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 เน่ืองจากวชิาแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรมพฒันานักเรียน และการประเมนิผล

การเรยีนวชิาน้ีจะเป็น “ผ” หรอื “มผ” (ผ่านหรอืไม่ผ่าน) ทําใหเ้กดิความเขา้ใจที่ผดิพลาดใน

ลกัษณะต่างๆ เช่น นกัเรยีนจะเขา้เรยีนหรอืไมเ่รยีนกไ็ด ้(อาจารยใ์จด)ี สว่นอาจารยก์ลุ่มสาระ

วชิาอื่นๆ เมื่อสอนไม่ทนักม็าขอใชเ้วลาของวชิาแนะแนวเพื่อสอนเพิม่เตมิ วชิาแนะแนวเป็น

วิชาเอกแบบสอบถาม หรอืวิชาแนะแนวให้นักเรยีนสนุกสนานและไร้สาระ เป็นต้น ดงันัน้

อาจารยแ์นะแนวจาํเป็นตอ้งมแีนวทางการจดักจิกรรมในวชิาแนะแนวอยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย

การบูรณาการความรูท้างด้านจติวทิยาหลกัสูตรการศกึษา จติวทิยาวยัรุ่น เทคนิคการสอน 

ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั และประยุกต์ไปใช้ในการวาง

แผนการจดัการเรียนรู้หรอืการสอนในแต่ละคาบเพื่อสรา้งการจูงใจและทําใหน้ักเรยีนบรรลุ

จุดประสงคข์องการเรยีนรู ้

 

ความหมายแผนการจดัการเรียนรู ้

 

 สวุทิย ์มลูคาํ (2549 : 58) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของแผนการจดัการเรยีนรู ้คอื แผนการ

เตรยีมการสอนหรอืการกําหนดกจิกรรมการเรยีนรูไ้วล้่วงหน้าอย่างเป็นระบบและจดัทําเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร โดยมกีารรวบรวมขอ้มลูต่างๆมากําหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน เพื่อให้

นักเรยีนบรรลุจุดมุ่งหมายทีก่ําหนดไว ้โดยเริม่จากการกําหนดวตัถุประสงคจ์ะใหน้ักเรยีนเกดิ

การเปลีย่นแปลงดา้นใด (สตปิญัญา / เจตคต ิ/ ทกัษะ) จะจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวธิใีด 

ใชส้ือ่การสอนหรอืแหล่งการเรยีนรูใ้ด และจะประเมนิผลอยา่งไร 

 ระววิรรณ ศรคีรา้มครนั (2552 : 189) ในการวางแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้ก่

นักเรยีนนัน้ สิง่สําคญัที่ผู้สอน (อาจารย์แนะแนว) จะต้องพจิารณาก็คอื การเรียนรู้.... การ

วางแผนกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ด ีจะสามารถทําให้ผู้สอนสามารถควบคุมชัน้เรยีน และทําให้

กจิกรรมในชัน้เรยีนดาํเนินไปดว้ยด ี

บทท่ี 6 

แผนการจดัการเรียนรู้ (Lesson Plan) 
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 ดงันัน้ แผนการจดัการเรยีนรู ้หรอื “การวางแผนการสอน” วชิาแนะแนว หมายถงึ การ

กําหนดกจิกรรมการเรยีนรอ็ย่างเป็นระบบและเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวล้่วงหน้า เพื่อให้

นกัเรยีนบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีอ่าจารยแ์นะแนวกาํหนดไว ้

 ประเภทของการวางแผนการสอนแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. การวางแผนการสอนในระดบักระบวนการวิชา (Course) คอื ผูส้อนจะปรบัปรุง

กระบวนวชิาหน่ึงๆจากหลกัสตูรรายวชิา มากําหนดระยะเวลาสาํหรบัการสอนเป็น 1 ภาคการ 

ศกึษา เชน่ วชิาแนะแนว จะกาํหนดการสอนเป็นประมาณ 14 ครัง้ต่อภาคการศกึษา 

2. การวางแผนการสอนในลกัษณะของหน่วยวิชา (Unit) คอื ผูส้อนจะกําหนด

หวัขอ้เรื่องหน่ึงๆ ในกระบวนการวชิาว่าจะใชร้ะยะเวลากีค่าบในการเรยีนรู ้เช่น การวางแผน

ชีวิตของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่3  

1) จะเริม่จากการใหน้ักเรยีนจนิตนาการ ว่าอกี 10 ปีขา้งหน้าจะประกอบอาชพี

อะไร (เลอืกอยา่งน้อย 3 อาชพี) และเขยีนลกัษณะการทาํงานของอาชพีทีเ่ลอืกตามทีน่กัเรยีน

ทราบมาประกอบ 

2) ใหน้ักเรยีนสรุปว่า อาชพีทีน่ักเรยีนในหอ้งน้ีสนใจมากทีสุ่ด 3 ระดบัแรก คอื

อาชพีอะไร และวางแผนว่า นกัเรยีนทีแ่บ่งเป็นกลุ่มๆละประมาณ 6 คน (จากนกัเรยีนทัง้หอ้ง 

35 คน) ตอ้งการทราบเรื่องอะไรตัง้แต่ในแต่ละอาชพี แลว้ตัง้คําถามเพื่อนําไปสมัภาษณ์ผูท้ี่

ประกอบอาชพีทีก่ลุ่มของตนไดร้บัมอบหมาย 

3) ใหต้วัแทนกลุ่มมาเล่าขอ้มลูทีไ่ปสมัภาษณ์ใหเ้พื่อนในหอ้งฟงั และใหน้ักเรยีน

แต่ละคนดูอาชพีทีต่นเองไดเ้ลอืกไว ้โดยมสีทิธิแ์กไ้ขหรอืคงอาชพีเดมิได ้เพราะฉะนัน้ในการ

วางแผนการสอนในลกัษณะหน่วยวชิาในตวัอยา่งขา้งตน้ จงึใชร้ะยะเวลา 3 คาบ 

3. การวางแผนการสอนในลกัษณะของคาบเวลา (Lesson) คอื ผูส้อนกาํหนดการ 

สอนในหน่ึงคาบ (50 นาท)ี ซึง่วชิาแนะแนวนิยมเขยีนการวางแผนการสอนในลกัษณะน้ีมาก

ทีส่ดุ 

 นอกจากน้ี ในการวางแผนการจดัการเรยีนรู ้อาจารยแ์นะแนวจะต้องนําจุดมุ่งหมาย

ของหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรรายวชิามาวเิคราะห์เป็นจุดประสงค์ในการเรยีนรูแ้ต่ละ

คาบดว้ย ตวัอย่างจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรการศึกษาของไทย พุทธศกัราช 2551 (หน้า 

20) ระบุ ดงัน้ี 
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 ดงันัน้อาจารย์แนะแนวจงึต้องวางแผนการสอนให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลาง 

หลกัสูตรรายวชิาแนะแนวและพฒันาการของวยัรุ่น โดยการเขยีนแผนการการจดัการเรยีนรู้

วชิาแนะแนวแต่ละครัง้ เพื่อกําหนด เน้ือหาวิชา เจตคติท่ีดี และประสบการณ์ ทีต่อ้งการให้

นักเรยีนเกดิการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนขา้งถาวรโดยการฝึกหดั และใชห้ลกัการเรยีนรูท้ี่ว่าการ

เรียนรู้ท่ีดีควรสอนเน้ือหาสาระหน่ึงเรื่องในหน่ึงครัง้ และสรา้งสถานการณ์การจูงใจใหแ้ก่

นกัเรยีน ตลอดจนใชห้ลกัการเสรมิแรงอยา่งเหมาะสม 

 

 

 

 

 

จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรแกนกลาง 

 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (ส่วนหน่ึงคือวิชาแนะแนว) มุ่งให้ผู้เรียนได้

พฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยางรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ ทัง้

ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม 

มีระเบียบวินัย ปลูงฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพ่ือสังคม 

สามารถจดัการตนเองได้ และอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้นอย่างมีความสขุ 

จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรรายวิชา 

 กิจกรรมแนะแนว (ในที่น้ีคือ “วิชาแนะแนว”) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและ

พฒันาผู้เรียนให้รู้จกัตนเอง รู้รกัษ์สิง่แวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปญัหา 

กําหนดเป้าหมาย วางแผนชวีติทัง้ดา้นการเรยีนและอาชพี สามารถปรบัตนไดอ้ย่าง

เหมาะสม นอกจากน้ียงัชว่ยใหค้รรููจ้กัและเขา้ใจผูเ้รยีน ทัง้ยงัเป็นกจิกรรมทีช่่วยเหลอื

และใหค้าํปรกึษาแก่ผูป้กครองในการมสีว่นรว่มพฒันาผูเ้รยีน 
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        ส่ิงท่ีป้อน  (Input)                        กระบวนการ (Process)               ผลลพัธ ์(Output) 

    -  นกัเรยีน                    -  ลาํดบัขัน้การสอน                      นกัเรยีนเกดิการ

เรยีนรู ้

    -  แผนการจดัการเรยีนรู ้               -  การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้           ตามจุดประสงคข์อง 

    -  บรรยากาศในหอ้งเรยีน                                                            การเรยีนรู ้

    -  อาจารยแ์นะแนว                       การปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง                 (พฒันาตน อาชพี  

      (หลกัการแนะแนว การจงูใจ           นกัเรยีนกบัอาจารยแ์นะแนว            และสว่นตวั - 

สงัคม) 

       และการเสรมิแรง) 

 

 

