควรจดัหาอาชพีเสรมิเพือ่ชวยใหนกัเรยีนไดมรีายไดพเิศษ 

   3. ขอเสนอแนะสำหรับผูสนใจศึกษา 

    ผูทีส่นใจในการศกึษาควรมนีกัจติวทิยาบำบดัเขามามสีวนรวมในการให

ความชวยเหลอืนักเรียน 
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ครูที่ปรึกษา : ระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

 ครทูีป่รกึษาเปนบคุคลหนึง่ทีม่บีทบาทสำคญัทีจ่ะสงเสรมิสนบัสนนุใหระบบการแนะแนว

ในโรงเรียนประสบความสำเร็จ ดังแผนภาพตอไปนี ้

ตอนที่ 4 
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 เพื่อใหระบบการแนะแนวในโรงเรียนสามารถดำเนินการประสานความรวมมือระหวาง

ครูแนะแนวที่รับผิดชอบบริการแนะแนว สงเสริมสนับสนุนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และ 

รับการสงตอนักเรียนที่มีปญหาจากครูที่ปรึกษา จึงควรทำความเขาใจภาระงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในสวนภาระหนาที่ของครูที่ปรึกษาที่เชื่อมโยงกับบริการแนะแนว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. °“√√Ÿâ®—°π—°‡√’¬π‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ : √Ÿâ®—°π—°‡√’¬π 

 1.1 ความสำคัญในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

  ดวยความหลากหลายของนักเรียนแตละคน ซึ่งมีพื้นฐานความเปนมาของชีวิต 

ที่แตกตางกัน ผานการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมหลายลักษณะทั้งดานบวกและดานลบ ดังนั้น  

การรูจักขอมูลที่จำเปนเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเปนสิ่งสำคัญ เพราะชวยใหครูที่ปรึกษามีความเขาใจ

นักเรียนมากขึ้น สามารถนำขอมูลมาวิเคราะห เพื่อชวยเหลือสงเสริมและพัฒนานักเรียนไดอยาง 

ถูกตอง 

 1.2 วัตถุประสงคในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

  1.2.1 เพื่อใหครูที่ปรึกษาไดรูจักและเขาใจนักเรียนมากขึ้น 

  1.2.2 เพื่อชวยใหนักเรียนมีโอกาสที่จะรูจักและเขาใจตนเองในดานตาง ๆ  

มากขึ้น เชน ดานความสามารถ ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพของตนเอง เปนตน 

  1.2.3 เพื่อนำผลจากการรวบรวมขอมูลของนักเรียนเปนรายบุคคล มาประกอบ

ในการวางแผน ปองกัน ชวยเหลือ และพัฒนานักเรียน 

 1.3 หลักการในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

  1.3.1 เครื่ องมือและวิธีการในการศึกษาและรวบรวมขอมูลนัก เรียน 

มีหลายชนิด แตละชนิดมีคุณสมบัติที่เฉพาะจึงไมมีเครื่องมือหรือวิธีการใดที่ดีที่สุดและใหผล 

ไดครบถวน ดังนั้น ควรใชเครื่องมือและเทคนิคหลาย ๆ วิธีที่เหมาะสมสอดคลองกับนักเรียน 

  1.3.2 ขอมูลตาง ๆ ของนักเรียน ถือเปนความลับ เพื่อใหนักเรียนเกิดความ 

ไววางใจและยินดีใหความรวมมือใหขอมูล 

  1.3.3 เมือ่เกบ็รวบรวมขอมลูของนกัเรยีนแลว ครคูวรชวยเหลอืนกัเรยีนควบคูกนั

ไปในเวลาเดียวกัน เพราะถาครูเก็บขอมูลเพื่อจะไดรูจักนักเรียนเพียงอยางเดียว แลวไมไดชวยเหลือ

นักเรียนก็ไมเกิดประโยชนแตอยางไร จะทำใหนักเรียนรูสึกวาไมไดประโยชนและเสียเวลาในการ 

ใหความรวมมือในการเก็บขอมูล 

  1.3.4 การเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนควรเก็บใหเปนปจจุบันและเก็บ 

อยางเปนระบบ นำมาใชไดสะดวก และทันเหตุการณ 
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  ประเภทของขอมูลที่ควรเก็บรวบรวม ไดแก 

  1) ขอมูลสวนตัว 

  2) ขอมูลสุขภาพและลักษณะทางรางกาย 

  3) ขอมูลประวัติครอบครัว 

  4) ขอมูลประวัติการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

  5) ขอมูลความสามารถและความถนัด 

  6) ขอมูลกิจกรรมที่สนใจ 

  7) ขอมูลการปรับตัวทางดานอารมณและสังคม 

  8) ขอมูลแผนการหรือโครงการในอนาคต 

  นอกจากนี้ครูที่ปรึกษาอาจมอบหมายใหนักเรียนเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับตนเอง

ไวในแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งนักเรียนจะนำไปใชในการสัมภาษณเขาศึกษาตอ ขอสมัครรับ

ทุนการศึกษา ฯลฯ ขอมูลที่นักเรียนเก็บไวในแฟมสะสมผลงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ 

  สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของนักเรียน ไดแก ประวัติสวนตัว ประวัติครอบครัว 

ผลการเรียน ความสามารถพิเศษ กิจกรรมที่สนใจทำในเวลาวาง เปนตน 

  สวนที่ 2 พัฒนาการตนเอง คือ การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในและ 

นอกโรงเรียน การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เปนการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เชน เปนนักดนตรี

ในวงดุริยางค นักฟุตบอล เชียรลีดเดอรในงานกีฬาสี หัวหนาชมรมและชุมนุมตาง ๆ เปนตน 

  สวนที่ 3 ผลงาน อาจนำเสนอไดเปน 4 รูปแบบ คือ 

    รูปแบบที่ 1  ผลงานที่เปนเกียรติบัตรจากการเขารวมกิจกรรมหรือ

ชนะการแขงขันตาง ๆ  

    รูปแบบที่ 2 ผลงานที่เปนรูปภาพจากการทำกิจกรรมตาง ๆ พรอม

คำบรรยายแสดงวัน เวลาในการเขารวมกิจกรรม และสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรม 

    รูปแบบที่ 3 ผลงานที่เปนภาระงานหรือชิ้นงานที่นักเรียนทำสง 

ในวิชาตาง ๆ ที่นักเรียนคัดเลือกมานำเสนอ พรอมทั้งระบุเหตุผลในการคัดเลือกภาระงานนั้น ๆ 

    รูปแบบที่ 4 ผลงานที่เปนการสืบคนขอมูลจากสื่อตาง ๆ เชน 

หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร สื่อ อินเทอรเน็ต ในดานที่นักเรียนสนใจพรอมระบุความสำคัญ 

ของงานที่นักเรียนสืบคนมา 

  ครูที่ปรึกษาอาจใหนักเรียนนำแฟมสะสมงานนักเรียนหนาชั้นเรียน เพื่อให

นักเรียนไดแสดงความเปนตัวเองใหเพื่อนและครูไดรูจักตนเองมากขึ้น การซักถามเพิ่มเติมจากเพื่อน

และครูจะชวยใหนักเรียนทำความกระจางแกตนเองและยังเปนการฝกซอมตอบคำถามเกี่ยวกับ 

แฟมสะสมงานของตนเองอีกดวย 
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 1.4 วิธีดำเนินการ 

  1.4.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  1.4.2 การสัมภาษณนักเรียน/ผูปกครอง/เพื่อน 

  1.4.3 การใชแบบวัด/แบบสอบถาม/เครื่องมืออื่น ๆ 

  1.4.4 การเยี่ยมบานนักเรียน 

  การรวบรวมขอมูลใหไดขอเท็จจริง เพื่อนำไปสูการชวยเหลือ สงเสริมพัฒนา 

ที่เหมาะสมนั้น นอกจากครูที่ปรึกษาจะรูและเขาใจคุณสมบัติของเครื่องมือแตละชนิดเปนอยางดีแลว 

ครูที่ปรึกษาจะตองมีทักษะหรือศิลปะที่ใหผู เรียนเปดเผยขอมูลที่ เปนขอเท็จจริงของตนเอง 

ดวยความรูสึกที่ปลอดภัย และมั่นใจวาจะไดรับการชวยเหลืออยางเต็มความสามารถ ซึ่งทักษะ 

ที่จำเปนตองใช ไดแก 

  ทักษะการสังเกต ครูตองใชการสังเกตเพื่อรับรูความรูสึก ความพรอมของ

นักเรียนที่แสดงออกดวยกิริยา ทาทาง และพฤติกรรมตาง ๆ ที่ไมใชคำพูด เชน สีหนา สายตา  

น้ำเสียง และพฤติกรรมอื่น ๆ ใหการพูดคุยกับผูเรียนเปนไปดวยความเขาใจ เห็นใจ ซึ่งจะชวยให 

ผูเรียนรูสึกเปนกันเอง กลาที่จะพูดคุยเปดเผยความคิดเห็นหรือความรูสึกที่แทจริง 

  ทักษะการฟง การฟงที่มีประสิทธิภาพทักษะครูควรสนใจสิ่งที่นักเรียนสื่อสาร

ออกมา มิใชเพียงคำพูดเทานั้น แตตองเปนการฟงที่สามารถสัมผัสถึงความรูสึกของผูพูดได ซึ่งไดมา

จากเนื้อหา น้ำเสียง การสังเกต สีหนา แววตา กิริยา ทาทาง ของผูพูดขณะพูด และตองเปนการฟง 

ที่ไมเปนอคติ ไมคิดตอตานคัดคาน 

  ทักษะการถาม การถามจะชวยใหนักเรียน ไดทบทวนตัวเอง ซึ่งบางประเด็น 

อาจไมเคยคิดมากอน ดังนั้น การถามจึงเปนการถามเพื่อชวยใหนักเรียนไดไตรตรองเขาใจตนเอง  

และนำไปสูการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเอง เชน คำถามที่ลงทายดวย เชนไร อยางไร อะไรบาง 

วิธีใด รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงคำถาม ลงทายดวย ทำไม เพราะคำถามลักษณะนี้มักจะนำไปสู 

การใชเหตุผลตาง ๆ ที่ไมเปนจริงได 
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2. °“√„Àâ¢âÕ π‡∑» : ‡æ’¬√„Àâªí≠≠“ 

 2.1 ความสำคัญของการใหขอสนเทศ 

  โลกปจจุบันเปนโลกยุคขอมูลขาวสาร การใหนักเรียนไดเรียนรูแหลงขอมูล 

การเลือกรับขอมูลขาวสารและปรับตัวไดอยางเหมาะสม จะนำไปสูการพัฒนาตนเองไดอยาง 

เต็มตามศักยภาพ มีชีวิตที่มีความสุข สำเร็จ และเปนประโยชน 

 2.2 วัตถุประสงคของการใหขอสนเทศ 

  2.2.1 นักเรียนไดรับขาวสาร ขอมูล ความรู และมีความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง 

สิ่งแวดลอม รูโลกกวางทางการศึกษา อาชีพและสังคม 

  2.2.2 นักเรียนสามารถใชขอมูลที่เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต และการ

ตัดสินใจแกปญหา 

 2.3 หลักการของการใหขอสนเทศ 

  2.3.1 การใหขอสนเทศ ตองคำนึงถึงพัฒนาการของนักเรียน และสอดคลองกับ

ความสนใจ ความตองการของนักเรียน ซึ่งเปนประโยชนตอนักเรียนครอบคลุมทั้งดานการศึกษา  

การอาชีพ และการปรับตัว ทักษะชีวิต 

  2.3.2 ขอสนเทศตองทันสมัย เปนปจจุบัน 

 2.4 วิธีดำเนินการ 

  2.4.1 จัดกิจกรรมชั่วโมงโฮมรูม 

  2.4.2 มอบหมายใหนักเรียนจัดปายนิเทศ 

  2.4.3 เชิญวิทยากร/มอบหมายใหนักเรียนเชิญวิทยากรมาบรรยาย 

  2.4.4 นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 

  2.4.5 ปฐมนิเทศ 

  2.4.6 ปจฉิมนิเทศ 

 2.5 ขอบขายการใหขอสนเทศ 

  2.5.1 ดานการศึกษา 

  2.5.2 ดานอาชีพ 

  2.5.3 ดานชีวิตและสังคม 

 ตัวอยางเรื่อง/กิจกรรมเพื่อการใหขอสนเทศ 

 ดานการศึกษา 

 • เทคนิคการจำ 

 • เทคนิคการเรียนดี 

 • เกณฑการจบหลักสูตร 

 • การประเมินผลการเรียน 
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 • การเตรียมตัวสอบ 

 • การใชหองสมุด 

 • Website ที่นาสนใจ 

 ดานอาชีพ  

 • อาชีพในฝน 

 • อาชีพสุจริต 

 • อาชีพสุดฮิต 

 • อาชีพของบิดา/มารดา (อาจเชิญบิดา/มารดาของนักเรียนในชั้นมาเลาเกี่ยวกับ 

  อาชีพใหนักเรียนฟง) 

 ดานอาชีพและสังคม 

 • วาเลนไทนที่แทจริง 

 • Chat ใหปลอดภัย 

 • ภัยบุหรี่ 

 • การระบายความเครียด 

 • ขาวเลาเชานี้ (ใหนักเรียนนำเรื่องราวที่เปนขาว เชน ภัยสังคม กิจกรรมที่นาสนใจ  

  ฯลฯ) 

 • ความพอเพียง 

 • งานอดิเรกของฉัน 

 • โรงเรียนนาอยู 

 • วันแม วันพอ และวันอื่น ๆ ตามเทศกาล 

 • โรคภัย 

 • อุบัติเหตุ 

 • เพื่อนที่นาคบ  

 • เลนเกมคอมพิวเตอรอยางสรางสรรค 

 • กินอะไรจึงสวย/หลอ 

 

3. °“√„Àâ§”ª√÷°…“ : ª√÷°…“Õÿàπ„® 

 3.1 ความสำคัญของการใหการปรึกษา (Counseling) 

  การใหการปรึกษา หมายถึง กระบวนการที่มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล อาศัย 

การสื่อสารแบบสองทาง ระหวางบุคคลหนึ่งในฐานะผูใหการปรึกษา ซึ่งทำหนาที่เอื้ออำนวย 

ใหอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเปนผูรับการปรึกษา ไดคนหาและเขาใจสิ่งที่เปนปญหาและแสวงหาหนทาง 

แกไขปญหาเหลานั้นไดดวยตนเอง (จีน แบรี่, 2537) 
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  บุคคลสำคัญที่จะใหการปรึกษาแกนักเรียน คือ ครูที่ปรึกษา เนื่องจาก 

  3.1.1 ครูที่ปรึกษาจะเปนบุคคลสำคัญในการดูแล ชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา

นักเรียนอยางตอเนื่อง 

  3.1.2 ครูที่ปรึกษาเปนบุคคลที่ใกลชิดนักเรียนมากที่สุด 

  3.1.3 นักเรียนคาดหวังใหครูที่ปรึกษาเปนที่พึ่งทางใจ ใหความอบอุน ตอจาก

พอแม 

 3.2 วัตถุประสงค 

  เพือ่ชวยใหนกัเรยีนสามารถคดิ ตดัสนิใจ และแกปญหาดวยตนเองไดอยางรอบคอบ

และเหมาะสม 

 3.3 วิธีดำเนินการ 

  การใหคำปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียน สำหรับครูที่ปรึกษามีกระบวนการที่เปน 

ขั้นตอนและทักษะการปรึกษาที่นำมาใช เพื่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่มารับคำปรึกษา ดังแสดงเปน

แผนภาพ ตอไปนี้ 

ขั้นตอน วิธีการและทักษะ ผลที่เกิดกับนักเรียน 

1. สรางสัมพันธภาพ • ใหการตอนรับ • เกิดความอบอุนใจ 

• ใหความใสใจ • คลายความเครียด 

• ตั้งคำถาม • ไววางใจ 

  • อยากบอกเรื่องราวของตัวเอง 

2. ใหการสนับสนุน 

ทางอารมณ 

• สะทอนความรูสึก • เกิดความอบอุนใจ 

• ใหความใสใจ • ผอนคลายทางอารมณ 

• รับฟง • มีกำลังใจ 

  • ไววางใจ 

  • อยากบอกเรื่องราวของตัวเอง 

3. สำรวจปญหา • ตั้งคำถามที่เหมาะสม • สำรวจปญหา 

• ทวนความ • สำรวจตนเอง 
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ขั้นตอน วิธีการและทักษะ ผลที่เกิดกับนักเรียน 

4. เขาใจปญหา/

สาเหตุ/ 

ความตองการ 

• 

• 

• 

สรุปความ 

อธิบาย/ชี้ประเด็น 

ใหกำลังใจ 

• 

• 

เขาใจปญหา/สาเหตุ 

คิดแกปญหา 

5. วางแผนแกปญหา • 

 

• 

• 

• 

• 

ชวยใหนักเรียนทบทวนการตัดสินใจ 

และสรุปความเขาใจ 

สงเสริมใหเห็นคุณคาในตนเอง 

สนับสนุนจุดแข็งของนักเรียน 

เสนอทางเลือก 

ชี้ผลที่ตามมา 

• 

• 

• 

• 

• 

มีเปาหมาย 

สำรวจทางเลือกและผล 

วางแผนแกปญหา 

มีกำลังใจ 

ตัดสินใจดวยตนเอง 

6. ยุติ • 

• 

• 

• 

ทบทวนการตัดสินใจ 

สงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง 

เสริมแรงใหเกิดการปฏิบัติ 

ใหกำลังใจ 

• 

• 

• 

• 

ทบทวนการตัดสินใจ 

สรุปความเขาใจ 

มีแรงจูงใจนำไปปฏิบัติ 

เกิดความมั่นใจ 

 สำหรับทักษะการปรึกษาที่ครูที่ปรึกษาควรมีและนำมาใชระหวางการใหคำปรึกษา 

แกนักเรียนเพื่อผลประโยชนตอกระบวนการใหการปรึกษา มีดังนี้ 

ทักษะการฟง 

ผล 

เปนทกัษะสำคญัในการใหคำปรกึษา ทีเ่ปนการรบัฟง 

ความคิด อารมณ ความรูสึกของผูรับคำปรึกษา 

  • งดทำกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อตั้งใจฟงผูที่มาปรึกษา 

• แสดงทาท ีและใชคำพดูทีแ่สดงใหเหน็วากำลงั 

 สนใจฟง และยอมรับผูมารับการปรึกษา 

• ฟงเนื้อหาสาระ อารมณ ความรูสึก ฟงจากคำพูด  

 พรอมสังเกต น้ำเสียง สีหนา กิริยา ทาทาง  

 อยางละเอียด 

 • ชวยใหผูใหการปรึกษาสามารถจับประเด็น 

 สำคัญของเรื่องราวหรือสิ่งที่ผูรับคำปรึกษา 

 สื่อสารออกมาได 

• ชวยใหผูใหคำปรึกษาและผูรับคำปรึกษา 

 เกิดความเขาใจปญหาตรงกัน 

• ผูรับคำปรึกษาไดระบายความคิด อารมณ  

 ความรูสึกที่เปนปญหา เพื่อนำไปสูการแกไข 

 ปญหา 



128 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

ทักษะการถาม ผล 

เปนการตั้งคำถามใหผูรับการปรึกษา บอกความคิด 

อารมณ ความรูสึก และเรื่องราวที่ตองการปรึกษา 

และใชในการคนหาขอมูลเพิ่มเติม 

  ใชคำถามเปด เชน อยางไร อะไร ทีไ่หน เพราะอะไร 

เพื่อเอื้อใหผูรับคำปรึกษาพูด เปดเผย ความคิด 

ความรูสึก และปญหา 

ใชคำถามปด เพือ่ตรวจสอบความเขาใจ และตดัสนิใจ 

ใชเปดการสนทนา ใชกระตุนใหผูรับการปรึกษา 

เปดเผยเรื่องราว เพื่อนำเขาสูประเด็นสำคัญ 

เพื่อความชัดเจน และเห็นรูปธรรมของปญหา 

ใชเมื่อมีขอสงสัย ไมเขาใจ ไมชัดเจน 

 • ทำใหสามารถเขาใจผูรับคำปรึกษา 

• ชวยใหผูรับคำปรึกษาไดสำรวจและเขาใจ 

 ตนเองมากขึ้น 

• ชวยใหผูรับคำปรึกษาไดจัดลำดับความคิด 

 ของตนเอง 

ทักษะการ 

ทวนความ 

เปนการตรวจสอบความเขาใจและใหผูรับคำปรึกษา

หยุดคิดในสิ่งที่เขาพูด 

  พูดในสิ่งที่ผูรับคำปรึกษาไดบอกเลา หรือพูดไปแลว

อีกครั้งหนึ่ง การทวนความเฉพาะสาระสำคัญที่ผูรับ

คำปรกึษาสือ่ออกมา โดยไมมกีารเพิม่เตมิความคดิเหน็

ของผูรับคำปรึกษา 

 • เปนการแสดงการรับรู ความสนใจ และ 

 ความเขาใจของผูใหคำปรึกษาที่มีตอผูรับ 

 คำปรึกษา 

• เพื่อใหผูรับคำปรึกษาสำรวจตนเอง และจัด 

 ลำดับความคิด 

• ชวยกระตุนใหผูรับคำปรึกษาอยากสื่อสาร 

 มากขึ้น 

ผล 

ผล 
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ทักษะการสะทอนความรูสึก 

เปนการแสดงถึงการรับรูและเขาใจสภาวะอารมณ 

ความรูสึกที่อยูเบื้องหลังคำพูดและพฤติกรรมของ

ผูรับการปรึกษาแลวสะทอนกลับใหผูรับการปรึกษา

ไดรับรูและเขาใจตนเอง 

  ตีความหมายคำพูดของผูรับคำปรึกษาออกมา 

เปนความรูสึก โดยใชทักษะการฟงและสังเกต 

รวมรับรูอารมณ ความรูสึกของผูรับคำปรึกษา 

เลือกใชคำแสดงอารมณที่ตรงกับความรูสึกของ 

ผูรับการปรึกษามากที่สุด ใชภาษาที่เขาใจงาย  

และสะทอนทันที โดยใชน้ำเสียง ทาทางอบอุน  

เปนมิตร และมีการตรวจสอบเมื่อสะทอนแลว 

 • ชวยใหเขาเขาใจความรูสึกที่แทจริง 

 ของตนเอง 

• แสดงถงึความเขาใจสภาวะอารมณ ความรูสกึ 

 ของเขา 

ทักษะการ 

สรุปความ 

เปนการสรุปเนื้อหา และความรูสึกที่ผูรับ  

คำปรึกษาพูด/แสดงมา เพื่อความชัดเจน 

ในประเด็นสำคัญ 

  รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการใหคำปรึกษา 

ในประเด็นสำคัญที่ผูรับคำปรึกษาสื่อสารออกมา  

ไมวาจะเปนความคิด อารมณ ความรูสึก และ

พฤติกรรม แลวประมวลดวยคำพูดสั้น ๆ ใหได 

ใจความสำคัญ เปนระยะ ระยะ หรือเมื่อจบ 

การใหคำปรึกษา 

 • ชวยใหผูรับคำปรึกษาและผูใหคำปรึกษาได 

 เขาใจเรือ่งราวทัง้หมดทีพ่ดูคยุกนัอยางชดัเจน  

 และตรงกัน 

• เกิดความชัดเจนในประเด็นสำคัญ 

ผล 

ผล 
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4. °“√®—¥«“ßµ—«∫ÿ§§≈ : „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ 

 4.1 ความสำคัญของการจัดวางตัวบุคคล 

  หากบุคคลไดทำงานและดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับความตองการของตนเอง 

ก็จะทำใหบุคคลมีความสุขในการทำงานและดำเนินชีวิต สงผลใหการทำงานมีประสิทธิภาพและสังคม

เกิดความสงบสุข 

 4.2 วัตถุประสงค 

  เพื่อใหการสนับสนุนสงเสริม และชวยเหลือนักเรียนใหมีโอกาสไดรับบริการ 

และประสบการณที่ เหมาะสมกับความตองการและคุณลักษณะในการพัฒนาความสามารถ  

ความถนัด และความสนใจอันจะนำไปสูการพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ 

 4.3 หลักการ 

  4.3.1 บริการจัดวางตัวบุคคลควรจะเปนบริการเพื่อนักเรียนทุกคน โดยมุงให

นักเรียนทุกคนไดรับประโยชนจากสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด 

  4.3.2 ควรคำนงึถงึความแตกตางระหวางบคุคล ตองเขาใจนกัเรยีนในแบบทีเ่ขาเปน 

  4.3.3 การใชคนใหเหมาะสมกับงาน พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความถนัด และ

ความชอบของนักเรียน ใหเขากับธรรมชาติของวิชาที่เรียนมาและงานที่ทำ 

  4.3.4 สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความนิยมในดานอาชีพ ความ

ตองการของตลาด จึงเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาเชนกัน 

  4.3.5 สิทธิเสรีภาพในการเลือกโอกาสและการตัดสินใจของนักเรียนตองไมถูก

วางตัวโดยขัดกับความตองการ ความสนใจ และคานิยมของเขา 

 4.4 วิธีดำเนินการ 

  4.4.1 จัดนักเรียนเขาชั้นเรียน 

  4.4.2 จัดใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมที่เหมาะสมตามความถนัด ความสนใจ 

  4.4.3 จัดใหนักเรียนไดเลือกวิชาเรียนที่เหมาะสมตามความถนัด ความสนใจ 

เปาหมายชีวิต 

  4.4.4 จัดใหนักเรียนไดเรียนซอมเสริม 

  4.4.5 สงนักเรียนไปขอรับทุนการศึกษา และการชวยเหลืออื่น ๆ ตามความ

ตองการจำเปน 

  4.4.6 สงนักเรียนไปรับการชวยเหลือ ดานสุขภาพอนามัย ปญหาอื่น ๆ 

  4.4.7 สงนักเรียนไปแขงขันตามความถนัด 

  4.4.8 สงนักเรียนเขาคายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ความสามารถตาง ๆ 
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5. °“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈ : ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕµ‘¥µ“¡ 

