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ตอนท่ี 3 
บทบาทหน้าท่ีของอาจารยแ์นะแนว 
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 เน่ืองจากนักศกึษาที่เรยีนในสาขาจติวทิยาการใหก้ารปรกึษาและแนะแนว ซึ่งเลอืก

เรยีนวิชาเอกในสถานศึกษา จะสําเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรในระดบัปรญิญาตรไีด้ เมื่อ

นกัศกึษาไดฝึ้กประสบการณ์ภาคสนามในโรงเรยีนมธัยมศกึษา โดยมวีตัถุประสงคใ์หน้กัศกึษา

ได้ฝึกนําความรู้ที่เรียนทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา

จติวทิยาการใหก้ารปรกึษา ไปใช้ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เป็นจรงิในฐานะที่เป็น

อาจารยแ์นะแนว ซึง่มบีทบาทหน้าทีใ่นดา้นบรกิารแนะแนวทัง้ 5 บรกิารคอื บรกิารสาํรวจ

เป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้การปรึกษา บรกิารจดัวางตวับุคคล และบรกิาร

ประเมนิติดตามผล ดงันัน้อาจารย์แนะแนวจึงจําเป็นต้องทําหน้าที่จดัการเรยีนการสอนใน

ชัว่โมงวิชาแนะแนว ซึง่ถอืวา่เป็นสว่นหน่ึงของบรกิารสนเทศทีจ่ดัใหแ้ก่นกัเรยีนโดยตรง ผลที่

คาดว่านักศกึษาและภาควชิาจติวทิยาจะได้รบัจากการจดัการเรยีนการสอนวชิาแนะแนวใน

ภาคสนาม จงึมดีงัน้ี 

 

ความสาํคญัของการฝึกภาคสนามวิชาแนะแนว ของนกัศกึษามดีงัน้ี  

1. เพื่อใหผู้เ้รยีนมพีุทธพิสิยั (ความรูค้วามเขา้ใจ) มจีติพสิยั (ความฉลาดทางอารมณ์) 

และทกัษะพสิยั (ความเชีย่วชาญในการสอน) ในการทําหน้าทีเ่ป็นอาจารยแ์นะแนว โดยผ่าน

การลงมอืปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ และตอบสนองหลกัสูตรการศกึษา สาขาจติวทิยาการให้

การปรกึษาในสถาบนัการศกึษา 

2. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบคุณภาพของนักศกึษาในฐานะทีเ่ป็นอาจารยแ์นะแนวว่ามี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล มากหรอืน้อย 

3. เพื่อรวบรวมขอ้มูลและตดัสนิใจ เกี่ยวกบัทศิทางของการประกอบอาชพีอาจารย์

แนะแนวในปจัจุบนั/ อนาคตของนกัศกึษา 

บทท่ี 4 

อาจารยแ์นะแนว 
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4. เพื่อการตดิตามประเมนิผลคุณภาพของนักศกึษา จากการฝึกภาคสนาม และนํา

ผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงหรอืพฒันาหลกัสตูรฯ และการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษาในสาขา

จติวทิยาการใหก้ารปรกึษา ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 ในบางโรงเรยีนทีไ่ม่มอีาจารยแ์นะแนวทีจ่บสาขาน้ีโดยตรง หรอืมนีโยบายว่า “ครทูุก

คนสามารถทาํหน้าทีเ่ป็นอาจารยแ์นะแนวได้” โดยใหอ้าจารยแ์นะแนวเพยีงคนเดยีวไป

เขยีนแผนการสอนวชิาแนะแนวในแต่ละระดบัชัน้เรยีน แลว้นําแผนการสอนเหล่าน้ีใหอ้าจารย์

ทุกกลุ่มสาระวชิาในโรงเรยีน ไปดําเนินการสอนวชิาแนะแนว ซึง่ถา้เปรยีบเทยีบปจัจยัต่างๆที่