             แผนผงัท่ี 6.1 แสดงวฏัจกัรการเรียนการสอนวิชาแนะแนว 

 

 

ความสาํคญัของการจดัการเรียนรู้ 

1. ช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนการสอนที่ด ีเพื่อบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้

วชิาแนะแนวตามหลกัสตูรแกนกลางและรายวชิาไวล้่วงหน้า 

2. ทําใหอ้าจารย์แนะแนว (โดยเฉพาะนักศกึษาฝึกสอนวชิาแนะแนว) มกีารเตรยีม

ความพรอ้มหรอืเตรยีมความรู ้สือ่การสอน / กจิกรรม วธิกีารวดัและประเมนิผล 

3. ใชเ้ป็นคู่มือสาํหรบัอาจารยว์ชิาการอื่นๆทีม่าช่วยสอนวชิาแนะแนว ใหด้าํเนินการ

ไดอ้ยา่งมขี ัน้ตอนทีถู่กตอ้ง 

4. นําไปแกไ้ขหรอืปรบัปรงุการสอนวชิาแนะแนวใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และผล

ทีเ่กดิตามมาคอืนกัเรยีนจะไดร้บัการพฒันาตนเอง อาชพี หรอืสว่นตวั – สงัคม ไดอ้ยา่งฉลาด

หรอืมคีุณภาพการดาํรงชวีติทีม่สีขุภาพจติทีด่ ี

 

การจดัการเรียนรู้ในวิชาแนะแนวท่ีดี ควรมลีกัษณะดงัน้ี 

1. จดักจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาต ิพฒันาการ และปญัหาของนกัเรยีน 

2. กจิกรรมทีจ่ดัตอ้งสนองจุดมุง่หมายของหลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษา 
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3. ต้องจดักจิกรรมเพื่อนักเรยีนทุกคน หรอืในรูปของกลุ่มหรอืเป็นรายบุคคล โดย

ครอบคลุมเน้ือหาสาระดา้นการศกึษา การประกอบอาชพี การพฒันาตนเอง การแกป้ญัหา และ

การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในสถานการณ์ปจัจุบนั (หรอืมุง่สูอ่นาคต) 

4. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวัดผลด้านเน้ือหาสาระน้อย แต่มุ่ง

ประเมนิผลคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องนักเรยีนที่เกดิขึน้มากกว่า เน่ืองจากเป็นการจดัการ

เรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัปรชัญาการแนะแนว คอื ช่วยใหน้กัเรยีนช่วยเหลอืตนเองได ้(Help him 

to help himself) เพราะทุกคนมศีกัยภาพในการนํามาใชแ้กไ้ขปญัหา และคนทุกคนมคีวาม

แตกต่างระหวา่งบุคคล อาจารยแ์นะแนวเพยีงแต่จดัการเรยีนรูเ้พือ่ใหโ้อกาสนกัเรยีนทุกคนเท่า

เทียมกนั และคาดหวงัความสําเร็จที่แตกต่างกนัตามความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 

รวมทัง้เน้นในดา้น “การทําใหช้่องว่างระหว่างครูกบันักเรยีนแคบลง” “สุดา ใบแยม้, 2540 : 

27) รวมทัง้นักเรยีนเกดิความไวว้างใจและศรทัธาต่ออาจารยแ์นะแนวทําใหน้ักเรยีนมบุีคคลที่

สามารถปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการศกึษา อาชพี สว่นตวัและสงัคม (ในรปูของบรกิารแนะแนว 5 

ดา้น) ต่อไป 

 5. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดท้าํการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 6. ควรใหน้กัเรยีนจดบนัทกึหรอืทาํรายงานสง่ทุกครัง้ 

 7. ควรใชว้ธิกีารสอนหลายวธิตีามความแตกต่างของนกัเรยีน กาลเทศะ และยดืหยุ่น

ไดต้ามสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ 

 8. ควรมกีารประเมนิผลการจดักจิกรรมการสอนในแต่ละครัง้โดยอาจารยผ์ูส้อน และ

นกัเรยีน เพือ่นําไปพฒันาทกัษะการเรยีนการสอนใหเ้กดิความเชีย่วชาญมากขึน้ 

 

ความหมายและองคป์ระกอบของการสอน 

 “การสอน คือ วิธีการต่างๆ (หรือขัน้ตอน) ท่ีผู้สอนนํามาใช้ในการถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านความรู้ เจตคติ ทกัษะ โดย

ผ่านประสบการณ์หรือการฝึกฝนตามท่ีมุ่งหวงัไว้ ซึ่งจากหลกัสูตรแห่งชาต ิปรชัญาการ

แนะแนว และการฝึกปฏบิตักิารสอนวชิาแนะแนวพบว่า วธิกีารสอนที่ดทีี่สุดคอื การสอนที่มี

นกัเรยีนเป็นศนูยก์ลาง (Child - centered teaching) 
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 องคป์ระกอบของการสอน 

 เน่ืองจากการสอนเป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ ครูจะต้องมคีวามรูท้างดา้นทฤษฎกีารสอน 

ทฤษฎีจิตวิทยา และฝึกฝนการสอนอย่างต่อเน่ืองจนเกิดทกัษะหรอืเชี่ยวชาญการสอน ซึ่ง   

รองศาสตราจารย ์ดร. นิรมล ศตวุฒ ิ(2538 : 10 - 11) ไดเ้สนอแนะการสอนทีด่วี่าประกอบดว้ย

องคป์ระกอบหลกั 4 ประการ คอื 

  1. การจงูใจ 

  2. การวางแผนดาํเนินงาน 

  3. การทาํใหก้ระจา่งชดั 

  4. บทสรปุ 

 1. การจูงใจ เน่ืองจากครูต้องรบัผดิชอบสองสิง่คอืนักเรยีนและเน้ือหาวิชา ครูจึง

จําเป็นต้องสรา้งการจูงใจโดยใชบุ้คลกิภาพของครูดงึดูดความสนใจของนักเรยีน และเตรยีม

เน้ือหาวชิาที่ดงึดูดความสนใจของนักเรยีนโดยตรงด้วยการสอนที่ทําให้นักเรยีนเกิดความ

สนุกสนานสอดคลอ้งกบัการเสรมิคุณคา่แก่ชวีติของนกัเรยีน และความตอ้งการของสงัคม 

 2. การวางแผนดาํเนินงาน ครคูวรตดัสนิใจใหแ้น่นอนว่า เมื่อนักเรยีนไดร้บัการจูง

ใจและมคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนแลว้ ครคูาดหวงัจะใหน้กัเรยีนรู้อะไรเมื่อจบคาบเรยีนนัน้ หน้าที่

ของครจูงึเป็นผูช้ีนํ้าทางใหน้กัเรยีน 

 3. การทําให้กระจ่างชัด เน่ืองจากเน้ือหาวิชาที่ให้นักเรียนเรียนมกัจะมีความ

ซบัซ้อนและทําให้นักเรยีนเกิดความสบัสนบ่อยครัง้ ประกอบกบันักเรียนแต่ละคนมคีวาม

แตกต่างกนั ครูจงึต้องมคีวามอดทนและใช้วจิารณญาณในการปรบัความยากของเน้ือหาให้

สอดคลอ้งกบัความสามารถของนักเรยีน หรอืใชก้รณีตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรมแทนความรูท้ีเ่ป็น

นามธรรม เพือ่ชว่ยขจดัปญัหาหรอืทาํใหเ้น้ือหากระจา่งชดัมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้

 4. การสรุป การที่นักเรียนเรียนรู้เน้ือหาวิชา และนําไปใช้ได้ นักเรียนจะต้องมี

ความสามารถในการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องรายละเอยีดของเน้ือหาวชิาหรอืความรูห้ลายๆ 

เรือ่งเขา้ดว้ยกนัเป็นการสรปุภาพรวม 

 

ความหมายและลกัษณะการสอนท่ีผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

 การสอนท่ีนักเรียนเป็นศนูยก์ลาง หมายถงึ เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดศ้กึษาคน้ควา้ 

เพื่อฝึกกระบวนการ “คดิเป็น ทําเป็น และแก้ปญัหาเป็น” ใหแ้ก่นักเรยีน อกีทัง้เพื่อฝึกทกัษะ 
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การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใหส้ามารถดาํรงตนอยูใ่นสงัคมโลกอนาคตไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

(สดุา ใบแยม้, 2540 : 24) 

 กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสาํคญั หมายถงึ การจดัการศกึษาทีย่ดึหลกั

วา่ นกัเรยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้(Prachid Tinnabutr, 2012 : 1) 

 ดงันัน้ การสอนวิชาแนะแนวโดยยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง คอืแผนการจดัการ

เรียนรู้วิชาแนะแนวซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนตามความ

แตกต่างของนักเรยีน และมาตรฐานของหลกัสูตร ทําใหน้ักเรยีนพฒันาศกัยภาพของแต่ละ

บุคคลไดเ้ตม็ที ่

 ลกัษณะการสอนแบบยึดนักเรียนเป็นศนูยก์ลาง ในการสอนวชิาแนะแนวนิยมใช้

การสอนโดยยดึนักเรยีนเป็นศูนยก์ลาง ซึ่งมลีกัษณะแตกต่างกนั 3 แบบ ดงัน้ี (สุดา ใบแยม้, 

2540 : 25 - 26) 

 แบบที ่1 Student - centered Class คอื ครเูป็นผูเ้ตรียมเน้ือหา วสัดุอุปกรณ์ สื่อ

การเรยีน นักเรยีนเป็นผูด้าํเนินกจิกรรมการเรยีนตามคาํสัง่ หรอืคาํแนะนําของคร ูซึง่ส่วนมาก