 5.1 ความสำคัญของการติดตามประเมินผล 

  การติดตามผลเปนกิจกรรมหนึ่ งที่ครูจัดขึ้นเพื่อติดตามนักเรียนที่ ไดรับ 

การดูแลชวยเหลือไปแลววาผลการชวยเหลือเปนอยางไร 

  การติดตามผลมีความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการดำเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

เพราะจะทำใหการปฏิบัติหนาที่ของครูที่ปรึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยครูมักจะใหความสำคัญ

กบัการรูจกันกัเรยีนเพยีรใหปญญา ปรกึษาอุนใจ และใหความชวยเหลอื โดยละเลยการเอือ้เฟอตดิตามผล 

ดวยครูเห็นวาสามารถชวยเหลือนักเรียนไดดี ประกอบกับการติดตามผลมีปญหาอุปสรรคในการ 

ดำเนินการ โอกาสในการติดตามไมเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงานและติดตอกับนักเรียนไดยากลำบาก 

แทจริงแลว การเอื้อเฟอติดตามผลมีความสำคัญไมนอยไปกวากิจกรรมอื่น ๆ เพราะการติดตาม 

จะชวยใหครูทราบขอมูลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนภายหลังการไดรับความชวยเหลือ 

 5.2 วัตถุประสงค 

  5.2.1 เพื่อติดตามขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู 

  5.2.2 เพื่อตรวจสอบนักเรียนที่ลาออกจากสถานศึกษากลางคันวามีปญหา 

และอุปสรรคอยางไร 

  5.2.3 เพื่อทราบความกาวหนาดานตาง ๆ ของนักเรียน เชน โอกาสในการ

ศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการใชชีวิตในสังคม 

  5.2.4 เพื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา 

อาชีพจากนักเรียนเพื่อประโยชนในการปรับปรุงบริการแนะแนวของโรงเรียน อันจะเกิดประโยชน 

ตอนักเรียนคนอื่น ๆ ตอไป 

  5.2.5 เพื่อสำรวจปญหาตาง ๆ อันจะเกิดประโยชนตอการพิจารณาปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรและบริการแนะแนวของโรงเรียน 

  5.2.6 เพือ่สรางสมัพนัธภาพทีด่รีะหวางโรงเรยีนกบัชมุชน แสวงหาความรวมมอื

จากหนวยราชการ องคกรตาง ๆ บรษิทั รานคา ฯลฯ เพือ่ประโยชนในการจดัหางานใหแกเดก็นกัเรยีน 

 5.3 หลักการของการเอื้อเฟอติดตามผล 

  หลักการสำคัญเพื่อมุงพัฒนาและชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียน สรุปไดดังนี้ 

  5.3.1 การเอื้อเฟอติดตามผลควรเนนการติดตามรายบุคคล เพื่อสำรวจวา

นักเรียนแตละคนที่รับการชวยเหลือไปแลวเปนอยางไร เพื่อนำไปสูการปรับปรุงพัฒนาการจัด

กิจกรรมตาง ๆ ในโอกาสตอไป 

  5.3.2 ครูที่ปรึกษาควรติดตามผลอยางเสม่ำเสมอและเปนระบบ 

  5.3.3 ควรนำขอมูลจากการติดตามผลมาพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆ  

เพื่อชวยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งควรมีการเผยแพรขอมูลใหนักเรียนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
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 5.4 วิธีการติดตามผล 

  วิธีการติดตามและประเมินผลมีหลายวิธี เชน การสัมภาษณนักเรียน ผูปกครอง 

นายจางของศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จ การใชแบบสอบถาม การประชุมศิษยเกา การสงจดหมาย/

ไปรษณียบัตร เพื่อติดตามผลผูสำเร็จการศึกษา การประชุมผูปกครอง การประชุมครู การประชุม

นายจาง เพื่อหารือความตองการผูสำเร็จการศึกษาในแตละสาขาอาชีพ การสนทนาทางโทรศัพท 

เปนตน นอกจากนี้ในปจจุบันซึ่งมีความกาวหนาทางการสื่อสารจึงทำใหมีเครื่องมือในการติดตอ

ประเมินผลเพิ่มอีกหลายรูปแบบ รวดเร็ว ทำใหกระบวนการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

แตบุคลากรที่ทำหนาที่ในการติดตามและประเมินผล ตองศึกษาและทำความเขาใจขอดีและขอจำกัด

ของวิธีการและเครื่องมือแตละชนิดใหชัดเจนกอนที่จะตัดสินใจเลือกใช 

  ครูที่ปรึกษาดำเนินการตามภาระหนาที่โดยใชองคความรู พัฒนาการและ

บุคลิกภาพของเด็กแตละวัย ปญหานักเรียนและวิธีการชวยเหลือ เปนพื้นฐานในการดูแลนักเรียน 

และเชือ่มโยงบรกิารรวบรวมขอมลูนกัเรยีน บรกิารสนเทศ บรกิารจดัวางตวับคุคล บรกิารใหการปรกึษา 

และบริการติดตามผล ตามรายละเอียดขางตนดวยการทำโฮมรูม การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  

การคัดกรองและจัดกลุมนักเรียน การสงเสริม พัฒนานักเรียน เมื่อพบนักเรียนกลุมเสี่ยง หรือมีปญหา 

ครูที่ปรึกษาจะตองเฝาระวังและดูแลผลเปนพิเศษ หากเกินความสามารถควรสงตอบริการ 

แนะแนวของโรงเรียนเพื่อรวมกันแกปญหา เมื่อแกไขไดแลวบริการแนะแนวจึงสงกลับครูที่ปรึกษา 

แตถาประเมินผลแลว จำเปนตองสงผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงควรประสานผูปกครองใหรับทราบ 

และสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อชวยเหลือจนเปนปกติ บริการแนะแนวรับกลับสงกลับครูที่

ปรึกษา โดยมีครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา และผูปกครองรวมกันเฝาระวัง/พัฒนาตอไป  

  จากภาระหนาที่ของครูที่ปรึกษาในระบบการแนะแนวดังกลาวมาแลว สามารถ

สรุปเปนตารางแนวทางการดำเนินงาน ดังตอไปนี้ 
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 ครูที่ปรึกษาจะเขาใจและสงเสริมนักเรียนใหประสบความสำเร็จทั้งดานชีวิต และการ

ศึกษาได รวมทั้งปรับตัวเขากับนักเรียน ควรไดทำความเขาใจพัฒนาการและบุคลิกภาพในแตละวัย

ของนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 (อายุ 6-9 ป) 

  1.1 ลักษณะทางรางกาย 

   1.1.1 มีความคลองแคลววองไว ไมคอยอยูนิ่ง 

   1.1.2 มีปญหาเกี่ยวกับการควบคุมกลามเนื้อในการปฏิบัติงานนาน ๆ 

   1.1.3 มักติดโรคงาย 

  1.2 ลักษณะทางสังคม 

   1.2.1 เริ่มรูจักการคบเพื่อน 

   1.2.2 จะปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางเครงครัด ไมบิดพลิ้ว และไมมีการ 

ยืดหยุน ทุกสิ่งเปนจริงเปนจัง 

   1.2.3 การทะเลาะ การแขงขัน การคุยโออวด การตอสู เปนธรรมดา 

ของเด็กวัยนี้ 

  1.3 ลักษณะทางอารมณ 

   1.3.1 จะมีอารมณออนไหวงายตอการติเตียน และการเยาะเยยถากถาง 

ชอบการชมเชย และการยอมรับ เด็กวัยนี้จะนิยมชื่นชมครู 

   1.3.2 ตองการสรางความพอใจใหครู ชอบที่จะปรนนิบัติครู และจะปฏิบัติ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางดีที่สุด 

  1.4 ลักษณะทางสติปญญา 

   1.4.1 มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ 

   1.4.2 ชอบพูดมากกวาเขียน ตอบคำถามแบบนกแกวนกขุนทอง ไมรูวา 

คำตอบนั้นถูกหรือผิด 

 2. ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 (อายุ 9-12 ป) 

  2.1 ลักษณะทางรางกาย 

   2.1.1 โดยทั่วไปเด็กหญิงวัยนี้เติบโตเร็วกวาเด็กชาย เด็กหญิงสวนใหญ 

ยางเขาสูวัยสาว รูปรางเปลี่ยนไป ตองปรับตัวทั้งทางรางกายและจิตใจ เด็กจะเปนกังวลและ 

ในขณะเดียวกันจะมีความอยากรูอยากเห็นสูง 

   2.1.2 เด็กชายชอบเลนรุนแรง 

   2.1.3 สามารถทำงานละเอียดไดดีขึ้น 



ระบบการแนะแนวในโรงเรียน 137

  2.2 ลักษณะทางสังคม 

   2.2.1 กลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กวัยนี้มาก เด็กตองการ 

เปนคนดังในหมูเพื่อนมากกวาจะเชื่อฟงครู ซึ่งตางจากเด็กประถมศึกษาตอนตน มีการขัดแยงกัน

ระหวางกลุม 

   2.2.2 นิยมกีฬาที่เลนเปนทีมมากขึ้น มีความรักพวกพองมากขึ้น 

  2.3 ลักษณะทางอารมณ 

   2.3.1 สามารถยอมรับกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตัวได 

มีเหตุผล รูจักพิจารณาสิ่งตาง ๆ ดวยใจเปนธรรมมากขึ้น 

   2.3.2 มีความขัดแยงกันระหวางขอตกลงของกลุมตาง ๆ และกฎของผูใหญ

ที่ไมสอดคลองกับความคิดของเด็กวัยนี้อาจกอใหเกิดปญหาได 

   2.3.3 จะนิยมคนดัง คนเกง มีการติดใจแบบหวือหวา ซึ่งอาจเปนการติดใจ

ครู นักกีฬา หรือดารา 

  2.4 ลักษณะทางสติปญญา 

   2.4.1 มีความอยากรูอยากเห็นในทุก ๆ เรื่อง และสนใจชั่วระยะเวลาสั้น ๆ 

ซึ่งการที่เด็กเปลี่ยนความสนใจจากเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องธรรมดา ไมไดหมายความวา

เด็กมีความคิดสับสน 

   2.4.2 ตองการความเปนอสิระ แตในขณะเดยีวกนักย็งัตองการความชวยเหลอื 

   2.4.3 ตั้งความหวังในการทำงานสูง และตองทำใหไดผลสมบูรณที่สุด 

แตไมสามารถทำตามความคาดหวัง จะเกิดความคับของใจ และรูสึกละอาย 

 3. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 (อายุ 12-15 ป) 

  3.1 ลักษณะทางรางกาย 

   3.1.1 เด็กสวนใหญเริ่มเขาสูวัยหนุมสาว โดยเฉพาะเด็กหญิงเขาสูวัยรุนเร็ว

กวาเด็กชาย เด็กในวัยนี้จึงมักมีปญหาเรื่องการปรับตัว 

   3.1.2 มีลักษณะเกงกาง ทำอะไรดูขัดตาไปหมด ทั้งนี้ เพราะเด็กคำนึงถึง

การเปลี่ยนแปลง เรื่องรูปราง หนาตาของตนเองมากเกินไป 

  3.2 ลักษณะทางสังคม 

   3.2.1 ตองการเปนอิสระและยอมปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมมากกวา 

พอแมหรือผูใหญ 

   3.2.2 เปนวัยที่กลุมเพื่อนมีอิทธิพลอยางยิ่ง จะไววางใจเพื่อนยิ่งกวาพอแม 

   3.2.3 เปนวัยที่ขาดความมั่นใจ เด็กจึงมักทำอะไรคลาย ๆ กับกลุมเพื่อน 

เพื่อใหเปนที่ยอมรับ เชน การแตงกาย การแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  

   3.2.4 เด็กหญิงมีพัฒนาการทางสังคมเร็วกวาเด็กชาย 
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  3.3 ลักษณะทางอารมณ 

   3.3.1 คอนขางเจาอารมณ และมีอารมณไมแนนอน สวนหนึ่งมาจาก 

การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย มีความสับสนในบทบาทของตนเองวาเปนเด็กหรือผูใหญกันแน 

   3.3.2 ขาดความมัน่ใจในตนเองและมกัแสดงพฤตกิรรมออกมาในลกัษณะตาง  ๆ

เชน ทำเสียงดัง แสดงทาเปนผูนำหรือยึดความเห็นของตัวเองเปนสำคัญ 

   3.3.3 การแสดงอารมณโกรธเปนเรื่องธรรมดาของเด็กวัยนี้ ซึ่งจะมี

ความเครียดทางจิตและความไมสมดุลทางชีวภาพ 

  3.4 ลักษณะทางสติปญญา 

   3.4.1 ชวงความสนใจนานขึ้นสามารถทำกิจกรรมที่ยาก ๆ ได 

   3.4.2 สามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องศีลธรรม 

จรรยาตาง ๆ 

 4. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 (อายุ 15-18 ป) 

  4.1 ลักษณะทางรางกาย 

   4.1.1 มีความเจริญเติบโตเปนผูใหญเต็มที่และสนใจรางกายของตนเอง 

หมกมุนอยูกับการแตงตัว 

   4.1.2 สุขภาพของเด็กโดยทั่วไปจะสมบูรณเต็มที่ เริ่มมีพัฒนาการทางเพศ 

ตอมตาง ๆ เจริญเติบโตเต็มที่ 

  4.2 ลักษณะทางสังคม 

   4.2.1 มลีกัษณะชอบทำตามกลุม มกีารขดัแยงกบัผูใหญมากขึน้ มคีวามนยิม

หรือคลั่งไคลอะไรเหมือน ๆ กัน ซึ่งบางครั้งอาจมากเกินไป 

   4.2.2 เดก็ผูหญงิมคีวามกาวหนาในดานสงัคม มากกวาเดก็ผูชายในวยัเดยีวกนั 

เริ่มมีความสนใจเพศตรงขาม มีความคิดเรื่องการมีคนรักและการแตงงาน 

  4.3 ลักษณะทางอารมณ 

   4.3.1 ตองการความอิสระมากขึ้น จึงมีปญหาขัดแยงกับพอแมอยูเสมอ

ทำใหเกิดชองวางระหวางวัย 

   4.3.2 มีการแสดงออกที่แข็งกราว ซึ่งเปนลักษณะของการเปลี่ยนแปลง 

จากวัยเด็กสูวัยผูใหญ 

   4.3.3 เปนวัยจินตนาการโดยเฉพาะเรื่องอนาคต 

  4.4 ลักษณะทางสติปญญา 

   4.4.1 พัฒนาการทางสมองสูงเกือบเทาผูใหญเพียงแตขาดประสบการณ 

   4.4.2 เปนวัยที่คำนึงถึงปรัชญาชีวิต โดยมุงเกี่ยวกับศีลธรรม จรรยา 

ศาสนา แตยังมีความสับสนอยู 
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 สำหรับเด็กวัยรุนมีความตองการหรือพฤติกรรมสำคัญที่ครูควรศึกษา ทำความเขาใจ 

เพื่อการสงเสริมพัฒนานักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 ความตองการที่สำคัญของวัยรุน 

 1) อยากรูอยากเห็น 

 2) ความรัก 

 3) ความปลอดภัย 

 4) เปนที่ยอมรับในสังคม 

 5) อิสระ 

 6) หาเลี้ยงตนเอง 

 7) มีปรัชญาชีวิตที่นาพอใจ  

 ความสนใจที่สำคัญของวัยรุน 

 1) สุขภาพ รางกาย รูปราง หนาตา 

 2) การปรับตัว/การวางตัวกับเพื่อนตางเพศ/ความรูเรื่องเพศศึกษา 

 3) การเลือกอาชีพ 

 4) สันทนาการ การบันเทิง 

 5) การคนควา 

 6) การสรางนิสัยการเรียนดี 

 7) เรื่องคุณสมบัติสวนตัว 

 8) เรื่องปรัชญาชีวิต 

 9) เทคโนโลยี 

 10) การเลนกีฬา 

 ปญหาพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุน 

 1) ปญหาทางดานการเรียน เชน 

  1.1) ความไมเขาใจบทเรียนของนักเรียน 

  1.2) วางแผนการเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนไมเหมาะสมกับสติปญญาและ 

ความถนัดของเด็ก 

  1.3) ปญหาสวนตัว พฤติกรรมที่แสดงออกที่มีผลตอการเรียน เชน นิสัยเกียจคราน 

การไมอยูนิ่ง ความไมซื่อสัตย ลักขโมย เปนตน 
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 2) ปญหาการบีบคั้นทางจิตใจ อันเกิดจากสาเหตุตาง ๆ เชน 

  2.1) ลักษณะอาการทางดานประสาท 

  2.2) อาการเฉื่อยชา เหมอลอย 

  2.3) อาการชางกังวล 

  2.4) ลักษณะความไมมั่นใจดวยการย้ำคิด อาการย้ำทำ 

 3) ปญหาทางดานบุคลิกภาพ เชน 

  3.1) ความกังวลเรื่องบุคลิกลักษณะของตน 

  3.2) การแสดงความเปนคนขี้อาย ไมกลาแสดงออก 

  3.3) การแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับวัย 

  3.4) การแสดงพฤติกรรมไมสมกับเพศ 

 

7. °“√™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π∑’Ë¡’ªí≠À“ 

 เพื่อความสำเร็จในการชวยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรมีความรูความเขาใจในปญหา 

และแนวทางการชวยเหลือในดานตาง ๆ เชน ปญหาดานการเรียน ปญหาดานพฤติกรรมกาวราว 

รุนแรง ปญหาดานเพศ ปญหาดานสิ่งแวดลอม ดังตัวอยางปญหา เพื่อการชวยเหลือนักเรียน 

ตามกระบวนการแนะแนว ดังตอไปนี้ 

 7.1 ปญหาการเรียน 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เขาเรียนในโรงเรียนใหมอาจไมสามารถปรับตัว

เขากับสิ่งแวดลอมใหมได ตองปรับตัวหลาย ๆ ดาน เชน ระบบการเรียนการสอนที่แตกตางกันกับ

ระดับชั้นประถมศึกษา ความเคยชินกับความสนใจ ดูแลเอาใจใสของครูระดับชั้นประถมศึกษา  

การเลือกคบเพื่อนใหม การสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนใหม การทำงานกลุมกับเพื่อน ๆ การวางตัว 

กับเพื่อนตางเพศ ปญหาตาง ๆ ดังกลาวนี้ อาจเปนสาเหตุใหนักเรียนมีปญหาดานการเรียน และ 

หากไมไดรับการแกไข อาจทำใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาอีกมากมาย ครูที่ปรึกษาที่ใหความสนใจ 

เมตตา ใกลชิดกับนักเรียนก็จะพบปญหาของนักเรียนและสามารถชวยเหลือ แกไขปญหาของนักเรียน

ไดทันเหตุการณ ซึ่งครูอาจสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียนจากตัวอยางแบบสังเกต 

พรอมดวยตัวอยางกรณีศึกษาดานการเรียน ดังนี้ 
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 ตัวอยางแบบสังเกต : 

 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียน 

 ❑ เลน กอกวน พูดคุยในชั้นเรียนขณะครูสอน 

 ❑ นั่งหลับ ฟุบหลับขณะครูสอน 

 ❑ เหมอลอย ไมมีสมาธิ/ความสนใจสั้น 

 ❑ ทำงานชา ไมสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ❑ ไมเขาหองเรียน/เขาหองเรียนชา 

 ❑ อานการตูน/เลนเกม/ทำงานอื่นขณะเรียน 

 ❑ ขาดเรียนบอย/หนีเรียน 

 ❑ ผลการเรียนต่ำมาก 

 ❑ เรียนตามเพื่อนไมทัน/เรียนไมรูเรื่อง 

 เวลาที่สังเกต....................................ลงชื่อ....................................ผูสังเกต 

 

 กรณีศึกษา 

 แบงค เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง ตอนที่เรียน

ชั้นประถมศึกษา มีความตั้งใจเรียนดีผลการเรียน 4.00 สามารถสอบเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 ไดในลำดับที่ 31 จากผูสอบเขาเรียน 1,500 คน ทำใหคุณพอคุณแมมีความภูมิใจ 

ในตัวแบงคมาก หลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปรากฏวา ผลการเรียนของแบงคต่ำลงอยางมาก 

ไดเกรดเฉลี่ย 1.78 ติด 0 จำนวน 2 รายวิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร  

ตดิ ร วชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ผูปกครองไมสบายใจอยางมาก กลวัแบงคจะสอบซอม 

ไมผาน และไมมสีทิธิเ์รยีนตอ จงึมาพบครทูีป่รกึษาเพือ่ขอความชวยเหลอื ครทูีป่รกึษาจงึดำเนนิการ 

ตามขั้นตอน 5 ขั้น ดังนี้ 

  7.1.1 รูจักนักเรียน 

   ครูที่ปรึกษาพูดคุยกับนักเรียนถึงสาเหตุของรายวิชาที่ไดคะแนน 0 และ

ติด ร จากการพูดคุยกับนักเรียนพบวา สาเหตุที่ติด 0 วิชาคณิตศาสตร เพราะนักเรียนขาดการสงงาน 

ไมไดทำแบบฝกหัดสง สวนวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากไมไดสงคำศัพทและขาดสงแบบฝกหัด 3 ครั้ง 

ที่ติด ร วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะขาดสงรายงาน ซึ่งเปนกลุม 

   ครูที่ปรึกษาไดสอบถามเพื่อน ๆ ในหองพบวา แบงคทำงานสงไมทัน

เพราะชอบพูดคุยในหองเรียนเปนประจำ เวลาวาง ๆ มักจะเลนกับเพื่อน ๆ และเริ่มมีเพื่อนหญิง 

ที่เปนรุนพี่ ม.2 มาสนใจ มาคุยดวยเวลาพักกลางวันที่โรงอาหารเปนประจำ 
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   ครูที่ปรึกษาไดสอบถามขอมูลกับผูปกครองนักเรียน พบวา ผูปกครอง 

มารับสงทุกวัน ดูแลนักเรียนเปนอยางดี เวลากลับถึงบานตอนเย็นเมื่อทานขาวเรียบรอยแลว นักเรียน

ก็จะใชเวลาอยูในหองสวนตัว มักพูดโทรศัพทกับเพื่อน ๆ เมื่อคุณพอคุณแมถามเรื่องการบาน 

นักเรียนก็จะตอบวา “ทำที่โรงเรียนเรียบรอยแลว” (ครูที่ปรึกษาอาจจะใชแบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน ที่มีปญหา) 

  7.1.2 เพียรใหปญญา 

   ครูที่ปรึกษาสอนใหนัก เรียนหาจุด เดนและจุดออนของตนเอง  

หาขอบกพรองของการเรยีนแตละรายวชิา เมือ่นกัเรยีนไดจดุเดนของตนเองแลว ครพูยายามใหกำลงัใจ

และเสริมแรงนักเรียน สวนขอบกพรองหรือจุดออนใหนักเรียนพยายามแกไขดวยตนเองหรือครูให

นักเรียนเขียนสัญญาใจในการแกไขปญหาของตนเอง ครูที่ปรึกษาสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนแตละ

รายวิชาใหนักเรียนเห็นความสำคัญของแตละรายวิชา และใหขอมูลเกณฑในการศึกษาตอในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเดิม หากนักเรียนมีผลการเรียนไมเปนไปตามเกณฑที่โรงเรียน

กำหนดนักเรียนก็ตองหาที่เรียนใหม 

  7.1.3 ปรึกษาอุนใจ 

   นักเรียนที่ผลการเรียนตกต่ำมีปญหาทางการเรียน อาจจะไมมีปญหา 

การเรียนเพียงอยางเดียว อาจจะมีปญหาอื่น ๆ ตามมาดวย ดังนั้น การใหคำปรึกษาพูดคุย 

สรางสัมพันธภาพกับนักเรียนในเรื่องตาง ๆ และเรื่องสวนตัวจะทำใหนักเรียนไววางใจ สามารถ 

เลาความไมสบายใจของนักเรียนได ในการพูดคุยกับแบงคครูที่ปรึกษาพบวา ตอนอยูชั้นประถมศึกษา 

แบงคเรยีนด ีแตพออยูชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 แบงคตองปรบัตวักบัเพือ่นใหม กบัคร ูกบัสถานที ่กบัการเรยีน 

การสอนที่จำนวนวิชามากกวาตอนอยูชั้นประถมศึกษา และการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูวัยรุน 

ทำใหแบงคสบัสนกบัตนเองอยางมาก ครทูีป่รกึษาจงึใหการปรกึษาเกีย่วกบัพฒันาการ การเปลีย่นแปลง

ของรางกายและจิตใจ อารมณ การวางตัวในเรื่องเพื่อนตางเพศ ซึ่งเปนเรื่องที่นักเรียนกังวลใจ  

และที่สำคัญครูใหการปรึกษาในเรื่องที่จะทำใหนักเรียนรูจักแบงเวลาในเรื่องการเรียนและการใชเวลา

ใหเปนประโยชน การเรยีนรูสิง่ใหม ๆ ทีจ่ะใหนกัเรยีนไดคนหาศกัยภาพของตนเอง การฝกความรบัผดิชอบ 

การอดทนในเรื่องการเรียน การชวยเหลือภาระงานของครอบครัว 

  7.1.4 ใหความชวยเหลือ 

   หลังจากนักเรียนไดลงมือแก ไขปญหาแตละรายวิชาจนประสบ 

ความสำเรจ็แลว ครทูีป่รกึษาตองใหกำลงัใจในการทีจ่ะเรยีนตอในภาคเรยีนตอไปใหประสบความสำเรจ็ 

เต็มตามศักยภาพของนักเรียน จัดกิจกรรมซอมเสริมหรือจัดกลุมเพื่อนที่เรียนดีชวยเพื่อนที่เรียนออน 

   ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบานนักเรียนหรือสื่อสารกับผูปกครองเพื่อดูทัศนคติ