จะทาํใหก้ารเรยีนการสอนวชิาแนะแนวมปีระสทิธภิาพ ปรากฎวา่ 

 อาจารย์ทุกคนในกลุ่มสาระวิชา และอาจารย์แนะแนวมีความเหมือนกันคือ จบ

การศกึษาอยา่งน้อยระดบัปรญิญาตร ี

 แต่มคีวามแตกต่างอกีจํานวนมากมาย ไดแ้ก่ บุคลกิภาพภายใน (คอื ความฉลาดทาง

อารมณ์ หรอื EQ.) ลกัษณะการสอนวชิาแนะแนวทีต่้องการความยดืหยุ่นได ้เน้นการสอนใน

รูปของการทํากิจกรรมมากกว่าการบรรยาย (คือ กลุ่มสาระวิชาอื่นๆ อาจารย์จะต้องสอน

เน้ือหาสาระ ใหจ้บตามหลกัสูตรรายวชิา/ แห่งชาต ิเพื่อใหน้ักเรยีนไดใ้ชค้วามรูท้ี่เรยีนมาไป

สอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อ ตรงกนัข้ามกบัเน้ือหาสาระของวิชาแนะแนว เป็นการให้ความ

ช่วยเหลอืนักเรยีนเป็นกลุ่ม เพื่อใหน้ักเรยีนเขา้ใจตนเองและสิง่แวดล้อม รวมทัง้ถ้านักเรยีน

หรอือาจารยแ์นะแนวพบว่า นกัเรยีนบางคนมปีญัหา จะไดข้อรบับรกิารแนะแนวดา้นอื่นๆเป็น

รายบุคคล) 

 สิง่ทีส่ําคญัที่สุด คอื อาจารยแ์นะแนวต้องเตรยีมการเรยีนการสอนวชิาแนะแนว โดย

นํากรอบและทศิทางในการพฒันาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

มาจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาเดก็และเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ให้

มคีุณภาพดา้นความรู ้และทกัษะทีจ่ําเป็นสาํหรบัใชเ้ป็นเครื่องมอืในการดํารงชวีติในสงัคมทีม่ี

การเปลีย่นแปลง และการแสวงหาความรูเ้พือ่พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ  

 วชิาแนะแนว (หรอืกจิกรรมแนะแนว) เป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน อาจารย์

แนะแนวจงึควรทําความเขา้ใจความหมายของ “กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน” และ “วชิาแนะแนว” 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551 : 

20) ทีร่ะบุไวด้งัน้ี 

 

ความหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 



 103 PC 422 

 “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้เ รียนได้พัฒนาตนเองตาม

ศกัยภาพ พฒันาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทัง้ร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์ และสงัคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและ

สร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพ่ือสงัคม สามารถจดัการตนเองได้ และอยู่ร่วมกนั

กบัผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพฒันาผู้เรียน แบ่งเป็น ๓ ลกัษณะ คอื กจิกรรมแนะแนว 

กจิกรรมนักเรยีน และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ในที่น้ีขอใช้คําว่า “วชิาแนะ

แนว” แทน “กจิกรรมแนะแนว” ดงัน้ี 

 

ความหมายของวิชาแนะแนว 

 วิชาแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนให้รู้จกัตนเอง รู้รกัษ์

ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตดัสินใจ คิดแก้ปัญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทัง้ด้าน

การเรียนและอาชีพ สามารถปรบัตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รูรูจ้กัและ

เขา้ใจผูเ้รยีน ทัง้ยงัเป็นกจิกรรมทีช่่วยเหลอืและใหก้ารปรกึษาแก่ผูป้กครองในการมสี่วนร่วม

พฒันาผูเ้รยีน 

 

คณุลกัษณะของอาจารยแ์นะแนวท่ีดี 

 เน่ืองจากอาจารยแ์นะแนวมบีทบาทหน้าทีใ่นการจดับรกิาร 5 บรกิาร แต่นักเรยีนและ

บุคคลส่วนใหญ่เขา้ใจว่าหน้าทีห่ลกัของอาจารยแ์นะแนวคอื การจดัการเรยีนการสอนวชิาแนะ

แนว ดงันัน้บุคลกิภาพทีด่ขีองอาจารยแ์นะแนวแบ่งไดเ้ป็น 2 คุณลกัษณะดงัน้ี 

1. คณุลกัษณะของอาจารยท่ี์ดี ตามผลการวจิยัเรื่อง “การศกึษาคุณลกัษณะ และ

พฤตกิรรมของครตูามจรรยา มรรยาท และวนิยัตามระเบยีบประเพณีของคร ูพ.ศ. 2526” สรุป

ไดด้งัน้ี คอื (พมิพพ์รรณ เทพสเุมธานนท ์และคณะ, 2544 : 429-430) 