จะเป็นกจิกรรมในลกัษณะกจิกรรมกลุ่ม หรอืกจิกรรมคูก่บัเพือ่น 

 แบบที ่2 Learner - based Teaching คอื ครจูะเป็นผูก้ระตุน้หรอืมอบหมายให้

นักเรียน ผลิตสื่อเน้ือหาของเรื่องที่จะเรียนขึ้นมาโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ

ชํานาญพิเศษของนักเรียนเป็นฐานในการสร้างสื่อ เน้ือหา วิธีน้ีใช้ได้ดีกับการเรียนภาษา 

ต่างประเทศ เพราะนักเรยีนจะไดฝึ้กสมรรถนะทางภาษาเป็นสองเท่าคอื ในขณะทีช่่วยเตรยีม

สือ่หรอืเน้ือหาทีจ่ะใชฝึ้กปฏบิตั ิและในขณะฝึกปฏบิตัภิาษาเทา่นัน้ 

 แบบที ่3 Learner - Independence หรอื Self - directed Learning เป็นแบบที่

นกัเรยีนเป็นอสิระจากการเรยีนในหอ้งเรยีนปกต ินกัเรยีนสามารถเลอืกใชส้ื่อทีจ่ดัสรรไวใ้หใ้น

หอ้งศูนยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง แล้วเลอืกทํางานหรอืฝึกปฏบิตัิตามความต้องการตามความ

สนใจ นกัเรยีนอาจจะเรยีนคนเดยีวหรอืเรยีนรูก้บัเพือ่น 
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ตวัอย่าง “แผนการจดัการเรียนรู้วิชาแนะแนว” 

แผนการจดัการเรยีนรู.้.............. 

เรือ่ง..................................................................................................จาํนวน......................................คาบ 

วนั เดอืน ปี...............................................................ชัน้................................เวลา.................................... 

สาระสาํคญั 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ (จุดมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม) 
 1. .......................................................................................................................................... 
 2. ………………………………………………………………………………………….. 
 3. ………………………………………………………………………………………….. 

 เน้ือหาสาระ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………........................................................ 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

ส่ือการเรียนการสอน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

การประเมินผลการเรียนการสอน 
................................................................................................................................................................ 

หนังสือประกอบการสอน (ควรคน้ควา้แหลง่ขอ้มลูทีท่นัสมยั และอยา่งน้อย 3 แหลง่มา) 
................................................................................................................................................................ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเหต ุ(ผลการสอน / อุปสรรค / ขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางแกไ้ข) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ส่วนประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ มดีงัน้ี 

1. สาระสําคญั หมายถึง มโนทศัน์ (Concept) หรือข้อความสรุปเกี่ยวกบัเน้ือหา 

วธิกีาร กระบวนการ หรอืความรูอ้ย่างใดอย่างหน่ึง ที่ต้องการใหน้ักเรยีนไดร้บัภายหลงัการ

เรยีนจบเรือ่งนัน้ๆแลว้ นิยมเขยีนรปูของความเรยีงหรอืเป็นขอ้ๆ โดยสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรยีนรู ้และเน้ือหา 

 2. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ (หรอืจุดมุ่งหมายเชงิพฤตกิรรม) หมายถงึ การกาํหนด

จดุมุ่งหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมของนักเรียนว่าจะสามารถแสดงพฤติกรรมอะไรได้บ้าง 

ในระหว่างการเรยีน หรอืเมื่อสิน้สุดการเรยีนในหน่ึงคาบ และเป็นพฤตกิรรมทีส่งัเกตเหน็ไดซ้ึง่

ผูส้อนจะตอ้งระบุใหช้ดัเจนโดยวเิคราะหม์าจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2551 : 6) 

คอื มุ่งพฒันานักเรียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อใหส้ามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นใน

สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ในฐานะเป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก ดงัน้ี 

1) รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์

2) ซื่อสตัยส์จุรติ 

3) มวีนิยั 

4) ใฝเ่รยีนรู ้

5) อยูอ่ยา่งพอเพยีง 

6) มุง่มัน่ในการทาํงาน 

7) รกัความเป็นไทย 

8) มจีติสาธารณะ 

 ดงันัน้พฤตกิรรมการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรเพื่อพฒันา 4 ดา้น คอื พุทธพิสิยั (ดา้น

ปญัญา) จติพสิยั (ดา้นจติใจ) ทกัษะพสิยั (ดา้นทกัษะ) และกระบวนการ (ดา้นการจดัการ) 

 ด้านพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) ไดแ้ก่ ความรูค้วามจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใช ้

การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิผล ตวัอยา่งพฤตกิรรมทางสตปิญัญา เชน่ 

 - บอกลกัษณะของวยัรุน่ทีด่ ี

 - เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งการเรยีนสว่นสายสามญักบัสายอาชวีะ 

 ด้านจิตพิสยั (Affective Domain) ไดแ้ก่ การรบัรูก้ารตอบสนอง การมคี่านิยม 

การจดัระบบและการสร้างทกัษะนิสยั ตัวอย่างพฤติกรรมทางความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม 

ผลงานทางศลิปะ หรอืดนตร ีจรยิธรรม เชน่ 
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 - บรรยาย ความสวยงามของสวนดอกไมไ้ทย 

 - ยนืยนัประโยชน์ของการออกกาํลงักาย เป็นตน้ 

 ด้านทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) ไดแ้ก่ การเคลื่อนไหวรา่งกายทัง้ตวั

หรอืบางส่วน โดยประสานกนัหรอืไม่ประสานกนั และการแสดงออกทางกิรยิาท่าทางหรอื

คาํพดู ตวัอยา่งเชน่ 

 - การฟ้อนราํ 

 - การแสดงละคร 

 - การพดูใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ เป็นตน้ 

 ในการกําหนดจุดประสงค์การเรยีนรู้อาจจะให้แสดงพฤติกรรมด้านใดด้านหน่ึง 

หรอืหลายดา้นกไ็ด ้นอกจากน้ีจุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้บ่งเป็น 2 ประเภทคอื 

1. จุดประสงคนํ์าทาง คอื กาํหนดพฤตกิรรมทีค่าดหวงัหลายๆขอ้ ใน 1 คาบเรยีน 

2. จุดประสงคป์ลายทาง คอื กําหนดพฤตกิรรมทีค่าดหวงั เมื่อการเรยีนรูใ้นหน่ึง

คาบเสรจ็สิน้ลง 

 คณะนิเทศกง์านแนะแนว หน่วยศึกษานิเทศก ์กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 6) 

ไดเ้สนอความคดิเพือ่ป้องกนัอาจารยบ์างทา่นทีม่าชว่ยสอนวชิาแนะแนวโดยการบรรยาย (หรอื

การแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาสัน้ๆ) เปลี่ยนไปใช้วิธีการสอนโดยการยึดนักเรียนเป็น

ศูนย์กลางด้วยการจดักิจกรรมที่ให้นักเรยีนใช้ความพยายามค้นพบตวัเองและหาทางที่จะ

คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง โดยอาจารยแ์นะแนวทาํหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งหรอืผูช้่วยเหลอือํานวย

ความสะดวกใหแ้ก่นกัเรยีน 
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 จดุประสงคข์องการจดัการเรียนการสอนในคาบแนะแนวท่ีเน้นนักเรียนเป็น

ศนูยก์ลาง (จากคณะนิเทศกง์านแนะแนว กระทรวงศกึษาธกิาร 2540 : 6 ) มดีงัน้ี 

 

จดุประสงคท์ัว่ไป 

 เพื่อใหอ้าจารย์แนะแนวจดัการเรยีนการสอนในคาบแนะแนวที่ใหโ้อกาสนักเรยีน

รว่มคดิ รว่มทาํ วเิคราะห ์ประเมนิผล สรปุผลและนําไปใชใ้หม้ากทีสุ่ด อกีทัง้ยงัสามารถ

ปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติประจาํวนัไดด้ว้ย 

 

จดุประสงคเ์ฉพาะ 

1. เพื่อใหอ้าจารยแ์นะแนวเตรยีมความรู ้เน้ือหา กจิกรรม สื่อ และอุปกรณ์ที่

จะใชใ้นคาบแนะแนวได ้

2. เพื่อให้อาจารย์แนะแนวสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และ

นกัเรยีน ตลอดจนนกัเรยีนและนกัเรยีนได ้

3. เพือ่ใหอ้าจารยแ์นะแนวจดักระบวนการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. เพื่อใหอ้าจารยแ์นะแนวใหโ้อกาสนกัเรยีนในการรว่มกจิกรรมการเรยีนการ

สอนมากทีส่ดุ 

5. เพือ่ใหอ้าจารยแ์นะแนวเปิดใหโ้อกาสนกัเรยีนในการประเมนิตนเอง และนํา

ความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้

 

  

 การเขยีนจุดประสงคก์ารเรยีนรูจ้ะเขยีนกวา้งๆ หรอืจะแยกเป็นส่วนประกอบของ

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 3 สว่นดงัน้ี 

 1. ส่วนที่เป็น “พฤติกรรมท่ีคาดหวงั” เป็นข้อความที่บอกถึงพฤติกรรมที่

ตอ้งการใหน้ักเรยีนแสดงออกมาในระหว่างการเรยีน หรอืเมื่อสิน้สุดการเรยีนเน้ือหาสาระแลว้ 

เชน่ อธิบายความหมาย เขียนรายงาน อภปิราย เปรยีบเทยีบ ตดัสิน แก้ไข บอกเหตุผล 

 2. ส่วนที่เป็น “เกณฑ์” เป็นขอ้ความที่บอกว่านักเรยีนต้องปฎิบตัิไดด้เีพยีงใด 

จงึจะไดร้บัการยอมรบัวา่นกัเรยีนทาํสิง่นัน้ไดจ้รงิ (ไมใ่ชโ่ดยบงัเอญิ) หรอืการกาํหนดมาตรฐาน

ขัน้ตํ่าทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนกระทาํได ้เชน่ ทุกขอ้ อยา่งน้อย 2 วธิ ีโดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์
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 3. สว่นทีเ่ป็น “สถานการณ์” เป็นขอ้ความทีบ่อกถงึเงื่อนไข หรอืสถานการณ์ที่

ผูส้อนสรา้งขึน้เพื่อใหน้ักเรยีนแสดงพฤตกิรรมทีค่าดหวงั เช่น เมื่อจบบทเรยีนน้ี.....ภายใน 2 

ชัว่โมง เมือ่ใหด้วูดีโีอ....... 