ของผูปกครองตอการเลี้ยงดูลูกวาไปในทิศทางใด 
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  7.1.5 เอื้อเฟอติดตาม 
  ในขณะที่นักเรียนกำลังดำเนินการสอบซอมหรือรับงานมาทำเปนระยะ ๆ ครู 
ที่ปรึกษาติดตามใหกำลังใจ หากนักเรียนมีปญหาอะไรก็สามารถปรึกษาได นักเรียนที่มีปญหาทาง 
การเรียนจะขาดความเชื่อมั่น และไมกลาพบครูโดยเฉพาะครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชา ดังนั้น 
ครูที่ปรึกษา จึงควรใหกำลังใจเพื่อใหนักเรียนผานอุปสรรคไปใหได 
 7.2 ปญหาติดตามเกม 
  การเลีย้งด ูทีไ่มฝกใหเดก็มวีนิยัในตวัเอง ขาดกฎระเบยีบ กตกิาในบาน ตามใจเดก็ 
หรือครอบครัวที่ไมมีเวลาควบคุมเด็ก ไมมีกิจกรรมสนุกสนานที่ทำรวมกัน หรือใชเกมเสมือนพี่เลี้ยง
ดูแลเด็กแทนตน สังคมยุคไฮเทคที่เราความตื่นเตนแกเด็กอยางมหาศาล สังคมขาดแคลนกิจกรรม
หรอืสถานทีท่ีเ่ดก็จะไดใชประโยชนหรอืเรยีนรู โดยไดรบัความสนกุสนานไปดวย เหลานีเ้ปนแรงผลกัดนั 
ใหเด็กหันไปใชเกมเปนทางออก ตัวเกมเองก็เปนเหตุใหเด็กติดเกม เพราะเด็กไดอิสระในโลก
จินตนาการ ไดสรางบุคลิกภาพของตนเอง ไดแสดงอำนาจ ไดสรางความสำเร็จ ทาทาย ไดเพื่อน 
ในเกมออนไลน ไดความรูสึกพึงพอใจจากรางวัลหรือคะแนนในเกม ดังมีตัวอยางกรณีศึกษาเพื่อการ
ชวยเหลือ ดังนี้ 

  กรณีศึกษา 
  สิชลเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในระยะหลังครูสังเกตพบวา สิชล 
ขาดเรยีนบอย วนัไหนทีม่าโรงเรยีนมกัจะนอนฟบุหลบั ครผููสอนหลายวชิาบอกวาสชิลไมสงการบาน
และชิ้นงานที่มอบหมาย ซึ่งมีผลใหผลการเรียนติดคางหลายวิชา ครูที่ปรึกษาติดตอทางบาน 
ถึงการขาดเรียน ผูปกครองแจงวาสิชลมาโรงเรียนทุกวัน ภายหลังครูที่ปรึกษาสืบทราบวา สิชล 
ไมเขาโรงเรียนแตแอบไปเลนเกมที่รานใกลโรงเรียน ผูปกครองบอกวาสิชลเลนเกมที่บานจนดึก
และไมสามารถหามลูกไมใหเลนเกมได 

  การดำเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมติดเกม ครูที่ปรึกษาอาจ
ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  7.2.1 รูจักนักเรียน 
   ครูที่ปรึกษาอาจใชการสังเกตโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
ที่มีปญหาติดเกม ดังตัวอยางรายการสังเกตตอไปนี้ 
   • ใชเวลาในการเลนเกมมาก/ไมสามารถควบคุมตนเองใหเลนเกม 
ในเวลาที่กำหนด 
   • ไมมีสมาธิในการเรียน/การทำงาน 
   • แสดงอารมณไมพอใจ หงุดหงิดเมื่อถูกสั่งใหหยุดเลนเกม 
   • มาสาย หรือหยุดเรียนบอยเนื่องจากเลนเกมจนไมไดนอน 
   • ผลการเรยีนลดลงเนือ่งจากใชเวลาในการเลนเกมแทนการทำการบาน 

หรือทบทวนบทเรียน 
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   • การเลนเกมรบกวนชีวิตประจำวัน เชน ไมนอน ไมทำการบาน 

   • ไมสนใจกิจกรรมที่เคยชอบหรือเคยทำเปนกิจวัตร เชน เลนกีฬา 

ไปเที่ยวกับพอแม 

   • ใชเงนิในการเลนเกม จนเกดิผลกระทบตอการใชจาย อาจมพีฤตกิรรม 

ขโมย 

   ครูที่ปรึกษา จึงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของเด็กติดเกม 

เพื่อประโยชนในการชวยเหลือนักเรียน ดังมีลักษณะสำคัญตอไปนี้ 

   ลักษณะของเด็กติดเกม 

   • ไมสามารถควบคมุตวัเองใหเลนเกมในเวลาทีก่ำหนด ทำใหใชเวลาเลน 

ติดตอกันนานหลาย ๆ ชั่วโมง หรือเลนนานขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมไมกีช่ัว่โมงตอวนั เพิม่เปนหลายชัว่โมง

ตอวนั บางคนเลนขามวนัขามคนื 

   • หากถูกบังคับใหเลิกหรือหยุดเลนจะตอตาน หรือมีปฏิกิริยาหงุดหงิด 

ไมพอใจอยางรุนแรง บางคนถึงขั้นกาวราว อาละวาด 

   • การเลนของเด็กมีผลกระทบตอหนาที่ความรับผิดชอบของเด็ก เชน  

เดก็ไมสนใจการเรยีน ไมสนใจทีจ่ะทำการบาน งานบานทีเ่ปนหนาที ่ หนเีรยีนหรอืแอบหนอีอกจากบาน

เพื่อที่จะไปเลนเกม ผลการเรียนต่ำลงอยางมาก ละเลยการเขาสังคม หรือขาดการทำกิจกรรมรวมกับ

ครอบครัว 

   • บางรายอาจมีปญหาพฤติกรรมอื่น ๆ รวมดวย เชน โกหก ลักขโมย

เพื่อนำเงินไปเลนเกม ละเลยการเขาสังคมหรือทำกิจกรรมรวมกับครอบครัว 

  7.2.2 เพียรใหปญญา 

   ครูที่ปรึกษาสามารถดำเนินการเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูถึงผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นตอตนเอง ตอครอบครัว และตอบุคคลรอบขางเกี่ยวกับปญหาการติดเกมในกิจกรรม ดังนี้ 

   1) กิจกรรมในชั้นเรียน ปรับเทคนิคการสอนและสอดแทรกเนื้อหา 

การชวยเหลือนักเรียนที่ติดเกม 

   2) กจิกรรมโฮมรมู วเิคราะหขาว คณุและโทษของเกม ผลของการตดิเกม

ตอตนเอง และผลกระทบตอคนรอบขาง 

   3) กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร สรางกจิกรรมทีช่วยเบนความสนใจ ใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน กิจกรรมเสริมความภาคภูมิใจในตัวเอง หรือใหนักเรียนเปนแกนนำชวยเหลือเพื่อน 

ที่ติดเกม 

  7.2.3 ปรึกษาอุนใจ 

   กิจกรรมการใหการปรึกษาเบื้องตน ครูที่ปรึกษาควรสรางสัมพันธภาพ

และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับนักเรียน โดย 

   1) ทำความเขาใจสาเหตุที่ทำใหนักเรียนติดเกม 
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   2) พูดคุยกับนักเรียนถึงความตระหนักตอปญหา และสรางแรงจูงใจ 

ในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม หากนกัเรยีนปฏเิสธหรอืขาดแรงจงูใจในการเปลีย่นแปลง ใหครทูีป่รกึษา

คอย ๆ พดูคยุ ใหนกัเรยีนเหน็ความแตกตางระหวางการคงพฤตกิรรมปญหาเดมิตอ กบัการหยดุพฤตกิรรม

ที่เปนปญหา ใหนักเรียนรวมเสนอแนะขอคิดเห็น 

   3) รวมกำหนดกติกาอยางเปนรูปธรรม และบังคับใชอยางเขมแข็ง  

หนักแนนในการรักษากติกา แตออนโยน ไมฉุนเฉียว ประชด เสียดสี 

   4) ชื่นชมใหกำลังใจ มองใหเห็นดานดีหรือดานบวกในตัวนักเรียน  

อาจพูดชื่นชมหรือแสดงออกใหนักเรียนรับรู การที่นักเรียนรูวามีคนเห็นคุณคาในตัวเขา จะทำใหเขา

เห็นคุณคาในตัวเอง มีกำลังใจทำดีตอไป 

  7.2.4 ใหความชวยเหลือ 

   ครูที่ปรึกษา สามารถดำเนินการชวยเหลือนักเรียนที่ติดเกมไดดังนี้ 

   1) ใชศักยภาพของนักเรียนใหเปนประโยชน สนับสนุนใหนักเรียน 

ทำกิจกรรมที่เหมาะสม และเปนไปได ใหทำประโยชนจากความสามารถดาน IT เชน สรางเกม  

ชวยเฝาระวัง IT สอนคนดอยโอกาสใชคอมพิวเตอร 

   2) กิจกรรมเพื่อนคูห ู จับคูกับเพื่อนหรือกลุมเพื่อน ที่ทำใหมีกิจกรรม

สรางสรรคอยางตอเนื่อง เพื่อเบี่ยงเบนออกจากการเลนเกม 

   3) กิจกรรมสื่อสารกับครอบครัว/เยี่ยมบาน ครูที่ปรึกษาเตรียมพรอม

การเยี่ยมบานและใหคำแนะนำขอปฏิบัติในการชวยเหลือ เชน 

    • จัดกิจกรรมสรางสรรคในครอบครัว 

    • แปลงพลังของนักเรียนไปในทางสรางสรรค โดยจัดโอกาสใหลูก

ทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ลูกถนัดและสนใจ 

    • ลดโอกาสการเขาถึงคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โดยกำหนด 

ที่ตั้งของคอมพิวเตอรในหองโถงหรือพื้นที่ที่ใชรวมกันในบาน และกำหนดชั่วโมงการเลนเกม กำหนด

ชั่วโมงการเขาถึงอินเทอรเน็ต เชน ซื้ออินเทอรเน็ตเปนชั่วโมง เปนตน 

    • ใชมาตรการทางการเงิน โดยใชการจำกัดจำนวนและความถี่ 

ของการใหเงนิ ไดแก ไมใหเงนิแกลกูมากเกนิไป ใหเงนิวนัตอวนั หรอืถาลกูถอืเงนิไมไดเลย ใชหมดตลอด 

ก็ตองใหเปนอาหารหรือขนม หรือใหเปนขาวของเครื่องใชอื่น ๆ โดยตรง แทนการใหถือเงิน ใหลูก 

รับรูคาใชจายในบาน ใหลูกรวมรับผิดชอบคาใชจายของการเลนเกมหรืออินเทอรเน็ต เชน ใหลูก 

ออกเงินคาชั่วโมงอินเทอรเน็ตเอง หรือออกคาโทรศัพทเอง กรณีที่ลูกขอเงินเพิ่มพิเศษ หากขอเงิน

เพิ่มบอยจนผิดสังเกต พอแมควรใหศิลปะในการหาขอมูลและจัดการ เชน อาจใหเงินเพิ่มพิเศษนั้น 

กับผูรับโดยตรงโดยไมผานลูก หรือใหของแทนเงินสด 
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   4) กิจกรรมซอมเสริม กรณีนักเรียนมีปญหาการเรียนรวมดวย ใหครู 

จับคูกับเพื่อนที่เรียนดี โดยเตรียมความพรอมความเขาใจเพื่อนกอน รวมทั้งครูที่ปรึกษาประสาน 

ขอความรวมมือกับครูประจำรายวิชาที่เกี่ยวของ 

  7.2.5 เอื้อเฟอติดตาม 

   การตดิตามผล การชวยเหลอื ทำไดโดยการสงัเกตพฤตกิรรม การสมัภาษณ 

ผูปกครอง เพื่อนสนิท ครูผูสอน และผูปกครอง หรือการติดตามผลโดยการพบกลุมและใหนักเรียน

รายงานพฤตกิรรมการเลนเกม และความสามารถในการควบคมุตนเองในการเลนเกมอยางสรางสรรค 

 7.3 ปญหากาวราว/รุนแรง 

  ความรุนแรงในโรงเรียนมักถูกมองขาม เพราะคิดวาเปนเรื่องของวัย เมื่อพูดถึง

ความรุนแรง ครูอาจคิดวาเปนเรื่องของการชกตอย ใชกำลัง มาตรการสวนใหญที่นำมาใช จึงเปนแค

การลงโทษทางวินัย อีกทั้งครูก็มักจะมองวา นักเรียนที่เขากับเพื่อนไมได ถูกลอ และถูกแกลงบอย ๆ 

เปนเพราะนิสัยที่เก็บตัว ปรับตัวยาก ทัศนคติเชนนี้ ทำใหครูมองขามเรื่องความรุนแรงในรูปแบบ 

ตาง ๆ ที่นักเรียนแสดงตอกัน ความรุนแรงไมใชเรื่องเล็กนอย การจัดการกับนักเรียนที่ใชความรุนแรง

จึงควรไดรับการพิจารณาชวยเหลือตามสาเหตุที่มาของความรุนแรง ดังกรณีศึกษาตอไปนี้ 

 

  กรณีศึกษาที่ 1 

  สุชาติอยูในกลุมที่เปนกลุมนักเรียนขาใหญในโรงเรียน สุชาติจะตามเพื่อน 

ในกลุมไปหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักเรียนตางโรงเรียนเปนประจำ ทำใหสุชาติถูกเรียกเขาพบ 

ที่หองปกครองบอย ๆ บางครั้งสุชาติและกลุมเพื่อนจะดักไถเงินรุนนอง เมื่อเงินในกระเปาขาดมือ 

สชุาตเิคยถกูรบิอาวธุ เชน มดีพก เหลก็ขดูชารบ เปนตน ทีต่ดิกระเปามาไวปองกนัตวั ตอมาสชุาต ิ

จึงฝากอาวุธใสกระเปาเพื่อนนักเรียนหญิงเขามาในโรงเรียน 

 

  กรณีศึกษาที่ 2 

  รินทรเปนลูกคนกลางที่เติบโตมาจากครอบครัวที่พอทำงานเปนกรรมกร

กอสราง แมรับจางซักรีดเสื้อผา พอติดเหลา สูบบุหรี่ และมักมีเรื่องทะเลาะทุบตีกับแม 

และมกัลามมาถงึลกูทกุครัง้ทีเ่มา รนิทรเคยเขาโรงพยาบาล เพราะถกูพอทำรายหลายครัง้ รนิทรจงึ 

มกัใชความรุนแรงในการตอบโตเมื่อเกิดปญหา และมักจะมีเรื่องชกตอยกับเพื่อนเปนประจำ 

 

  กรณีศึกษาที่ 3 

  ชานนทเปนเดก็อารมณรอน เกบ็อารมณไมอยูเมือ่โกรธ ชานนทจะมอีาการเกรง็ 

หนาแดง หายใจเร็วอะไรที่อยูใกลตัวก็จะทำลาย ขวางปาใหเสียหาย ชานนทเคยทุมเกาอี้ใสเพื่อน

จนไดรับบาดเจ็บเมื่อถูกยั่วใหโกรธ แมแตกับครู ชานนทก็เคยตอยหนามาแลว 
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  การดำเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีพฤติกรรมกาวราว ใชความรุนแรง 

ทั้ง 3 กรณีตัวอยาง ครูที่ปรึกษา ควรดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  7.3.1 รูจักนักเรียน 

   ครูที่ปรึกษาควรพูดคุยเพื่อคนหาสาเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมกาวราว 

ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสิ่งตอไปนี้ 

   1) ความคึกคะนองตามวัย พฤติกรรมเลียนแบบกลุมเพื่อนที่ชอบใช

ความรุนแรง 

   2) ตองการการยอมรับ อยากเหนือกวา ตองการอำนาจ และความ

มั่นใจ จึงมักเลือกขมเหงนักเรียนที่ดูออนแอ ตัวเล็ก ไมมีเพื่อน ไมโดดเดน และยอมคลอยตาม 

   3) มีประวัติทางครอบครัวที่ชอบใชความรุนแรง มีการใชสุราและ 

สารเสพติด การอบรมสั่งสอนใชความรุนแรงอยูเสมอ เด็กซึมซับความรุนแรง คุนเคยกับการแกปญหา

โดยใชความรุนแรง เคยมีประสบการณ ถูกทารุณจากคนในครอบครัวหรือนอกครอบครัว จึงแสดง

พฤติกรรมกาวราวกับเพื่อน เพื่อชดเชย กลบเกลื่อนความรูสึกที่ขาดและตองการความใสใจ 

   4) อาจมีความผิดปกติทางระบบประสาท โรคหรือภาวะทางสมอง 

บางอยาง เชน โรคสมาธิสั้น ภาวะปญญาออน ออทิซึม เปนตน ซึ่งมักมีอาการกาวราวรวมดวย 

   หากครทูีป่รกึษาคนหาสาเหตคุวามตองการทีแ่ทจรงิของนกัเรยีนกลุมนีไ้ด 

การแกปญหาจะไมใชเรื่องยาก 

  7.3.2 เพียรใหปญญา 

   ครูที่ปรึกษาควรดำเนินการดังนี้ 

   1) ปลูกฝงทัศนคติที่เหมาะสมใหแกนักเรียนทุกคนในหอง โดยอาจใช

ชั่วโมงกิจกรรมโฮมรูมในเรื่องของการใชความรุนแรงของนักเรียนในรูปแบบตาง ๆ ตัวอยางตอไปนี้

เปนวิธีการอธิบายที่อาจชวยใหนักเรียนเขาใจได 

    ก) ใหนกัเรยีนใหคำจำกดัความของคำวา “ความรนุแรง” “การรงัแก” 

“การกลั่นแกลง” ในรูปแบบตาง ๆ แลวครูอาจสรุปใหฟงเพื่อใหนักเรียนเขาใจและเห็นวา  

เปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน “ความรุนแรง คือ การที่กลุมหนึ่ง หรือคนหนึ่ง ทำรายอีกฝาย 

ดวยเจตนา ไมวาจะเปนทางคำพูด ทำรายรางกาย หรือทำลายทรัพยสิน” เปนตน 

    ข) ใหนักเรียนเรียนรูวา ความรุนแรงเปนภัยตอนักเรียนทุกคน 

ในโรงเรยีน และทกุคนควรมสีวนรบัผดิชอบในการปองกนัและชวยเหลอื ใหนกัเรยีนทัง้หองชวยกนัคดิ 

กฎและมาตรการที่จะชวยปองกันความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ และใหลองปฏิบัติ เชน ไมพูดจาดูถูก 

ลอเลียนคนอื่น ปฏิบัติตอเพื่อนแบบที่เราอยากใหเขาทำกับเรา (เอาใจเขามาใสใจเรา) ไมทำใหเพื่อน

รูสึกดอยหรือกีดกันเพื่อนบางคน ชวยเหลือเพื่อนที่ถูกรังแกหรือกลั่นแกลง เปนตน 
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    ค) ใหนักเรียนรูจักการพบครูหรือผูใหญ เพื่อรายงานหรือแจงขาว

เมื่อพบเพื่อนหรือนักเรียนคนอื่นถูกรังแก หรือตกเปนเหยื่อของความรุนแรง หรือมีภัย 

    ง) แนะนำใหนักเรียนรูจักครูหรือบุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบ

ดูแลนักเรียนในดานตาง ๆ อาจเชิญใหตัวแทนครูที่รับผิดชอบมาพูดคุยกับนักเรียนในหอง เพื่อสราง

ความสนิทสนม นักเรียนจะไดรูวาควรพบครูทานใด ในเรื่องใด 

    จ) ใหนักเรียนเรียนรูการวางตัวเปนกลาง ไมเขาขางพฤติกรรม 

ที่รุนแรงตอนักเรียนอื่นหรือรูสึกสะใจ และใหนักเรียนเรียนรูวาทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบตองชวยเหลือ

ฝายที่โดนรังแก หากอยูในภาวะที่ทำได ไมเปนภัยตอตัวเอง หรือแจงใหครูทราบทันที หากเปน 

เรื่องรุนแรงและหากเขาไปชวยเหลือเองไมได เพราะอาจมีอันตราย เพื่อใหผูใหญเขามาชวยเหลือ 

ตอไป หากพบการนินทา ลอเลียน หรือใชคำพูดเสียดสีตองไมเขาไปมีสวนรวมดวย และควรชวยหาม 

หรือหากเห็นวาฝายที่ตกเปนเหยื่อรูสึกแย และไดรับผลกระทบอยางหนัก ควรแจงใหครูรับทราบ 

    ฉ) ชวยกันคิดหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะโตตอบ เมื่อพบเห็นการใช

ความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ อาจใหนักเรียนจัดบอรดในหัวขอนี้ และมีการรณรงคเรื่องนี้ในโรงเรียน 

   2) ครูที่ปรึกษาควรพูดคุยกับนักเรียนที่ เปนผู ใชความรุนแรงถึง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง ตอบุคคลที่นักเรียนใชความรุนแรง ตอครอบครัว ซึ่งนักเรียนจะตอง 

รับผิดชอบกับสิ่งที่นักเรียนทำขึ้นดวย 

  7.3.3 ปรึกษาอุนใจ 

   เมื่อเผชิญหนากับนักเรียนที่กาวราว โกรธจัด และควบคุมอารมณไมได 

หากนักเรียนแสดงกับครูอยางเปดเผย ครูตองเมตตากับนักเรียนใหมาก มีความตั้งใจที่จะชวยนักเรียน

ใหได ตองคิดเชนนี้ใหไดเสียกอน จากนั้นดำเนินตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

   1) ถามนกัเรยีนอยางสงบ ใจเยน็ อยางเขาใจ และหลกีเลีย่งการปะทะกนั

ใหมากที่สุด เชน “มีอะไรหรือวิธีไหนที่เราจะชวยกันได เพื่อใหเธออยูในหองและเรียนตอไปไดดวยดี

บางไหม” การถามเชนนี้ จะแสดงใหเห็นวาครูสนใจ และไมคิดขับไลนักเรียนออกไป ทั้งยังแสดง 

ความหวงใยในตัวนักเรียนและรักษาผลประโยชนของนักเรียน 

   2) จงเตรยีมรบัคำพดูเสยีดสจีากนกัเรยีน (เชน “ปลอยใหผม/หนอูยูคนเดยีว 

และเลิกบังคับใหเรียนไดแลว”) อยาไปสนใจ ถามซ้ำอีกครั้งวา มีทางใดบางที่นักเรียนจะยอมรวมมือ 

การถามซ้ำจะทำใหนักเรียนไดคิดอีกครั้งและอาจใหคำตอบที่ดีกวาครั้งแรก แตหากนักเรียนยังคง

ขัดขืน ไมรวมมือ ก็ตองใชมาตรการแกปญหาตามที่เห็นสมควรตอไป เชน เชิญออกจากหอง สงให 

ครูแนะแนวหรือฝายปกครอง แตจำไววา การตอบสนองทุกอยางของครู ตองสงบ สั้นกระชับ  

ไมใชอารมณ และเปนกลาง 
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   3) ในกรณีที่นักเรียนมีปญหาทางอารมณ โกรธ ไมพอใจ เสียใจ 

หงุดหงิดในหอง ไมวาจะเปนเพราะเพื่อน ครู หรือปญหาจากภายนอก หากครูสังเกตเห็น ควรพา

นักเรียนผูนั้นหลบไปพักสงบอารมณสักครู อาจเปนมุมเงียบ ๆ ในหองเรียนหรือนอกหองเรียน  

(แตควรมีผูใหญอยูดวย) ระหวางนั้นอาจใหนักเรียนคนอื่น ๆ ไดพักสักครูเชนกัน กอนจะกลับมาสู 

บทเรียนตอไป ครูขอพูดคุยกับนักเรียนที่มีปญหา แตตองหลังจากที่นักเรียนไดพักสงบอารมณแลว 

และครูเองก็ตองสำรวจใหจิตใจของตนสงบและเยือกเย็นเชนกัน ตัวอยางคำพูด : ครูอยากคุยกับเธอ

วาอะไรทำใหเธอโกรธ/หงุดหงิด/เสียใจ ฯลฯ หลังจากที่พักใหใจเย็นลงแลวสักหานาที ตามไปพบครู 

ที่โตะ แลวเราคอยคุยกัน) 

   4) วิธีการใหคำปรึกษานักเรียนที่มีปญหาพฤติกรรมกาวราว ควรทำดังนี้ 

    ก) ใหความเขาใจ สนใจ รบัฟงคำพดู ความคดิ ความรูสกึ ในการกระทำ 

    ข) ใหประเมินผลที่เกิดขึ้นตอตนเองและผูอื่น และชี้ใหเห็นถึงผลเสีย

ของการกระทำ 

    ค) ใหทางเลือกในการระบายความโกรธ กาวราว ไมพอใจ ในวิธีการ

ที่เหมาะสม เชน การเลนกีฬา ดนตรี งานศิลปะอื่น ๆ ตามความสามารถ 

    ง) ใหคนหาศักยภาพของตนเอง สงเสริม เปดโอกาสใหแสดงออก 

เชน เปนผูนำ หรือสมาชิกกลุมกิจกรรมตาง ๆ ชมรมโตวาที ชมรมกีฬา เปนตน 

    จ) ใชหลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใชแรงเสริมทางบวก 

  7.3.4 ใหความชวยเหลือ 

   ในความเปนจรงินกัเรยีนทีเ่ปนอนัธพาลและกาวราว กเ็พราะมคีวามทกุขใจ

ตาง ๆ แลวปรากฏออกมาเปนพฤติกรรมภายนอก ดังนั้น การชวยเหลือดานจิตใจจึงเปนสิ่งสำคัญ

และไมควรใชการลงโทษที่รุนแรง หากจะคาดโทษ ควรทำดวยความเขาใจ แมการคุยกับนักเรียน 

ที่กาวราวจะยาก แตนักเรียนกลุมนี้ก็ตองการความชวยเหลือเชนกัน 

   1) การปรับพฤติกรรม หากเปนกลุมที่มีพฤติกรรมกาวราว รุนแรง  

กลุมนี้อาจตองการการยอมรับ ในกรณีเชนนี้ ครูที่ปรึกษาอาจจัดกิจกรรมใหนักเรียนเลือกทำ 