1) คณุลกัษณะมุ่งมัน่ในผลงาน พฤตกิรรมที่ครูใหค้วามสําคญัคอื การศกึษา

หลกัสูตรใหเ้ขา้ใจ มกีารเตรยีมการสอน ใชส้ื่อการสอน ประเมนิผลการสอน และพยายามให้

นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดค้รบถว้นตามวตัถุประสงค ์

2) คณุลกัษณะตรงต่อเวลา พฤตกิรรมทีค่รูใหค้วามสําคญัคอื การรกัษาเวลา

ทัง้ในดา้นการสอน การนดัหมาย และการทาํงาน 

3) คุณลกัษณะยุติธรรมในการตัดสินผลการเรียน พฤติกรรมที่ครูให้ความ 

สาํคญัคอื การใหค้ะแนนถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ 
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4) คณุลกัษณะยติุธรรมในการตดัสินปัญหา พฤตกิรรมทีค่รใูหค้วามสาํคญัคอื 

พยายามเขา้ใจสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิปญัหาก่อนทีจ่ะแกป้ญัหา และสามารถตดัสนิปญัหาต่างๆ ได้

อยา่งมเีหตุผล เป็นทีย่อมรบัของผูอ้ื่น 

5) คณุลกัษณะมีพฤติกรรมทีเ่ป็นประชาธิปไตย พฤตกิรรมทีค่รใูหค้วามสาํคญั

คอื รูห้น้าที่และสทิธขิองตน ตดัสนิใจโดยใชเ้หตุผลเป็นหลกั รบัฟงัความคดิเหน็ และยอมรบั

บทบาทซึ่งกนัและกนั และจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย 

6) คณุลกัษณะปฏิบติัตามกฎระเบียบ พฤตกิรรมทีค่รูใหค้วามสําคญั คอืการ

ปฏบิตัติามคาํสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา การปฏบิตัติามระเบยีบของหน่วยงานและสถานศกึษา การ

ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัอาชพีคร ูและการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของคร ู

7) คณุลกัษณะทีมี่ความพยายามในการสอน พฤตกิรรมทีค่รูใหค้วามสําคญั

คอื พยายามศกึษาหาความรูนํ้ามาประกอบการสอน พยายามหาวธิแีกไ้ขในดา้นการสอน และ

พยายามสอนเดก็ทีม่ปีญัหาใหบ้รรลุจุดมุง่หมาย 

8) คณุลกัษณะตัง้ใจในการสอน พฤตกิรรมทีค่รใูหค้วามสาํคญัคอื การตัง้ใจทาํ

หน้าทีใ่หด้ทีีส่ดุ และการเอาใจใสต่่อผลการเรยีนของเดก็ 

9) คุณลกัษณะสามารถควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมที่ครูให้ความสําคญัคือ 

อดทน อดกลัน้ ต่อคาํพพิากษ์วจิารณ์ และไมโ่กรธงา่ยเมือ่ถูกนกัเรยีนรบกวน 

10) คุณลักษณะอดทนเมือ่เกิดอุปสรรคในการสอน พฤติกรรมที่ครูให้

ความสาํคญัคอือดทนทีจ่ะปฏบิตังิานใหส้าํเรจ็ลุล่วง ไมเ่ลกิเสยีกลางคนั และไมท่อ้ถอยในการสอน 

11) คณุลกัษณะใช้วสัดอุปุกรณ์การเรียนการสอนให้คุ้มค่า พฤตกิรรมทีค่รู

ใหค้วามสนใจคอื การใชอุ้ปกรณ์การเรยีนการสอนอย่างประหยดั อธบิายใหเ้ดก็เขา้ใจก่อนใช ้

รูจ้กัเก็บรกัษาและซ่อมแซมให้ใช้ได้อกี ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงวสัดุเหลอืใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ 

และวางแผนการใชอุ้ปกรณ์ไวล้่วงหน้า 

12) คณุลกัษณะศรทัธาในอาชีพคร ูพฤตกิรรมทีค่รใูหค้วามสาํคญัคอื การไม่

กระทําการใดๆที่จะทําใหเ้สื่อมเสยีเกยีรตแิละชื่อเสยีงของอาชพีครู ทําตวัเป็นแบบอย่างที่ดี

ของสงัคม มคีวามภมูใิจในอาชพี ขวนขวายหาความรู ้และมอุีดมการณ์ในการทาํงาน 

13) คุณลกัษณะซือ่สตัย์ต่ออาชีพครู พฤติกรรมที่ครูให้ความสําคญัคอื ไม่

อาศยัหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ ไม่นําผลงานไปใชใ้นทางทุจรติ และไม่นําผลงาน

ของผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตนเอง 
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14) คณุลกัษณะสภุาพเรียบร้อย พฤตกิรรมทีค่รใูหค้วามสาํคญัคอื รูจ้กัวางตวั

และแต่งกายใหเ้หมาะสม ใชถ้อ้ยคาํและวาจาสภุาพเหมาะกบักาลเทศะ 

15) คุณลกัษณะยึดมัน่ในศาสนา พฤติกรรมที่ครูให้ความสําคัญคือ การ

ปฏบิตัติามหลกัธรรม การเขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนา และไมว่จิารณ์ศาสนาในทางเสือ่มเสยี 

16) คณุลกัษณะมนุษยสมัพนัธ ์พฤตกิรรมทีค่รใูหค้วามสาํคญัคอื การช่วยเหลอื

เกือ้กลู ไมเ่อาเปรยีบ มคีวามจรงิใจ รูจ้กัประสานประโยชน์ และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่นได ้

17) คุณลกัษณะบาํเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน พฤติกรรมที่ครูให้

ความสาํคญัคอื ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีพรอ้มทัง้อบรมสัง่สอนนกัเรยีนใหร้กัษาสาธารณ

สมบตั ิเขา้รว่มกจิกรรม และใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ชุมชน 

18) คณุลกัษณะความสามคัคี พฤตกิรรมทีค่รใูหค้วามสาํคญัคอื ช่วยเหลอืกนั

ในหน้าทีก่ารงาน และรว่มมอืกนัหาทางแกไ้ขปญัหา 

 สว่น www.Kroobannok. Com 2552 : 2 ได้ระบุคณุลกัษณะของครท่ีูดี 10 ประการ 

ดงัน้ี 

 1. ความมรีะเบยีบวนิยั หมายถงึ ความประพฤต ิทัง้ทางกายและวาจาและใจ ทีแ่สดง

ถงึความเคารพในกฎหมายระเบยีบประเพณีของสงัคม และความประพฤตทิีส่อดคลอ้งกบัอุดม

คตหิรอืความหวงัของตนเอง โดยใหย้ดึสว่นรวมสาํคญักวา่สว่นตวั 

 2. ความซื่อสตัย์สุจริตและความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติที่ไม่ทําให้ผู้อื่น

เดอืดรอ้น ไมเ่อาเปรยีบ หรอืคดโกงผูอ้ื่นหรอืสว่นรวม ใหย้ดึถอืหลกัเหตุผล ระเบยีบแบบแผน

และกฎหมายของสงัคมเป็นเกณฑ ์

 3. ความขยนั ประหยดั และยดึมัน่ในสมัมาอาชพี หมายถงึ ความประพฤตทิีไ่มท่าํให้

เสยีเวลาชวีติและปฏบิตักิจิอนัควรกระทาํใหเ้กดิประโยชน์แก่ตนเองและสงัคม 

 4. ความสํานึกในหน้าที่และการงานต่างๆ รวมไปถึงความรับผิดต่อสังคมและ

ประเทศชาต ิหมายถงึ ความประพฤตทิี่ไม่เอารดัเอาเปรยีบสงัคมและไม่ก่อความเสยีหายให้

เกดิขึน้แก่สงัคม 

 5. ความเป็นผูม้คีวามคดิรเิริม่ วจิารณ์และตดัสนิอย่างมเีหตุผล ความประพฤติใน

ลกัษณะสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุมเีหตุมผีลในการทาํหน้าทีก่ารงาน 

 6. ความกระตอืรอืรน้ในการปกครองในรระบอบประชาธปิไตย มคีวามรกัและเทดิทนู 

ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์หมายถงึ ความประพฤตทิีส่นบัสนุนและใหค้วามรว่มมอื ในการ

อยูร่ว่มกนัโดยยดึผลประโยชน์ของสงัคมใหม้ากทีส่ดุ 

http://www.kroobannok/�
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 7. ความเป็นผูม้พีลานามยัทีส่มบูรณ์ทัง้ทางร่างกายและจติใจ หมายถงึ ความมัน่คง

และจติใจ รูจ้กับํารุงรกัษากายและจติใจใหส้มบูรณ์ มอีารมณ์แจ่มใสมธีรรมะอยู่ในจติใจอย่าง

มัน่คง 

 8. ความสามารถในการพึง่พาตนเองและมอุีดมคตเิป็นทีพ่ึง่ ไมไ่วว้างใจหรอืขอความ

ชว่ยเหลอืจากผูอ้ื่นโดยไมจ่าํเป็น 

 9. ความภาคภูมแิละการรู้จกัทํานุบํารุงศิลปะ วฒันธรรม และทรพัยากรของชาต ิ

หมายถึง ความประพฤติที่แสดงออกซึ่งศิลปะและวฒันธรรมแบบไทยๆ มคีวามรกัและหวง

แหนวฒันธรรมของตนเองและทรพัยากรธรรมชาต ิ

 10. ความเสียสละ และเมตตาอารี กตัญ�ูกตเวที กล้าหาญ และความสามคัคีกัน 

หมายถงึ ความประพฤตทิีแ่สดงออกถงึความแบ่งปนั เกื้อกูลผูอ้ื่น ในเรื่องของเวลากําลงักาย

และกาํลงัทรพัย ์

 www. “งานวนัน้ี” .com ระบคุณุสมบติัของผูป้ระกอบอาชีพนักแนะแนว ดงัน้ี 

 1. สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรเีป็นอย่างน้อย และมคีวามรูใ้นเรื่องการแนะแนว

อาชพี และแนะแนวการศกึษา 

 2. เป็นผูม้รีา่งกายและจติใจทีส่มบรูณ์ มบุีคลกิลกัษณะเป็นทีน่่าเลื่อมใส 

 3. มคีวามสขุมุรอบคอบ ใจเยน็ ควบคุมสตอิารมณ์ไดด้ ีหนกัแน่น อดทน 

 4. มคีวามพรอ้มในหน้าที ่มคีวามรบัผดิชอบ เสยีสละ เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวม 

 5. มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการปรับตนเองให้เข้ากับ

สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ไดใ้นขณะปฏบิตังิาน 

 6. มคีวามซื่อสตัย์ มคีวามจรงิใจ มคีวามเขา้ใจ และให้ความอบอุ่นแก่ผู้มาขอการ

ปรกึษาแนะนํา 

 7. เป็นผูเ้กบ็รกัษาความลบัของผูม้าตดิต่อไดด้ ี

 8. เป็นคนมเีหตุผล สามารถวเิคราะหเ์หตุการณ์และปญัหาไดด้ ี

 9. มคีวามสามารถในการฟงั และการสือ่สาร และการถ่ายทอดไดด้ ี

 10. มคีวามสนใจในเรื่องพฤตกิรรมของมนุษย ์ใฝ่รู ้ขวนขวายหาความรู ้หมัน่รบัการ

อบรมเพื่อใหไ้ดม้คีวามรูใ้หม่ๆ มคีวามสนใจและมคีวามรูเ้ท่าทนัต่อกระแสเหตุการณืปจัจุบนั 

เพือ่ใชใ้นการวเิคราะห ์และแนะแนว 

 11. มคีวามสามารถในการนําทางด่วนขอ้มลูขา่วสารมาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ใน

การแนะแนว 
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2. บทบาทและคณุสมบติัของอาจารยแ์นะแนว (วงพกัตร ์ภู่พนัธศ์ร ีและศรินิันท ์

ดาํรงผล, 2530 : 274-276) อาจารยแ์นะแนวจะตอ้งมคีุณลกัษณะดงัน้ี 

1) จดับริการแนะแนว ใหแ้ก่นกัเรยีนทัง้ 5 บรกิาร 

2) เป็นผูป้ระสานงาน กบัผูบ้รหิารของโรงเรยีน ครแูละบุคลากรภายในโรงเรยีน 

ผูป้กครอง และบุคลากรหรอืสถาบนัในชุมชน เกีย่วกบังานแนะแนว 

3) เป็นผูป้ระชาสมัพนัธ ์เกีย่วกบังานแนะแนวใหน้กัเรยีน บุคลากรภายใน และ

ภายนอกทราบ 

4) มีความรู้และประสบการณ์ เกีย่วกบังานแนะแนว 

5) เป็นผู้ทีมี่มนุษยสมัพนัธ์ทีดี่ มคีวามรู้สกึเป็นมติรกบัผู้อื่น ปรบัตวัเข้ากบั

ผูอ้ื่นไดง้า่ย ไมว่า่ผูน้ัน้จะมฐีานะเศรษฐกจิทางสงัคมอยา่งไรกต็าม 

6) มีสุขภาพจิตทีดี่ มองโลกในแง่ด ีมอีารมณ์ที่ม ัน่คงสามารถเผชญิปญัหาได ้

โดยไมต่โีพยตพีายเกนิกวา่เหตุ 

7) เป็นผู้ที มี่ความเห็นใจ มีความจริงใจไม่เสแสร้ง มีความเมตตา ชอบ

ชว่ยเหลอืผูอ้ื่น 

8) เป็นคนทีมี่เหตุผล กล่าวคอื สามารถเขา้ใจปญัหาไดอ้ย่างลกึซึง้ เขา้ใจทีม่า

ของสาเหตุของปญัหา และวนิิจฉยัหรอืแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งมเีหตุผล 

9) เป็นนักฟังทีดี่ มศีิลปะในการพูด รวมทัง้มคีวามรู้สกึไวและเขา้ใจต่อความ

ตอ้งการและความรูส้กึของผูอ้ื่น 

10) เป็นคนขยนั หมัน่หาความรูอ้ยูเ่สมอ รวมทัง้ขยนั อดทนในการทาํงาน โดย

ไมเ่หน็แก่ความเหน็ดเหน่ือย 

11) รกัษาความลบั ของนกัเรยีนได ้

 ผูเ้ขยีนไดร้วบรวมแนวคดิของผูท้รงคุณวุฒ ิครูแนะแนวและนักการศกึษาหลายท่าน

สรปุคณุลกัษณะของอาจารยแ์นะแนวท่ีดีในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ดงัน้ี 

 1. มรีา่งกายและจติใจสมบรูณ์ 

 2. มคีวามยตุธิรรม และตรงต่อเวลา 

 3. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เกี่ยวกบังานแนะแนว ตลอดจนมคีวามรูใ้หม่ๆ เท่าทนั

กระแสเหตุการณ์ในปจัจุบนั 

 4. รกัษาความลบัของผูร้บับรกิาร 

 5. มคีวามรบัผดิชอบและมุง่มัน่ในหน้าทีแ่ละผลงาน 
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 6. มคีวามเสยีสละ และเหน็แก่ประโยชน์สว่นรวม 

 7. มองโลกในแงด่ ี

 8. ยอมรบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล และสง่เสรมิผูร้บับรกิารใหพ้ฒันาศกัยภาพได้

เตม็ที ่

 9. มคีวามซื่อสตัย ์จรงิใจ และเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 

 นอกจากน้ี ผูเ้ขยีนคดิว่าอาจารย์แนะแนวที่ดจีะต้องสรา้งบรรยากาศ การเรียนรู้ใน

หอ้งเรยีนแบบอบอุ่น ทาํใหผู้เ้รยีนรูส้กึมคีุณค่า และพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนใหเ้ตม็ที ่และ

จูงใจให้นักเรียนไปขอรบับริการให้การปรึกษาและบริการแนะแนวมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่มี

นกัเรยีนมปีญัหาของแต่ละบุคคล 

 

 ข้อควรคาํนึง อาจารยแ์นะแนวควรพจิารณาดูตนเอง ว่าสรา้งปญัหาในการดําเนินงาน

แนะแนวในโรงเรยีน หรอืไมต่ามคุณลกัษณะทีไ่มด่ ีดงัน้ี (โสตถผิล มทีรพัย,์ 2522 : 17) 

1. ขาดมนุษยส์มัพนัธท์ีด่ต่ีอคณะคร ูและบุคลากรภายนอก 

2. โกรธ โมโหงา่ย ฉุนเฉียวงา่ย อารมณ์ไมม่ัน่คง บุคลกิไมเ่หมาะสม 

3. ขาดประสบการณ์ของความเป็นคร ู

4. ขาดลกัษณะความเป็นผูนํ้าทีด่ ี

5. มคีวามรูด้า้นแนะแนว แต่เอาไปใชไ้มเ่ป็น 

6. ขาดอุดมการณ์ในการทาํงาน เชน่ ทาํเพราะหวงัสองขัน้ 

7. มปีญัหาส่วนตวัและครอบครวั แลว้ไม่สามารถปรบัตวั หรอืทีเ่ขาว่าครูแนะแนวมี

ปญัหาเสยีเอง นัน่แหละ 

 

สรปุ 

 การฝึกภาคสนามวธิกีารสอนวชิาแนะแนว เพื่อใหผ้เูรยีนไดบ้รรลุตามจุดมุง่หมายของ

หลกัสตูรจติวทิยาการใหก้ารปรกึษาในสถานศกึษา ทัง้ดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 

 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เรียนพฒันาทุกด้าน เพื่อเป็นมนุษย์ที่

สมบรูณ์ โดยแบ่งแยกเป็น 3 ลกัษณะ คอื 

1) กจิกรรมแนะแนว 

2) กจิกรรมนกัเรยีน 

3) กจิกรรมเพือ่สงัคม และสาธารณประโยชน์ 
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 วิชาแนะแนว (หรอื กจิกรรมแนะแนว) เป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนให้

รูจ้กัตนเอง รูร้กัษ์สิง่แวดล้อม สามารถคดิตดัสนิใจ คดิแกป้ญัหา กําหนดเป้าหมาย วางแผน

ชวีติทัง้ดา้นการเรยีนและอาชพี สามารถปรบัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

คณุลกัษณะของอาจารยแ์นะแนวท่ีดี เชน่ 

1) มุง่มัน่ในผลงาน 

2) ตรงต่อเวลา 

3) ยตุธิรรมในการตดัสนิผลการเรยีน (ผา่น หรอืไมผ่า่น) 

4) ยตุธิรรมในการตดัสนิปญัหา 

5) จดับรกิารแนะแนว 

6) เป็นผูป้ระชาสมัพนัธ ์

7) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบังานแนะแนว 

8) มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

9) เป็นคนมเีหตุผล 

10) รกัษาความลบัของนกัเรยีน 

 

คาํถามท้ายบท 

1. ทาํไมนกัศกึษาจงึตอ้งมกีารฝึกภาคสนามในการสอนวชิาแนะแนว 

2. กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนคอือะไร มลีกัษณะอยา่งไร 

3. วชิาแนะแนว กบักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร 

4. จงอธบิายคุณลกัษณะของอาจารยแ์นะแนวทีด่ ีมา 5 ลกัษณะ พรอ้มยกตวัอย่าง

ประกอบ 

5. ท่านคดิว่าอาจารย์ในโรงเรยีนทุกคนสามารถเป็นอาจารย์สอนวชิาแนะแนวที่มี

ประสทิธภิาพไดห้รอืไม ่เพราะเหตุใด 

 