 ตวัอยา่งจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีม่ ี3 สว่นดงัน้ี 

 นกัเรยีนสามารถเขียนรายงาน เรื่องการวางแผนไปทศันศกึษาสถานทีส่าํคญัจงัหวดั

หนองบวัลาํภไูด้ โดยใช้คอมพิวเตอร ์

 ดงันัน้ในการเขยีนจุดประสงค์ของการเรยีนการสอนที่ดี ควรมาจากการบูรณาการ

ความคาดหวงั (หรอืความตอ้งการ) ของนกัเรยีน และคุณภาพทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน ซึง่ครู

วเิคราะหห์รอืกาํหนดตามหลกัสตูรและหลกัการแนะแนวเขา้ดว้ยกนั ดงัน้ี 

 

ความคาดหวงัของเดก็ไทย ในแผนพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ ปี 2554 

 “....จากการระดมความคดิเหน็จากตวัแทนเดก็ใน 4 ภาค ทัว่ประเทศถงึทศิทางการ

พฒันาเดก็และเยาวชนได ้ขอ้สรุปใน 5 ประเดน็ดงัน้ี (จําลอง คําบุญชู 2553 : 15 จาก

หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั ปีที ่61 ฉบบัที ่19223 วนัที ่8 กนัยายน 2553) มดีงัน้ี 

1. ความมัน่คงทางครอบครวัและจติใจ โดยส่งเสรมิการสรา้งสมัพนัธ์ของสมาชกิใน

ครอบครวั ดาํรงอยูด่ว้ยความพอเพยีง 

2. มสีุขภาพกาย สุขภาพจติทีแ่ขง็แรง โดยใหค้วามรูด้า้นสาธารณสุข หลกัโภชนาการ 

นําหลกัธรรมคาํสอนทางศาสนามาปฏบิตั ิ

3. การเป็นคนด ีโดยนําหลกัศาสนามาปฏบิตั ิยกยอ่งเชดิชคูนด ี

4. การเป็นคนดมีคีวามสขุ โดยดาํเนินชวีติการคดิในทางบวก และ 

5. การเป็นคนดสีรา้งสรรค”์ 

 

คณุภาพของนักเรียนท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดของอาจารยแ์นะแนว มดีงัน้ี 

1. สามารถสือ่ความดว้ยการอา่น การฟงั การพดูและการเขยีน อยา่งมวีจิารณญาณ 

2. สามารถคดิคาํนวณและแกป้ญัหาเกีย่วกบัจาํนวนเลขทีใ่ชอ้ยูใ่นชวีติประจาํวนั 

3. สามารถคาดหมายการเปลี่ยนแปลงในสังคม สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตนได้

สอดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงนัน้ๆ 

4. รกัษาสุขภาพทัง้ด้านกายและใจของตน เพิม่พูนอนามยัชุมชนใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น  

อยูเ่สมอ 
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5. มคี่านิยมในการเสยีสละ ไม่เอาเปรยีบผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความยนิดีเป็น

ประจาํ 

6. สามารถแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ ทัง้ทีเ่กีย่วกบังานอาชพีและการพฒันาสงัคม 

7. แสวงหาแนวทางปฏบิตัใิหม่ๆ ใหไ้ดผ้ลงานดขีึน้กว่าเดมิเสมอ รวมทัง้การนําเอา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาชว่ยเสรมิการพฒันา 

8. มคีา่นิยมในการประกอบอาชพีสจุรติ ปรบัปรงุอาชพีใหก้า้วหน้าอยูเ่สมอ 

9. สามารถปฏบิตังิานและอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล นิยมการทาํงานรว่มกนั 

10. ปฏบิตัหิน้าที่ของตน ต่อบา้น ชุมชน ประเทศชาต ิตามระบอบการปกครองแบบ

ประชาธปิไตยทีม่พีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ และชื่นชมในความเป็นไทย 

11. บํารุงรกัษาทรพัยากร ศาสนา ศลิปวฒันธรรม ด้วยการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

และสรา้งเสรมิภมูปิญัญาไทย 

3. เน้ือหาสาระ หมายถงึ รายละเอียดท่ีจะสอนใน 1 คาบ ตามหนังสือแบบเรียน

หรือเน้ือหาท่ีผูส้อนรวบรวมและเขียนขึน้เอง เพือ่ใหน้กัเรยีนเป็นคนสมบูณณ์ (ถา้รายละเอยีด

เน้ือหามาก อาจจะแยกเป็นอกีหน่ึงแผน่ ซึง่เรยีกวา่ “ใบความรู้ได้”) การเรยีงเน้ือหาสาระควร

เรยีงจากเรือ่งงา่ยไปยาก และเน้ือหาควรมคีวามต่อเน่ืองกนัตามลาํดบัขัน้อยา่งมรีะบบ และการ

เรยีนรูท้ีด่คีอื “เรยีนรูห้น่ึงสิง่ในหน่ึงครัง้” 

 ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2551 : 6-7) ไดร้ะบุใหก้ารสอนวชิา

แนะแนวเน้นเน้ือหาเพื่อ มุ่งพฒันานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการ

พฒันานักเรยีนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรยีนรูท้ี่กําหนดนัน้ จะช่วยให้นักเรยีนเกดิสมรรถนะ

สาํคญัของนักเรียน 5 ประการ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรบัและส่งสาร มี

วฒันธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคดิ ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สกึ และทศันะของ

ตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

ตนเองและสงัคม รวมทัง้การเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปญัหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลอืก

รบัหรอืไม่รบัขอ้มูลข่าวสารด้วยหลกัเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลอืกใช้วธิกีาร

สื่อสารที่มปีระสทิธภิาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มต่ีอตนเองและสงัคม เช่น การฝึกระดม

ความคดิเป็นกลุ่ม การนําเสนอผลงานหน้าหอ้งเรยีน เป็นตน้ 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ การคิด

สงัเคราะห์ การคดิอย่างสร้างสรรค์ การคดิอย่างมวีจิารณญาณ และการคดิเป็นระบบ เพื่อ
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นําไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรูห้รอืสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัตนเอง และสงัคมไดอ้ยา่ง

เหมาะสม (เช่น การทํางานกลุ่มเพื่อโครงการหน่ึง โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี วางแผน ลงมอืปฏบิตั ิ

ตรวจสอบผลงาน แกไ้ขปรบัปรงุและลงมอืกระทาํ) 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปญัหาและ

อุปสรรคต่างๆที่เผชญิได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและ

ข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสมัพนัธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสงัคม 

แสวงหาความรู ้ประยุกต์ความรูม้าใชใ้นการป้องกนัและแก้ไขปญัหา และมกีารตดัสนิใจที่มี

ประสทิธภิาพโดยคาํนึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อตนเอง สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (เช่น การแกไ้ข

ปญัหาโดยใช ้“สตมิาปญัญาเกดิ”  สติ คอืรูว้่ากําลงัทําอะไร ปญัญา คอื คาํนึงถงึผลทีต่ามมา

ภายหลงั ไมใ่ชท่าํอะไรรบีรอ้นตามอารมณ์) 

4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการ

ต่างๆ ไปใชใ้นการดําเนินชวีติประจําวนั การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง การ

ทํางาน และการอยู่ร่วมกนัในสงัคมดว้ยการสรา้งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบุคคล การ

จดัการปญัหาและความขดัแยง้ต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรบัตวัใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลง

ของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และการรูจ้กัหลกีเลีย่งพฤตกิรรมไมพ่งึประสงคท์ีส่ง่ผลกระทบต่อ

ตนเองและผูอ้ื่น เช่น มคีําขวญัประจําใจดงัน้ี “ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน” “รูจ้กัใหอ้ภยัใฝห่าความรู ้

บชูาพอ่ขนุ รูคุ้ณชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ”์ “รูจ้กักล่าวคาํวา่ขอโทษ หรอืขอบคุณ เป็นตน้) 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลอืกและใช้

เทคโนโลยดีา้นต่างๆ และมทีกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสงัคม 

ในดา้นการเรยีนรู ้การสือ่สาร การทาํงาน การแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสม และ

มคีุณธรรม (เช่น การทาํรายงานเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยใช ้Internet จะตอ้งไมค่ดัลอกและมาตดั

ปะสง่อาจารย ์แต่ควรอา่นเรือ่งนัน้จากหลายๆ แหล่งขอ้มลู และสรปุเป็นความเขา้ใจของตนเอง

ในที่สุดก็จดัพมิพ์เป็นรายงาน หรอืการติดตามขอ้สนเทศที่ทนัสมยั เพื่อป้องกนัการตกเป็น

เหยือ่มจิฉาชพีทีใ่ชเ้ทคโนโลยมีาหลอกลวงคนในสงัคมสญูเสยีทรพัยส์นิหรอือนาคต เป็นตน้) 

 ส่วนหน่วยศกึษานิเทศก์ กระทรวงศกึษาธกิาร (2540 : 2-3) ไดก้ําหนดขอบเขต

เน้ือหาวิชาแนะแนวโดยแบ่งเป็น 3 หมวด ดงัน้ี 

1. หมวดการป้องกนั แก้ไข และพฒันาตน (ตนเอง และผูอ้ื่น) เป็นเน้ือหาทีเ่กีย่วกบั

การเขา้ใจผูอ้ื่น ทกัษะชวีติ การปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม รวมถงึวธิกีาประมาณตน ประเมนิ

คุณคา่การปฏเิสธทีจ่ะนําพาสูอ่นัตราย การอนุรกัษ์ การแกไ้ขปญัหา และเทคนิคการพฒันา ทัง้
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รูปธรรมและนามธรรม การปลูกฝงัพฤติกรรมที่พงึประสงค์ การถอดถอนพฤติกรรมที่ไม่พงึ

ประสงค ์การฝึกคดิและตดัสนิใจอยา่งฉลาด ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ ฯลฯ (คอืการพฒันาตน) 

2. หมวดการสร้างงานอาชีพและการประกอบอาชีพ เป็นเน้ือหาเกี่ยวกบัการ

ประกอบอาชพีในปจัจุบนั และในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกบัแนวโน้มความเจรญิของโลก 

แนวทางการเปลี่ยนกระแสและทศิทางการประกอบอาชพีที่กวา้งไกลในระดบัโลกเปิด การมี

เทคโนโลยทีีร่วดเรว็ ความว่องไวของการใชส้ถานการณ์และสภาวะเศรษฐกจิใหเ้ป็นประโยชน์

ต่อประเทศชาต ิ 

 การวางแผนอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อมวลชน การปฏิเสธอาชีพที่นําพาความ

เสยีหายมาสู่ตนและสงัคม การวเิคราะห์และการสงัเคราะห์กระแสทางเศรษฐกิจขา้มชาติที่

รุนแรง การป้องกนั การแก้ไขปญัหา การสรา้งงาน การลงทุนดว้ยความรอบคอบในการมอง

โลกกวา้งทางอาชพีระดบัลกึ รวมถงึการใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ในการสรา้งงานอาชพี เพื่อพฒันา

ทอ้งถิน่ของตน สามารถสรา้งงานอาชพีตามความตอ้งการของชุมชน (คอืการพฒันาอาชพี) 

3. หมวดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการศึกษา หาความรู้ด้วย

ตนเองตลอดชวีติ ฝึกอบรมใหเ้ป็นคนใฝ่เรยีน ใฝ่รู ้ใหม้คีวามรูใ้นระดบักวา้งและระดบัลกึ ให้

รูจ้กัคดิเป็น ฝึกใหล้งมอืทํา ใหรู้จ้กัการเผชญิหน้าและยอมรบั รวมทัง้หาทางแก้ไขอย่างสุขุม

รอบคอบ ใหก้ลา้คดิ กลา้ทาํ กลา้แสดงออกภายในวฒันธรรมและประเพณีไทย คอื มคีารวะธรรม 

มมีารยาทงาม อ่อนน้อมถ่อมตน รูจ้กัการศกึษาคน้ควา้หาขอ้มูล การประเมนิผลวเิคราะหผ์ล 

และตดัสนิใจเลอืกทางการศกึษาต่อทีเ่หมาะสมกบัความถนัด ความสามารถ ความสนใจของ

ตน (คอืพฒันาสงัคม) 
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          ตาราง 6.1 แสดงสดัส่วนเน้ือหาวิชาแนะแนวระดบัมธัยมศึกษาตลอดปีการศึกษา 

(จากหน่วยศึกษานิเทศก ์กระทรวงศึกษาธิการ, 2540 : 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

          ตาราง 6.2 แสดงสดัส่วนเน้ือหาวิชาแนะแนวระดบัมธัยมศึกษาตลอดปีการศึกษา 

(จากการบรูณาการโดยเน้นพฒันาการวยัรุ่นในสถานการณ์จริง) 

ระดบัชัน้ปี 

ของนักเรียน 

มธัยมศึกษา 

 

 

หมวดการ

ป้องกนั แก้ไข 

และพฒันาคน 

หมวดการสร้าง

งานอาชีพ และ

ประกอบอาชีพ 

หมวด

การศึกษา

ตลอดชีวิต 

 

รวม 

ม. 1 10 10 10 30 

ม. 2 10 10 10 30 

ม. 3 10 10 10 30 

ระดบัชัน้ปี 

ของนักเรียน 

มธัยมศึกษา 

 

หมวดการป้องกนั 

แก้ไข และพฒันา

คน (คาบ) 

หมวดการสร้าง

งานอาชีพ และ

ประกอบอาชีพ 

(คาบ) 

หมวดการศึกษา

ตลอดชีวิต 

(คาบ) 

 

รวม 

(คาบ) 

ม. 1 10 5 15* 30 

ม. 2 16* 6 8 30 

ม. 3   5 19* 6 30 
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 4. กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การจดัสภาพการเรยีนรูเ้พื่อใหน้ักเรยีน

บรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้กจิกรรมจะต้องเหมาะสมและเป็นจรงิได ้โดยคํานึงถงึพฒันาการ

ของนักเรยีน กจิกรรมจะต้องมปีระโยชน์ หรอืใกลเ้คยีงกบัความสนใจของนักเรยีนในวยันัน้ๆ 

และนําเอาหลักการเรียนรู้มาใช้ เช่น “กฎแห่งผล” เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตรงตาม

จุดประสงค์การเรยีนรู้ ก็ควรมีการเสริมแรงทนัที หรือหลกัการปรบัพฤติกรรมที่มีข ัน้ตอน

ชดัเจน การใช ้ สิง่เรา้ (คอื วธิสีอน สื่อการสอน หรอืสถานการณ์ ทีแ่ปลกใหม ่- ทนัสมยัเสมอ) 

รวมทัง้ใชก้ระบวนการต่างๆ เพือ่ใหน้กัเรยีนคดิเป็น ทาํเป็น แกป้ญัหาเป็นอยา่งแทจ้รงิ  

 นอกจากน้ีการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนควรม ี3 ขัน้ ดงัน้ี 

4.1 ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน หมายถงึ กจิกรรมที่สรา้งแรงจูงใจใหน้ักเรยีนสนใจ

เรื่องทีจ่ะเรยีน หรอืเตรยีมความพรอ้มของนกัเรยีนก่อนเขา้สูเ่น้ือหาสาระ (อาจจะใชเ้วลาประมาณ  

3 - 5 นาท)ี วธิกีารนําเขา้สู่บทเรยีน กระทําไดห้ลายวธิ ีเช่น การทบทวนบทเรยีนเดมิ การ

แสดงบทบาทสมมต ิการสนทนาซกัถาม การใชส้ือ่ต่างๆ การเล่าเหตุการณ์หรอืขา่วทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัวยัรุน่ การสาธติ การทายปญัหา เป็นตน้ 

4.2   ขัน้ดาํเนินการ อาจารยต์อ้งเลอืกวิธีการสอนทีส่อดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรยีนรู ้และเวลาของเน้ือหาวชิาโดยมกีารแบ่งเวลาสาํหรบัการประเมนิผลของการเรยีนรูใ้น

แต่ละคาบ ประมาณ 10-15 นาท ี

พฤติกรรมท่ีครแูสดงในการเรียนการสอนต่อนักเรียน มดีงัน้ี 

- ยอมรบัในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรยีน เช่น นักเรยีนบางคน

คดิเรว็ และพดูเรว็ แต่บางคนคดินานและพดูชา้ เน่ืองจากแบบแผนการคดิไมเ่หมอืนกนั 

- มคีวามเชื่อมัน่วา่นกัเรยีนมศีกัยภาพและใฝด่ทีุกคน อาจารยต์อ้งกระตอืรอืรน้ และ

วเิคราะหห์าจุดทีจ่ะพฒันาความสามารถของนกัเรยีน 

- ใช้วธิกีารสอนหลายๆแบบ เพื่อไม่ทําใหน้ักเรยีนเบื่อหน่าย และใช้สื่อเพื่อทําให้

นกัเรยีนเกดิความสนใจและจงูใจใหน้กัเรยีนเกดิการจงูใจเพือ่สรา้งพฤตกิรรมในแนวทางทีด่ ี

- ตรวจสอบและพยายามปรบัปรงุบุคลกิภาพของนกัเรยีนดว้ยขัน้ตอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

- นําผลงานของนกัเรยีนไปเผยแพรใ่นทีส่าธารณเทา่ทีอ่าจารยท์าํได ้เพือ่นกัเรยีนจะ

ได ้“เก่ง ด ีดงั” ในทางทีส่งัคมยอมรบัหรอืป้องกนัปญัหาตามมา 

 4.3  ขัน้ยติุ คอื ขัน้ของการวดัและประเมินผล อาจารยอ์าจจะใชก้ารประเมนิผล

การเรยีนรูต้ามจุดประสงคท์ีต่ ัง้ไวใ้น 1 คาบ ว่ามผีลอย่างไร หรอืเกดิอุปสรรคดา้นใด แลว้นํามา

วเิคราะห ์สรุป และบนัทกึในหวัขอ้เรื่อง “หมายเหตุ” ของแผนการสอนวชิาแนะแนว อาจารย์
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เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 : 30 - 31 ระบุไว ้ดงัน้ี 

1. การตดัสินผลการเรียน 

ในการตดัสนิผลการเรยีนกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน ผู้สอนต้องคํานึงถึงการ

พัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่าง

สมํ่าเสมอและต่อเน่ือง ในแต่ละภาคเรยีน รวมทัง้สอนซ่อมเสรมิผูเ้รยีนใหพ้ฒันาจน

เตม็ตามศกัยภาพ 

 2. การให้ระดบัผลการเรียน 

  ระดบัมธัยมศึกษา 

   การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน จะตอ้งพจิารณาทัง้เวลาการเขา้รว่ม

กจิกรรม การปฏบิตักิจิกรรม และผลงานการเขา้รว่มกจิกรรม เป็นผา่น หรอืไมผ่า่น 

  เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ผูเ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมพฒันา

ผูเ้รยีน และมผีลการประเมนิ ผา่น ทีส่ถานศกึษากาํหนด 

แนะแนวจะพฒันาตนแองใหเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญในการสอนวชิาแนะแนวย่อมต้องแก้ไขปรบัปรุง 

และยดึหลกัเกณฑต์ามหลกัสตูรแกนกลางในแต่ละภาคเรียน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. ส่ือการสอน (Instrutional Technology) หรอื โสตทศันูปกรณ์ หมายถงึ เครื่องมือ 

วสัด ุเทคนิคท่ีจะนําเน้ือหาวิชาหรือข่าวสารข้อมูลจากอาจารย ์ไปสู่นักเรียนได้ง่ายและ

รวดเรว็ 

 

ประเภทของส่ือการสอน 

  ตวงแสง ณ นคร (2542 : 23) อธบิายว่า เกอรล์าชและอลี ี(Gerlach Ely) ไดแ้บ่ง

สือ่การสอนออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ภาพน่ิง ไดแ้ก่ รปูภาพต่างๆทัง้ทีเ่ป็นภาพถ่าย ภาพพมิพ ์และภาพทีม่อียู่ใน

หนงัสอื สไลด ์ฟิลม์สตรปิ และภาพโปรง่ใส ฯลฯ 
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2) การบนัทกึเสยีง ไดแ้ก่ สื่อทีบ่นัทกึเสยีงไว ้เช่น แผน่เสยีง เทปบนัทกึเสยีง แถบ

เสยีงในฟิลม์ภาพยนตร ์และเทปโทรทศัน์ เป็นตน้ สือ่ประเภทน้ีจดัเป็นวจันวสัดุ 

3) ภาพเคลื่อนไหว ไดแ้ก่ ฟิลม์ภาพยนตร ์และเทปโทรทศัน์ 

4) โทรทศัน์ 

5) ของจรงิ สถานการณ์จาํลอง และหุน่จาํลอง (Real Things, Simulation and Models) 

6) การสอนแบบโปรแกรม และคอมพวิเตอรช์่วยสอน (Programmed and Computer 

Assisted Instruction) 

 

วิธีการเลือกใช้ส่ือการสอนท่ีดี มเีกณฑโ์ดยทัว่ไปดงัน้ี 

- ใชส้ือ่ทีส่อดคลอ้งกบัเน้ือหา 

- เลอืกสือ่ทีม่คีวามยาก-งา่ย เหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 

- สรา้งแรงจงูใจใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจในการเรยีนการสอน 

- มปีระโยชน์หรอืมคีวามทนัสมยั 

- มรีาคาไมส่งูเกนิความจาํเป็น 

 เมื่ออาจารย์ใช้สื่อในการสอนแต่ละคาบแล้ว ควรวเิคราะห์ประสทิธภิาพของสื่อว่ามี

ความเหมาะสมมากหรอืน้อย และควรจดัเกบ็สือ่อยา่งดเีพือ่นํากลบัมาใชใ้หมอ่กีครัง้ต่อไป 

6. การประเมินผลการเรียนการสอน หมายถงึ เมื่อสอนไปแล้วอาจารยแ์นะแนว

จะต้องตรวจสอบว่า นักเรยีนได้เกิดความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะต่างๆ ในแต่ละคาบตาม

จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ มากหรือน้อยเพียงใด และจะต้องตัดสิน แก้ไข และ/หรือ 

ปรบัปรงุในการเตรยีมแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาแนะแนวในครัง้ต่อไป 

 การประเมนิผลการเรยีนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 6.1 การประเมนินักเรียนม ี4 มาตราฐาน คอื มาตรฐานที ่1, 2, 3, และ 4 

 6.2 การประเมนิตวัผูส้อน ม ี2 มาตรฐาน คอื มาตรฐานที ่10 และ 11 
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มาตรฐานท่ี 1  นกัเรยีนรูจ้กัตนเอง รกัและเหน็คุณคา่ในตนเอง และผูอ้ื่น 

สามารถพึง่ตนเอง 

 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 1 

 รูค้วามสนใจ ความถนดั ความสามารถของตนเอง 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัที ่1   มขีอ้มลูเกีย่วกบัความสนใจ ความถนดั ความสามารถของตนเอง 

ระดบัที ่2   มรีะดบัที ่1 และเปรยีบเทยีบขอ้มลูเกีย่วกบัความสนใจ ความถนดั ความสามารถ

ของตนเอง 

ระดบัที ่3   มรีะดบัที ่2 และสรปุขอ้ดขีอ้ดอ้ยของตน 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 2  

 รกัและเหน็คุณคา่ ภมูใิจในตนเองและผูอ้ื่น 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัที ่1   บอกขอ้ดขีองตนเองและผูอ้ื่น 

ระดบัที ่2   มรีะดบัที ่1 และกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมและใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 

ระดบัที ่3   มรีะดบัที ่2 และมองโลกในแงด่ ีและไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่น 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 3 

 สามารถตดัสนิใจและแกป้ญัหาของตนเองได ้

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัที ่1   รูป้ญัหาตนเอง 

ระดบัที ่2   มรีะดบัที ่1 และบอกสาเหตุของปญัหาและพจิารณาแนวทางในการแกป้ญัหา 

ระดบัที ่3   มรีะดบัที ่2 และเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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มาตรฐานท่ี 2  นกัเรยีนมทีกัษะในการเลอืกแนวทางการศกึษา อาชพี 

และการงาน ชวีติและสงัคม 

 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 1 

 แสวงหาขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันาตนเอง ดา้นการศกึษา อาชพีและการงาน ชวีติ

และสงัคม 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัที ่1   รูแ้หล่งขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง 

ระดบัที ่2   มรีะดบัที ่1 และสามารถคน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย 

ระดบัที ่3   มรีะดบัที ่2 และไดข้อ้มลูสารสนเทศตรงตามความตอ้งการ 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 2 

 ใชข้อ้มูลสารสนเทศในการพฒันาตนเอง ดา้นการศกึษา อาชพีและการงาน ชวีติและ

สงัคม 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัที ่1    วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องขอ้มลูสารสนเทศกบัความตอ้งการของตนเอง 

ระดบัที ่2    มรีะดบัที ่1 และระบุทางเลอืก พรอ้มขอ้ดขีอ้เสยีของทางเลอืก 

ระดบัที ่3  มรีะดบัที ่2 และตดัสนิใจเลอืกแนวทางและปฏบิตัติามทางเลอืกทีถู่กตอ้งในการ

พฒันาตนเอง 
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มาตรฐานท่ี 3   นกัเรยีนมสีขุภาพจติทีด่ ี

 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 1 

 มวีุฒภิาวะทางอารมณ์ 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัที ่1   แสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ 

ระดบัที ่2   มรีะดบัที ่1 และมคีวามมัน่คงทางอารมณ์และควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ระดบัที ่3   มรีะดบัที ่2 และจดัการอารมณ์ของตนเองทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง           

  เหมาะสม 

 สรุปว่าการประเมนิผลการเรยีนรู ้เป็นการตรวจสอบว่านกัเรยีนไดพ้ฒันาคุณภาพเป็น

คนสมบรูณ์รอบดา้น ทัง้ดา้นความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการพฒันาตนเอง พฒันาอาชพี และพฒันา

สงัคมอยูใ่นระดบัใด รวมทัง้ประยุกตข์อ้มลูหรอืประสบการณ์ไปใชใ้นการแกไ้ขปญัหา ป้องกนั

ปญัหา และสง่เสรมิการพฒันาตนเองอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 2 

 สามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัที ่1   รูต้นเองและรูส้ถานการณ์เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม 

ระดบัที ่2   มรีะดบัที ่1 และยอมรบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม 

ระดบัที ่3   มรีะดบัที ่2 และแสดงพฤตกิรรมถูกตอ้งเหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะ และ

สภาพแวดลอ้ม  
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มาตรฐานท่ี 4  นกัเรยีนมจีติสาํนึกในการทาํประโยชน์ต่อครอบครวั 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 

 

ตวับง่ช้ี 

 มสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อครอบครวั สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัที ่1    ปฏบิตักิจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อครอบครวั สงัคม และสิง่แวดลอ้มตามคาํสัง่ 

ระดบัที ่2    มรีะดบัที่ 1 และปฏิบตัิกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครวั สงัคม และ

สิง่แวดลอ้มดว้ยตนเอง 

ระดบัที ่3   มรีะดบัที ่2 และแนะนํา ชกัชวนผูอ้ื่นทาํกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อครอบครวั 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 

 จาํเนียร ชว่งโชต ิ(2528 : 120) เสนอแนวคดิวา่ผูส้อนอาจจะระบุเกณฑก์ารประเมนิผล

ภายในหมวดวชิาแนะแนวกนัเองได ้โดยมจุีดเน้นเพื่อตอ้งการฝึกทกัษะ และใหป้ระสบการณ์ที่

ดแีก่นักเรยีน และประเมนินักเรยีนไดจ้ากสิง่ต่อไปน้ี เช่น เวลาเรยีน 80% ขึน้ไป ตรวจสมุด

บนัทกึประจํา วดัคะแนนจากการร่วมกจิกรรมกลุ่ม หรอืแบบทดสอบย่อยๆ เป็นต้น เกณฑ์

เหล่าน้ีไมค่วรหยมุหยมิเกนิไป เพราะเป็นอุปกรณ์สว่นหน่ึงเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรยีนสนใจ และใส่

ใจต่อการเรยีนวชิาน้ี 

6.2  การประเมินตวัผูส้อน (หรอือาจารยแ์นะแนว) กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร 

ไดร้ะบุเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานด้านผูส้อนวbชาแนะแนว (2545 : 24-27) ดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานท่ี 10  ครแูนะแนวมคีุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ และเป็นแกนนํา 

ดา้นจติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา และมคีณุสมบตัวิชิาชพีแนะแนว 

 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 1 

 มคีวามถนดั ความเชีย่วชาญ ดา้นจติวทิยาการแนะแนว และการใหค้าํปรกึษา 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัที ่1   มคีวามรูด้า้นจติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา 

ระดบัที ่2   มรีะดบัที ่1 และนําความรูด้า้นจติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษาไปใชใ้น 

                  การปฏบิตังิาน 

ระดบัที ่3   มรีะดบัที ่2 และมพีฒันาการตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 2  

 มคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสมกบัวชิาชพีแนะแนว 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัที ่1   มคีุณลกัษณะพืน้ฐานของการเป็นครแูนะแนว 

- รกัษาความลบัและประโยชน์ของนกัเรยีน 

- รกัและศรทัธาในวชิาชพีแนะแนว 

- ยอมรบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

- มสีขุภาพจติทีด่ ี

- มบุีคลกิภาพทีอ่บอุน่ น่าไวว้างใจ 

- มคีวามเมตตากรณุา 

ระดบัที ่2   มรีะดบัที ่1 และ 

- ไมม่อีคตใินการใหบ้รกิาร 

- ไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากนกัเรยีน 

- ชว่ยเหลอืนกัเรยีนอยา่งเตม็ความสามารถ 

ระดบัที ่3   มรีะดบัที ่2 และ 

- มมีนุษยสมัพนัธแ์ละทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้
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- รูเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 3 

 นําความรู้ด้านจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษาขยายผลให้ครู พ่อแม ่

ผูป้กครอง และชุมชน เพือ่ดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัที ่1   จดัประชุม/อบรม/สมัมนา/จดัทาํ/จดัหาเอกสาร/สื่อดา้นจติวทิยาการแนะแนว และ

การใหค้าํปรกึษาแก่คร ูพอ่แม ่ผูป้กครอง และชุมชน 

ระดบัที ่2   มรีะดบัที ่1 และเป็นทีป่รกึษาและใหค้าํปรกึษาแก่คร ูพอ่แม ่ผูป้กครอง และชุมชน

ในการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

ระดบัที ่3   มรีะดบัที ่2 และมผีลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัของคร ูพอ่แม ่ผูป้กครอง และชุมชน 
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มาตรฐานท่ี 11  ครรููจ้กัและเขา้ใจนกัเรยีน ชว่ยเหลอืและใหค้าํปรกึษา 

และนําความรูด้า้นจติวทิยาการแนะแนวไปบรูณาการในการเรยีนการสอน 

 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 1  

 มขีอ้มลูนกัเรยีนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัที ่1   มขีอ้มลูนกัเรยีนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มทีเ่ป็นปจัจุบนั 

ระดบัที ่2   มรีะดบัที ่1 และมกีารวเิคราะหข์อ้มลู 

ระดบัที ่3   มรีะดบัที ่2 และจดัเกบ็ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 2 

 ใหคาํปรกึษาและดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัที ่1   นําขอ้มลูนกัเรยีนไปใชใ้นการใหค้าํปรกึษา และดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

ระดบัที ่2   มรีะดบัที ่1 และมกีจิกรรมในการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

ระดบัที ่3   มรีะดบัที ่2 และมรีายงานผลการจดักจิกรรมดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 3 

 นําความรูด้า้นจติวทิยาการแนะแนวไปใชใ้นการเรยีนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัที ่1   มแีผนการจดัการเรยีนรูท้ีบ่รูณาการดา้นจติวทิยาการแนะแนว 

ระดบัที ่2   มรีะดบัที ่1 และจดักจิกรรมตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีบู่รณาการความรูด้า้น

จติวทิยาการแนะแนว 

ระดบัที ่3   มรีะดบัที ่2 และมผีลการพฒันาทางการเรยีนรูท้ีแ่สดงถงึการบูรณาการความรูด้า้น

จติวทิยาการแนะแนว 

 วิธีการสอนวิชาแนะแนว หรอืเรยีกว่า “บูรณาการการแนะแนวในการเรียนการ

สอน หมายถงึ การนําเทคนิควธิกีารทางจติวทิยา และการแนะแนวมาใชใ้นการจดัการเรยีน
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การสอนให้สอดคล้องกบัธรรมชาติของนักเรยีนแต่ละคน แต่ละกลุ่มโดยเน้นให้ครูรู้จกัและ

เขา้ใจนักเรยีน ทัง้ในดา้นการรบัรูข้องนักเรยีนเกี่ยวกบัตนเอง พฒันาการตามวยั พฤตกิรรม 

สาเหตุของพฤตกิรรม วธิกีารเรยีนรู ้ซึง่ทาํใหค้รมูแีนวทางในการช่วยเหลอืและพฒันานกัเรยีน 

ใหน้กัเรยีนรกัและเหน็คุณคา่ในตนเอง เหน็คุณคา่ในสาระการเรยีนรูก้ลุ่มต่างๆ เกดิแรงจงูใจใฝ่

รูใ้ฝเ่รยีน” (กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร 2545 : 12) 

 วธิกีารสอนแนะแนวสว่นใหญ่ เน้นการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดส้าํรวจตนเองหรอืผูอ้ื่น 

และนําไปสูก่ารเขา้ใจตนเอง ผูอ้ื่นและสงัคมทีน่กัเรยีนเกีย่วขอ้งทัง้โดยตรง หรอืประสบการณ์

จรงิ หรอืโดยอ้อม คอืประสบการณ์จากการร่วมกจิกรรม การทศันศกึษา การนําข้อสนเทศ

จากสื่อหรอืการใชเ้ทคโนโลยมีากระตุ้นให้นักเรยีนเลอืกหรอืตดัสนิใจ ตลอดจนการวางแผน

คุณภาพชวีติทีม่คีุณภาพในปจัจุบนัและ/ หรอืในอนาคต วธิกีารสอนแนะแนวทีนิ่ยมใชก้นัไดแ้ก่ 

การสอนแบบแสดงบทบาทสมมต ิการสอนโดยใชก้ารระดมความคดิ การสอนโดยใชเ้กมจาํลอง

สถานการณ์การสอนโดยใช้คําถาม การสอบแบบการแก้ปญัหา การสอนโดยนักเรยีนเสนอ

รายงานในชัน้เรยีน 

 1. การสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ (Role play) 

  คอืกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ผู้สอนสร้างสถานการณ์ และบทบาทสมมติให้นักเรยีน

แสดงพฤตกิรรมภายใน - นอก หรอืนักเรียนกาํหนดบทบาทและแสดงพฤตกิรรมตามขอ้ตกลง

ของกลุ่ม ทําใหอ้าจารยแ์นะแนว นักเรยีน และผูแ้สดงบทบาทไดเ้ขา้ใจพฤตกิรรมของบุคคล

ตามสภาพการรบัรูข้องผู้ที่สร้างบทบาท หรอืวธิีการแก้ไขปญัหา หรอืการปรบัพฤติกรรมที่

เหมาะสม หรอืความสนุกเพลดิเพลนิ 

  ขัน้ตอนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ 

  1.1 แบ่งกลุ่มนกัเรยีนป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 6 - 10 คน 

  1.2 อาจารย์กําหนดหัวข้อเรื่องหรือนักเรียนเสนอหัวข้อเรื่องที่สนใจ หรือ

ตอ้งการ หรอืเป็นปญัหา 

  1.3 ใหอ้าจารยแ์ละผูแ้สดงบทบาทไดท้ราบว่าคําพดูหรอืท่าทางทีจ่ะแสดง หรอื

ใหแ้ต่ละกล่าปรกึษาหารอืวา่เรือ่งราวเป็นอยา่งไร ใครเป็นผูแ้สดง 

  1.4 ใหแ้ต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาท 

  1.5 ใหผู้ส้งัเกต ผูแ้สดง และ/ หรอือาจารยร์่วมกนัอภปิรายแสดงความคดิเหน็ 

และสรปุสิง่ทีไ่ดจ้ากการแสดงของแต่ละกลุ่ม 

 



 164 PC 422 

 2. การสอนโดยใช้การระดมสมอง (Brain storming) 

  หมายถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนักเรียนเป็นผู้พูดที่ดีหรือผู้ฟงัที่ด ี

เพื่อใหน้ักเรยีนรบัฟงัเหตุผลซึง่กนัและกนั หรอืแกไ้ขปญัหาร่วมกนั แต่ละกลุ่มอาจจะมสีมาชกิ 

6 - 10 คน หรอืเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนทุกคนในหอ้งเรยีนไดใ้หข้อ้เสนอแนะหรอืวพิากษ์วจิารณ์ 

  ขัน้ตอนการสอนโดยใชก้ารระดมสมอง 

  1. ผูส้อนใหน้ักเรยีนทุกคน (หรอืแต่ละกลุ่ม)  แสดงความคดิเหน็อย่างเตม็ที ่ใน

หวัขอ้เรื่องหรอืปญัหาที่เฉพาะเจาะจง (โดยกําหนดเวลาไว้ล่วงหน้า แต่จะบอกหรอืไม่บอก

เวลาทีจ่ะใชใ้นปญันัน้กไ็ด)้ 

  2. รวบรวมขอ้เสนอแนะ และจดบนัทกึไว ้

 3. โดยการใช้คําถาม (Questioning) หมายถึง ผู้สอนจะตัง้คําถามปลายเปิด 

(ขัน้ตน้ดว้ย 6 คาํ) ต่อไปน้ี เชน่ ใคร ทาํอะไร ทีไ่หน อยา่งไร เมื่อไร และเพื่อใคร เพื่อผูส้อนจะ

ไดเ้ขา้ใจสนามการรบัรูข้องนกัเรยีน หรอืทาํใหผู้เ้รยีนไดส้าํรวจตนเอง เขา้ใจตนเอง และรวมไป

ถึงการได้ความรู้หรือประสบการณ์ที่ถูกต้องตามบรรทดัฐานของสงัคม ในบางกรณีเราใช้

คําถามในรูปของการสมัภาษณ์เพื่อหาขอ้เทจ็จรงิ (fact Finding Interview) โดยนักเรยีน

ร่วมกนัตัง้คําถาม และนําไปถามผูท้ีม่คีวามรูใ้นเรื่องนัน้ และนํามาเขยีนรายงานหรอืพูดหน้า

ชัน้เรยีน 

 4. การสอนโดยใช้เกม (Games) คอื ผูส้อนมวีธิกีารเล่นเกมมาสรา้งสถานการณ์ 

โดยบอกกตกิาในการเล่นและการตดัสนิว่าใครจะเป็นผูช้นะหรอืกลุ่มทีช่นะ เพื่อใหน้ักเรยีนมี

การฝึกทกัษะการสื่อสาร การทํางานร่วมกัน และมีน้ําใจต่อเพื่อนหรือรู้จกัแพ้และชนะใน

สถานการณ์การแขง่ขนั หรอืความกดดนัจากความคาดหวงัของผูร้ว่มทมีและเวลาสัน้ๆ รวมทัง้

ฝึกความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรยีนโดยออ้ม 

  ขัน้ตอนการสอนโดยใช้เกม 

  4.1 กาํหนดสถานการณ์ในการเล่นเกม 

  4.2 ชีแ้จงกตกิาในการแขง่ขนัและการตดัสนิผูช้นะ 

  4.3 แบ่งกลุ่มนกัเรยีน 

  4.4 ใหเ้ครือ่งมอืหรอืวสัดุในการเล่นเกม 

  4.5 บอกวา่จะใหเ้วลาการเล่นเกมกีน่าท ี

  4.6 ประกาศผลการแขง่ขนัและมอบรางวลั 
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 5. การสอนแบบแกป้ญัหา (Problem Solving) คอื ผูส้อนสรา้งหรอืยกกรณีปญัหาที่

กาํลงัเป็นทีส่นใจของวยัรุน่หรอืสงัคมในสถานการณ์จรงิในชวีติประจาํวนั เพื่อใหน้กัเรยีนใชช้ัน้

ตอนการแกไ้ขปญัหาแบบวทิยาศาสตร ์และสามารถประยกุตว์ธิกีารไปสูป่ญัหาอื่นๆ ทีน่กัเรยีน

อาจจะเผชญิ 

 ขัน้ตอนการสอนแบบแก้ปัญหา 

 5.1 ใหน้กัเรยีนเลอืกเพือ่นทีต่อ้งการทาํงานดว้ยกลุ่มละ 6-7 คน 

 5.2 กาํหนดปญัหาวา่คอือะไร ใครคอืผูเ้ดอืดรอ้น 

 5.3 คดิวเิคราะหว์จิารณ์ เกีย่วกบัสาเหตุของปญัหาทีแ่ทจ้รงิ 

 5.4 สรา้งทางเลอืกหลายทางเลอืก ตดัทางเลอืกทีเ่ป็นไปไมไ่ดอ้อก 

 5.5 หาวธิกีารแก้ไขปญัหา โดยพจิารณาที่สาเหตุของปญัหาและแก้ไขโดยตรง

กรณทีีแ่กไ้ขทีต่น้เหตุโดยตรงไมไ่ด ้อาจหาสิง่อื่นมาชดเชยในทางสรา้งสรรค ์

 5.6 สรุปแนวทางการแก้ไขปญัหา และเสนอแนะวธิีแก้ไขให้ทัง้ชัน้ฟงั (โดยส่ง

ตวัแทนไปนําเสนอหน้าชัน้เรยีนเพยีงคนเดยีว) 
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ตวัอย่างแบบประเมินผลการสอน (ในวชิา PC422) 

 
ผูส้อน..........................................................................................เรือ่ง...................................................... 

วนั เดอืน ปี.................................ชัน้...................................เวลา..............................ผูส้งัเกต..................... 

 

คาํแนะนํา ใหผู้ส้งัเกตหรอืผูส้อนทาํเครือ่งหมายลงในชอ่งทีท่า่นคดิเหน็วา่ตรงกบัความเป็นจรงิมากทีส่ดุ 

 

 

พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์

 

ระดบัความคิดเหน็ 

มากท่ีสดุ มาก พอใช้ 
ควร

ปรบัปรงุ 

ควรปรบัปรงุ

อย่างย่ิง 

1.  มคีวามรูแ้ละแมน่ยาํในเน้ือหาวชิา      

2.  มกีารสรา้งบรรยากาศทีอ่บอุ่น ปลอดภยั      

3.  ทา่ทาง การสอน กระตอืรอืรน้      

4.  การพดูและอธบิายไดช้ดัเจน      

5.  เรยีงลาํดบัเน้ือหาสาระอยา่งเหมาะสม      

6.  เน้ือหาสาระถกูตอ้งและทนัสมยั      

7.  สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มกจิกรรม      

8.  ตอบขอ้ซกัถามของนกัเรยีน      

9.  มกีารใชส้ือ่การสอนเหมาะสม      

10. มลีกัษณะการเป็นผูนํ้า      

11. มกีารเตรยีมการสอนมาลว่งหน้า      

12. มกีารประเมนิผลบทเรยีน      

13. มกีารประยกุตค์วามรูไ้ดเ้หมาะสมกบั 

     บทเรยีน 
     

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

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

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

................................................................................................................................................................ 
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สรปุ 

 

 แผนการการจดัการเรียนรู้วิชาแนะแนว หมายถงึ การกําหนดกจิกรรมการเรยีนรู้

อยา่งเป็นธรรมและเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวล้่วงหน้า เพื่อใหน้กัเรยีนบรรลุจุดประสงคก์าร

เรยีนรูท้ีอ่าจารยแ์นะแนวกาํหนดไว ้

 การสอนวิชาแนะแนวโดยยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง คอื แผนการจดัการเรยีนรู้

วชิาแนะแนวซึง่เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิกีารสอนตามความแตกต่างของ

นกัเรยีน และมาตรฐานของหลกัสตูร ทาํใหน้กัเรยีนพฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคลไดเ้ตม็ที ่

 ส่วนประกอบของจดุประสงคก์ารเรียนรู้ ม ี3 สว่น คอื พฤตกิรรมทีค่าดหวงั เกณฑ ์

สถานการณ์ 

 ส่ือการสอน หมายถงึ เครื่องมอื วสัดุ เทคนิคที่จะนําเน้ือหาวชิาหรอืข่าวสารขอ้มูล

จากอาจารยไ์ปสูน่กัเรยีนไดง้า่ยและรวดเรว็ 

 การประเมินผลการเรียนการสอน กระทําได้โดยประเมินนักเรียน และอาจารย ์

(ผูส้อน) 

 วิธีการสอนวิชาแนะแนว ไดแ้ก่ การสอนแบบแสดงบทบาทสมมต ิการระดมสมอง 

การถาม การใชเ้กม และการแกป้ญัหา 

 

คาํถามท้ายบท 

 

 1. แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาแนะแนว คอือะไร 

 2. สือ่การสอนทีด่ ีควรมลีกัษณะอยา่งไร 

 3. จงอธบิายวธิกีารสอนวชิาแนะแนวมาอยา่งน้อย 2 วธิ ี

 4. จงอธิบายมาตรฐานของนักเรยีนวชิาแนะแนวมา 2 ประเภท พร้อมยกตวัอย่าง

พฤตกิรรมของนกัเรยีนมาประกอบ 

 5. จงเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาแนะแนว 1 คาบ ในหวัขอ้เรื่องทีน่กัศกึษาสนใจ 

สาํหรบันกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2 (นกัศกึษาสามารถยกตวัอยา่งประกอบใหส้มจรงิ) 