ตามความถนัด เชน สงเสริมใหเลนกีฬาหรือทำกิจกรรมที่ชอบ อีกวิธีคือ ฝกใหนักเรียนกลุมนี้ 

ชวยดูแลนักเรียนคนอื่น ๆ เปนหูเปนตาแทนครู เปนวิธีที่ทำใหนักเรียนไดรับการยอมรับ มีอำนาจ 

และไดใชกำลังของตนไปในทางที่ถูกตอง แตครูที่ปรึกษาตองรูจักใหแรงเสริมใหเหมาะสมดวย 

   2) ขอความชวยเหลอื หากเปนกลุมทีช่อบรงัแก ทำรายรางกาย ขดูรดีเงนิ 

เพราะทางครอบครัวมีปญหา กลุมนี้มักไมมาพบครู จึงควรขอความรวมมือจากคณะครูที่ดูแลกิจการ

นักเรียน ซึ่งมักดูแลเรื่องความรุนแรงโดยตรง เพื่อปรับพฤติกรรม ครูที่ปรึกษาอาจตองคุยกับนักเรียน 

เพื่อทำความเขาใจพฤติกรรมของนักรียนวามีแรงจูงใจจากอะไร และใหความชวยเหลือที่เหมาะสม  

ซึ่งหากครูแสดงความตั้งใจที่จะชวยรับฟง จะทำใหความสัมพันธดีขึ้น นักเรียนสวนใหญก็มักจะให

ความรวมมือ 
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   3) เยี่ยมบาน ความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูปกครองจะชวยใหปญหา

คลี่คลายลง การเยี่ยมบานจะไดผลดีที่ครูที่ปรึกษาจะใชในการขอความรวมมือจากผูปกครองในการ

ดูแลชวยเหลือลูกรวมกับทางโรงเรียน แตอยาใหผูปกครองรูสึกวากำลังถูกตำหนิ อาจนำไปสูการ 

ตอตานและทำใหปญหาซับซอนยิ่งขึ้น 

   4) สงตอผูเชี่ยวชาญ หากมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางสมอง ครู 

ที่ปรึกษาควรสงตอครูแนะแนวหรือครูจิตวิทยาโรงเรียน และใหผูปกครองนำเด็กไปรับการรักษา 

จากจิตแพทยและนำเขาสูกระบวนการชวยเหลือที่ครูผูสอนทุกคนจะตองรับทราบเพื่อชวยเหลือเด็ก

เมื่อเกิดปญหาในชั้นเรียน 

  7.3.5 เอื้อเฟอติดตาม 

   การตดิตามผล การชวยเหลอื ทำไดโดยการสงัเกตพฤตกิรรม การสมัภาษณ 

ผูปกครอง เพื่อนสนิท ครูผูสอนและผูปกครอง หรือใหนักเรียนบันทึกพฤติกรรมเมื่อมีอารมณโกรธ  

วิธีการจัดการกับอารมณโกรธ 

 7.4 ปญหาทางเพศ 

  ปญหาทางเพศเปนเรื่องสำคัญที่มักเกิดขึ้นในกลุมวัยรุน ดังนั้น นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษา จึงมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหาเรื่องเพศ โดยเฉพาะ 

ในวัยรุนเปนวัยที่อยากรูอยากลอง ตองการประสบการณแปลกใหมตองการไดรับจากกลุมเพื่อน  

มคีานยิมทางเพศทีผ่ดิ และปญหาสือ่มวลชนทีน่ำเสนอเรือ่งเพศอยางไมไตรตรอง อกีทัง้สือ่ลามกอนาจาร 

ทีส่ามารถหาซือ้ไดงาย จะทำใหวยัรุนเกดิปญหา เชน การมเีพศสมัพนัธกอนวยัอนัควร การมเีพศสมัพนัธ 

ที่เสี่ยงตอการติดโรคและตั้งครรภอันไมพึงประสงค ปญหาเรื่องเพศจึงเปนปญหาสำคัญที่อยูกับวัยรุน

มาทุกยุคทุกสมัย ครูที่ปรึกษาควรใหความใสใจนักเรียนที่รับผิดชอบ 

  กรณีศึกษา 

  เขียวเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีรูปรางหนาตาดี เรียนหนังสือพอใช 

แตมพีฤตกิรรมสอไปในทางชูสาว กลาวคอื เขยีวมกัจะชอบไปนัง่คยุกบัเพือ่นหญงิ จบัมอื โอบกอดกนั

ที่หลังโรงเรียนเปนประจำ เพื่อนในหองชอบลอวาเปนคาสโนวาหนาหยกประจำหอง ม.3/2  

ชวงหลังคณะครูในโรงเรียนมักเห็นเขียวกลับบานมืดเปนประจำ จนหลายคนเริ่มเปนหวง 
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  การดำเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม ครู 

ที่ปรึกษาควรดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  7.4.1 รูจักนักเรียน 

   ครูที่ปรึกษาควรพูดคุยเพื่อคนหาสาเหตุที่นักเรียนมีปญหาพฤติกรรม 

ทางเพศ โดยใชเทคนิควิธีการดังนี้ 

   1) การสัมภาษณเขียว เพื่อคนหาขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับการแสดงออก

ถึงพฤติกรรมเชนนี้ ผลการศึกษาขอมูลอาจไดคำตอบดังนี้ 

    - ความตองการทางเพศตามลักษณะพัฒนาการของวัยรุน 

พฤติกรรมนี้อาจเกิดจากความตองการทางเพศของเขียว 

    - ตองการการยอมรบั อยากเหนอืกวา ตองการอำนาจ และความมัน่ใจ 

เนื่องจากวัยนี้เปนวัยที่ตองการการยอมรับจากสังคมโดยเฉพาะเพื่อน ๆ การที่เพื่อนยกยองวา 

เขียวเปนคาสโนวาหนาหยก ทำใหเขียวพอใจ จึงอาจทำใหแสดงพฤติกรรมนี้ 

    - ความอยากรูอยากลองของวัยรุน ธรรมชาติของเด็กวัยนี้มักจะ

อยากรู อยากรูในเรื่องแปลกใหมโดยเฉพาะประสบการณทางเพศ จึงทำใหแสดงพฤติกรรมดังกลาว 

โดยอาจไมรูวาไมเหมาะสม 

    - มีประวัติทางครอบครัว เขียวอาจมีความตองการความรัก 

ความอบอุนจากเพื่อนหญิง หรือครอบครัวของเขียวอาจเลี้ยงดูหรือปลูกฝงคานิยมที่ไมเหมาะสม 

   2) การสัมภาษณเพื่อนของเขียว เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม 

   3) การเยี่ยมบานของเขียว เพื่อสอบถามและศึกษาความสัมพันธของ

ครอบครัวเขียว รวมถึงสอบถามทางบานวาทราบพฤติกรรมของเขียวหรือไม 

   หากครูที่ปรึกษาคนหาสาเหตุความตองการที่แทจริงของนักเรียนกลุมนี้

ไดแลว การแกปญหาก็ไมใชเรื่องยาก 

  7.4.2 เพียรใหปญญา 

   ครูที่ปรึกษาควรดำเนินการดังนี้ 

   1) ปลูกฝงทัศนคติที่เหมาะสมใหแกนักเรียนทุกคนในหอง โดยอาจใช

ชั่วโมงกิจกรรมโฮมรูมในเรื่องของการรูจักการวางตัวใหสมกับวัย 

   2) ชวยใหเขียวตระหนักถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเขียว 

โดยการนำเสนอปญหาวัยรุนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ อาจใหเขียวไดพูดคุยกับเพื่อนนักเรียน 

ที่ประสบปญหานี้แลว 

   3) ใหขอมูลเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมถึงภาวะผลกระทบ

ตาง ๆ ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
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  7.4.3 ปรึกษาอุนใจ 

   เพือ่ใหเกดิประโยชนตอการปองกนัและแกไขปญหาของเขยีว ครทูีป่รกึษา

ควรเรียกเขียวมาพูดคุย เพื่อรวมกันปองกันแกไขปญหา โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

   1) ไวใจครู ครูที่ปรึกษาตองทำใหเขียวไวใจ เชื่อวาครูเปนมิตร มีเจตนาดี

ที่จะชวยเหลือเขียว ครูที่ปรึกษาตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเขียว 

   2) คนหาสาเหตุ ครูที่ปรึกษากับเขียวชวยกันระบุปญหาใหชัดเจน  

ใหเขียวไดอธิบายเหตุของพฤติกรรม ใหเขียวคิดเห็นตอพฤติกรรมนี้ 

   3) รวมกันวิเคราะหปญหา ครูและเขียวชวยกันวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น 

พูดคุยใหเห็นวา ปญหานี้สงผลกระทบตอเขียวและผูอื่นอยางไร 

   4) วางแผนแกไขปญหา เมื่อครูที่ปรึกษาชวยใหเขียวพรอมที่ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ก็ใหเขียวลองวางแผนแกไขปญหา ขั้นนี้ครูที่ปรึกษาควรใหกำลังใจเขียว กลาวคำชมเชย 

ทั้งบอกวาครูเชื่อวาเขียวทำได เปลี่ยนแปลงตนเองได 

   5) จบการพูดคุย ขั้นนี้เปนการยุติการพูดคุย โดยครูเนนย้ำใหเขียว

ตระหนักถึงการพูดคุยของครูที่ปรึกษากับเขียวในวันนี้ หากเขียวมีปญหาหรือไมสบายใจอยางไร

สามารถกลับมาคุยกับครูได 

   จากที่กลาวมาทั้ง 5 ขั้น อาจไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขียว

ไดทันที ครูควรใสใจชวยเหลือตอไป นอกจากนี้หากปญหาของเขียวมีความรุนแรงมากก็ตองสงตอ 

ผูเชี่ยวชาญ อยาแกปญหาดวยตนเอง 

  7.4.4 ใหความชวยเหลือ 

   ภายหลังการพูดคุยกับเขียวแลว ครูที่ปรึกษาควรใหความชวยเหลือดังนี้ 

   1) การปรับพฤติกรรม ครูควรปรับพฤติกรรมทางปญญาของเขียว 

โดยมีแนวคิดวาใหเขียวคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากเขียวไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

   2) ขอความชวยเหลือ ครูควรขอความรวมมือจากกลุมของเขียว  

ใหชวนเขียวเขากลุม กลับบานพรอมกัน หรืออยูกับเขียวเมื่อเขียวอยูกับเพื่อนหญิง 

   3) เยี่ยมบาน ความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูปกครองจะชวยใหปญหา

คลี่คลายลง การเยี่ยมบานจะทำใหครูที่ปรึกษามีโอกาสขอความรวมมือจากผูปกครองในการดูแล 

ชวยเหลือลูกรวมกับทางโรงเรียน แตอยาใหผูปกครองรูสึกวากำลังถูกตำหนิ อาจนำไปสูการตอตาน

และทำใหปญหาซับซอนยิ่งขึ้น 

   4) สงตอผูเชี่ยวชาญ หากมีความรุนแรงหรือเกิดการตอตานจากเขียว 

ครูควรสงตอผูเชี่ยวชาญ เชน ครูแนะแนว เปนตน 
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  7.4.5 เอื้อเฟอติดตาม 

   การตดิตามผล การชวยหลอื ทำไดโดยการสงัเกตพฤตกิรรม การสมัภาษณ

ผูปกครอง เพื่อนสนิท ครูผูสอน 

 7.5 ปญหาติดบุหรี่/สารเสพติด 

  วัยรุนสวนใหญมักจะเริ่มตนเขาไปเกี่ยวกับยาเสพติด ดวยความอยากลอง อยากรู 

แตหากวัยรุนคนใดมีบุคลิกภาพที่ออนแอ หวั่นไหวงาย ขาดความเชื่อมั่นใจตนเอง หรือมีปญหา 

ความกดดันในชีวิต จากปญหาสวนตัว ปญหาการเรียน ปญหาครอบครัว ความไมสบายใจและ 

คับของใจเหลานี้ จะผลักดันใหวัยรุนใชสารเสพติดตอเนื่องไปเรื่อย ๆ เพื่อตองการผอนคลาย

ความเครียดชั่วครูชั่วยาม แตเนื่องจากปญหาความไมสบายใจยังไมไดรับการแกไข ในที่สุดก็จะเกิด 

“ภาวะเสพติด” ขึ้น โดยที่อาการติดสารเสพติดนั้น จะมีอาการดังตอไปนี้ 

  • มีความตองการอยางรุนแรงที่จะใชสารนั้น ๆ 

  • มีความยากลำบากในการควบคุมการใชทั้งปริมาณ และความถี่ 

  • ยังคงใชสารนั้นตอไป ทั้ง ๆ ที่รูวาเปนอันตรายตอรางกาย 

  • ใชสารเสพติดในจำนวนและระยะเวลามากกวาที่ตั้งใจไวเดิม 

  • หมกมุนกับการใชสารเสพติดมากกวาการอยากทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญกวา 

  • มีอาการดื้อยา เกิดอาการขาดยา หรืออยากยาทางกาย (Physical 

Withdrawal Stage)  

  • การเรยีน การงาน สงัคมหรอืกจิกรรมทีส่รางสรรค เสือ่มถอยไปหรอืสญูเสยีไป 

 

  กรณีศึกษา 

  แพรเปนลูกคนโต มีนองสาว 1 คน พอมีอาชีพคาขาย พอเปนคนเจาอารมณ

และมักใชกำลังกับลูก ในขณะที่แมเปนคนใจเย็นและเปนตัวกลางประสานความเขาใจระหวาง 

พอกับลูก อุปนิสัยเปนเด็กเจาอารมณเหมือนพอ พูดนอย เก็บกด เมื่อถูกตีจะน้ำตาไหล 

แตไมคร่ำครวญ แพรชอบกีฬาหนัก ๆ เชน ฟุตบอล ชกมวย ยูโด ตะกรอ แพรเรียนอยู 

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 และเริม่ใชยาบาเมือ่เดอืนมถินุายน วนัละ 1 เมด็ ปลายเดอืนกรกฎาคมเพิม่เปน

วันละ 3 เม็ด แมสังเกตวาแพรเปลี่ยนไปโดยมีสีหนาหมองคล้ำ กาวราว ตอนเย็นจะงวง แตตกดึก

จะนอนไมหลับ แพรเคยพยายามเลิกใชยาแตมีอุปสรรค เนื่องจากมีเพื่อนตางโรงเรียนมาหา 

ถึงบานและชวนเสพ สวนใหญจะเสพยาบาที่บานเพื่อนและบานตัวเองเวลาพอแมไมอยู 
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  7.5.1 รูจักนักเรียน 

   ครูที่ปรึกษาสามารถสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่ใชสารเสพติด/บุหรี่ ดังนี้ 

   1) สีหนาคล้ำ ไมสดชื่น มีกลิ่นติดตามตัว และเสื้อผา 

   2) หงุดหงิดงาย มีพฤติกรรมกาวราวขึ้นกวาเดิม 

   3) มักหายไปจากหองเรียนบอย ๆ เชน ไปเขาหองน้ำ แอบเสพยา 

ในที่ลับตาคน 

   4) จะคบหรืออยูในกลุมเพื่อนที่สูบบุหรี่หรือเสพยาดวยกัน 

  7.5.2 เพียรใหปญญา 

   1) การใหความรูในเรื่องสารเสพติดจะประสบความสำเร็จมากขึ้น  

หากเนนผูเรียนเปนหลัก โดยใชการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  

พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณอยางทั่วถึงทุกคน 

   2) โรงเรียนควรกำหนดมาตรการลงโทษและจัดการกับนักเรียนที่ใช 

และมีสารเสพติดในครอบครองอยางเหมาะสม มีเหตุผลและชัดเจน มาตรการดังกลาวเปนสิ่งจำเปน 

เพื่อใหนักเรียนรูวาโรงเรียนไมยอมรับพฤติกรรมที่เปนภัยตอสุขภาพของนักเรียนและชุมชน 

ในโรงเรยีนโดยเดด็ขาด แตมาตรการดงักลาวตองใหโอกาสนกัเรยีนทีจ่ะแกไข ปรบัตวั ดวยความชวยเหลอื 

และประคับประคองของครู 

  7.5.3 ปรึกษาอุนใจ  

   สำหรับนักเรียนที่ใชสารเสพติด ครูที่ปรึกษาอาจพูดคุยเพื่อชวยเหลือ

นักเรียน ดังนี้ 

   1) ขั้นสรางสัมพันธภาพ 

    ไมตำหนิ วิจารณใหนักเรียนรูสึกหมดกำลังใจ แตควรชื่นชมที่นักเรียน

ตองการเลิกยา 

   2) ขั้นสำรวจปญหา 

    สำรวจวานักเรียนมีปญหาเพียงแคการใชหรือไม เพราะโดยสวนใหญ

แลวนักเรียนที่ใชสารเสพติดมักจะมีปญหาการเรียน การโกหกและลักขโมยตามมาดวย หรือบางคน

อาจเปนผูขายอีกดวย 

    ประเมนิสาเหตขุองการใชยา และเหตกุระตุนทีท่ำใหนกัเรยีนเลกิยาไมได 

    ประเมินความสัมพันธในครอบครัว 

   3) ขั้นแกไขปญหา 

    ใหความเชือ่มัน่วาการเลกิยาไมใชเรือ่งนากลวั และรกัษาไดหากมุงมัน่ 

    คนหาศักยภาพของตนเองเพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 

ในตนเองและลืมปญหาที่ไมใชเรื่องของนักเรียน 
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    หากนักเรียนกลับไปใชยาซ้ำอยาทาทายวานักเรียนไมแนจริง แตให

ประเมินวา ครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นที่ทำใหตองกลับไปใชอีก เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงและวางแผน 

หลีกเลี่ยงจากสถานการณดังกลาว 

    สอนการควบคุมตัวเองเมื่อตองการสารเสพติด 

    สอนการปฏิเสธเมื่อเพื่อนมาชวนไปใชสารเสพติด 

    ชวยใหนักเรียนตั้งเปาหมายในชีวิต ซึ่งเปนเปาหมายที่เปนไปได

เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 

    หากนักเรียนมีเปาหมายชัดเจนและตั้งใจจริง ก็จะเลิกได แตปญหา

คือ นักเรียนสวนใหญยังไมพรอมเลิก และถึงอยากเลิก หากกลุมเพื่อนยังไมเลิก ก็เลิกยาก 

  7.5.4 ใหความชวยเหลือ 

   1) พบผูปกครอง/เยี่ยมบานเพื่อขอความรวมมือในการดูแลชวยเหลือ

รวมกับทางโรงเรียน 

   2) ครอูาจจดัใหมเีพือ่นคูห ู (บดัดี)้ มาคอยดแูลนกัเรยีนทีต่องการเลกิบหุรี ่

ซึ่งครูจะตองอบรมใหนักเรียนมีทักษะในการดูแลและใหความชวยเหลือเพื่อน 

   3) สงตอผูเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจเปนครูแนะแนวหรือสงตอแพทย เพื่อใหการ

บำบัดรักษาถามีอาการมาก 

  7.5.5 เอื้อเฟอติดตาม 

   1) การตดิตามผล การชวยเหลอื ทำไดโดยการสงัเกตพฤตกิรรม การสมัภาษณ

ผูปกครอง เพื่อนสนิท ครูผูสอน 

   2) การติดตามโดยกระบวนการ Matrix พบกลุมสัปดาหละ 1 ครั้ง  

หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อใหคำปรึกษาและติดตามผลการเลิกใชสารเสพติด 

 บทบาทครูที่ปรึกษาที่มีตอระบบการแนะแนวในโรงเรียน คือ การประสานรวมมือกัน

ดแูลนกัเรยีน และเมือ่ครทูีป่รกึษาพจิารณาวานกัเรยีนในความรบัผดิชอบสมควรตองไดรบัการชวยเหลอื 

สามารถสงครูแนะแนวและรวมกันดูแล หากนักเรียนสามารถปรับตัวไดเปนปกติครูแนะแนวสงกลับ

ใหครูที่ปรึกษาดูแลตอไป แตหากครูแนะแนวไมสามารถชวยเหลือนักเรียนไดตองจัดใหมีการประชุม

ปรึกษาเปนรายกรณี พิจารณาสงตอใหผูเชี่ยวชาญภายนอก เมื่อนักเรียนไดรับการชวยเหลือจาก 

ผูเชี่ยวชาญภายนอกจนหาย ครูแนะแนวจะรับกลับแลวรวมมือกับครูที่ปรึกษา ผูปกครอง เฝาระวัง

พัฒนานักเรียนและรายงานเปนระยะ ๆ ตอไป 
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ภาคผนวก 

1. µ—«Õ¬à“ß·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«„π™—Èπ‡√’¬π 
 (√Ÿª·∫∫À√◊ÕÕß§åª√–°Õ∫¢Õß·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡ª√—∫µ“¡∫√‘∫∑ 
 ¢Õß‚√ß‡√’¬π¥—ßµ—«Õ¬à“ß∑’Ëª√“°Ø) 

µ—«Õ¬à“ß·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«„π™—Èπ‡√’¬π 

หนวยการจัดกิจกรรมการศึกษาตอ  เรื่อง ประโยชนของการเรียน* 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เวลา 1 ชั่วโมง 

1.  “√– ”§—≠ 

 การเห็นคุณคาของการเรียน จะนำไปสูแรงจูงใจใหนักเรียนพัฒนาการเรียนของตนเอง 

สูความสำเร็จที่มุงหวังในอนาคต 

2. º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ 

 2.1 บอกประโยชนของการเรียน 

 2.2 บอกแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อใหไดประโยชนจากการเรียน 

3.  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ 

 3.1 ประโยชนของการเรียนในรายวิชาตาง ๆ 

 3.2 วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4. «‘∏’°“√®—¥°‘®°√√¡ 

 ขั้นนำเขาสูบทเรียน 

 4.1 นักเรียนบอกเหตุผลของการมาโรงเรียน 

 ขั้นสอน 

 4.2 นักเรียนชวยกันบอกประโยชนของการเรียนในรายวิชาตาง ๆ 

 4.3 นักเรียนแบงกลุม จำนวนกลุมเทากับรายวิชาที่เรียน เพื่อสรุปประโยชนของ 

การเรียนในรายวิชานั้น ๆ ซึ่งอาจทำโดยการเขียนหรือวาดภาพ หรือผสมผสานกัน 

 4.4 นักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงาน 

*โดย พิชญมณฑน ลีกำเนิดไทย และ ธัญสมร คเชนทรเดชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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 4.5 นักเรียนชวยกันตอบคำถาม “ทำอยางไรนักเรียนจึงจะไดรับประโยชนจาก 

การเรียนในรายวิชาตาง ๆ มากที่สุด ซึ่งจะสงผลดีตอผลการเรียนของนักเรียนดวย” 

 ขั้นสรุป 

 4.6 นักเรียนและครูสรุปแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อใหไดรับประโยชนจากการเรียน 

5. ™‘Èπß“π/¿“√–ß“π 

 การสรุปประโยชนของการเรียนในแตละรายวิชา 

6. °“√ª√–‡¡‘πº≈ 

 6.1 วิธีการประเมิน 

  1) การบอกประโยชนของการเรียนและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อใหประโยชน 

จากการเรยีน 

  2) สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 6.2 เกณฑการประเมิน 

ระดับ ขอความบงชี้คุณภาพ 

ผาน สามารถบอกประโยชนของการเรียน และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อใหไดประโยชน 

จากการเรียนได 

ไมผาน ไมสามารถบอกประโยชนของการเรียน หรือแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อใหไดประโยชน

จากการเรียนได 
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µ—«Õ¬à“ß·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«„π™—Èπ‡√’¬π 

หนวยการจัดกิจกรรมสวนตัวและสังคม  เรื่อง กอนฉัน จบ ป.6* 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เวลา 2 ชั่วโมง 

1.  “√– ”§—≠ 

 นักเรียนที่กำลังจะจบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นับไดวาประสบความสำเร็จดาน 

การเรียนในระดับหนึ่งแลว กอนที่จะกาวสูการศึกษาในระดับชั้นสูงขึ้น ซึ่งปจจัยที่ทำใหนักเรียน

ประสบความสำเรจ็ นอกเหนอืจากการปฏบิตัโิดยตวันกัเรยีนเองแลว ยงัตองอาศยับคุคลและสิง่ตาง ๆ 

อีกมากมาย ทั้งนี้ ในสวนของบุคคลซึ่งเปนผูใหญที่ใกลตัวนักเรียน และเห็นชัดเจนก็คือ พอแม  

ผูปกครอง ที่เลี้ยงดูสนับสนุนจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา ในขณะที่ครูทุกคนที่เคยสอนนักเรียน ดูแล

นักเรียนตั้งแตเขาเรียนจนจบระดับชั้นประถมศึกษาก็ลวนมีสวนทำใหชีวิตของนักเรียนเติบโต และ

กาวไปสูการเรียนที่สูงสุด 

 ดังนั้น การแสดงความรูสึกสำนึกในบุญคุณ ดวยการขอบคุณตอผูใหญเหลานั้น 

จงึเปนสิง่ทีค่วรทำ โดยเฉพาะเดก็วยัเรยีนทีจ่ำเปนตองเรยีนรูและฝกฝนความมจีติใจทีด่งีาม เพือ่รากฐาน

ของการเปนผูใหญที่มีคุณภาพในอนาคต 

2. º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ 

 2.1 นกัเรยีนบอกบคุคลทีม่สีวนทำใหนกัเรยีนเรยีนจนจบระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่6 ได 

 2.2 นักเรียนบอกความรูสึกที่มีตอบุคคลตาง ๆ ที่ทำใหนักเรียนเรียนจนจบระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 และการแสดงออกตอบุคคลเหลานั้นได 

3.  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ 

 3.1 การรูจักแสดงออกถึงความรูสึกขอบคุณ 

 3.2 บคุคลทีม่สีวนทำใหนกัเรยีนไดเรยีนหนงัสอืและเรยีนจนจบระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ปที่ 6 

4. «‘∏’°“√®—¥°‘®°√√¡ 

 ชั่วโมงที่ 1 

 ขั้นนำเขาสูบทเรียน 

 4.1 นักเรียนชวยกันบอกบุคคลที่มีส วนทำใหนัก เรียนได เรียนหนังสือและ 

สามารถเรียนจนจบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยครูเขียนบนกระดาน เรียงเปนลำดับลงมา  

จากนั้นใหนักเรียนแตละคนออกมาขีดรอยคะแนนในชองที่ตรงกับบุคคลที่นักเรียนเห็นดวย 

*โดย พิชญมณฑน ลีกำเนิดไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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ตัวอยางการขีดรอยคะแนนบนกระดาน 

พอแม ผูปกครอง IIII   IIII   IIII  II   

ครูประจำชั้น IIII   IIII   IIII   

ครูวิชา.................................. IIII   IIII   I 

............................................. II 

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

 4.2 ครแูสดงใหนกัเรยีนเหน็วา บคุคลทีน่กัเรยีนบอกมใีครบาง และลำดบัตน ๆ คอืใครบาง 

ซึ่งในที่นี้ครูกำหนดการทำกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพอแม ผูปกครอง และครูเทานั้น 

 ขั้นสอน 

 4.3 นักเรียนตอบคำถาม “นักเรียนรูสึกอยางไรกับพอแม ผูปกครอง และครู”  

โดยครูเปนผูเอื้อใหนักเรียนบอกถึงความรูสึกที่เปนเชิงบวกดวยความสำนึกในบุญคุณของบุคคล 

เหลานั้น จากการเรียนรูจากครูวาผูใหญเหลานั้น ไดทำตามบทบาทหนาที่ของตนเพื่อนักเรียน ไมวา

จะเปนการเงิน การใหเวลารับ-สงนักเรียน การดูแลเมื่อนักเรียนเจ็บปวย การหาอาหารใหรับประทาน 

การสอนใหหัดเขียนหัดอาน และสอนใหมีความรูมากขึ้น ๆ รวมทั้งการสอนใหรูจักใชชีวิตประจำวัน

หรอือืน่ ๆ จนกระทัง่ถงึปจจบุนักำลงัจะจบระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่ 6 ซึง่นบัไดวาบคุคลเหลานัน้เปน 

ผูมีพระคุณตอนักเรียน 

 4.4 นักเรียนแตละคนเขียนและ/หรือวาดภาพเกี่ยวกับความรูสึก และสิ่งที่อยากบอก

กับพอแม ผูปกครอง ลงในกระดาษ A4 พับครึ่ง (ชั่วโมงตอไปจึงเปนการบอกกับครู) 

 4.5 นักเรียนชวยกันคิดวา จะนำกระดาษที่ทำนั้นไปใหพอแม ผูปกครอง เมื่อใด  

และวธิใีด โดยครมูสีวนรวมชวยหาแนวทางทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ทีจ่ะทำใหพอแม ผูปกครอง ทกุคนไดรบั 

ชิน้งานของนักเรียน 

 ขั้นสรุป 

 4.6 นักเรียนชวยกันบอกประโยชนที่นักเรียนไดรับจากการทำกิจกรรมครั้งนี้ 

 ชั่วโมงที่ 2 

 ขั้นนำเขาสูบทเรียน 

 4.7 ใหนักเรียนทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูและกิจกรรมที่ทำในครั้งกอน 
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 ขั้นสอน 

 4.8 นักเรียนชวยกันคิดวา จะเขียนบอกคุณครูทานใดบางทั้งหมดกี่คน แลวให 

แบงกลุมทำงาน โดยใหกระดาษ A4 คนละ 1 ใบ ซึ่งทำในนามของนักเรียนทั้งหอง 

 4.9 นักเรียนชวยกันคิดวา ชิ้นงานที่นักเรียนทำจะนำไปใหครูเหลานั้นอยางไร วิธีใด 

เชน นำไปใหที่หองพักครู โดยไปพรอมกันทั้งหองหรือสงตัวแทน หรือใหตอนที่ครูเขามาสอน  

หรือใหในวันปจฉิมนิเทศ หรือวันประชุมทั้งระดับชั้น เปนตน โดยใหเปนขอตกลงรวมกันของหอง 

 ขั้นสรุป 

 4.10 นักเรียนบอกประโยชน/สิ่งที่ไดเรียนรู แลวครูชวยสรุปอีกครั้ง และชวยให

นักเรียนไดเรียนรูวา ขณะที่นักเรียนกำลังคิดและทำกิจกรรม เปนการทำสิ่งที่ดีใหกับคนอื่น ๆ  

นักเรียนก็ไดรับสิ่งตอบแทนที่ดี ๆ โดยไมรูตัว เปนตนวา นักเรียนมีความสุขยิ้มแยมในขณะทำงาน 

เมื่อไดชิ้นงานนักเรียนก็ภูมิใจ นั่นคือการให ยอมไดรับสิ่งตอบแทนไมจำเปนตองเปนวัตถุสิ่งของ  

แคจิตใจที่มีความสุข ก็มีคุณคาที่ยิ่งใหญ 

5. ™‘Èπß“π/¿“√–ß“π 

 ใบแสดงความรูสึกของนักเรียนตอพอแม ผูปกครอง และครู 

6. °“√ª√–‡¡‘πº≈ 

 6.1 วิธีการประเมิน 

  1) จากจำนวนชิ้นงานของนักเรียนที่ครอบคลุมทั้งพอแม ผูปกครอง และครู 

  2) จากขอความหรือภาพที่สื่อถึงความรูสึกขอบคุณตอพอแม ผูปกครอง และครู 

 6.2 เกณฑการประเมิน 

ระดับ ขอความบงชี้คุณภาพ 

ผาน 1. 

2. 

3. 

ชิ้นงานที่นักเรียนแตละคนทำใหกับพอแม ผูปกครอง 1 ชิ้น 

ชิ้นงานที่นักเรียนรวมกันทำเปนกลุมใหกับครู 1 ชิ้น 

ชิ้นงานทั้ง 2 ชิ้น มีขอความหรือภาพที่สื่อถึงความรูสึกขอบคุณตอพอแม  

ผูปกครอง และครู 

ไมผาน ปฏิบัติไมครบตามเกณฑการผานทั้ง 3 ขอ 
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7.  ◊ËÕ·≈–·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ 

 7.1 กระดาษ A4 สีตาง ๆ หรือสีขาว 

 7.2 ปากกาเมจิกสีตาง ๆ หรือดินสอสีไม ฯลฯ 

8. ∫—π∑÷°À≈—ß°“√®—¥°‘®°√√¡ 

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

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

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

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

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

 แผนการจัดกิจกรรมนี้ สามารถประยุกตใช... 

 - ในชั่วโมงโฮมรูม ทั้งโฮมรูมสั้นและโฮมรูมยาว 

 - ในทุกระดับชั้น ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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µ—«Õ¬à“ß·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«„π™—Èπ‡√’¬π 

หนวยการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต  เรื่อง ภัยทางเพศ* 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  เวลา 1 ชั่วโมง 

1.  “√– ”§—≠ 

 ภัยทางเพศ สามารถเกิดขึ้นไดจากหลายสถานการณ หลายสถานที่ และจากบุคคล 

รอบขางทั้งในและนอกครอบครัว จึงเปนเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรตระหนักรูเทาทันและระมัดระวังตัว

อยูเสมอ เพื่อใหปลอดภัยจากภัยทางเพศ 

2. º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ 

 2.1 นักเรียนบอกวิธีแกปญหาเมื่อพบภัยทางเพศได 

 2.2 นักเรียนกลาที่จะปกปองสิทธิและความปลอดภัยของตนเองเมื่อถุกคุกคาม 

จากภัยทางเพศ 

3.  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ 

 แนวทางปองกันภัยทางเพศ 

4. «‘∏’°“√®—¥°‘®°√√¡ 

 ขั้นนำเขาสูบทเรียน 

 4.1 ครูชวนสนทนาเรื่องภัยทางเพศที่นักเรียนเคยไดยินไดฟงมา 

 ขั้นสอน 

 4.2 แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม สมาชิกในกลุมรวมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภัยทางเพศที่เกิดขึ้นในสถานที่ตาง ๆ ดังนี้ 

  กลุมที่ 1  ภัยทางเพศที่มีโอกาสเกิดที่บาน 

  กลุมที่ 2  ภัยทางเพศที่มีโอกาสเกิดขึ้นที่โรงเรียน 

  กลุมที่ 3 ภัยทางเพศที่มีโอกาสเกิดขึ้นในสังคม เชน โรงหนัง สถานที่จอดรถ 

สนามเด็กเลน เปนตน 

 4.3 ตัวแทนกลุม นำเสนอผลการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยทางเพศที่เกิดขึ้น 

ในสถานที่ตาง ๆ  

 ขั้นสรุป 

 4.4 ครูนำอภิปรายวา ถาจะไมใหเกิดภัยทางเพศเหลานี้ ควรทำอยางไร นักเรียน

ศึกษาใบความรูเพิ่มเติม ครูและนักเรียนรวมกันสรุปภัยทางเพศในสถานที่ตาง ๆ และวิธีการปองกัน

ใหนักเรียนสรุปแบบประเมินผลกิจกรรม 

*โดย อิ่มใจ ดีไสว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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5. ™‘Èπß“π/¿“√–ß“π 

 ผลการสรุปการระดมความคิดเห็น 3 กลุม 

 กลุมที่ 1 ภัยทางเพศที่มีโอกาสเกิดที่บาน 

 กลุมที่ 2 ภัยทางเพศที่มีโอกาสเกิดขึ้นที่โรงเรียน 

 กลุมที่ 3 ภัยทางเพศที่มีโอกาสเกิดขึ้นในสังคมทั่วไป เชน โรงหนัง สถานที่จอดรถ 

สนามเด็กเลน เปนตน 

6. °“√ª√–‡¡‘πº≈ 

 6.1 วิธีการประเมิน 

   สังเกตการปฏิบัติงานกลุม 

 6.2 เครื่องมือ 

   แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 

7.  ◊ËÕ·≈–·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ 

 7.1 ใบความรูสำหรับนักเรียน เรื่อง “ภัยทางเพศ” แนวการปองกันภัยทางเพศ 

 7.2 ใบงาน เรื่อง แนวทางปองกันภัยทางเพศ 

 7.3 ใบความรูสำหรับครู เรื่อง วิธีแกปญหาเมื่อเผชิญหนากับเหตุราย 

8. ∫—π∑÷°À≈—ß°“√®—¥°‘®°√√¡ 

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................................ 
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„∫ß“π ‡√◊ËÕß ·π«∑“ßªÑÕß°—π¿—¬∑“ß‡æ» 

 

π—°‡√’¬πªØ‘∫—µ‘µ“¡¢—ÈπµÕπµàÕ‰ªπ’È 

 1. แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม เลือกประธานและเลขานุการกลุม ใหแตละกลุม 

ชวยกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยทางเพศที่เกิดขึ้นในสถานที่ตาง ๆ ดังนี้ 

  กลุมที่ 1 ภัยทางเพศที่มีโอกาสเกิดที่บาน 

  กลุมที่ 2 ภัยทางเพศที่มีโอกาสเกิดขึ้นที่โรงเรียน 

  กลุมที่ 3 ภัยทางเพศที่มีโอกาสเกิดขึ้นในสังคมทั่วไป เชน โรงหนัง สถานที่จอดรถ 

สนามเด็กเลน เปนตน 

 2. สงตัวแทนนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยทางเพศที่ เกิดขึ้น 

ในสถานที่ตาง ๆ 

 3. ศึกษาใบความรูสำหรับนักเรียน เรื่อง “ภัยทางเพศ” แนวทางปองกันภัยทางเพศ 

 4. สรุปแบบประเมินผลกิจกรรมสำหรับนักเรียน 
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·∫∫ —ß‡°µæƒµ‘°√√¡°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°≈ÿà¡ 

°‘®°√√¡·π–·π« 

         ผลการประเมินอยูในระดับ........................................................... 

  ลงชื่อ................................. 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. ความรับผิดชอบ      

เกณฑการให

คะแนน 

5  ดีมาก 

4  ดี 

3  ปานกลาง 

2  พอใช 

1  ปรับปรุง 

2. ความตรงตอเวลา      

3. ความใสใจและความกระตอืรอืรนในการทำงาน      

4. การดำเนินการอยางมีขั้นตอน      

5. การนำเสนอขอมูลถูกตองมีเหตุผล      

6. กลุมนำสรุปและแสดงความคิดเห็นไดตรงประเด็น      

7. สมาชิกกลุมยอมรับซึ่งกันและกัน      

8. สมาชิกกลุมมีการประสานงานที่ดี      

9. สมาชิกกลุมเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหา      

10. การทำงานกลุมเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ      

รวม      

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

  ผูประเมิน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน  40-50  ดีมาก 

คะแนน  30-39  ดี 

คะแนน  20-29  พอใช 

คะแนน  10-19  ปรับปรุง 
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„∫§«“¡√Ÿâ ”À√—∫π—°‡√’¬π 

‡√◊ËÕß ç¿—¬∑“ß‡æ»é ·π«∑“ßªÑÕß°—π¿—¬∑“ß‡æ» 
 

 ภัยทางเพศ เปนภัยสังคมอันหนึ่ง ที่สงผลกระทบตอเด็กและวัยรุน อาทิ การถูก

ลวนลาม ลวงละเมิดทางเพศ ถูกขมขืน หรือแมแตการถูกทารุณกรรมจากพวกวิปริตทางเพศ  

หรือแมแตคนใกลชิด 

1. ∑”‰¡®÷ßµâÕßªÑÕß°—πµ—« 

 ปจจบุนัภยัอนัตรายทีเ่กดิขึน้มมีากมายหลายรปูแบบ หากมคีวามรูเกีย่วกบัการปองกนัตวั

ก็เทากับมีเพื่อนแทไวเคียงขาง จะไปที่ใด เพื่อนแทนี้จะติดตามไปดวยเสมอ และเมื่อตกอยู 

ในสภาวะคับขัน ก็จะชวยคลี่คลายเหตุการณจากหนักเปนเบา หรือทำใหแคลวคลาดปลอดภัยได 

 การปองกันตัว หมายถึง การเตรียมพรอมทั้งกายและใจ การหลีกหนีจากสถานการณ

อันตราย หรือการตอสูกับเหตุเลวรายอยางเหมาะสม เพื่อใหตนเองพนภัย 

2. ¿—¬Õ—πµ√“¬‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß‰√ 

 การละเมดิสทิธทิีเ่ปนภยัอนัตรายตอผูหญงิและเดก็ มหีลายกรณ ี เชน การละเมดิทางเพศ 

การลวนลามอนาจาร การทำรายรางกาย การหนวงเหนี่ยวกักขัง การขมขูดาวาอยางรุนแรง เปนตน 

แตที่เกิดขึ้นบอย คือ การทำรายรางกายและการขมขืน โดยผูกระทำอาจเปนไดทั้งคนแปลกหนา 

และคนคุนเคย 

3. ‡µ√’¬¡µ—«Õ¬à“ß‰√‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß°“√∂Ÿ°∑”√â“¬ 

 1) ฝกตนเองใหเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี ไมดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีเพื่อนมนุษย 

ทั้งดวยกริยาและวาจา 

 2) มีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย 

 3) ระมัดระวัง ไมประมาท และฝกความมีสติใหสม่ำเสมอทุกวัน 

 4) ดูแลสุขภาพและสมรรถนะรางกายใหแข็งแรงและเตรียมพรอมอยูเสมอ 

 5) สนใจ ติดตามปญหาความรุนแรงและภัยอันตรายในรูปแบบตาง ๆ ตอสตรีและเด็ก 

 6) ฝกทักษะการรักษาตัวรอด โดยเรียนรูเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้ 

4. ‡√’¬π√Ÿâ«à“ ∂“π„¥∑’Ë ‰¡àπà“‰«â«“ß„® 

 1) สถานที่เปลี่ยวหางไกลบานคน 

 2) สถานที่ที่ไมรูจักและไมเคยไป 
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 3) สถานที่ที่มิจฉาชีพอาศัยเปนแหลงประทุษราย เชน มุมตึก มุมมืด ลานจอดรถ  

ตึกราง สถานีขนสง สวนสาธารณะ ทางรถไฟ หองสุขาตามหางสรรพสินคา ฯลฯ 

5. ™à«ß‡«≈“∑’ËÕ“®‡°‘¥Õ—πµ√“¬‰¥âßà“¬ 

 1) ยามวิกาล ยามค่ำคืน 

 2) เชามืด 

 3) คืนวันศุกร เสาร ขณะฝนตก 

6. ‡æ◊ËÕ§«“¡‰¡àª√–¡“∑ §«√·µàß°“¬Õ¬à“ß‰√ 

 ตระหนักรูวาการแตงกายอาจนำไปสูอันตราย หรือเปนอุปสรรคตอการหนี ฉะนั้น  

ควรเลือกสวมใสเสื้อผาใหเหมาะสม ทะมัดทะแมง 

7. §«√ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“ß‰√‡¡◊ËÕ®–‡¥‘π∑“ß 

 เลือกใชพาหนะเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยดวย 

 1) ถาเดินทางดวยรถโดยสาร 

  1.1) ไมควรบอกคนแปลกหนาวาจะไปไหน 

  1.2) ตื่นตัวและเตรียมพรอมตลอดเวลา 

  1.3) เตรียมพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงแผนเสนทางไดเสมอ 

  1.4) ไมนำทรัพยสินมีคาออกมาแสดงใหคนอื่นเห็น 

  1.5) หากสังเกตพบวามีคนติดตามหลังจากลงรถ ใหเดินทางตรงไปที่มีคนอยู

จำนวนมาก 

 2) ถาเดินทางดวยรถสวนตัว 

  2.1) การจอดรถ ควรจอดในที่มีแสงไฟสวางหรือมีรถวิ่งผาน เชน ใกลทางขึ้นลง 

เปนตน 

  2.2) ตรวจสอบภายในรถและรอบ ๆ รถ กอนเปดประตูเขาไปขางใน เพื่อให 

แนใจวาไมมีใครซอนตัวในรถ 

  2.3) ปดประตู ล็อกประตู และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง กอนสตารทรถ 

  2.4) อยารับคนโบกรถขางถนนหรือคนแปลกหนาขึ้นรถ 

  2.5) ไมควรทิ้งของมีคาไวในรถ 

  2.6) ในกรณีนำรถเขาซอม ควรใหเฉพาะกุญแจสตารทรถ 

  2.7) เรียนรูเรื่องเครื่องยนตเบื้องตน 

  2.8) ควรวางแผนและศึกษาแผนที่กอนออกเดินทาง 
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  2.9) หากถูกจี้ในรถ ควรขับรถใหเฉี่ยวชนรถคันอื่นที่วิ่งในทางเดียวกัน 

  2.10) สิ่งที่ควรมีประจำรถ ไดแก ไฟฉาย ชุดปฐมพยาบาล แผนที่ ถังดับเพลิง  

ผาขาวสำหรับทำสัญญาณ เครื่องมือประจำรถ เชือกสำหรับลาก 

 3) ถาเดินทางโดยรถแท็กซี่ 

  3.1) กอนขึ้นรถ ถารูสึกวาคนขับไมนาไววางใจ ควรเลิกโดยสารทันที 

  3.2) กอนขึ้นควรสังเกตชนิดของรถ ลักษณะรถและจดหมายเลขขางรถ 

และทะเบียนรถ 

  3.3) ทุกครั้งที่ขึ้นรถ ควรจดชื่อ-นามสกุลคนขับรถที่ติดปายอยูในรถ 

  3.4) ตรวจสอบวาที่ล็อกประตูอยูที่ไหน และเปดออกอยางไร 

  3.5) ระมัดระวังและดูอยูเสมอวารถวิ่งในเสนทางที่ควรจะไปหรือไม 

  3.6) ถาผิดสังเกตวาจะมีสถานการณไมดี แสรงโทรศัพทถึงเพื่อนที่เปนตำรวจ 

โดยพูดวาขอสายตำรวจ ใหอางยศและชื่อ โดยขอนัดในเสนทางที่รถกำลังมุงไปขางหนา 

  3.7) ฉุกเฉินใหเปดประตูรถ และลงจากรถทันที 

  3.8) ไมรับเครื่องดื่มและของกินอยางเด็ดขาด 

  3.9) เมื่อเขานั่งในรถแลว ใหโทรศัพทบอกทะเบียนรถ สี และชนิดของรถให 

พอแม ผูปกครอง หรือเพื่อน ๆ ทราบในทันที 

8. §«√ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“ß‰√„π ∂“π∑’Ëµà“ß Ê „π∑’Ë “∏“√≥– ·≈–∫π∑âÕß∂ππ 

 1) ถาสังเกตวามีคนติดตามอยางมีพิรุธ อยาเขาบานตนเอง (ผูรายจะรูวาเราอยูที่ไหน) 

ใหไปหาเพื่อนบานที่ไวใจได หรือสถานที่ชุมชนที่มีคนมาก และโทรเรียกตำรวจหรือมุงตรงไปยัง 

สถานีตำรวจ 

 2) พึงระมัดระวังการใช ATM ในตอนกลางคืน หรือสถานที่ที่เราไมคุนเคย 

 3) ไมควรเดินบนถนนเปลี่ยวหรือซอยเปลี่ยว หรือสถานที่เปลี่ยวทุกแหงคนเดียว  

โดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

 4) บอกใครสักคนใหรูวาคุณจะไปไหน และเมื่อไรจะกลับ หรือเดินทางไปกับใคร  

โดยเฉพาะคนที่ไมรูจักดี 

 5) ไมควรขนสัมภาระมากเกินไป ถาถือของมากควรวางไว เพื่อใหมือตัวเองวาง  

และพรอมปองกันตัว 

 6) ไมควรสวมหูฟงวิทยุ เทป ขณะเดินหรือออกกำลังกาย 

 7) ไมควรอานหนังสือ/โทรศัพทขณะเดิน ยืนรอรถเมล หรือยืนขางถนน 

 8) ถาหากมีคนเขามาถามทาง ควรยืนหาง ๆ อยางนอย 2 กาว และพรอมระมัดระวัง 

 9) หากบริเวณนั้นไมนาไวใจ ควรหลีกเลี่ยงการยืนคนเดียว 
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 10) การรอรถเมล ถาหากปายนั้นไมมีคนเลย ควรขึ้นรถสายอื่นไป เพื่อเปลี่ยนปาย 

ที่มีคนจำนวนมาก 

 11) การสงใครก็ตามกลับบาน ควรแนใจวาเขาเขาบานเรียบรอยแลว จึงออกรถ 

9. „π∫â“π  

 1) ประตู และรอบ ๆ บาน ควรเปดไฟไวเสมอ 

 2) กอนนอนตรวจตราวาประตูและหนาตาง ล็อกเรียบรอย 

 3) ไมใชชื่อจริงพรอมนามสกุลติดหนากลองไปรษณียหนาบาน หรือในเครื่องตอบรับ

โทรศัพท 

 4) ไมควรบอกในเครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติวาทานไปสถานที่ใด 

 5) ไมควรใหคนแปลกหนารูวาเราอยูคนเดียว 

 6) ควรมีเพื่อนบานที่สนิทและสามารถไววางใจได 

 7) กอนเปดประตูทุกครั้งควรแนใจกอนวาผูมาหาเปนใคร และอยาเปดประตู 

ถาไมแนใจ 

 8) กุญแจพิเศษควรซอนในที่มิดชิด 

 9) ไมอนุญาตใหคนแปลกหนาเขามาใชโทรศัพทภายในบาน 

10. „π≈‘øµå 

 1) หลีกเลี่ยงการขึ้นหรืออยูในลิฟตสองตอสองกับคนแปลกหนา 

 2) ใหสังเกตทาทีของคนที่ขึ้นลิฟตมาดวยกัน 

 3) ควรยืนบริเวณใกลปุมบังคับลิฟต 
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„∫§«“¡√Ÿâ ”À√—∫§√Ÿ  

‡√◊ËÕß «‘∏’·°âªí≠À“‡¡◊ËÕ‡º™‘≠Àπâ“°—∫‡Àµÿ√â“¬ 
 

1. ‡¡◊ËÕ‡º™‘≠‡Àµÿ√â“¬ §«√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß‰√ 

 การเผชิญเหตุราย เปนเรื่องที่เกิดไดโดยไมรูลวงหนา เชน การโดนจี้ การถูกทำราย

รางกาย หรือการถูกคุกคามทางเพศ สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง คือ 

 1) การแกปญหาอยางมีสติ 

  1.1) หยุดคิด และควบคุมอารมณตนเองใหมั่นคง 

  1.2) สงบนิ่ง เพื่อพิจารณาเหตุการณที่เกิดขึ้นและสถานการณแวดลอม 

  1.3) คิดหาวิธีการแกไขปญหาหลาย ๆ ทาง 

  1.4) คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากวิธีการตาง ๆ เหลานั้น 

  1.5) ปฏิบัติวิธีแกปญหาที่คิดวาดีที่สุด 

 2) ถวงเวลา 

  นอกจากการแกปญหาอยางมสีต ิ การถวงเวลาเปนกลยทุธอยางหนึง่ในการปองกนัตวั 

ประวิงเวลาไมใหถูกทำราย เพื่อใหคนมาพบเห็นและชวยเหลือ มีวิธีการถวงเวลาที่นาสนใจและ 

ควรนำไปปฏิบัติ คือ 

  2.1) การใชคำพูดที่มิใชคำพูดทาทายหรือดูถูก 

  2.2) การโอนออนผอนตาม หรือหลอกลอใหตายใจเพื่อฉวยโอกาส 

  2.3) การใชมารยาหญิง 

  การใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ตองอยูในดุลยพินิจของเราวาจะปฏิบัติอยางไร 

ในเหตุการณนั้น ๆ เพื่อความปลอดภัย 

2. ∑”Õ¬à“ß‰√∂â“∂Ÿ°∫—ß§—∫„Àâ¡’‡æ» —¡æ—π∏åÀ√◊Õ¢à¡¢◊π 

 1) ตั้งสติ รวบรวมความคิด สงบนิ่ง และคิดหาทางเลือกในการจะหลีกหนี 

หรือตอตานที่ตัวเองจะปลอดภัย 

 2) พูดอยางหนักแนนวา “ไม” โดยไมตองเกรงใจ 

 3) มองหาหนทางหนี 

 4) หนีจากสถานการณอยางรวดเร็ว ถาเปนไปได อยาอยูในสถานการณนั้นนาน 

เพราะจะทำใหมีโอกาสพนอันตรายนอยลง 

แหลงที่มา : คูมือการจัดกิจกรรมโฮมรูม เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา  

 “มหัศจรรย...วัยใส” กรมสุขภาพจิต, 2546. 
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 5) ถามตัวเองวา “ถาตอบโตแลวจะปลอดภัยหรือไม” ถาปลอดภัยและมีโอกาส 

ก็ตอบโตกลับทันทีตามวิธีที่แนะนำ แตถาคิดวาอาจเกิดอันตรายใหหาวิธีใหม เชน 

  - วิ่งหนีทันที 

  - พูดถวงเวลา พรอมหาทางหนี 

  - รองวา “ไฟไหม” และขอความชวยเหลือ 

  - บอกวาเปนโรคเอดส กามโรค หรือมีประจำเดือน พูดหวานลอมขอความเห็นใจ 

  - ทำอยางไรก็ไดเพื่อใหเขาเผลอและฉวยโอกาสหนี 

  - หากคนรายมีอาวุธ ตองคิดถึงการรักษาชีวิตไวกอน 
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µ—«Õ¬à“ß·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«„π™—Èπ‡√’¬π 

หนวยการจัดกิจกรรมการศึกษาตอ เรื่อง แนวทางการศกึษาตอเมือ่จบชัน้มธัยมศกึษาปที ่3* 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เวลา 1 ชั่วโมง 

 

1.  “√– ”§—≠ 

 เมือ่นกัเรยีนจบระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 นกัเรยีนตองตดัสนิใจเลอืกแนวทางในอนาคต 

ของตนวาจะออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับสูงขึ้นตอไป การใหขอมูลในการศึกษาตอ 

จึงเปนแนวทางใหนักเรียนวางแผนชีวิตในอนาคตของตนเอง และนอกจากนี้ยังทำใหนักเรียนเล็งเห็น

ความสำคญัในการศกึษา ซึง่จะทำใหนกัเรยีนสามารถไดรบัความรูและเพิม่พนูทกัษะตาง ๆ ในชวีติมากขึน้ 

2. º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ 

 2.1 นักเรียนสามารถบอกแนวทางการศึกษาตอของตนเองได 

 2.2 นักเรียนสามารถนำขอมูลเรื่องแนวทางการศึกษาตอ มาใชในการวางแผน 

การศึกษาตอของตนเอง ที่สอดคลองกับอาชีพในอนาคตได 

3.  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ 

 แนวทางการศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

4. «‘∏’°“√®—¥°‘®°√√¡ 

 ขั้นนำเขาสูบทเรียน 

 4.1 ครูถามนักเรียนวา “สัปดาหที่ผานมา นักเรียนไดเรียนรูเรื่องอาชีพเสรีในกลุม

ประชาคมอาเซยีน แลวนกัเรยีนไดกลบัไปศกึษาเพิม่เตมิบางหรอืเปลา ใครไดขอมลูอะไรเลาสูกนัฟงบาง” 

 4.2 ครูถามนักเรียนตอวา “แลวนักเรียนไดวางแผนการศึกษาตอของตนเอง 

ตามความสนใจหรือแนวทางอาชีพของตนเองอยางไร” 

 ขั้นสอน 

 4.3 ครูขออาสาสมัครนักเรียน 1-2 คน เพื่อออกมาดำเนินรายการในการเลนเกม 

ตอบคำถาม “เรียนแบบนี้ไปทางไหน” 

 4.4 ใหนกัเรยีนผูดำเนนิรายการถามคำถามในการเลนเกม และใหเพือ่น ๆ ในหองตอบ 

ซึง่จะมบีตัรอาชพี 20 ใบ ตวัแทนกลุมจะตองยกมอืตอบ กลุมใดตอบไดคะแนนมากทีส่ดุจะไดของรางวลั

ใหนกัเรยีนตอบจนครบทุกคำถาม 

* โดย อิ่มใจ ดีไสว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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 4.5 ครูอธิบายแนวทางในการศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

และแจกใบความรูเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหนักเรียน

ศึกษาและนำไปใหผูปกครองศึกษาดวย 

 ขั้นสรุป  

 4.6 ครูสุมถามนักเรียนวาไดทราบแนวทางในการศึกษาของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 แลว ไดวางแผนการศึกษาตอของตนเองอยางไร มีความสนใจในสถาบันใด 

เปนพิเศษหรือไม และตรงกับที่ตนเองไดวางแผนไวในตอนแรกหรือไม 

 4.7 นักเรียนสรุปสาระสำคัญของการศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายสามัญและสายอาชีพ 

 4.8 ครสูรปุเพิม่เตมิวาเมือ่จบระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 แลว นกัเรยีนเลอืกทีเ่รยีนตอ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ และใหนักเรียนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม

เกี่ยวกับขอมูลการศึกษาตอเมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 จาก Website ทรูปลูกปญญา/

แนะแนว (http://www.trueplookpanya.com/news/) 

5. °“√ª√–‡¡‘πº≈ 

 5.1 วิธีการประเมิน 

  โดยการสังเกตความรวมมือในการทำกิจกรรมของนักเรียน 

  - การรวมกิจกรรมในหองเรียน 

  - สังเกตจากความสนใจของนักเรียน 

 5.2 เครื่องมือ 

  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 

6.  ◊ËÕ·≈–·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ 

 6.1 เกมตอบคำถาม “เรียนแบบนี้ไปทางไหน” 

 6.2 ใบความรูเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

7. ∫—π∑÷°À≈—ß°“√®—¥°‘®°√√¡ 

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................... 
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‡°¡µÕ∫§”∂“¡  

ç‡√’¬π·∫∫π’È ‰ª∑“ß‰Àπé 
 

 1. เรียนเกี่ยวกับการใช/ซอมเครื่องกลทุกชนิด เมื่อจบไปแลวจะสามารถปฏิบัติงาน

ตามโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เปนชางเทคนิค นักเรียนคิดวาการเรียนสาขานี้คือสาขาใด 

  (สาขาวิชาชางกลโรงงาน) 

 2. เรียนเกี่ยวกับวิชานาฏศิลป มีทั้งนาฏศิลปไทย เชน โขน ละคร และนาฏศิลปสากล 

เชน ระบำปลายเทา ระบำพื้นเมือง เปนตน เมื่อจบไปแลวสามารถประกอบอาชีพครูสอนนาฏศิลป 

ศิลปน นักเรียนคิดวาสามารถเขาศึกษาสาขาวิชานี้ไดจากที่ใด 

  (วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร) 

 3. เปนการเรียนที่สอดคลองกับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต  

เพิ่มบางวิชาที่เหมาะสมกับการไฟฟา เมื่อจบแลวสามารถเขาทำงานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคได 

นักเรียนคิดวาเราจะไดเรียนไดจากสถาบันใด 

  (โรงเรียนชางการไฟฟาสวนภูมิภาค) 

 4. เรียนเกี่ยวกับการทำอาหารและประดิษฐวัสดุตาง ๆ เชน เย็บปกถักรอย จัดดอกไม 

เปนตน เมื่อจบไปแลวสามารถประกอบอาชีพอิสระของตนเองได เปดรานอาหาร ปฏิบัติงาน 

ตามบริษัทผลิตอาหาร นักเรียนคิดวาจะตองเรียนสาขาใด 

  (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร) 

 5. เรยีนเกีย่วกบัการตดัเยบ็ การออกแบบเสือ้ผา ธรุกจิดานเครือ่งแตงกาย เมือ่จบแลว 

ก็สามารถปฏิบัติงานตามโรงงานหรือบริษัทผลิตเสื้อผา สามารถเปดรานตัดเย็บหรือออกแบบเสื้อผา

เปนของตนเองได นักเรียนคิดวาควรเรียนสาขาใด 

  (สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย) 

 6. เรียนเกี่ยวกับวิชาหลักตาง ๆ ไดแก วิชาดุริยางค วิชาทหารที่จำเปนแกการเปน

ทหารเรอื และวชิาตามหลกัสตูรการศกึษาสายอาชพี เมือ่จบแลวสามารถบรรจเุขารบัราชการและแตงตัง้

ยศเปนจาตรี เทียบเทาวุฒิ ปวช. นักเรียนคิดวาเราจะไปเรียนไดที่ใด 

  (โรงเรียนดุริยางคทหารเรือ) 

 7. มทีัง้หมด 7 แผนก เกีย่วกบังานชาง เปนนกัเรยีนประจำ มเีบีย้เลีย้งใหในระหวางเรยีน 

เมื่อจบแลวบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเรือ/บก/อากาศ นักเรียนคิดวา 

จะสามารถเรียนไดที่ใด 

  (โรงเรียนชางฝมือทหาร) 
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 8. เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติในวิชาเครื่องรับวิทยุ/โทรทัศน ความรูเบื้องตน 

ทางคอมพิวเตอร วงจรอิเลกทรอนิกส เมื่อจบแลวสามารถปฏิบัติงานตามโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลิตอุปกรณดานอิเล็กทรอนิกส รัฐวิสาหกิจ (องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิต 

แหงประเทศไทย) นักเรียนคิดวาเราจะตองเรียนสาขาใด 

  (สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส) 

 9. เรียนเกี่ยวกับหลักการคอมพิวเตอร การประมวลผลโปรแกรมตาง ๆ เมื่อจบแลว

ทำงานดานคอมพิวเตอรตาง ๆ หรือบริษัทผลิตซอฟตแวร นักเรียนคิดวาจะตองเรียนสาขาใด 

  (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

 10. เรียนเกี่ยวกับงานการตลาด การขาย งานจัดซื้อ และขอมูลการตลาด เมื่อจบแลว

สามารถปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่การตลาด พนักงานขาย พนักงานคลังสินคาได นักเรียนคิดวา 

ควรเรียนสาขาใด 

  (สาขาวิชาการตลาด) 

 11. เรียนเกี่ยวกับเทคนิคการทำอาหารตาง ๆ ธุรกิจดานอาหารและหลักโภชนาการ  

เมือ่จบแลวสามารถปฏบิตังิานตามบรษิทัผลติอาหาร ประกอบอาชพีอสิระ เปนทีป่รกึษาโภชนาการได 

นักเรียนคิดวาเราจะตองเรียนสาขาใด 

  (สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) 

 12. เรียนเกี่ยวกับการคำนวณออกแบบโครงสราง การเขียนแบบ การทดสอบ วัสดุ

กอสราง และควบคมุดแูลงานกอสราง เมือ่จบแลวสามารถทำงานเกีย่วกบัอตุสาหกรรมดานการกอสราง 

หรือรับเหมากอสราง นักเรียนคิดวาควรเรียนสาขาใด 

  (สาขาวิชาชางกอสราง) 

 13. เรียนเกี่ยวกับวิชาการถายภาพ การบันทึกภาพ การใชกลองถายรูป กลองวีดิโอ 

ทฤษฎีแสงและสี เมื่อจบแลวสามารถปฏิบัติงานตามสำนักพิมพ บริษัทโฆษณา เปนตากลองได 

นักเรียนคิดวาควรเรียนสาขาใด 

  (สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพ) 

 14. เรยีนเกีย่วกบัการจดัทำบญัช ี งบการเงนิของธรุกจิทกุรปูแบบ การทำรายรบัรายจาย 

จบแลวสามารถประกอบอาชีพพนักงานบัญชี ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี นักเรียนคิดวาควรเรียนสาขาใด 

  (สาขาวิชาบัญชี) 

 15. เรียนเกี่ยวกับการตรวจซอม บำรุงรักษา รถยนต ระบบเครื่องยนตทั้งหมด  

เมื่อจบแลวสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เปดอู ดูแลเครื่องยนตตาง ๆ ได นักเรียนคิดวา

ควรเรียนสาขาใด 

  (สาขาวิชาชางยนต) 
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 16. เรียนเกี่ยวกับการไฟฟาทั่วไป ติดตั้งไฟฟา ระบบควบคุมไฟฟา ระบบการทำงาน

ของเครื่องไฟฟาหรือวงจรไฟฟา เมื่อจบแลวทำงานตามรัฐวิสาหกิจ บริษัทประกอบการเกี่ยวกับ 

อปุกรณไฟฟา พนกังานตอวงจรไฟฟา พนกังานซอมอปุกรณไฟฟา เปนตน นกัเรยีนจะตองเรยีนสาขาใด 

  (สาขาชางไฟฟา) 

 17. เรียนเกี่ยวกับการเดินเรือ เครื่องยนตเรือ เมื่อจบแลวสามารถทำงานเกี่ยวกับเรือ 

สงสินคา เปนนายทายเรือกลเดินทะเล ทำงานบนเรือสินคาเดินทะเล ชางเครื่องเรือเดินทะเล 

นักเรียนคิดวาจะเรียนไดจากที่ใด 

  (ศูนยฝกพานิชยนาวี) 

 18. เรียนเกี่ยวกับงานศิลปะไทยโบราณ ทั้งดานจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย 

สถาปตยกรรมไทย แบงงานชางออกเปน 10 หมูดวยกัน เชน ชางปน ชางเขียน ชางแกะ เปนตน  

เมื่อจบแลวสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือเปนชางฝมือไทย รวมทั้งเปนครูสอนเกี่ยวกับศิลปะไทย 

ไดอีกดวย นักเรียนคิดวาเราจะเรียนไดจากที่ใด 

  (ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)) 

 19. อยากจะเปนแพทย ทั้งทันตแพทย จิตแพทย หรือแพทยรักษาโรคทั่วไป นักเรียน

คิดวาจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จะเรียนตออะไรดี 

  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต) 

 20. เรียนเกี่ยวกับงานตาง ๆ การบริการตาง ๆ ในโรงแรม ทั้งการจัดหอง การทำอาหาร 

(พอครัว เชฟ) การจัดครัวและภัตตาคาร การจัดเลี้ยง พนักงานตอนรับในโรงเรียน นักเรียนคิดวา 

จะเรียนสาขาใดดี 

  (สาขาวิชาการโรงแรม) 
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 การศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญั เปนการศกึษาทีเ่นนฝกฝนทกัษะ
ความชำนาญในวิชาสามัญตาง ๆ เชน ภาษาตางประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เพื่อใชวิชาสามัญเหลานี้เปนพื้นฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป การศึกษา 
ในระดับนี้ใชเวลาในการศึกษา 3 ป ตอจากนั้นจึงจะไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไปอีก 4 ป  
ผูเรียนจึงจะไดรับปริญญาตรีเปนวุฒิบัตรเพื่อประกอบอาชีพ 
 การศึกษาในสายสามัญจะแบงออกเปนแผนการเรียน แตละแผนการเรียนจัดรายวิชา
เพื่อเสริมสรางทักษะและความถนัดของผูเรียนเฉพาะสาขา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายสามัญ โรงเรียนมักจะจัดแผนการเรียนดังนี้ 
 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เปนแผนการเรียนที่มุงฝกทักษะในวิชา
วิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ และคณิตศาสตร ซึ่งจะเหมาะกับผูที่เกงทางดานการคำนวณ ชอบการคิด
คำนวณ ทดลอง คิด วิเคราะห ใชสูตรตาง ๆ ไดดี 
 2. แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ หรือแผนศิลปคำนวณ แผนการเรียนนี้ 
จะเรียนคณิตศาสตรเชนเดียวกันกับแผนวิทย-คณิต แตจะเนนไปทางดานภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  
ไมไดเนนวิชาทางวิทยาศาสตร ไมตองเรียนเกี่ยวกับวิชาทางฟสิกส เคมี ชีววิทยา เชนเดียวกับ 
สายวิทย-คณิต 
 3. แผนการเรียนภาษาตางประเทศ หรือแผนศิลปภาษา นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับ
ภาษา ซึ่งอาจเปนภาษาอังกฤษเปนหลัก และจะตองเรียนภาษาตางประเทศที่ 2 เชน ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเยอรมัน ภาษาบาลี ภาษาญี่ปุน เปนตน แลวแตทางโรงเรียนจะเปดสอน 
 4. แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา หรือแผนศิลปทั่วไป เปนแผนการเรียน 
ที่จัดใหนักเรียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตร ก. ซึ่งมีเนื้อหาวิชาซับซอนนอยกวาคณิตศาสตร กข.  
ที่นักเรียนสายวิทย-คณิต และสายศิลปคำนวณเรียนกัน และเรียนเนนภาษาไทยมากกวาภาษา 
ตางประเทศ 
 นอกจากยังมีการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่งเปดโอกาสใหกับผูที่ไมสามารถ 
เขาศกึษาในสถาบนัการศกึษาได ไมวาจะดวยภาวะปญหาใด คอื  
 1. การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ซึ่งจะมีการเรียนทั้งในตอนเย็นและค่ำ เปนการเรียน
ในชั้นเรียน  
 2. การศกึษาแบบทางไกล เปนการเรยีนทางวิทยุชุมชน การเรียนผานดาวเทียม  
 3. การศึกษาดวยตนเอง เปดโอกาสใหเรียนรูดวยตัวเอง แตจะตองมาพบกลุม 
และรวมกิจกรรม และเขารับการทดสอบตามที่กำหนด 
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 การศึกษาในสายอาชีพ เปนการศึกษาดานอาชีพศึกษาที่มุงเนนฝกทักษะเฉพาะดาน 

เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความชำนาญ สามารถนำไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพเฉพาะดาน 

ตอไป ในปจจุบันการศึกษาในสายอาชีพสามารถแบงระดับการศึกษาออกไดหลายระดับ ดังนี้ 

 1. ระดับวุฒิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) เปนหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อผลิตคนงานระดับ 

กึ่งฝมือและพัฒนาฝมือแรงงาน ใหบุคคลมีความรู ความชำนาญในการปฏิบัติงานเฉพาะอยางได  

โดยใชเวลาในการศึกษาอบรมมากนอยขึ้นอยูกับความยุงยากซับซอนของงาน โดยมีหนวยงานตาง ๆ 

รับผิดชอบ เชน โรงเรียนสารพัดชาง สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน เพื่อยกระดับกำลังคนระดับ

ไรฝมือใหมีคุณภาพ 

 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปนหลักสูตรที่ใชเวลาศึกษาในสถาบัน 

การศกึษาเปนเวลา 3 ป ตอจากการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน เพือ่ผลติกำลงัคนระดบัชางฝมอื 

 3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปนหลักสูตรที่ใชเวลาศึกษาในสถาบัน

การศึกษาเปนเวลา 2 ป ตอจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 4 ป ตอจากการศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สายสามัญ เพื่อผลิตกำลังคนในระดับกึ่งวิชาชีพ 

 4. ระดับปริญญาตรี เปนหลักสูตรที่ใชเวลาศึกษาในสถาบันการศึกษาเปนเวลา 2 ป 

ตอจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 4 ป ตอจากหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) เพื่อผลิตกำลังคนในระดับวิชาชีพ 

 สาขาการศึกษาในสายอาชีพ 

 เนื่องจากการศึกษาในสายอาชีพมุงเนนที่จะฝกทักษะเพื่อพัฒนาความรู ความชำนาญ

ในสาขาวิชาชีพที่จะสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพไดจริง จึงจำแนกเฉพาะสาขาที่ตองการ

ฝกฝนทักษะออก เปน 5 สาขา ดังนี้ 

 1. สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม ไดแก การศึกษาในสาขาชางยนต ชางอิเล็กทรอนิกส 

คอมพิวเตอร ชางกลโรงงาน ชางเชื่อม ชางโลหะ ชางกอสราง ชางโยธา ชางสำรวจ ชางตอเรือ  

ชางเคหภัณฑ การพิมพ การถายภาพและภาพยนตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชางเทคนิคอุตสาหกรรม 

ชางเทคนิคแวนตาและเลนส 

 2. สาขาวิชาเกษตรกรรม ไดแก การศึกษาในสาขาเกษตรกรรมทั่วไป เชน สัตวบาล  

พืช ชางกลเกษตร สหกรณ ประมง 
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 3. สาขาวิชาพาณิชยกรรม ไดแก การศึกษาในสาขาการบัญชี การขาย เลขานุการ 

การประชาสัมพันธ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ภาษาตางประเทศ 

ธุรกิจพยาบาล 

 4. สาขาวิชาคหกรรม ไดแก การศึกษาในสาขาคหกรรมศาสตร ผาและเครื่องแตงกาย 

อาหารและโภชนาการ 

 5. สาขาวิชาศิลปกรรม ไดแก การศึกษาในสาขาศิลปหัตถกรรม ศิลปะประยุกต  

วจิติรศลิป จติรกรรมลายรดนำ้ ศลิปะไทย สถาปตยกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ เครือ่งเคลอืบดนิเผา  

ออกแบบผลติภณัฑ ผลติภณัฑเครือ่งหนงั สาขานาฏศลิปทัง้ไทยและสากล ดรุยิางคสากล คตีศลิปสากล 

3. °“√»÷°…“µàÕ “¬Õ◊Ëπ Ê 

 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แลวมีทางเลือกในการศึกษาตอ 

นอกเหนือจากการศึกษาสายสามัญในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หรือสายอาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถศึกษา

ตอในสถานบนัการศกึษาตาง ๆ เชน โรงเรยีนเตรยีมทหาร โรงเรยีนจาอากาศ โรงเรยีนดรุยิางคทหารเรอื 

โรงเรียนชางฝมือทหาร วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยในวังชาย วิทยาลัยในวังหญิง โรงเรียนชาง 

การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนั้น นักเรียนสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมได 

ที่ Website ของทรูปลูกปญญา/แนะแนว (http://www.trueplookpanya.com/news/) 
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·∫∫ —ß‡°µæƒµ‘°√√¡°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°≈ÿà¡ 

°‘®°√√¡·π–·π« 

กลุมที่......................ชื่อกลุม..................................................................................... 

 ผลการประเมินอยูในระดับ........................................................... 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. ความรับผิดชอบ      

เกณฑการให

คะแนน 

5  ดีมาก 

4  ดี 

3  ปานกลาง 

2  พอใช 

1  ปรับปรุง 

2. ความตรงตอเวลา      

3. ความใสใจและความกระตอืรอืรนในการทำงาน      

4. การดำเนินการอยางมีขั้นตอน      

5. การนำเสนอขอมูลถูกตองมีเหตุผล      

6. กลุมนำสรุปและแสดงความคิดเห็นไดตรงประเด็น      

7. สมาชิกกลุมยอมรับซึ่งกันและกัน      

8. สมาชิกกลุมมีการประสานงานที่ดี      

9. สมาชิกกลุมเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหา      

10. การทำงานกลุมเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ      

รวม      

  ลงชื่อ................................. 

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

  ผูประเมิน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน  40-50  ดีมาก 

คะแนน  30-39  ดี 

คะแนน  20-29  พอใช 

คะแนน  10-19  ปรับปรุง 
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µ—«Õ¬à“ß·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«„π™—Èπ‡√’¬π 

หนวยการจัดกิจกรรมเปาหมายชีวิต  เรื่อง เปาหมายการศึกษาตอ* 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  เวลา 2 ชั่วโมง 

1.  “√– ”§—≠ 

 เปาหมายในชีวิตดานการศึกษาตอ เปนเปาหมายหนึ่งของชีวิต ซึ่งจะสำเร็จไดจริง

จำเปนตองอาศัยการวางแผนชีวิตในการนำไปสูเปาหมาย ภายหลังจากการรูจักและเขาใจตนเองแลว

วามีความถนัด ความสามารถ ความสนใจในเรื่องใด และมีความพรอมในดานตาง ๆ ที่จะสนับสนุน 

ใหสามารถพัฒนาตนเองสูเปาหมายนั้นมากนอยเพียงใด ซึ่งการวางแผนชีวิตดานการศึกษาตอ 

จำเปนตองคำนึงถึงอาชีพที่สัมพันธกับการศึกษาตอในอนาคต ซึ่งควรเปนอาชีพที่นักเรียนรูจักและ 

มีความสนใจที่จะทำ 

2. º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ 

 2.1 นักเรียนสามารถบอกเปาหมายชีวิตดานการศึกษาตอได 

 2.2 นักเรียนสามารถวางแผนชีวิตสูเปาหมายดานการศึกษาตอได 

3.  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ 

 3.1 เปาหมายชีวิตดานการศึกษาตอ 

 3.2 การวางแผนชีวิตสูเปาหมายที่มีความเปนไปได สามารถปฏิบัติไดจริง 

4. «‘∏’°“√®—¥°‘®°√√¡ 

  ชั่วโมงที่ 1 

 ขั้นนำเขาสูบทเรียน 

 4.1 ใหนักเรียนตอบคำถามวา “เปาหมายชีวิตของนักเรียนมีอะไรบาง” “มีเปาหมาย

ดานการศึกษาตอหรือไม เพราะเหตุใด” 

 ขั้นสอน 

 4.2 นกัเรยีนแบงกลุมยอย กลุมละ 6-8 คน แลววาดภาพในกระดาษฟลปิชารทตามหวัขอ 

ที่ครูกำหนด “เปาหมายชีวิตดานการศึกษาตอคืออะไร” พรอมทั้งเขียน “ความสำคัญของการมี 

เปาหมายดานการศึกษาตอ” 

 4.3 ใหแตละกลุมนำเสนอ แลวสรุปรวมกันโดยใหนักเรียนเรียนรูวา “เปาหมายชีวิต 

ที่นักเรียนตองการ เปนความหวังที่นักเรียนอยากใหเกิดขึ้นจริง” 

*โดย พิชญมณฑน ลีกำเนิดไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ วารุณี ศโรภาส 

โรงเรียนสตรีวัดอุปสรสวรรค กรุงเทพมหานคร 
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 4.4 นักเรียนชวยกันบอกความรูสึกของตนเองหากเปาหมายดานการศึกษาตอ 

เกดิขึน้จรงิ โดยครเูขยีนความรูสกึเหลานัน้บนกระดาน แลวครสูรปุใหนกัเรยีนเหน็วา ความรูสกึเหลานัน้

ลวนเปนความรูสกึทีเ่ปนสขุ เปนความรูสกึทีด่ทีัง้ตอตนเองและ/หรอืผูอืน่ ดงันัน้ จงึควรทำใหเกดิขึน้จรงิ 

 4.5 นกัเรยีนชวยกนัตอบคำถาม “เปาหมายจะเกดิขึน้ไดจรงิ นกัเรยีนตองทำอะไรบาง

หรือไม อยางไร” 

 ขั้นสรุป  

 4.6 ครูสรุปจากคำตอบของนักเรียนและนำเขาสูเรื่องการจัดทำแผนเพื่อสูเปาหมาย 

และใหนกัเรยีนคดิเปนการบานวา “ถาจะทำใหเปาหมายดานการศกึษาตอของนกัเรยีนมโีอกาสสำเรจ็

ผลมากที่สุด นักเรียนตองเตรียมตัวอะไรบาง ตองมีใครสนับสนุนบางหรือไม เพราะเหตุใด” 

 ชั่วโมงที่ 2 

 ขั้นนำเขาสูบทเรียน 

 4.7 นักเรียนทบทวนกิจกรรมและสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงที่แลว 

 ขั้นสอน 

 4.8 ครูอธิบายการจัดทำแผนการดำเนินชีวิตเพื่อสูเปาหมายดานการศึกษาตอ 

ของนักเรียนที่ควรสัมพันธกับอาชีพที่สนใจทำในอนาคต โดยเปนแผนที่มีความเปนไปได ปฏิบัติไดจริง 

มีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ ระบุผูที่ใหการสนับสนุนนักเรียนในดานตาง ๆ แลวใหนักเรียน

ทำใบกิจกรรม “การวางแผนชีวิตดานการศึกษาตอ” 

 4.9 นกัเรยีนอาสาสมคัรออกมานำเสนอแผนการดำเนนิชวีติเพือ่สูเปาหมายดานการศกึษาตอ 

ของตนใหเพื่อน ๆ ฟง และสามารถซักถามได เพื่อชวยกันทำใหแผนการดำเนินชีวิตเพื่อสูเปาหมาย

ดานการศึกษาตอ ที่จัดทำมีความสมบูรณ เหมาะสม ใชไดจริง โดยเฉพาะการเลือกศึกษาตอ 

ที่สอดคลองกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ 

  (สำหรับนักเรียนที่ไมไดนำเสนอ สามารถศึกษาจากการนำเสนอของเพื่อน ๆ และ

ครูควรนำมาตรวจ และอาจใหการปรึกษาเปนรายบุคคล) 

 ขั้นสรุป 

 4.10 ใหนักเรียนชวยกันสรุปสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูจากการทำกิจกรรม 

 4.11 นักเรียนนำใบกิจกรรมไปใหผูปกครองดู พรอมทั้งใหความคิดเห็น แลวนำกลับมา

เปนขอมูลใหครูไดศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล กอนที่จะคืนใหนักเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติ 

 4.12 ครูใหเพื่อน ๆ ชวยกันกระตุนหรือดูแลซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตามแผน  

และครูจะติดตามการปฏิบัติของนักเรียนเปนระยะตามโอกาสที่มี 

5. ™‘Èπß“π/¿“√–ß“π 

 5.1 การนำเสนอเปาหมายชีวิตดานการศึกษาตอ 

 5.2 ใบกิจกรรม “การวางแผนชีวิตเพื่อการศึกษาตอ” 
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 6.2 ตรวจใบกิจกรรม “การวางแผนชีวิตดานการศึกษาตอ” ตามเกณฑการประเมิน 

เกณฑ ขอความบงชี้คุณภาพ 

ผาน สามารถบอกเปาหมายในชวีติดานการศกึษาตอได และใหความรวมมอืกับ

กลุมในการทำกิจกรรม 

ไมผาน ไมสามารถบอกเปาหมายในชีวิตดานการศึกษาตอได หรือไมใหความ 

รวมมือกับกลุมในการทำกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้ง 2 อยาง 

7.  ◊ËÕ·≈–·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ 

 7.1 ใบกิจกรรม “การวางแผนชีวิตเพื่อการศึกษาตอ” 

 7.2 กระดาษฟลิปชารท ปากกาปากตัด สีเมจิก 

8. ∫—π∑÷°À≈—ß°“√®—¥°‘®°√√¡ 

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

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

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

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

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

 

 

เกณฑ  ขอความบงชี้คุณภาพ 

ผาน 1. 

2. 

3. 

บอกอาชพีทีส่นใจทำในอนาคต 

บอกสาขาวชิาทีค่ดิจะศกึษาตอได 

บอกสิง่ทีต่นเองจะปฏบิตัเิพือ่ความสำเรจ็ดานการศกึษาตอไป พรอมทัง้

ชวงเวลาทีป่ฏบิตั ิสิง่ทีต่องไดรบัการสนบัสนนุและผูใหการสนบัสนนุ 

ไมผาน  ไมสามารถปฏิบัติไดตั้งแต 2 ขอขึ้นไป จากเกณฑการผาน 3 ขอ 

6. °“√ª√–‡¡‘πº≈ 

 6.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม การนำเสนอเปาหมายชีวิตดานการศึกษาตอ 

ตามเกณฑการประเมิน 
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„∫°‘®°√√¡ ç°“√«“ß·ºπ™’«‘µ¥â“π°“√»÷°…“µàÕé 

§”™’È·®ß ขอใหนักเรียนวางแผนชีวิตเพื่อเตรียมการสูเปาหมายดานการศึกษาตอที่สัมพันธกับ 

  อาชีพที่นักเรียนสนใจ 

สิ่งที่จะปฏิบัติเพื่อ 

ความสำเร็จดานการศึกษาตอ 
สิ่งที่ตองไดรับการสนับสนุน/ 

ผูใหการสนับสนุน 
ชวงเวลาที่ปฏิบัติ 

เตรียมพรอม

สรางฐาน 

ใหมั่นคง 

อนาคตของฉัน ฉันคิดจะศึกษาตอ 

ในสาขาวิชา... 

นี่คืออาชีพในอนาคตของฉัน 

ความคิดเห็นของผูปกครองตอการวางแผนชีวิตของนักเรียน....................................................... 

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

ความคิดเห็นของครูตอการวางแผนชีวิตของนักเรียน............................................................................. 

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

ชื่อ-สกุล............................... 

ชั้น....................................... 
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ภาคผนวก 

2. µ—«Õ¬à“ß‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë „™â√«∫√«¡·≈–»÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈π—°‡√’¬π 

µ—«Õ¬à“ß‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈π—°‡√’¬π‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ 

√–‡∫’¬π – ¡ 

1. ª√–«—µ‘ à«πµ—« 

 F ชื่อ............................................นามสกุล..............................................เชื้อชาติ................................ 

 สัญชาติ...........................................ศาสนา.............................................วัน/เดือน/ปเกิด...................... 

 หมูโลหิต................................สถานที่เกิด (อำเภอ/จังหวัด)................................................ 

 F ชื่อบิดา.....................................................นามสกุล.............................................เกิดป.............................. 

 อาชีพ................................................... (   )  มีชีวิต 

     (   )  ถึงแกกรรมเมื่อ................................ 

 F ชื่อมารดา.................................................นามสกุล...............................................เกิดป............................ 

 อาชีพ.................................................. (   )  มีชีวิต 

     (   )  ถึงแกกรรมเมื่อ................................ 

 สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

  (   ) จดทะเบียนสมรส (   )  ไมไดจดทะเบียนสมรส 

 F ที่อยูของนักเรียน..................................ซอย..................................................ถนน..................................... 

 แขวง/ตำบล..................................เขต/อำเภอ.......................................จังหวัด.................................................. 

 โทรศัพท..................................................... 

 F ชื่อผูปกครอง...................................เกิดป...................................อาชีพ..................................................... 

 เกี่ยวของเปน...........................................................สำเร็จการศึกษา.................................................................. 

 ประกอบอาชีพ...................................................ตำแหนง......................................รายได................................... 

 F ที่อยูของผูปกครอง................................ซอย..................................................ถนน.................................... 

 แขวง/ตำบล..................................เขต/อำเภอ.......................................จังหวัด.................................................. 

 โทรศัพท..................................................... 

 F เพื่อนสนิทของนักเรียน 

 1) ชื่อ...............................................สถานที่ติดตอ...........................................ถนน...................................... 

 แขวง/ตำบล..................................เขต/อำเภอ.......................................จังหวัด.................................................. 

 โทรศัพท..................................................... 
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 2) ชื่อ...............................................สถานที่ติดตอ...........................................ถนน...................................... 

 แขวง/ตำบล..................................เขต/อำเภอ.......................................จังหวัด.................................................. 

 โทรศัพท..................................................... 

 3) ชื่อ...............................................สถานที่ติดตอ...........................................ถนน...................................... 

 แขวง/ตำบล..................................เขต/อำเภอ.......................................จังหวัด.................................................. 

 โทรศัพท..................................................... 

 4) ชื่อ...............................................สถานที่ติดตอ...........................................ถนน...................................... 

 แขวง/ตำบล..................................เขต/อำเภอ.......................................จังหวัด.................................................. 

 โทรศัพท..................................................... 

 F บุคคลที่นักเรียนไววางใจมากที่สุด คือ....................................................................................................... 

 สถานที่ติดตอ...................................................................................................................................................... 

 โทรศัพท....................................................... 

 F บุคคลที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน/เรงดวน ชื่อ.............................................................................................. 

 ที่อยู.....................................................ซอย................................................ถนน................................................. 

 แขวง/ตำบล...................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด................................................ 

 โทรศัพท..................................................... 

 F นักเรียนไดรับคาใชจายจาก........................................................................................................................ 

 F นักเรียนอาศัยอยูกับ ❑ บิดาและมารดา ❑ ญาติ 

     ❑ บิดา ❑ เพื่อน 

     ❑ มารดา ❑ อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................ 

 F สภาพที่อยูอาศัย ❑ บานสวนบุคคล ❑ บานพักสวัสดิการของราชการ 

     ❑ บานเชา ❑ บานพักสวัสดิการของเอกชน 

     ❑ หอพัก ❑ อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................ 

 F นักเรียนมีพี่นองรวมบิดามารดา รวมทั้งนักเรียน......................คน นักเรียนเปนบุตรคนที่........................ 

2. ¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π°“√»÷°…“ 

 วิชาที่เรียน 

ชั้น ผลการเรียน วิชาที่ชอบ วิชาที่ไมชอบ 
ความสามารถ

พิเศษ 

การเขารวมกิจกรรมใน  

และนอกโรงเรียน 
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 ทุนการศึกษา 

ชั้น ปการศึกษา ชื่อทุน มูลคา เงื่อนไขการรับทุน 

     

 การวางเปาหมายในอนาคต 

ชั้น เปาหมายการศึกษา เปาหมายอาชีพ เหตุผล 

    

3. ¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π ÿ¢¿“æ 

 ประวัติการเจ็บปวย 

โรคประจำตัว อาหาร/ยา/สารที่แพ การเจ็บปวยและอุบัติเหตุ 

   

 บันทึกการชั่งน้ำหนักและวัดสวนสูง 

ชั้น 
พฤษภาคม ธันวาคม 

น้ำหนัก (กก.) สวนสูง (ซม.) น้ำหนัก (กก.) สวนสูง (ซม.) 
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·∫∫ Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈ à«π∫ÿ§§≈ 

คำชี้แจง  

  ใหนักเรียนเติมขอความในแบบสอบถาม หรือทำเครื่องหมาย ✓ ใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด  

การตอบตามความเปนจรงิจะเปนประโยชนแกตวันกัเรยีนเอง และขอมลูในแบบสอบถามนีจ้ะเปนความลบั 
 
°. ª√–«—µ‘ à«πµ—«·≈–§√Õ∫§√—«¢Õß¢â“æ‡®â“ 

 1. ขาพเจาชื่อ.........................................................นามสกุล..............................................เพศ..................... 
  กำลังเรียนอยูชั้น......................นับถือศาสนา......................เชื้อชาติ......................สัญชาติ........................ 
  เกิดวันที่........................เดือน....................................พ.ศ. ...........................อายุ...................................ป 
 2. สถานที่เกิด..........................................ถนน..........................................ตำบล........................................... 
  อำเภอ..........................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.......................................... 
  อยูบานตนเองหรือบานเชา..........................................มีหองสวนตัวหรือไม.............................................. 
 3. บิดาชื่อ....................................................นามสกุล...............................................อายุ............................ป 
  อาชีพ..........................................................................รายไดเฉลี่ยเดือนละ............................................... 
  สถานที่ทำงาน.............................................................โทรศัพท................................................................ 
  มารดาชื่อ................................................นามสกุล...............................................อายุ............................ป 
  อาชีพ..........................................................................รายไดเฉลี่ยเดือนละ............................................... 
  สถานที่ทำงาน.............................................................โทรศัพท................................................................ 
 4. สถานภาพสมรสของบิดามารดา (เขียนเครื่องหมาย ✓ หนาขอความ) 
  ...........................อยูดวยกัน ...........................บิดาสมรสใหม 
  ...........................แยกกันอยู ...........................บิดาถึงแกกรรม 
  ...........................หยาราง ...........................มารดาสมรสใหม 
     ...........................มารดาถึงแกกรรม 
 5. นักเรียนพักอาศัยอยูกับ (เขียนเครื่องหมาย ✓ หนาขอความ) 
  ...........................บิดามารดา ...........................บิดาและมารดาเลี้ยง 
  ...........................บิดา ...........................มารดาและบิดาเลี้ยง 
  ...........................มารดา ...........................บิดาและมารดาบุญธรรม 
     ...........................อื่น ๆ (ระบุ)....................................... 
 6. ผูปกครองชื่อ.............................................................นามสกุล.................................................................. 
  เกี่ยวของกับนักเรียนโดยเปน............................................................................อายุ................................ป 
  อาชีพ...............................................................รายไดเฉลี่ยเดือนละ............................บาท 
 7. ระดับการศึกษาของบิดา............................................................................................................................ 
  ระดับการศึกษาของมารดา........................................................................................................................ 
 8. นักเรียนไดรับคาใชจายประจำวันจาก................................................ประมาณวันละ.........................บาท 
 9. นักเรียนมีพี่นองที่เกิดจากบิดามารดาเดียวกัน...................คน ชาย....................คน หญิง....................คน 
  นักเรียนมีพี่นองที่เกิดจากบิดากับภรรยาอื่น......................คน ชาย....................คน หญิง....................คน 
  นักเรียนมีพี่นองที่เกิดจากมารดากับสามีอื่น......................คน ชาย....................คน หญิง....................คน 
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 10. พี่นองนักเรียน รวมทั้งตัวนักเรียนเรียงตามลำดับ ดังนี้ 

คนที่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 

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

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

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

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

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

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

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

 11. เพื่อนของนักเรียนที่สามารถติดตอไดสะดวกที่สุด 

  ชื่อ..............................................นามสกุล.......................................ระดับการศึกษา................................. 

  โรงเรียน.................................................................................................โทรศัพท...................................... 

  ที่บาน....................................................................................................โทรศัพท...................................... 

 

¢. ª√–«—µ‘ ÿ¢¿“æ 

 1. สุขภาพของขาพเจาในขณะนี้  (   ) ดีมาก (   ) ดี (   ) พอใช (   ) ไมดีเลย 

 2. ขาพเจาเคยเจ็บปวยอยางหนักมากอน (   ) เคย (   ) ไมเคย 

  ถาเคยเปน บอกชื่อโรค...........................................................อายุขณะเปนโรค......................................ป 

 3. ขาพเจาเคยเปนโรคเรื้อรังมากอน (   ) เคย (   ) ไมเคย 

  ถาเคยเปน บอกชื่อโรค...........................................................อายุขณะเปนโรค......................................ป 

 4. ขาพเจาเคยประสบอุบัติเหตุรายแรงมากอน (   ) เคย (   ) ไมเคย 

  ถาเคย ประสบอุบัติเหตุอะไร..................................................................................................................... 

  ไดรับบาดเจ็บอะไรบาง.............................................................................................................................. 

 5. ขาพเจาเคยเปนลมวิงเวียนศีรษะบอย ๆ (   ) เปนเสมอ (   ) เปนบาง (   ) ไมเคยเปน  

 6. ขาพเจามีปญหาเกี่ยวกับโรคประสาท (   ) มีปญหา  (   ) ไมมีปญหา 

 7. ขาพเจาตองใชแวนสายตาในขณะนี้ (   ) ใชประจำ  (   ) ใชบาง (   ) ไมตองใช 

 8. ขาพเจาไมเคยใชแวนสายตามากอนเลย แตคิดวาจำเปนตองใช 

  (   ) จำเปนมาก  (   ) จำเปน (   ) ไมจำเปน 

 9. ในเรื่องการพูด  (   ) ขาพเจารูสึกวาพูดคลอง 

    (   ) พูดไมคลองหรือพูดชา 

    (   ) พูดติดอาง 

 10. ในเรื่องการไดยิน (   ) ไดยินชัดเจน (   ) ไดยินไมชัดเจน 

 11. ตามปกติขาพเจานอนวันละ (   ) 4-6 ชั่วโมง (   ) 6-8 ชั่วโมง (   ) 8-10 ชั่วโมง 
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 12. โรคประจำตัวของขาพเจาที่เปนอยูเสมอ คือ............................................................................................. 

 13. ในบางครั้งขาพเจาวิตกกังวลอยางมากเกี่ยวกับสุขภาพขณะนี้  (   ) วิตก (   ) ไมวิตก 

 14. ขณะนี้ขาพเจาสูง.............................................................ซม. น้ำหนัก.................................................กก. 

 15. ตรวจสุขภาพปละ.........................................ครั้ง ครั้งสุดทายตรวจรางกายเมื่อ......................................... 

  ตรวจที่....................................................................................................................................................... 

§. ª√–«—µ‘ —ß§¡·≈–°‘®°√√¡ 

 1. ที่อยูของครอบครัวของขาพเจา (   ) บานบิดามารดา 

     (   ) บานญาติ 

     (   ) บานเชา 

     (   ) อื่น ๆ (ระบุ)............................................................... 

 2. ความรูสึกของขาพเจาตอที่อยูอาศัย (   ) ชอบมาก 

     (   ) ชอบ   

     (   ) ไมชอบเลย 

 3. เพื่อน ๆ มาเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนขาพเจา  (   ) มาบาง 

     (   ) มาบอย ๆ 

     (   ) ไมมาเลย 

 4. ขาพเจาชอบใหเพื่อนมาบาน  (   ) ชอบใหมาบอย ๆ 

     (   ) ชอบใหมาบางเปนบางครั้ง 

     (   ) ไมชอบใหมาเลย 

 5. ความรูสึกของขาพเจาเมื่อไดพบปะกับเพื่อน ๆ.......................................................................................... 

 6. ความรูสึกของเพื่อนที่มีตอขาพเจา............................................................................................................. 

 7. ขาพเจาไดรับอนุญาตใหตัดสินใจดวยตัวเอง.............................................................................................. 

 8. ขาพเจาใชเวลาวางใหเปนประโยชน (   ) ใชเปนประจำ 

     (   ) ใชบาง 

     (   ) ไมใชเลย 

 9. ขาพเจาชอบฟงวิทยุ 

  (   ) ชอบฟงเปนประจำ (   ) ชอบฟงบาง (   ) ไมชอบฟงเลย 

 10. ขาพเจาชอบดูโทรทัศน 

  (   ) ดูเปนประจำ (   ) ดูบาง (   ) ไมดูเลย 

 11. ขาพเจาชอบดูภาพยนตร 

  (   ) ดูบอยครั้ง (   ) ดูบางครั้ง (   ) ไมไดดูเลย 

 12. ขาพเจาชอบอานหนังสือประเภท 

  (   ) ผจญภัย  (   ) ลี้ลับ (   ) โรแมนติก 

  (   ) ตลกขบขัน (   ) วิทยาศาสตร (   ) กีฬา 

  (   ) ประวัติศาสตร (   ) โคลงบทละคร (   ) ชีวประวัติ 

  (   ) แนวจินตนาการ (   ) เครื่องยนตกลไก 
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 13. ขาพเจาชอบอานหนังสือพิมพรายวัน 

  (   ) เปนประจำ (   ) เปนครั้งคราว (   ) ไมเคยอานเลย 

 14. ขาพเจาชอบเลนกีฬากลางแจง 

  (   ) ชอบมาก (   ) ชอบบาง (   ) ไมชอบเลย 

  กีฬากลางแจงที่ขาพเจาชอบมากที่สุด คือ.................................................................................................. 

 15. ขาพเจาชอบเลนกีฬาในรม 

  (   ) ชอบมาก (   ) ชอบบาง (   ) ไมชอบเลย 

  กีฬาในรมที่ขาพเจาชอบมากที่สุด คือ........................................................................................................ 

 16. ขาพเจาเคยเลนละครในงานตาง ๆ  (   ) เคย (   ) ไมเคย 

 17. ขาพเจาสามารถเลนดนตรี  (   ) ไดดี (   ) พอใช (   ) ไมไดเลย 

  เครื่องดนตรีที่ชอบเลน คือ......................................................................................................................... 

 18. ขาพเจาชอบรองเพลง  (   ) ชอบมาก (   ) ชอบบาง (   ) ไมชอบเลย 

  ประเภทของเพลงที่ชอบ คือ...................................................................................................................... 

 19. ขาพเจามีความสนใจนาฏศิลปไทย (   ) สนใจมาก (   ) สนใจบาง (   ) ไมสนใจเลย 

 20. ขาพเจา    (   ) ทำ (   ) ไมทำงานพิเศษหรือหารายไดสวนตัว 

 21. งานอดิเรกของขาพเจา คือ........................................................................................................................ 

ß. °‘®°√√¡ °“√»÷°…“ ·≈–ªí≠À“¢Õß¢â“æ‡®â“ 

 1. เมื่อปที่แลวขาพเจาไดเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนไดจัด คือ........................................................................ 

  กิจกรรมที่ขาพเจาชอบมากที่สุด คือ......................................................................................................... 

 2. ขาพเจา (   ) เคย (   ) ไมเคย     เปนหัวหนากลุมในการทำกิจกรรม 

  ขาพเจา (   ) เคย (   ) ไมเคย     เปนหัวหนาชั้น 

 3. ในโรงเรียน ขาพเจา มี 

  (   ) เพื่อนมาก (   ) เพื่อนนอย (   ) ไมมีเพื่อนเลย 

  เพื่อนที่ดีที่สุดของขาพเจา ชื่อ.................................................................................................................... 

  สิ่งที่ขาพเจาและเพื่อนที่ดีที่สุดของขาพเจาทำดวยกันเสมอ คือ................................................................. 

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

 4. ตามปกติขาพเจาใชเวลาอานหนังสือเรียนในวันหนึ่ง ๆ ประมาณ.......................ชั่วโมง 

  ขาพเจา (   ) มี  

   (   ) ไมมี สถานที่เงียบสงบเหมาะกับการอานหนังสือหรือทำการบาน 

 5. ความรูสึกของขาพเจาเกี่ยวกับวิชาที่เคยเรียน 

  ชอบมากที่สุด ชอบนอยที่สุด ยากที่สุด งายที่สุด 

   (วิชา) (วิชา) (วิชา) (วิชา) 

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

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

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

 6. วิชาที่ขาพเจาตองเอาใจใสมากที่สุด คือ..................................................................................................... 
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 7. ขาพเจา   (   ) ทำ (   ) ไมไดทำตารางกำหนดไวดูหนังสือ 

 8. ขาพเจาทำใหมีสมาธิเวลาดูหนังสือ (   ) ไดงาย (   ) ไดยาก 

 9. ขาพเจา   (   ) ตองการ (   ) ไมตองการคำแนะนำเกีย่วกบัวธิกีารเรยีน 

 10. ตามปกติขาพเจา  (   ) ชอบ (   ) ไมชอบเรียนหนังสือ 

  เมื่อเทียบกับเพื่อน ๆ ขาพเจาเรียนอยูในเกณฑ  (   ) ดี (   ) ปานกลาง (   ) ไมดี 

 11. เมื่อขาพเจาเติบโตขึ้น บิดาตองการใหขาพเจามีอาชีพ.............................................................................. 

     มารดาตองการใหขาพเจามีอาชีพ.......................................................................... 

     ขาพเจาตองการมีอาชีพ......................................................................................... 

 12. ขาพเจาตั้งใจจะเรียนใหจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนแหงนี้  

  (   ) ตั้งใจแนวแน (   ) ไมแนใจ (   ) ตั้งใจเลย 

 13. ขาพเจาตองการจะเรียนจบในระดับ (   ) ปริญญาตรี  

      (   ) ปริญญาโท 

      (   ) ปริญญาเอก 

      (   ) ระดับอื่น ๆ (ระบุ)........................................................... 

 14. อาชีพที่ขาพเจาเลือกตามความตั้งใจของขาพเจาในขณะนี้ เรียงตามลำดับ 

  1. .................................................... 2. .................................................... 

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

 15. ความรูสึกของขาพเจาเกี่ยวกับความเปนอยูในโรงเรียนแหงนี้ 

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

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

 16. ความรูสึกของขาพเจาเกี่ยวกับความเปนอยูทางบาน 

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

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

 17. ปญหาหรือความไมสบายใจที่ขาพเจาตองการไดรับความชวยเหลือ 

  1. .................................................... 2. .................................................... 

  3. .................................................... 4. ................................................... 
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คำชี้แจง  
 ใหนักเรียนเขียนประวัติตนเอง โดยเติมขอความใหสมบูรณตามความเปนจริงมากที่สุด  
ขอความเหลานี้จะเปนประโยชนแกนักเรียนโดยตรง และทางโรงเรียนจะเก็บเปนความลับ 

 
 1. ขาพเจาเกิด วันที่/เดือน/พ.ศ. ................ สถานที่เกิด.................................................... 
เมื่อครั้งเปนเด็ก สิ่งที่ขาพเจากลัวมากที่สุด คือ.......................ขาพเจาเคยปวยเปนโรค......................... 
เพื่อน ๆ ที่ขาพเจาเลนดวยมักจะมีอายุ..........กับขาพเจา ถาโตขึ้นขาพเจาอยากเปน............................ 
 2. ขาพเจาเติบโตมาพรอม ๆ กับ...................................เทาที่จำไดเหตุการณที่ขาพเจา
ชอบมาก คือ...........................................................เวลาที่ขาพเจามีโอกาสไดใชชีวิตอยางสนุกสนาน 
คือ...........................พอใหความสนิทสนมกับขาพเจาโดยการ................................................ 
แมใหความสนิทสนมกับขาพเจาโดยการ.............................................................................................. 
เมื่ออยูบานสิ่งที่ขาพเจาอยากทำ คือ.....................................................................ขาพเจาคิดวา 
เด็กคนอื่นในบานมีความสุข......................................................................................................ขาพเจา  
 3. สิง่ทีข่าพเจาอยากทำมากทีส่ดุในโรงเรยีน คอื...................................สิง่ทีข่าพเจาอยากทำ
นอยที่สุดในโรงเรียน คือ.........................สิ่งที่ขาพเจาอยากไดจากโรงเรียนมากที่สุด คือ..................... 
ถามีความจำเปนตองยายโรงเรียน ขาพเจาจะ............................................................ไปอยูโรงเรียนอื่น 
 4. ถามีเวลาวางขาพเจาจะใชเวลานั้น.............................ขาพเจาชอบทำงานที่.............. 
สิ่งที่ขาพเจาคิดวาตนเองทำไดดีที่สุด คือ............................................................................................... 
 5. แผนในอนาคตและความหวัง 
  ❑ เมื่อขาพเจาโตขึ้นอยากประกอบอาชีพ..................................................................... 
  ❑ ถาขาพเจาสามารถขอสิ่งใดไดตามใจนึก ขาพเจาจะขอ 
  1. .................................................................................................................................. 
  2. .................................................................................................................................. 
  3. .................................................................................................................................. 
 6. เปาหมายในชีวิตขาพเจา คือ.......................................................................................... 
 7. คนที่ขาพเจาชอบ คือ..................................................................................................... 
 8. ถาใหเลือกไดสิ่งตอไปนี้ ขาพเจาจะเลือกเปนขอแรก คือ  
  (   ) ชื่อเสียง (   ) เงิน  (   ) ความสำเร็จในการเรียน 
  (   ) การทำประโยชนเพื่อสวนรวม (   ) อื่น ๆ (ระบุ)................................................... 
 9. สิ่งที่ขาพเจาตองการมากที่สุดในขณะนี้ คือ.................................................................... 
 10. สิ่งที่ทำใหขาพเจาไมสบายใจ คือ.................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  และเมื่อมีเรื่องไมสบายใจ บุคคลที่ขาพเจาไปปรึกษา คือ............................................... 
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 1. ฉันชื่อ.......................................................................................................................................... 

 2. ฉันมีอายุ...................................................................................................................................... 

 3. ฉันอาศัยอยูที่.............................................................................................................................. 

 4. ฉันเกิดที่...................................................................................................................................... 

 5. วิชาที่ชอบมากที่สุด..................................................................................................................... 

 6. วิชาที่ชอบนอยที่สุด.................................................................................................................... 

 7. งานที่ฉันชอบทำมากที่สุด........................................................................................................... 

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

 8. งานที่ฉันไมชอบทำ..................................................................................................................... 

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

 9. งานอดิเรก/กิจกรรมยามวางของฉัน............................................................................................ 

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

 10. ในวันขางหนา ฉันทะเยอทะยานที่จะ.......................................................................................... 

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

 11. สิ่งที่ฉันคิดวายากมาก................................................................................................................. 

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

 12. สิ่งที่ฉันกังวล............................................................................................................................... 

 13. ความกลัวที่ฉันเก็บเปนความลับ................................................................................................. 

 14. งานบานที่ทำเมื่อกลับจากโรงเรียน.............................................................................................. 

 15. เพลงที่ฉันชอบฟง........................................................................................................................ 

 16. กีฬาที่ชอบดู................................................................................................................................ 

 17. ภาพยนตรที่ชอบดู...................................................................................................................... 

 18. ในวันหยุดฉันจะปฏิบัติกิจกรรม.................................................................................................. 

 19. ฉันมีความรูสึกวาคุณพอคุณแม................................................................................................... 

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

 20. ฉันอยากใหเพื่อน........................................................................................................................ 

 21. ฉันรูสึกวาครู............................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................... 
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ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................................... 

วัน เดือน ป ที่ทำแบบทดสอบ............................................................................................................... 

วัน เดือน ปเกิด..................................................................................................................................... 

 

วิธีตอบแบบทดสอบ 

   จงเตมิประโยคหรอืขอความตอไปนีใ้หสมบรูณ โดยอานแตละประโยคหรอืแตละขอความ

แลวเติมสิ่งแรกที่ผานสมองของทานเพื่อใหไดประโยคสมบูรณ โปรดทำใหเร็วที่สุดเทาที่จะทำได  

ถาไมทราบวาจะเติมอะไร ใหเขียนวงกลมหมายเลขของขอนั้น ๆ และพยายามเติมประโยค 

หรือขอความนั้นในภายหลัง 

 

 1. ฉันคิดวาครูของฉัน...................................................................................................................... 

 2. ขณะที่ครูสอนฉันมักจะ............................................................................................................... 

 3. พอแมพูดเกี่ยวกับการเรียนของฉันวา.......................................................................................... 

 4. ฉันชอบครูที่................................................................................................................................ 

 5. เมื่อครูใหการบาน....................................................................................................................... 

 6. เมื่อครูเรียกใหตอบคำถาม.......................................................................................................... 

 7. วิชาที่ฉันชอบเรียน...................................................................................................................... 

 8. สิ่งที่ฉันไมชอบการเรียน............................................................................................................. 

 9. ฉันใหเวลาในการทบทวนบทเรียน.............................................................................................. 

 10. ในขณะที่ทำขอสอบ ฉันรูสึกวา................................................................................................... 

 11. การสงรายงานของฉัน................................................................................................................. 

 12. สิ่งที่ฉันทำไดดีในการเรียน.......................................................................................................... 

 13. ฉันคงมีความสุข ถา..................................................................................................................... 

 14. สิ่งที่ฉันตองการมากที่สุดในชีวิต.................................................................................................. 

 15. เมื่อใกลสอบฉันจะ...................................................................................................................... 

 16. เมื่อฉันไมเขาใจบทเรียนฉันจะ..................................................................................................... 

 17. สิ่งที่เพื่อนชวยเหลือในการเรียนของฉัน....................................................................................... 
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เรียนผูปกครองนักเรียน 

 แบบสอบถามนี้ ทางโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อทราบขอเท็จจริงและความคิดเห็น 

บางประการในสวนที่เกี่ยวของกับนักเรียนในความปกครองของทาน เพื่อนำมาใชประกอบการ 

ชวยเหลือแนะแนว และจัดเตรียมงานทางดานการแนะแนวของโรงเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของผูปกครองใหมากที่สุดเทาที่จะทำได 

คำชี้แจงในการกรอกแบบสอบถาม 

 1. โปรดกรอกแบบสอบถามนีด้วยความจรงิใจทีส่ดุ และใสเครือ่งหมาย ✓ ลงในชองวาง 

หนาขอความที่ทานตองการ   

 2. ถาบดิามารดาเปนผูปกครอง ใหกรอกรายการเฉพาะรายการของบดิามารดาเทานัน้ 

ถาบิดามารดามิไดเปนผูปกครอง ใหกรอกรายการทั้งของบิดามารดาและผูปกครองดวย 

 3. ทางโรงเรียนจะเก็บขอมูลนี้เปนความลับที่สุด จะนำมาใชเฉพาะที่เกี่ยวของกับ 

เด็กของทานเทานั้น 

 

รายละเอียดของผูปกครอง 

(กรณีที่ทานมิใชบิดามารดาของนักเรียน) 

 1. ขาพเจาเปนผูปกครองของ..........................................เกี่ยวของโดยเปน................... 

 2. ขาพเจาชื่อ......................................นามสกุล....................................เชื้อชาติ............ 

สัญชาติ..................ศาสนา..................อายุ...............ป การศึกษาครั้งสุดทาย คือ................................. 

ปจจุบันประกอบอาชีพ (กรุณาระบุใหละเอียด ถาคาขายกรุณาบอกดวยวาขายอะไร).......................... 

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

ถาทำงานกรุณาระบุตำแหนงดวย......................................สถานที่ทำงาน............................................. 

หมายเลขโทรศัพทมือถือ...............................ที่บาน...............................ที่ทำงาน............................... 

ที่อยูอาศัย ระบุโดยละเอียด.................................................................................................................. 

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

 3. รายไดของผูปกครอง เดือนละ...................................................บาท 

  ................ ก. เปนรายไดประจำอยางเดียว 

  ................ ข. เปนรายไดประจำและรายไดพิเศษรวมกัน 

  ................ ค. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 



204 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน 

 4. ประเภทของบานที่อยูอาศัย 

  ................ ก. บานสวนตัว 

  ................ ข. บานเชา โดยเสียคาเชา เดือนละ.......................บาท 

  ................ ค. บานพักของทางราชการ 

  ................ ง. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 

 5. สมาชิกในครอบครัวของทาน มีจำนวน........................คน 

  ผูที่ทานอุปการะทางการเงิน มีจำนวน........................คน 

  สำหรับเด็กผูนี้ทานอุปการะทางการเงินดวยหรือไม 

  ................ ก. ใช เปนจำนวนเงิน..................................บาทตอเดือน 

  ................ ข. ไมใช 

 6. สถานภาพสมรสของทาน 

  ................ ก. โสด ................ ข. สมรส 

  ................ ค. หมาย ................ ง. หยาราง 

  ................ จ. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 

รายละเอียดสำหรับบิดามารดา 

 1. ขาพเจาบิดาหรือมารดาของ...................................................................................... 

 2. ชื่อบิดา...................................นามสกุล........................................อายุ....................ป 

  เชื้อชาติ...........สัญชาติ...........ศาสนา..........การศึกษาครั้งสุดทาย............................ 

  บิดา ................ ก. ยังมีชีวิตอยู 

    ................ ข. ถึงแกกรรม เมื่อใด................................................................... 

 3. อาชีพของบิดา (ระบุโดยละเอียด) ถาคาขายกรุณาระบุวาขายอะไร......................... 

  ถาทำงานกรุณาระบุตำแหนงดวย...........................สถานที่ทำงาน............................ 

  หมายเลขโทรศัพท (ถามี) ที่บาน................................ที่ทำงาน................................. 

 4. รายไดของบิดา ประมาณเดือนละ...............................บาท 

  ................ ก. เปนรายไดประจำอยางเดียว 

  ................ ข. เปนรายไดประจำและรายไดพิเศษรวมกัน 

  ................ ค. อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................. 

 5. ชื่อมารดา..................................นามสกุล....................................อายุ.....................ป 

  เชื้อชาติ...........สัญชาติ...........ศาสนา..........การศึกษาครั้งสุดทาย............................ 

  มารดา ................ ก. ยังมีชีวิตอยู 

    ................ ข. ถึงแกกรรม เมื่อใด............................................................ 
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 6. อาชีพของมารดา (ระบุโดยละเอียด) ถาคาขายกรุณาระบุวาขายอะไร...................... 

  ถาทำงานกรุณาระบุตำแหนงดวย...........................สถานที่ทำงาน............................ 

  หมายเลขโทรศัพท (ถามี) ที่บาน................................ที่ทำงาน................................. 

 7. รายไดของมารดา ประมาณเดือนละ...............................บาท 

  ................ ก. เปนรายไดประจำอยางเดียว 

  ................. ข. เปนรายไดประจำและรายไดพิเศษรวมกัน 

  ................ ค. อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................. 

 8. ปจจุบันบิดาอยูบานเลขที่........ถนน..............................ตำบล/แขวง......................... 

  อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด................................................... 

  ปจจุบันมารดาอยูบานเลขที่........ถนน.............................ตำบล/แขวง...................... 

  อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด................................................... 

 9. ประเภทบานที่บิดาอาศัยอยู ประเภทบานที่มารดาอาศัยอยู 

  ................ ก. บานสวนตัว ................ ก. บานสวนตัว 

  ................ ข. บานเชา โดยเสียคาเชา ................ ข. บานเชาโดยเสียคาเชา 

     เดือนละ.................บาท  เดอืนละ.................บาท 

  ................ ค. บานพักของทางราชการ ................ ค. บานพกัของทางราชการ 

  ................ ง. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........... ................ ง. อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ........... 

 10. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

  .................. ก. อยูดวยกัน .................. ข. แยกกันอยู 

  .................. ค. หยาราง .................. ง. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........ 

 11. ถาบิดามารดาแยกกันอยู 

  .................. ก. แตงงานใหมทั้งคู .................. ข. ไมแตงงานใหมทั้งคู 

  .................. ค. บิดาแตงงานใหม .................. ง. มารดาแตงงานใหม 

  .................. จ. อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................. 

 12. งานทางบานที่มอบหมายใหนักเรียนชวยทำ คือ........................................................ 

 13. นักเรียนชวยเหลืองานทางบาน 

  .................. ก. ดวยความเต็มใจ .................. ข. ชวยบางไมชวยบาง 

  .................. ค. ดวยความไมเต็มใจ .................. ง. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........ 

 14. ความประพฤติของนักเรียนขณะอยูที่บาน 

  .................. ก. อยูในโอวาท .................. ข. เชื่อฟงเปนบางครั้ง 

  .................. ค. ไมคอยเชื่อฟง .................. ง. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........ 
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 15. เมื่ออยูบานนักเรียนมีความสนใจการเรียนอยางไร 

  .................. ก. สนใจดีมาก .................. ข. ไมสนใจเลย 

  .................. ค. สนใจพอประมาณ .................. ง. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........ 

 16. ทานใหเงินแกเด็กของทาน วันละ.......................บาท 

 17. เด็กของทานมีรายไดพิเศษหรือไม 

  .................. ก. มี ไดจาก........................................................................................... 

  .................. ข. ไมมี 

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียน 

 1. สิ่งที่เด็กชอบและสนใจมากที่สุด คือ.......................................................................... 

  สิ่งที่เด็กไมชอบและไมสนใจมากที่สุด คือ.................................................................. 

 2. ผูที่เด็กรักและไววางใจมากที่สุดในบาน คือ............................................................... 

 3. เมื่อเด็กของทานจบชั้น ป.6 แลวทานตองการให 

  ................ ก. ออกไปประกอบอาชีพ (โปรดระบุ)................................ ................... 

  ................ ข. ศึกษาตอชั้นมัธยมตน 

  ................ ค. ศึกษาตอสายอาชีพ  

  ................ ง. ยังไมทราบ เพราะ............................................................................. 

  ................ จ. ขึ้นอยูกับความสามารถและความถนัดของเด็ก 

  ................ ฉ. อยางอื่น (โปรดระบุ)......................................................................... 

 4. ทานตองการใหนักเรียนในปกครองของทานประกอบอาชีพเปน............................... 

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

 5. ในกรณีที่โรงเรียนตองการพบปะกับผูปกครอง เพื่อปรึกษาหารือทางดานการเรียน 

  หรือวางแผนอนาคตใหแกเด็กของทาน หรือเพื่อชวยแกปญหาใด ๆ ก็ตาม 

  ................ ก. ขาพเจายินดีมาดวยตนเอง หรือจะสงผูอื่นมาแทน 

  ................ ข. ใหเปนธุระของโรงเรียน เพราะไมคอยมีเวลาวาง 

  ................ ค. โรงเรียนควรจะตัดสินใจเองโดยไมตองปรึกษาผูปกครอง 

 6. เด็กของทานชอบทำงาน 

  ................ ก. ตามลำพัง 

  ................ ข. รวมกับผูอื่น 

  ................ ค. อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................. 
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 7. เด็กของทานชอบเลน 

  .................. ก กับผูอื่น ................ ข. เลนคนเดียว 

  .................. ค. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................... 

 8. ผูที่ใหคำปรึกษาแนะนำแกเด็กเวลาเด็กทำการบาน คือ............................................ 

 9. งานอดิเรกที่เด็กของทานชอบทำ คือ........................................................................ 

 10. เด็กของทานใชเวลาวางสวนใหญโดย 

  ................. ก. อานหนังสือ .................. ข. ฟงวิทยุ 

  .................. ค. ดูโทรทัศน .................. ง. เลนหรือพูดคุย 

  .................. จ. อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................. 

 11. สุขภาพของเด็กโดยทั่วไป คือ 

  .................. ก. ดี 

  .................. ข. ไมดี เพราะ....................................................................................... 

 12. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับโรงเรียน.............................................................. 

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

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

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

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

 13. ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่น ๆ.........................................................................  

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

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

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

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

 

 

 

 ลงชื่อ..........................................ผูกรอกขอมูล 

 วันที่........เดือน...................พ.ศ. ..................... 
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ชื่อครูที่ไปเยี่ยม...................................วัน...........เดือน...............................ป.................เวลา.............น. 

ชื่อนักเรียน...............................................................อายุ...............ป ชั้น.............................................. 

ชื่อครูประจำชั้น.....................................................................................................................................  

ชื่อบิดา.................................................................ชื่อมารดา..................................................................  

ที่อยู....................................................................................................................................................... 

วันที่ไปเยี่ยม...................................เวลา......................................น. ถึงเวลา......................................น.  

 1. บรรยายรูปรางลักษณะภายนอกตัวบานและบริเวณบาน.......................................... 

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

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

 2. บรรยายลักษณะภายในบาน..................................................................................... 

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

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

 3. บรรยายลักษณะของบิดามารดา...............................................................................  

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

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

 4. บรรยายเจตคติผูปกครองที่มีตอนักเรียน................................................................... 

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

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

 5. บรรยายเจตคติของผูปกครองที่มีตอสถาบันการศึกษา.............................................. 

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

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

 6. บรรยายสถานการณการทำงานและโอกาสที่นักเรียนไดทำการบานที่บาน............... 

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

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

 7. บันทึกถอยคำของผูปกครองที่ทานคิดวาสำคัญที่จะชวยใหเขาใจนักเรียนไดดีขึ้น...... 

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

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

 8. บันทึกขอเสนอแนะของผูปกครองเกี่ยวกับวิธีการชวยเหลือนักเรียนและปรับปรุง

สถาบันการศึกษาใหดีขึ้น....................................................................................................................... 
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คำชี้แจง 
 ใหนกัเรยีนอานขอความ แลวโปรดทำเครือ่งหมาย ✓ ลงในชองวางขวามอืชองใดชองหนึง่  
ที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุดเพียงขอละเครื่องหมายเดียว ซึ่งแบงออกเปน 5 อันดับ 
ไดแก 
 5 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 4  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 3  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบาง และไมตรงบาง 
 2  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 1  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

ขอที่ ขอความ 1 2 3 4 5 

1 ขาพเจาเตรียมอุปกรณการเรียนมาพรอม      

2 ขาพเจาหมั่นทบทวนบทเรียนเสมอ      

3 ขาพเจาตั้งใจเรียน      

4 ขาพเจาสงงานที่ครูมอบหมายตรงเวลา      

5 ขาพเจาทำการบานดวยตนเอง      

6 ขาพเจาอานหนังสือลวงหนากอนเรียนทุกครั้ง      

7 ขาพเจาเตรียมตัวอานหนังสือกอนการสอบทุกครั้ง      

8 เมื่อครูใหทำงานในหองเรียน ขาพเจาทำงานดวยความตั้งใจ      

9 ขาพเจาจดบันทึกหรือโนตยอเสมอขณะที่ครูสอนหรือเมื่อสอนเสร็จ      

10 ขาพเจาจัดทำตารางเวลาเรียนและปฏิบัติตามเปนกิจวัตร      

11 ขาพเจาคิดวาวิชาที่เรียนไมมีประโยชนในชีวิตประจำวัน      

12 ขาพเจานั่งหลับหรือเหมอลอยขณะที่ครูสอน      

13 ขาพเจาหนีเรียนวิชาที่ไมชอบ      

14 ขาพเจาดีใจเมื่อครูไมสอน      

15 เมื่อมีปญหาหรือไมเขาใจเกี่ยวกับบทเรียน จะซักถามครูใหเขาใจ      

16 ขาพเจาชอบชวนเพื่อนคุยในขณะเรียน      

17 ขณะที่กำลังเรียน เมื่อครูถามขาพเจาตอบได      

18 หลังเลิกเรียน ถาขาพเจาไมเขาใจบทเรียน จะถามเพื่อนจนเขาใจ      

19 ขาพเจาไมเคยขาดเรียนโดยไมมีเหตุผล      

20 ขาพเจาเอาใจใสการเรียน      
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การบันทึกการสังเกต ครั้งที่.....................

ชื่อผูถูกสังเกต................................................................................อายุ.....................ป เพศ.................. 

วัน เวลาที่สังเกต.................................................................................................................................... 

สถานที่สังเกต........................................................................................................................................ 

 เหตุการณที่เกิดขึ้น (บรรยายพฤติกรรม)......................................................................... 

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

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

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

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

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

 ความคิดเห็น.................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 ขอเสนอแนะ.................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

 

   ลงชื่อ..............................................................ผูสังเกต 

   ตำแหนง......................................................... 
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คำชี้แจง 
 ใหนกัเรยีนอานขอความ แลวโปรดทำเครือ่งหมาย ✓ ลงในชองวางขวามอืชองใดชองหนึง่  
ที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุดเพียงขอละเครื่องหมายเดียว ซึ่งแบงออกเปน 5 อันดับ 
ไดแก 
 5 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 4  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 3  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบาง และไมตรงบาง 
 2  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 1  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

ขอที่ ขอความ 1 2 3 4 5 

 ดานคร ู      

1 ในการเรียนการสอน ครูไมเปดโอกาสใหขาพเจาแสดงความคิดเห็น      

2 วิธีสอนของครูทำใหขาพเจาเขาใจบทเรียนไดดี      

3 ครูสวนใหญมีวิธีถายทอดความรูทำใหขาพเจาสนใจ      

4 ครูมีวิธีการใหขอเสนอแนะทางการเรียน      

5 ครูพยายามอธิบายเรื่องที่สอนใหนักเรียนเขาใจ      

 ดานคุณลักษณะของหองเรียน      

6 ขณะที่ครูสอนมีเสียงดังจากภายนอกรบกวนทำใหเรียนไมรูเรื่อง      

7 หองเรียนมีของวางจัดเปนระเบียบ      

8 หองเรียนสกปรก รกรุงรัง ไมนาเรียน      

9 หองเรียนมีอากาศถายเทสะดวก      

10 หองเรียนมีแสงสวางเหมาะสม      

 ดานสื่อการเรียนการสอน      

11 อุปกรณที่ใชในการสอนเหมาะสมกับบทเรียน      

12 อุปกรณที่ใชมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน      

13 หองทดลองมีความทันสมัยเหมาะสมสำหรับฝกภาคปฏิบัติ      

14 ครูทำเอกสารแจกหรือมีหนังสือแบบเรียน      

15 กิจกรรมการเรียนนาสนใจ      
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นักเรียนชั้น ม. ......../........โรงเรียน............................................ ปการศึกษา............................... 

ชื่อครูที่ปรึกษา...................................................ชื่อครูที่ปรึกษา................................................... 

ที่ ชื่อ-สกุลนักเรียน เบอรโทรศัพทนักเรียน เบอรโทรศพัทผูปกครอง หมายเหตุ 
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คณะผูจัดทำ 
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นายกมล รอดคลาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายภาสกร พงษสิทธากร  หัวหนาศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพ 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รองศาสตราจารยนงลักษณ ประเสริฐ  ประธานพัฒนาหลักสูตรกลุมแนะแนวโครงการ 

   ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการ 

   ไทยเขมแข็งของคณะครุศาสตร 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและศูนยเครือขาย 

   ทั่วประเทศ พ.ศ. 2553-2555 
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ดร.กมล รอดคลาย นายกสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย 

รองศาสตราจารยนงลักษณ ประเสริฐ  ที่ปรึกษาสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย 

รองศาสตราจารย ดร.เรียม ศรีทอง  ที่ปรึกษาสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรนาท แสนสา อุปนายกฝายวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารยกรกฎา นักคิ้ม อุปนายกฝายกิจกรรม 

ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาจารยวิไลวรรณ ใจแกว  กรรมการกลาง 

อาจารยกาญจนา ภูวรวรรณ  กรรมการกลาง 

อาจารยธัญสมร คเชนทรเดชา ผูชวยนายทะเบียน 

ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา บุญมาโฮม  กรรมการ 

อาจารยปยพรรณ พูนทรัพย เลขาธิการ 

อาจารยพัชนีพร สมานมิตร  สาราณียกร 
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อาจารยธัญสมร คเชนทรเดชา ศึกษานิเทศก  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 

อาจารยพิชญมณฑ ลีกำเนิดไทย ศึกษานิเทศก  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 

อาจารยพัชนีพร สมานมิตร ครูแนะแนวโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม 
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รองศาสตราจารยนงลักษณ ประเสริฐ   

อาจารยวิไลวรรณ ใจแกว   

อาจารยธัญสมร คเชนทรเดชา 

อาจารยพัชนีพร สมานมิตร    
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โรงเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย


