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    ค ำน ำ 
 

       แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม            
แนะแนว ในชั้นเรียนให้กับคุณครูและบุคลากรที่สนใจและรับผิดชอบในงานแนะแนว ในการน าไป   
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือ                  
ของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน  ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ว่ากิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมส่งเสรมิ
และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบ 
และพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ ในเชิง                        
พหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี โดยสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาการแนะแนว
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ที่กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของการแนะแนวที่มุ่งเน้น                          
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต และทักษะ              
ที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่  21 ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพันธกิจ                  
ดังนี้   1.  ส่ง เสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพตนเอง  โดยใช้                      
กระบวนการแนะแนว การให้ค าปรึกษา ให้มีสมรรถนะทางการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม                              
เพ่ือการศึกษาและการมีงานท า  2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต มีทักษะ 
ที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบ              
การแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  4) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างภาคีเครือข่าย                  
ความร่วมมือด้านการแนะแนว 

 

     เพ่ือให้การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนของสถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมแนะแนว จึงได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวฉบบันี้
ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือพัฒนานักเรียน                     
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมกับส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนของสถานศึกษา                 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 

         คณะผู้จัดท า 
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บทน ำ 

 

ตามแผนการศึกษาชาติ (2560-2579) ได้ระบุถึงปัญหาและความท้าทายของระบบ
การศึกษาของกลุ่มเด็กในวัยเรียนที่นักเรียนยังประสบปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ การขาดทักษะการ
คิด ที่จะพิจารณา แยกแยะ คัดกรองค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย รวมถึงการขาดทักษะชีวิต
ของนักเรียน ซึ่งส่งผลสืบเนื่องสู่ปัญหาการติดยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การประสบปัญหา                
การวางแผนการศึกษาต่อและ  การเลือกศึกษาต่อที่ไม่ตรงตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง ส่งผล 
ต่อการเกิดปัญหาในการประกอบอาชีพในอนาคต  

การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551                 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระบุว่า กระบวนการแนะแนวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มุ่งเน้นการท างานในเชิง
ป้องกันความเสี่ยงแก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะอันพึงประสงค์ให้นักเรียน ให้รู้จักเข้าใจตนเอง        
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจ การคิดแก้ปัญหา สามารถก าหนดเป้าหมาย
ในชีวิตของตนเองทั้งด้านการศึกษาอาชีพ ตลอดจนสามารถปรับตัวด ารงชีวิตเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพในสังคม
อย่างมีความสุข ควบคู่การมีคุณธรรมตามทิศทางของแผนพัฒนาการแนะแนวการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับที ่1 
(พ.ศ.2561 – 2565) ที่กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของการแนะแนวที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุขภาวะที่ดี  มีทักษะชีวิต และทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษ ที่ 21               
ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
ค้นพบและพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยใช้กระบวนการแนะแนว การให้ค าปรึกษา ให้มีสมรรถนะ                      
ทางการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพ่ือการศึกษาและการมีงานท า 2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน                  
ให้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) พัฒนาระบบการแนะแนว  ในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 4) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างภาคี
เครือข่ายความร่วมมือด้านการแนะแนว 
 จากแผนพัฒนาการแนะแนวการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561–2565) ที่สอดรับ
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  มุ่งหวังให้การบริหารจัดการแนะแนวสัมฤทธิผลในการส่งเสริมบุคคลในทุก
ช่วงวัยของชีวิต  โดยเฉพาะผู้อยู่ในวัยเรียน ให้รู้จัก เข้าใจตนเอง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม 
มีทักษะชีวิต อยู่ดีมีสุข พัฒนาตนเองและสังคมได้เต็มตามศักยภาพ สู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ให้มีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสามารถปรับตัวเป็นพลเมืองโลกได้อย่างมีความสุข                 
อย่างยั่งยืน  

การแนะแนว หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม               
สร้างเสริมให้เขามีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน            
มีทักษะการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญหา รู้จักคิด 
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ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยจุดหมายของการแนะแนว คือการป้องกันปัญหา แก้ไขและการพัฒนาให้ทุกคน              
ไปสู่จุดหมายของชีวิตที่ต้องการ 

กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้เหมาะสม        
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิตวุฒิภาวะ     
ทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูแนะแนวทุกคนต้องท าหน้าที่
แนะแนว ให้ค าปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า  

หลักกำรจัดกิจกรรมแนะแนว     มีหลักการในการด าเนินการดังนี้                                     
1. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและธรรมชาติของนักเรียน        
2. จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
3. ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนานักเรียน ตั้งแต่ผู้บริหาร                  

ครูทุกคน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ให้ความร่วมมือและสนับสนุน             
ให้การจัดกิจกรรมด าเนินไปด้วยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ขอบข่ำยกำรจัดกิจกรรมแนะแนว    มีขอบข่ายการด าเนินงาน 3 ด้าน คือ 
1. กำรแนะแนวกำรศึกษำ ซึ่งมีขอบข่ายงานตั้งแต่ การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน               

การฝึกทักษะหรือเทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนการเรียนที่ดี การรู้ช่องทางการศึกษา                
และการเลือกทางศึกษาต่อ ตลอดทั้งการสร้างนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. กำรแนะแนวด้ำนอำชีพ ซึ่งมีขอบข่ายงานตั้งแต่การสร้างเจตคติที่ดีต่อการท างานและ       
การประกอบอาชีพ การสร้างความตระหนัก รับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ การส ารวจอาชีพ              
การตัดสินใจและวางแผนด้านอาชีพ การเตรียมตัวเพ่ืออาชีพ การเข้าสู่อาชีพและการพัฒนาตนเอง                  
เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดทั้งมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

3. กำรแนะแนวส่วนตัวและสังคม ซึ่งมีขอบข่ายงานตั้งแต่การรู้จักชีวิตและสังคม                    
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรู้จักตนเองและรู้คุณค่าของตน การรู้จักปรับตัวและแก้ปัญหา การพัฒนา
ตนเอง การฝึกทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพ่ือให้บุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

เป้ำหมำยของกำรจดักิจกรรมแนะแนว    
     เป ้ำหมำยของกำรจัดกิจกรรมแนะแนว  

ด้ำนกำรศึกษำ  นักเรียนมีทักษะในการเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ประสบความส าเร็จทางการ
เรียนตามศักยภาพของตน  ค้นพบศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นประโยชน์ต่อตน ครอบครัว 
สังคม ประเทศชาติ ได้ตามสภาพของแต่ละบุคคล 

ด้ำนอำชีพ  นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ  รู้จักน าข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง                    
เพ่ือประกอบการวางแผนในการเลือกอาชีพ เช่น ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง รู้และเข้าใจในธรรมชาติและคุณลักษณะของอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   เห็นคุณค่า                    
ของการท างาน มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเพ่ือเข้าสู่งานอาชีพ  มีเป้าหมายชีวิต รู้จักวางแผน
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ชีวิต การเรียน การงาน ที่เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม                
และเทคโนโลยีและมีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเตรียมตัวสู่โลกของงานอาชีพ 

ด้ำนส่วนตัวและสังคม  นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง เข้าใจ
และยอมรับผู้อ่ืน มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคม 
สิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนไปได้อย่างเหมาะสม และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข                       
รู้จักตัดสินใจและแก้ปัญหา รวมทั้งสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างเหมาะสม                 
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีในสังคม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข รู้จักหลีกเลี่ยงอบายมุข สารเสพติด 
การพนัน หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต 
           รูปแบบกำรจัดกิจกรรมแนะแนว   มี 2 ลักษณะ คือ  
1) การจัดบริการแนะแนว   2) การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน 

1. กำรจัดบริกำรแนะแนว  เป็นหน้าที่ที่ครูทุกคนรวมถึงครูแนะแนวด้วย ร่วมรับผิดชอบ       
และมีหน้าที่ในการจัดบริการแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเป็นที่ปรึกษาและประสานงานเพ่ือพัฒนานักเรียน          
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และครอบคลุมบริการแนะแนวทั้ง  5 บริการ ตามวิธีการดังนี้ 1) บริการ
รวบรวมข้อมูลและศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นบริการที่จ าเป็นพ้ืนฐานในการที่จะให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนได้ถูกต้อง เพราะจะท าให้ได้ทราบปัญหา หรือข้อบกพร่องในตัวนักเรียน เพ่ือด าเนินการแก้ไข                
ได้ถูกต้องและน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาเป็นองค์ประกอบในการจัดบริการ อ่ืน ๆ ต่อไป งานบริการด้านนี้               
ได้แก่ การบันทึกประวัตินักเรียนทุกคนไว้ในระเบียนสะสม บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบความถนัด 
ความสนใจของนักเรียน ส ารวจพฤติกรรม ที่มีปัญหาของนักเรียน 2) บริการสนเทศ เป็นบริการให้ความรู้ 
แก่นักเรียนในหลายรูปแบบ เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รู้จักตัดสินใจ 
และวางแผนอนาคตอย่างฉลาด ได้แก่ การจัดสอนให้ความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ในคาบกิจกรรมแนะแนว                    
การจัดป้ายนิเทศ การจัดท าข้อมูลด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน  การจัดอภิปราย บรรยาย                    
ให้ความรู้ในด้านการศึกษาอาชีพ และการปรับตัวในสังคม  การจัดงานวันอาชีพ การจัดสัปดาห์แนะแนว  
ทางศึกษาต่อ การจัดฉายวีดีทัศน์ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน การจัดบรรยายจากวิทยากรและรุ่นพ่ี เพ่ือให้
ความรู้แก่นักเรียนในด้านการปรับปรุงบุคลิกภาพ การวางตัว และการวางแผนการศึกษาต่อภายหลังจบ
การศึกษา 3) บริการให้ค าปรึกษา เป็นบริการที่นับว่าเป็นหัวใจส าคัญของกิจกรรมแนะแนว โดยเฉพาะ             
การเรียน การสอนตามหลักสูตรใหม่ และในสภาวะเศรษฐกิจและสังคมยุคปัจจุบัน งานบริการในด้านนี้             
คือ ให้ค าปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านส่วนตัว การเรียน และอาชีพ ศึกษาและหาทางช่วยให้นักเรียน
แก้ปัญหาของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เสนอแนะแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
4) บริการจัดวางตัวบุคคล เป็นบริการที่ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ การช่วยเหลือ            
ด้านทุนการศึกษา การวางแผนในการเลือกรายวิชาที่เรียน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆให้เต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  5) บริการติดตามผล  มีครูแนะแนวปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
และอาจารย์ฝ่ายต่างๆ เพ่ือติดตามผล และให้บริการช่วยเหลือเพ่ิมเติม ได้แก่ การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับ
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ทุนการศึกษา การติดตามผลนักเรียนที่ออกกลางคันหรือมีปัญหา การติดตามผลนักเรียนที่จบออกไป 
นอกจากนี้ยังน าเอาผลที่ได้มาปรับปรุงบริการแนะแนวต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
           2. กำรจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน  ครูทุกคนร่วมรับผิดชอบ และมีหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเป็นที่ปรึกษาและประสานงาน ร่วมกันวางแผนและหาวิธีการ                        
ที่เหมาะสมมาใช้พัฒนานักเรียน โดยสามารถด าเนินกิจกรรมดังนี้    

กิจกรรมในห้องเรียน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมดังนี้  1) กิจกรรมคาบแนะแนว 2) กิจกรรม
โฮมรูม  3) การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 
            กิจกรรมนอกห้องเรียน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมดังนี้  1) กิจกรรมกลุ่มทางจิตวิทยา
และการแนะแนว เช่นโปรแกรมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการรู้จัก และเห็นคุณค่าในตนเอง  2) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เช่น อบรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา อบรมเกี่ยวกับทักษะชีวิต 3) การทัศนศึกษาแหล่งวิทยาการ 
และสถานประกอบการ  4) ตลาดนัดอาชีพ  5) การเชิญวิทยากร ให้ความรู้ ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน               
ศิษย์เก่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น  6) การจัดนิทรรศการ  7) การจัดป้ายนิเทศ  8) การปฐมนิเทศ  9) การปัจฉิม
นิเทศ  10) การจัดเสียงตามสาย 10) ชุมนุมแนะแนว  11) กิจกรรมพบผู้ปกครอง  12) กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
  ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ควรมีการเสริมสร้างในเรื่องของสมรรถนะทำงกำรแนะแนว
เข้าไปด้วย ทั้งนี้ เ พ่ือให้นักเรียนได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพในแต่ละด้าน                    
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย  

สมรรถนะทำงกำรแนะแนว หมายถึง คุณลักษณะที่ต้องการให้นักเรียนทุกคนมีและ
สามารถน าไปใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ครูควรส่งเสริมด้านต่างๆได้แก่ ความรู้ 
(Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะด้านของเด็ก เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
ความรู้     ด้านภาษา เป็นต้น ทักษะ(Skills) หมายถึง สิ่งที่เด็กกระท าได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจน            
เกิดความช านาญ เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน การวาดภาพ การร้องเพลง การท าอาหาร เป็นต้น 
ภาพลักษณ์ภายในตน (Self-image/Self-concept) หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของตนเองหรือสิ่งที่เด็กเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง จะเชื่อว่าตนเอง
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ คุณลักษณะภายในหรืออุปนิสัย (Traits) หมายถึง บุคลิกลักษณะประจ าตัว            
ของเด็ก เป็นสิ่งที่อธิบายถึงเด็กคนนั้น เช่น เป็นคนที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจ หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 
แรงจูงใจ(Motive)   หมายถึง แรงขับภายใน ซึ่งท าให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่มุ่งสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย                   
เช่น เด็กที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มักชอบตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และพยายามท างานส าเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ ตลอดจน
พยายามปรับปรุงการท างานของตนเองตลอดเวลาในการจัดกิจกรรมแนะแนวควรสร้างเสริมคุณลักษณะให้
สอดคล้องกับสมรรถนะทางการแนะแนวในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่  

1. สมรรถนะด้ำนกำรศึกษำ หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมที่ดี
ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน  สามารถน าข้อมูลความรู้ที่ ได้รับมาใช้ในการวางแผนในด้านการเรียน                         
และการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
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2. สมรรถนะด้ำนอำชีพ หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับอาชีพ  ตลอดจน
มีเจตคติและค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ มีข้อมูล/ประสบการณ์ด้านอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการตัดสินใจวางแผน
การศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ  

3. สมรรถนะด้ำนส่วนตัวและสังคม หมายถึง การรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-tnoSbtXW8WY/TrK-t4ifQiI/AAAAAAAAAHc/FGwRlEmIyOs/s1600/http___www.sobkroo1.bmp
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กำรจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 

                 การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาในระดับที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็น
ระดับสูงสุดของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนต้องวางแผนในการตัดสินใจเลือก
คณะและสถาบันอุดมศึกษาในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาอาชีพในอนาคตและวาง
แผนการเลือกอาชีพให้ตรงกับความถนัด ความสามารถ ความชอบ ความสนใจ สติปัญญา ภูมิหลัง                    
ของตนเอง วิเคราะห์ตนเองได้ถูกต้อง 

    กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ ส่ ง เสริมและพัฒนานักเรี ยนให้ รู้ จั กตนเอง                           
รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจคิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชา ฝ่ายกิจการนักเรียน รวมไป
ถึงผู้ปกครองในการมีสวนร่วมพัฒนานักเรียน   

     การจัดกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีความส าคัญต่อนักเรียนเป็น
อย่างมาก เป็นกระบวนการพัฒนานักเรียนรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ที่นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทางด้าน
การศึกษา อาชีพ และการพัฒนาตนในทิศทางที่เหมาะสมกับตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง             
ที่ครูผู้จัดกิจกรรม จะต้องวางแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด 

นอกจากนี้  การจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ควรค านึงถึง
พัฒนาการของวั ยรุ่ น   ซึ่ ง เป็นระยะหั ว เลี้ ยวหั วต่อของชี วิ ตทั้ งทางด้ านกาย อารมณ์  สั งคม                                 
และสติปัญญา  ดังนั้นการจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จึงได้จัดให้ครอบคลุม              
ทั้ งทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม และให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน                         
ในช่วงวัยนี้ด้วย กล่าวคือ  

ด้านการศึกษาเป็นกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักความถนัด ความสามารถของตนเอง           
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือสายอาชีพในคณะสาขาวิชา
ที่เหมาะสมกับตัวนักเรียน เตรียมนักเรียนเข้าสู่การประกอบอาชีพ 

   ด้านอาชีพเป็นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่การประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ
ในสาขาอาชีพที่ตนถนัด สนใจ สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง มีทักษะทางงานอาชีพ นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้จักและเรียนรู้โลกของอาชีพในอนาคต การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลก           
ของอาชีพในศตวรรษที่ 21 การปรับตัวเข้ากับอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย รวมทั้ง                  
การมีโอกาสฝึกประสบการณ์งานอาชีพที่นักเรียนสนใจ   

ด้านส่วนตัวและสังคม เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้จักการด ารงตนในฐานะพลเมืองดี              
ของประเทศ มีทักษะชีวิต และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถปรับตัว ควบคุมอารมณ์ รวมไปถึงการใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงสร้ำงกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) รวม 

ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนอำชีพ ด้ำนส่วนตัวและสังคม 100 

40 40 20 
 

  แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 จะช่วยให้                        
ครูแนะแนวมีแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ดังนั้น ครูแนะแนวสามารถเลือกใช้กิจกรรมได้ตามสภาพ
ปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของนักเรียนเป็นรายบุคคล สมรรถนะส าคัญของนักเรียน 
ครอบคลุมขอบข่ายการแนะแนว 3 ด้าน  คือด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ส่วนตัวและสังคม  เพ่ือเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
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ตำรำงกำรวิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 

ด้ำนกำรศึกษำ 
สมรรถนะ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ข้อ 1 รู้เข้าใจ และมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ตามหลักสูตร 

1. ตระหนักในคุณค่าของการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
2. อธิบายแนวทางในการเรียนกิจกรรมแนะแนว 
3. บอกความส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ 
4. บอกเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามโครงสร้าง
หลักสูตรของสถานศึกษา 
5. อธิบายคุณค่าของการเรียน คุณค่ารายวิชาของหลักสูตร และการวัดและประเมินผลได้  
6. บอกแนวทางในการพัฒนานิสัยการเรียนของตนได้ 

ข้อ 2 มีค่านิยมในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. บอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
2. บอกวิธีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
3. บอกคุณลักษณะข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองได้ 
4. บอกวิธีการพัฒนาและปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองได้ 
5. อธิบายความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 
6. ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 
7. บอกแนวทางวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 
8. บอกเป้าหมายในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 

ข้อ 3 ใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการศึกษา 
 

1. บอกวิธีการสืบค้นข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
2. อธิบายวิธีการแสวงหาความรู้  และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
3. เลือกใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
4. วิเครำะห์ข้อมูลโลกกว้ำงทำงกำรศกึษำต่อและอำชีพเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ได ้
5. วิเคราะห์ข้อมูลตนเองว่ามีความพร้อมที่จะศึกษาต่อหรือเข้าสู่อาชีพที่ตัดสินใจ 
6. วางแผนและตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อเมื่อจบชั้น ม.6 
7.ระบุองค์ประกอบของการจัดท าแฟ้มสะสมงาน 
8.จัดท าแฟ้มสะสมงานของตนเองได้อย่างเป็นระบบ 
9.ระบุความส าคัญและวิธีการในการเตรียมตัวสอบ O-NET ชั้นม.6 ได ้
10.ก าหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า  
11.ระบุวิธีการเตรียมความพร้อมในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
12. ระบุแนวทางการเรียน การใช้ชีวิต และการปฏิบัติตนในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
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ข้อ 4 พัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนได้เต็ม
ตามศักยภาพ 

1. อธิบายทักษะการคิดรูปแบบต่าง ๆได้ 
2. ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดได้อย่างเหมาะสม 
3. บอกความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
4. ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
5. ระบุความสามารถด้านการเรียนของตนเอง 
6. วิเคราะห์เป้าหมายการศึกษาของตนเอง 
7. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาด้านการเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 

ด้ำนอำชีพ 
สมรรถนะ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาชีพ 

1. ส ารวจความสนใจในอาชีพของตนเองได้ 
2. บอกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีเหตุผล 
3. ระบุอาชีพในกลุ่มอาเซียนได้ 
4. สืบค้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคล ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ได้ 
5. น าเสนอนิทรรศการผลการสืบค้นข้อมูล 
6. อธิบายวิธีการพัฒนาตนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ 
7. อธิบายคุณลักษณะ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการท างานได้ 
8. อธิบายคุณลักษณะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขและเป็น
ประโยชน์ได้ 
9. สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้ 
10. สรุปแนวทางสู่อาชีพที่ต้องการเหมาะสมกับข้อมูลของตน 
11. ระบุสาขาในสถาบันให้สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจ 
12. บอกแผนชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
13. อธิบายปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนชีวิตที่ตนวางไว้ 
14. บอกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีเหตุผล 
15. ระบุแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต 
16. อธิบายวิธีการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจได้ 
17. อธิบายคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการในทศวรรษที่ 21 ได้ 
18. วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
 

ข้อ 2 มีเจตคต ิและ
ค่านิยมท่ีดีต่ออาชีพ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเองและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

ข้อ 3 มีทักษะการ
ตัดสินใจวางแผน
การศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท าเต็มตามศักยภาพ 

1. พิจารณาเลือกโครงงานอาชีพ  ที่ตนเองสนใจ 
2. เขียนโครงงานการฝึกปฏิบัติอาชีพ 
3. ฝึกปฏิบัติงานตามโครงงานอาชีพ 
4. อธิบายคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการในศตวรรษที่ 21 
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5. ระบุสิ่งที่ต้องการพันาเพ่ือความส าเร็จในการประกอบอาชีพที่ตนเองเลือก 
6. ปฏิบัติการพัฒนาตนเอง ตามวิธีการที่ก าหนดความตั้งใจ 
7. วิเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือการวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าได้ 
8. วิเคราะห์ข้อมูลตนเองที่สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจ 
9. วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและเส้นทางสู่อาชีพที่ต้องการ 
10. จัดล าดับการเตรียมความพร้อมส าหรับการไปสู่เป้าหมายเพื่อการมีงานท า 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 

ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
สมรรถนะ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง 
 

1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของตนเอง 
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและอารมณ์ตามวัย 
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของตนเองเก่ียวกับการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัของตนได้ 

ข้อ 2 รักและเห็นคุณค่าใน 
ตนเองและผู้อื่น 

1. ค้นหาระดับความรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง 
2. ระบุแนวทางในการพัฒนาความรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง 
3. ประเมินจุดเด่นของตนเองได ้
4. ระบุความส าเร็จของตนเองทีไ่ด้รับและมีความภาคภูมิใจ 
5. ระบุแนวทางในการวางแผนชีวิตสู่เปา้หมายดา้นการเรียน ดา้นการประกอบอาชีพและด้าน
การด าเนินชีวิต 
6. ตระหนักในคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 
7. ส ารวจแววนักเรียน YC ของตนเองได ้
8. อธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาและขั้นตอนเทคนิคการให้ค าปรึกษาเพื่อนได้ 
9. อธิบายแนวทางการพัฒนาบคุลิกภาพของตนเองได้ 
10. บอกคุณลักษณะที่ดีที่ควรพัฒนาและข้อจ ากัดของตนเอง และผู้อื่น 
11. ชื่นชมข้อดีและยอมรับข้อจ ากัดของตนเองและ ผู้อ่ืน 
12. วิเคราะห์พฤติกรรมที่ส่งเสริมให้แสดงออกถึงลักษณะที่ดีของตัวเองได ้

ข้อ 3 มีวุฒิภาวะทางอารมณ ์ 1. สังเกตและรับรู้อารมณ์ทางบวกและทางลบของตนเอง 
2. วิเคราะห์สาเหตุของอารมณ์ทางบวกและทางลบของตนเอง 
3. ระบุผลกระทบของอารมณ์ทางลบและความเครียดที่มีผลต่อตนเองละผู้อื่น 
4. ปฏิบัติตนในการจัดการอารมณ์ทางลบและความเครียดได้อยา่งเหมาะสม 
5. แสดงออกทางอารมณ์ทางดา้นบวกและด้านลบได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

1. บอกปัญหาที่เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
2. จัดล าดับความส าคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3. บอกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เสนอรูปแบบและตวัอย่างของการแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
6. ปฏิบัติตนเปน็ผูน้ าและผู้ตามได้ 
7. อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยี 
8. สามารถใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์ชิ้นงานได้ 
9. ตระหนักในคุณค่าของการใช้เวลาและการบริหารเวลาของตนได้ 
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10. ออกแบบกิจกรรม การปฏิบัติในตารางของตนเองได้ 
11. วิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในสังคม 
12. ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
13. วิเคราะห์สภาพปัญหาภายในโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 
14. สรุปแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาภายในโรงเรียนชมุชน และสังคม 
15. ตระหนักในความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
16. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนัได้ 
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โครงสร้ำงกำรจัดกิจกรรม

แนะแนว 
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โครงสร้ำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 
สมรรถนะด้ำนกำรศึกษำ 

สมรรถนะกำร      
แนะแนว 

จุดประสงค์กำรเรียนรู ้ เร่ือง 
 

จ ำนวนชั่วโมง 
 

ข้อ 1 รู้เข้าใจ และมี
เจตคติทีด่ีต่อการ
เรียนรูต้ามหลักสูตร 
 

1. บอกเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตาม
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
2. ตระหนักในคณุค่าของการเรียนตาม
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
3. อธิบายแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรมแนะแนว 
4. อธิบายคุณค่าของการเรียน คณุค่า
รายวิชาของหลักสตูรและการวดั
ประเมินผลได ้

1. ปฐมนิเทศกิจกรรม 
แนะแนว 
2. รู้จักหลักสตูร 2551   

1 
 
1 
 
 

3. คุณค่ารายวิชา 
 

3 

 1. วิเคราะห์นสิัยการเรียนของตนเอง 
2. สรุปแผนที่ความคิดการเรยีนของตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพ 

4. การส ารวจนสิัย 
ในการเรียน    

2 

ข้อ 2 มีค่านิยมใน 
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

1. บอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรยีนที่มีประสิทธิภาพ  
2. บอกวิธีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรียนได ้

5. เทคนิคการเรยีน 
ที่มีประสิทธิภาพ  

2 
 

 
6. การพัฒนาตน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 
 

 1. อธิบายความหมายของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได ้
2. ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จ
จากการเรียนรูต้ลอดชีวิตได ้
3. บอกแนวทาง/วิธี การเรียนรู ้
ตลอดชีวิตได ้

7. Life Long Learning  4 

4. บอกเป้าหมายในการพัฒนาตนเองด้าน
การเรยีนรู้ตลอดชีวิตได ้

ข้อ 3 ใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการศึกษา 

1.บอกวิธีการสืบค้นข้อมูลเรื่องการศึกษา
ต่อจากแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
2.เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรูไ้ด้
อย่างเหมาะสม 
 

8. สารสนเทศทางการศึกษา  5 
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สมรรถนะ 
กำรแนะแนว 

จุดประสงค์กำรเรียนรู ้ เร่ือง 
 

จ ำนวนชั่วโมง 
 

 
3.อธิบายวิธีการแสวงหาความรู้และแหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลาย 

  

ข้อ 3 ใช้ข้อมูลใน 
การวางแผนการศึกษา 
(ต่อ) 

1. วิเคราะห์ข้อมลูโลกกว้างทางการศึกษา
ต่อและอาชีพเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ได ้
5. วิเคราะห์ข้อมลูตนเองว่ามคีวามพร้อมที่
จะศึกษาต่อหรือเข้าสู่อาชีพท่ีตัดสนิใจ 
6. วางแผนและตัดสินใจเลือกแนวทางใน
การศึกษาต่อเมื่อจบช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
7. ก าหนดแนวทางในการพัฒนาตนเอง
เพื่อการศึกษาต่อและการมีงานท า  
8. ระบุวิธีการเตรียมความพร้อมในการ
สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ 

9. เป้าหมายสู่อนาคต  12 

1. ระบุองค์ประกอบของการจัดท าแฟ้ม
สะสมงาน 
2. จัดท าแฟ้มสะสมงานของตนเองได้อย่าง
เป็นระบบ 
3. ระบุความส าคัญและวิธีการในการ
เตรียมตัวสอบ O-NET ช้ันม.6 ได ้
4. ระบุแนวทางการเรยีน การใช้ชีวิต และ
การปฏิบัตตินในสถาบันการศึกษาต่างๆ 

10. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  

10 

4. พัฒนาตนเองด้าน
การเรยีนไดเ้ต็มตาม
ศักยภาพ 

1. อธิบายทักษะการคิดอย่างมีพิจารณ
ญาณได ้
2. ประยุกต์ใช้ทักษะการคดิอย่างมี
วิจารณญาณ 

11. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 1 
  

  

 1. บอกความส าคัญของความคดิ
สร้างสรรค ์
2. ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค ์

12. การคิดอย่างสรา้งสรรค ์ 2 

13. การคิดอย่างสรา้งสรรค ์ 2 

รวม 48 
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โครงสร้ำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 
สมรรถนะด้ำนอำชีพ 

 
สมรรถนะ 

กำรแนะแนว 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

 
เรื่อง 

 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

 

ข้อ 1 การเรียนรู้
เก่ียวกับอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ส ารวจความพอใจในอาชีพตนเองได้ 1. อาชีพที่เหมาะ
กับฉัน 

2 

1. ระบุอาชีพในกลุ่มอาเซียนได้ 
2. สืบค้นเก่ียวกับคุณสมบตัิของบุคคลที่ตลาดแรงงาน               
ในกลุ่มประเทศอาเซียนต้องการ 
3. น าเสนอนิทรรศการผลการสบืค้นข้อมูล 
4. อธิบายวิธีการพัฒนาตนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องความ
ต้องการของตลาดแรงงานในกลุม่ 

2. ความเหมาะสม
ของอาชีพสู่บุคคล 

5 

1. ระบุแนวโน้มตลาดแรงงานของอาชีพในอนาคต 
2. อธิบายขั้นการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับอาชีพอยา่ง
เหมาะสม 
3.บอกคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการใน
ศตวรรษที่ 21 

3.อาชีพของฉัน 5 

1. พิจารณาเลือกโครงงานอาชพีที่ตนเองสนใจ 
2. เขียนโครงงานการฝึกปฏิบัตอิาชีพ 
3. ฝึกปฏิบัติงานตามโครงงานอาชีพ 
4. ระบุแหล่งฝึกประสบการณ์อาชีพที่ตนเองสนใจ 

4. อายุน้อยร้อย
ล้าน* 

3 

1. บอกคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการใน
ศตวรรษ ที่ 21 

5.คนแบบไหนจะ
ได้งานในศตวรรษ
ที่ 21 

1 

1. บอกคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการใน
ศตวรรษ  ที่ 21 
2. บอกแผนชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

6.พัฒนาตน 
พัฒนาชาต ิ

4 

1. สรปุแนวทางสู่อาชีพที่ต้องการเหมาะสมกับข้อมลูของตน 7. แสงสว่างที่
ปลายอุโมงค ์

1 

1. ระบุสาขาวชิาในสถาบันที่เลอืกเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
อาชีพที่สนใจ 

8. เส้นทางชวีิต
ลิขิตเอง 

2 
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สมรรถนะกำร

แนะแนว 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

 
เรื่อง 

 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

 

 2. บอกแผนชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3. บอกวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนชวีิตที่ตนวางไว ้

 
 

ข้อ 1 การเรียนรู้
เก่ียวกับอาชีพ 
(ต่อ) 
 

1. ระบุสิ่งที่ต้องการพฒันาเพื่อความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพที่ตนเองเลือก 
2. ปฏิบัติการพัฒนาตนเองตามวิธีการที่ก าหนดด้วยความ
ตั้งใจ 

9. รู้จักตน  รู้จัก
งาน 

1 

ข้อ 2 มีเจตคติ
และค่านยิมที่ดี
ต่ออาชีพ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

10. ค่านิยมในงาน
อาชีพ 

5 

1. วิเคราะห์ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง
และม ี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

11. นี่ไง….ใช่เลย 2 

ข้อ 3 มีทักษะ
การตัดสินใจ
วางแผน
การศึกษาเพื่อ
การ มีงานท าเต็ม
ตามศักยภาพ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลตนเองที่สอดคล้องกับอาชีพทีส่นใจ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและเส้นทางสู่อาชีพที่ต้องการ 

12. อัจฉริยะสร้าง
ได ้

2 

1. วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแรงงานของกลุ่มประเทศ
อาเซียนและสาขาอาชีพในอนาคตได้ 

13. อาชีพในกลุ่ม
อาเซียน 

3 

1. จัดล าดับการเตรียมความพรอ้มส าหรับการไปสู่เป้าหมาย
เพื่อการมีงานท า 

14. อาชีพก้าวหน้า
ถ้าพัฒนาตนเอง 

2 

1. ตรวจสอบผลการพัฒนาตนเองตามวิธีการที่ก าหนด   เพื่อ
ด าเนินการต่อและหรือปรับปรุงวิธีการพัฒนา 

15. เลือกทางเดิน
อย่างมั่นใจ มีชัย
เกินกว่าครึ่ง 

1 

รวม 39 
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 โครงสร้ำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 
สมรรถนะด้ำนส่วนตัวและสังคม 

 

สมรรถนะ 
กำรแนะแนว 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เรื่อง 

 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

 

ข้อ 1 รู้จักและ
เข้าใจตนเอง 
 

1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
อารมณ์ และจิตใจของตนเอง 
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้มีการเปลี่ยนปลง
ด้านร่างกายและอารมณ์ตามวัย 

1. ก้าวย่างสู่วัย
หนุ่มสาว 

2 

1.ระบุความต้องการพื้นฐานของตนเองด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

2. รู้ใจตนเอง 1 

ข้อ 2 รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น 

1. ค้นหาระดับความรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง 
2. ระบุแนวทางในการพัฒนาความรู้และเห็น
คุณค่าในตนเอง 
3. ประเมินจุดเด่นของตนเองได้ 

3. ฉันหรือเธอย่อม
มีดีเสมอ 

2 

1. ตระหนักในคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 
2. ส ารวจแววนักเรียน YC ของตนเองได้ 
3. อธิบายองค์ความรู้ เกี่ยวกับนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษาและข้ันตอนการให้ค าปรึกษา 

4. เป้าหมายแค่
เอ้ือม 

2 

1. ตระหนักในคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 5. เพ่ือนช่วยเพื่อน 1 
1. อธิบายแนวทางการพัฒนาตนเอง 6. คนมีเสน่ห์ 1 

 

 1. บอกคุณลักษณะที่ดีที่ควรพัฒนาและ
ข้อจ ากัดของตนเองและผู้อื่น 
2. ชื่นชมข้อดีและยอมรับข้อจ ากัดของ
ตนเองและผู้อื่น 
3. วิเคราะห์พฤติกรรมที่ส่งเสริมให้
แสดงออกถึงลักษณะที่ดีของตัวเองได้ 
 
 

7. สะท้อนตนเอง 2 
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สมรรถนะ 
กำรแนะแนว 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เรื่อง 

 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

 

ข้อ 3 มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ 

1. สังเกตและรับรู้อารมณ์ทางบวกและ ทาง
ลบของตนเอง 
2. วิเคราะห์สาเหตุของอารมณ์ทางบวกและ
ทางลบของตนเอง 
3. ระบุผลกระทบของอารมณ์ทางลบและ
ความเครียดที่มีผลต่อตนเองละผู้อื่น 
4. ปฏิบัติตนในการจัดการอารมณ์ทางลบ
และความเครียดได้อย่างเหมาะสม 
5. แสดงออกทางอารมณ์ทางด้านบวกและ
ด้านลบได้อย่างเหมาะสม 

8. อารมณ์ของฉัน 
 

 
3 

ข้อ 4 ปรับตัวและ
ด ารงชีวิตอยู่ 
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1.  บอกปัญหาที่เกิดข้ึนในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 
2.  จัดล าดับความส าคัญของปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
3.  บอกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9.ปัญหามีไว้แก้ 2 

1. เสนอรูปแบบตัวอย่างของการแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
2. ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตามได้ 

10.การแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

2 

1. อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดในการใช้
เทคโนโลยีได้ 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ 

11. รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี 

2 

1.ตระหนักในคุณค่าของการใช้เวลาและการ
บริหารเวลาของตนเอง 
2. ออกแบบกิจกรรม การปฏิบัติใน
ตารางเวลาของตนเองได้ 
 

12. การบริหาร
เวลา 

2 
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สมรรถนะ 
กำรแนะแนว 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เรื่อง 

 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

 

ข้อ 4 ปรับตัวและ
ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข (ต่อ) 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
ในสังคม 
2. ระบุแนวปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก     
ภัยคุกคาม 

13. ภัยคุกคามใน
ชีวิต 

2 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหาภายในโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 
2.สรุปแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

14. ชุมชนของเรา 2 

1.ตระหนักในความส าคัญของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

15. หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 

รวม 30  
 
 

หมำยเหตุ  เวลำในกำรจัดกิจกรรมสำมำรถปรับและยืดหยุ่นได้ตำมควำมเหมำะสม 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 

ด้ำนกำรศึกษำ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  1 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ                ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
เรื่อง ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว        จ ำนวน 1 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  สำระส ำคัญ 
การเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวนักเรียนต้องมีเวลาในการร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

หากนักเรียนมีชั่วโมงการร่วมกิจกรรมไม่ครบจะไม่จบการศึกษา และการจัดกิจกรรมแนะแนวของแต่ละ
โรงเรียนจะจัดให้แก่นักเรียนทุกคน สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ในชั่วโมงแนะแนวเป็นจ านวน 80 % ของเวลาทั้งหมด และได้ผลการประเมินเป็น ผ่าน และไม่ผ่าน กรณีมี
เวลาเรียนไม่ครบ 80 % ของเวลาทั้งหมด ซึ่งในการจัดกิจกรรมแนะแนวจะเน้นการจัดกิจกรรมที่มีนักเรียน
เป็นส าคัญและครอบคลุมทั้งด้านส่วนตัว อารมณ์ สังคม การศึกษาต่อและอาชีพ ตลอดจนได้รับบริการ 5 
บริการ ประกอบด้วย บริการเก็บรวบรวมข้อมูล บริการสารสนเทศ  บริการจัดวางตัวบุคคล บริการให้
ค าปรึกษา และบริการติดตามประเมินผล 
 

2.  สมรรถนะกำรแนะแนว  :  ด้ำนกำรศึกษำ 
 ข้อ 1 รู้ เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
        

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 3.1 ตระหนักในคุณค่าของการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
 3.2 อธิบายแนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้ 
 

4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 

          4.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเกณฑ์การจบหลักสูตร  
   4.2 แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน และการให้บริการแนะแนว 5 บริการ 
          4.3 บริการแนะแนว ประกอบด้วย 5 บริการ คือ บริการเก็บรวบรวมข้อมูล บริการสารสนเทศ  
บริการจัดวางตัวบุคคล บริการให้ค าปรึกษา และบริการติดตามประเมินผล 
        

5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน 
ใบงาน เรื่อง เพ่ือนใหม่ของฉัน 

 

6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
6.1 ครูแนะน าตนเองโดยการให้นักเรียนถามค าถาม 5 ค าถามที่อยากทราบเกี่ยวกับตัวครู 
6.2 ครูน าการเล่นเกม “ตามหาหัวใจ”  
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6.3 ครูอธิบายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ต้องเริ่มจากการจ าชื่อและรายละเอียดเล็ก ๆ  
น้อยๆ ของเพ่ือนทุกคนให้ได้    

6.4 ครูแจกกระดาษที่ตัดเป็นรูปหัวใจครึ่งดวง ให้นักเรียนทุกคนด าเนินกิจกรรม “ตามหาหัวใจ”  
          6.5 ให้นักเรียนออกตามหาหัวใจอีกครึ่งดวงที่เป็นคู่กัน เมื่อหาพบให้นักเรียนสัมภาษณ์และจด
บันทึกรายละเอียดเด่น ๆ ลงในหัวใจครึ่งดวงที่อยู่กับตนเอง  

6.6 ให้นักเรียนออกมาแนะน าชื่อ และรายละเอียดเด่น ๆ ของเพ่ือนที่เป็นคู่ของตนเอง โดยสลับกัน  
แนะน าชื่อของเพ่ือนที่หัวใจเป็นดวงเดียวกันทุกคู่ 

6.7 ให้นักเรียนเติมชื่อเพ่ือนใหม่ที่ได้รู้จักกันลงในใบงาน เรื่อง เพ่ือนใหม่ของฉัน 
6.8 ครอูธิบายความส าคัญของขอบข่ายหน้าที่ของงานแนะแนว และแนวทางการจัดกิจกรรม 

แนะแนวในชั้นเรียน ตามใบความรู้เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว 
6.9 ครูแนะน าการให้บริการแนะแนว ทั้ง 5 บริการกับนักเรียน 
6.10 ครเูปิดโอกาสให้นักเรียนชักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการแนะแนว 
6.11 ครูสรุปประโยชน์ของเกม “ตามหาหัวใจ” และการบริการแนะแนว ทั้ง 5 บริการ หลังจากนั้น 

นักเรียนร่วมกันสรุปสิ๋งที่ได้เรียนรู้ 
7.  สื่อ / อุปกรณ์ 

7.1 ใบความรู้เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว 
7.2 เกม “ตามหาหัวใจ”  
7.3 กระดาษโปสเตอร์สีตัดเป็นรูปหัวใจครึ่งดวง  
7.4 แบบส ารวจ เรื่อง เพ่ือนใหม่ของฉัน  

8. กำรวัดและประเมินผล 
       8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
  8.2 เครื่องมือ  - 
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

  
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/บริการแนะแนว
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8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง  แนวทำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 
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ใบงำน 
เรื่อง เพื่อนใหม่ของฉัน 

 
ชื่อ.............................................นำมสกุล.......................................ชั้น....................เลขท่ี............. 

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนคุณลักษณะของเพ่ือน พร้อมบอกจุดเด่น และประโยคทักทาย อย่างน้อย 5 คน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนกำรจัดกิจกรร 

 
ชื่อ......................นามสกลุ............................. 
ชื่อเล่น…………………………………………………… 
ทักทายเพื่อน 1 ประโยค
.....................................................................
..................................................................... 

 
ชื่อ......................นามสกุล............................. 
ชื่อเล่น…………………………………………………… 
ทักทายเพื่อน 1 ประโยค
.................................................................... 
..................................................................... 
 

 
ชื่อ......................นามสกุล............................. 
ชื่อเล่น…………………………………………………… 
ทักทายเพื่อน 1 ประโยค
..................................................................... 
..................................................................... 
 

 
ชื่อ......................นามสกลุ............................. 
ชื่อเล่น…………………………...……………………… 
ทักทายเพื่อน 1 ประโยค
..................................................................... 
..................................................................... 
 

 
ชื่อ......................นามสกลุ............................. 
ชื่อเล่น…...……………………………………………… 
ทักทายเพื่อน 1 ประโยค
..................................................................... 
..................................................................... 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  2 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ          ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
เรื่อง รู้จักหลักสูตรแกนกลำง            จ ำนวน  1 ชั่วโมง                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.  สำระส ำคัญ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองและพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต                  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
ตลอดจนบอกเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามโครงสร้างหลักสูตร               
ของสถานศึกษา 
 

2.  สมรรถนะกำรแนะแนว  :  ด้ำนกำรศึกษำ 
        ข้อ 1 รู้ เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
        2.1 บอกความส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได ้          
        2.2 บอกเกณฑก์ารจบหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโครงสร้างหลักสูตร 
ของสถานศึกษาได้ 
 

4.  สำระกำรเรียนรู้ 
4.1 สาระส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   
4.2 เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    

 

5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน 
5.1 ใบความรู้ เรื่อง รู้จักหลักสูตร  
5.2 ใบความรู้ เรื่อง เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
 6.1 ครูน าเข้าสู่บทเรียน โดยสนทนาซักถามนักเรียนว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรบ้าง  
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 6.2 นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง รู้จักหลักสูตร และใบความรู้เรื่อง เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย” 
 6.3 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในเรื่องที่ตนเองยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังจาก
นั้นครูและนักเรียนสรุปความรู้ร่วมกัน 
 

7.  สื่อ / อุปกรณ์ 
 7.1 ใบความรู้เรื่อง รู้จักหลักสูตร 
          7.2 ใบความรู้เรื่อง เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

8. กำรวัดและประเมินผล 
 

  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
 

   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 
ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง รู้จักหลักสูตร 

 

1. เป้ำหมำยของหลักสูตร  
                                                                                     

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนา
นักเรียนด้านสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะส ำคัญ 5 ด้ำน 

         1. มีความสามารถในการสื่อสาร 
                    2. มีความสามารถในการคิด               3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
                    4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประกำร 

 
               1. รักชาติ ศาสน ์กษัตริย์         2. ซื่อสัตย์สุจริต 
               3. มีวินัย                            4. ใฝ่เรียนรู ้
               5. อยู่อย่างพอเพียง               6. มุ่งมั่นในการท างาน 
               7. รักความเป็นไทย               8. มีจิตสาธารณะ 

 
2. สิ่งท่ีนักเรียนจะได้เรียนตำมหลักสูตร 
 

 
 

 

รำยวิชำเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

1. ภาษาไทย        2. คณิตศาสตร์                1. กิจกรรมแนะแนว   
 

3. วิทยาศาสตร์     
 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และ 
   วัฒนธรรม         
           

2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา    6. ศิลปศึกษา     
              

3. กิจกรรมชุมนุม 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี                       
 

8. ภาษาต่างประเทศ          
 

4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
   สาธารณประโยชน ์
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง เกณฑ์กำรจบหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 
เกณฑ์กำรจบ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 

1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชา
เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  
๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า ๓๖ หน่วยกิต 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตาม             
ที่สถานศึกษาก าหนด 
  4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตาม                    
ที่สถานศึกษาก าหนด 
   5. ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตาม                      
ที่สถานศึกษาก าหนด 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  3 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ                          ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง  คุณค่ำรำยวิชำ                                  จ ำนวน 3 ชั่วโมง       
   

1.สำระส ำคัญ  
          การรู้จักเป้าหมายของหลักสูตร และตระหนักในคุณค่าของการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรวิธีการวัด
และประเมินผลจะท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและมีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะ และความสามารถ
ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือความส าเร็จทางการเรียน 
 

2.  สมรรถนะกำรแนะแนว  :  ด้ำนกำรศึกษำ 
 ข้อ 1 รู้ เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโครงสร้างหลักสูตร  

ของสถานศึกษาได้ 
3.2 อธิบายคุณค่าของการเรียน คุณค่ารายวิชาของหลักสูตร และการวัดและประเมินผลได้ 
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
4.1 หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4.2 คุณค่าของการเรียน คุณค่ารายวิชาตามหลักสูตร 

 

5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน 
 5.1 ใบงานเรื่อง แบบส ารวจสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดหมายของหลักสูตร 
          5.2 ใบงานเรื่อง วิชานี้เพื่อเธอ 
          5.3 ใบงานเรื่อง วิชาที่ฉันเรียนในชั้น ม........(เลือกตามระดับที่สอน) 
 
6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 

ชั่วโมงที่ 1  
6.1 ครูน าสนทนาเปรียบเทียบเรื่องชีวิตการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย(แนวทางในการสนทนา : จุดมุ่งหมายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษา
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในวิชาสามัญเฉพาะด้าน สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
ชุมชน และประเทศได้ตามความเหมาะสม การศึกษาในระดับนี้จึงเป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
เฉพาะด้านตามแผนการเรียนที่นักเรียนเลือกเรียน)   
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6.2 ครอูธิบายเรื่องจุดมุ่งหมาย คุณลักษณะ สมรรถนะ และโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบสื่อ Power Point และให้นักเรียนซักถาม 
 

ชั่วโมงท่ี 2 
6.3 ครูทบทวนการเรียนรู้ในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
6.4 นักเรียนท าใบงานเรื่อง แบบส ารวจสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโดย 

ให้นักเรียนประเมินตนเอง และสรุปผลการประเมิน 
6.5 นักเรียนน าเสนอ และอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อผลการประเมินเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.6 นักเรียนร่วมกันคิดวิธีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้สอดคล้องตามสมรรถนะและคุณลักษณะ                         

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 
ชั่วโมงท่ี 3 
6.7 ครูทบทวนการเรียนรู้ในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
6.8 ครูอธิบายเรื่องการวัดและการประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายประกอบสื่อ Power Point เรื่องโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551   
6.9 นักเรียนท าใบงานเรื่อง วิชานี้เพื่อเธอ  
6.10 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าของการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่น าไปใช้                 ใน

ชีวิตประจ าวัน   
6.11 นักเรียนท าใบงานเรื่อง วิชาที่ฉันเรียนในชั้น ม......... (ครูเก็บใบงานนี้ไว้ส าหรับใช้ในกิจกรรม

ของภาคเรียนที่ .......) จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม 
 

7. สื่อ / อุปกรณ์ 

 7.1 สื่อ Power Point เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
 7.2 ใบงานเรื่อง แบบส ารวจสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
          7.3 ใบงานเรื่อง วิชานี้เพื่อเธอ 

 7.4 ใบงานเรื่อง วิชาที่ฉันเรียนในชั้น ม........ (ปรับตามชั้นที่น าไปใช้) 
 7.5 ใบความรู้ส าหรับครู เรื่อง เกณฑ์การประเมินและตัดสินผลการเรียน 
  
8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 

 8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
   8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
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   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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   ใบงำน 
เรื่อง แบบส ำรวจสมรรถนะและคุณลักษณะตำมจุดหมำยของหลักสูตร 

 

ช่ือ ……………………………………….นามสกุล.................................ช้ันม. ……/..........เลขท่ี........... 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณาว่า ที่ผ่านมานักเรียน เคยท ำ สิ่งต่อไปนี้บ่อยครั้งเพียงใด  

 

ข้อที่ ข้อความ 

ท าเป็น
ประจ า 

 
(5) 

ท าบ่อย 
ครั้ง 

 
(4) 

ท า
บางครั้ง 

 
(3) 

ท าน้อย
ครั้ง 

 
(2) 

ไม่เคยท า 
 

(1) 

รวม
คะแนน 

1 ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก หรือความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ       
 

………. 
 

2 แลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับผูอ้ื่น      

3 เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ       

4 เลือกรับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกตอ้ง      

5 เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น      

6 จ าแนก แยกแยะองค์ประกอบของวัตถสุิ่งของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกบัชีวิตและสังคม  

      
 
 

………. 
 

7 หลอมรวมความคิดจากสิ่งที่อ่านหรือเรียนรู้มาจนเกิดสิ่งใหม่ที่เป็น
ประโยชน์  

     

8 คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ จากสิ่งที่มีอยู่เดิม       

9 คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ก่อนการตัดสินใจแก้ไขปัญหา      

10 คิดอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนก่อนท าสิ่งใด      

11 เข้าใจที่มาของการเกิดปัญหา และการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิต       
 

………. 
 

12 ไตร่ตรอง ค้นหาสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ      

13 ใช้เหตุผล คุณธรรม และข้อมูลในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ      

14 แสวงหาความรู้ มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา      

15 ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตน ผู้อื่นและสิ่งแวดลอ้ม      

16 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง        
 

………. 
 

17 สร้างความสัมพันธ์ ในการท างาน และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น      

18 จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม      

19 ปรับตัวได้ทันกับการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อม       

20 หลีกเล่ียงพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบในทางไม่ดี ต่อตนเองและผู้อื่น      

21 รู้จักเลือก และใช้เทคโนโลยี  ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต       
 

………. 
 

22 ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม      

23 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียนรู ้      

24 ใช้เทคโนโลยีอย่างถกูต้อง เหมาะสม มีคุณธรรม       

25 ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์      
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ข้อที่ ข้อความ 

ท าเป็น
ประจ า 

 
(5) 

ท าบ่อย 
ครั้ง 

 
(4) 

ท า
บางครั้ง 

 
(3) 

ท าน้อย
ครั้ง 

 
(2) 

ไม่เคยท า 
 

(1) 

รวม
คะแนน 

26 รักชาต ิมีจิตส านกึในความเป็นพลเมืองไทย       
 
 

………. 
 

27 ศรัทธาและยึดมั่นในหลกัศาสนาที่ตนนบัถือ      

28 ยึดมั่นการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

     

29 มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทย      

30 ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ      

31 ไม่ลักขโมย ไม่น าทรัพย์สินและสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน        
 
 

………. 
 

32 พูดความจริง  ไม่พูดโกหกหลอกลวง       

33 ซ่ือสัตย์ในการเรียน  เช่น  ไม่ลอกการบา้น 
ไม่ขโมยงานเพื่อน ไม่ทุจริตในการสอบ  

     

34 ปฏิบัติตนอยา่งซ่ือสัตย์ อย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ      

35 พบสิ่งของที่ผู้อื่นลืมหรือท าหายก็น าไปคืนเจ้าของ      

36 ปฏิบัติตามระเบยีบของโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ด้วยตนเอง         
 
………. 

 

37 ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตน เช่น เป็นลูกที่ดี เป็นศิษย์ที่ดี       

38 ควบคุมตนเองในการด ารงชีวิตตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ       

39 มาโรงเรียนทันเวลา/เข้าเรียนตรงเวลา      

40 สนใจกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย      

41 รักการอ่าน การเขียน และการฟัง       
 

………. 
 

42 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ รอบตวั      

43 หมั่นพัฒนาตนเอง และพัฒนาศักยภาพที่ตนมีอยู่เสมอ      

44 อ่านหนังสือพิมพ ์ วารสาร หรือนิตยสารเป็นประจ า      

45 มีความกระตือรือร้นในการเรียนและเข้าเรียนสม่ าเสมอ      

46 กินอยู่อย่างประหยัด พอดีและพอเพียง        

47 ใช้ส่ิงของ เครื่องใช้ต่าง ๆ อย่างพอดี ตามความจ าเป็น       

48 มีความพอดีไม่หมกมุ่นจนเกิดผลเสีย เช่น ติดเกม ดารานกัร้อง นิยาย 
ฯลฯ 

      

49 สามารถเก็บออมเงินตามฐานะ       

50 รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัดให้มปีระสทิธิภาพและคุ้มค่า       

51 รู้จักวางแผนและท างานอย่างมีขั้นตอน       
 
………. 

 

52 หมั่นตรวจสอบ และมีความละเอียดรอบคอบในการท างาน      

53 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ      

54 มีความรับผิดชอบ  ปฏบิัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ      
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ข้อที่ ข้อความ 

ท าเป็น
ประจ า 

 
(5) 

ท าบ่อย 
ครั้ง 

 
(4) 

ท า
บางครั้ง 

 
(3) 

ท าน้อย
ครั้ง 

 
(2) 

ไม่เคยท า 
 

(1) 

รวม
คะแนน 

55 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดในการท ากิจกรรมและท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 

     

56 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย       
 

………. 
 

57 ปฏิบัติตนตามประเพณ ีวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงามของไทย      

58 มีส่วนในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย      

59 รู ้และเข้าใจเกีย่วกับประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิัญญาไทย      

60 เข้าชมหรือร่วมกจิกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
และของไทย 

     

61 ช่วยเหลืองานบา้น ชว่ยแบ่งเบาภาระพอ่แม่        
 

………. 
 

62 ยินดีให้ความชว่ยเหลือผู้อื่น โดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน      

63 ใช้เวลาว่างอาสาท าประโยชน์ต่อผูอ้ื่น ชมุชน และสิ่งแวดล้อม      

64 ช่วยเหลืองานโรงเรียน  ช่วยแบ่งเบาภาระครู       

65 แบ่งปันทรัพย์สิน สิ่งของ ตามก าลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา/ภัย
พิบัติต่างๆ 

     

 

 
สรุปผลกำรส ำรวจตนเอง 

 

 
ด้ำนที่ประเมิน 

 
รำยกำร 

 
ข้อ 

คะแนน
รวม 

ค่ำเฉลี่ย 
(คะแนนรวมหำรด้วย 5) ระดับคุณภำพ 

สมรรถนะส ำคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 1-5    
2. ความสามารถในการคิด 6-10    
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 11-15    

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 16-20    
5 .ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 21-25    

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์ 26-30    

2. ซื่อสัตย์สจุริต 31-35    

3. มีวินัย 36-40    
4. ใฝ่เรียนรู ้ 41-45    

5. อยู่อย่างพอเพียง 46-50    
6. มุ่งมั่นในการท างาน 51-55    

7. รักความเป็นไทย 56-60    

8. มีจิตสาธารณะ 61-65    
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                แนวทำงกำรสร้ำงแบบส ำรวจสมรรถนะและคุณลักษณะตำมจุดหมำยของหลักสูตร 
 
1. ลักษณะของเครื่องมือ เป็นแบบตรวจสอบตนเองตามกรอบจุดหมายของหลักสูตร คือ สมรรถนะส าคัญ  
5  ด้าน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดยจัดท าเป็นข้อความประเมินแต่ละด้าน ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ 
รวม 65 ข้อ  
 
 

จุดหมำยที่ประเมิน จ ำนวนด้ำน 
สมรรถนะส ำคัญ 5 ด้ำน  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 5 ข้อ 
2. ความสามารถในการคิด 5 ข้อ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 5 ข้อ 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5 ข้อ 
5 .ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5 ข้อ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประกำร  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 5 ข้อ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 5 ข้อ 
3. มีวินัย 5 ข้อ 
4. ใฝ่เรียนรู้ 5 ข้อ 
5. อยู่อย่างพอเพียง  5 ข้อ 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 5 ข้อ 
7. รักความเป็นไทย 5 ข้อ 
8. มีจิตสาธารณะ 5 ข้อ 
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2. กำรตรวจคะแนน 
 

ระดับกำรตอบ คะแนนที่ได ้
ท าเป็นประจ า 5 
ท าบ่อยครั้ง 4 
ท าบางครั้ง 3 
ท าน้อยครั้ง 2 
ไม่เคยท า 1 

 

 
3. กำรแปลควำมระดับคุณภำพ 
 

ระดับคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร จัดระดับเป็น 5 ระดับ โดยใช้ช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 

 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 
4.21 – 5.00 ดีเยี่ยม 
3.41 – 4.20 ดี 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 ควรพัฒนา 
1.00 – 1.80 ต้องพัฒนาอย่างยิ่ง 
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ใบงำน 
เรื่อง วิชำนี้เพื่อเธอ 

 

ชื่อ................................................นามสกุล........................ .........................ชั้น……../..........เลขที่........... 
 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แต่ละข้อ และพิจารณาว่าต้องใช้ความรู้จากการเรียนวิชาใด 
โดยเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องวิชา (มากกว่า 1 ช่อง ได้) 
 

ข้อที่ สถำนกำรณ ์
ภำ

ษำ
ไท

ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

 

สุข
- พ

ลศ
ึกษ

ำ 

ศิล
ปะ

 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ วิชำกำรงำนอำชีพ 

คอ
มฯ

 

เก
ษต

ร 

ปร
ะด

ิษฐ
์ 

งำ
นช

่ำง
 

งำ
นบ

้ำน
 

ธุร
กิจ

 

1 อ่านสลากยาเวลาไมส่บาย              
2 คิดเงินทอนเวลาซื้อของ              
3 ทดสอบหาสารพิษในอาหาร              
4 ศึกษาภูมิประเทศ เตรียมตัวไปเทีย่วเหนือ              
5 เลือกทานอาหารทีม่ีคุณคา่              
6 ท าการ์ดให้คนส าคัญ              
7 อ่านสลากยาภาษาอังกฤษ เวลาปว่ย              

8 สั่งอาหารรา้นท่ีเมนูเป็นภาษาอังกฤษ              
9 ประดิษฐ์ของใช้ ของที่ระลึกด้วยวสัดุต่าง ๆ              

10 ต้องเป็นคนอาราธนาศลีเวลาท าบญุบ้าน              
11 ป้องกันตนเองให้ปลอดจากโรคระบาด              
12 อ่านป้ายเวลาหลงทาง              
13 ดูแลตนเองให้ห่างไกลเอดส ์              
14 ตกแต่งเสื้อผ้าให้สวยงาม              

15 ท างานคอมพิวเตอร์ที่เมนเูป็นภาษาอังกฤษ              
16 เตรียมป้องกันตัวก่อนเกิดภยัธรรมชาติ              

17 ท าของที่ระลึกให้เพื่อน              
18 เขียนจดหมายลาคร ู              

19 บอกรูปพรรณสณัฐานของคนร้าย              
20 ประดิษฐ์ช้ินงานเพื่อขายหารายไดพ้ิเศษ              
21 ท าบัญชีรายรับ รายจ่ายแตล่ะเดือน              

22 ค านวณเงินในการปลูกบ้าน               
23 ช่วยบอกทางแก่ชาวต่างชาติที่หลงทาง              
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ข้อที่ สถำนกำรณ ์

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

 

สุข
- พ

ลศ
ึกษ

ำ 

ศิล
ปะ

 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ วิชำกำรงำนอำชีพ 

คอ
มฯ

 

เก
ษต

ร 

ปร
ะด

ิษฐ
์ 

งำ
นช

่ำง
 

งำ
นบ

้ำน
 

ธุร
กิจ

 

24 ออกแบบเสื้อผ้าใหส้วยงาม เหมาะสม              
25 ซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านท่ีช ารุด              
26 ทดลองว่าแชมพูยี่ห้อไหนใช้แล้วไม่แพ้              
27 สงัเกตธรรมชาตเิพื่อรู้เท่าทันสิ่งที่จะเกิดขึ้น              
28 ปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน              

29 พิมพ์รายงานส่งคร ู              
30 เพิ่มสมรรถภาพทางกายของตนเอง              

31 รักษาตัวเองให้สุขภาพแข็งแรง              
32 เล่าให้เพื่อนฟังถึงเรื่องราวท่ีไปอบรมมา              
33 ใช้ชีวิตเวลาไปท่องเที่ยวต่างประเทศ              
34 ดูแลจดับ้านเรือนใหส้ะอาดนา่อยู ่              

35 หาข้อมูลความรู้ทางอินเตอรเ์นต              
36 เพาะต้นไม้ขายหารายได้พิเศษ              

37 ตรวจดเูวลาไฟฟ้าในบ้านดับ              
38 สื่อสารพูดคุยกับชาวต่างชาต ิ              
39 ท าอาหารและขนมเลี้ยงดูคนในครอบครัว              

40 ออกแบบปกรายงานส่งคร ู              
41 ตกแต่งบ้านให้น่าอยู ่              

42 สเกตภาพคนร้ายเพื่อช่วยเหลือต ารวจ              
43 ดูแลคนป่วยในบ้าน              
44 จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ใน

โรงเรียน 
             

45 คิดดอกเบี้ยเวลากูเ้งินท าธุรกิจ              
46 จะจัดพิธีท าบุญที่บ้าน              
47 ท าหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมไทยในต่างแดน              

48 คิดค่าน้ ามันรถแตล่ะเดือน              
49 เขียนจดหมายสมัครงาน              

50 เปรียบเทยีบปริมาณและราคาก่อนซื้อ              
51 ต้องเรียนรูม้ารยาทในการเข้าสังคม              
52 ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัว              
53 เป็นไกด์น าชมสถานท่ีส าคัญตา่ง ๆ ของไทย              
54 ค านวณเงินในการแลกเปลี่ยนเงินตรา              
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ข้อที่ สถำนกำรณ ์

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
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ศึก
ษำ

 

สุข
- พ

ลศ
ึกษ

ำ 

ศิล
ปะ

 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ วิชำกำรงำนอำชีพ 

คอ
มฯ

 

เก
ษต

ร 

ปร
ะด

ิษฐ
์ 

งำ
นช

่ำง
 

งำ
นบ

้ำน
 

ธุร
กิจ

 

55 เขียนใบสมัครเรยีนต่อ              
56 เลือกน้ ายาล้างห้องน้ าท่ีไม่เป็นอันตราย              

57 เล่าประวัติศาสตร์ไทยใหลู้กหลานฟัง              
58 วิเคราะหส์่วนผสมของผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ              

 
 
 

 
 
 
1. ช่องวิชาใดท่ีไม่มีเครื่องหมาย เลย………………………………………………………… 
 

2. สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการท าใบงานนี้คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ นักเรียนจะน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรในการเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

44 

ใบงำน 
เรื่อง วิชำที่ฉันเรียนในชั้น ม.4 

ชื่อ......................................................นามสกุล.......................................ชั้นม………/..........เลขที่........... 
 

ค ำชี้แจง  ให้ระบุวิชาที่เรียนในชั้น ม. ........... จ าแนกประเภทตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ 
 
 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา ครูผูส้อน หน่วยกิต เกรด
เป้าหมาย 

เกรดที่
ได ้

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       

รายวิชาเพิ่มเติม 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา ครูผูส้อน หน่วยกิต เกรด
เป้าหมาย 

เกรดที่
ได ้

1       
2       
3       
4       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ครูผูส้อน ผลเปา้หมาย ผล 
ที่ได ้

1 กิจกรรมแนะแนว    
2 กิจกรรมนักเรียน    
3 กิจกรรมชุมนมุ    

4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

   

 
ใบควำมรู้ส ำหรับครูเรื่อง เกณฑ์กำรประเมินและกำรตัดสินผลกำรเรียน 

รายวิชาที่เรียนในชั้น ม. ......... ภาคเรียนที่ ………. 

เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ …… ที่ตั้งเป้าหมายไว้    คือ…………………………เกรดเฉลี่ยที่ได้จริง คือ……………..……………….. 
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1.  กำรประเมินผลสำระกำรเรียนรู้ 
 

ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย          ช่วงคะแนน 

4 ดีเยี่ยม 80 - 100 
3.5 ดีมาก 75 – 79 

3 ดี 70 – 74 
2.5 ค่อนข้างดี 65 – 69 

2 น่าพอใจ 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 – 59 
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50 – 54 

0 ต่ ากว่าเกณฑ์ 0 – 49 

 

หมำยเหตุ “ มส ”  หมายถึง  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 
   “ ร ”    หมายถึง  รอการตัดสิน  หรือยังตัดสินไม่ได้ 
   “ ผ ”    หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม และ      มี
ผลงานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   “ มผ ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

2.  กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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เกณฑ์พิจำรณำสรุปผลกำรประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
   ได้ผลการประเมินระดับดี 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน 1-4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
   ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้งคุณลักษณะ 8 คุณลักษณะ หรือ 
3. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไป จ านวน 5-7 คุณลักษณะ และมี       บาง
คุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง 8 คุณลักษณะ หรือ 
2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน 1-4 คุณลักษณะ และคุณลักษณะ 
   ที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่ 1 คุณลักษณะขึ้นไป 

3. กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียน 
         ตัวช้ีวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียน 

1. สามารถอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถจับประเด็นส าคัญล าดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน 
3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่านและวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ  
4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 
5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและ 

สมเหตุสมผล 
เกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 

 

ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยี่ยม (3) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

   ดี (2) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ผ่าน (1) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน (0) ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามีผลงาน 
ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
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3. กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าตามที่ก าหนด 
3. ผู้เรียนจะได้รับผลการประเมินกิจรรม “ผ” (ผ่านกิจกรรม) 
4. เมื่อไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อ 1 และ ข้อ 2 จะได้รับผลการประเมินกิจกรรม “มผ” (ไม่ผ่านกิจกรรม)   

และไม่สามารถจบหลักสูตรในแต่ละช่วงชั้น จนกว่าผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  4 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ         ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 
เรื่อง กำรส ำรวจนิสัยในกำรเรียน         จ ำนวน  2 ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  สำระส ำคัญ 
  ผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันไป ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับนิสัยในการเรียน      
การส ารวจนิสัยในการเรียนช่วยให้นักเรียนได้รู้จักนิสัยการเรียนของตนเอง และ มีแนวทางในการปรับปรุงตนเอง 
ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียน  
  

2.  สมรรถนะกำรแนะแนว  :  ด้ำนกำรศึกษำ 
 ข้อ 1 รู้ เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 

3.  จุดประสงค์  
       3.1 วิเคราะห์นิสัยการเรียนของตนเองได้   

3.2 บอกแนวทางในการพัฒนานิสัยการเรียนของตนได้ 
          

4. สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 การส ารวจนิสัยการเรียน 
 4.2 การพัฒนาแนวทางการเรียนของตนเอง 
 

5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน   
5.1 ใบงานเรื่อง แบบส ารวจลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน” 
5.2 ใบงานเรื่อง พัฒนาตนเพ่ือผลการเรียน 
5.3 นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง สร้างนิสัยการตั้งใจเรียน 

 

6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม 
ชั่วโมงท่ี 1 

        6.1 ครูถามนักเรียนว่าการเรียนที่จะได้ผลดีนั้นขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง 
         6.2 ครูถามนักเรียนว่านักเรียนทราบความหมายของค าว่านิสัยการเรียนหรือไม่  
   6.3 ครสูรุปความหมายและความส าคัญของนิสัยการเรียนให้กับนักเรียนฟังจากใบความรู้  

6.4 นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนิสัยการเรียนโดยทั่วไปของนักเรียนว่าเป็นอย่างไร จากนั้นร่วมกัน    
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
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ชั่วโมงท่ี 2 
6.5 ครูแจกใบงานเรื่องแบบส ารวจนิสัยการเรียน และอธิบายวิธีการท า  
6.6 ครูให้เวลานักเรียนท าให้เสร็จภายในเวลา 30 นาที  
6.7 เมื่อนักเรียนทุกคนท าแบบส ารวจนิสัยการเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูอธิบายวิธีการแปลผลให้กับ
นักเรียนทุกคน 
6.8  นักเรียนน าเสนอผลการวิเคราะห์นิสัยการเรียนของตนเอง และนิสัยการเรียนของนักเรียนเป็น
เช่นนั้นจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด รวมทั้งแนวทางในการพัฒนานิสัยการเรียนตนเอง 
6.9  ครูอธิบายการฝึกหัดนิสัยการเรียนว่ามีแนวท างอย่างไรจากใบความรู้เรื่อง สร้างนิสัยการตั้งใจเรียน 

ในห้องเรียน 
          6.10  นักเรียนท าใบงานเรื่อง พัฒนาตนเพ่ือผลการเรียน จากนั้นร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 

7.  สื่อ / อุปกรณ์  
 7.1  ใบความรู้เรื่อง สร้างนิสัยการตั้งใจเรียนในห้องเรียน 
7.2  ใบงานเรื่อง แบบส ารวจลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน 
7.4  แบบตรวจให้คะแนนแบบส ารวจลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน 
7.5  ใบงานเรื่อง พัฒนาตนเพ่ือผลการเรียน 

 

8. กำรวัดและประเมินผล 
 

  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
 

   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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    8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 
ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง สร้ำงนิสัยกำรตั้งใจเรียนในห้องเรียน 

 
    
1. แบ่งเวลำเป็น    
   

         เคล็ดลับข้อแรก ถึงแม้ว่าเราจะชอบเล่นเกมส์ อ่านการ์ตูน เล่นกีฬา ดูหนัง ฟังเพลง ช้อปปิ้ง ฯลฯ ขอแค่เรา
แบ่งเวลาให้เป็น เวลาไหนเล่นก็เล่น เวลาไหนเรียนก็เรียน จะเล่นวันละกี่ชั่วโมงก็ได้ แต่ขอบริหารเวลา       มาเรียน
นอกเหนือจากในห้องเรียนสักวันละ 30 นาที – 1 ชั่วโมง 
 

2.  ทบทวนล่วงหน้ำ - หลังเรียน เข้ำหัวไม่ต้องจ ำ 
 

          เชื่อว่าข้อนี้ถูกใจคนขี้เกียจจ าไม่น้อย เคล็ดลับง่าย ๆ อ่านล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียนสัก 10 - 15 นาที               
อ่านผ่าน ๆ แค่หัวข้อก็พอว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้าง พอตกเย็น ก็อ่านทบทวนผ่าน ๆ อีกรอบว่าวันนี้เราเรียน
อะไรไป วันต่อวัน มันจะเข้าไปอยู่ในหัวเองไม่ต้องออกแรงจ าให้เมื่อย แถมท าบ่อย ๆ มันจะประติดประต่อกันเอง
ทั้งเทอม 
 

3.  ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง 
 

       เชื่อว่าทุก ๆ คนก็เคย หรือยังมีดินพอกหางหมูอยู่ทั้งนั้น มันล าบากมากท่ีต้องมาตามแก้ดินพอกหางหมู 
บางครั้งใช้เวลามากกว่าเดิม 3 เท่าบ้าง 4 เท่าบ้าง  
 

4. ลงมือท ำโจทย์ แบบฝึกหัด กำรบ้ำน 
 

บางคนมองข้ามการท าโจทย์ และแบบฝึกหัดต่าง ๆ ไปโดยสิ้นเชิง แล้วกลับไปให้ความส าคัญกับการเรียน
เนื้อหา หรือทฤษฎีต่าง ๆ หลายคนท าแบบฝึกหัดข้อแรกที่ได้ท าคือในห้องสอบเท่านั้น แล้วมันจะท าได้ยังไง                  
พอออกมาจากห้องสอบก็น้ าตาตกในท าไม่เป็น นักฟุตบอลเก่ง ๆ อย่างเมสซี่ เขามีความลับในความเก่งซ่อนอยู่นั่น
คือ เขาใช้เวลาเรียนทฤษฎีนิดเดียว เอาให้ได้ครบสักรอบสองรอบก็พอ แล้วใช้เวลาที่เหลือไปทุ่มเทให้กับการซ้อม
ในสนาม (ท าแบบฝีกหัด) อย่างหนักทุกวัน ๆ  
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ใบงำน 
เรื่อง แบบส ำรวจลักษณะนิสัยและทัศนคติทำงกำรเรียน 

ค ำแนะน ำในกำรท ำแบบส ำรวจ 
 

แบบส ารวจชุดนี้มีจ านวน 100 ข้อ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่ท่านเคยปฏิบัติ และ                      
ความคิดเห็นในด้านการศึกษาเล่าเรียนของท่าน จึงไม่มีค าตอบใดถูกหรือผิด สิ่งส าคัญที่สุดคือ ขอให้ท่าน                
ตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่ท่านประพฤติปฏิบัติหรือตามท่ีท่านรู้สึกจริง ๆ  

การตอบแบบส ารวจนี้  ให้ท่านอ่านและพิจารณาข้อความทีละข้อ แล้วพิจารณาว่าท่านเคยปฏิบัติ                   
หรือมีความคิดเห็นความรู้สึกในเรื่องนั้นมากน้อยเพียงใด ใน 5 ล าดับต่อไปนี้ 

 

                    ก   หมายถึง   ปฏิบัติบ่อยครั้งที่สุด   หรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  ข   หมายถึง   ปฏิบัติบ่อยมาก        หรือเห็นด้วย 
  ค   หมายถึง   ปฏิบัติปานกลาง       หรือรู้สึกเฉย ๆ 
  ง   หมายถึง   ปฏิบัติบางครั้ง      หรือไม่เห็นด้วย 
  จ   หมายถึง   ไม่เคยปฏิบัติเลย      หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

โปรดท าลงในกระดาษค าตอบ และไม่ขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงในแบบส ารวจ 
 

1. ฉันพยายามที่จะแก้รายงาน ข้อสอบ การบ้านให้ถูกต้องตามที่อาจารย์ตรวจให้ 
2. ในเรื่องการเรียนฉันพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 
3. ฉันคิดว่าอาจารย์ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพราะท่านคิดว่าท่านรู้ดีกว่านักเรียน 
4. ฉันชอบเรียนวิชาที่ไม่ต้องมีการสอบเลย 
5. ฉันมักจะวางหัวข้อการเขียนรายงาน การบ้าน ฯลฯ ทิ้งไว้จนใกล้ถึงเวลาจึงจะท า 
6. ก่อนลงมือเขียนรายงานฉันต้องแน่ใจว่าเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะท านั้น ๆ อย่างแจ่มแจ้งเสียก่อน 
7. ฉันรู้สึกว่าถ้าอาจารย์ผู้สอนอารมณ์ไม่ดี ฉันจะเรียนไม่รู้เรื่อง 
8. ฉันเรียนหนังสือด้วยความสนุกสนานมากกว่าทุกข์ใจ 
9. ในชั่วโมงเรียน ฉันชอบชวนให้อาจารย์พูดนอกเรื่อง 
10. ในบทเรียนที่ยาก ๆ นั้นฉันจะอ่านซ้ าหลาย ๆ ครั้ง จนเข้าใจแล้วจึงผ่านไป 
11. ฉันคิดว่าการที่นักเรียนไม่กล้าซักถามอาจารย์ เพราะอาจารย์ถือตัว ไม่เป็นกันเอง หรือดุมากเกินไป 
12. ฉันมักขาดเรียนด้วยเหตุผลที่ไม่จ าเป็นนัก เช่น เมื่อมีงานบางอย่างที่ต้องท า หรือเมื่อต้องดูหนังสือใกล้สอบ

หรือไปธุระกับเพ่ือน ๆ 
13. ฉันชอบอ่าน ท างาน ท าการบ้านด้วยความมั่นใจและรับผิดชอบต่อตนเองโดยไม่ต้องมีใครบอก บ่น  

หรือบังคับ 
14. ฉันจะจดงานหรือขีดเส้นใต้ข้อความส าคัญที่อาจารย์เน้น 
15. ฉันคิดว่าอาจารย์ท าการสอนโดยไม่เตรียมตัวล่วงหน้า 
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16. ฉันรู้สึกยินดีเมื่อทราบว่าอาจารย์ไม่มาสอนหรือมีการงดเรียนในบางชั่วโมง 
17. มีปัญหาบางอย่าง เช่น ปัญหาการเงิน ปัญหาความรัก ความไม่เข้าใจกับพ่อแม่ ท าให้ฉันไม่สนใจ 

การเรียน 
18. ฉันชอบตื่นนอนแต่เช้า และอ่านหนังสือก่อนไปโรงเรียน 
19. ฉันมั่นใจว่า อาจารย์ที่มาสอนนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่ท่านสอนเป็นอย่างดี 
20. ฉันเชื่อว่า การได้สนุกสนาน และการท าให้คนอ่ืนมีส่วนร่วมสนุกด้วยนั้น มีความส าคัญมากกว่าการเรียน 
21. เมื่อเริ่มเรียน ฉันรู้สึกเหนื่อย เบื่อหน่าย และง่วงนอนเกินกว่าจะเรียนให้ได้ผลดี 
22. ในระหว่างสอบ ฉันลืมสูตร ค านิยาม และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ฉันเคยจ าได้หรือมีความรู้จริง ๆ 
23. ฉันคิดว่า อาจารย์ส่วนมากมีความล าเอียง ชอบนักเรียนที่รู้จักเอาใจท่าน 
24. ฉันคิดอยู่เสมอว่า สิ่งที่มีค่ามากท่ีสุด และอนาคตของฉันขึ้นอยู่กับความส าเร็จของการศึกษา 
25. ฉันเสียเวลาไปกับการพูดคุย อ่านหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ 

มากเกินไป 
26. เมื่อทราบก าหนดการสอบ ฉันจะวางแผนดูหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบทันที 
27. อาจารย์สอนเร็วจนฉันตามไม่ทัน ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย และท้อแท้ 
28. ฉันรู้สึกว่าเป็นการที่ไม่คุ้มค่าที่ต้องเสียเวลา เสียเงินในการเข้าเรียนในโรงเรียน 
29. ฉันไม่สามารถเขียนได้เหมือนอย่างที่คิดไว้เมื่อตอนสอบ ท าการบ้านหรือรายงานต่าง ๆ ที่อาจารย์สั่งจนท าให้

ต้องส่งงานล่าช้า หรือท าคะแนนได้ไม่ดี 
30. ในห้องเรียน ฉันพยายามหลบเลี่ยง หรือนั่งก้มหน้าเพ่ืออาจารย์จะได้ไม่ต้องถามปัญหาฉัน 
31. ฉันรู้สึกว่าการโต้แย้งกับอาจารย์ ท าให้กระทบกระเทือนต่อผลการเรียนของฉันเป็นอย่างมาก 
32. ฉันคิดว่า ได้เรียนวิชาที่มีประโยชน์ต่อตัวฉันน้อย 
33. ฉันไม่ค่อยมีความพยายาม หรือความอดทนที่จะใช้ความสามารถให้เต็มที่ในการท าการบ้าน รายงานหรือ

ข้อสอบ 
34. เมื่อต้องอ่านต าราที่มีเนื้อหายาวมาก ฉันจะหยุดเป็นช่วง ๆ และทบทวนถึงตอนส าคัญ ๆ ที่ได้อ่านแล้ว 
35. ฉันคิดว่าอาจารย์มักจะหลีกเลี่ยงการอภิปรายเรื่องราว และเหตุการณ์ปัจจุบันในชั้นเรียน 
36. ฉันพยายามปรับปรุงตนเองให้สนใจวิชาเรียนต่าง ๆ อย่างจริงจัง 
37. ฉันเป็นคนที่ขยันท างานอย่างสม่ าเสมอ 
38. หลังจากท่ีได้อ่านหนังสือไปหลายหน้าแล้ว ฉันก็ลืม และไม่สามารถจะระลึกถึงสิ่งที่อ่านผ่านไปได้ 
39. ฉันรู้สึกท้อแท้และเจ็บใจ เมื่ออาจารย์ต าหนิว่าฉันเป็นคนสะเพร่าท างานไม่เรียบร้อย 
40. วิชาที่เรียนบางวิชาน่าเบื่อหน่าย ฉันจึงใช้เวลาที่เรียนนั้น วาดรูปบ้าง เขียนจดหมายบ้าง พูดคุยกับเพ่ือนบ้าง  

หรือคิดถึงเรื่องต่าง ๆ แทนการฟังอาจารย์สอน 
41. ฉันมักใจลอยเวลาเรียนหนังสือ 
42. ฉันจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านไม่ค่อยได้ ซึ่งใจความส าคัญนี้มักจะปรากฏในข้อสอบภายหลัง 
43. ฉันรู้สึกว่าอาจารย์ให้การบ้านมากเกินไป จนท าให้นักเรียนที่เรียนปานกลางไม่สามารถท าให้เสร็จได้ทัน 
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44. ฉันเชื่อว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตแก่นักเรียน 
45. เป็นการยากที่จะคิดวางแผนการเขียนตอบให้ได้ดีในเวลาอันสั้น ฉันจึงท าคะแนนไม่ได้ดี 
46. ในการทบทวนบทเรียน ฉันใช้วิธีตั้งค าถามให้กับตัวเองมากกว่าการใช้วิธีอ่านไปเรื่อยๆ 
47. ฉันรู้สึกว่าอาจารย์หลายคนไม่มีความยืดหยุ่น ใจแคบ เอาแต่ใจตนเอง หรือชอบใช้อ านาจมากเกินไป 
48. ฉันเรียนได้ดีเฉพาะวิชาที่ฉันชอบเท่านั้น 
49. ถ้ามีการบ้านมากหรือยากกว่าปกติ ฉันมักจะไม่ท า หรือถ้าท าฉันจะท าเฉพาะส่วนที่ง่ายเท่านั้น 
50. ฉันมักประมาทเลินเล่อและมีความสะเพร่าในการท าการบ้าน เขียนรายงานหรือตอบข้อสอบ 
51. อาจารย์ของฉันไม่ได้อธิบายรายละเอียดให้เพียงพอในเรื่องที่ท่านสอนอยู่ 
52. ฉันขาดความสนใจในการเรียน จึงรู้สึกว่าเป็นการยากที่จะท าความเข้าใจเนื้อหาจากการอ่านหนังสือ 
53. ฉันท ารายงาน อ่านหนังสือที่อาจารย์สั่ง และท าการบ้านแต่ละวันเสร็จเสมอ 
54. ฉันมักใช้เวลากับการศึกษาวิชาหนึ่งวิชาใดท่ีชอบมากเกินไป จนมีเวลาเหลือน้อยส าหรับวิชาอ่ืนๆ 
55. ฉันรู้สึกว่าในเวลาท าข้อสอบ ถ้าอาจารย์มายืนดู ฉันจะไม่สามารถท าต่อไปได้ คิดไม่ค่อยออกหรือหยุดท า

ข้อสอบ 
56. การไม่ชอบอาจารย์บางคน ท าให้ฉันละเลยการเรียน 
57. เมื่ออาจารย์ต าหนิหรือวิจารณ์การบ้านหรือรายงานของฉันบ่อย ๆ ฉันรู้สึกไม่อยากท าส่ง หรือไม่ก็อยาก

หลีกเลี่ยงการส่งงาน 
58. ฉันชอบรับประทานขนมหรือคุยกับเพ่ือนในชั่วโมงเรียน 
59. ฉันคิดว่านักเรียนที่ถามค าถามหรือเข้าร่วมในการอภิปราย เป็นคนที่พยายามเอาใจอาจารย์ 
60. ฉันคิดว่าไม่จ าเป็นต้องเรียนมาก คนเราก็สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
61. ฉันมาโรงเรียนแต่เช้าและเข้าเรียนทันเวลาทุกครั้ง 
62. ฉันเตรียมสมุด แบบเรียน เครื่องเขียนและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนมาพร้อมทุกครั้งที่มีการเรียน 
63. ฉันมีความรู้สึกว่าอาจารย์ค านึงถึงเรื่องเกรดมากเกินไป ท าให้ลืมความมุ่งหมายที่แท้จริงของการศึกษา 
64. ฉันคิดว่าวิชาที่เรียนทุกวิชาสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ท้ังนั้น 
65. ฉันใช้เวลาในวันหยุดให้กับการเรียนมากกว่าการไปเที่ยวหรือสังสรรค์กับเพ่ือนฝูง 
66. อาจารย์วิจารณ์รายงานของฉันว่าวางแผนการเขียนไม่ดี หรือเขียนอย่างรีบร้อน สะเพร่า สกปรก   

ท าไม่เรียบร้อย 
67. การที่อาจารย์ใช้ภาษาถ้อยค าที่ฉันไม่เข้าใจมาอธิบาย ยกตัวอย่าง และใช้เทคนิคมากเกินไป ท าให้ฉันยิ่ง            

ไม่เข้าใจมากข้ึนไปอีก 
68. ฉันเชื่อว่าคนที่มีการศึกษาจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าคนที่ไม่มีการศึกษา 
69. ฉันจะเก็บรวบรวมรายงานทุกชิ้นในแต่ละวิชาไว้ด้วยกัน และน ามาจัดเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย 
70. ฉันจ ากฎการสะกดค า ค าจ ากัดความ หลักไวยากรณ์ สูตร ฯลฯ โดยไม่ท าความเข้าใจอย่างแท้จริงเสียก่อน 
71. ฉันรู้สึกว่าอาจารย์ไม่ใคร่จะเชื่อถือนักเรียน และมักคิดว่านักเรียนเป็นเด็กอยู่เสมอ 
72. เหตุที่ฉันไม่อยากมาเรียน เพราะฉันเรียนไม่ทันเพ่ือน 
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73. ถ้าฉันท ารายงานหรือท าการบ้านไม่เสร็จ ฉันจะขอลอกจากเพ่ือนเพ่ือให้มีงานส่งอาจารย์ 
74. ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านบทความต่าง ๆ เช่น เข้าใจเรื่องที่อ่านไม่ตรงกับความจริง หรือเข้าใจเรื่อง           

เพียงบางส่วน บางส่วนก็ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง 
75. ฉันรู้สึกว่าอาจารย์พยายามท าวิชาที่ง่ายให้กลายเป็นวิชาที่ยากส าหรับนักเรียน 
76. ฉันคิดว่าจะเรียนต่อไปให้สูงที่สุดเท่าที่โอกาสอ านวย 
77. ถึงแม้ว่างานที่อาจารย์มอบหมายให้ท าจะไม่น่าสนใจและน่าเบื่อหน่าย ฉันก็ตั้งใจท าจนส าเร็จเรียบร้อย 
78. ฉันรู้สึกเครียด และสับสนในขณะท าข้อสอบ และไม่สามารถตอบค าถามให้ได้ดีตามความสามารถของฉัน 
79. ฉันรู้สึกว่าการที่อาจารย์หัวเราะเยาะผลงานของนักเรียน เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้นักเรียนโกงหรือหลีกเลี่ยง

การท างาน 
80. ฉันคิดว่าความร่ ารวยสามารถซื้อต าแหน่งการงานได้ 
81. การที่ฉันเหนื่อยเกินไป อารมณ์เสียหรือมีความเศร้าใจ ท าให้ฉันไม่มีสมาธิในการเรียน 
82. ฉันตั้งใจเรียนอย่างสม่ าเสมอขณะที่อาจารย์สอน 
83. ฉันรู้สึกว่า ความชอบหรือความไม่ชอบนักเรียนของอาจารย์มีอิทธิพลต่อการให้เกรด 
84. ฉันรู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้ 
85. ถ้าการบ้านหรืองานที่อาจารย์มอบหมายให้ท านั้นยาก ฉันจะเพ่ิมความพยายามให้มากข้ึน 
86. เมื่อฉันจ าเป็นต้องขาดเรียน ฉันจะพยายามเรียนให้ทันโดยเร็วโดยที่อาจารย์ไม่ต้องเตือน 
87. ฉันรู้สึกว่าในขณะที่สอน อาจารย์ชอบพูดนอกเรื่องหรือพูดไร้สาระ 
88. แม้ว่าฉันไม่ชอบเรียนบางวิชา แต่ก็พยายามเอาใจใส่เพ่ือให้ได้เกรดดี 
89. เมื่ออาจารย์มอบหมายให้ค้นคว้าหรืออ่านหนังสือเพ่ิมเติม ฉันจะรีบเข้าห้องสมุดทันทีที่มีเวลาว่างจากการเรียน 
90. ฉันชอบคุยหรือถกเถียงปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนกับเพ่ือน ๆ 
91. ฉันคิดว่าอาจารย์มอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้านอกห้องเรียนมากเกินไป 
92. ฉันตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนวิชาใดท่ีเหมาะสมเพ่ือไปประกอบอาชีพได้ 
93. ฉันพยายามเรียนให้ดีขึ้น เมื่อสอบได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนๆ ในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
94. ฉันจะทบทวนบทเรียนหรืออ่านหนังสือล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวที่จะเรียนในวันถัดไป 
95. ฉันรู้สึกว่าอาจารย์บางคนใช้อารมณ์มากเกินไป พูดจาไม่สุภาพ บ่นจู้จี้ และดุมากเกินไป  

ท าให้นักเรียนไม่อยากเรียน 
96. แม้ว่าฉันจะชอบวิชาหนึ่งวิชาใดจริง ๆ ฉันเชื่อว่าจะท าคะแนนได้เพียงแค่ผ่านเท่านั้น 
97. ฉันใช้เวลาศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกห้องเรียนวันละ 1 - 2 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น 
98. ฉันท าบันทึกย่อไว้ทุกวิชาเพ่ือช่วยความจ า และสะดวกในการทบทวนบทเรียน 
99. ฉันพยายามเลือกที่นั่งหลังชั้นเวลาเรียน เพราะไม่ชอบเผชิญหน้ากับอาจารย์ 
100. หลังจากเปิดภาคเรียนได้เพียง 1 สัปดาห์ ฉันก็หมดความสนใจในวิชาที่เรียน 
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ชื่อ – นามสกุลนักเรียน ..........................................................................ชั้น .......... /........... เลขท่ี.................. 
 

ข้อ ก ข ค ง จ คะแนน ข้อ ก ข ค ง จ คะแนน ข้อ ก ข ค ง จ คะแนน ข้อ ก ข ค ง จ

1 26 51 76

2 27 52 77
3 28 53 78
4 29 54 79
5 30 55 80
6 31 56 81
7 32 57 82
8 33 58 83
9 34 59 84
10 35 60 85
11 36 61 86
12 37 62 87
13 38 63 88
14 39 64 89
15 40 65 90
16 41 66 91
17 42 67 92
18 43 68 93
19 44 69 94
20 45 70 95
21 46 71 96
22 47 72 97
23 48 73 98
24 49 74 99
25 50 75 100

 
 
  
 
 
 

กระดาษค าตอบแบบส ารวจลักษณะนิสัย และทัศนคติทางการเรียน 
 

คะแนน 
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1. นิสัยทำงกำรเรียน ประกอบด้วย 
 

 แรงจูงใจในการเรียน   ได้แก่ คอลัมน์ที่ 1   ตั้งแต่ ข้อ  1,5,9 ...........89,93,97 
 

 วิธีเรียน                  ได้แก่ คอลัมน์ที่ 2    ตั้งแต ่ข้อ  2,4,6 ..........94,98 
2. ทัศนคติในกำรเรียน ประกอบด้วย 

 

 การยอมรับในตัวครู    ได้แก่คอลัมน์ที่ 3    ตั้งแต่ข้อ 3,7,11 ……...91,95,99 

 การยอมรับคุณค่าของการศึกษา   ได้แก่คอลัมน์ที่ 4   ตั้งแต่ข้อ 4,8,12…........92,96,100 
กำรนับคะแนน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ข ค ง จ 
5 4 3 2 1 

คอลัมน์ 1 1 5 21 25 33 41 45 53 69 73 93      

คอลัมน์ 2 2 6 10 14 18 22 26 34 50 54 58 70 74 82 86 90 
คอลัมน์ 3 15 55 59 67 75 95           

คอลัมน์ 4 4 20 24 28 32 44 48 52 56 72 96 100     

แบบตรวจให้คะแนนแบบส ารวลักษณะนิสัย และทัศนคติทางการ
เรียน 
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กำรนับคะแนน 
 
 

 
 
กำรแปลผล 

 1 -  25 หมายถึง ต้องปรับปรุง

 26 - 50 หมายถึง พอใช้

51 - 75 หมายถึง ปานกลาง

76 - 100 หมายถึง ดี

 101 - 125 หมายถึง ดีมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ข ค ง จ 

1 2 3 4 5 

คอลัมน์ 
1 

9 13 17 29 37 49 57 61 65 77 81 85 89 97      

คอลัมน์ 
2 

30 38 42 46 62 66 78 94 98           

คอลัมน์ 
3 

3 7 11 19 23 27 31 35 39 43 47 51 63 71 79 83 87 91 99 

คอลัมน์ 
4 

8 12 16 36 40 60 64 68 76 80 88 84 92       
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ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกผลจากแบบส ารวจลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน  และพิจารณาเพ่ือการ 
  รู้จักและพัฒนาตนเองด้านการเรียนต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 1 
 

 
 

 

1. ลักษณะนิสัยทางการเรียน   มี 2 องค์ประกอบได้แก่ 
 

           1.1  แรงจูงใจในการเรียน   คะแนน .................  แปลผล..................................................                     

           1.2  วิธีการเรียน              คะแนน .................  แปลผล.................................................                     
   

     2.  ทัศนคติทางการเรียน         มี 2 องค์ประกอบได้แก่ 
 

          2.1  ทัศนคติต่ออาจารย์      คะแนน .................  แปลผล..................................................                    

          2.2  ทัศนคติต่อการศึกษา    คะแนน .................  แปลผล..................................................                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    การพัฒนาตนเองเพื่อผลการเรียน 
 

1. วิธีการพัฒนาลักษณะนิสัยทางการเรียน  

      

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

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

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

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

2. วิธีการพัฒนาทัศนคติทางการเรียน         

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

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

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

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

       
       
 

 

 

ใบงาน เรื่อง พัฒนาตนเพื่อผลการเรียน 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 5 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ                  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง เทคนิคกำรเรียนที่มีประสิทธิภำพ                  จ ำนวน  2  ช่ัวโมง 
 

 

1.  สำระส ำคัญ 

 การรู้จักการพัฒนาตน เพ่ือเพ่ิมทักษะทางการเรียน แหล่งเรียนรู้,uส่วนส าคัญในการส่งเสริม และพัฒนา
ด้านการเรียน แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและ มีประสิทธิภาพ 
 

2.  สมรรถนะกำรแนะแนว  :  ด้ำนกำรศึกษำ 
 ข้อ 2 มีค่านิยมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1  บอกวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพได ้ 
3.2  บอกวิธีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้ 

 

4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1  วิธีการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

4.2  วิธีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน 
5.1 ใบงานเรื่อง วิธีการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
5.2 ใบงานเรื่อง การใช้แหล่งการเรียนรู้ 
 

6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม 
ชั่วโมงที่ 1  
6.1  ครนู าสนทนา เรื่องวิธีการเรียนที่นักเรียนเคยปฏิบัติ เช่น การอ่านหนังสือ การเตรียมตัว

เรียน การแบ่งเวลาในละวัน 
6.2  แจกใบความรู้เรื่อง ทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนศึกษา ครูอธิบายเพิ่มเติม 

                    6.3  แจกใบงานเรื่อง วิธีปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพให้นักเรียนท า   
                    6.4  ขอนักเรียนอาสาสมัครอ่านใบงานของตนให้เพื่อนๆ ฟังและให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย  

6.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 2 
6.6 .ทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมา 
6.7  ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับความหมายของ“แหล่งการเรียนรู้” 
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6.8  ให้นักเรียนช่วยกันคิดชื่อแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนรู้จัก แล้วออกมาเขียนบนกระดาน            
โดยแยกเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

6.9  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 - 5 คน ระดมสมองบอกวิธีการแสวงหาข้อมูล โดยการท าใน 
ใบงานเรื่อง  การใช้แหล่งการเรียนรู้   

6.10  ให้นักเรียนออกมาน าเสนองานแต่ละกลุ่ม 
6.11  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

 
7. สื่อ/อุปกรณ์ 

7.1  ใบความรู้ เรื่อง ทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ   
7.2  ใบงานเรื่อง วิธีการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
7.3  ใบงานเรื่อง การใช้แหล่งการเรียนรู้ 

 
8. กำรประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรประเมิน 
     8.1.1  สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
     8.1.2  ตรวจใบงาน 
 

 8.2 เกณฑ์กำรประเมิน 
  8.2.1  สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
   

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความตั้งใจร่วมกิจกรรม  ให้ความร่วมมือกับกลุ่มในการอภิปรายแสดงความ

คิดเห็น  และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือกับกลุ่มหรือ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
   

 8.2.2  ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน บอกวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนและวิธีการแสวงหาข้อมูลได้ 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนและวิธีการแสวงหา
ข้อมูลได้ 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง ทักษะกำรเรียนที่มีประสิทธิภำพ 

 
ทักษะกำรเรียนที่มีประสิทธิภำพประกอบด้วย 

1. เทคนิคกำรอ่ำนต ำรำที่ดีที่สุด  คือ 

เทคนิค  SQ3R   :ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ 
S   =  Surveyส ารวจ 
Q  =  Question     ตั้งค าถาม 
R  =  Read            อ่าน 
R  =  Recite           ท่อง 
R  =  Review         ทบทวน 
 

รำยละเอียดของแต่ละขั้นตอน  มีดังนี้ 
1.1  ส ำรวจ (Survey) เมื่อเริ่มศึกษาวิชาหนึ่งวิชาใดในเบื้องต้นควรส ารวจต าราเล่มนั้น                  

เพ่ือดูแนวทางกว้างๆของต าราเสียก่อน  โดยอ่านค าน า  สารบัญ  จากนั้นควรส ารวจบทต่างๆของหนังสือ  โดยดู
ย่อหน้าแรก หัวข้อใหญ่  หัวข้อย่อยภายในบทเพื่อที่จะได้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าและตรงกับความต้องการหรือไม่ 

1.2  ตั้งค ำถำม (Question) เมื่อส ารวจเบื้องต้นแล้ว  ควรตั้งค าถาม ถามตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่
ผ่านสายตาว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง  มีปัญหาและข้อน่าคิดประการใด  ข้อเสนอแนะในการตั้งค าถาม ได้แก่ ใคร ที่ไหน 
ท าอะไร เมื่อไหร่ ท าไม ท าอย่างไร เพ่ือบังคับให้รู้จักไตร่ตรองก่อนที่จะศึกษาในรายละเอียดต่อไป 

1.3  อ่ำน (Read) เป็นการอ่านอย่างละเอียด เพ่ือหาค าตอบให้กับค าถามที่ตั้งไว้เพ่ือจะเข้าใจ
หัวใจของเรื่อง ประเด็นหลัก  ประเด็นรอง  และรายละเอียดปลีกย่อย  เพื่อจะช่วยให้เข้าใจจดจ าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.4  ท่อง (Recite) หลังจากอ่านจบแต่ละบท แต่ละตอน แต่ละหัวข้อ ให้หยุดเป็นระยะเพ่ือ
ทบทวนว่าอ่านอะไรไปบ้าง เมื่อท่องทวนความจ านี้ก็คือ การรวบรวมความรู้เข้าไปเก็บไว้ในสมองอย่างถาวร 

1.5  ทบทวน (Review) คือ การตรวจสอบความถูกต้องซึ่ งเป็นสิ่ งส าคัญที่ควรปฏิบัติ                      
อย่างสม่ าเสมอให้เป็นกิจนิสัย การทบทวนควรท าภายหลังอ่านต าราเล่มนั้นจบโดยเร็วที่สุด 
2. เทคนิคกำรจ ำ 

2.1  พยายามท าความเข้าใจกับเนื้อหานั้นให้ได้ จงอย่าจ าในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ 
2.2  เชื่อมโยงเนื้อหาใหม่ ๆ กับสิ่งที่ไปเรียนไปแล้ว 
2.3  เลือกจ าเฉพาะเนื้อหาที่ส าคัญ 
2.4  จัดเนื้อหาอย่างมีระบบ ใช้แผนภาพ  แผนภูมิ  และตารางจะช่วยให้จ าได้ง่ายขึ้น 
2.5  การท่องหรือเขียนหรือท าซ้ า ๆ หลายครั้งจะช่วยให้จ าได้มากข้ึน 
2.6  บทเรียนที่ยาว ควรแบ่งเป็นส่วน ๆ 
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2.7  หลังชั่วโมงเรียนควรบันทึกให้เร็วที่สุด ถ้าท้ิงไว้อาจจะไม่เข้าใจเนื้อหานั้นเลย 

3. เทคนิคกำรจดค ำบรรยำย 
3.1  ขณะฟังค าบรรยาย ควรฟังอย่างตั้งใจและคิดตามไปด้วย 
3.2  จับประเด็นส าคัญจากค าบรรยาย 
3.3  จดให้ได้เนื้อความมากที่สุดแต่ไม่ใช่ทุกค าพูดโดยไม่กลั่นกรอง 
3.4  จดให้เร็วที่สุด โดยใช้สัญลักษณ์หรือค าย่อเข้าช่วย 
3.5  ควรจดให้มีระเบียบทั้งหัวข้อใหญ่ และหัวข้อรอง โดยใช้ตัวเลขก ากับ 
3.6  การย่อหน้า เว้นช่องว่าง ขีดเส้นใต้ แบ่งช่องไฟ จะช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้น 
3.7  เมื่อผู้บรรยายพูดเร็วเกินไป ควรเว้นว่างไว้ก่อน การหันไปถามเพ่ือนจะท าให้ทั้งเขา และเรา

เสียสมาธิ 
3.8  ควรบันทึกครั้งที่ และวันที่ฟังบรรยายทุกครั้ง 
3.9  จดบันทึกวิชาเดียวกันใช้เล่มเดียวกัน อย่าจดปนกับวิชาอ่ืน 
3.10  ทบทวนดูบันทึก ค าบรรยายในวันเดียวกันจะช่วยให้จ าเรื่องได้ดีขึ้น 

4.เทคนิคกำรท ำบันทึกย่อ 
4.1 อ่านและท าความเข้าใจ เนื้อหาที่ส าคัญ สรุปสาระส าคัญในแต่ละย่อหน้า หรือแต่ละหัวข้อ 
4.2  จดอย่างสั้น และกระชับความ 
4.3  จดให้ครอบคลุมเนื้อหา 
4.4  ใช้ภาพประกอบง่ายๆ เพ่ือช่วยให้เข้าใจได้เร็วขึ้น 
4.5  ลอกข้อความที่อ่านลงในบันทึกย่อ 
4.6  ควรจดชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ชื่อบท และระบุหน้าของต ารา เพ่ือจะได้ย้อนกลับไปทบทวน

รายละเอียดได้ใหม่ 
5.กำรขีดเส้นใต้และจดในต ำรำ 

เพ่ือเน้นความส าคัญของเนื้อหาในการขีดควรใช้ปากกาสีต่าง ๆ เน้นเฉพาะข้อความที่ส าคัญเพ่ือย้ า                  
ให้เห็นถึงประเด็นที่ส าคัญของเรื่อง นอกเหนือจากนี้อาจเขียนวงกลมล้อมค าที่ส าคัญ ท าเครื่องหมายต่าง ๆ                 
เช่น สี่เหลี่ยม ดอกจันประกอบ  อย่าหวงต าราที่เราเป็นเจ้าของ  การเก็บรักษาต าราให้ดูเหมือนใหม่อยู่เสมอโดย            
ไม่ยอมขีดเขียนนั้น นับเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ 
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ใบงำน 
เรื่อง วิธีกำรปฏิบัติตนเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนที่มีประสิทธิภำพ 

 

ชื่อ............................................นามสกุล...................................................ชั้น ม………/..........เลขที่........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ให้นักเรียนสรุปแผนที่ความคิดที่จะท าใหก้ารเรียนของตนเองมีประสิทธิภาพ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  6 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ               ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง กำรพัฒนำตนอย่ำงมีประสิทธิภำพ      จ ำนวน  3  ชั่วโมง  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      

1. สำระส ำคัญ   
บุคคลต่างมีลักษณะส่วนตนที่หลากหลาย การรู้ จักและยอมรับคุณลักษณะของตน ทั้ งข้อดี                           

และข้อบกพร่องจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาข้อดีและปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองได้ 
 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว  :  ด้ำนกำรศึกษำ 
 ข้อ 2  มีค่านิยมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้   

3.1 บอกคุณลักษณะข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองได้ 
3.2 บอกวิธีการพัฒนาและปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองได้ 

 
4. สำระกำรเรียนรู้ 

4.1 คุณลักษณะข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง 
4.2 วิธีการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 

 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน 

5.1 ใบงานเรื่อง บันได 5 ขั้นของชีวิต 
5.2 ใบงานเรื่อง นี่แหละตัวฉัน 
5.3 ใบงานเรื่อง แม้นความดีเพียงเล็กน้อยก็ต้องท า 

 
6.วิธีกำรจัดกิจกรรม 

ชั่วโมงที่ 1 
6.1 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 7 - 9 คน แต่ละกลุ่มนั่งเป็นวงกลม ครูแจกกระดาษคนละหนึ่งแผ่นนักเรียน

เขียนชื่อมุมบนขวา และพับกระดาษเป็น 2 ส่วน ด้านซ้ายเขียนข้อดี ด้านขวาเขียนข้อบกพร่อง จากนั้นให้ส ารวจ
และเขียนข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองบนกระดาษ ภายใน 2 นาที แล้วติดกระดาษไว้ด้านหลังของตน จากนั้น
ให้นักเรียนนั่งหันไปทางซ้ายมือ แล้วเขียนข้อดีและข้อบกพร่องบนกระดาษของเพ่ือนที่นั่งอยู่ข้างหน้าตนเอง                 
คนละ 1 ข้อ   
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6.2 ให้นักเรียนพิจารณาข้อดี ข้อบกพร่อง สุ่มสอบถามความรู้สึกนักเรียนกลุ่มละ 1 คน ถึงข้อดีและ
ข้อบกพร่อง 

6.3 ด าเนินกิจกรรมเทียนโดยครูจุดเทียนไข ให้นักเรียนดูประมาณ 1 นาที แล้วดับเทียนไขจากนั้นหัก 
เทียนไขแล้วจุดเทียนไขที่หักข้ึนมาใหม่อีกครั้งให้นักเรียนพิจารณาประมาณ 1 นาท ี

6.4 ครูตั้งค าถามว่า “นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้าง จากกิจกรรมที่ให้ดู“ให้นักเรียนเขียนลงในสมุด ประมาณ 
5 บรรทัด จากนั้นให้อ่านให้เพ่ือนฟังและครูเลือกตัวอย่างที่สรุปได้ความหมายครบถ้วน อ่านให้นักเรี ยนทั้งห้องฟัง 
แล้วครูสรุปดังนี้ “คุณค่าของเทียนไข คือ การให้แสงสว่าง ไม่ว่าเทียนไขนั้นจะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์อย่างไรแต่
เมื่อถูกจุดขึ้นก็ให้แสงสว่าง ให้คุณค่าเหมือนกัน เปรียบเหมือนคนเรา ไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตา การศึกษา หรือฐานะ
ความเป็นอยู่แตกต่างกันอย่างไร สิ่งที่ส าคัญคือการได้ให้ประโยชน์ต่อสังคมคนทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง            
ในตนเองและก็สามารถปรับปรุงข้อด้อยและพัฒนาข้อดีเหล่านั้น เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีต่อไปในสังคม” 

6.5 ครูแจกใบงานเรื่อง นี่แหล่ะตัวฉัน ให้นักเรียนท า และให้ออกมารายงานหน้าชั้นเรียน  
6.6 ครูสรุปจากสิ่งที่นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นกล่าวได้ว่าทุกคนมีความตั้งใจที่ดีอยู่ในหัวใจซึ่ง                 

สิ่งนี้คือพ้ืนฐานที่ส าคัญในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและประสบความส า เร็จในชีวิตคนเราทุกคน                    
มีทั้งข้อดีและข้อบกพร่องในตนเองเราต้องเข้าใจในตัวตนทั้ง 2 ด้าน และพัฒนาข้อดีและปรับปรุงข้อบกพร่อง
เพ่ือให้มีชีวิตที่ดีบนวิถีทางที่ถูกต้อง 

 
ชั่วโมงที่ 2 

 6.7 ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา แม้นักเรียนจะมีความแตกต่างกันอย่างไรแต่คุณค่าสิ่งที่ส าคัญคือ                     
การท าตัวให้มีประโยชน์เหมือนเทียน แม้จะเป็นเทียนที่สมบูรณ์หรือเทียนที่หักก็ยังให้แสงสว่างได้เสมอ 

6.8 ครูด าเนินกิจกรรมแม้นความดี เ พียงเล็กน้อยก็ต้องท า โดยให้นักเรียนนั่ งตัวตรง สงบนิ่ ง                           
แล้วหลับตา ครูเปิดเพลง เดินตามพ่อ ให้นักเรียนฟังจนจบเนื้อเพลง   

6.9 นักเรียนร่วมกันอภิปราย/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลง ซึ่งเป็นการตั้งปณิธานจะท าความดีแม้
เพียงเล็กน้อยหากเทียบกับพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 6.10 ครูให้นักเรียนทบทวนตนเองว่า ได้ท าความดีอะไรบ้างส่งผลดีต่อตนเอง คนรอบข้างและสังคม
อย่างไรบ้าง แจกใบงานเรื่อง “แม้ท าความดีเพียงน้อยนิด ก็ต้องท า” โดยยกตัวอย่างประกอบด้วย 

6.11 ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปผลของการท าความดีแม้เพียงเล็กน้อย (แนวทางการสรุป คือ         
การท าความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสังคมส่วนรวม แม้เราเป็นเพียงคนเล็กๆ แต่ก็สามารถมี
ส่วนร่วมในการท าให้สังคมและประเทศชาติพัฒนาและมีความมั่นคง ประเทศชาติมั่นคง เจริญรุ่งเรืองก็ส่งผล
ย้อนกลับมายังคนในชาติซึ่งก็รวมถึงตัวเราด้วย ดั่งสุภาษิตที่กล่าวว่า“อย่าเห็นเป็นความดีเล็กน้อยแล้วไม่ท า                  
อย่าเห็นเป็นความชั่วเล็กน้อยแล้วท า”) 
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ชั่วโมงที่ 3 
 

6. 12 ครูด าเนินกิจกรรมฉันพัฒนาได้ โดยครูอ่านบทกวี “หิ่งห้อย”  
“เป็นดาวนั้นก็สวยดีอยู่หรอก   แต่เป็นหินดินหมอกแต้มสีสรร 

 หิ่งห้อยสิคือแสงแห่งชีวัน   ที่กรองกลั่นสีสรรจากวิญญาณ 
           หากเธอเลือกเป็นหิ่งห้อย   แทนดาวลอยสูงศักดิ์อรรคฐาน 
           เธอมีสิทธิมีความหวังอหังการ    มีสิทธิผ่านที่มืดซึ่งขาดดาว” 

6.13 ทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมา  ว่าแม้กิจกรรมที่เราคิดว่าเป็นสิ่งเล็ก ๆน้อย ๆ ในชีวิตประจ าวัน
ก็ล้วนมีคุณค่าและมีความส าคัญ ส่งผลยิ่งใหญ่อย่างที่เราคาดไม่ถึง ดังนั้น ทุกคนควรตั้งใจ  ท าหน้าที่ของตนเอง             
ให้ดีที่สุดอันจะท าให้สังคมโดยรวมมีความสุขต่อเนื่องกันไป 

6.14 ให้นักเรียนท าใบงาน บันได 5 ขั้นของชีวิต ตอนที่ 1 ให้ทบทวนพัฒนาการวิเคราะห์ความสามารถ
ของตนเองในแต่ละช่วงอายุพร้อมทั้งทบทวนความรู้สึกที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองในแต่ละช่วงวัย
ของชีวิต 

6.15 ให้นักเรียนวิเคราะห์ความต้องการของตนเองในปัจจุบัน ว่ามีสิ่งใดที่อยากท ามากที่สุด  และวางแผน
ปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

6.16 นักเรียนช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม/น าเสนอใบความรู้ เรื่อง การพัฒนาตนเองโดย
ใช้หลัก 4 Self 

6.17 ครูเพ่ิมเติมข้อคิดที่นักเรียนช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

7. สื่อ / อุปกรณ์ 
 7.1  บทกวี/เพลงที่แสดงถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง เช่น เพลงเดินตามพ่อ 
          7.2  บทกวีหิ่งห้อย 
 7.3  เทียนไขและไม้ขีดไฟ 
 7.4  สมุดและปากกา 
 7.5  ใบงานเรื่อง นี่แหละตัวฉัน 

7.6  ใบงานเรื่อง แม้นความดีเพียงเล็กน้อยก็ต้องท า 
7.7  ใบงานเรื่อง บันได 5 ขั้นของชีวิต 
7.8  เอกสารเรื่อง เทคนิคการพัฒนาตน (เอกสารอ่านเพิ่มเติมส าหรับครู) 
7.9 ใบความรู้เรื่อง การพัฒนาตนเองโดยใช้หลัก 4Self 

 

8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
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           8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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                                                ใบงำน 

                                                   เรื่อง นี่แหละตัวฉัน 

 

ชื่อ.............................................นามสกุล...............................................ชั้น ม……../..........เลขที่........... 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนส ารวจตนเองว่ามีข้อดี และข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง พร้อมกับวิเคราะห์ว่าคุณสมบัติ               

เหล่านั้น มีส่วนส่งเสริมหรือสร้างปัญหาแก่นักเรียนอย่างไร โดยเขียนลงในตาราง 

ข้อดีของฉัน ส่งเสริมชีวิตฉันดังนี้ ข้อบกพร่องของฉัน เป็นอุปสรรคในชีวิตฉันดังนี้ 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ข้อสรุปที่ได้จำกกิจกรรม 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................................................................................... .......................... 
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                                                  ใบงำน 

                                          เรื่อง แม้นควำมดีเพียงเล็กน้อย ก็ต้องท ำ 

ชื่อ............................................นามสกุล.................. ..........................................ชั้น ม………/........เลขที่........... 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนการกระท าในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 10 กิจกรรม ลงในตาราง จากนั้นวิเคราะห์ถึง

ประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อตนเอง และผู้อ่ืน และสรุปสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ 

ควำมดีที่ฉันท ำ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ตัวเอง พ่อแม่ ประเทศชำติ/สังคม 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

สรุป จำกกิจกรรมข้ำงต้น นักเรียนได้ข้อคิดอย่ำงไรบ้ำง

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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ใบงำน 
เรื่อง บันได 5 ข้ันของชีวิต 

 
ชื่อ..............................................นามสกุล........................................ชั้น ม...... ./..........เลขที่........... 

 
ค ำชี้แจง ตอนที ่1  ให้นักเรียนทบทวนพัฒนาการของตนเองในแต่ละช่วงอายุ ดังตารางและสรุปสิ่งที่ได้รับจาก
กิจกรรมนี้ 
 

 
 
 

   ระดับชั้นมัธยมปลาย  
สิ่งที่ภาคภูมิใจ............................................ 
ท าได้อย่างไร.............................................. 
ท าได้แล้วรู้สึกอย่างไร.................................. 

 
 
 

  ระดับมัธยมต้น 
สิ่งที่ภาคภูมิใจ 

 

 
สิ่งที่ภาคภูมิใจ.................................. 
ท าได้อย่างไร.................................... 
ท าได้แล้วรู้สึกกับตัวเองอย่างไร..................... 
....................................................................... 

 
 
 

 ระดับประถม  
สิ่งที่ภาคภูมิใจ 

 

 
................................................................... 
ท าได้อย่างไร.............................................. 
ท าได้แล้วรู้สึกกับตัวเองอย่างไร................. 

 

 
 
 

ระดับอนุบาล 
สิ่งที่ภาคภูมิใจ 

 

 
...................................................................... 
ท าได้อย่างไร................................................. 
ท าได้แล้วรู้สึกกับตัวเองอย่างไร.................... 

  

ก่อนเข้าอนุบาล 
สิ่งที่ภาคภูมิใจ 

 

 
............................................................. 
ท าได้อย่างไร........................................ 
ท าได้แล้วรู้สึกกับตัวเองย่างไร.............. 

   

 
 

http://images.thachapol.multiply.com/image/20/photos/15/600x600/16/T018.JPG?et=zu3rkVbWij9vEEwudL80sg&nmid=66405581
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ค ำชี้แจง  ตอนที่2 ให้นักเรียนวิเคราะห์ความต้องการของตนเองว่า ปัจจุบันนักเรียนอยากท าสิ่งใดมากที่สุดและ

วางแผนว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

 

 

                                 ส่ิงท่ีฉันอยำกท ำมำกที่สุดในชั้น ม......................... 

 

 

    

 

 

 

http://images.thachapol.multiply.com/image/20/photos/15/600x600/16/T018.JPG?et=zu3rkVbWij9vEEwudL80sg&nmid=66405581
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เอกสำรเพิ่มเติมส ำหรับครู  
เรื่อง เทคนิคกำรพัฒนำตน 

ควำมหมำยของกำรพัฒนำตน 

การพัฒนาตน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า self-development แต่ยังมีค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า
การพัฒนาตน และมักใช้แทนกันบ่อยๆ ได้แก่การปรับปรุงตน ( self- improvement)  การบริหารตน                        
(self-management) และการปรับตน (self-modification) หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสม              
เพ่ือสนองความต้องการและเป้าหมายของตนเองหรือเพ่ือให้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมคาดหวัง 

ควำมหมำยที่ 1 การพัฒนาตนคือการที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม
เหมาะสมกว่าเดิม ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพ่ือสนองความต้องการแรงจูงใจ หรือเป้าหมาย
ที่ตนตั้งไว้ 

ควำมหมำยที่ 2 การพัฒนาตนคือการพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นทั้งร่างกายจิตใจ อารมณ์ และ
สังคม เพ่ือให้ตนเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ตลอดจนเพ่ือการด ารงชีวิตอย่าง
สันติสุขของตน 

แนวคิดพื้นฐำนในกำรพัฒนำตน 

บุคคลที่จะพัฒนาตนเองได้จะต้องเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเองโดยมีความ
เชื่อหรือแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตนที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาตนเองประสบ
ความส าเร็จแนวคิดท่ีส าคัญมีดังนี้ 

    1.มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเองท าให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนได้ใน  
เกือบทุกเรื่อง 
                        2.ไม่มีบุคคลใดที่มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้านจนไม่จ าเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใดๆอีก 
                        3.แม้บุคคลจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองได้ดีที่สุดแต่ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ในบางเรื่องยัง
ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการพัฒนาตนการควบคุมความคิดความรู้สึกและการกระท าของตนเองมี
ความส าคัญเท่ากับการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอก 
                        4.อุปสรรคส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเองคือการที่บุคคลมีความคิดติดยึด    
ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการกระท าจึงไม่ยอมสร้างนิสัยใหม่หรือฝึกทักษะใหม่ๆท่ีจ าเป็นต่อตนเอง 
                        5.การปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถด าเนินการได้ทุกเวลาและอย่างต่อเนื่องเมื่อพบ
ปัญหาหรือข้อบกพร่องเก่ียวกับตนเอง 
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ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำตน 

บุคคลล้วนต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรืออย่างน้อยก็ต้องการมีชีวิตที่เป็นสุขในสังคมประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายและความต้องการของตนเองพัฒนาตนเองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
โลกการพัฒนาตนจึงมีความส าคัญดังนี้ 

ก. ควำมส ำคัญต่อตนเอง จ าแนกได้ดังนี้ 

     1. เป็นการเตรียมตนให้พร้อมในด้านต่างๆเพ่ือรับกับสถานการณ์ท้ังหลายได้ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
     2. เป็นการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่อง และพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสมขจัดคุณลักษณะที่ไม่ต้องการออกจาก
ตัวเองและเสริมสร้างคุณลักษณะที่สังคมต้องการ 
     3. เป็นการวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้อย่างมั่นใจ 
     4. ส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนสูงให้ขึ้น มีความเข้าใจตนเองสามารถท าหน้าที่ตามบทบาทของตนได้
เต็มศักยภาพ 

ข. ควำมส ำคัญต่อบุคคลอ่ืน 

เนื่องจากบุคคลย่อมต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันการพัฒนาในบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลต่อบุคคลอ่ืนด้วย
การปรับปรุงและพัฒนาตนเองจึงเป็นการเตรียมตนให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้อ่ืนทั้งบุคคลในครอบครัวและเพ่ือน
ในที่ท างานสามารถเป็นตัวอย่างหรือเป็นที่อ้างอิงให้เกิดการพัฒนาในคนอ่ืนๆ ต่อไปเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งชีวิต
ส่วนตัวและการท างานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในชุมชนที่จะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ค. ควำมส ำคัญต่อสังคมโดยรวม 

ภารกิจที่แต่ละหน่วยงานในสังคมต้องรับผิดชอบล้วนต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน
การที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อพัฒนาการของรูปแบบการท างานหรือเทคโนโลยี
การพัฒนาเทคนิควิธี หรือวิธีคิดและทักษะใหม่ๆที่จ าเป็นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพของ
ผลผลิตท าให้หน่วยงานนั้นสามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพ และประสิทธิภาพกับสังคมอ่ืนได้สูงขึ้นส่งผลให้เกิดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(ที่มา  ผศ.วินัย เพชรช่วยhttp://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Self_Development.htm) 
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ใบควำมรู้ 

เรื่อง เทคนิคกำรพัฒนำตนเองด้วยหลัก 4 Self 
 

ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี        
การสื่อสาร สภาพเศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่มีการส่งถ่ายถึงกันและกันเร็วขึ้น และจากการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เองจึงเป็นเสมือนพลังผลักดันให้คนแต่ละคนต่างต้องตระหนักถึงความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลง อันท าให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ เสมอเพ่ือให้ตนมีความพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง 

ผู้ที่ พัฒนาตนเองย่อมเป็นบุคคลที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับความก้าวหน้าใน                     
สายอาชีพ ได้รับค ายกย่อง สรรเสริญมากกว่าผู้ที่อยู่ไปวัน ๆ โดยไม่สนใจที่จะพัฒนาความรู้และความสามารถของ
ตนเอง ดังนั้นหากมีความต้องการที่จะประสบผลส าเร็จในชีวิตการเริ่มต้นที่จะพัฒนาตนเองโดยไม่พ่ึงพาผู้อ่ืนเป็นสิ่ง
ที่ควรกระท าเป็นอย่างยิ่งต้องตระหนักอยู่เสมอว่า “ชีวิตเรา เราเป็นผู้เลือกที่จะลิขิตหรือเลือกเส้นทางในการ
ด าเนินชีวิตเอง” อย่าปล่อยให้ผู้อ่ืนมาเป็นผู้มีอิทธิพลและชี้น าการด าเนินชีวิตของตัวเรา 

การพัฒนาตนเองให้พบกับความส าเร็จในชีวิตนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความมุ่งมั่นของตัวเอง              
หลักปฏิบัติตนอย่างง่ายๆ ที่สามารถท าได้ด้วยแนวคิดของ 4 Self ดังต่อไปนี้ 

 
Self Awareness 
 

 1. ตระหนักรู้ในควำมต้องกำรของตนเอง (Self Awareness) มีข้ันตอนดังนี้ 
 

 ขั้นตอนที่ 1 ตระหนักในเป้าหมายของชีวิต เริ่มต้นค้นหาว่าส่วนลึก ๆ แล้วต้องการอะไรกันแน่                     
เป็นการตระหนักในเป้าหมายที่อยากจะมีและอยากจะเป็นในอนาคตข้างหน้า เช่น บางคนอยากมีความสุข บางคน
อยากจะประสบความส าเร็จในการท างาน บางคนอยากมีร้านเล็ก ๆ เป็นของตนเองเป็นต้น และเม่ือตระหนักรู้แล้ว
ว่าเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการจะไปนั้นคืออะไร  
 ขั้นตอนที่ 2 ควรส ารวจต้นเหตุ คือส ารวจตนเองลึกลงไปอีกว่าต้นเหตุที่จะท าให้ฝันหรือเป้าหมายเกิด
ขึ้นมาได้นั้นคืออะไร เช่น อยากมีความสุข แล้วความสุขจะเกิดขึ้นจากอะไร เป็นต้น  
 ขั้นตอนที่ 3 ส ารวจหาแนวทางเมื่อตระหนักรู้ว่าอะไรคือเหตุผลลึก ๆ ของเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นแล้ว 
ขั้นตอนถัดไปก็คือคุณควรคิดไตร่ตรองดูว่าจะท าอย่างไรให้ฝันนั้นเป็นจริงเช่น หากคุณคิดว่าการเรียนต่อปริญญา
ตรี อันน ามาซึ่งความภาคภูมิใจในส่วนลึก ๆ ของคุณเองและคนรอบข้าง  
  ขั้นตอนที่ 4 ส ารวจความพร้อม เพ่ือส ารวจว่าตนเองว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเวลา และงบประมาณ
มากน้อยแค่ไหนหากคุณคิดว่าคุณพร้อมแล้ว คุณก็ควรเริ่มคิดต่อไปว่าจะต้องท าอย่างไรบ้าง ในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีให้ได้ นั่นก็คือการตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมและติดต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้ารับการทดสอบ
ต่อไป 
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Self Discipline 
 

 2. ตระหนักรู้หนทำงสู่ควำมส ำเร็จ (Self Discipline) หรือ Self แห่งความมีวินัย Self  ตัวนี้จะบอก
คุณว่าหนทางของความส าเร็จในเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น ไม่ใช่เป็นหนทางของถนนเรียบแต่เป็นหนทางของถนนที่
ขรุขระซึ่ งคุณเองจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เหมือนกับการขึ้นภู เขาที่ คุณจะต้อง                                  
ค่อย ๆ ไต่ขึ้นไปเพ่ือให้ไปถึงยอดเขา และการขึ้นไปสู่ยอดเขาให้ได้นั้น คุณอาจจะต้องพบเจอกับ หน้าผา                               
ที่สูงชัน ก้อนหินที่ขวางทางคุณอยู่ และเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะขึ้นไปสู่ยอดเขานั้นให้ได้คุณจะต้องมีวินัย                
ในตนเองว่าคุณจะต้องท าให้ได้เพ่ือไปสู่ชัยชนะที่วาดฝันไว้ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม                 
ซ่ึง Self ตัวนี้จะเป็นพลังผลักดันให้คุณสร้างวินัยในการปฏิบัติตนให้ไปสู่ความฝันที่ก าหนดขึ้นไม่ย่อท้อหรือหวั่นไหว
ไปซะก่อนกับปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการเปลี่ยนเป้าหมายของตนเอง เช่น หากคุณได้รับการคัดเลือก  เข้าศึกษาต่อ
ปริญญาตรีแล้วล่ะก็ แน่นอนว่าคุณจะต้องเจอะเจอกับปัญหาสารพัด ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ไม่อาจแบ่งสรรให้กับการ
เรียนได้ ปัญหาเรื่องแฟนหรือคนในครอบครัวไม่ชอบใจที่คุณไม่ให้เวลากับพวกเขา ปัญหางบประมาณมีจ ากัด 
ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลให้คุณคิดไปเองว่าตนเรียนไม่ไหวอย่างแน่นอน นั่นก็คือคุณพยายามหาเหตุผลสนับสนุนว่า
คุณไม่สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ เป็นต้น แต่หากคุณมี Self แห่งวินัย ในตนเองแล้วล่ะก็                         
Self ตั วนี้ จะ เป็นพลั งผลั กดัน ให้ คุณสร้ า งวินั ย ในการปฏิบั ติ ตน ให้ ฟันฝ่ าปัญหาที่ เ กิ ดขึ้ น  ด้ วยการ                             
จั ดสรร เวลาให้ เหมาะสมและการบั งคับตนเอง ให้ มี วิ นั ยพอที่ จ ะปฏิบัติ ตนตามเวลาที่ ก าหนดขึ้ น 
 

Self  Improvement 
 

 3. ตระหนักรู้หนทำงแห่งกำรพัฒนำตนเอง (Self Improvement) Self ที่สามนี้จะเป็นเสมือนตัว                 
จุดประกายให้คุณมีความรู้และความสามารถในการสานฝันที่ก าหนดขึ้นให้เป็นจริงได้ Self ตัวนี้จะท าให้คุณเริ่ม
ถามตนเองว่าคุณจะต้องพัฒนาตนเองในเรื่องใดบ้าง เพ่ือให้คุณมีศักยภาพเพียงพอที่จะท าให้เป้าหมาย                      
ของตนเองบรรลุผลส าเร็จ หากคุณมีหัวใจพร้อมที่จะพัฒนาแล้วนั้น ย่อมจะท าให้คุณมีแรงอึด มีพลังพอ                   
ที่จะปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอไม่คิดย่อท้อหรือหมดหวังที่จะเห็นผลส าเร็จของความฝันนั้น ๆ               
ของคุณเอง เช่น หากคุณมีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งคุณพบว่ามีความรู้ในวิชาที่เรียนไม่เท่ากับ
เพ่ือน ๆ คนอ่ืนแล้วล่ะก็ ความรู้สึกท่ีจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนั้นมีอยู่สองด้านนั่นก็คือ ด้านหนึ่งเป็นความรู้สึกทางลบ
คือ คุณจะเริ่มรู้สึกเบื่อ เซ็งไม่ชอบในสิ่งที่คุณเองได้เลือกไปแล้ว และความรู้สึกอีกด้านหนึ่งเป็นความรู้สึกใน
ทางบวก ซึ่ ง คุณ เองต้ องพยายามบอกตนเอง เ สมอว่ า คุณจะต้ อ ง พัฒนาความรู้ ที่ ยั ง ข าดห าย ไป                                 
ให้มีมากขึ้นให้จงได้ ความรู้สึกในทางบวกนี้จะเป็นพลังผลักดันให้คุณหาหนทางและวิธีการต่าง ๆ นานา                  
ที่จะปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ และความสามารถมากยิ่งข้ึนต่อไป 
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Self Evaluation 
  

4. ตระหนักรู้ระดับขั้นของกำรไปสู่ควำมควำมส ำเร็จ (Self Evaluation) Self ตัวนี้จะท าให้คุณเริ่ม
ประเมินผลการปฏิบัติตนของตัวคุณว่าประสบความส าเร็จไปมากน้อยแค่ไหนบ้าง ซึ่งคุณเองจะต้องประเมินผล
ตนเองเป็นระยะอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ทั้งนี้ค าถามหลัก ๆ ที่คุณจะต้องประเมินตนเอง นั่นก็คือ คุณยังสามารถ            
ท าเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นให้เป็นจริงได้นั้นตามเงื่อนไขที่ถูกก าหนดขึ้นไว้แล้วได้หรือไม่ คุณมีความรู้และ
ความสามารถเพียงพอหรือยัง คุณจะต้องท าอย่างไรบ้างในการท าให้คุณมีความรู้และความสามารถเพ่ิมมากขึ้นใน
อันที่จะท าให้เป้าหมายของคุณบรรลุผลส าเร็จ ทั้งนี้การประเมินตนเองนั้น คุณควรก าหนดขึ้นเป็นระยะ ๆ เช่น ทุก
ครึ่งภาคเรียนทุกภาคเรียนเป็นต้น เช่น คุณสามารถประเมินความรู้ของคุณว่าเมื่อได้ผ่านการสอบวัดผลในแต่ละ
ครั้ง คุณรู้อะไรเพ่ิมมากขึ้นหรือไม่ ความรู้อะไรบ้างที่คุณอยากจะรู้และยังไม่รู้ และคุณจะต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้
คุณมีความรู้เพ่ิมข้ึนในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้เป็นต้น 

สรุป การพัฒนาตนเองให้ประสบผลส าเร็จนั้นไม่ยาก ขอเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง
ที่จะบริหารตนเอง ( Self) ด้วยการตระหนักรู้ในความคาดหวังของตนเอง การสร้างวินัยในการปฏิบัติตนตาม
เงื่อนไขของเวลาที่ก าหนด การปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ และสุดท้ายนั่นก็คือการ
ประเมินผลส าเร็จในเป้าหมายที่ตัวคุณเป็นผู้ลิขิตข้ึนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  

ที่มา : http://www.hrcenter.co.th 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่  7 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ                 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง Life long Learning         จ ำนวน  4  ชั่วโมง 
 

 

1.  สำระส ำคัญ 
การเรียนรู้คือ การพัฒนาตนเองที่ส าคัญยิ่งในการด าเนินชีวิต การท างาน และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

ได้อย่างมีความสุข การเรียนรู้ คือ กระบวนการภายในตัวบุคคลในการได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งบุคคล
สามารถเรียนรู้ได้จากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน การถาม ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยี และ/หรือจากการศึกษาค้นคว้า จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้คือชีวิต เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตที่ เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาและตลอดชีวิต ช่วยท าให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ และการกระท าได้ 
 

2.  สมรรถนะกำรแนะแนว  :  ด้ำนกำรศึกษำ 
 ข้อ 2 มีค่านิยมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้   
3.1 อธิบายความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 
3.2 ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 
3.3 บอกแนวทางและวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 
3.4 บอกเป้าหมายในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.2 บุคคลที่ประสบความส าเร็จจากการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.3 แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.4 เป้าหมายในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน 
5.1 ใบความรู้เรื่อง Lifelong Learning (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)  
5.2 ใบงานเรื่อง  Lifelong Learning (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)  
5.3 ใบความรู้เรื่อง เรียนรู้ตลอดชีวิต เคล็ด(ไม่)ลับของคนดังระดับโลก 
5.4 ใบงานเรื่อง เป้าหมายในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
ชั่วโมงท่ี 1 
6.1 ครูตั้งค าถามว่า  นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นักเรียน

ประทับใจ 1 คน 
6.2 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ศึกษาใบความรู้ เรื่อง กรณีตัวอย่างผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและท ากิจกรรมในใบงาน

พร้อมออกน าเสนอหน้าชั้นเรียนและสรุปกิจกรรมร่วมกัน 
ชั่วโมงท่ี 2 
6.3 ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้ว  
6.4 ครูให้ท ากิจกรรม คุณลักษณะของผู้ที่ประสบความส าเร็จจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตประกอบไป                

ด้วยอะไรบ้ำง และคุณลักษณะที่จะขัดขวำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอะไรบ้ำงและให้นักเรียนออกมำน ำเสนอหน้ำ 
ชั้นเรียนและสรุปกิจกรรมร่วมกัน 

ชั่วโมงท่ี 3  
6.5 ครูให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์เรื่อง เป้าหมายในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต       

อย่างน้อย 1 ข้อ และแนวทางวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
6.6 มอบหมายงานโดยให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ในการพัฒนาตนเองตามเป้าหมาย  

ในการพัฒนาตนเองตามที่นักเรียนบันทึกไว้ในผังมโนทัศน์  พร้อมจัดท าใบงานเรื่อง  เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ชั่วโมงท่ี 4 
6.7 ครูทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่แล้ว  และให้นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้น 
6.8  สรุปกิจกรรมร่วมกัน 
 

7.  สื่อ/อุปกรณ์ 
 

7.1 ใบความรู้เรื่อง Lifelong Learning (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
7.2 ใบงานเรื่อง Lifelong Learning (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
7.3 ใบความรู้เรื่อง เรียนรู้ตลอดชีวิต เคล็ด (ไม่) ลับของคนดังระดับโลก 
7.4 ใบงานเรื่อง เป้าหมายในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7.5 กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี 

 

8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
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       8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบควำมรู้ 

เรื่อง กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง บุคคลที่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาและเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว องค์กรและชุมชน เห็นคุณค่าตนเองและผู้อ่ืน น าตนเองในการเรียนรู้ได้ เป็นผู้ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีทัศนคติที่ดี เปิดกว้าง รับฟัง พร้อมเรียนรู้เรื่องราวที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ เป็นผู้รอบรู้
และเท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคม สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิด รู้วิธีการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ สามารถละทิ้ง
และไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา ใช้ความรู้ได้ มีจิตสาธารณะ สนใจเข้าร่วมและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายในสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ สามารถน าความรู้มาปรับใช้อย่างสอดคล้อง ถูกต้อง
และเหมาะสมก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นคุณลักษณะ  
ของบุคคลที่พึงประสงค์และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน 
  

          ขั้นตอนกำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 
 

ขั้นที่ 1 ตระหนักรู้ในปญัหา ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
ขั้นที่ 2 ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ โดยน าตนเองในการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม รู้และแสวงความรู้ตามเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
ขั้นที่ 4 ทบทวนตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต 
ขั้นที่ 5 พัฒนาคุณค่าการเรียนรู้ ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนผ่านช่องทางที่
หลากหลายอย่างสม่ าเสมอ 
          เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน การขยายผลและต่อยอดการเรียนรู้ที่ดีงามต่อไป ทั้งนี้ ในการแสวงหาความรู้              
หรือการเรียนรู้นั้น บุคคลสามารถกระท าได้หลายวิธี ได้แก่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง       
เป็นการเรียนรู้ที่ก าหนดขึ้นด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ การลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน         
จากประสบการณ์การด าเนินชีวิตประจ าวัน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี 
หนังสือ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ และแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ รวมทั้งการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา องค์กร                
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเรียนรู้จากการตีความ เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์เดิม
ของบุคคล เป็นต้น 
          การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตครูผู้สอนอาจถ่ายทอดประเด็นดังกล่าวนี้ โดยเริ่มจากการให้
ผู้เรียนประเมินตนเอง จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อธิบายวิธีการในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน โดยอาจเป็นกิจกรรม  การเรียนรู้ทั้งที่   
เป็นทางการในเนื้อหาหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการตามความต้องการปัญหา ความสนใจ 
และศักยภาพของผู้เรียน การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้เรียนได้เห็น             
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วิถีชีวิต ตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จัก และการปฏิบัติจริง วิเคราะห์และประเมินปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จ
ของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการตั้งค าถามชวนคิดให้กับผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการท าตาม จนผู้เรียนเกิดการ
ยอมรับและพัฒนาตนเอง เกิดเป็นพฤติกรรมและอุปนิสัย และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สอนและผู้เรียนมีการ
สื่อสาร สะท้อนผลการปฏิบัติเป็นระยะๆ มีระบบการก ากับ ติดตาม วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง ทั้งนี้ การจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตนั่น ครูผู้สอนควรต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย              
นั่นคือ มีความรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ใบควำมรู้ กรณีตัวอย่ำงผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 

กรณีตัวอย่ำงผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุยเดช (บรมนำถบพิตร) รัชกำลที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพ : facebook.com/groups/ArtisticalImage 

 
           ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (บรมนาถบพิตร) 
รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ“ครูแห่งแผ่นดิน” "Teacher of the Land"ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้                      
ในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้น าตนเองในการเรียนรู้ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (บรมนาถบพิตร) ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง พระราชกรณียกิจ 
ค าสอน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ              
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพ
เพ่ือความอยู่ดีกินดี และยังทรงให้ความสนพระทัยกับเรื่องครูผู้สอน สาระการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน 
และศักยภาพของผู้เรียน คุณภาพของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยรวม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ตัวอย่ำง โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ส ำคัญๆ ที่สะท้อนควำมเป็นผุ้เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ 

  
          โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงาน เพ่ือศึกษา ทดลองและวิจัยหา
วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างใน
การน าไปปฏิบัติตาม ลักษณะของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) โครงการ
แบบไม่ใช่ธุรกิจ เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และ 2) โครงการกึ่งธุรกิจ 
เป็นโครงการทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร มีการจัดผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายในราคาย่อมเยาในรูปแบบ 
ที่ไม่หวังผลก าไร แต่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศไทย โครงการส่วนพระองค์                   
สวนจิตรลดาเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ ทั้งยังมอบคุณประโยชน์
มากมายให้กับพสกนิกรชาวไทย 
           - โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ เป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ              
ในพ้ืนที่ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จัดเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกพืชผักต่าง ๆ โดยเน้นที่พืชท้องถิ่น มีแปลงสาธิตปลูก
ข้าวทั้งข้าวเจ้า และข้าวเหนียว ปลูกยางพารา ซึ่งทั้งหมดนี้จะเน้นไม่ให้มีการใช้สารเคมี หรือหากต้องใช้ก็ต้องมี               
ในปริมาณที่น้อยที่สุด เรื่องของการปศุสัตว์ ก็มีการทดลองท าฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ และมีการใช้พลังงาน                  
จากทุ่งกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโครงการ พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นศูนย์การเรียน
ด้านการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แห้งแล้งอีกด้วย 
           - ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี เน้นเรื่องการแก้ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าแก่
ราษฎรทั่วไป การทดลองปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินการฝึกอบรม การใช้น้ าอย่างประหยัด โดยมีการติดตาม
ผลการน าความรู้ไปใช้ของผู้ผ่านการอบรมอย่างสม่ าเสมอ จัดเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง และมีการจัดเป็นสถานศึกษาเปิดเพ่ือให้บริการแก่ราษฎรที่มีความสนใจเข้าชม               
และศึกษาด้วยตนเอง  
           - โครงการพระดาบสเพ่ือสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ยังไม่มีอาชีพ                
และความรู้พ้ืนฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เน้นการฝึกวิชาชีพ และฝึกอบรมคุณธรรม
ศีลธรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เขาเหล่านั้น ออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลื อครอบครัว              
และประเทศชาติ เป็นโครงการที่สร้างคนสู่การท างานอันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์
จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและนอกจากนี้ 
ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้  อาทิ  โครงการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน
ดาวเทียม โครงการศาลารวมใจ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยให้ท าหน้าที่เสมือน 
"พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" เพ่ือเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้า ทดลองวิจัยและแสวงหาแนวทางและวิธีการ
พัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิ
ประเทศนั้นๆ จะเห็นได้ว่า พระองค์เข้าใจหลักการศึกษาตลอดชีวิตเป็นอย่างดี การจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งให้



 
 

  

 

 

 

82 

ประชาชน มีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่เหมาะสมกับบุคคล อายุ 
พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้
และพัฒนาสังคม ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

สรุป การพัฒนาเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเรื่องจ าเป็นและเป็นประโยชน์ส าหรับคนทุกวัย เพราะ
นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยประเทืองปัญญา ท าให้มองปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งและ
ด าเนินชีวิตในสังคมอย่างเท่าทัน ส่งผลให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว การพัฒนาพลเมืองให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในยุคปัจจุบัน สังคมที่มีผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตจ านวนมากจะเป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ช่วยให้สังคมมีความมั่นคงและยั่งยืน            
อันน ามาซึ่งความสุขสงบของผู้คนและสังคมโดยรวม 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง เรียนรู้ตลอดชีวิต เคล็ด (ไม่) ลับของคนดังระดับโลก 

 

หากพูดถึงหนึ่งใน Self-Made CEO ของโลก คงไม่มีใครไม่รู้จัก สัตยา นาเดลลา แห่ง ไมโครซอฟต์ 
หลังจากที่ขึ้นมาบริหารงานต่อจากซีอีโอ คนก่อนในปี 2014 เขาได้พา ไมโครซอฟต์ กลับมาอยู่ในทิศทาง               
ที่ถูกต้องอีกครั้ง โดยผลงานเด่นๆ ของเขาคือ ยกเครื่องระบบปฏิบัติ การ Windows ไปสู่  Windows 10                  
จับมือเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ในท้องตลาดยักษ์ใหญ่อย่างแอ็ปเปิ้ล หรือ กูเก้ิล 

อริญญา เถลิงศรี Managing Director บริษัท SEAC ศูนย์พัฒนาภาวะผู้น าและผู้บริหารระดับสูง กล่าวว่า
ไม่ใช่แค่เรื่องการท างานของเขาที่น่าสนใจ สิ่งหนึ่งที่ท าให้ซีอีโอ ผู้นี้ประสบความส าเร็จมาจากวิธีคิดและวิธีการ
ท างานของเขา และเรื่องหนึ่งที่น่ายกย่องมากคือเรื่องความเชื่อของเขาในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สัตยา นาเดลลา กล่าวว่า “ผมเป็นคนที่เรียนรู้ตลอด ผมจะได้รับพลังงานจากคนที่ประสบความส าเร็จ 
เวลาเห็นคนอ่ืนพัฒนาอะไรสักอย่าง ไม่ว่ามันจะเล็กขนาดไหน สิ่งเหล่านั้นมันท าให้ผมหยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้                
ผมมักจะซื้อหนังสือมากจนอ่านไม่หมด สมัครเรียนคอร์สออนไลน์มากเกินเวลาที่มี ผมว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพลัง
ชั้นดีให้กับการท างาน ไม่ใช่แค่ผม แต่ส าหรับทุกคน เพราะสินค้าและบริการก็มาจากความรู้ที่คุณมีทั้งนั้น” 

ความเชื่อในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเขานี่ เอง ที่ท าให้ เขากลายเป็น Self-Made CEO                             
ที่น่าชื่นชม ในโลกที่คนยิ่งเก่งเท่าไหร่ ยืนอยู่ในจุดที่สูงขึ้นไปเท่าไหร่ ยิ่งท าให้มีโอกาสที่อัตตาของเขาจะเต็มเปี่ยม 
เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าตัวเองเจ๋งที่สุดแล้ว เมื่อนั้นคุณจะหยุดเรียนรู้ ในอีกมุมหนึ่ง การเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด จะท าให้
คุณพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ ในขณะที่การไม่เรียนรู้อะไรเพ่ิมเติมเลย จะท าให้คุณกลายเป็นคนล้าสมัย และติดกับ
โลกเก่าๆ ของตัวเอง การเรียนรู้จึงเป็นการเปิดโลกกว้างของคุณด้วย โดยในรายละเอียด นี่คือคุณลักษณะ                        
ที่กีดขวางไม่ให้คนเราเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

คุณลักษณะท่ีกีดขวำงไม่ให้คนเรำเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
1.น้ าเต็มแก้ว คือลักษณะของคนที่ไม่ยอมรับว่าตนเองไม่รู้ เชื่อว่าเคยเจอมาแล้ว รู้แล้วว่าต้องท าอย่างไร 

เชื่อว่าวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ที่เคยท ามานั้นเป็นสูตรส าเร็จที่ใช้แก้ไขปัญหาได้ครอบจักรวาล ทั้งที่ความจริงแล้ว
กาลเวลา สิ่งแวดล้อม และบริบทเปลี่ยนไปแล้ว การไม่ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้จึงเปรียบเสมือนน้ าเต็มแก้วที่ไม่ว่าจะ
พยายามเติมหรือน าเสนอความรู้ความคิดใหม่ๆ อย่างไรก็ไม่สามารท าได้ 

2.กลัวเสียหน้า หลายๆ คนไม่สามารถท าใจยอมรับได้ว่าตัวเองไม่รู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีชั่วโมงบินสูง 
ทั้งท่ีความจริงแล้ว การอ้างว่ารู้มากรู้ดี แต่ความจริงไม่รู้หรือรู้ไม่จริงนั้นจะสามารถสั่นคลอนความเชื่อมั่นและความ
น่านับถือลงไปได้หลายแต้ม 

3.อ่ิมตัว หมดไฟ ชนเพดาน ไม่เห็นความส าคัญของการค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆ มาใช้พัฒนางาน เชื่อว่าเดิน
มาถึงที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรดีกว่านี้จึงหยุดเรียนรู้ หรือเพราะไอเดียใหม่ๆ ฟังยุ่งยากซับซ้อน จึงเลือกที่จะท าตามวิธี
เดิมๆ ต่อไป 
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ด้วยทัศนคติแบบนี้นี่เองที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาตัวเอง และปิดกั้นความรู้ใหม่ๆ แต่อยากเชื้อเชิญทุกท่าน
อย่าหยุดเรียนรู้เพราะชีวิตไม่เคยหยุดสอนเรา สิ่งที่คุณต้องท าคืออย่าลืมเปิดตา เปิดใจให้กว้างเพ่ือเรียนรู้จากสิ่งที่
คุณเจอทุกวัน อย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปแบบเสียเปล่า ชีวิตสอนเราในทุกขณะ เพ่ือให้เราเติบโตและ
แข็งแกร่งขึ้น ดังนั้นเมื่อเจออุปสรรค อย่ามัวแต่ท้อใจ เสียใจ แต่ให้ตั้งค าถามว่าเราได้อะไรจากบทเรียนครั้งนี้                
และจงขอบคุณชีวิตที่ได้สอนบทเรียนเรา หลายคนไม่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรเลย 
 

ที่มา : https://www.seasiacenter.com/insights 
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ใบงำน 

รื่อง เป้ำหมำยในกำรพัฒนำตนเองด้ำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ชื่อ.................................................นามสกุล...............................................ชั้น ม……../..........เลขที่........... 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์เรื่องเป้าหมายในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างน้อย                   

1 ข้อ และแนวทางวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

              เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 

         ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน 
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ใบควำมรู้ 

เรื่อง กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

 แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์การศึกษา เกิดขึ้นเมื่อประมาณกว่า 30 ปี

มาแล้ว ภายใต้ความพยายามของ OECD UNESCO และสภายุโรป (Council of Europe) เป็นการสนองต่อความ

บกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีต ในขณะที่บุคคลเรียนรู้ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ โอกาสทางการศึกษามีขีดจ ากัดในช่วง

เริ่มแรกของชีวิต ที่ครอบง าโครงการศึกษาที่เป็นทางการ (Formal Education) จึงมีความจ าเป็น ที่จะให้                

โอกำสที่สอง แก่คนที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น 

 การ เ รี ยนรู้ ต ลอดชี วิ ต ไ ม่ เ พี ย งหมายถึ ง กา รศึ กษาผู้ ใ หญ่  (Adult Education)  เ ท่ านั้ น                              

แต่ยังครอบคลุมการเรียนรู้ทุกรูปแบบตลอดช่วงชีวิตอีกด้วย บทความชิ้นนี้น าเสนอความหมายเชิงนโยบาย              

ที่ตรงประเด็นของแนวคิด “กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

อะไรคือคุณลักษณะพิเศษของแนวคิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องมีมุมมองแบบองค์รวม (Comprehensive View) ที่ครอบคลุม

กิจกรรมการเรียนรู้ทุกด้าน โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความรู้และความสามารถในการแข่งขันของบุคคล             

ที่ปรารถนาเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้คุณลักษณะ 4 ประการของแนวคิดการเรียนรู้ ได้แก่ 

  1. มีมุมมองอย่ำงเป็นระบบสิ่งนี้คือคุณลักษณะที่พิเศษที่สุดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต กรอบ

แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของโอกาสการเรียนรู้ที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของระบบที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมด และประกอบด้วยรูปแบบต่าง ๆ ของการเรียนรู้ทั้ง

ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

  2. มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง มีการเปลี่ยนจากมุ่งเน้นด้านอุปทาน (Supply) เป็นศูนย์กลาง                

ในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงสถาบันที่เป็นทางการ ไปสู่ด้านอุปสงค์ (Demand) ที่ตอบสนองความต้องการ              

ของผู้เรียนเป็นหลัก 

  3. มีแรงจูงใจที่จะเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ทั้งนี้ต้องมุ่งเน้นที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ที่ตนเอง                              

เป็นผู้ชี้น า 

  4. มีวัตถุประสงค์ของนโยบำยกำรศึกษำที่หลำกหลำย มุมมองวงจรชีวิตที่ให้ความส าคัญกับ

เป้าหมายการศึกษาที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความรู้ วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม และการจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์เหล่านี้ อาจเปลี่ยนไปใน แต่ละช่วงชีวิตของคน ๆ หนึ่ง 
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ท ำไมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมีควำมส ำคัญ 

 พลังผลักดันที่ส าคัญทางสังคม เศรษฐกิจจ านวนมากสนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระแส

โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการท างานและตลาดแรงงานและ

โครงสร้างอายุประชากร เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อความจ าเป็นที่จะต้องมีการยกระดับทักษะการท างานและ               

การใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการก็เพ่ือ Treshold ที่ยกระดับของทักษะเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

ในธรรมชาติของทักษะ แรงกระตุ้นของกิจการเพ่ือให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นส่งผลต่อสภาพการท างาน มีแนวโน้ม  

ที่จะมีการจ้างงานระยะสั้นในตลาดสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาดได้ง่ายและวัฎจักรสินค้า               

ที่สั้นลง งานอาชีพลดลงและบุคคลประสบกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานดีขึ้นในช่วงชีวิตท างาน 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างกว่างขวางก าลังคุกคามขั้วใหม่ระหว่างสิ่งที่ความรู้มีและสิ่งที่ความรู้

ไม่มี ในทางกลับกันสิ่งนี้อาจคุกคามรากฐานของประชาธิปไตยด้วยโอกาสในการฝึกอบรมในภายหลังนั้น ขึ้นอยู่กับ

คุณสมบัติของแต่ละบุคคลที่ข้ามาสู่การจ้างงาน และโอกาสการเรียนรู้เปิดกว้างแก่ ผู้ว่างงาน ลูกจ้างในสถาน

ประกอบการขนาดเล็ก และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมกลับยิ่งน้อยกว่าลูกจ้างในสถานประกอบการขนาดใหญ่มาก 

ความไม่เท่าเทียมกันนี้ (Disparities) สะท้อนช่องว่างรายได้ระหว่าง ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย                         

และผู้ที่ไม่มีวุฒิดังกล่าว และช่องว่างนั้นยิ่งกว้างขึ้นเรื่อย ๆ 

 การลงทุนในการศึกษาและการฝึกอบรมที่จะสนองต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตก็เพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์ทางสังคมและเศรษฐกิจโดยก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนบุคคลผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจและสังคมใน

ระยะยาว ส าหรับบุคคลแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งเน้นที่การสร้างสรรค์ การริเริ่ม และความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผล

ให้เกิดการตอบสนองต่อตนเอง งานที่ดีข้ึนรายได้ที่เพ่ิมขึ้น นวัตกรรมใหม่ ๆ และเพ่ิมความสามารถในการผลิตมาก

ขึ้นด้วย ทักษะและศักยภาพของแรงงานเป็นปัจจัยหลักในผลงาน และความส าเร็จของสถานประกอบการ ส าหรับ

เศรษฐกิจ  แล้วมีความสัมพันธ์ที่สนับสนุนกันระหว่างการได้รับการศึกษาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอะไรคือผล

เชิงนโยบายของแนวคิดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่และผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากสิ่งที่เป็น

ทางการ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ของวัยรุ่นและผู้ใหญ่จึงอยู่นอกเหนือขอบเขตที่มีการบันทึกไว้ นอกจากการ              

วัดเชิงปริมาณแล้วประเด็นเชิงคุณภาพและความก้าวหน้าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นว่า

ระบบโครงสร้างเชิงสถาบัน เชิงกฎหมาย และเชิงนโยบาย เอ้ือต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดีอย่างไร 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 8   
 

หน่วยกำรกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ                    ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 – 6  
เรื่อง สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ                      จ ำนวน 5 ชั่วโมง             
    

 

1.  สำระส ำคัญ 
 ในยุคแห่งเทคโนโลยีและการศึกษาแบบดิจิทัลมีข้อมูลมากมายให้สืบค้น การที่จะค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ เป็น
จ านวนมากนั้น จ าเป็นต้องรู้เทคนิคการแสวงหาความรู้ และการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์กับ
ตนเองมากที่สุด ความรู้ในปัจจุบันจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่มสีื่อเทคโนโลยี และสถานการณ์ ต่างๆ 
รอบตัวด้วย ดังนั้น การใช้เครื่องมือค้นหาเข้ามาช่วยในการสืบค้นหรือที่เรียกว่า Search Engine จึงมีความจ าเป็น 
ที่จะต้องเรียนรู้ เนื่องจาก มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 นับเป็น
การศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างความสามารถในการค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และเป็นระบบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่นักเรียนต้องการอย่างมีคุณภาพ 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว  :  ด้ำนกำรศึกษำ 
  ข้อ 3 ใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา 
 

3.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกวิธีการสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาต่อจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
3.2 อธิบายวิธีการแสวงหาความรูแ้ละแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

  3.3 เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
4.1 การใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
4.2 การรู้จักแสวงหาความรู้และใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
 

5. ชิ้นงำน / ภำระงำน  
  5.1 ใบงานเรื่อง ใช่แล้วคลิก 
  5.2 ใบงานเรื่อง เส้นทางเดิน 
  5.3 ใบงานเรื่อง ภาพแห่งความส าเร็จ 

  5.4 ใบงานเรื่อง Learn By Heart 
  5.5 ใบงานเรื่อง แบบส ารวจพฤติกรรมการแสงหาความรู้ 
  5.6 ใบงานเรื่อง ขุมทรัพย์ทางปัญญา 
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6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
 

 กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง I live by design (ชั่วโมงท่ี 1) 
 

 6.1 ครูถามนักเรียนว่ามีงานวิชาใดที่นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลบ้าง และนักเรียนใช้วิธีใดการสืบค้นข้อมูล
อย่างไร จากนั้นครูบันทึกค าตอบบนกระดาน แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
 6.2 ครใูห้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลด้วยการอธิบายหลัก 5W 1H จากนั้นร่วมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้  
 

- Who ใคร คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่าใครรับผิดชอบ ใครเกีย่วข้อง ใครได้รับผลกระทบในเรื่องนั้น     
มีใครบ้าง  

- What ท าอะไร คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่าเราจะท าอะไร แต่ละคนท าอะไรบ้าง  
- Where ที่ไหน คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่าสถานที่ที่เราจะท าว่าจะท าที่ไหน เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท านั้น 

อยู่ที่ไหน  
- When เมือ่ไหร่ คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่าระยะเวลาที่จะท าจนถึงสิ้นสุด เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท านั้น 

ท าเมื่อวัน เดือน ปี ใด  
- Why ท าไม คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า สิ่งที่เราจะท านั้น ท าด้วยเหตุผลใด เหตุใดจึงได้ท าสิ่งนั้น  

หรือเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ  
- How อย่างไร คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า เราจะสามารถท าทุกอย่างให้บรรลุผลได้อย่างไร  

เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท านั้นท าอย่างไรบ้าง 
 

 6.3 ครสูุ่มถามนักเรียนให้อธิบายเชื่อมโยงหัวข้อที่ต้องการสืบค้นเข้ากับหลัก 5W 1H จ านวน 5 คน          
(แนวการถาม : คณะรัฐศาสตร์ มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดสอนในประเทศไทย และสถาบันตั้งอยู่ที่ไหน) 
 6.4 นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ใช่แล้วคลิก จากนั้นร่วมกันสรุป และอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียน และการสืบค้นข้อมูลด้านศึกษาต่อ (TCAS) 
 

 กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง Design your life (ชั่วโมงท่ี 2 - 4) 
 6.5 ครูน าสนทนาในประเด็น ทุกวันนี้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้จากแหล่งใดได้บ้าง และสื่อ
เทคโนโลยีใดที่นักเรียนนิยมเลือกใช้มากท่ีสุด  

6.6 นักเรียนท าใบงานเรื่อง เส้นทางเดิน โดยใช้โทรศัพท์มือถือในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้              
ที่เชื่อถือได้ จากนั้นร่วมกันสรุปความส าคัญการเลือกใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อม
ศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น และท าใบงานเรื่อง ภาพแห่งความส าเร็จ ตามล าดับ 

6.7 ครูน าเสนอข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เพ่ือแนะแนวโอกาสทางการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่มีความต้องการศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านเศรษฐกิจ จากนั้นครูยกตัวอย่างเส้นทางการศึกษา

https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และตัวอย่างการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถาบันต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักเรียนรู้แนวทาง และมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง Learn By Heart (ชั่วโมงท่ี 5) 
6.8 นักเรียนท าใบงานเรื่อง Learn By Heart จากนั้นร่วมกันสรุปความส าคัญของการสืบค้นข้อมูลด้าน

การศึกษาต่อจากแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
6.9 นักเรียนท าใบงานเรื่อง แบบส ารวจพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ และใบงานเรื่อง ขุมทรัพย์                    

ทางปัญญา จากนั้นร่วมกันสรุปความส าคัญของการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเอง 
6.10 นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดหรือประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมนี้ 

7.  สื่อ / อุปกรณ์ 
 7.1 ใบความรู้เรื่อง ใช่แล้วคลิก 

7.2 ใบงานเรื่อง เส้นทางเดิน 
 7.3 ใบงานเรื่อง Learn By Heart 
 7.4 ใบงานเรื่อง แบบส ารวจพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ 

7.5 ใบงานเรื่อง ขุมทรัพย์ทางปัญญา 
7.6 ใบงานเรื่อง ภาพแห่งความส าเร็จ 

7.7 เอกสาร และข้อมูลประกอบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) สืบค้นข้อมูลจาก : 
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.http 
8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html
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กำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศบนอินเทอร์เน็ต หรือแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ควรด ำเนินกำรดังนี้ 
 

1. ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรสืบค้น  
 

ผู้สืบค้นหรือผู้วิจัยที่จะน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ ควรตั้งวัตถุประสงค์การสืบค้นที่ชัดเจน ท าให้สามารถ
ก าหนดขอบเขตของแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จะสืบค้นให้แคบลง ก าหนดประเภทของเครื่องมือหรือโปรแกรม
ส าหรับการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า search engine ให้เหมาะสม ก าหนดช่วงเวลาที่ข้อมูลสารสนเทศถูก
สร้างขึ้น เช่น ช่วงปีที่ตีพิมพ์ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพ่ือให้ผลการสืบค้นมีปริมาณ ไม่มากเกินไป มีความ
ตรง (validity) ตามวัตถุประสงค์ และมีความน่าเชื่อถือ (reliability) มากที่สุดอีกทั้งยังสามารถสืบค้นได้ผลในเวลา
อันรวดเร็ว 
 

2. ประเภทของข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถสืบค้นได้  
 

  ข้อมูลสารสนเทศที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายประเภท มีลักษณะเป็นมัลติมีเดีย คือ มีทั้งที่เป็น
ข้อความ(text) ภาพวาด (painting) ภาพเขียนหรือภาพลายเส้น (drawing) ภาพไดอะแกรม (diagram) ภาพถ่าย 
(photograph) เสียง(sound) เสียงสังเคราะห์ เช่น เสียงดนตรี (midi) ภาพยนตร์ (movie) ภาพเคลื่อนไหว              
อะนิเมชัน (animation) จากเทคโนโลยีการสืบค้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน การสืบค้นที่เร็วที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด              
และแพร่หลายที่สุด คือ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศประเภทข้อความ ส าหรับการสืบค้นข้อมูลที่เป็นภาพ   
(pattern recognition) และเสียง ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก ใช้เวลานาน และยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงยังไม่มีการสืบค้น
ข้อมูลประเภทอื่นๆ นอกจากประเภทข้อความในการให้บริการการสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต 
 

3. กำรสืบค้นต้องอำศัยอุปกรณ์และควำมรู้  
 

ก่อนที่ผู้สืบค้นจะสามารถ สืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตได้ ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเข้าอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจเป็น modem ในกรณีที่ใช้คู่กับสายโทรศัพท์ 
หรือแผ่น LAN Card ในกรณีที่ ใช้คู่กับระบบเครือข่ายที่ ได้รับการติดตั้ ง ไว้แล้ว ซอฟต์แวร์การสื่ อสาร 
(communication software)  เช่น  dial-up networking ในกรณี ใช้  modem หรือมีการติดตั้ ง  network 
protocol ที่ เหมาะสมกับระบบเครือข่ายที่ เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นติดตั้งอยู่และติดตั้ง network adapter             
ที่เหมาะสมส าหรับ LAN Card นั้นๆ ต้องสมัครเป็นสมาชิกขององค์การหรือบริษัทผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต 
(internet service provider หรือ ISP) เพ่ือเป็นช่องทางออกสู่ อินเทอร์เน็ต นอกจากอุปกรณ์ ต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ยังต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ( computer literacy) ความรู้
ภาษาอังกฤษเนื่องจากข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่ในอินเทอร์เน็ตเป็นภาษา อังกฤษ และยังต้องมีการจัดสรรเวลา          
ให้เหมาะสมอีกด้วย 

ใบความรู้ 
เรื่อง ใช่แล้วคลิก 
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4. บริกำรบนอินเทอร์เน็ต  
 

บริการบนอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้ช่วยใน การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมีมากมายหลายบริการ เช่น 
บริการเครือข่ายใยแมงมุมโลก หรือ Word-Wide-Web (WWW) บริการค้นหาข้อมูล Gopher บริการ               
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ค้นหาโปรแกรมใช้งาน archie นอกจากนี้ อาจใช้บริการ
สอบถามผ่านทาง e-mail หรือ chat กับผู้ ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต อ่ืน ๆ หรือสอบถามผ่าน news group                         
หรือ group/thread discussion ก็ได้  เมื่อค้นได้  แหล่งข้อมูลแล้วอาจ download หรือถ่ายโอนข้อมูล                         
ที่สืบค้นได้โดยใช้บริการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลและโปรแกรม (file transfer protocol หรือ FTP) โดยทั่วไปในปัจจุบัน 
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต นิยมใช้โปรแกรม web browsers เช่น Internet Explorer                   
หรือ Mozilla Firefox แล้ว เรียกใช้บริการ www ประกอบกับการใช้  search engine ซึ่ งมีอยู่ มากมาย                        
บนอินเทอร์เน็ตในการสืบค้น เมื่อสืบค้นได้แล้ว โปรแกรม web browsers มักจะมีบริการ download ได้ทันที
โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมอ่ืน ๆ เข้าช่วย 

 

5. เครื่องมือหรือโปรแกรมส ำหรับกำรสืบค้น เครื่องมือหรือโปรแกรม ส าหรับการสืบค้นมีอยู่มากมาย                   
และมีให้บริการอยู่ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ใช้บริการการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะ การเลือกใช้นั้นขึ้นกับประเภทของ
ข้อมูล สารสนเทศที่ต้องการสืบค้น search engine ต่าง ๆ จะให้ข้อมูลที่มีความลึกในแง่มุมหรือศาสตร์ต่าง ๆ                
ไม่เท่ากัน ตัวอย่าง search engine ที่นิยมใช้มีทั้งเว็บไซต์ท่ีเป็นของต่างประเทศ และของประเทศไทย 
 

เทคนิคกำรสืบค้นข้อมูล โดยทั่วไปมีดังนี้ 
 

1. กำรค้นหำแบบพ้ืนฐำน (Basic search)  
เป็นการค้นหาสารสนเทศอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน โดยใช้ค าโดด ๆ หรือผสมเพียง 1 ค า ในการสืบค้นข้อมูล                

โดยส่วนใหญ่การค้นหาแบบง่ายจะมีทางเลือกในการค้นหา เช่น ชื่อผู้แต่ง (Author) ชื่อเรื่อง (Title) หัวเรื่อง 
(Subject Heading) หรือใช้ค าสืบค้น (Keywords)  
 

 2.  กำรค้นหำแบบข้ันสูง (Advanced Search) 
เป็นการค้นหาที่ซับซ้อนมากกว่าแบบพ้ืนฐาน ซึ่งมีเทคนิคหรือรูปแบบการค้นที่จะช่วยให้ผู้ค้นสามารถ

จ ากัดขอบเขตการค้นหา หรือค้นแบบเจาะจงได้มากขึ้น เพ่ือให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ตรงกับความต้องการมาก
ที่สุด เช่น การใช้ Keyword ในการสืบค้น การใช้เครื่องหมาย ค าพูด (“ _ ”) การใช้ค าเชื่อม AND OR NOT การ
ใช้เครื่องหมายค าถาม การใช้เครื่องหมายดอกจัน หรือการระบุเงื่อนไขประเภทเอกสาร เป็นต้น 
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กำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อของแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่สืบค้นมาได้ ผู้สืบค้นสามารถประเมิน
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลได้จาก 9 องค์ประกอบดังนี้ 
1. บอกวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ 
2. การเสนอเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลของเว็บไซต์ 
3. เนื้อหาเว็บไซต์ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม 
4. มีการระบุชื่อผู้เขียนบทความหรือผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ 
5. มีการให้ที่อยู่ (e-mail address) ที่ผู้อ่านสามารถติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ 
6. มีการอ้างอิงหรือระบุแหล่งที่มาของข้อมูลของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 
7. สามารถเชื่อมโยง (link) ไปเว็บไซต์อ่ืนที่อ้างถึงได้ 
8. มีการระบุวันเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ และมีการระบุวันเวลาในการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 
9. มีข้อความเตือนผู้อ่านให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 
 

อ้ำงอิงข้อมูลจำก : https://sites.google.com/site/jaaopattamawan/bth-reiyn-wicha-rabb-kherux-khay-
khxmphiwtexr-beuxng-tn/bth-thi-6-kar-subkhn-sarsnthes-thang-xinthexrnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://sites.google.com/site/jaaopattamawan/bth-reiyn-wicha-rabb-kherux-khay-khxmphiwtexr-beuxng-tn/bth-thi-6-kar-subkhn-sarsnthes-thang-xinthexrnet
https://sites.google.com/site/jaaopattamawan/bth-reiyn-wicha-rabb-kherux-khay-khxmphiwtexr-beuxng-tn/bth-thi-6-kar-subkhn-sarsnthes-thang-xinthexrnet
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ใบงำน 
เรื่อง เส้นทำงเดิน 

  

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

  กำรสอบทั่วไป 
 
 ส าหรับการสอบของข้อสอบกลางทั้งหมดจะจัดสอบหลังจากท่ีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ส าเร็จ
การศึกษา หรือสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีช่วงเวลาที่ต่างกัน 
 

 

 GAT / PAT      O – NET   
 

 9 วิชำสำมัญ      กสพท.    
  
 

 
   5 รอบ ของ TCAS กำรสอบทั่วไป 

 
รอบท่ี 1 กำรรับด้วยแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)  
 
ช่วงรับสมัคร  
 
 
ส ำหรับใคร  
 
 
สมัครที่ไหน           มหำวิทยำลัยแต่ละแห่ง            ทปอ. 
 
รำยละเอียด / คุณสมบัติ / สิ่งท่ีต้องมี 
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รอบท่ี 2  กำรรับแบบโควตำ  
 
ช่วงรับสมัคร  
 
 
ส ำหรับใคร  
 
 
 
สมัครที่ไหน           มหำวิทยำลัยแต่ละแห่ง            ทปอ. 
 

รำยละเอียด / คุณสมบัติ / สิ่งท่ีต้องมี 
 
 
 
 
 
 
 
รอบท่ี 3  กำรรับตรงร่วมกัน 
 
ช่วงรับสมัคร  
 
 
ส ำหรับใคร  
 
 
สมัครที่ไหน           มหำวิทยำลัยแต่ละแห่ง            ทปอ. 
 

รำยละเอียด / คุณสมบัติ / สิ่งท่ีต้องมี 
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รอบท่ี 4  กำรรับแบบ Admission 
 
ช่วงรับสมัคร  
 
 
ส ำหรับใคร  
 
 
สมัครที่ไหน           มหำวิทยำลัยแต่ละแห่ง            ทปอ. 
 

รำยละเอียด / คุณสมบัติ / สิ่งท่ีต้องมี 
 
 
 
 
 
 
 
รอบท่ี 5  กำรรับตรงแบบอิสระ 
 

 
ช่วงรับสมัคร  
 
 

 
ส ำหรับใคร  
 
 
สมัครที่ไหน           มหำวิทยำลัยแต่ละแห่ง            ทปอ. 
 

รำยละเอียด / คุณสมบัติ / สิ่งท่ีต้องมี 
 

กำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) 
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ตัวอย่ำงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

หลักสูตรที่สนใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สถาบันการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หลักสูตรที่สนใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สถาบันการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หลักสูตรที่สนใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สถาบันการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Goal : คณะ / มหาวิทยาลัยที่สอบติด 
 

Passion : เหตุผลที่เลือกที่นี่ 
 

ใบงานเรื่อง ภาพแห่งความส าเร็จ 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
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ใบงานเรื่อง Learn By Heart  
 

ตอนที่ 1  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. นักเรียนใช้วิธีใดในการแสวงหาความรู้หรือสืบค้นข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อ

............................................................................................................................. ......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ย้อนหลับไป เมื่อนักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนได้แสวงหาความรู้หรือสืบค้นข้อมูลด้าน
การศึกษาต่อจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
...................................................................................................................................... ................................
...................................................................................................................................................................... 

3. ปัจจุบันนักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง และแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใด 
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .................... 

4. จากการเรียนรู้ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ในระดับชั้นใดมากที่สุด   
เพราะเหตุใด  
.......................................................................................................................................................... ............
..................................................................................................................................................................... 

5. จากค าพูดที่ว่า ผู้ที่หยุดการเรียนรู้เปรียบได้กับ “ท่อนไม้ที่ตายแล้ว หาประโยชน์ใดใดไม่ได้” หมายความ
ว่าอย่างไร  
 ................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ตอนที่ 2  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
     นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ – อินเทอร์เน็ต ในเรื่องใดมากท่ีสุด เรียงล าดับจากที่ใช้มากไปหาน้อย 

........... ท ารายงาน 

........... เล่นเกม 

........... ส่ง E-mail  

........... ใช้บริการออนไลน์ฟรี และเสียเงินบนอินเทอร์เน็ต 

........... สร้างเว็บไซต์ / ขายของออนไลน์ 

........... ค้นหาความรู้เรื่องท่ีสนใจ 

........... ดาวน์โหลดเพลงมาฟัง / ดูภาพยนตร์ 

........... พูดคุยกับคนที่ออนไลน์ด้วยกัน Facebook twitter Line IG 

...........  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ.................................................................... 
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ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนส ารวจตนเองว่า พฤติกรรมที่นักเรียนท าต่อไปนี้ มีความถ่ีอยู่ในระดับใด 
ข้อ พฤติกรรมที่แสดงถึงกำรแสดงถึงกำรแสวงหำควำมรู้  

(มุ่งพัฒนำตนเองอยู่เสมอ) 
ระดับควำมถี่ของพฤติกรรม 

3 2 1 0 

1 ซักถามครูเมื่อเรียนไม่เข้าใจ     
2 ตอบค าถามครูในห้องเรียน     

3 แสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม     
4 ท าการบ้านที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนเวลาที่ก าหนด     

5 หาความรู้เพิ่มเติมที่ห้องสมุด      

6 ใช้คอมพิวเตอร์ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ สื่อ Social Media ในการสืบค้น
ข้อมูลในการท างาน 

    

7 อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร E - Book เรื่องท่ีมีสาระความรู้ต่าง ๆ     
8 ดูรายการโทรทัศน์ หรือรายการ Youtube ที่มีสาระให้ความรู้เพ่ิมเติม     

9 ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่อยู่ในท้องถิ่น หรือต่างจังหวัด     

10 สนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีความรู้     
             
             
             
             
             
         
      
             
     พฤติกรรมที่แสดงถึงกำรแสดงหำควำมรู้ที่อยู่ในระดับ 3 คือ 
    

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

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

ข้อคิดหรือประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกิจกรรมนี้ 
........................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
                   

การแปลผล 
 

0  หมายถึง  ไม่เคยท า 
1  หมายถึง  ท านาน ๆ ครั้ง 
2  หมายถึง  ท าบางครั้ง แต่ไม่สม่ าเสมอ 
3  หมายถึง  ท าเป็นประจ า 
 

สรุป 

แบบส ารวจพฤติกรรมการแสงหาความรู้ 
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                                                            ใบงำน 
                                                เรื่อง ขุมทรัพย์ทำงปัญญำ 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนจับคู่ และช่วยกันคิดหาค าตอบเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล และเลือกใช้ข้อมูลจาก 
  แหล่งเรียนรู้ ตามประเด็นดังนี้  

 
1. ให้นักเรียนระบุแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
 

 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ให้ควำมรู้ในเรื่อง 

1.  
2.  

3.  
 
2. ให้นักเรียนระบุแหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน ให้ควำมรู้ในเรื่อง 

1.  
2.  

3.  

 
3. ให้นักเรียนระบุแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนนิยมหรือเลือกใช้ในกำรแสวงหำควำมรู้มำกที่สุด เพรำะอะไร 
 

แหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนนิยมใช้ เหตุผลที่เลือกนิยมใช้ 

1.  
2.  

3.  

 
4. ให้นักเรียนระบุแหล่งเรียนรู้ทำงอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซด์ที่จะเป็นประโยชน์ 
 

เว็บไซด์ที่น่ำสนใจ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับอะไร 

1.  
2.  

3.  
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 9 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  กำรศึกษำ                     ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 – 6 
เรื่อง เป้ำหมำยสู่อนำคต             จ ำนวน 12 ชั่วโมง 
 

 

1.  สำระส ำคัญ 
การวางแผนพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในอนาคต 

ทั้งนีก้ารรู้จัก เข้าใจ ยอมรับความสามารถ และรู้ความถนัดทางการเรียนของตนตามความเป็นจริงจะท าให้นักเรียน
ก าหนดเป้าหมายทางการเรียนได้สอดคล้องกับศักยภาพ สามารถพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้   
การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเข้าศึกษาต่อ                    
ในสถาบันอุดมศึกษานั้น การพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านในการเลือกคณะ / สาขาวิชาในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นการตัดสินใจที่ส าคัญต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต จึงจ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบ
หลาย ๆ ด้านประกอบกัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผน และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง                   
กับความสนใจ ความสามารถ ความถนัด และบุคลิกภาพของตน  

 
2.สมรรถนะกำรแนะแนว  :  ด้ำนกำรศึกษำ 
 ข้อ 3 การใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได ้
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลตนเองว่ามีความพร้อมที่จะศึกษาต่อหรือเข้าสู่อาชีพที่ตัดสินใจได ้
3.3 วางแผนและตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได ้
3.4 ก าหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท าได้ 

 3.5 ระบุวิธีการเตรียมความพร้อมในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ 
3.6 ระบุแนวทางการเรียน การใช้ชีวิต และการปฏิบัติตนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได ้
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 โลกกว้างทางการศึกษา 
 4.2 เป้าหมายการศึกษาต่อ และวิธีการพัฒนาตนด้านการเรียนอย่างสอดคล้องกับเป้าหมาย 

4.3 รูปแบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS) 
 4.4 เส้นทางการศึกษาต่อ และสาขาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา 
 4.5 เทคนิคการเลือกคณะ และจัดอันดับประเภทวิชาตามระดับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
 4.6 แนวทางการพัฒนาตนเอง และการวางแผนศึกษาต่อเพ่ือเข้าสู่อาชีพที่ตัดสินใจเลือก 
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5. ชิ้นงำน / ภำระงำน  
  5.1 ใบงานเรื่อง เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 
 5.2 ใบงานเรื่อง การท าแบบส ารวจการวางแผนเพ่ือการมีงานท า 
 5.3 ใบงานเรื่อง แบบส ารวจเพื่อการค้นพบตัวเอง ของ Samsung Smart Learning Center 
 5.4 แบบส ารวจเจตคติการตั้งเป้าหมายในการเรียนและอาชีพ 
 5.5 ใบงานเรื่อง แผนชีวิต แผนอนาคต 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
  กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง ทำงเดินสู่ควำมส ำเร็จ (ชั่วโมงท่ี 1 - 2) 
 6.1 ครูน าสนทนาเรื่อง เป้าหมายทางการเรียนของนักเรียนทุกคนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้
นักเรียนได้ทบทวนตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 6.2 ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่อง 5 ขั้นตอน เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย และเรื่อง 5 นาทีกับ TCAS                                 
ให้นักเรียนดู จากนั้นสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสื่อ 

 6.3 ครูน าเสนอสื่อ Power Point  เรื่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS) และแผ่นพับองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา
ระบบกลาง จากนั้นครูสุ่มถามนักเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเชิงเนื้อหา  

 6.4 ครูน าเสนอรายงานสรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือให้
นักเรียนศึกษาเป็นแบบอย่าง และมีแนวทางในการวางแผนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตาม
ศักยภาพของตน  
  
  กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง เรียนที่ไหน....ใครก ำหนด (ชั่วโมงท่ี 3 – 4) 
  6.5  นักเรียนดูวีดิทัศน์เรื่อง ครูคลับ.. . .คลับของคุณครู ตอนที่  1 Mindset และสื่อวีดิทัศน์                    
เรื่อง  ครูคลับ....คลับของคุณครู ตอนที่ 10 การตั้งเป้าหมายในการเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 6.6 ครูทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมา และให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง เตรียมความพร้อม                  
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โดยสามารถน าโทรศัพท์มือถือสืบค้นข้อมูลได้ จากนั้นครู                  
ตั้งประเด็นค าถามเพ่ิมเติมดังนี้ 
 

     - นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งใด พบปัญหาอะไรบ้างในการสืบค้นข้อมูล และมีวิธีการจัดการ
อย่างไร 

    - นักเรียนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีค าถามใดบ้างท่ีต้องการให้ครูอธิบายเพิ่มเติม 
            - จากการท าใบงาน นักเรียนจะมีวิธีเตรียมตัวอย่างไรเพื่อไปสู่เป้าหมาย 

    6.7 ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ รูปแบบการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
ระบบการรับรูปแบบพิเศษอ่ืน ๆ (เช่น ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ระบบรับตรงของกลุ่มสถาบัน
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แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โควตาเรียนดี โควตาความสามารถพิเศษ โครงการทุนการศึกษา โครงการ
พิเศษของสถาบันต่าง ๆ และสอบคัดเลือกเองตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบัน)  
    6.8 นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม และครูเปิดวีดิทัศน์ให้นักเรียนดูเรื่อง บทเรียน
จากชีวิตนกอินทรีย์ แล้วสรุปประเด็นเชื่อมโยงกับการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือออกแบบเป้าหมายทางการศึกษาต่อ
ในอนาคต และการมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายด้วยตัวของนักเรียน 
 
  กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง พิชิตเป้ำหมำย (ชั่วโมงท่ี 5) 
 6.9 ครูแนะน าหนังสือ Dek – D TCAS ขั้นเทพ ฉบับอัพเดท 2562 และหนังสือคะแนนสูง – ต่ า รอบ 
ADMISSIONS ปี  2561 ของบัณฑิตแนะแนว ให้นั ก เรี ยนรับทราบข้อมูล  เ พ่ือสามารถสืบค้นข้อมูล 
ด้านการศึกษาต่อได้ด้วยตนเอง 
 6.10 ครูสุ่มถามนักเรียนประเด็นเรื่อง “ยามว่างของฉัน” เพ่ือร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าใน
ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนหรือในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ นักเรียนแบ่งเวลาในแต่ละวันอย่างไรบ้าง เช่น อ่านหนังสือ 
เรียนพิเศษ ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน ท างาน part – time เล่นอินเทอร์เน็ต หรือไปเที่ยว/พักผ่อน 
 6.11 นักเรียนดูสื่อวีดิทัศน์เรื่อง มารู้จัก TCAS ฉบับเข้าใจง่ายของ Dek-D จากนั้นครูอธิบาย                   
เพ่ิมเติมด้วยเอกสารเกี่ยวกับคู่มือระบบ TCAS 62 ส าหรับนักเรียน และแนะน าแผ่นพับ TCAS Planner                                 
ของ ทปอ. ให้นักเรียนทราบรายละเอียดเส้นทางเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อ 
 6.12 นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และครูแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย                  
ที่จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการในแต่ละแห่ง เพ่ือให้นักเรียนได้จัดสรรเวลาไปเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้นอกห้องเรียนในสถานที่จริง 
 
  กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง บันไดสู่ดวงดำว (ชั่วโมงท่ี 6 - 7) 

6.13 ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงท่ีผ่านมา  
         6.14 ครูแจกใบความรู้เรื่อง เทคนิคเลือกคณะ และการจัดอันดับ จากนั้นนักเรียนศึกษาใบงาน 
เรื่อง การท าแบบส ารวจการวางแผนเพ่ือการมีงานท า และนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โมเดลการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่อาชีพ 
        6.15 ครูมอบหมายงานให้นักเรียนท าแบบส ารวจการวางแผนเพ่ือการมีงานท า โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
สแกน QR Code เพ่ือท าแบบส ารวจฯ ต่าง ๆ ที่อยู่ในใบงาน จากนั้นบันทึกผล / จัดเก็บข้อมูล และบันทึกภาพ 
เพ่ือน าผลการท าแบบส ารวจฯ ไปจัดวางในคอมพิวเตอร์ พร้อมพิมพ์เอกสารรายงานผลการท าแบบส ารวจฯ ทั้งหมด               
ส่งครูในชั่วโมงถัดไป   
      6.16 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความส าคัญของการ                
ท าแบบส ารวจการวางแผนเพ่ือการมีงานท า เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน และการตัดสินใจเลือกแนวทาง                  
ในการศึกษาต่อเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
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  กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง เลือกแนวทำง วำงอนำคต (ชั่วโมงท่ี 8 – 9) 
6.17 ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงท่ีผ่านมา  

           6.18 ครูตรวจเอกสารรายงานผลการท าแบบส ารวจฯ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และแจกเอกสาร 
เติมพลังสมอง “เลือกแนวทาง วางอนาคต” ให้นักเรียนศึกษา เ พ่ือเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อมูลการศึกษา                                 
ในคณะต่าง ๆ และแนวทางการประกอบอาชีพตามสาขาท่ีเรียนจบมา โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code  
        6.19 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความส าคัญของ 
บุคลิกภาพกับแนวโน้มการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต โดยเน้นการวิเคราะห์ตนเอง
อย่างรอบด้าน ทั้ งในด้านความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สุขภาพ ความคาดหวังของผู้ปกครอง                           
ฐานะทางเศรษฐกิจ และตลาดแรงงาน ฯลฯ 
 
  กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง พหุปัญญำ (ชั่วโมงท่ี 10 - 11) 

       6.20 ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงท่ีผ่านมา  
         6.21 ให้นักเรียนท า แบบส ารวจเพื่อการค้นพบตัวเอง ของ Samsung Smart  Learning   Center 
ให้นักเรียนท า และระบายสีแผนภูมิพหุปัญญาให้เรียบร้อย 
                 6.22 ครูอธิบายความส าคัญของทฤษฎีพหุปัญญา และยกตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพตาม
ความถนัดทั้ง 8 ด้าน จากนัน้น าเสนอสื่อวีดิทัศน์เรื่อง พหุปัญญา และน านักเรียนอภปิรายแสดงความคิดเหน็ร่วมกัน 
                 6.23 ครูแจกแบบส ารวจเจตคติการตั้งเป้าหมายในการเรียนและอาชีพให้นักเรียนท า และเขียน
สรุปผลให้เรียบร้อย จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลผล เพ่ือการส่งเสริมเป้าหมายด้านการเรียน และ
ด้านอาชีพของนักเรียนให้มีความสม่ าเสมอมากยิ่งข้ึน 
                 6.24 นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมครั้งนี้  

 กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง สร้ำงฝันเพื่อควำมส ำเร็จ  (ชั่วโมงท่ี 12) 
6.25 ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงท่ีผ่านมา  
6.26  นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง วางแผนการศึกษาสู่ความส าเร็จในการเลือกอาชีพ จากนั้น 

ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง โลกกว้างทางการศึกษา และการก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท าในอนาคต 
               6.27 นักเรียนท าใบงานเรื่อง แผนชีวิต แผนอนาคต จากนั้นร่วมกันสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก 
กิจกรรมครั้งนี้  
 
7. สื่อ / อุปกรณ์ 

7.1  สื่อวีดิทัศน์เรื่อง 5 ขั้นตอน เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย 
7.2  สื่อวีดิทัศน์เรื่อง 5 นาทีกับ TCAS 
7.3  สื่อ Power Point เรื่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)  
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7.4  แผ่นพับองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชา (ทปอ.) 
7.5  รายงานสรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนต่าง ๆ 

 7.6  สื่อวีดิทัศน์เรื่อง ครูคลับ....คลับของคุณครู ตอนที่ 1 Mindset  
  7.7  สื่อวีดิทัศน์เรื่อง ครูคลับ....คลับของคุณครู ตอนที่ 10 การตั้งเป้าหมายในการเรียน 
  7.8  ใบงานเรื่อง เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 
 7.9  สื่อวีดิทัศน์เรื่อง บทเรียนจากชีวิตนกอินทรีย์ 
 7.10 หนังสือ Dek – D TCAS ขั้นเทพ ฉบับอัพเดท 2562  
  7.11 หนังสือคะแนนสูง – ต่ า รอบ ADMISSIONS ปี 2560 - 2561 ของบัณฑิตแนะแนว 
  7.12 วีดิทัศน์เรื่อง มารู้จัก TCAS ฉบับเข้าใจง่ายของ Dek-D  
  7.13 เอกสารคู่มือระบบ TCAS 62 ส าหรับนักเรียน/คร ู 
 7.14 แผ่นพับ TCAS Planner ของ ทปอ.   
 7.15 ใบความรู้เรื่อง เทคนิคเลือกคณะ และการจัดอันดับ  
 7.16 แบบส ารวจการวางแผนเพ่ือการมีงานท า 
 7.17 เอกสารเติมพลังสมอง “เลือกแนวทาง วางอนาคต” 
 7.18 แบบส ารวจเพ่ือการค้นพบตัวเอง Samsung Smart Learning Center 
 7.19 วีดิทัศน์เรื่อง พหุปัญญา 
 7.20 แบบส ารวจเจตคติการตั้งเป้าหมายในการเรียนและอาชีพ 
 7.21 ใบความรู้เรื่อง วางแผนการศึกษาสู่ความส าเร็จในการเลือกอาชีพ 
 7.22 ใบงานเรื่อง แผนชีวิต แผนอนาคต 

 
8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
   8.2 เครื่องมือ 
         -     
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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   8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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1. ข้อมูลส่วนตัว  
 

1.1  แผนการเรียน......................................................  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม..............................  
1.2  ความสามารถพิเศษ.................................................................................. ............................... 
1.3  อาชีพที่สนใจ………………………………………………………………………………..……………………………. 

 
 

2. คณะ / สำขำ / สถำบันกำรศึกษำที่สนใจ 
 

คณะ / สำขำ 
 

สถำบันกำรศึกษำ คะแนนต่ ำสุด 
2 ปีย้อนหลัง 

ค่ำน้ ำหนัก % 

ปี 2560 ปี 2561 GAT PAT 
1 
 
 

  
…….…...... 

 
…….…....... 

 
……. % 

 
P….... % 

 
P….... % 

2 
 
 

  
…….…..... 

 
…….…....... 

 
……. % 

 
P….... % 

 
P….... % 

3 
 
 

  
…….…..... 

 
…….…...... 

 
……. % 

 
P….... % 

 
P….... % 

4 
 
 

  
…….…..... 

 
…….…...... 

 
……. % 

 
P….... % 

 
P….... % 

 

3. สรุปรำยวิชำที่ต้องใช้ในกำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) 
 

………………………………………………………………………………………………………................................................................

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

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

 
  
 

 

ใบงานเรื่อง  เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 
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เป้าหมายอีก 1 ปี ข้างหน้าของฉัน คือ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

เป้าหมายอีก 5 ปี ข้างหน้าของฉัน คือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 
เป้าหมายอีก 10 ปี ข้างหน้าของฉัน คือ  

    .................................................................................. ........………………………………………………….. 
 
สิ่งท่ีฉันจะต้องท ำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย  

 
2.1………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.2………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.3…………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
 

ค ำพูดบอกกับตัวเอง เพื่อให้มีแรงไปต่อ 
 
3.1………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2……………………………………………………………………………………………….………………………………. 

 
3.3………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 

       ฉันอยำกได้ก ำลังใจจำกใคร (ระบุชื่อบุคคล) และวิธีกำรที่ได้มำ 
4.1…………………………………………………………………………………………….………………………………… 
4.2………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.3…………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

ใบงานเรื่อง แผนชีวิต แผนอนาคต 
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แนวโน้มการศึกษาไทยในศตวรรษที่  21 ระบบการศึกษาไทย เพ่ือให้ได้มาตรฐานจึงมุ่งเน้น และจ าเป็น                
ต้องมีทิศทางการพัฒนาคุณลักษณะการศึกษาไทยให้ทันยุคทันสมัย โดยเฉพาะทันในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเน้น
เด็กไทยต้องเตรียมความพร้อมใน 9 ประการ ดังนี้  

1. มีการใช้ และบูรณาการเทคโนโลยีที่มากข้ึน 
2. ใช้หลักความเป็นโลกเรียนรู้สิ่งที่อยู่ไกลตัวออกไป 
3. ตระหนักถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา 
4. ความจ าเป็นมีแรงงานเชิงแข่งขันที่มีทักษะสูง 
5. การศึกษาแบบไร้พรมแดน และข้ามพรมแดน 
6. การแลกเปลี่ยนครู และนักเรียนให้มีประสบการณ์ระดับโลกมากขึ้น 
7. ความสร้างสรรค์มากข้ึน ความรู้ถูกสร้างขึ้น มีมากข้ึน 
8. การเป็นหุ้นส่วนระหว่าวงรัฐบาล กรรมการสถานศึกษา สถานศึกษา และนักการศึกษา 
9. การเรียนรู้แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดยใช้เทคโนโลย ี

 

           นอกจากนั้น ในด้านการเตรียมเด็กนักเรียนในปัจจุบัน เพ่ือตอบรับตลาดแรงงานในอนาคตที่ซับซ้อน  
และมีการแข่งขันกัน โดยจะเน้นในเรื่ องของทักษะที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่ งผลให้ เมื่อจบการศึกษาแล้ว                           
จะประสบความส าเร็จในการมีงานท า มีอาชีพในอนาคต ดังนี้ 

1. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา 
2. ทักษะการท างานร่วมกันผ่านเครือข่าย  
3. ทักษะความคล่องแคล่ว และสามารถปรับตัว 
4. ทักษะการริเริ่ม และการเป็นผู้ประกอบการ กล้าคิด กล้าท า 
5. ทักษะการสื่อสารโดยการพูด และการเขียนที่มีประสิทธิภาพ 
6. ทักษะการเข้าถึง และวิเคราะห์สารสนเทศ 
7. ทักษะความเป็นผู้อยากรู้ อยากเห็น และมีจินตนาการ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และส่วนรวม 

 

 

 

 

ใบความรู้เรื่อง วางแผนการศึกษาสู่ความส าเร็จในการเลือกอาชีพ 
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ข้อแนะน ำในกำรเลือกคณะ / สำขำ และสถำบันที่ต้องกำรศึกษำต่อ 1 
1. การประเมินตนเอง โดยเริ่มจากการตั้งค าถาม ถามตนเอง เช่น สิ่งใดที่ท าให้เรามีความสนุก สิ่งใดที่           

เราชอบ และไม่ชอบ วิชาใดท่ีเราถนัด หรือสนใจ  
2. การประเมินจากปัจจัยภายนอก เริ่มจากการสอบถามบุคคลภายนอกหรือเพ่ือนสนิท ส่วนไหน เป็นข้อเด่น 

และข้อด้อยในเรื่องของความสามารถ  
3. ภาพรวมของอาชีพในอนาคต / ตลาดแรงงาน 
4. การศึกษาหาความรู้ และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากครูแนะแนว ตลอดจนใช้บริการต่าง ๆ ที่ห้องแนะแนว 

ของโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย 
5. การปรึกษา / พูดคุยกับรุ่นพี่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เราต้องการศึกษาต่อ 
6. การศึกษาโครงสร้างรายวิชา และสาขาโดยตรงจากมหาวิทยาลัย  

 

- สาขาวิชาที่ต้องการจะสมัคร จ ากัดจ านวนรับนักศึกษาหรือไม่ 
- สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร มีข้อบังคับให้ฝึกงานก่อนเข้าศึกษาหรือไม่ และเป็นเวลานานเท่าไหร่ 
- หลักสูตรที่ต้องการจะสมัครมีรายละเอียดอย่างไร สามารถเลือกวิชาเอกอะไรได้บ้าง 
 

7. หาข้อมูลของคณะต่าง ๆ จากเว็บไซต์ หรือเอกสารเผยแพร่ของมหาวิทยาลัย และจากแหล่งข้อมูล        
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

8. เข้าร่วมงาน Open House ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเข้าร่วมค่ายฝึกประสบการณ์เตรียมความพร้อม  
9. ส ารวจความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพของตนเอง ด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยา 

นอกจากนี้ การวางแผนศึกษาต่อสู่ความส าเร็จในการเลือกอาชีพ ตามกลุ่มสาขาวิชา และอาชีพจ าแนก
ตามระบบ ISCED (International Standard Classification of Education) สอดคล้องกับการตัดสินใจเลือกอาชีพ
ของบุคคล พัฒนามาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก การที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใด บุคคลควรจะมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการท างานของแต่ละอาชีพ เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง โดยอาชีพต่าง ๆ ในสังคมสามารถจ าแนกประเภทได้ในหลายลักษณะ หากพิจารณาตามประสบการณ์ และ
การศึกษาอบรมเกี่ยวกับอาชีพแล้ว อาจจ าแนกกลุ่มของบุคคลในอาชีพต่างๆ ได้ 5 ระดับ ตามความสามารถ และ
ความช านาญในอาชีพ ดังนี้ 

 

1. ประเภทไร้ฝีมือ ได้แก่ ผู้ไม่มีความรู้ ความช านาญในอาชีพ จะต้องฝึกฝนและหาประสบการณ์ด้านอาชีพ 
หรือใช้แรงกายในการท างาน 

2. ประเภทกึ่งฝีมือ ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความช านาญในอาชีพเพียงเล็กน้อย หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 1 ปี 

                                                 
1 กรมการจัดหางาน.  วางแผนการศึกษาสู่ความส าเร็จในการเลือกอาชีพ.  กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน. พิมพ์คร้ังท่ี 1. 2558. 
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3. ประเภทช่ำงฝีมือ ได้แก่ ผู้มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับงานในอาชีพมากพอสมควรมีความสามารถเฉพาะ
ด้านของงานที่ท า หรือได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งใช้เวลาในการฝึกฝนฝีมือตั้งแต่ 1 - 3 ปี มีความรู้และฝีมือ             
ในการประกอบอาชีพพอสมควร 

4. ประเภทกึ่งวิชำชีพได้แก ่ ผู้ที่มีความรู้ความช านาญ ตลอดจนความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

5. ประเภทวิชำชีพ ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ความช านาญ และความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพอย่างกว้างขวาง 
สามารถแนะน าควบคุมตลอดจนบริหารงานในอาชีพนั้นได้อย่างดีมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพในระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป 

  ในยุคแห่งสังคมข้อมูลข่าวสาร การศึกษาถือเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับบุคคลที่จะช่ วยพัฒนาตนและ
สังคมให้มีคุณภาพได้โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย แต่จะเลือก
อย่างไรควรจะวางแผนการศึกษาอย่างไร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการประกอบอาชีพนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งจ าแนกตาม ISCED 
(International Standard Classification of Education) 10 กลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 

1. กลุ่มสำขำวิชำศึกษำศำสตร์ 
ลักษณะกำรศึกษำ  เป็นการศึกษา และฝึกประสบการณ์ในการเป็นครู เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เทคนิค 

วิธีการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จิตวิทยา และพฤติกรรมการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สำขำที่ เปิดสอน  ได้แก่  การศึกษาปฐมวัย  การประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาการวัดผล
การศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศษ 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว เทคโนโลยีการศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา    
เทคโนโลยีการศึกษา ธุรกิจศึกษา บรรณารักษ์ศาสตร์ ดนตรีศึกษา สุขศึกษา  การศึกษานอกระบบ คหกรรม 
เกษตรกรรม ศิลปะอุตสาหกรรม 

คณะที่เปิดสอน   คณะครุศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์   
สถำบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ  
 บุคลิกภำพที่เหมำะสม  เป็นผู้ใฝ่การศึกษา มีอุดมคติ รักเด็ก มีคุณธรรม เมตตากรุณา มีความ 
สามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ดี ปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย เป็นอย่างอย่างให้กับผู้อ่ืนได้ สามารถดูแลแนะน า
เด็ก ๆ ให้เป็นคนเก่ง และคนดีได้ ช่างสังเกต จิตใจมั่นคง ชอบใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา มีคุณธรรม 
สุภาพอ่อนโยน 

ลักษณะอำชีพ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน การฝึกอบรม การให้ความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิตแก่นักเรียน การบริหารสถานศึกษา การนิเทศ 
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อำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  ครู / อาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
ศึกษานิเทศก์ นักแนะแนว นักวิชาการ เจ้าหน้าที่โสตศึกษา นักจิตวิทยา บรรณารักษ ์

2. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์ ศำสนำ และเทววิทยำ 
ลักษณะกำรศึกษำ  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านภาษา ปรัชญา โบราณคดี 

และศาสนา 
สำขำที่เปิดสอน  ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษารัสเซีย ภาษามลายู ภาษาอาหรับ โบราณคด ี ปรัชญา ศาสนา บรรณารักษศาสตร์   
คณะที่เปิดสอน  คณะอักษรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

คณะโบราณคด ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สถำบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ลักษณะอำชีพ  ท างานเก่ียวกับการใช้ภาษา งานติดต่อสื่อสาร งานแปล การสร้างสรรค์บทกวี 
บทประพันธ์ งานค้นคว้าวิจัยเรื่องราวในอดีต   

บุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพ รักการอ่านหนังสือ มีความสามารถทางภาษา ชอบการแสดงออกที่ต้อง
ใช้ภาษา มีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกต ชอบวิเคราะห์วิจารณ์ 

อำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่งานแปล เลขานุการ ล่าม เจ้าหน้าที่โบราณคดี 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ครู / อาจารย์ 
3.  กลุ่มสำขำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

ลักษณะกำรศึกษำ  เป็นการศึกษา และฝึกประสบการณ์ทางด้านศิลปะ 
สำขำที่เปิดสอน  จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย มัณฑนศิลป์ การออกแบบนิเทศศิลป์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกต์ศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา ดุริยางคศิลป์ นฤมิตศิลป์ นาฎศิลป์ ศิลปะ 
การละคร เซรามิกส์ 

คณะที่เปิดสอน  คณะจิตกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
คณะมัณฑนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี  

สถำบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ลักษณะอำชีพ  ท างานเก่ียวข้องกับการออกแบบตกแต่ง การประดิษฐ์งานศิลปะ การวาด   
การปั้น การแกะสลัก งานด้านนาฎศิลป์ ดนตรี การแสดง การออกแบบนิทรรศการ การออกแบบจัดสวน  
จัดท าฉากละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์   
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บุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพ  รักงานศิลปะ มีความสามารถในการแสดงออกด้านศิลปะแขนงใดแขนง
หนึ่ง มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ รักความสวยงาม และธรรมชาติ มีความละเอียดอ่อน  

อำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  จิตรกร ปฏิมากร มัณฑนากร ช่างศิลป์ ช่างภาพ นักดนตรี นักแต่งเพลง  
ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์ นักแสดง นักออกแบบ นักวิชาการ ครู / อาจารย์  
4.  กลุ่มสำขำวิชำนิติศำสตร์ 

ลักษณะกำรศึกษำ   เป็นการศึกษาเก่ียวกับบทบัญญัติของกฎหมาย การตีความกฎหมาย   
การใช้กฎหมาย การด าเนินคดีทางศาล 

คณะที่เปิดสอน    คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   
สถำบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ลักษณะอำชีพ  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์กฎหมาย

อาญา กฎหมายที่ดิน กฎหมายภาษีอากร ฯลฯ การด าเนินคดีแพ่ง และคดีอาญา การให้ค าแนะน า และปรึกษาทาง
กฎหมาย การพิพากษาคด ี  

บุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพ เป็นผู้รักความยุติธรรม รักการอ่าน มีความจ าดี ชอบการตีความชอบ
แสดงความคิดเห็น และวิจารณ์ การโต้แย้งโดยใช้เหตุผล ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ ถนัดการใช้ภาษา                             
ทั้งการเขียน และการพูด 

อำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  ทนายความ นิติกรประจ าหน่วยงาน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  อัยการ         
ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่สรรพากร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ต ารวจ เจ้าหน้าที่ท่ีดิน ครู / อาจารย์ 
5.  กลุ่มสำขำวิชำสังคมศำสตร์ 
           5.1  สำขำสังคมศำสตร์และพฤติกรรมศำสตร์ 

ลักษณะกำรศึกษำ  เป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
สำขำที่ เปิดสอน  การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ การเกษตร ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

คณะที่ เปิดสอน  คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 

สถำบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ลักษณะอำชีพ  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน  งานฝึกอบรมและเผยแพร่งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิจัย งานบริหาร งานให้ค าปรึกษา งานบริการ งานบริการข่าวสารข้อมูล   
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บุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพ  สนใจเรื่องราวความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม มีความคล่องแคล่ว ชอบช่วยเหลือสังคม รู้จักการจูงใจคน 

อำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  นักปกครอง ปลัดอ าเภอ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พัฒนากร                  
นักเศรษฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 
           5.2  สำขำกำรบริหำร พำณิชยกำร และธุรกิจ 

ลักษณะกำรศึกษำ  เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ  การท าบัญชี การจัดการส านักงาน          
การบริหารการเงินและการธนาคาร การตลาด งานประกันภัย ภาษาส าหรับธุรกิจ การบริหารงานบุคคล 
ธุรกิจกรขนส่งทางเรือ การบริหารงานโรงแรม 

สำขำที่ เปิดสอน   บัญชี  การเงินการธนาคาร  การบริหารธุ รกิ จ เลขานุการ สถิติ การโรงแรม                              
และการท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชย์นาวี การบริหารงานบุคคล การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 
ประกันภัย เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

คณะที่ เปิดสอน   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยากรจัดการ              
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สถำบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ลักษณะอำชีพ  ท างานเก่ียวกับการวิเคราะห์วางแผน การท าบัญชี การจัดเก็บข้อมูล งานธุรการ    
การบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ งานติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ งานประกันภัย ธุรกิจการขนส่ง   

บุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพ  สนใจทางด้านเศรษฐกิจ ชอบคิดค านวณ ชอบวางแผน มีความละเอียด
รอบคอบ กล้าตัดสินใจ คล่องแคล่ว 

อำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ   เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  นักบัญชี พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่
การเงิน สมุห์บัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ประกันภัย นักวิจัยตลาด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน เจ้าหน้าที่สรรพากร เจ้าหน้าที่การคลัง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์           

 5.3  สำขำกำรสื่อสำรมวลชน และเอกสำร 
ลักษณะกำรศึกษำ  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสาร การใช้สื่อประเภทต่าง ๆ การเขียนข่าวการผลิต

รายการวิทยุโทรทัศน์ การถ่ายภาพ การออกแบบโฆษณา การประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ ภาพถ่าย วาทศิลป์ งานสารนิเทศ 

คณะที่เปิดสอน  คณะนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน                      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

สถำบันที่ เปิดสอน   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ลักษณะอำชีพ   เป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์  การท าข่าว  งานโฆษณา งานแสดง         
การเขียนบทความบรรณาธิการ การรายงานข่าย เทคโนโลยีการพิมพ์ การก ากับภาพยนตร์ การเขียนสารคดี บท
วิจารณ์ การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์   

บุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพ  มีความสามารถในการใช้ภาษา กล้าแสดงออก ชอบการเข้าสังคม 
สนใจสภาพแวดล้อมรอบตัว มีความคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทันสมัย 

อำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ ผู้ประกาศ  
ผู้ผลิตภาพยนตร์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ผลิตงานโฆษณา ผู้เขียนบทโทรทัศน์ วิทยุ นักจัดรายการ พิธีกร 
นักการเมือง นักแสดง 

5.4  สำขำคหกรรมศำสตร์ 
ลักษณะกำรศึกษำ  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและครอบครัว  การใช้และพัฒนาวัสดุ                        

เพ่ือประโยชน์สุขของบุคคล ครอบครัวและชุมชน งานโภชนาการ งานเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
สำขำที่ เปิดสอน   อาหารและโภชนาการ  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  พัฒนาการครอบครัวและเด็ก                

บ้านและศิลปสัมพันธ์ คหกรรมศาสตร์ บ้านและชุมชน  
คณะที่เปิดสอน  คณะเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
สถำบันที่เปิดสอน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ลักษณะอำชีพ  ท างานเกี่ยวกับการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า งานตรวจสอบและวิจัย งานฝึกอบรมและ

เผยแพร่ความรู้ งานประกอบอาหาร 
บุคลิกภำพที่ เหมำะสมกับอำชีพ   สนใจเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของมนุษย์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต                         

มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประณีต 
อำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  นักออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า นักโภชนาการ ครู / อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

6.  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ 
ลักษณะกำรศึกษำ  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  การค้นคว้าพิสูจน์ 

ทดลองวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
สำขำที่เปิดสอน  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ธรณีวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทางทะเล พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา เทคโนโลยีทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ
เทคโนโลยีปิโตรเคมี และวัสดุเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ เทคโนโลยีอาหารเทคโนโลยีชีวภาพ   

คณะที่เปิดสอน  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์                 
คณะเทคโนโลยี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สถำบันที่ เปิดสอน   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลั ย
บูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย 
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แม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สถาบันเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

ลักษณะอำชีพ  ท างานในห้องปฏิบัติการเพ่ือค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ หรือปฏิบัติงานวิจัยในพ้ืนที่
ธรรมชาติ  ให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์  การปฏิบัติ งานด้านคอมพิวเตอร์  การส ารวจและ                             
พยากรณ์การทดสอบผลิตภัณฑ์ 

บุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพ   มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี  ชอบค้นคว้าทดลอง                   
ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ ชอบการแก้ปัญหา ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 

อำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ   นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์  เจ้าหน้าที่สถิติ นักธรณีวิทยา เจ้าหน้าที่
อุตุนิยมวิทยา นักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ / ควบคุม 
7.  กลุ่มวิชำแพทยศำสตร์และวิชำที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพอนำมัย 

ลักษณะกำรศึกษำ  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบของร่างกาย  สุขภาพอนามัย การดูแลรักษา                                
การให้บริการ การวินิจฉัยโรค การตรวจ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ การดูแล
ผู้ป่วย โรค และการบ าบัดรักษา 

สำขำวิชำที่เปิดสอน  แพทย ์พยาบาล กายภาพบ าบัด รังสีเทคนิค เภสัชศาสตร์ สัตวแพทย ์
ทันตแพทย ์เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม บริหารสาธารณสุข โภชนวิทยา สุขศึกษา   

คณะที่เปิดสอน  คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะสัตวแทพย์ศาสตร์  คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์   

สถำบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ลักษณะอำชีพ  การตรวจ วินิจฉัย ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดลอง และให้บริการด้านการรักษา และดูแล
สุขภาพอนามัย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การป้องกันโรค 

บุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพ  สนใจเกี่ยวกับการค้นคว้าทดลอง ใฝ่หาความรู้ ใช้เหตุผล ใจเย็น
วิเคราะห์ มีความสุขุม ละเอียดรอบคอบ มีเมตตา กล้าตัดสินใจ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการทางกาย 

อำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  แพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
การแพทย์ นักกายภาพบ าบัด 
 

8.  กลุ่มสำขำวิศวกรรมศำสตร์ และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
8.1  กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์ 
ลักษณะกำรศึกษำ  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการค านวณในระดับสูง การออกแบบ ผลิต การควบคุมระบบ

การท างานของเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรม 
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สำขำที่เปิดสอน  วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเรือ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเหมืองแร่และ
โลหะวิทยา วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือ
วัด วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมการบินและอากาศยาน 
วิศวกรรมทรัพยากรน้ า วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

คณะที่เปิดสอน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถำบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยี                 
พระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ลักษณะอำชีพ  ท างานด้านการค านวณ วางแผนการติดตั้ง การสร้าง การควบคุมงานต่าง ๆ การน า
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ คิดค้น ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ 

บุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพ  สติปัญญาดี มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
โดยเฉพาะฟิสิกส์ มีทักษะด้านมิติสัมพันธ์ ชอบท างานที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม ชอบประดิษฐ์ คิดค้น               
ไม่ชอบสังคม อดทน ละเอียดรอบคอบ มีความม่ันใจในตนเอ มีความคิดริเริ่ม ซื่อสัตย์ 

อำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  วิศวกร ผู้ควบคุมการก่อสร้าง โฟร์แมน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค อาจารย์ 
           8.2  กลุ่มสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

ลักษณะกำรศึกษำ  เป็นการศึกษาเก่ียวกับการออกแบบอาคาร การวางผังเมือง   
สำขำที่เปิดสอน  สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง 
คณะที่เปิดสอน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
สถำบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ควำมรู้พื้นฐำน  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ แบะวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
บุคลิกภำพที่เหมำะสม  มีความสามารถและพ้ืนฐานศิลปะ รักศิลปะ มีความคิดริเริ่ม และจินตนาการ            

มีความคิดในลักษณะที่เป็นตรรกศาสตร์ สามารถถ่ายทอดเป็นภาพและรูปธรรมที่เห็นได้ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 อำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  สถาปนิก  นักออกแบบ ครู/อาจารย์  
9.  กลุ่มสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ วนศำสตร์ และกำรประมง 

คณะที่เปิดสอน  เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

ควำมรู้พื้นฐำน  ความรู้ด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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สถำบันที่ เปิดสอน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ลักษณะอำชีพ   ท างานเกี่ยวกับการผลิต  การบ ารุงรักษา  การจัดการ  การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร การอนุรักษ ์การเผยแพร่ การวิจัย การส่งเสริม การป้องกัน 

บุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพ  รักธรรมชาติ ชอบท างานที่ใช้ก าลัง ท างานกลางแจ้งได้ สันโดษ อารมณ์
เยือกเย็น รักอิสระ ชอบการผจญภัย ไม่พิถีพิถันในการใช้ชีวิตมากนัก สุขภาพแข็งแรง อดทน ขยัน 

อำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  เกษตรกร  นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  
นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่ปราบศัตรูพืช เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
10.  กลุ่มสำขำวิชำอื่น ๆ 

ลักษณะกำรศึกษำ  เป็นการศึกษาในสาขาวิชาที่มีจัดอยู่ใน 9 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ พัฒนาสังคม 
สังคมสงเคราะห์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

คณะที่เปิดสอน  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 

สถำบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพ  สนใจเรื่องของคน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความเป็นผู้น า/ผู้ตามที่ดี กล้าหาญ อดทน เสียสละ 

อำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่การกีฬา ครู/อาจารย์ พัฒนากร เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม นักวิจัย 
 
อ้ำงอิงข้อมูลจำก : http://guidance.obec.go.th/?p=1058. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://guidance.obec.go.th/?p=1058


 
 

  

 

 

 

120 

 
 
 
 
 
 

1. กำรรู้จักตนเอง 
 รู้ว่าเรามีบุคลิกภาพอย่างไร เพ่ือตรวจสอบว่าอาชีพข้างหน้าที่เราอยากเป็นนั้น มันเข้ากันได้กับบุคลิกภาพ
ความเป็นเราได้แค่ไหน 
 

2. กำรหำควำมฝัน 
 เพ่ือการส ารวจว่ามันมีรากคิกจากฐานตัวเราเอง เป็นความปรารถนาซึ่งไม่ใช่จากการโหนกระแสตามที่คน
อ่ืนบอก 
 

3. กำรก ำหนดเป้ำหมำยชีวิต 
 เป็นการสร้างคุณค่า และความหมายให้แก่ชีวิต ที่ส าคัญจะได้มีความสุขกับชีวิตในอนาคตที่เราก าหนดเอง 
 

4. กำรวำงแผนงำน 
 รู้วิธีวางแผนงานใด ๆ ให้เริ่มจากปลายทางสู่ต้นทาง เพ่ือให้ได้เส้นทางที่ลัดตรงสู่เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผลยิ่ง 
 

5. กำรบริหำรเวลำ 
 เพ่ือจัดเวลาให้กับเรื่องที่ส าคัญต่อเป้าหมาย ตัดสิ่งที่ไม่ส าคัญ คือ สิ่งที่ไม่ตอบโจทย์เส้นทางสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 

6. กำรสื่อควำมคิด 
 เพราะตรรกะ ความคิดเชื่อมโยง การจับประเด็น ให้สั้นกระชับได้ใจความ เป็นสิ่งที่ฝึกสร้างได้จาก          
การบันทึก สิ่งที่พบเห็น และแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อสิ่งนั้น ๆ ผ่านสมุดบันทึก ฝึกการมองตัวเอง ส ารวจ
ตนเอง ใช้ทักษะการจดค าบรรยาย 
 
 
 

- เคยไหมที่เห็นชีวิตอยู่ไปวัน ๆ ทั้งทุกข์ท้ังเหนื่อย ไม่รู้เพ่ืออะไร 
- เคยเห็นคนที่ทุ่มเท สนุกกับการเรียน สนุกกับงาน  นั่นเพราะเขามีเป้าหมาย ถึงทุ่มเทได้ขนาดนั้น 
- แหละนี่!!! คือ สิ่งจ าเป็นที่เราต้องมาวางแปลนหรือแผนที่ชีวิต ก็เพ่ือตัวเรา 

 

ด้ำนกำรเรียน 
- เทคนิคการเรียนดี เรียนอย่างไรให้ถึงฝัน และสอดคล้องกับศักยภาพของตน 

- เทคนิคการเตรียมตัวสอบ (รายหน่วย กลางภาค ปลายภาค O-Net Gat/Pat 9 วิชาสามัญ กสพท. 
สอบตรงประเภทต่าง ๆ และการสอบสัมภาษณ์) 

- การสอบ และการท างานตามท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมาย 

ท าไมต้องมีแปลนชีวิต (ID Planner) 
 

ใบความรู้เรื่อง Student Planner3 
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- สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน เชื่อมั่น / เคารพในคุณค่าของตน และติดตามความก้าวหน้าของตน
อย่างสม่ าเสมอ 

- เสริมความรู้ เสริมทักษะ เสริมประสบการณ์ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ด้ำนทักษะชีวิต 
 

- ให้หลักคิดใหม่ : ชีวิตเรา เราคือผู้ก าหนด 

- แบบทดสอบบุคลิกภาพ เพ่ือรู้จักตัวตนของเรา 

- ค าถามเพ่ือค้นหางาน / อาชีพในอนาคตของเรา ที่เราจะรักงาน และมีชีวิตเป็นสุข 

- ค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเรา เพ่ือไม่เหนื่อยกับสิ่งที่ไม่ใช่เรา 

- ตารางเวลาชีวิต วัน ๆ เราหมดเวลาไปกับเรื่องอะไรบ้าง หรือเพ่ือให้ชีวิตได้รับสิ่งดี ๆ บ้าง 

 

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

 

 

STUDENT 
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 ในการเลือกอนาคต เลือกอาชีพการท างาน ก็ไม่ต่างจากการเห็นภูเขาน้ าแข็ง เราเห็นส่วนที่อยู่ผิวน้ าว่า
สวยงาม ก็อยากได้บ้าง ท างานตามเพ่ือนบ้าง คนที่เรียนสาขาเดียวกัน เก่งเหมือนกัน คะแนนพอ ๆ กัน                 
แต่เวลาท างานจริง คนสองคนอาจให้ผลงานที่ต่างกันมาก คนหนึ่งคล่องแคล่ว สนุกกับงาน คิดงานได้ดีมาก ชีวิต
เป็นสุข เจ้านายรัก ในขณะที่เพ่ือนอีกคน ท างานเหมือนกัน เรียบจบเหมือนกัน กลับท างานไม่ได้ผลดี  ถูกต าหนิ 
ทุกข์ใจน้อยใจ สุดท้ายไม่นานก็ลาออก เปลี่ยนงานเรื่อยไป หาตัวเองไม่พบ หางานที่ถูกใจไม่ได้ ไม่ก้าวหน้า ไม่ทัน
เพ่ือน และมีปัญหาครอบครัวต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย  
 นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ท าไมเราจึงต้องค้นหาตัวตนให้พบโดยเร็ว ให้รู้ว่า “เราคือใคร” “เรารักอะไร”  “เรามี
คุณลักษณะอะไร” จะเหมาะกับงานประเภทไหน โดยวิเคราะห์หาว่า อาชีพอะไรที่ต้องการคุณลักษณะแบบที่ตัว
เรามี ถ้าจับคู่ได้ตรงมากเท่าไหร่ ชีวิตการงานก็จะลื่นไหลเป็นสุข งานถูกจริตตน ความก้าวหน้ารุ่งเรืองก็ได้มา
โดยง่าย ครอบครัวก็จะอบอุ่น และมีพลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กรณีศึกษา 
 (ID 

โมเดลการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่อาชีพ 

ด้านที่ 1  รู้ตน ด้านที่ 2  รู้งาน ด้านที่ 3  สานฝันสู่อาชีพ 

การให้ผู้เรียนตระหนักรู้             
ในตนเองอย่างรอบด้าน 

- รู้จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- ความสนใจ 

ความสามารถ  
ความถนัด 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การให้ผู้เรียนรู้จัก 
โลกของงานอาชีพ 

- รู้โลกของการศึกษา 
- รู้โลกอาชีพ 
- รู้โลกตลาดแรงงาน 
- ประสบการณ์อาชีพ 

การให้ผู้เรียนวิเคราะห์
ข้อมูลจากด้านที่ 1 และ 2               
เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ

เลือกอาชีพ 

- ข้อมูลจากการส ารวจ
ตนเอง 

- ข้อมูลจากการส ารวจ
งาน 

- ประมวลผลข้อมูลจาก
การรู้ตน และรู้งาน    
แล้วจัดล าดับอาชีพ 

“ชีวติที่มีเป้าหมาย มีแรงบันดาลใจ มุ่งมั่น มีแผนปฏิบัติสูเ่ป้าหมาย ย่อมเป็นชวีิต 
ที่มีคุณค่า และเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่สังคม” 
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หัวใจของการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประการหนึ่งคือ การเลือกคณะ และจัดอันดับ
ในการเลือกคณะได้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนเอง ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า ถึงแม้ว่าเราจะมีความชื่น
ชอบที่จะเรียนในสาขาใดสาขาหนึ่ง แต่สาขานั้นเป็นสาขาที่ผู้เลือกส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ท าคะแนน ได้สูงกว่า
ความสามารถ ของนักเรียนมาก ถ้านักเรียนเลือกคณะนั้นโอกาสที่นักเรียนจะสอบติดในคณะนั้นก็เป็นไปได้ยาก ดังนั้น
ในการพิจารณาเลือกคณะและจัดอันดับ จึงควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในการเลือกท่ีเหมาะสมกับตนเองที่สุด ทั้งใน
ด้านสติปัญญา ความสามารถ ความชอบ ความถนัด และสุขภาพ ฯลฯ โดยมีข้ันตอนที่ควรพิจารณาดังนี้ 
 
                                       การที่นักเรียนจะเลือกคณะอะไรบ้าง มีหลักเกณฑ์ท่ีควรดูพิจารณาดังนี้ 

 

1. ต้องรู้จักตนเอง และสภำพแวดล้อม 
 

1.1 รู้ถึงควำมสำมำรถทำงด้ำนวิชำกำรของตนเอง 
ในการเลือกคณะนั้น ควรเลือกคณะที่มีความเหมาะสมกับระดับผลการเรียน และผลการสอบของตนเอง

อย่างแท้จริง ไม่เลือกสูง หรือต่ ากว่าความสามารถของตนเองจนเกินไป เช่น เลือกคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ทั้งที่
เรียนได้เกรด 1 กว่า หรือ 2 เล็กน้อย และสอบได้คะแนนรวม = 15,000 คะแนน ในขณะที่คะแนนต่ าสุดในปี 
2559 = 22,664.00 คะแนน ก็นับว่าเลือกสูงไป โอกาสที่จะสอบติดก็เป็นไปได้ยาก 

1.2 ควำมชอบ / ควำมถนัด / ควำมสนใจของตัวเอง 
ควรเลือกพิจารณาตามล าดับความชอบจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่สนใจหรือชอบ

สิ่งใดย่อมจะมีแรงจูงใจในการกระท ามากกว่าสิ่งที่ไม่ชอบ ดังนั้นคณะที่นักเรียนเลือกควรเป็นคณะที่นักเรียน                  
สนใจจะศึกษาจริง ๆ และเหมาะกับความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง ไม่ควรเลือกตามเพ่ือน หรือ                                   
ตามค่านิยมโดยไม่ดูความถนัด และความสนใจของตัวเอง เช่น ชอบเรียนฟิสิกส์  ชอบต่อวงจรไฟฟ้า                                                           
ก็ควรเลือกเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือชอบวาดรูป ก็อาจจะเลือกทางด้านศิลปะ เป็นต้น 

1.3 ลักษณะนิสัยส่วนตัว 
เพราะอาชีพหลายอาชีพต้องการบุคคลที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้าน เช่น งานด้านศิลปะ หรือ                  

งานด้านแพทย-์พยาบาล เป็นต้น 
1.4 สุขภำพ และลักษณะร่ำงกำย 
เพราะบางคณะก าหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้ เช่น ส่วนสูง , สายตา หรือโรคบางโรค หรือความพิการใน

อวัยวะบางส่วนของร่างกาย ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจเป็นสิ่งจ าเป็นในการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต  
 

เทคนิคในการเลือกคณะ และจัดอันดับ 

เทคนิคในการเลือกคณะ 
 

ใบความรู้เรื่อง เทคนิคการเลือกคณะ และการจัดอันดับ  
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1.5 ดูควำมต้องกำรของญำติพี่น้อง และฐำนะทำงครอบครัว 
ประกอบด้วยว่า จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าศึกษาในคณะนั้นมากน้อยเพียงใด หรือฐานะทางบ้าน

สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาในการศึกษาหรือไม่ 
 
2. ต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ / สถำบันต่ำง ๆ 

2.1 ในกำรพิจำรณำเลือกคณะ อย่ำลืม !!! 
ศึกษาคุณสมบัติ และเกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษาในคณะ / สถาบันนั้น ๆ ด้วย เพราะแต่ละมหาวิทยาลัย/

สถาบันจะก าหนดกฎเกณฑ์ออกมาหลากหลาย แม้แต่สาขาเดียวกันแต่ต่างสถาบันก็ยังมี เกณฑ์คุณสมบัติที่ไม่
เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับปรัชญาของแต่ละสถาบัน ดังนั้น นักเรียนจึงต้องศึกษารายละเอียดให้ดีอย่างละเอียดก่อนว่า 
เรามีคุณสมบัติตามที่คณะต้องการหรือไม่ ถ้านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อก าหนดที่ได้ก าหนดไว้ ก็ไม่ควร
เลือกเพราะจะท าให้โดนตัดสิทธิ์เช่นเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกคณะ จึงควรศึกษาคุณสมบัติ และ
ข้อก าหนดของคณะนั้น ๆ ให้ชัดเจน และเข้าใจเสียก่อน หากยังไม่แน่ใจควรศึกษา หรือถามผู้รู้ก่อน ทั้งนี้                        
เพ่ือประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง 

2.2 คณะที่เรำสนใจนั้นมีกี่มหำวิทยำลัยที่เปิดสอน 
และสภาพในแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร เช่น ที่ตั้ง, ระบบการเรียนการสอน, วิชาที่เรียน, การวัดผล, 

บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นอย่างไร ถ้านักเรียนสอบเข้าคณะนั้นได้ นักเรียนจะเรียนหรือไม่ (เพราะถ้าหากนักเรียน
สอบเข้าไปได้ และสละสิทธิ์ก็จะเป็นการไปกันที่ของคนอ่ืนที่ต้องการจะเข้าศึกษาในคณะนั้นจริง ๆ) 

 
2.3 สัดส่วนกำรแข่งขันของแต่ละคณะ / สถำบัน 
ดูได้จากสถิติคะแนนสูง - ต่ า ของบัณฑิตแนะแนว ที่มีข้อมูลจ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้สอบผ่านข้อเขียน 

หรือความนิยมของสถาบันว่ามีผู้สนใจเลือกสมัครมากน้อยแค่ไหน 
2.4 จ ำนวนรับที่แต่ละมหำวิทยำลัย / สถำบันจะรับได้ 
จ านวนที่รับมากอาจแข่งขันกันน้อยกว่าจ านวนที่ได้รับน้อย 

 

 
 

ในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 Admissions ผู้สมัครแต่ละคนมี
สิทธิ์เลือกคณะได้ 4 คณะ ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน และผู้ที่เลือกคณะเดียวกันแต่อันดับไม่
ตรงกันก็มีสิทธิ์เท่ากันที่จะติดคณะนั้น ถ้าคณะเข้าถึงเกณฑ์ เช่น นำย ก เลือกรัฐศาสตร์เป็นอันดับ 1   
นำย ข เลือกรัฐศาสตร์เป็นอันดับ 3 ปรากฏว่าคะแนนเขาทั้งคู่ สูงกว่าคะแนนต่ าสุดของคณะรัฐศาสตร์              
(คือท าคะแนนได้สูงกว่าคนสุดท้ายที่สอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ได้) เขาทั้งคู่ก็จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน                  
คณะรัฐศาสตร์เหมือนกัน ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจัดคณะมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 
 
 

เทคนิคในการจัดอันดับ 
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       1. รวบรวมคณะท่ีตนเองพิจำรณำว่ำเหมำะสมแล้ว  ทั้งในแง่ความสามารถทางสติปัญญา ความถนัดและ
ความสนใจ  
       2. น ำคณะต่ ำสุดของคณะทั้งหมดที่เลือกไว้  มาเรียงอันดับอีกครั้ง เพ่ือให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อ 
มากยิ่งขึ้น โดยเรียงอับดับคณะจากคณะที่มีคะแนนต่ าสุดที่ “มำกที่สุด” ไว้เป็นอันดับแรก คณะที่มีคะแนนต่ า
ที่สุด “น้อยกว่ำ” รองลงมาเรื่อย ๆ เช่น 

 

นางสาวฟ้า เลือกคณะที่ต้องการ 4 คณะ โดยเรียงจากความชอบได้ดังนี้ 

คณะ มหำวิทยำลัย คะแนนต่ ำสุด % ต่ ำสุด 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22,463.0000 74.88 

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22,121.2000 73.74 

จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20,687.5000 68.96 

วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 17,385.0000 57.95 

 
ในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ TCAS รอบท่ี 4 ADMISSIONS  นำงสำวฟ้ำ ควรเรียงอันดับคณะ ดังนี้ 
 

อันดับที ่1  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาฯ            คะแนนต่ าสุด  22,463.0000   
อันดับที ่2  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ                   คะแนนต่ าสุด  22,121.2000  
อันดับที ่3  คณะจิตวิทยา  จุฬาฯ              คะแนนต่ าสุด  20,687.5000   
อันดับที ่4  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์         คะแนนต่ าสุด  17,385.0000  
 

หมำยเหตุ : ในการจัดเรียงอันดับด้วยวิธีนี้ เหมาะกับการจัดเรียงคณะที่มีเงื่อนไขต่าง ๆ เหมือนกัน เช่น จ านวน
วิชาสอบ, ค่าน้ าหนักคะแนน แต่ถ้าคณะที่มีความแตกต่างกัน เช่น วิชาสอบไม่เหมือนกัน ค่าน้ าหนักแตกต่างกัน           
ก็ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยว่าจะเรียงอันดับคะแนนอย่างไร 
3. กำรจัดอันดับ โดยคร่ำว ๆ ทั่วไปมีลักษณะดังนี้ 
 

- อันดับ 1 หรือ อันดับ 1 ถึง 2 เลือกคณะที่เราอยากเรียนจริง ๆ คือ ชอบมาก แต่ไม่ควรให้คะแนน 
สูงกว่าความสามารถจนเกินไป 

- อันดับ 3 หรือ อันดับ 2 ถึง 3 เลือกประเภทวิชาที่เราชอบอยู่บ้าง และคะแนนควรรอง ๆ ลงมา  
 

- อันดับ 4 ให้เลือกคณะที่มีคะแนนต่ าที่สุดเท่าท่ีคิดว่าพอจะเรียนได้ถ้าสอบติด โดยคณะที่เลือกเป็น 
อันดับที่ 4 ควรมี “คะแนนต่ าสุด” ไม่สูงกว่าคะแนนรวมที่ท าได้ 
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1. ไม่ควรเลือกสถำบันยอดนิยมทั้งหมด 4 อันดับ 
ควรเลือกปะปนสถาบันที่มีความนิยมรอง ๆ ลงไป หรืออย่าเจาะจงว่าต้องเป็นสถาบันนั้น ๆ สถาบันนี้ 

ขอให้พิจารณาคณะ / สาขาวิชาที่นักเรียนมีความสนใจ ความชอบที่จะเรียน ตลาดแรงงานมีความต้องการ และ 
คะแนนสูง-ต่ าในปีที่ผ่าน ๆ มา ไม่สูงเกินความสามารถของตน 

 

2. ไม่ควรเลือกคณะตำมใจผู้อ่ืน 
ควรถือหลักว่า “ไม่มีใครรู้จักตัวเรา และรู้ความต้องการของตนได้มากไปกว่าตนเอง” สิ่งส าคัญ คือ เลือก

เพราะอยากจะเรียน อยากประกอบอาชีพนั้นจริง ๆ ถ้าผู้ปกครองมีความคาดหวังในบางคณะ/บางสาขาวิชาที่ไม่
ตรงกับความต้องการองนักเรียน ควรหันหน้ามาปรึกษากันด้วยเหตุผล 

 

3. ไม่ควรเลือกคณะท่ีมีจ ำนวนวิชำสอบแตกต่ำงกันมำก 
ควรเลือกคณะที่สอบวิชาน้อย แต่เลือกคณะได้ครบ 4 อันดับ เพ่ือจะได้มีเวลาดูหนังสือได้เต็มที่ ซึ่งถ้าเป็น

รอบ Admissions นั้ น  จะอยู่ ในส่ วนของการสอบวิชา  PAT ว่ ามี วิ ชาที่ ต้ องสอบแตกต่ างกันอย่ างไร                               
ถ้านักเรียนเลือกกลุ่มสาขาที่จะเรียนแตกต่างกันมาก จะท าให้ต้องสอบวิชา PAT มากขึ้น แต่นักเรียนทุกคนต้อง
สอบวิชา GAT อยู่แล้ว 
 

4. ไม่ควรเลือกคณะท่ีมีคะแนนต่ ำสุดติดหมดกันหมด 
อันตรายมากควรเลี่ยงเสีย โดยหันไปพิจารณาเลือกคณะเดียวกันของมหาวิทยาลัยอ่ืนที่อาจจะมีคะแนน           

ต่ ากว่าเข้ามาแทนก็ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้มีการทิ้งช่วงคะแนนบ้าง ส าหรับการทิ้งช่วงห่างของคะแนน     
ต่ าสุด ให้ พิจารณาจากระดับความสามารถทางวิชาการ และสติปัญญ าของตนเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ                                       
หากเป็นคนเรียนเก่ง ช่วงห่างของคะแนนก็ไม่ต้องมากนัก แต่ผู้มีผลการเรียนปานกลางหรือต่ าควรทิ้งช่วงห่าง
คะแนนมาก  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อควรระวังในการเลือกคณะ และการจัดอันดับ 
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แบบส ารวจการวางแผนเพื่อการมีงานท า 
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    เอกสำรเติมพลังสมอง “เลือกแนวทำง  วำงอนำคต”  
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ค ำชี้แจง ขอให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ∕  ลงในตารางช่อง       ที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด 
 ถ้าข้อความนั้นเป็นจริงที่สุด     (5) 
 ถ้าข้อความนั้นส่วนใหญ่จริง หรือค่อนข้างมั่นใจ    (4) 
 ถ้าข้อความนั้นบางครั้งจริง บางครั้งไม่จริงพอๆ กัน    (3) 
 ถ้าข้อความนั้นส่วนใหญ่ไม่จริง หรือไม่แน่ใจ    (2) 
 ถ้าข้อความนั้นไม่จริงเลย       (1) 
 

ข้อควำม ระดับท่ีตรงกับนักเรียน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. นักเรียนตั้งเป้าหมายที่จะเรียนหนังสือให้ไดผ้ลการเรยีนดีทีสุ่ดทุกวิชา      
2. นักเรียนเตรียมหนังสือ และอุปกรณ์การเรยีนที่จะมาโรงเรียนในแต่วันเสมอ      

3. นักเรียนรู้ว่าตัวเองชอบเรียนวิชาอะไร      
4. นักเรียนอยากเรียนต่อจนไดร้ับปริญญาในมหาวิทยาลัย      

5. นักเรียนส่งงานตามก าหนดทุกครั้งท่ีครูสั่ง      
6. นักเรียนพยายามท าการบ้านเองทุกครั้งถึงแม้ว่าจะยาก      

7. นักเรียนทบทวนสิ่งท่ีเรียนในแตล่ะวันอย่างสม่ าเสมอ      
8. นักเรียนรู้ว่าจะต้องท าอย่างไรให้เรียนหนังสือไดด้ี      
9. นักเรียนรู้ว่าควรท าอย่างไรใหไ้ด้คะแนนสอบมาก ๆ      
10. นักเรียนชอบจดบันทึกการนัดหมายส่งการบ้าน หรืออื่น ๆ ลงตารางปฏิทิน      
11. นักเรียนรู้ว่าควรท าสิ่งที่มีความส าคญัตามล าดับก่อนหลัง      
12. นักเรียนรู้ว่าตัวเองอยากท าอาชีพอะไรในอนาคต      
13. นักเรียนรู้ว่าหากนักเรียนจะท าอาชีพท่ีชอบนั้น จะต้องเตรียมตัวอย่างไร      

14. นักเรียนรู้จักอาชีพต่าง ๆ มากกว่า 10 อาชีพ      
15. นักเรียนรู้ว่าคนท่ีท าอาชีพต่าง ๆ ในข้อท่ี 14 ต้องมีคุณสมบตัิอยา่งไรบ้าง      
16. นักเรียนรู้ว่าตัวเองมีความถนดั และความสามารถท่ีจะท าอะไรได้บ้าง      
17. นักเรียนรู้ว่าตัวเองมีบคุลิกภาพสอดคล้องกับอาชีพใด      
18. นักเรียนมีบุคคลต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน หรือท างานท่ีนักเรียน 
ช่ืนชอบ 

     

19. นักเรียนปรึกษากับพ่อแม่ และครูว่าจะศึกษาต่อและท างานอะไรในอนาคต      

20. นักเรียนคิดว่าการท างานท่ีตรงกับความสนใจ ความสามารถ ความถนัด และ
บุคลิกภาพของตนเองส าคัญกว่าการท างานในอาชีพท่ีเป็นที่นิยมของสังคม 

     

 

 

 

 

 

คะแนนรวม = .............. / 20 คะแนนเฉลี่ยที่ได้ = ………….. ควำมหมำย ........................................................ 
 

แบบส ารวจเจตคติการตั้งเป้าหมายในการเรียนและอาชีพ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 10   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ                ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 – 6  
เรื่อง แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)                         จ ำนวน 10 ชั่วโมง 
 

 

1.  สำระส ำคัญ   
การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) TCAS รอบที่ 1  โดยไม่

มีการสอบข้อเขียน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้เรียนที่มีความสนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การศึกษา
ข้อมูล คุณสมบัติ และเกณฑ์การรับสมัครจึงมีความจ าเป็นต่อการเตรียมความพร้อมของตนเอง สิ่งส าคัญท่ีนักเรียน
ควรเตรียมเพ่ือใช้ในการสมัคร และเข้ารับการสัมภาษณ์คือ เอกสารแฟ้มสะสมงาน และเอกสารประวัติย่อ ดังนั้น
การศึกษาข้อมูลการศึกษาต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และหลากหลาย เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยนักเรียนในการ
เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพ่ือการตัดสินใจและวางแผน ไปสู่เป้าหมายทางการเรียนในอนาคต นอกจากนี้               
การเตรียมความพร้อมในการสอบ O – NET ซึ่งเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา จึงควรให้ความส าคัญ มุ่งมั่นตั้งใจในการอ่านหนังสือ ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษาท่ีดีในอนาคตต่อไป 
 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว  :  ด้ำนกำรศึกษำ 
 ข้อ 3 การใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 3.1 ระบุองค์ประกอบของการจัดท าแฟ้มสะสมงาน 

3.2 จัดท าแฟ้มสะสมงานของตนเองได้อย่างเป็นระบบ 
3.3 ระบุความส าคัญ และวิธีการในการเตรียมตัวสอบ O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ 

 
4. สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 การเตรียมความพร้อมสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) TCAS รอบที่ 1  

4.2 การจัดท าแฟ้มสะสมงานอย่างเป็นระบบ 
4.3 การเตรียมตัวสอบ O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
4.4 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย  

 
5. ชิ้นงำน / ภำระงำน 

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
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6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
 

  กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง กำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ (ชั่วโมงท่ี 1 - 2) 
  6.1  ครูสอบถามนักเรียนว่า มีนักเรียนคนใดบ้างที่สนใจจะสมัครสอบคัดเลือก (TCAS) รอบท่ี 1 Portfolio 
จากนั้นร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเตรียมเอกสารเพ่ือจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามท่ี
สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ 
       6.2  ครูน าเสนอสื่อ Power Point เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรกับการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา                  
ยุคปัจจุบัน (Portfolio) และสื่อ Power Point เรื่อง แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพ่ืออธิบายองค์ประกอบของ
การจัดท าแฟ้มสะสมผลงานอย่างเป็นระบบ และร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
  6.3  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากนั้นครูแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปฏิทินการสมัครสอบใน
รอบท่ี 1 (Portfolio) , การสมัครลงทะเบียน MyTacs , การสมัครสอบ GAT/PAT , การสมัครสอบ 9 วิชาสามัญใน
ระบบออนไลน์ ทั้งคณะทางสายวิทย์ฯ และคณะทางสายศิลป์ เป็นต้น  
 

  กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง Check In TCAS (ชั่วโมงท่ี 3) 
 6.4  ครูน าสนทนาเรื่อง มหาวิทยาลัยในฝัน และคณะ/สาขาของนักเรียนแต่ละคนว่าสนใจจะเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยใด เพราะเหตุใด 
  6.5  นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง Student Planner จากนั้นร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
           6.6  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่ งที่ ได้ เรียนรู้  ครูกล่าวน าถึงพัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ                         
เช่น การฝึกฝน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะทางการ                   
เรียนแล้ว ยังเป็นการเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยอีกด้วย นั่นคือ  การเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 
 6.7  ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน Portfolio PART 1 เพ่ือน ามาส่งในชั่วโมงต่อไป 
(หน้าปก ประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษา) และให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย  
  
  กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง Check Up Portfolio (ชั่วโมงท่ี 4 - 5) 
 6.8  ครูทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมา และน าสนทนาเรื่อง “ท าไมต้องเตรียมตัวส าหรับ Portfolio” 
 6.9 ครูตรวจแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) PART ที่ 1 ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 6.10  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม และครูมอบหมายให้นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน 
Portfolio ต่อใน PART ที่ 2 เพ่ือน ามาส่งในชั่วโมงต่อไป (ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม รูปภาพประกอบ และ
ประกาศนียบัตร)  
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  กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง Present Portfolio (ชั่วโมงท่ี 6 - 7) 
 6.11  ครูทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงท่ีผ่านมา และตรวจแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ใน PART 2 ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล (ต่อ) จากนั้นแจกแบบประเมินผลงานผู้เรียนรายบุคคลแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ให้
นักเรียนประเมินตนเอง และส่งเอกสารคืนครู พร้อมกับส่งผลงาน (Portfolio) 
 6.12  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้  จากนั้นครูสรุปให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ความส าคัญของการท าแฟ้มสะสมผลงาน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา รอบท่ี 1 Portfolio ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล / สรุปผลงานเชิงประจักษ์ของนักเรียน   ที่ผ่านมา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลายในการใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจเพ่ือศึกษาต่อได้สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพของตน 
  

  กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง ชีวิตในมหำวิทยำลัย (ชั่วโมงท่ี 8) 
6.13  นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ค าแนะน า ข้อควรรู้และปฏิบัติในการเข้าสอบ O – NET จากนั้นครู

น าสนทนา และซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความส าคัญของการสอบ O - NET และวิธีการเตรียมตัวสอบ 
6.14  ครูน าสนทนาเก่ียวกับแนวทางการเรียน การใช้ชีวิต และการปฏิบัติตนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

จากนั้นให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ชีวิตในมหาวิทยาลัย และร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในแต่ละ
ประเด็น 

6.15  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมครั้งนี้ 
 

 กิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง กำรสอบสัมภำษณ์เพื่อกำรศึกษำต่อ (ชั่วโมงท่ี 9 - 10) 
          6.16 ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงท่ีผ่านมา  

6.17 ครูน าเสนอสื่อ Power Point เรื่อง เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
มหาวิทยาลัย  
  6.18 ครูสุ่มเรียกนักเรียนให้เป็นกรณีศึกษาในการแสดงบทบาทสมมติเก่ียวกับการสัมภาษณ์ตาม 
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบ Portfolio จ านวน 5 คู่ โดยมีครูร่วมแสดง
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สัมภาษณ์นักเรียน 
 6.19  นักเรียนร่วมกันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมครั้งนี้  

 
7. สื่อ / อุปกรณ์  
 7.1 สื่อ Power Point เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรกับการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษายุคปัจจุบัน (Portfolio)  

7.2 สื่อ Power Point เรื่อง แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
7.3 ใบความรู้เรื่อง Student Planner 
7.4 แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายบุคคลแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
7.5 ใบความรู้เรื่อง ค าแนะน า ข้อควรรู้และปฏิบัติในการเข้าสอบ O – NET 
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7.6 ใบความรู้เรื่อง ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 7.7 สื่อ Power Point เรื่อง เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย  
 
8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
 

       8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของชิ้นงาน (Portfolio) 
   8.2  เครื่องมือ 
                  แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายบุคคล (แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio) ส าหรับนักเรียน 
 

   8.3  เกณฑ์กำรประเมิน 
         8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

         8.3.2 ตรวจชิ้นงาน 
 

เกณฑ์ ข้อควำมบ่งชี้ 

ผ่าน จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้ถูกต้อง/ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพ
แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายบุคคลตรงตามเกณฑ์ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ และส่งชิ้นงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบควำมรู้เรื่อง  
ค ำแนะน ำ ข้อควรรู้และปฏิบัติในกำรเข้ำสอบ O - NET 

O -  NET หรื อมี ชื่ อ เ รี ย ก เ ต็ ม  ๆ  ว่ า  Ordinary National Educational Test คื อ  ก า รทดสอบ                 
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะท าการทดสอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  

โดยที่นักเรียนไม่ต้องสมัครสอบเอง แต่ทางโรงเรียนจะเป็นคนสมัครสอบให้  เพ่ือใช้ในการประเมิน
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระ                    
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับ
การสอบ O -  NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 นั้นมีความส าคัญมาก ๆ เพราะต้องน า ไปใช้                           
ในการยื่นคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่ งสิ่ งที่ต้องตรวจเช็คให้ เรียบร้อยก่อนไปสอบก็คือ ระเบียบ                         
และข้อปฏิบัติในการสอบ O - NET  
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ตัวอย่ำงตำรำงสอบ O – NET ปีกำรศึกษำ 2561 
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ขั้นตอนกำรเข้ำห้องสอบ O – NET 
 

1. เตรียมบัตรประชาชน ปากกา ดินสอด า (2B) ยางลบ กบเหลาดินสอ 
2. ตรวจสอบรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบท่ีสนามสอบ 
3. ดูแผนผังที่นั่งสอบ หน้าห้องสอบ 
4. ยื่นบัตรประชาชนเพื่อแสดงตนเข้าห้องสอบ 
5. รับกระดาษค าตอบและตรวจสอบข้อมูลตนเองว่าถูกต้อง เซ็นชื่อในกระดาษค าตอบ 
6. รับแบบทดสอบ อ่านระเบียบการสอบ และเขียนชื่อ-สกุล บนปก 
7. ฝนรหัสชุดข้อสอบในกระดาษค าตอบ ให้ตรงแบบทดสอบที่ได้รับ 
8. แกะและเปิดแบบทดสอบ อ่านค าชี้แจงให้เข้าใจและลงมือท าข้อสอบ 
9. เซ็นชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบเมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที 
10. ตรวจความเรียบร้อยของกระดาษค าตอบ ส่งให้กรรมการคุมสอบ 
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สิ่งท่ีควรรู้ในกำรสอบ O – NET และกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนสอบ 
 

1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ จะไม่มีสิทธิ์สอบ 
2. ไม่มีบัตรแสดงตน จะไม่มีสิทธิ์สอบ (เช่น บัตรประชาชน บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ทางราชการออกให้  
   และต้องมีรูปถ่ายด้วย เป็นต้น) 
3. ไปผิดสนามสอบ จะไม่มีสิทธิ์สอบ 
4. ไปสายเกิน 30 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบ 
5. ห้ามน าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เข้าสนามสอบ 
6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา ถึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้ 
7. อนุญาตให้น านาฬิกาเข้าห้องสอบได้ แต่ต้องเป็นนาฬิกาเข็มเท่านั้น 
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ควำมส ำคัญของกำรสอบ O - NET  
1. O - NET สอบได้ครั้งเดียว 

การสอบ O-NET สามารถท าการทดสอบได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถเลือกวิชาสอบเองได้ จะต้องเข้าสอบให้
ครบทุกวิ ชาที่ ได้ มี การก าหนดเอาไว้  ซึ่ งมีความแตกต่ างกับการสอบ  GAT/PAT, วิชาสามัญ 9 วิชา                                        
ที่นักเรียนสามารถสมัครสอบได้เรื่อย ๆ หากไม่ทันในปีนี้ ปีถัดไปก็สามารถสมัครสอบใหม่ได้ และยังสามารถเลือก
วิชาที่ต้องการสอบได้เองอีกด้วย และอีกหนึ่งความแตกต่างก็คือ คะแนนสอบ O-NET จะอยู่ติดตัวนักเรียนไปตลอด
ชีวิต ส่วนคะแนนสอบ GAT/PAT, วิชาสามัญ 9 วิชา นั้นมีวันหมดอายุ เมื่อหมดอายุแล้ว หากเราต้องการใช้
คะแนนก็ต้องสมัครสอบใหม ่

 

2. คะแนน O - NET ใช้สมัครเข้ำมหำวิทยำลัย 
การสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้น จะต้องสมัครสอบผ่านระบบ TCAS โดยมีทั้งหมด 5 รอบด้วยกัน และ

ถึงแม้ว่าการสมัครสอบ TCAS ในรอบที่ 1 และ 2 จะไม่ใช้คะแนนสอบ O-NET แต่นักเรียนต้องไม่ลืมว่าตั้งแต่ 
TCAS รอบที่ 3 ถึง รอบที่ 5 มีการน าคะแนน O-NET มาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาสมัครเข้าเรียนต่อในแต่ละ
คณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (ทั้งนี้สัดส่วนคะแนนที่ใช้อาจจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทาง
มหาวิทยาลัยเป็นคนก าหนด) นอกจากนี้ นักเรียนคนใดที่ต้องการใช้ในอนาคตคะแนนส่วนนี้ก็มีความส าคัญไม่แพ้
กัน เพราะมันอาจจะต้องน ามาใช้ได้ในอนาคต 

 

3. กสพท. ใช้คะแนน O-NET ด้วย 
ส าหรับนักเรียนที่อยากจะเข้าเรียนต่อด้านแพทยศาสตร์ คะแนน O-NET ก็มีความส าคัญไม่แพ้คะแนน

วิชาถนัดทางแพทย์เลย เพราะทาง กสพท. ได้มีการก าหนดคะแนนทั้ง 5 วิชาของ O-NET ว่านักเรียน               
จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 60% ถ้าต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดเอาไว้จะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ 

 

4. รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (+ กสพท.) 
TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (+กสพท.) จะเป็นรอบที่แต่ละคณะ/สาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัย           

ในบางโครงการก าหนดคะแนน O-NET ขั้นต่ าไว้ด้วย ถ้านักเรียนมีคะแนนสอบ O-NET ไม่ถึงก็ไม่สามารถสมัครเข้า
ศึกษาต่อได้  เพราะขาดคุณสมบัติที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดเอาไว้  ดั งนั้น ไ ม่ควรที่จะลืมดูคะแนน                               
ขั้นต่ าของแต่ละคณะ/สาขาวิชาด้วย  

 

5. รอบท่ี 4 Admission 
ส่วนในรอบที่ 4 Admission นอกจากนักเรียนจะต้องใช้คะแนนสอบ GAT/PAT, ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

(GPAX)  แล้ วนั้น ยั งจะต้องใช้คะแนน O-NET ด้วย เพราะในรอบ  Admission ต้องใช้คะแนน  O-NET                    
ถึง  30%  ดังนั้นถ้านักเรียนท าคะแนนในส่วนนี้ของ O-NET ไม่ดี  ก็อาจจะมีผลท าให้รอบ  Admission                           
ไม่ติดในคณะที่ต้องการได ้
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6. รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ 
TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ จะเป็นรอบที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเอง โดยในบางโครงการ                

ที่เปิดรับสมัคร นอกจากจะมีการใช้คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX), GAT/PAT, วิชาสามัญ 9 วิชา          
ก็อาจจะมีการใช้คะแนน O-NET ด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนคะแนนที่ใช้ หรือเกณฑ์คะแนนที่ใช้จะขึ้นอยู่กับแต่
ละคณะ/สาขาวิชาหรื อมหาวิทยาลัยเป็นคนก าหนดเอง  ดังนั้น ควรเข้าไปดูรายละเอียดเกณฑ์ที่ ใช้                        
ในการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัยเสียก่อนท าการสมัคร จะได้ไม่สมัครพลาด 

 

7. ใช้รำยงำนตัวกับมหำวิทยำลัย (บำงแห่ง) 
ถึงแม้ว่าจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ในวันรายงาน             

ตัวบางมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดให้นักเรียนที่จะเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบ O-NET ในวันที่ไปรายงานตัวมา
ให้กับทางมหาวิทยาลัยด้วย  หากนักเรียนไม่มีคะแนน  O-NET อาจจะท าให้พลาดการเข้ า เรียนต่อ                       
ในมหาวิทยาลัยที่ต้องการได ้

 

8. คะแนน O-NET มีผลต่อคุณภำพโรงเรียน 
นอกจากคะแนน O-NET จะใช้ในสมัครเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนแล้ว ยังน ามาใช้

ประเมินคุณภาพของโรงเรียนอีกด้วย ส าหรับโรงเรียนที่มีผลคะแนนสอบดีจะได้รับโควตาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบดีใน 100 อันดับแรก (ไม่ได้เป็นทุกมหาวิทยาลัยที่จะมีโควตามอบให้กับนักเรียน
เข้าเรียนต่อที่สถาบันของตนเอง) และยังเป็นการใช้จัดอันดับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ว่าในแต่ละปี มีความ
เปลี่ยนแปลงอันดับในทิศทางไหนกันบ้าง 
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ชีวิตการศึกษาในมหาวิทยาลัย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกับชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  เช่น 
การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ความเป็นอิสระของผู้ เรียน เป็นต้น การทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ                               
การปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย ย่อมเป็นการเตรียมพร้อมอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งต่อการปรับตัว                        
ในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมตัวกับ 21 สิ่งที่เด็กปี 1 ควรรู้ดังนี้ 

 

1. วำงแผนกำรเรียน 
 

ปีหนึ่งนั้นขอรับรองว่าต้องมีงานค่อนข้างเยอะ ควรหาเวลาท าการบ้าน และท าความเข้าใจกับการเรียนให้
ได้อย่างน้อยวันละ 2 – 3 ชั่วโมง ถ้าสามารถวางแผนการเรียนได้แต่เนิ่น ๆ ก็ย่อมจะท าให้เรียนสนุก และใช้
ประโยชน์ของเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 2 – 3 อาทิตย์แรกของการเป็นนิสิต / นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนั้น มีสิ่งที่
น่าสนใจค่อนข้างมาก ทั้งการได้เจอเพ่ือนใหม่ สถานที่แปลกๆ หรูหรากว่าที่เคยเรียนในโรงเรียนมัธยม อาจารย์ก็
พูดแบบนักวิชาการชั้นสูง ไม่พูดหลายรอบเหมือนก่อน ทุกอย่างต้องมีแผน 

 

2. ลองเรียนวิชำแปลก ๆ นอกคณะ 
 

การเรียนระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ใช่มาเพียงแค่เรียนเนื้อหาวิชาชีพ แต่ยังควรต้องได้ทดลอง
เรียนอะไรอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่เพียงแค่ไปประกอบอาชีพ ต้องถือว่าการเรียนมหาวิทยาลัยนั้นคือ โอกาสที่จะขยาย
ฐานความรู้หรือความสนใจไปในโลกกว้าง นักศึกษาที่ เรียนจนจบได้ปริญญาไปแล้ว รุ่นแล้วรุ่น เล่า                        
ไม่เคยลืมว่าวิชาพิเศษ ๆ ที่ได้ไปลองเรียนนอกคณะหรือภาควิชาอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เลือกเรียนเป็น
วิชาเอกของตัวเองนั้นได้สอนให้ได้ความคิดดี ๆ ใหม่ ๆ ได้อย่างน่าสนใจ 

 
 

 

 

ใบความรู้เรื่อง ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 

https://www.sanook.com/home/
http://campus.sanook.com/u-life/
http://campus.sanook.com/u-life/
http://campus.sanook.com/
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3. เรียนวิชำที่บังคับให้เรียนก่อนวิชำเลือก 
แม้อาจจะยังไม่ถึงก าหนดเวลาให้เลือกวิชาเอก แต่นักศึกษาที่รู้ความต้องการของตัวเองชัดเจนแล้วก็ควรที่

จะเลือกวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอกได้อยู่แล้ว และในกรณีนี้ก็อาจรวมถึงวิชาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ว่า ถ้าเลือก
วิชาเอกนั้น ๆ แล้วต้องมีวิชาอ่ืนที่ต้องเรียนให้ครบ  
4. ควรสอบถำมให้รู้แน่ชัดว่ำต้องเลือกวิชำเอกเมื่อไร 
 

บางมหาวิทยาลัยจะก าหนดให้นักศึกษาเลือกวิชาเอกในเทอม 2 ของนักศึกษาปี 2 หรือเทอมแรกของปี 3 
บางสาขาวิชาอาจก าหนดให้เลือกวิชาเอกก่อนหน้านั้นก็ยังมี ดังนั้น เป็นหน้าที่ส าคัญของพวกคุณเองที่จะต้องทราบ
เรื่องเช่นนี้ล่วงหน้า 

 

5. ศึกษำให้ทรำบว่ำต้องเรียนที่เครดิตจึงจะได้ปริญญำ 
 

นี่ก็เป็นธรรมดา แต่เป็นเรื่องที่เผลอตัวไปได้เหมือนกัน จึงต้องรู้ว่าต้องเรียนทั้งหมดเท่าไร มีวิชาบังคับ
อะไรบ้างที่ได้เรียนไปแล้ว มีเหลืออีกกี่วิชาที่ยังไม่ได้เรียนหลักสูตร ปริญญาสี่ปีมีโอกาสหลงลืมได้เสมอ ยิ่งเป็น
ปริญญาส าหรับนักศึกษาต่อเนื่องที่มีหน่วยกิตประมาณ 75 - 80 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียนทั่วไปเพียงสองปีหรือราว
ครึ่งหนึ่งของปริญญาตรีภาคปกติยังมีตกหล่นเรียนไม่ครบ แล้วยิ่งถ้าไม่มีการเปิดสอนในภาคเรียนสุดท้ายที่จะจบ
นั้น ก็ท าให้เป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกัน บางครั้งวิชาภาษาอังกฤษที่บังคับให้เรียนแล้วตกอาจมีผลต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษล าดับถัดไป ที่เป็นเหมือนซีรีส์หนัง ดังนั้น อย่าปล่อยให้ถึงเทอมสุดท้ายถึงค่อยมาดูว่าเรียนอะไรไป
แล้ว และที่ยังไม่ได้เรียนอีกมีอะไร การเรียนจบในสี่ปีย่อมดีกว่าสี่ปีบวกซัมเมอร์ หรือสี่ปีกับหนึ่งเทอม หรือถ้าเป็น
ห้าปี จะขาดทุน "ชีวิต" ไปเหมือนกัน 

 

6. หำเวลำพบอำจำรย์ท่ีปรึกษำบ้ำง 
 

การศึกษาจากคู่มือนักศึกษาหรือระเบียบการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย บางทีก็ไม่สามารถตอบค าถามที่คา
ใจของพวกคุณได้ทุกเรื่องเสมอไป เช่น การเลือกเรียนวิชาเอกควรจะต้องเลือกอย่างไร หรือการเลือกวิชาเอกนั้น
จะต้องผ่านวิชาบังคับใดก่อนบ้าง ซึ่งแม้จะมีค าอธิบายบางอย่างบางประการอยู่แล้วในคู่มือ แต่ความเหมาะสมกับ
นักศึกษาแต่ละคนอาจมีส่วนแปรเปลี่ยนการเลือกวิชาตรงนั้นไปก็ได้ ดังนั้น การปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา
จึงเป็นสิ่งที่ดีกว่า ยิ่งกว่านั้นยังอาจได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษาถึงเรื่องวิธีการเรียนวิชาบางวิชา
หรือวิธีการเรียนกับบางอาจารย์เสียด้วยซ้ าไป 

 

7. หำโอกำสพบปะสนทนำกับอำจำรย์ผู้สอนตำมโอกำสอันควร 
 

การแวะเยี่ยมอาจารย์ผู้สอน โดยใช้ก าหนดเวลาที่อาจารย์แจ้งไว้ว่าจะอยู่ที่ห้องท างาน จะท าให้นักศึกษา
ได้รู้จักมักคุ้นกับอาจารย์เพ่ิมมากขึ้น พร้อมกับมีโอกาสสอบถามสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาของวิชาให้มากขึ้น 
ยิ่งกว่านั้นยังเป็นโอกาสที่ท าให้อาจารย์รู้จักกับตัวนักศึกษามากขึ้น ซึ่งในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันว่า อาจต้องมา
ขอให้อาจารย์ท าจดหมายรับรองหรือจดหมายแนะน าตัว ทั้งในเรื่องการท างานหรือการหางานท าก็เป็นได้ ดังนั้น
การท าเช่นนี้ส่งผลดีทั้งปัจจุบันและอนาคต 

http://campus.sanook.com/
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8. หำเวลำเข้ำสังคมไว้บ้ำง 
การหาเพ่ือน รู้จักคบหาผู้คน นับเป็นสิ่งส าคัญของชีวิตศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนั้น การเข้าสังคมเพ่ือพบ

เพ่ือนใหม่จึงเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ ถ้ายังไม่กล้าพอ ครั้งแรกอาจชวนเพื่อนเก่าท่ีมักคุ้นอยู่แล้วไปด้วย 
 

9. เข้ำเป็นสมำชิกชมรมหรือสโมสรที่ถูกใจหรือต้องกำรมีส่วนร่วม 
มีชมรม สโมสรคลับหรือค่ายอาสาฯ ที่เป็นที่ชุมนุมของเพ่ือน ๆ ในมหาวิทยาลัย มีรุ่นพ่ีรุ่นน้อง              

คณะเดียวกันล้วน ๆ ก็มีหรืออาจมีเพ่ือนต่างคณะเข้ามาร่วม "แจม" ก็มี ดังนั้น ขออย่าได้มองข้าม จะเอาแต่เรียน 
อย่ าง เดียวก็คงไม่ ได้ เรื่ องแน่  บางทีอาจจะพบสิ่ งแปลกใหม่และถูก อัธยาศัย  หรื อพบเ พ่ือนที่ ถูกใจ                               
อย่างไม่คาดคิด  

 

10. ลองส ำรวจดูว่ำมีกิจกรรมอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นในมหำวิทยำลัย 
 

อาจได้พบสิ่งที่ตัวเองอยากท ามานาน ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรก หรือสิ่งที่เกี่ยวพันกับอาชีพในอนาคตก็ตามอาจ
เป็นเรื่องกีฬา ดนตรีหรือนันทนาการอ่ืนใด แม้กระทั่งการเข้าฟังสัมมนาของสโมสรการท่องเที่ยวก็น่าจะได้
ประโยชน์กว่าการฆ่าเวลาด้วยการดูทีวีคนเดียว หรือไปช้อปปิ้งกับเพ่ือนเสียด้วยซ้ าไป 

 

11. ลองส ำรวจรอบมหำวิทยำลัยให้รู้ว่ำอะไรอยู่ที่ไหน และมีบริกำรอ่ืนใดให้นักศึกษำ 
 

บางทีมหาวิทยาลัยมีอะไรที่จะให้บริการมากกว่าที่พวกคุณคิดไว้ การเดินแวะเวียนเยี่ยมชมตึกนั้นตึกนี้ไม่
น่าจะเป็นเรื่องประหลาด ก็มหาวิทยาลัยทั้ งหมดเลยนี่ เป็นของพวกคุณแล้ว จึ งไม่จ า เป็นต้องเรียน                      
และเดินอยู่ที่คณะของตัวเอง ยิ่งถ้าเอาแต่อยู่ที่ภาควิชาที่ตัวเอง เมเจอร์หรือเรียนเป็นวิชาเอกก็ยิ่งน่าสงสาร                          
การรู้สิ่งละอัน พันละน้อยเช่นนี้ จะท าให้รู้ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ได้ที่ไหน ถ้าที่ส่วนกลางไม่เปิด จะต้องไปใช้              
ที่ไหนได้เป็นการเฉพาะหน้า จะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ที่ตึกไหน หรือระยะเชื่อมโยงไร้สายของอินเตอร์เน็ตจะอยู่
ในรัศมีใด ห้องสมุดที่มีกี่แห่งในมหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางแห่งเดียว หรือมีห้องสมุดของคณะต่าง ๆ                          
อีกด้วย 

 

12. เปิดหูเปิดตำกับควำมเป็นไปในมหำวิทยำลัย 
 

มีกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยภายใต้เวลาที่จ ากัด บางอย่างมีเพียงแค่ชั่วโมงเดียว             
หรือวันเดียวหรือสองสามวันหรืออาจมีแค่ไม่กี่นาที กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก็ดี ชมรม ชุมนุม สโมสร คลับ ฯลฯ 
หรือกระทั่งชุมชนที่เข้ามาจัดงานเผยแพร่ความรู้ หรือเสนอขายสินค้า นักการเมืองหรือนายกรัฐมนตรี                            
มาบรรยายพิเศษ อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว ถ้าไม่เปิดหูเปิดตาให้กว้างไว้ก็อาจพลาดสิ่งดี ๆ ในชีวิต ไม่ได้ดู 
ได้ชมและอาจต้องรอถึงปีหน้ าปี โน้น หรืออาจไม่มี อีกเลยชั่ วชีวิต การแสดงดนตรี  การแสดงละคร                              
การบรรยายพิเศษการสาธิต การปาฐกถา ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งทีเกิดขึ้นเสมอ แต่เกิดแล้วอาจไม่เกิดอีก และพวกคุณไม่มี
โอกาสอีกเมื่อพ้นรั้วมหาวิทยาลัย 
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13. ส ำรวจสิ่งอ่ืนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 

ไม่จ าเป็นที่ต้องรู้แค่ภายในมหาวิทยาลัย สิ่งภายนอกที่ล้อมรอบอยู่ด้านนอกก็น่ามีความส าคัญควรแก่การรู้
การเห็นของพวกคุณ ร้านถ่ายเอกสาร ร้านถ่ายรูป ร้านเครื่องเขียน ร้านขายยา ร้านอาหาร ร้านท ากุญแจ หรือร้าน
ซ่อมรองเท้า ไปรษณีย์ (หรือการสื่อสารฯ) ศูนย์การค้า ร้านท าผม ร้านตัดผม ฯลฯ สถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมี
ความจ าเป็น 

 

14. รู้ตัวและเตือนตนถึงสถำนที่ไม่ควรไป หรือที่ท่ีมีอันตรำย 
 

ในยุคปัจจุบันที่มียาบ้าระบาด รวมทั้งโรคเอดส์ การปล้นจี้ และการข่มขืน การท าร้ายร่างกาย ฯลฯ              
เพราะเกิดจากอาชญากร การระลึกถึงอันตราย เตือนตนด้วยตน ทั้งไม่อยู่ในความประมาท ย่อมเป็นหนทาง
หลีกเลี่ยงภยันตรายได้ส่วนหนึ่ง แต่กระนั้นก็ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าปลอดภัยได้ทั้งหมด การไปในบางสถานที่
จ าเป็นต้องมีคนไปเป็นเพ่ือน และบอกกล่าวให้ญาติพ่ีน้องทราบ ยิ่งการเดินทางไปพักแรมนอกบ้าน พกพาโทรศัพท์
ที่จะติดต่อได้ง่ายเมื่อฉุกเฉิน (แต่ต้องระวังเหมือนกันว่าโทรศัพท์มือถืออาจเป็นชนวนให้คนร้ายอยากได้เสียอีก) 
หมายเลขโทรศัพท์   ที่จ า เป็นต้องใช้ เมื่อเกิดปัญหาหรืออันตราย รวมทั้ งการแต่งกายที่ ไม่ล่อแหลม                              
หรือมีเครื่องประดับที่มีราคาอาจเป็นเครื่องล่อใจผู้ร้าย 
 

15. ศึกษำกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนทุนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
 

ในยามที่มีความจ าเป็นหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่สามารถส่งเสียค่าเล่าเรียน             
ให้ได้อย่างเคย เมื่อจ าเป็นก็สามารถช่วยเหลือตัวเอง หรืออย่างน้อยก็ทราบหนทางที่จะผ่อนหนักเป็นเบาได้ และ
บางทีการช่วยเหลือนั้นอาจมีก าหนดเวลาให้ยื่นแสดงความจ านง และอาจต้อ งรอคอยอีกระยะเวลาหนึ่ง                         
ใช่ว่าจะอยากได้เมื่อไรก็เหมือนไปถอนเงินจากธนาคารในการขอทุนหรือกู้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
การเงินเพ่ือการศึกษาดังกล่าว ควรจะได้ศึกษาถึงเงื่อนไขหรือข้อตกลงให้ชัดแจ้ง ก่อนตัดสินใจกระท านิติกรรม
สัญญานั้น 

 

16. วำงแผนกำรเงินตลอดภำคกำรศึกษำ 
 

วางแผนการใช้เงินที่มีอยู่หรือได้รับจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ใช้เงินเกินตัว ควรประหยัดทุกเมื่อ ทุกโอกาสเมื่อ
เปิดบัญชีธนาคารแล้วต้องหมั่นตรวจตรายอดเงินคงเหลือ และหากจ าเป็นต้องใช้ เงินเ พ่ิมต้องแจ้ ง                               
พ่อแม่/ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า บัตรเครดิตควรใช้เมื่อจ าเป็น และต้องระวังยอดค้างที่เกินก าหนดช าระ                      
ที่ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตรา (แพง) พิเศษ อย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ การส ารองเงินไว้ใช้จ่ายฉุกเฉิน 
โดยเฉพาะพวกคุณที่ไม่ได้พักอยู่กับพ่อแม่ และหากจ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ิมจากภาวะปกติ อาทิ การซื้อคอมพิวเตอร์ 
ก็ควรท าแผนการใช้จ่ายล่วงหน้า พร้อมแจ้งให้ท่านทราบก่อน เพ่ือไม่ให้ท่านต้องกังวล จนอาจต้องเร่งรีบไปกู้ยืม
เงินผู้อ่ืนมาให้ และอีกประการหนึ่งคือการขอเงินในลักษณะดังกล่าวไม่ควรขอเผื่อไว้ ควรเป็นหน้าที่ของพวกคุณ            
ที่จะต้องตรวจสอบให้รู้ยอดเงินที่แน่นอนด้วย 

 

https://www.sanook.com/home/


 
 

  

 

 

 

145 

17. วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินเป็นรำยเดือน 
 

เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินของพวกคุณเป็นไปอย่างถูกต้อง ควรท าบัญชีตั้งค่าใช้จ่ายประจ าเดือน และส ารวจ
การใช้จ่ายจริงที่อาจไม่เหมาะสมหรืออาจจ่ายเกิน อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะแต่ละยอดที่จ่ายเกินจะสะสม
เรื่อย ๆ เข้าจนเป็นเงินก้อนใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ 

 

18. วำงแผนเรื่องท่ีพัก หรือพำหนะที่จะใช้ในกำรเดินทำงไปกลับมหำวิทยำลัย 
 

พวกคุณจ าเป็นต้องเปรียบเทียบสิ่งที่ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา ค่าที่พัก (หากไม่ได้พักอาศัยกับ พ่อแม่) 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สามารถจะเลือกท าในสิ่งที่ดีกว่า ประหยัดกว่า หากรู้จักน าสิ่งที่
ผ่านมาในอดีตมาเปรียบเทียบ และวางแผนล่วงหน้าส าหรับอนาคต 

 

19. ส ำรวจช่องทำงฝึกงำนให้ตรงกับเป้ำหมำย 
 

เมื่อเรียนไประยะหนึ่ง พวกคุณก็ควรคิดถึงช่องทางการฝึกงาน ฝึกทีไหนดี ฝึกเมื่อไร เมื่อฝึกที่นั่นแล้ว                  
มีโอกาสท างานที่นั่นตอนเรียนจบหรือไม่ ต้องสร้างสัมพันธภาพกับที่นั่นอย่างไร จึงจะได้ทั้งคะแนน และโอกาส               
ในอนาคต 

 

20. จัดเวลำให้เหมำะ ทั้งเรียนและเล่น 
 

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า ถ้าเอาแต่เรียนไม่มีเล่นก็คงไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขนักในมหาวิทยาลัย และถ้าเอาแต่
เล่นไม่มีเรียนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า จะเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์อันใด ของทั้งสองอย่างควรมีส่วนที่
พอเหมาะพอเจาะ อาจไม่เป็นครึ่งต่อครึ่ง แต่จะเป็นเท่าใดก็คงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าสามารถจัดการให้ลงตัวที่ดี  
ที่เหมาะกับชีวิตทั้งในวันนี้ และวันหน้าได้ 

 

21. วำงแผนถึงชีวิตข้ำงหน้ำเมื่อเรียนจบ 
 

ไม่ถือว่าเป็นการเห่อเกินไปถ้าจะวางแผนล่วงหน้าถึงอาชีพการงาน ว่าจะท าอะไร หน้าที่อะไรถึงจะเหมาะกับ
ตัวเอง และถ้าจะเป็นเช่นนั้นได้ ในวันนี้ขณะนี้เราจะต้องเรียนอะไร มีชีวิตเพ่ือการเรียนรู้แบบไหน คบเพ่ือน และ
เข้าสมาคมกับใคร บุคลิกภาพจ าเป็นไหม ทั้งหมดเหล่านี้คือ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการท างาน                 
โลกแห่งอาชีพที่รอทุกคนเท่ากัน แต่ขึ้นอยู่กับว่า ใครที่มีความพร้อมก่อน ก็จะได้รับโอกาสดี ๆ ก่อนเสมอ 
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ตัวอย่ำงกำรวำงแผนก่อนใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัย 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4 – ม.6) 

(ส ำหรับนักเรียนประเมินตนเอง) 

ชื่อ - นามสกุล ........................................................................... ชั้น ………………… เลขที่ ................ 
 

ประเด็นที่ประเมิน 

ผู้ประเมิน 

ตนเอง ครูผู้สอน 

4 3 2 1 4 3 2 1 

1. ลักษณะเชิงกายภาพของผลงาน         

2. เอกสารภายใน         

3. หลักฐานสนับสนุน         

รวม   

รวมคะแนน  

ค่าเฉลี่ย  

 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ  (ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ) 

11 – 12  คะแนน หมายถึง   ดีมาก 
 9 – 10   คะแนน หมายถึง   ดี 
 7 – 8    คะแนน หมายถึง   พอใช้ 
 5 – 6    คะแนน หมายถึง   ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป (ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป) 
 

สรุป   ผ่าน        ไม่ผ่าน 
  

 
 

แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายบุคคล 
 (แฟ้มสะสมผลงาน PORTFOLIO) 
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เกณฑ์กำรประเมินผลงำนผู้เรียนรำยบุคคล(แฟ้มสะสมผลงำน portfolio) 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4 – ม.6) (ส ำหรับนักเรียนประเมินตนเอง) 
 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
 

4 (ดีมำก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ลักษณะเชิงกำยภำพของผลงำน 1. สะอาด 
2. ชัดเจน 
3. สวยงาม 
4. มีความคิด
สร้างสรรค ์
5. สะดวกต่อการใช้ 

สะดวกต่อการ      
ใช้งาน แต่มีข้อ 
บกพร่องประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง 
เกี่ยวกับความ
ชัดเจน สวยงาม / 
ความคิด
สร้างสรรค์ และ
สะอาด 

สะดวกต่อการ
ใช้งาน แต่มีข้อ 
บกพร่อง 
ไม่เกินสอง 
ประเด็น 

ไม่สะดวกต่อ
การใช้งาน และ
มีข้อบกพร่อง
อ่ืนๆ ด้วย 

เอกสำรภำยใน 1. จัดเรียงเป็น
ระเบียบ 
2. อ่านเข้าใจง่าย 
3. เขียนชัดเจน  
ไม่มีสะกดผิด 
4. ได้สาระ        
ตรงประเด็น 
5. สะท้อน
พัฒนาการ 

จัดเรียงเป็น
ระเบียบ  
อ่านเข้าใจง่าย 
เขียนไม่ชัดเจน         
มีสะกดผิด แต่ได้
สาระตรงประเด็น 
และสะท้อน
พัฒนาการ 

จัดเรียงไม่เป็น
ระเบียบ อ่าน
เข้าใจยากหรือ
เขียนไม่ชัดเจน            
มีสะกดผิด  
แต่ได้สาระตรง
ประเด็น และ
สะท้อน
พัฒนาการ 

จัดเรียงไม่เป็น
ระเบียบ อ่าน
เข้าใจยากหรือ
เขียนไม่ชัดเจน            
มีสะกดผิด        
ได้สาระตรง
ประเด็น       
แต่ไม่มี 
การสะท้อน
พัฒนาการ 

หลักฐำนสนับสนุน 1. สมบูรณ์
ครบถ้วน 
2. มีความถูกต้อง 
3. เชื่อถือได้เป็น
ส่วนใหญ่ 

สมบูรณ์ครบถ้วน 
ทุกงาน  
มีความถูกต้อง 
แต่มีหลักฐาน
บางส่วนที่ขาด
ความน่าเชื่อถือ 

สมบูรณ์
ครบถ้วน      
ทุกงาน          
มีความถูกต้อง 
แต่มีหลักฐาน
ส่วนใหญ่         
ที่ขาดความ
น่าเชื่อถือ 

หลักฐาน 
ไม่สมบูรณ์  
ขาดความ
น่าเชื่อถือ 
เกือบทั้งหมด 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  11 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ                    ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง  เป้ำหมำยกำรศึกษำ                 จ ำนวน  2 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  สำระส ำคัญ  
เป้าหมายทางการเรียนที่ชัดเจน จะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อม

ส าหรับการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว  :  ด้ำนกำรศึกษำ 

ข้อ  4  พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
 
3.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
              3.1   ระบุความสามารถด้านการเรียนของตนเอง 
            3.2   วิเคราะห์เป้าหมายการศึกษาของตนเอง 
            3.3   อธิบายขั้นตอนการพัฒนาด้านการเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง 
 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
            4.1   ความสามารถด้านการเรียนของตนเอง 
            4.2   เป้าหมายการศึกษาของตนเอง 
            4.3   วธิีการพัฒนาด้านการเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน 

 5.1 ใบงาน เรื่อง ความสามารถด้านการเรียน 
 5.2 ใบงาน เรื่อง เป้าหมายการเรียนของฉัน 

 
6.วิธีกำรจัดกิจกรรม 
 ชั่วโมงที่ 1 
   6.1  ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการเลือกสิ่งของที่มีค่ามีความจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับตัว
เรามากที่สุด  ให้นักเรียนช่วยกันตอบ 

  6.2   ครูซักถามผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านของนักเรียนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วให้นักเรียน
กรอกข้อมูลผลการเรียนของตนเองตามใบงานที่ 1 เรื่อง ความสามารถด้านการเรียนของฉัน และบอกจุดเด่น                     



 
 

  

 

 

 

150 

จุดที่ควรพัฒนาของตนเอง  แล้วสุ่มนักเรียน 2 - 3  คน เล่าให้เพ่ือนฟังถึงผลการเรียน ของตนเองพร้อมบอก
เป้าหมายในการเรียนของตนเอง 
  6.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมแล้วนัดหมายกิจกรรมในชั่วโมงต่อไป 
 ชั่วโมงท่ี 2 

 6.4  ครูและนักเรียนทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาและให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การพัฒนาตน                       
ให้มีคุณสมบัติของคนท่ีประสบความส าเร็จ 
           6.5  แจกใบงานที่ 2 เรื่อง เป้าหมายการเรียนของฉัน ให้นักเรียนวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมโดยก าหนด
เป้าหมายการเรียนในอนาคตของตนเองและเสนอวิธีการพัฒนาด้านการเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง 
  6.6   ให้นักเรียนน าผลงานเป็นรายบุคคล หลังน าเสนอให้ติดผลงานไว้ป้ายนิเทศในชั้นเรียนเพ่ือให้ครู  
และเพ่ือนๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป้าหมายด้านการเรียนของเพ่ือนๆ 
  6.7  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
  

7.  สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 ใบความ  รู้เรื่อง  การพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติของคนที่ประสบความส าเร็จ 
7.2 ใบงาน  เรื่อง  ความสามารถด้านการเรียนของฉัน 
7.3 ใบงาน  เรื่อง  เป้าหมายการเรียนของฉัน               

8. กำรวัดและประเมินผล 
 

  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
   8.2 เครื่องมือ 
         8.2.1 แบบสังเกตความสนใจ 
          8.2.2 แบบตรวจใบงาน 
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบควำมรู้  

เรื่อง  กำรพัฒนำตนเองให้มีคุณสมบัติของคนที่ประสบควำมส ำเร็จ 
 

  ให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนเป็นอันดับแรก นักเรียนที่ประสบความส าเร็จในการเรียนจะให้ความส าคัญ    
กับการเรียนเป็นอันดับแรก ถึงแม้การมีเวลาอยู่กับเพ่ือน ครอบครัว ท ากิ จกรรมนอกหลักสูตร และแม้แต่            
การมีเวลาผ่อนคลายเป็นสิ่งส าคัญ แต่เราก็ควรมีเวลาให้กับการเรียนเสมอ การให้ความส าคัญกับการเรียน ไม่ได้
หมายถึงห้ามตนเองไม่ให้ท าอะไรเลยนอกจากเรียน แต่หมายถึงให้เราพึงระลึกไว้ว่าการเรียนนั้นส าคัญที่สุด 

  ตรงต่อเวลำ รู้จักเผื่อเวลาและหาวิธีมาให้ทันเวลา ในความเป็นจริงแล้วเราควรมาถึงก่อนเวลาเล็กน้อย                
เราจะได้มีเวลาหาที่นั่ง ท าสมาธิ และพร้อมที่จะเรียนเมื่อไปถึง ไม่ว่าจะมีสอบหรือนัดติวกับเพ่ือน เราจะต้อง                   
ไปให้ทันเวลา ถ้าอยากประสบความความส าเร็จในการเรียน 
  มีควำมซ่ือสัตย์  ความซื่อสัตย์นี้หมายถึงเราควรท าการบ้านด้วยความสามารถของตนเอง อย่าลอกใคร และ
อย่าท าอะไรที่เป็นการทุจริตทุกอย่าง การโกงไม่ช่วยให้เราประสบความส าเร็จได้ และถ้าเราเลือกใช้วิธีลัดนี้แค่                 
ครั้งเดียวก็อาจท าให้เราประสบปัญหามากมายในคราวหน้า การโกงข้อสอบไม่มีประโยชน์ การท าคะแนนสอบ
ออกมาได้ไม่ดีเพราะไม่ได้เตรียมตัวยังดีกว่าสอบได้คะแนนดีเพราะทุจริตในการสอบ  
 จดจ่อกับกำรท ำภำรกิจต่ำงๆ  นักเรียนที่เป็นความส าเร็จในการเรียนจะสามารถจดจ่อกับภารกิจที่อยู่
ตรงหน้าได้ดี ถ้าเราต้องอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หนึ่งบทเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง เราจะต้องตั้งใจอ่าน                    
โดยไม่ปล่อยให้จิตใจวอกแวก ถ้าเราต้องการพัก ให้พักแค่ระยะเวลาสั้นๆ 10 นาที อย่าพักนานเกินไป ไม่อย่างนั้น
จะกลายเป็นพักหนึ่งชั่วโมงแต่อ่านหนังสือแค่ 10 นาที เราสามารถฝึกตนเองให้จดจ่อกับการ ท าภารกิจต่าง ๆ   
เป็นระยะเวลานานได้ ถึงแม้จะรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถจดจ่อกับการท าภารกิจหนึ่งได้นานเกิน 15 นาที ก็ตาม 
พยายามฝึกจิตใจให้จดจ่อกับการท าภารกิจใดภารกิจหนึ่งโดยเพิ่มเวลามากขึ้นเรื่อยๆ  
  อย่ำเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน  บุคคลแต่ละคนต่างก็ประสบความส าเร็จในแบบของตนเอง คนที่ประสบ
ความส าเร็จจะไม่มัวมานั่งเปรียบเทียบตนเองกับพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน หรือเพ่ือน เพราะคนคนนั้นรู้ว่าท้ายที่สุดแล้ว  
ทุกคนต่างก็สามารถประสบความส าเร็จในแบบฉบับของตนเองได้ ถ้าเราเอาแต่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน  
  พัฒนำตนเองอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป  ถ้าอยากประสบความส าเร็จในการเรียน เราก็ไม่ควรหวังว่าผลการเรียน
จะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดจาก "C" ไป "A" แต่เราควรพยายามปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
หวังว่าผลการเรียนวิชาหนึ่งจะเป็น "C+" แล้วจากนั้นก็ "B-" พยายามปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 
ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และเราจะไม่ผิดหวัง  
 มีควำมกระตือรือร้นอยำกเรียนรู้ การประสบความส าเร็จในการเรียนไม่ใช่แค่ต้องเรียนให้ได้ "A" ทุกวิชาแต่เพียงอย่าง
เดียว เราต้องมีความสนใจเนื้อหาที่เรียนด้วยและความรักการเรียนรู้จะช่วยให้เราเรียนได้ดีขึ้น เราไม่สามารถที่จะสนใจและ
ชอบเรียนรู้ ไปทุกเรื่ องตั้ งแต่การสั งเคราะห์ ด้ วยแสงไปจนถึ งสมการเชิ งเส้นได้  แต่ เราสามารถพยายาม                                     
หาส่วนที่ตนเองชอบในแต่ละวิชาได้ การค้นพบบางสิ่งที่เราชอบจะช่วยให้เรายังคงตั้งใจและสนุกกับการเรียนได้                                           
ที่มา  :  https://th.wikihow.com 

https://th.wikihow.com/
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 ใบงำน 
 เรื่อง ควำมสำมำรถด้ำนกำรเรียนของฉัน 

ชื่อ………………………………………นำมสกุล...........................................ชั้น ม……/..........เลขท่ี........... 
ค ำชี้แจง  ให้ระบุวิชาที่เรียนในชั้น ม........... ตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 

 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา ครูผูส้อน หน่วยกิต เกรด
เป้าหมาย เกรดที่ได ้

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       

รายวิชาเพิ่มเติม 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา ครูผูส้อน หน่วยกิต เกรด
เป้าหมาย เกรดที่ได ้

1       
2       
3       
4       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที ่ ช่ือกิจกรรม ครูผูส้อน ผลเปา้หมาย ผลที่ได ้
1 กิจกรรมแนะแนว    
2 กิจกรรมนักเรียน    
3 กิจกรรมชุมนมุ    
4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 
 
 

ใบงำนที่ 2  เร่ือง  เป้ำหมำยกำรเรียนของฉัน 

ชื่อ………………………………………นำมสกุล...........................................ชั้น ม……/..........เลขท่ี........... 

         รายวิชาที่เรียนในชั้น ม....... ภาคเรียนที่........ 

เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ …… ที่ตั้งเป้าหมายไว้    คือ…………………………เกรดเฉลี่ยที่ได้จริง          
คือ……………..……………….. 
จุดเด่นของฉัน  คือ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดที่ควรพัฒนาของฉัน  คือ……………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 
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ใบงำน 
เรื่อง เป้ำหมำยกำรเรียนของฉัน 

ค ำชี้แจง    ให้นักเรียนระบุเป้าหมายการเรียนต่อของตนเอง และอธิบายขั้นตอนการพัฒนาด้านการเรียน                      
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเองได้อย่างไร  และเขียนสรุปลงในใบงานตามประเด็นที่ก าหนดให้ 
 
             
          1.  เป้ำหมำยกำรเรียนของฉัน คือ 

 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
        2.  นักเรียนอธิบำยขั้นตอนกำรพัฒนำด้ำนกำรเรยีนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของตนเองได้    
              อย่ำงไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

              คณะ/สาขาวิชา 
1....................................................................... 
2...................................................................... 
3....................................................................... 
4......................................................................  
5....................................................................... 
...................................................................... 
 
 
 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...………………………………………………………………………………………………… 
 
 

สถาบันการศึกษา 
1................................................................. 
2................................................................. 
3................................................................. 
4.................................................................  
5................................................................. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  12 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ               ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง  กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ                         จ ำนวน  1  ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ  
              การคิดอย่างมีวิจารณญาณ “critical thinking” เป็นการรู้จักใช้ความคิดพิจารณาวิเคราะห์สังเคราะห์ 
และประเมินผลในเนื้อหาหรือเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาหรือข้อขัดแย้งโดยอาศัยความรู้ ความคิด และประสบการณ์
ของตนเพ่ือน าไปสู่การตัดสินในการปฏิบัติด้วยความเหมาะสมอันสอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนกำรศึกษำ 
          ข้อ 4  พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
3.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้  

3.1 อธิบายทักษะการคิดรูปแบบต่าง ๆได้ 
3.2 ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดได้อย่างเหมาะสม 

4.  สำระกำรเรียนรู้ 
4.1   ทักษะการคิดรูปแบบต่าง ๆ 
4.2   ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

5.  ชิ้นงำน/ภำระงำน 
5.1  วิเคราะห์บทเพลง  รักกันไว้เถิด 
5.2 ใบงาน เรื่อง วิเคราะห์บทเพลงรักกันไว้เถิด 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
 6.1 ครูให้นักเรียนช่วยกันน าเสนอสถานการณ์สภาพปัญหาของวัยรุ่นในปัจจุบันมีปัญหาอะไรบ้าง 

6.2 ครูเปิดวิดีโอ  เพลงรักกันไว้เถิด  ให้นักเรียนช่วยกันร้องเพลง 
6.3  แบ่งกลุ่มนักเรียน แล้วแจกใบงาน เรื่อง บทเพลงรักกันไว้เถิด แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน

วิเคราะห์แล้วสรุปผลการอภิปรายกลุ่มลงในใบงาน  
6.4  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูซักถามถึงข้ันตอนและกระบวนการคิดของแต่ละกลุ่ม 
6.5  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปขั้นตอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสรุปกิจกรรมเพ่ิมเติมตามใบสรุป

ความรู้ส าหรับครู เรื่อง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
7.  สื่อ/อุปกรณ์ 

7.1  บทเพลง รักกันไว้เถิด 
7.2  วิดีโอ เพลง รักกันไว้เถิด  
7.3 ใบงาน  เรื่อง  วิเคราะห์บทเพลงรักกันไว้เถิด 
7.4  ใบความรู้ส าหรับครู  เรื่อง  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
 

   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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บทเพลง รักกันไว้เถิด 
    นคร  ถนอมทรัพย์ 

    รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย 
 จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน 
 เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดก้ัน 
 เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 
    ท้องถิ่นแหลมทอง เหมือนท้องของแม่ 
 เกิดถิ่นเดียวกันแท้เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม 
 ยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจเห็นสายเลือดไทย 
 ในสายตาบอกสายสัมพันธ์ (ซ้ า) 
    รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย 
 จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน 
 เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดก้ัน 
 เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 
    ทะเลแสนงาม ในน้ ามีปลา 
 พืชพันธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสว 
 สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น 
 บรรพชนให้ไว้เราลูกหลานไทยจงร่วมใจรักษาให้มั่น  (ซ้ า) 
    รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย 
 จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน 
 เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดก้ัน 
 เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 
    รักกันไว้เถิด รักกันไว้เถิด รักกันไว้เถิด 
 แหลมทองโสภาด้วยบารมี 
 ปกเกล้าเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส 
 ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค์ไธ้ 
 เราพร้อมพลีใจป้องหมู่ไทยและองค์ราชันย์  (ซ้ า) 
    รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย 
 จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน 
 เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดก้ัน 
 เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 
    จะเกิดชาติไหนก็ไทยด้วยกัน 
 เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดก้ัน 

 เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 
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ใบงำน 

เรื่อง วิเครำะห์บทเพลงรักกันไว้เถิด 

ชื่อกลุ่ม………………………………………. 
รายชื่อสมาชิก

กลุ่ม………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบทเพลงรักกันไว้เถิด  แล้วตอบค าถาม 
 
1. จากบทเพลงรักกันไว้เถิด สรุปว่า ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  จริงหรือไม่  เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………............................…… 
2.จากบทเพลงรักกันไว้เถิด  ผู้แต่งมีวัตถุประสงค์อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………… 
3. “รักกันไว้เถิด   เราเกิดร่วมแดนไทย  จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน   เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดกั้นเกิดใต้ธงไทย
นั้นปวงชนทุกคนคือไทย”  จากข้อความข้างต้น  สรุปได้ว่าอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……........................……………………………… 
4. “ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค์ไธ้  เราพร้อมพลีใจ  ป้องหมู่ไทยและองค์ราชันย์” 
     จากข้อความนี้  แสดงว่า  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.  นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศใดที่ประชาชนไม่มีความสามัคคี  ประเทศนั้นไม่สามารถพัฒนา 
    ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..........................……………………………  
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ใบควำมรู้ส ำหรับครู 
เรื่อง กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

 
https://coggle.it/diagram/Wo5-
mYZpVgABC6fq/t/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0
%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%
E0%B8%93%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93-critical-thinking%E2%80%9D 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  13 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ               ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง  กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์                จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ  
  ความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creative thinking คือ ความสามารถในการผลิตสิ่งที่เป็นต้นแบบ แตกต่าง 
และเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ระดับบุคคลคือ การใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน   
ของตัวเองในแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งน าไปสู่การสร้างสรรค์ในสังคมคือ ความสามารถในการผลิตต้นแบบ                  
ที่ไม่เหมือนคนอ่ืน ผลิตสิ่งของใหม่ งานศิลปะชิ้นใหม่ หรือคิดโครงการใหม่ๆ ในสังคม  
 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนกำรศึกษำ 

ข้อ 4  พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
 
3.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้  

3.1 บอกความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
3.2  ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 

4.1 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
4.2  การฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน 

5.1 ใบงานเรื่อง ภาพปริศนา  
5.2 ชิ้นงานกลุ่มและรายบุคคล 

 

6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม 
        ชั่วโมงท่ี 1 
            6.1  ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา 
            6.2  ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วถามว่าจากภาพดังกล่าวนักเรียนเห็นอะไรบ้างให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
            6.3  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 - 7 คน ให้นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากรูปภาพแล้วให้
นักเรียนพิจารณาหาค าตอบจากรูปภาพ  พร้อมส่งตัวแทนน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
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            6.4  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม 
        
  
        ชั่วโมงท่ี 2 
            6.5  ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา 
          6.6  ให้ตัวแทนนักเรียนกลุ่มเดิมออกมารับอุปกรณ์เพ่ือสร้างสรรค์ชิ้นงาน กลุ่มละ  1  ชิ้น 
แล้วส่งตัวแทนน าเสนอผลงาน 
          6.7  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม 
          6.8  ครูมอบหมายงานให้นักเรียนทุกคนไปออกแบบผลงานความคิดสร้างสรรค์คนละ  1 ชิ้น และน าส่งใน
ชั่วโมงต่อไป 
7.สื่อ/อุปกรณ์ 

7.1 ตัวอย่างภาพปริศนา 
7.2 ใบงานเรื่อง ภาพปริศนา  
7.3 ใบความรู้ส าหรับครู 

                      

8. กำรวัดและประเมินผล 
 

  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
 

   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 
 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ตัวอย่ำงภำพปริศนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา :  http://pyschologynet.blogspot.com/2011/07/5-6.html 
 
 

 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-OW9P0iEd-c4/UmxXlS8PPcI/AAAAAAAABvE/dIDo4wAbOdI/s1600/070.jpg
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ใบควำมรู้ส ำหรับครู 
แนวค ำตอบจำกภำพ 

          
     จากภาพ ค าถามท่ีมักจะพบเสมอคือ “ภาพที่เห็นเป็นแจกัน หรือ เป็นบางส่วนของใบหน้าคนสองคน “ ส าหรับ
คนที่จิตใจมีความยืดหยุ่นจะเห็นได้ทั้งสองแบบ แต่จุดประสงค์ของการฝึกนี้ก็คือพยายามมองให้เห็นภาพในรูปแบบ
ต่างๆ ที่เป็นไปได้ให้ได้มากที่สุด   มองจากจุดที่แตกต่าง  มองในมุมที่แตกต่างตามต้องการ แล้วลองตรวจสอบ                
กับรายชื่อด้านล่าง ซึ่งบางรายการอาจจะดูเหมือนไกลจากความจริง แต่ขอให้ จ าไว้ว่าความคิด คือการใช้
จินตนาการได้อย่างไม่มีขอบเขต 

ค าตอบ : 
    1.  ทั่งตีเหล็ก 

    2.  เสาสะพานลอยบนทางหลวง 

    3.  แก้วแชมเปญ 

    4.  ม้านั่งส าหรับเล่นเปียโน 

    5.  ตึกสูงที่ยอดตึกมีภัตตาคารหมุน 

    6.  เครื่องจับเวลาเป็นนาที 
    7.  ใบพัด 

    8.  ตวัหมากรุกสากล  “ ปราสาท “  ( เดินเหมือน “ เรือ “  ของหมากรุกไทย ) 
    9.  พานใส่ผลไม ้

   10.  อ่างอาบน้ าส าหรับนก 

   11.  แหวนยางส าหรับร้อยสายไฟฟ้าผ่านโลหะ 

   12.  ถ้วยส าหรับใส่เหล้าองุ่นในงานพิธีทางศาสนาคริสต์ 
   13.  ช่องที่เป็นรูกุญแจที่ประตู 
   14.  แม่พิมพ์ส าหรับการอัดขึ้นรูป 

   15.  แม่แรงยกของด้วยการขันสกรู 
   16.  หัวลูกศรก าลังจะเข้าไปในวัตถุ 
   17.  รถยนต์พอนทิแอค ( ปอนเตี๊ยก – Pontiac ) สองคันหันหน้ารถเข้าหากัน 

   18.  ผู้หญิงสองคนนั่งหันหลังพิงกันและจับห่อของที่วางอยู่บนหัว 
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ความคิดสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ 
1. ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ (Artistic Creativity) เช่น การเขียนหนังสือ การระบายสี หรือการแต่งเพลง 
ซึ่งล้วนแต่เป็นการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา เราคงเคยฟังเพลงที่ไปลอกท านองมาจากเพลงต่างประเทศ 
ความรู้สึกท่ีได้มันย่อมแตกต่างจากการแต่งเพลงใหม่ๆ ขึ้นมาเอง  
2. ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการค้นพบ  (Creativity of Discover) เช่น การที่อาร์คิมิดีสกระโดดออกมาจาก
สระน้ าแล้วร้องตะโกนว่า “ยูเรกา” เป็นการพัฒนาความคิดในการค้นพบสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
3.  ความคิดสร้างสรรค์ทางอารมณ์ขัน (Creativity of Humour) ซึ่ งนับได้ว่าเป็นสิ่ งที่ พิ เศษ เพราะการ                        
มีอารมณ์ขันนั้นเป็นการมองโลกในมุมมองที่ต่างออกไป และเป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างความคิดสร้างสรรค์            
ให้เกิดข้ึน 
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ใบงำน  
ภำพปริศนำ 

ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………………………………… 
สมาชิกกลุ่ม………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาภาพตามที่จับสลากได้และช่วยกันพิจารณารูปภาพแล้วส่งตัวแทน
น าเสนอ 
  
 

 

 
 

ภำพที่ 1 
 
ที่มา  :  http://alake-somchai.blogspot.com/2010/12/ 
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ภาพที่ 2 
ที่มา  :  http://alake-somchai.blogspot.com/2010/12/ 
 

   
 

ภาพที่ 3 
ที่มา  :  https://quiz.postjung.com/9988.html 
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ภาพที่ 4 
ที่มา  :  lifestyle.campus-star.com/scoop/58339.html 
 

 
 

ภาพที่ 5 
 

ที่มา  :  http://maltjamb.blogspot.com/2011/01/blog-post.html 
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ภาพที่ 6 

ที่มา  :  http://thai.cri.cn/247/2011/09/05/63s189803.htm 

 
 
  

ภาพที่ 7 
ที่มา  :  http://maltjamb.blogspot.com/2011/01/blog-post.html 
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ภาพที่ 8 
 

ที่มา  :  ภาพปริศนาลวงตา&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-lGU- 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 
 

ที่มา  :  ภาพปริศนาลวงตา&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-lGU- 
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ภาพที่ 10 

ที่มา :  http://thai.cri.cn/247/2011/09/05/63s189803.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  

 

 

 

170 

 แนวค ำตอบ 

 

ภำพปริศนำ แนวค ำตอบ 
 

 
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 

 
 
 

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 

 
 

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 

 อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 

 

คนแก่หรือกีต้าร์ 

 

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 

 

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 

 

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 

 

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 

 อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 
ด้ำนอำชีพ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  1 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  อำชีพ                     ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 
เรื่อง  อำชีพที่เหมำะกับฉัน            จ ำนวน  2  ชั่วโมง         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 
 การประกอบอาชีพมิได้เป็นเพียงการหารายได้เพ่ือเลี้ยงชีวิต แต่อาชีพยังเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของบุคคล 
ดังนั้น การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของตนย่อมท าให้บุคคลมีความสุขในการท างาน มีแรงจูงใจ   
ในการพัฒนาตนและพัฒนางานให้ก้าวหน้าต่อไป 
 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
 ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ  
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 3.1 ส ารวจความสนใจในอาชีพของตนเองได้ 
 3.2 บอกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีเหตุผล 
 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 ข้อมูลอาชีพที่สนใจและสอดคล้องกับความสนใจของตน 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน (ถ้ำมี) 
 5.1  ใบงาน เรื่อง  แบบส ารวจความสนใจในอาชีพ (VIESA)  ชุดที่ 1 
 5.2  ใบงาน เรื่อง  แบบส ารวจความสนใจในอาชีพ (VIESA) ชุดที่ 2 
 5.3  ใบงาน เรื่อง  แบบสรุปข้อมูลจากการท าแบบส ารวจ VIESA 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
ชั่วโมงที่ 1   
 6.1  สนทนากับนักเรียน เรื่องความสนใจในอาชีพ ว่านักเรียนมีความสนใจในลักษณะงานอาชีพ ( JOB) 
ประเภทใด และงานอาชีพนั้นต้องการบุคคลลักษณะใด งานอาชีพนั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูล ความคิด 
วัตถุ หรือคน รวมทั้งความสนใจของตนเองต่ออาชีพ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแนวทางการศึกษาต่อ                 
และเลือกอาชีพของนักเรียนต่อไป 
 6.2  แจก ใบงานเรื่อง แบบส ารวจความสนใจในอาชีพ (VIESA) ชุดที่ 1 ให้นักเรียนท าโดยครูชี้แจง                 
การท าแบบส ารวจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามก่อนลงมือปฏิบัติ 
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 6.3  เมื่อนักเรียนท าแบบส ารวจเสร็จ  ครูแจก ใบความรู้เรื่อง รายชื่อกลุ่มงานอาชีพ  และอธิบายการ
ตรวจให้คะแนน และการแปลผล จากนั้นให้นักเรียนน าผลที่ได้มาใส่ในใบงานเรื่องแผนที่โลกงานอาชีพ (World-of-
Work-Map) และศึกษารายชื่อกลุ่มงานอาชีพ 
   6.4  ให้นักเรียนเขียนความสนใจในอาชีพของตนว่าอยู่กลุ่มงานใดและบอกรายละเอียดของงานอาชีพนั้น 
 6.5  นักเรียนสรุปว่า การค้นหาความสนใจในอาชีพ ควรจะใช้เครื่องมือในการส ารวจความสนใจมากกว่า  
1 ฉบับ ดังนั้นในชั่วโมงต่อไปครูจะให้นักเรียนท าใบงาน เรื่องแบบส ารวจความสนใจในอาชีพ (VIESA) ชุดที่ 2 
 ชั่วโมงท่ี 2 
 6.6  สนทนากับนักเรียนเพ่ือทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาถึงข้อมูลความสนใจในอาชีพของตนจาก
แบบส ารวจความสนใจในอาชีพ (VIESA) ชุดที่ 1 ไปแล้ว ชั่วโมงนี้จะให้นักเรียนท าแบบส ารวจความสนใจในอาชีพ 
(VIESA) ชุดที่ 2  แจก ใบงานเรื่อง แบบส ารวจความสนใจในอาชีพ (VIESA) ชุดที่ 2 (ฉบับแปลผลรหัสอาชีพของ 
Holland ) ให้นักเรียนทุกคนและชี้แจงการท าแบบส ารวจเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและลงมือปฏิบัติ 
 6.7  นักเรียนท าแบบส ารวจเสร็จ  แจก ใบความรู้เรื่อง ตารางแสดงหมวดความสนใจ 6 หมวด และ                
แจกใบความรู้เรื่อง  บุคลิกภาพของบุคคล และอธิบายการตรวจให้คะแนน การแปลผลโดยใช้ รหัสอาชีพของ   
John L. Holland 
     6.8  ให้นักเรียนเขียนรหัสอาชีพ หมวดความสนใจที่ได้คะแนนสูงสุด อยู่ในเขตงานบุคลิกภาพ และอาชีพที่สนใจ 
 6.9  แจกใบงานเรื่อง แบบสรุปข้อมูลจากการท าแบบส ารวจ VIESA และชี้แจงวิธีการท าใบงาน                      
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามก่อนลงมือปฏิบัติ 
 6.10  นักเรียนน าใบงานที่เรื่อง แบบสรุปข้อมูลจากการท าแบบส ารวจ VIESA มารายงานหน้าชั้นเรียน
เป็นรายบุคคล               
 6.11  นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ถึงอาชีพที่สนใจและสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน 
 
7.  สื่อ / อุปกรณ์ 
          7.1  ใบความรู้ เรื่อง รายชื่อกลุ่มงานอาชีพ  
          7.2  ใบความรู้ เรื่อง ตารางแสดงหมวดความสนใจ 6 หมวด  
          7.3  ใบความรู้ เรื่อง บุคลิกภาพของบุคคล 

7.4  ใบงาน เรื่อง แบบส ารวจความสนใจในอาชีพ (VIESA)ชุดที่ 1 
          7.5  ใบงาน เรื่อง แบบส ารวจความสนใจในอาชีพ (VIESA) ชุดที่ 2   
 7.6  ใบงาน เรื่อง แบบสรุปข้อมูลจากการท าแบบส ารวจ VIESA  
 
8.  กำรประเมินผล 
 8.1 วิธีกำรประเมิน 
 8.1.1  สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 8.1.2  ตรวจใบงาน 
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          8.2 เครื่องมือ 
 8.2.1  แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                     8.2.2  ใบงาน 
          8.3 เกณฑ์การประเมิน 
  8.3.1  แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความตั้งใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือการแสดงความคิดเห็น  และส่งงาน
ตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ  ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
     
                     8.3.2   ตรวจใบงาน 
     

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน บอกอาชีพท่ีสนใจและสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน และสามารถวางแผน
เข้าสู่อาชีพที่ตนสนใจได้ 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถบอกอาชีพที่สนใจและสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน และไม่
สามารถวางแผนเข้าสู่อาชีพที่ตนสนใจได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

  

 

 

 

175 

 ใบงำน  เรื่อง  แบบส ำรวจควำมสนใจในอำชีพ (VIESA)  ชุดที่ 1 
ชื่อ-สกุลนักเรียน………….…………………..……………...............…..……..ชั้น .............เลขที่....................... 

 
 

          VIESA  (                        ) 
          :-  
-                                                                                            
-                                                                        
                 ( )        /          (?)                 ( ) 
 

   ?    ......              -           ?    ......                              
   ?    ......                           ?    ......                  
   ?    ......                           ?    ......                               

   ?    ......                                            ?    ......                                  
   ?    ......                               ?    ......           
   ?    ......                                         ?    ......              
   ?    ......                                       ?    ......                             
   ?    ......                  ?    ......                               
   ?    ......                         ?    ......                     
   ?    ......                             ?    ......                            
   ?    ......                             ?    ......              
   ?    ......                                  ?    .......                                          
   ?    ......                       ?    ......                      
   ?    ......   ,                      ?    ......                
   ?    ......                ?    ......                
                       A                       B 

   ?    ......                          ?    ......                  -             
   ?    ......                      ?    ......                        
   ?    ......                  ?    ......                       
   ?    ......               -            /             ?    ......                       
   ?    ......                                     ?    ......                                        
   ?    ......              ?    ......                        
   ?    ......                     ?    ......                           
   ?    ......                   ?    ......           -                           
   ?    ......                     ?    .......                -                      
   ?    ......                                   ?    ......                                   
   ?    ......               ?    ......                            
   ?    ......                   ?    ......                                
   ?    ......   -                              ?    ......                                  
   ?    ......                     ?   ......                                
   ?    ......                 ,             ?   ......                              
                     C                        D

 
                
1.       "  (   )"     1                                                   4                             

                                          =   [           A          + 15 ] -           B            =     

                                      =   [           C          + 15 ] -           D            =     
2.                                                                                              
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ใบงำน 
เรื่อง แผนที่โลกงำนอำชีพ 
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สรุปควำมสนใจในอำชีพของนักเรียน 
 

หมวดงำนที่ กลุ่มงำนอำชีพ รำยละเอียดงำนอำชีพ เขตงำน 
    

    
    

    

    
 
 
 
 
 
วิธีแปลผล 
          แผนที่โลกงานอาชีพจะแสดงโดยรูปวงกลม ที่แบ่งไว้เป็นอาณาเขตเท่าๆกันเรียกว่า เขตงาน (Region) 
จ านวน12 เขตงาน แต่ละเขตงานจะประกอบด้วยกลุ่มงานอาชีพต่างๆ ซึ่งแสดงไว้ด้วยจุดต่าง ๆ ซึ่งแสดงไว้ด้วยจุด
ขนาดใหญ่ (จุดขนาดเล็กหรือไข่ปลานั้น มีไว้เพ่ือช่วยในการหาจุดตัดเท่านั้น) และนักเรียนสามารถดูรายละเอียด
งานอาชีพต่างๆที่อยู่ในกลุ่มงานนั้นๆได้จากรายชื่อกลุ่มงานอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย  6 หมวดงานอาชีพ และ
แบ่งย่อยงานออกเป็นกลุ่มงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 23 กลุ่มงาน ในการแปลผลนั้น จะใช้จุดตัดบนแผนที่โลกงาน             
อาชีพเป็นเครื่องบ่งบอกถึงเขตงานแห่งความสนใจในอาชีพ ซึ่งจุดตัดนั้นจะเกิดข้ึนได้ 3 กรณ ีคือ 

 1.จุดตัดอยู่ในเขตงาน 
 ดังนั้นเขตงานนั้นและเขตงานในแต่ละด้าน (รวม3 เขตงาน) จะเป็นตัวก าหนดเขตงานแห่งความสนใจใน
อาชีพ เช่น นักเรียนได้จุดในเขตงาน 6 ดังนั้นเขตงาน 5-6-7 จะเป็นเขตงานแห่งความสนใจในอาชีพนั้นคือ                
กลุ่มงานแห่งความสนใจในอาชีพที่นักเรียนควรพิจารณา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเลือกงานอาชีพในอนาคตต่อไป 

2. จุดตัดอยู่บนเส้นแบ่งเขตงาน 
          เขตงานที่อยู่แต่ละด้านของเส้นแบ่งเขตงานนั้น จะเป็นเขตงานแห่งความสนใจในอาชีพ ซึ่งในกรณีนี้มี                  
2 เขตงานเท่านั้น  

3.จุดตัดที่อยู่ในเขต    
              แสดงว่าความสนใจในอาชีพของผู้รับการส ารวจไม่มีความชัดเจน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ถ้ามีการตอบ หรือ  
มากเกินไป ซึ่งอาจจะแก้ได้โดยการย้อนกลับไปที่แบบส ารวจอีกครั้ง เพ่ือตรวจและปรับเปลี่ยนค าตอบ (ถ้าต้องการ) 
แล้วรวมคะแนนอีกครั้ง หากยังได้ผลเช่นเดิม ควรใช้แบบส ารวจ VIESA ฉบับแปลผลด้วยคะแนนความสนใจหก
หมวด (six UNIACT scores) เพ่ือช่วยในการแปลผล 



 
 

  

 

 

 

178 

ใบควำมรู้ 
เรื่อง  รำยช่ือกลุ่มงำนอำชีพ 

หมวดที1่ : การด าเนินงานธุรกิจ ( Business  Contact Cluster) 
กลุ่มงานอาชีพ รายละเอียดงานอาชีพ เขตงาน 

A การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) 
คนขายของในร้าน,คนส่งของ(เช่น นม หนังสือพิมพ์),ตัวแทนท่องเที่ยว,คนขายของ
ที่ต้องการพบลูกค้า (เช่นตัวแทน อสังหาริมทรัพย์หรือขายประกัน,ตัวแทนขาย
หลักทรัพย์,คนขายผลิตผลทางการเกษตร,คนขายอุปกรณ์ส านักงานหรืออุปกรณ์
ทางการแพทย์) 

2 

B 
 

การวางแผนและจัดการ (Management and Planning) 
ผู้จัดการร้านค้า ,โรงแรมหรือที่พัก ,ร้านอาหารและธุรกิจการเกษตร ,ผู้ดูแล
ส านักงาน,ตัวแทนติดต่อซื้อขาย, ผู้จัดการธุรกิจขนาดใหญ่ , ผู้จัดการสถาน
พักผ่อน/ตากอากาศ ,ผู้บริหารสถิติทางการแพทย์,นักวางแผนพัฒนาชนบท 

3 

 
หมวดที่ 2 :-การปฏิบัติงานธุรกิจ (Business  Operation cluster ) 

กลุม่งานอาชีพ รายละเอียดงานอาชีพ เขตงาน 
C 
 

การติดต่อสื่อสารและเก็บบันทึก(Record and Communications ) 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน,ห้องสมุด,โรงแรมหรือไปรษณีย์,ประชาสัมพันธ์เลขานุการด้าน
ต่างๆ (เช่น ทางการแพทย์หรือทางกฎหมาย)ผู้จดค าให้การในศาล,ผู้จัดเก็บข้อมูล
ทางการแพทย์ 

3 

D 
 

งานธุรกิจทางเงิน(Financial Transactions) 
นักบัญชี สมุห์บัญชี,พนักงานคิดเงินสินค้า,พนักงานรับและจ่ายเงิน,ตัวแทนขายตั๋ว,
ผู้รับท าประกันภัย,นักวิเคราะห์ทางการเงิน 

4 

E 
 

งานจัดเก็บและจัดส่ง (Storage and Dispatching) 
พนักงานรับส่งพัสดุภัณฑ์,คนขับรถรับจ้างและผู้จัดส่งทางอากาศตัวแทนขนส่ง
สินค้า,ผู้จัดการจราจรทางอากาศ 

4 

F 
 

งานที่ใช้เครื่องมือทางธุรกิจหรือคอมพิวเตอร์(Business Machine or Computer 
Operation)ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ืองานส านักงาน,ผู้ใช้เครื่องมือทางส านักงาน,
พนักงานพิมพ์ดีด,พนักงานเก็บข้อมูลทางสถิติ 

5 
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หมวดงานที ่3 :-งานเทคโนโลยี (Technical  Cluster) 
กลุ่มงานอาชีพ รายละเอียดงานอาชีพ เขตงาน 

G งานขับยานพาหนะและซ่อมบ ารุง ( Vehicle Operation and repair) 
คนขับรถ (รถโดยสาร,รถบรรทุก,รถรับจ้าง,รถยกปั่นจั่น),ช่างเครื่อง(รถ
เครื่องบิน), คนขับเรือหรือพาณิชย์นาวี,นักบิน 

6 

H งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  (Construction and Maintenance) 
ช่างไม,้ช่างไฟ,ช่างทาสี,ช่างปูน,ช่างงานแผ่นโลหะ,คนขับรถยกและรถลาก,ผู้คุม
การก่อสร้าง 

6 

I งานเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ( Agriculture  and Natural 
Resources) 
เกษตรกรรม,ป่าไม,้ คนเลี้ยงสัตว์,นักจัดสวน,นักวิชาการเกษตร,คนเพาะช าต้นไม้,
คนขายของร้านขายสัตว์เลี้ยง 

6 

J งานหัตถกรรม (Crafts and Related Services) 
คนท าอาหาร,คนท าขนม,คนซ่อมรองเท้า,คนตั้งเสียงเครื่องดนตรี,ช่างตัดเย็บ
เสื้อผ้า,คนเจียระไนพลอย 

6 

K งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า/ส านักงาน (Home/Business Equipment Repair) 
ช่างซ่อมทุกชนิด (โทรทัศน์, เครื่องใช้ต่างๆ ,พิมพ์ดีด, โทรศัพท์, 
เครื่องปรับอากาศ,    เครื่องถ่ายเอกสาร) 

6 

L งานที่ใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมและซ่อมบ ารุง 
(Industrial  Equipment  Operation and Repair) 
ช่างเครื่อง, ช่างพิมพ์ ,ช่างเย็บเสื้อผ้าโดยใช้เครื่องจักรโรงงาน ,ช่างเชื่อม ,ช่าง
ซ่อมเครื่องจักร ,ช่างทา/เคลือบสีผลิตภัณฑ์, ผู้ใช้แรงงานและผู้คุมเครื่องจักรใน
โรงงานหรือเหมืองแร่ต่างๆ ,พนักงานดับเพลิง 

6 
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หมวดงานที ่4 :- งานวิทยาศาสตร์ (Science Cluster) 
กลุ่มงานอาชีพ รายละเอียดงานอาชีพ เขตงาน 

N ผู้ช านาญการแพทย์และเทคโนโลยี (Medical Specialties and 
Technologies) 
ทันตแพทย์ ,เทคนิคการแพทย์,จักษุแพทย์,เจ้าหน้าที่ฉายแสง,นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์, 
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทาง,เภสัชกร,สัตวแพทย์ 

7 

M วิศวกรรมและเทคโนโลยีประยุกต์ 
(Engineering and Other Applied Technologies) 
วิศวกรทุกสาขา,ผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลองด้านเคมีและชีววิทยา, นักโปรแกรม
คอมพิวเตอร์,ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์,ช่างเขียนแบ,  นักส ารวจ,นักเทคโนโลยี
อาหาร 

8 

O วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์ 
(Natural  Science and Mathematics ) 
นักเคม,ีนักชีววิทยา,นักภูมิศาสตร์ ,นักธรณีวิทยา,นักวิจัยพืชพรรณ, นัก
คณิตศาสตร์,นักฟิสิกส์ 

9 

P งานสังคมวิทยา ( Social Sciences) 
นักวิเคราะห์การตลาด,นักมานุษยวิทยา,นักเศรษฐศาสตร์ , 
นักรัฐศาสตร์ ,นักจิตวิทยา, นักสังคมวิทยา 

10 

 
หมวดงานที่ 5 :  งานศิลปะ 

กลุ่มงานอาชีพ รายละเอียดงานอาชีพ เขตงาน 
Q ศิลปะประยุกต์ (ทัศนศิลป์)(Applied Arts  Visual) 

คนจัดดอกไม้หรือจัดแสดงสินค้า นักออกแบบโฆษณา นักออกแบบเสื้อผ้า ช่าง
ถ่ายภาพ นักออกแบบตกแต่งภายในอาคาร สถาปนิก 

10 

R ศิลปะสร้างสรรค์และการแสดง ( Creative / Performing Arts) 
นักแสดงทุกประเภท ,นักเต้นร า ,นักดนตรี ,นักร้อง ,นักเขียน ,ครูศิลปะหรือครู
ดนตรี 

10 

S ศิลปะประยุกต์ (เขียนและพูด) (Applied Arts Written and Spoken) 
นักพากย์ ,นักจัดรายการ, ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ,ผู้ผลิตงานโฆษณา ,
นักแปลหรือล่าม, นักข่าว ,งานประชาสัมพันธ์ ,นักกฎหมาย, บรรณารักษ์ ,
นักเขียนบทความวิชาการ 

11 
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หมวดงานที ่6 :-งานบริการสังคม ( Social  Science Cluster ) 
กลุ่มงานอาชีพ รายละเอียดงานอาชีพ เขตงาน 

T งานบริการสาธารณสุข ( General Health Care) 
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ,พยาบาล, นักกายภาพบ าบัด ,นักโภชนาการ แพทย์ทั่วไป ,นัก
บ าบัดทางการทูต 

12 

U งานบริการทางการศึกษา (Education and Related Services) 
ครูอนุบาล, โคชนักกีฬา ,อาจารย์ระดับอุดมศึกษา , ผู้ให้ค าปรึกษาหรือครูแนะ
แนว ,  
ครูปะถมและมัธยมศึกษา , ครูการศึกษาพิเศษ 
หมายเหตุ:-ถ้าท่านเลือกเป็นครูระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณาวัตถุประสงค์ท่าน
ต้องการสอน ( เลือกกลุ่มอาชีพนั้น ) หรือต้องการท างานในสายวิชาการนั้นๆ 
เช่นเคมี ชีววิทยา หรือคณิตศาสตร์ ( ให้พิจารณาการกลุ่มงานที่ O หรือ P ก่อน ) 

1 

V งานบริการของรัฐ ( Social and Government Services ) 
ต ารวจ, ผู้ตรวจการด้านอาหาร ,สุขภาพหรือความปลอดภัย , นักสังคมเด็ก ,นัก
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ( ทางกายและจิต ),นักสังคมสงเคราะห์ 

1 

W งานบริการบุคคลและลูกค้า (Personal/Customer Services) 
พนักงานห่อของ ,พนักงานบนเครื่องบิน ( สจ๊อต แอร์โฮสเตส ), 
คนเสิร์ฟอาหาร, ช่างเสริมสวย ,ช่างตัด/ท าผม ,คนท าความสะอาดและรับใช้ 

2 

 
กรณีพิเศษ : ถ้าเลือกรับราชการ ท างานเอกชน หรือ ทหาร ให้เจาะจงลักษณะอาชีพ ที่นักเรียนต้องการท าใน
ขณะที่นักเรียนประกอบอาชีพนั้นๆ ด้วย เช่น เป็นพยาบาลทหาร เป็นเลขานุการ ท างานเอกชน หรือรับราชการ
เป็นวิศวกร เป็นต้น  
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ใบงำน 
เรื่อง แบบส ำรวจควำมสนใจในอำชีพ (VIESA) ชุดที่ 2 

___________________________________________________________________________ 
 

ชื่อ-สกุลนักเรียน………….…………………..………............…..ชัน้ ม…….. /..............เลขที่....................... 
 

 (ฉบับแปลผลรหัสอาชีพของ Holland) 
ค าชี้แจง  ขอให้พิจารณาความสนใจที่ท่านมีต่อกิจกรรมต่อไปนี้ โดยไม่ต้องค านึงถึงความสามารถ หรือทักษะใด ๆ 
ตัดสินใจทันทีท่ีท่านอ่านแต่ละกิจกรรมจบแล้วท าเครื่องหมายเพื่อแสดงว่าท่านชอบ(ช) เฉย ๆ/ไม่แน่ใจ (?) หรือ ไม่
ชอบ (ม) 
          หมวด R           หมวด I 

……….1.  แกะสลักตัวอักษร-ลวดลายบนถ้วย/
โล่รางวัล 

….……1.  เรียนรูว้ิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ 

……….2.  ขัดเหลี่ยมเลนส์เพ่ือใช้ประกอบแว่น …….…2.  ศึกษาวิชาชีววิทยา 
……….3.  กรอบรูป  ……….3.  ศึกษาผลของวิตามินทีมีต่อสัตว์ 

……….4.  ใช้เครื่องตัดหญ้า ……….4.  อ่านเรื่องราวการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ 

……….5.  ขับรถยนต์โดยสาร ……….5.  ศึกษาวิชาเคมี 
……….6.  เติมน้ ามันในปั๊ม ……….6.  ท างานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 

……….7.  บรรจสุินค้าลงหีบห่อในร้านขายของ ……….7.  ศึกษาโรคพืชชนิดต่าง ๆ 

……….8.  ซ่อมรองเท้า ……….8.  วัดปริมาณสารเคมีในหลอดทดลอง 
……….9.  ท าเครื่องเรือน ……….9.  ใช้กล้องจุลทรรศน์หรืออุปกรณ์การทดลองอ่ืนๆ 

……...10.  ตอก-ย้ าหมุดบนแผ่นโลหะหรือหนัง ……...10.  ศึกษาการท างานของสมอง 

………11. เขียนแบบเครื่องกล ………11. ตรวจหาต้นก าเนิดของหิน 
………12. อ่านมิเตอร์ไฟฟ้า, น้ าประปา ………12. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

………13. ตัดแต่งต้นไม้ภายหลังพายุสงบ ………13. ศึกษาก าเนิดของดวงดาวต่าง ๆ 
………14. ซ่อมของเล่น ………14. คิดค้นสารอาหารทดแทนชนิดใหม่ 

………15. ดูแลระวังไฟป่า ………15. อ่านเรื่องก าเนิดของโลกและจักรวาล 
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                 หมวด A           หมวด S 
……….1.  วาดการ์ตูน ….……1.  ช่วยประนีประนอมความขัดแย้งระหว่าง

เพ่ือน 
……….2.  วาดภาพประกอบเรื่องราวในนิตยสาร …….…2.  สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

……….3.  ร่างและวาดภาพ ……….3.  อธิบายสิทธิ-หน้าทีท่างกฎหมายแก่
ประชาชน 

……….4.  เขียนเรื่องสั้น ……….4.  ให้ความช่วยเหลือ- ค าปรึกษาทางด้านจิตใจ 

……….5.  เป็นศิลปินอิสระ ……….5.  ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายแก่ผู้ยากไร้ 
……….6.  เขียนบทวิจารณ์ละครหรือการแสดงต่าง ๆ ……….6.  ช่วยเพื่อนแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 

……….7.  เล่นดนตรีประจ าวงของโรงเรียน ……….7. มีส่วนรว่มในการอภิปรายกลุ่มย่อย 

……….8.  ถ่ายภาพแบบสร้างสรรค์ ……….8.  ช่วยผู้อ่ืนในการตัดสินใจที่ส าคัญ 
……….9.  แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ ……….9.  ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ติดยาเสพติด 

……...10.  ออกแบบรูปหล่อโลหะ ……...10.  สอนสังคมวิทยาในระดับอุดมศึกษา 

………11. เขียนบทภาพยนตร์ ………11. ท างานให้กับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 
………12. เลือกเพลงเพ่ือเปิดในรายการวิทยุ ………12. ช่วยชวีิตผู้ประสบภยั 

………13. เล่นดนตรีในวงดุริยางค์ ………13. ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ 

………14. อ่านวิธีการเขียนของนักเรียนร่วมสมัย ………14. สอนงานอดิเรกแก่บุคคลทั่วไป 
………15. แต่งเพลงหรือเรียบเรียงดนตรี ………15. ช่วยเหลือคนในภาวะฉุกเฉิน 
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หมวด E                          หมวด C 
……….1.  คัดเลือกบุคคลเข้าท างาน ….……1.  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

……….2.  ใชโ้ทรศัพท์ติดต่อธุรกิจ …….…2.  ท ารายการสินค้าในร้านขายของ 

……….3.  ด าเนินกิจการด้านโรงเรียนหรือที่พัก ……….3.  ประเมินค่าส่งของตามใบสั่งสินค้า 
……….4.  ขายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ……….4.  คิดภาษีเงินได้ 

……….5.  เดินทางติดต่อธุรกิจ ……….5.  ค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ 

……….6.  วางแผนงานเพื่อบุคคลอ่ืน ……….6.  เก็บบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย 
……….7.  รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ……….7.  ท าบัญชีค่าจ้าง-เงินเดือน 

……….8.  คิดหาวิธีการขายแบบใหม่ ……….8.  ตรวจหาข้อผิดพลาดในบัญชีการเงิน 
……….9.  เป็นผู้น ากลุ่มหรือชมรม ……….9.  แยก, นับและจัดเก็บพัสดุ 

……...10. จัดการธุรกิจขนาดเล็ก   ……...10.  จัดระบบบัญชี 

………11. สัมภาษณ์เจรจากับกลุ่มคนงานที่เสนอ
ข้อเรียกร้องต่าง ๆ 

………11. จัดท างบประมาณรายจ่ายส าหรับกลุ่มหรือ
ชมรม 

………12. ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์การค้าแห่ง
ใหม่ 

………12. ใช้คอมพิวเตอร์ 

………13. ยุติความและตกลงเรื่องเงินประกัน
ระหว่างคู่กรณี 

………13. จัดท างบประมาณรายจ่ายส าหรับกลุ่มหรือ
ชมรม 

………14. แสดงความเป็นผู้น าในธุรกิจหรืองาน
ต่าง ๆ 

………14. ตรวจความถูกต้องของรายงาน 

………15. ท างานในสภาต าบล ………15. นับและแยกประเภทเงิน 

 
หมวดความสนใจที่ได้คะแนนสูงสุด………………………………………………………………….. 
อยู่ในเขตงาน………………………………………………………………………………………….. 
บุคลิกภาพ…………………………………………………………………………………………….. 
อาชีพที่สนใจ………………………………………………………………………………………….. 
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กระดำษค ำตอบแบบส ำรวจ VIESA 
ฉบับแปลผลโดยใช้รหัสอำชีพของฮอลแลนด์ 
ชื่อ-สกุล………………………………………………..………………ชั้น……………เลขที…่…….. 
หมวด R         หมวด I          หมวด A              หมวด S              หมวด E           หมวด C 
ช    ?    ม     ช    ?    ม      ช    ?     ม             ช    ?    ม             ช    ?    ม             ช    ?    ม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

   1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
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3 
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7 
8 
9 
10 
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12 
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15 

   1 
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12 
13 
14 
15 

   1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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คะแนนรวมหมวด R I A S E C 

       

รหัสอาชีพคือ     
                        สูงอันดับ 1                        สูงอันดับ 2                         สูงอันดับ 3 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง ตำรำงแสดงหมวดควำมสนใจ 6 หมวด 

_____________________________________________________________________________ 
 

หมวดความสนใจ เขตงานแห่งความสนใจ ลักษณะของบุคคล (บุคลิกภาพ) 
1.  งานช่างและเทคนิค 
      (Technical) 

6 และ 7 ชอบที่จะใช้ ซ่อมหรือออกแบบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ปลูกพืชผักหรือเลี้ยง
สัตว์เพ่ือการค้า 

2.  งานวิทยาศาสตร์ 
     (Science) 

8 และ 9 ศึกษาหาความรู้ทางหลักการและความ
จริงทางวิทยาศาสตร์โดยการอ่าน ถูก
อภิปรายหรือการศึกษาวิจัย 

3.  ศิลปะ 
    (Art) 

10 และ 11 แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกผ่าน
การวาด การออกแบบ การเขียนบท
เพลงหรือบทละคร ชม พิพิธภัณฑ์
ศิลปะ คอนเสิร์ต ละคร อ่านนวนิยาย 
กวี 

4.  งานบริการสังคม 
     (Social Service) 

12 และ 1 ช่วยเหลือหรือให้บริการแก่บุคคลอ่ืน
โดยการสอน ให้ค าปรึกษาหรืองาน
สังคมสงเคราะห์ เรียนรู้เกี่ยวกับ
เรื่องราวและปัญหาของสังคม 

5.  การด าเนินงานธุรกิจ 
    (Business Contact) 

2  และ 3 แสดงความเป็นผู้น า กระตุ้น 
ชักชวนบุคคลอ่ืนให้เข้าเข้าร่วมธุรกิจ
หรือการค้า 

6.  การปฏิบัติงานธุรกิจ 
    (Business) 

4  และ 5 ท างานตามขั้นตอน เก็บรักษาข้อมูล
ต่าง ๆให้มีความถูกต้องและเป็น
ระเบียบอยู่เสมอ 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง  บุคลิกภำพของบุคคล 

________________________________________________________________ 
ข้อมูลตรงกับลักษณะความสนใจในอาชีพของ Holland เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
Realistic,    Investigative,    Artistic,      Social,      Enterprising,    Conventional 
บุคลิกภาพของบุคคล  แบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม  ดังนี้ 
 
กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง และสิ่งที่เป็นรูปธรรม (REALISTIC) 
ลักษณะบุคลิกภาพ  ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละก าลัง ชอบท างานกลางแจ้ง รักธรรมชาติ ชอบท างานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกล มีลักษณะเปน็ชาย มีความอดทน มีความบากบั่น ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม 
 อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ วิศวกร ช่างเทคนิค นักบิน ประมง ป่าไม้ เกษตรกร สัตวแพทย์                     
นักกายภาพบ าบัด ผู้ฝึกกีฬา ครูสอนพลศึกษา ช่างฝีมือ ช่างเครื่องยนต์ ช่างเจียระไน ช่า งเชื่อม ช่างทอ                          
ช่างปัก ช่างก่อสร้าง ช่างซ่อม ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ฯลฯ 
 
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบใช้เชาวน์ปัญญา ความคิด และการแสวงหาความรู้ (Investigative)  
 ลักษณะบุคลิกภาพ ชอบคิด สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ชอบแก้ปัญหา             
ชอบใฝ่หาความรู้ ชอบท างานที่สลับซับซ้อน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเห็นที่รุนแรง มีความบากบั่น อุทิศ
เวลาให้กับงาน เก็บตัว ไม่ติดประเพณีนิยม ไม่ชอบเอาอย่างใคร 
 อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์ นักรังสีเทคนิค นักคณิตศาสตร์ นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ นักเคมี นักฟิสิกส์ นักเขียน
เศรษฐศาสตร์ นักเขียนรายงานวิชาการ นักโบราณคดี ฯลฯ 
 
กลุ่มท่ี 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (ARTISTIC) 
 ลักษณะบุคลิกภาพ รักอิสระ ความงาม  มีสุนทรีย์ มีศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ          
ชอบใช้ชีวิตตามล าพัง ไม่ชอบให้ใครมาควบคุม ชอบแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไม่ชอบงานที่มีระเบียบ
แบบแผน ไม่ชอบเลียนแบบ 
 อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ สถาปนิก มัณฑนากร  จิตรกร ประติมากร นักเขียนการ์ตูน นักออกแบบ 
นักถ่ายภาพ นางแบบ ศิลปิน นักดนตรี นักประพันธ์ นักแสดง ครูสอนศิลปะ นักหนังสือพิมพ์ นักประชาสัมพันธ์ 
นักแต่งเพลง ครูสอนดนตรี เต้นร า ละคร ฯลฯ 
 
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพที่ชอบสมาคม สังคมกับผู้อ่ืน สนใจสังคม (SOCIAL) 
 ลักษณะบุคลิกภาพ ชอบติดต่อกับผู้อ่ืน ชอบเข้าสังคม ชอบแสดงตัว ร่าเริง ชอบช่วยเหลือหรือบริการผู้อื่น 
สนใจปัญหาสังคม มีทักษะทางภาษา มีความรับผิดชอบ รับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืนได้เร็ว มีลักษณะ เป็นผู้หญิง 



 
 

  

 

 

 

188 

 อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักแนะแนว ครู – อาจารย์ นักปกครอง 
พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการโรงแรม นักจัดรายการ นักประวัติศาสตร์ พัฒนากร บรรณารักษ์ พนักงาน
ต้อนรับ ต ารวจ พ่อบ้าน แม่บ้าน ช่างเสริมสวย ฯลฯ 
 
กลุ่มที่  5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าท า ชอบการวางแผน ชอบค้าขาย สนใจกิจกรรมทางด้านธุรกิจ                   
หรือการเมือง (Enterprising) 
 ลักษณะบุคลิกภาพ มีลักษณะเป็นผู้น า มีความคิดริเริ่ม มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าโต้แย้ง ชอบเสี่ยง  
หรือผจญภัย มีความเป็นอิสระ สนใจในอ านาจ มีทักษะทางเจรจา ชักชวนให้ผู้อ่ืนคล้อยตามชอบการสมาคม                 
มีความก้าวร้าว ทะเยอทะยาน 
 อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ นักธุรกิจ นายธนาคาร พ่อค้า นักการเมือง นายหน้า พิธีกร โฆษกวิทยุ             
ผู้พิพากษา ทนายความ นักจัดรายการ พนักงานขาย ผู้บริหาร ฯลฯ 
 
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพแบบมีระเบียบแบบแผน (CONVENTIONAL) 
 ลักษณะบุคลิกภาพ เจ้าระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ   รักษาระเบียบประเพณี   มีความรับผิดชอบ              
ไม่ยืดหยุ่น ชอบท าตามระเบียบแบบแผน  เป็นผู้ตามที่ดี  ชอบพ่ึงพาผู้อ่ืน  ชอบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม การจัด
หมวดหมู่ ตัวเลขและข้อมูล 
 อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ นักบัญชี สมุห์บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน การธนาคาร ผู้ตรวจสอบบัญชี 
เจ้าหน้าที่ งบประมาณ พนักงานสินเชื่อ นักวิ เคราะห์การเงิน เลขานุการ เสมียน เจ้าหน้าที่ ธุ รการ                                   
ยาม พนักงานเก็บเงิน พนักงานควบคุมเครื่องพิมพ์ พนักงานพิมพ์ดีด ฯลฯ 
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ใบงำน 
เรื่อง แบบสรุปข้อมูลจำกกำรท ำแบบส ำรวจ VIESA 

_____________________________________________________________________________ 
ชื่อ-สกุลนักเรียน………….………….……………..….......………..ชั้น ม…………/...............เลขท่ี............................. 
    1.   การเปรียบเทียบข้อมูลจากแบบส ารวจ VIESA 

แบบส ารวจ VIESA ชุดที่ 1 แบบส ารวจ VIESA ชุดที่ 2 

อาชีพที่สนใจ อาชีพที่สนใจ 

สัมพันธ์กับกลุ่มงาน บุคลิกภาพ 
กลุ่มงานอาชีพ หมวดความสนใจ 

ศึกษาต่อคณะ/สาขาวิชา ศึกษาต่อคณะ/สาขาวิชา 
 
สรุป อาชีพที่สนใจของนักเรียนคือ…………………………………………………………………… 
 ถ้านักเรียนต้องการจะเข้าสู่อาชีพนี้นักเรียนจะต้องเข้าศึกษาต่อใน คณะ/สาขาวิชาใดบ้าง  
 

คณะ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

1.  

2.  
3.  

4.  
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 แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  2 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  อำชีพ            ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 
เรื่อง ควำมเหมำะสมของอำชีพสู่บุคคล      จ ำนวน  5  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 
 การศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ถูกต้อง เป็นจริงและหลากหลาย เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียน ได้มีความพร้อมใน
ทุกด้านเพ่ือการตัดสินใจและวางแผนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
 ข้อ 1  การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 3.1 ระบุอาชีพในกลุ่มอาเซียนได้ 
  3.2 สืบค้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบเศรษฐกิจ 
ยุคใหม่ได ้
  3.3 สามารถน าเสนอนิทรรศการผลการสืบค้นข้อมูลได้ 
 3.4 อธิบายวิธีการพัฒนาตนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ 
 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 ข้อมูลอาชีพในกลุ่มอาเซียน 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน (ถ้ำมี) 
 5.1 ใบงานเรื่อง  เตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน 
 5.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  
  5.3 นิทรรศการผลการสืบค้นข้อมูล 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
ชั่วโมงท่ี 1   
 6.1  สนทนากับนักเรียน เรื่อง ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ 
และดูสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการตลาดแรงงานที่ทันสมัย 
 6.2  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับทิศทางและความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและระบบเศรษฐกิจยุคใหม ่
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 6.3  นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ต้องการ พร้อมบอกแหล่งข้อมูลในการสืบค้น (ท าเป็นการบ้าน) 
 
ชั่วโมงท่ี 2   
   6.4  สุ่มนักเรียน 5-6 คนออกมาน าเสนอผลการสืบค้นให้เพ่ือน ๆ ได้ทราบ 
 6.5  สอบถามนักเรียนในห้องเรียนว่ามีใครได้ข้อมูลที่แตกต่างจากเพ่ือนที่น าเสนอให้ออกมาน าเสนอ
เพ่ิมเติม 
 6.6  สรุปความรู้เพิ่มเติม และให้นักเรียนน าผลงานของตนเองไปเรียบเรียงใหม่ให้สมบูรณ์ ตกแต่งรูปแบบ
ให้น่าอ่าน และน ามาจัดป้ายนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เพ่ือน ๆ ได้ศึกษา 
 
ชั่วโมงท่ี 3   
 6.7   สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาในชั่วโมงที่ผ่านมาเพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ                    
ของบุคคลที่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ต้องการ 
     6.8  นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 - 6 คน เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 6.9  ตัวแทนกลุ่มรับใบงาน เรื่อง เตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน 
 6.10  ให้นักเรียนอภิปรายในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาตนให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ตลาดแรงงาน                   
ในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ต้องการ 
ชั่วโมงท่ี 4   
 6.11  สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามใบงานในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
 6.12  ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปราย 
 6.13  นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ วิจารณ์วิธีการพัฒนาตนตามที่แต่ละกลุ่มน าเสนอเพ่ือหาข้อปฏิบัติ                    
ที่เป็นไปได้และเหมาะสม 
ชั่วโมงท่ี 5   
 6.14  ครูและนักเรียนทบทวนข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาตนให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ตลาดแรงงานใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ต้องการ 
 6.15  ให้นักเรียนทุกกลุ่มน าข้อสรุปที่ได้มาจัดพิมพ์เป็นแผ่นพับเพ่ือเผยแพร่ให้กับเพ่ือนนักเรียนทั้งในและ
นอกโรงเรียนได้ 
 
7.  สื่อ / อุปกรณ์ 
   7.1 วิดิทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการตลาดแรงงานที่ทันสมัย 
 7.2 ใบงานเรื่อง เตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน 
          7.3 มุมอาเซียนศึกษาในโรงเรียน 
 7.4 เว็ปไซด์ที่เก่ียวกับงานอาชีพ 
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8.  กำรประเมินผล 
 8.1 วิธีการประเมิน 
 8.1.1  สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 8.1.2  ตรวจใบงาน  
 8.2 เครื่องมือ 
 8.2.1  แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 8.2.2  แบบตรวจใบงาน  
 8.3 เกณฑ์การประเมิน 
  8.2.1  สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความตั้งใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือการแสดงความคิดเห็น  และส่งงาน
ตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ  ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
     
                     8.2.2   ตรวจใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน บอกอาชีพท่ีสนใจและสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน และสามารถวางแผนเข้า

สู่อาชีพที่ตนสนใจได้ 
ไม่ผ่าน ไม่สามารถบอกอาชีพที่สนใจและสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน และไม่

สามารถวางแผนเข้าสู่อาชีพที่ตนสนใจได้ 
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ใบงำน 
เรื่อง กำรเตรียมตัวสู่ตลำดแรงงำน 

 
สมาชิกกลุ่ม 1. .........................................................  4. .......................................................................... 
      2. .........................................................   5. ......................................................................... 
               3. ..........................................................  6. ......................................................................... 
 
ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาตนให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ต้องการ และบันทึกผลการอภิปรายลงในแบบบันทึก 
ประเด็นอภิปรำย 

1. ความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ 
............................................................... .......................................................................................................
...................................................................................................... ................................................................
............................................................................ ..........................................................................................
............................................................................. .........................................................................................
...................................................................................................... ................................................................
...................................................................................................................................................................... 

  2. คุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซยีนและอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ต้องการ 
...................................................................................................... ................................................................
...................................................................................................... ................................................................
............................................................................................. .........................................................................
...................................................................................................... ................................................................
...................................................................................................... ................................................................
............................................................................................. ........................................................................ 
3. วิธีการพัฒนาตนเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ 
...................................................................................................... ................................................................
.......................................................................................... ............................................................................
...................................................................................................... ................................................................
...................................................................................................... ................................................................
...................................................................................................... ................................................................
...................................................................................... ................................................................................ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 3 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม อำชีพ                 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 
เรื่อง อำชีพของฉัน                จ ำนวน 5 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 

   การมีเป้าหมายอาชีพ และการศึกษาข้อมูลแนวโน้มความต้องการอาชีพในอนาคตรวมถึง
คุณลักษณะของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการ เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่โลก       
ของงานอาชีพ 
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
 ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1  บอกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีเหตุผล 
 3.2  ระบุแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต 
 3.3  อธิบายวิธีการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจได้ 
 3.4  อธิบายคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการในศตวรรษท่ี 21 ได้ 
 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการอาชีพในตลาดแรงงาน คุณลักษณะของบุคคล            
ที่ตลาดแรงงานต้องการ และขั้นการพัฒนาตนเองท่ีสอดคล้องกับอาชีพอย่างเหมาะสม 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน (ถ้ำมี) 
 5.1 ใบงาน เรื่อง คุณลักษณะของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการ                      
          5.2 ใบงาน เรื่อง แบบส ารวจคุณลักษณะอาชีพของฉัน   
 5.3 ใบงาน เรื่อง อาชีพในดวงใจ 
  5.4 ใบงาน เรื่อง แนวทางในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพ 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
ชั่วโมงที่ 1  
 6.1 สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแจกใบความรู้เรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 
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 6.2 แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 - 6 คน ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังนี้ 

- การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- เด็กไทยจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ                    
- จึงจะสามารถแข่งขัน ในตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

 6.3  ส่งตัวแทนแสดงความคิดเห็นที่เป็นมติของกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 6.4  นักเรียนสรุปสิ่ งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคุณสมบัติพ้ืนฐาน                
ของบุคคลที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องการ  
ชั่วโมงท่ี 2  
 6.5 เชื่อมโยงความรู้ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จากชั่วโมงที่ผ่านมา  อาเซียนเป็นกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยมากที่สุด และจัดเป็นตลาดที่ส าคัญของประเทศไทยตลาด
หนึ่ง ด้วยจ านวนประชากรกว่า 580 ล้านคน ปัจจุบันอาเซียนให้ความส าคัญกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ภายในปี 2558  โดยเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า                   
บริการการลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากข้ึน  
 6.6 แบ่งกลุ่มนักเรียนนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ครูแจกใบงานเรื่อง คุณลักษณะของบุคคล                            
ที่ตลาดแรงงานต้องการ                      
 6.7 ส่งตัวแทนกลุ่มน าเสนอการจัดตั้งบริษัท/กิจการที่กลุ่มสนใจ บอกจ านวนต าแหน่งงานที่ต้องการ              
และ ระบุคุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการหน้าชั้นเรียน  
 6.8 นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมคุณลักษณะของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการ                      
ชั่วโมงท่ี 3  
 6.9 นักเรียนสนทนาทบทวนคุณลักษณะของอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการในปัจจุบัน 
 6.10 แจกใบงานเรื่อง แบบส ารวจคุณลักษณะอาชีพของฉัน ให้นักเรียนทุกคน และชี้แจงการท าใบงาน  
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม ก่อนลงมือปฏิบัติ 
 6.11 เมื่อนักเรียนท าใบงานเสร็จ ให้น าคะแนนของกลุ่มสาขาอาชีพที่ได้จากการส ารวจมาจัดอันดับ                   
และบันทึกคุณลักษณะอาชีพและอาชีพที่นักเรียนอยากเป็นลงในใบงาน    
          6.12 สุ่มถามนักเรียน คุณลักษณะอาชีพของนักเรียนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่ 
          6.13 นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมคุณลักษณะอาชีพของฉัน   
ชั่วโมงท่ี 4  
          6.14 นักเรียนช่วยกันสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาจากใบงาน แบบส ารวจคุณลักษณะอาชีพของฉันเพ่ือวางแผน
พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนแต่ละคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
          6.15 นักเรียนท าใบงาน อาชีพในดวงใจ 
          6.16 เมื่อนักเรียนท าใบงานเสร็จ  สุ่มนักเรียน 5 - 6 คน มาน าเสนอผลงานจากใบงาน อาชีพในดวงใจ             
ให้เพ่ือน ๆ ฟังและให้โอกาสเพื่อนๆได้ซักถาม 
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 6.17 ครูให้แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
ชั่วโมงท่ี 5 
 6.18 นักเรียนท าใบงานเรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเองสู่อาชีพ 
 6.19 นักเรียนท าใบงานเสร็จให้ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลงานจากใบงาน  
 6.20 นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม  
  

7.  สื่อ / อุปกรณ์ 
 7.1 ใบความรู้เรื่อง  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 
 7.2 ใบงานเรื่อง คุณลักษณะของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการ                      
 7.3 ใบงานเรื่อง แบบส ารวจคุณลักษณะอาชีพของฉัน   
 7.4 ใบงานเรื่อง อาชีพในดวงใจ 
 7.5 ใบงานเรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเองสู่อาชีพ 
 

8.  กำรประเมินผล 
 8.1 วิธีการประเมิน 
 8.1.1  สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 8.1.2  ตรวจใบงาน  
 8.2  เครื่องมือ 
 8.2.1  แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 8.2.2  แบบตรวจผลงานใบงาน  
 8.3  เกณฑ์การประเมิน 
  8.3.1  สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความตั้งใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือการแสดงความคิดเห็น  และส่งงาน
ตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

    8.3.2   ตรวจใบงาน  
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน บอกอาชีพท่ีสนใจและสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน และสามารถวางแผนเข้า
สู่อาชีพที่ตนสนใจได้ 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถบอกอาชีพที่สนใจและสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน และไม่
สามารถวางแผนเข้าสู่อาชีพที่ตนสนใจได้ 
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ใบควำมรู้  
เรื่อง ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

(ASEAN Economic Community) 

 

 
 
 
 
 
 
 
ควำมเป็นมำ 
 อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญา
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงค์โปร์  บูรไน ดารุสซาลาม กัมพูชา ลาว พม่า  เวียดนาม 
วัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้ง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมอาเซียให้เป็นตลาดและฐานผลิตร่วมกัน  มีการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ และการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ภายในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) และได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ส าคัญ 4 ด้านหลักคือ  
             1) การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน
ฝีมือและเงนิทุนอย่างเสรี  
             2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยส่งเสริมกรอบนโยบายด้าน
เศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี                       
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นต้น  
             3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก โดยการ
สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเสริมโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการริเริ่มการ
รวมกลุ่มของอาเซียน เป็นต้น  
            4) การบูรณาการการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน              
ที่มีต่อประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดท าเขตการค้าเสรี และการสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและจ าหน่าย  
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ผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำต่อตลำดแรงงำนไทย  
            ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดเดียวและฐานการผลิต
ร่วมกัน ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี 
ภายใน  ปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) 
         การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ.2015 จะท าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคมีความเข้มแข็ง เพราะประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นแหล่งการลงทุนที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดันที่ 3 โดยเป็นรองจากจีน และอินเดีย เท่านั้น 
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของอาเซียนได้รับประโยชน์จากการค้ากับประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ิมสูงขึ้นโดยจาก หนึ่งล้าน
ล้านบาทในปี ค.ศ.2000 เป็น สองล้านล้านบาทในปี ค.ศ.2009 การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับตลาดแรงงานไทยและสร้างโอกาสการมีงานท าแก่แรงงานไทยมากขึ้น       

กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนเสรีเฉพำะแรงงำนฝีมือเท่ำนั้น เริ่มต้นที่ 7 อำชีพ  

                                                               
 
   
                                                

              

                                                         
 
ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ใน 7 สาขาด้วยกันคือ วิศวกรรม 

พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ส่วนสาขาอ่ืน ๆ ยังอยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่งส่งผล
กระทบต่อตลาดแรงงานไทยคือ จ ากัดอยู่ในกลุ่มแรงงานฝีมือ ฉะนั้น ตลาดแรงงานไทยจึงได้รับผลกระทบไม่มากนัก            
โดยด้านบวกคือ ตลาดแรงงานใหญ่ขึ้น ท าให้แรงงานไทยมีโอกาสได้งานท ามากข้ึน ส่วนด้านลบคือ มีการแข่งขันโดย
แรงงานจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น ทั้งนี้ ผลกระทบดังกล่าวจะเป็นด้านบวก หรือด้านลบมากกว่านั้นขึ้นอยู่
กับความพร้อมของแรงงานในแต่ละประเทศ และยังมีเวลาที่จะเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยในการพัฒนาทักษะฝีมอื
เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

ดังนั้นจึงเป็นโอกาสส าคัญที่ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในด้านการส่งออก 
โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง เช่น สาขาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยาน
ยนต์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์เกษตร  ผลิตภัณฑ์ประมง  
โลจิสติกส์ รวมถึงสาขาบริการ อาทิสาขาการท่องเที่ยว สาขาการบิน การบริการสาขาสุขภาพ และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 
 

http://www.cmemployment.org/images/file.asp?FileID=924
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ผลกำรวิจัยชี้นักเรียน นักศึกษำ ซึ่งเป็นเยำวชนของไทย ยังไม่ทรำบเกี่ยวกับกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนเสรี  
 จากการส ารวจของกรมการจัดหางาน โดยกองวิจัยตลาดแรงงาน เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                           
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 736 คน ผลปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 99.46 ยังไม่ทราบเรื่อง   
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน มีเพียงร้อยละ 0.54 เท่านั้น ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ดังนั้นทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในเรื่องนี้ให้มากขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงานเสรี ซึ่งจะมีการแข่งขันกันมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็เป็นการขยายตลาดส าหรับแรงงานไทย    
เพ่ิมมากข้ึนด้วย  

นักเรียน นักศึกษำ ควรเตรียมตัวอย่ำงไรบ้ำง 
  นักเรียน นักศึกษา จึงควรที่จะเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ภำษำอังกฤษ ส ำหรับใช้ในกำร
สื่อสำร และกำรท ำงำน รวมทั้ง ความรู้ด้านวิชาการในแขนงต่าง ๆ และส าหรับสาขาวิชาหลัก ที่ได้มีการจัดท า
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันแล้ว 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และ
นักบัญชี เป็นสาขาที่จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มาก่อน ส่วน
สาขาอาชีพอ่ืน ๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา  
 ดังนั้น นักเรียน นักศึกษา ควรให้ความสนใจ และวางพ้ืนฐานของตนเองให้ดี 
มีความพร้อม ที่จะหางานท า ภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว เพราะไม่เพียงแต่ท างาน
ในประเทศเท่านั้น หากยังสามารถท างานในต่างประเทศได้อีกด้วย 
 
 
อ้ำงอิง :  กองวิจัยตลำดแรงงำน  ฝ่ำยวิเครำะห์ตลำดแรงงำน. เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนเสรี      ในประชำคมอำเซียน,  กรุงเทพฯ : 
กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน, 2553 
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ตั้งบริษัท/กิจการ................................................................... 
 

ชื่อ-สกุลนักเรียน………….………............................................................…………..………............…..ชั้น......................................เลขที่........................................................  
ใบงำน เร่ือง คุณสมบัติของบุคคลที่ตลำดแรงงำนต้องกำร 

ภำรกิจของกลุ่ม  ให้ช่วยกันตัง้บริษัท/กิจการที่กลุม่สนใจ บอกจ านวนต าแหน่งงาน ระบุคณุสมบัตขิองบุคคลที่ต้องการ เช่น วุฒิการศึกษา เพศ อายุ ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษเป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง......................................   
จ านวน...............คน 

คุณสมบัติ ของบุคคล 

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

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

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

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

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

... 
 

ต าแหน่ง......................................   
จ านวน...............คน 

คุณสมบัติ ของบุคคล 

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

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

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

........... 

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

... 
 

ต าแหน่ง......................................   
จ านวน...............คน 

คุณสมบัติ ของบุคคล.......... 
..................................................................
..................................................................
..................................................................
............ 
..................................................................
.... 
 

ต าแหน่ง......................................   
จ านวน...............คน 

คุณสมบัติ ของบุคคล 
..............................................................
..............................................................
..............................................................

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

.. 
 

ต าแหน่ง......................................   
จ านวน...............คน 

คุณสมบัติ ของบุคคล 
..............................................................
..............................................................
..............................................................

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

.... 
 

 

ต าแหน่ง......................................   
จ านวน...............คน 

คุณสมบัติ ของบุคคล 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............ 
...............................................................
.... 
 

ต าแหน่ง......................................   
จ านวน...............คน 

คุณสมบัติ ของบุคคล 

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

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

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

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

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

..... 
 

ต าแหน่ง......................................   
จ านวน...............คน 

คุณสมบัติ ของบุคคล 

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

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

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

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

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

.... 
 

สมาชิกกลุ่ม   1……………………………………………….….เลขท่ี........ 2……………………………………………..เลขท่ี.......... 3………………………………………………..….เลขท่ี........      

                   4……………………….......…………………….เลขท่ี........ 5………………………………...……….….เลขท่ี........  6…………………........………………………….เลขท่ี........   
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แบบส ำรวจคุณลักษณะอำชีพของฉัน 
 

ชื่อ-สกุลนักเรียน...............................................................................................ชั้น  ..........เลขท่ี........... 
 

      ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณลักษณะอาชีพ จ าแนกตาม ISCED  (International Standard 
Classification of education) เป็น ๑๐ กลุ่มสาขาวิชา  
ตอนที่ 1  ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียน มีคุณลิกษณะอำชีพ สิ่งต่อไปนี้มาก น้อยเพียงใด 

  

ข้อที่ ข้อควำม 
มำก 
ที่สุด 
 (5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
 

 (2) 

น้อย
ที่สุด 
 (1) 

คะแนน 
รวม 

1 มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนหรือบุคคลได้       
2 ชอบดูแล แนะน าให้เพ่ือน หรือ คนใกล้ชิด มีคุณธรรม        
3 ชอบให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป      
4 ชอบศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆ ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน 
      

5 มีความสามารถวิเคราะห์ วิจัยเหตุการณ์ในอดีต และปัจจุบัน
ได้ 

     

6 ชอบรวบรวมข้อมูล เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์      
7 มีความสามารถและถนัดทางศิลปะ       
8 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รักอิสระ      
9 รักความสวยงามและธรรมชาติ       
10 ซื่อสัตย์  รักษาความยุติธรรม         
11 มีความสามารถจดจ าระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ  ได้      
12 มีลักษณะเป็นผู้น า  บุคลิกภาพดี      
13 มีความสนใจศึกษาชีวิตมนุษย์  สังคม  ทรัพยากร และ

สิ่งแวดล้อม 
      

14 ชอบช่วยเหลือสังคม  กล้าแสดงความคิดเห็น        
15 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีจิตใจโอบอ้อมอารี      

16 มีความละเอียด รอบคอบ สุขุม       
17 สนใจข่าวสารและเศรษฐกิจ      
18 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และสถิติ      
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ข้อที่ ข้อควำม 
มำก 
ที่สุด 
 (5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
 

 (2) 

น้อย
ที่สุด 
 (1) 

คะแนน 
รวม 

19 มีความสามารถใช้ เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ       
20 มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ      
21 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบสมาคม       

22 รักและสนใจความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ในเรื่องปัจจัยสี่       
23 มีศิลปะในการปรุงอาหารได้อร่อย และน่ารับประทาน      
24 ชอบออกแบบเสื้อผ้าการแต่งกาย      
25 ชอบค้นคว้าทดลอง ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์       
26 ช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ      
27 ใฝ่หาความรู้กับวิทยาการใหม่ ๆ เสมอ      

28 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์       
29 ชอบใช้เหตุผลมากกว่าการจินตนาการ      
30 มีความสามารถในการดูแล เอาใจใส่ ส่งเสริมให้บุคคลมี

สุขภาพดี 
     

31 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์  มีทักษะ
ทางมิติสัมพันธ์   

      

32 ชอบท างานที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม      
33 มีความสามารถงานก่อสร้าง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  อุปกรณ์

ต่าง ๆ ได้ 

     

34 มีความสามารถและมีพ้ืนฐานศิลปะ มีความคิดริเริ่ม       
35 มีความคิดในลักษณะที่เป็นตรรกศาสตร์ การคิดหาเหตุผล      
36 มีความสามารถในการออกแบบสร้างอาคารสถานที่      
37 รักธรรมชาติ ชอบท างานใช้ก าลัง ท างานกลางแจ้งได้       
38 ชอบการผจญภัย ไม่พิถีพิถันในการใช้ชีวิตมากนัก      
39 ชอบงานด้านการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ประมง      
40 มีความเป็นผู้น า  อดทน เสียสละ       
41 สนใจเอาใจใส่ความเปลี่ยนแปลงรอบตัว      
42 มีความต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีความสุข      
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 คะแนนคุณลักษณะอำชีพ ที่ได้อับดับ  1              กลุ่มสำขำอำชีพ..................................... 

บันทึกคุณลักษณะอำชีพของฉัน 
คุณลักษณะอำชีพของฉัน อำชีพที่ฉันอยำกเป็น 

  

 
 

 

คะแนนคุณลักษณะอำชีพ ที่ได้อับดับ  2              กลุ่มสำขำอำชีพ..................................... 

บันทึกคุณลักษณะอำชีพของฉัน 

คุณลักษณะอำชีพของฉัน อำชีพที่ฉันอยำกเป็น 
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สรุปผลกำรส ำรวจตนเองคุณลักษณะอำชีพของฉัน 
 

กลุ่มสำขำอำชีพ อำชีพเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
คุณลักษณะ

อำชีพ 
ข้อ 

คะแนน
รวม 

ค่ำ 
เฉลี่ย* 

 

ระดับ
คุณภำพ 

1.  กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และ
การฝึกหัดครู 

ครู อาจารย์ นักบริหารการศึกษา  นักวิชาการ
ศึ กษา นั กแนะแนว เจ้ าหน้ าที่ ฝึ กอบรม 
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา บรรณารักษ์ นักดนตรี 
นักสันทนาการ  นักจิตวิทยา นักโภชนาการ  
ฯลฯ 

1 - 3    

2. กลุ่มสาขาวิชา
มนุษย์ศาสตร์ 
ศาสนา และ 
เทววิทยา 

ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา  นักภาษาศาสตร์  
นักประพันธ์  มัคคุเทศก์  ล่าม  บรรณาธิการ  
นักโบราณคดี  บรรณารักษ์  เลขานุการ  
ประชาสัมพันธ์  เจ้าหนา้ที่วิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ 

4 - 6    

3. กลุ่มสาขาวิชา
วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ 

ช่างศิลป์ ช่างภาพ นักแต่งเพลง  นักปฏิมากร 
จิตรกร มัณฑนากร นักออกแบบ  เจ้าหน้าที่
โสตทัศนศึกษา นักวิชาการ ฯลฯ 

7 - 9    

4. กลุ่มสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

ทนายความ นิติกร  ต ารวจ  นักการเมือง  
เจ้าหน้าที่สรรพกร  ผู้ พิพากษา  อัยการ  
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน  
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่ที่ดิน  
 ที่ปรึกษากฎหมาย ฯลฯ 

10 - 12    

5. กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 
 5.1 สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ และ
พฤติกรรมศาสตร์ 

นักสังคมสงเคราะห์  นักสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา นักจิตวิทยา นักวิเคราะห์
น โยบายและแผน เจ้ าหน้ าที่ ฝึ กอบรม 
มัคคุเทศก์ ผู้สื่อข่าว นักบริหารงานบุคคล 
เ จ้ าหน้ าที่ ป ร ะชาสั ม พันธ์  เ จ้ าหน้ า ที่                     
ฝ่ายปกครอง ปลัดอ าเภอ  ฯลฯ 
 
 

13 - 15    
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กลุ่มสำขำอำชีพ อำชีพเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
คุณลักษณะ

อำชีพ 
ข้อ 

คะแนน 
รวม 

ค่ำ 
เฉลี่ย* 

 

ระดับ
คุณภำพ 

5.2   สาขาการ
บริหารพาณิชยการ 
และบริหารธุรกิจ 

นักธุรกิจ นายธนาคาร นักวิจัย ตลาด ผู้ขาย
ประกัน  พนักงานขาย เจ้ าหน้ าที่ วั สดุ  
เ จ้ าหน้ าที่ วิ เ คราะห์น โยบายและแผน 
เจ้ าหน้ าที่ ก าร เ งิ น  เจ้ าหน้ าที่ กา รคลั ง 
สรรพากร สมุห์บัญชี พนักงานคุมสต๊อก
สินค้า โปรแกรมเมอร์ ฯลฯ 

16 - 18    

5.3  สาขาวิชา
สื่อสารมวลชนและ
การเอกสาร 

นักประชาสัมพันธ์ นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ 
นักการเมือง นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 
พิธีกร ผู้ผลิตภาพยนตร์ ฯลฯ 

19 - 21    

5.4 สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

นักโภชนาการ นักออกแบบเครื่องแต่งกาย 
ฯลฯ 

22 - 24    

6.กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ 
 

นักวิทยาศาสตร์ นักเคมีปฏิบัติ นักฟิสิกส์ นัก
คณิตศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าหน้าที่
คอม พิว เตอร์  เ จ้ าหน้ าที่ วิ ทยาศาสตร์
กำรแพทย์ นักนิเวศวิทยำ นักวิเครำะห์วิจัย  ฯลฯ 

25 - 27    

7.กลุ่มสาขาวิชา
แพทยศาสตร์และ
วิชาที่เก่ียวข้องกับ
สุขภาพอนามัย 

แพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่
รังสีเทคนิค นักกายภาพบ าบัด นักจิตเวช 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฯลฯ 

28 - 30    

8. กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์         
8.1 วิศกรรมศาสตร์ 

วิศวกร ผู้ควบคุมการก่อสร้าง  โฟร์แมน          
ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค 

31 - 33    

8.2สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และผังเมือง 

สถาปนิก นักออกแบบ 34 - 36    

9.กลุ่มสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ วน

เกษตรกร นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
นักการประมง เจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์ นัก
จัดสวน นักปศุสัตว์ เจ้าของฟาร์มพืช  

37 - 39    
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สรุปผลกำรส ำรวจ (*ค่ำเฉลี่ย = คะแนนรวม หำรด้วย 3) 
กำรตรวจคะแนน  มำกที่สุด = 5,  มำก = 4,  ปำนกลำง = 3, น้อย = 2, น้อยท่ีสุด = 1 

 
กำรแปลควำมระดับคุณภำพ 

ระดับคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร จัดระดับเป็น 5 ระดับ โดยใช้ช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
ระดับคุณภำพ ช่วงคะแนนเฉลี่ย 

มากที่สุด                         4.21 - 5.00  
มาก                         3.41 - 4.20  
ปานกลาง                         2.61 - 3.40 
น้อย                         1.81 - 2.60   
น้อยที่สุด                         1.00 -1.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ศาสตร์ และการ
ประมง 

หรือสัตว์ ฯลฯ 

10.กลุ่มสาขาวิชา
อ่ืนๆ ได้แก่ อาชญา
วิทยา สวัสดิการ
สังคม  

นักกีฬา นักสังคมสงเคราะห์ พัฒนากร 40 - 42    
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ใบงำน   
เรื่อง  อำชีพในดวงใจ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน………….…………………..………............…..ชัน้.............เลขที่........................... 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกอาชีพในดวงใจพร้อมบอกเหตุผลในการเลือกอาชีพ และกรอกลงในตาราง 
 

ที ่ อาชีพในดวงใจ เหตุผลในการเลือกอาชีพ หมายเหตุ 
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ใบงำน   
เรื่อง  แนวทำงในกำรพัฒนำตนเองสู่อำชีพ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน………….…………………..………............…..ชัน้.............เลขที่........................... 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนสืบค้นวิธีการพัฒนาตนเองสู่อาชีพในดวงใจ และบันทึกลงในแบที่ก าหนดให้ 
 

อาชีพในดวงใจ วิธีการพัฒนาตนเองสู่อาชีพ แหล่งข้อมูล 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

  

 

 

 

209 

แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 4 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  อำชีพ                                        ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง   อำยุน้อยร้อยล้ำน                    จ ำนวน  3  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 
 การเลือกประกอบอาชีพที่ชอบ มีความสนใจ มีความถนัด และมีปัจจัยที่เอ้ือให้ประสบความส าเร็จ 
การที่นักเรียนได้ลองปฏิบัติอาชีพนั้นจริงๆ จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ รู้จักขั้นตอนปัญหาจนเกิดการตระหนักรู้ตนเอง
ว่ามีความเหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองเลือกได้ดีเพียงไร ซึ่งจะน าไปสู่การประกอบอาชีพอย่างมีความสุข 
 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 

ข้อ 3 มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพื่อการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ 
 
3.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

    3.1 พิจารณาเลือกโครงงานอาชีพท่ีตนเองสนใจ   
    3.2 เขียนโครงงานการฝึกปฏิบัติงานอาชีพ   
    3.3 ฝึกปฏิบัติงานตามโครงงานอาชีพ   

 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 การเลือกประกอบอาชีพที่ชอบ มีความสนใจ ความถนัด และมีปัจจัยที่เอ้ือให้ประสบความส าเร็จ      
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน 
     5.1 ใบความรู้  เรื่อง การเขียนโครงงานอาชีพ 
              5.2 ใบงาน เรื่อง การเขียนโครงงานอาชีพ 
              5.3 ใบงาน  เรื่อง ฉันท าได้ 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม 
     ชั่วโมงที่ 1 
            6.1   น าสนทนาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เช่นข้าราชการ พนักงานบริษัท แม่ค้า ร้านซ่อมต่าง ๆ โดยกระตุ้น
ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต และถามถึงเป้าหมายในอนาคตว่านักเรียนอยาก
ประกอบอาชีพอะไร พร้อมทั้งเหตุผล โดยครูพยายามให้นักเรียนนึกถึงอาชีพอิสระด้วย 
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6.2   ให้นักเรียนค้นคว้าความรู้ เรื่อง ข้อมูลอาชีพ โดยศึกษาจากสื่อออนไลน์  แล้วร่วมกันอภิปรายถึง
เรื่องประเภทของอาชีพ 
ชั่วโมงที่ 2 

6.3 ครูแจ้งให้นักเรียนทราบถึงการเตรียมตัวเข้าสู่โลกงานอาชีพ  ซึ่งควรมีทั้งการทดลองฝึกงาน และ  
การฝึกปฏิบัติจริง แล้วให้นักเรียนเข้ากลุ่มที่จะปฏิบัติงานอาชีพ กลุ่มละ 7-8 คน ตามความสมัครใจ 

6.4 นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การเขียนโครงงานอาชีพ พร้อมตัวอย่างการเขียน 
6.5 แต่ละกลุ่มเขียนโครงงานอาชีพตามทีก่ลุ่มสนใจ 
6.6 ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงานอาชีพโดยครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ชั่วโมงที ่3 
6.7 นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนท าโครงงานอาชีพ โดยใช้ใบงาน เรื่อง ฉันท าได้ 
6.8 ปรับปรุงโครงงานอาชีพตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากใบงาน เรื่อง ฉันท าได้ 
6.9 ครูให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมการปฏิบัติฝึกอาชีพ พร้อมนัดหมายนักเรียนฝึกปฏิบัติอาชีพและแจ้ง

ให้จัดท าผลงานกลุ่มลงในใบงาน เรื่อง ฉันท าได้ เพื่อน าเสนอต่อไป 
6.10 ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติอาชีพ ตามประเด็นในใบงาน เรื่อง ฉันท าได้ 
6.11 ครูให้ก าลังใจและชื่นชมนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมครั้งนี้ และร่วมกันสรุปประสบการณ์ที่ได้จาก

การท าโครงงานอาชีพ 
 
7.  สื่อ / อุปกรณ์ 
 7.1 ใบความรู้ เรื่อง การเขียนโครงงานอาชีพ 
          7.2 ใบงาน เรื่อง การเขียนโครงงานอาชีพ 
          7.3 ใบงาน เรื่อง ฉันท าได้ 
 
8.  กำรประเมินผล 

8.1  วิธีการประเมิน 
   8.1.1  ตรวจใบงาน 
  8.1.2  บันทึกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 8.2  เครื่องมือ 
  แบบบันทึกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
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           8.3    เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน เขียนโครงงานอาชีพได้  บอกวิธีแก้ปัญหาได้ 

ไม่ผ่าน ไม่ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 2 ข้อ 
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ใบควำมรู้  
เรื่อง  กำรเขียนโครงงำนอำชีพ 

 
   เมื่อตัดสินใจว่าเลือกอาชีพใดแล้วควรส ารวจทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น  เงินทุน และประสานงาน

ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆแล้วน าข้อมูลที่ได้มาเขียนโครงงานตามหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนกำรเขียนโครงงำน 

1. ชื่อโครงงาน (ระบุชื่อโครงงานให้ชัดเจนว่าท าอะไร) 
2. ผู้ด าเนินโครงงาน (ให้เขียนชื่อ- สกุลผู้รับผิดชอบทุกคน) 
3. หลักการและเหตุผล (ให้เหตุผลว่าโครงงานนี้ดีอย่างไร ท าไมถึงต้องท าโครงงานนี้) 
4. วัตถุประสงค์ (ให้ระบุว่าเมื่อปฏิบัติตามโครงงานนี้แล้วจะได้อะไรบ้าง) 
5. เป้าหมาย (ให้ระบุว่าเป็นด้านปริมาณกับคุณภาพ) 
6. ระยะเวลาด าเนินงานโครงงาน (ให้ระบุการด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ) 
7. สถานที่  (ให้ระบุสถานที่ ที่จะด าเนินงานตามข้ันตอน) 
8. งบประมาณ (ให้ระบบจ านวนเงินที่ลงทุน ที่มา รายละเอียดของงบประมาณ ค่าใช้จ่าย รายรับ 

ตลอดจนข้อตกลงเรื่องเงิน) 
9. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
10. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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ใบงำน 
 เรื่อง กำรเขียนโครงงำนปฏิบัติอำชีพ 

 

 
กลุ่มท่ี…………………………………………………………………..…………….ห้อง……………..…………… 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนโครงงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
1. ชื่อโครงงำน ………………………………………………………………………………………… 
2. ชื่อผู้ด ำเนินโครงงำน 

 1. ชื่อ ……………………………………………………………………………….. ประธานกลุ่ม 
 2. ชื่อ ……………………………………………………………………………….. รองประธานกลุ่ม 
           3. ชื่อ ……………………………………………………………………………….. สมาชิก 
           4. ชื่อ ……………………………………………………………………………….. สมาชิก 
           5. ชื่อ ……………………………………………………………………………….. สมาชิก 
           6. ชื่อ ……………………………………………………………………………….. สมาชิก 
           7. ชื่อ ……………………………………………………………………………….. เลขานุการ 

3. หลักกำรและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….................……..…………………… 

4. วัตถุประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..................……….…… 

5. เป้ำหมำย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....….……………………
………………………………………………………………………………………………………............................................................... 

6. ระยะเวลำด ำเนินโครงงำน 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..................………………. 

7. สถำนที ่
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..................……………. 
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8. งบประมำณ 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………................……………. 

9. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………................…………. 

10. ปัญหำและแนวทำงแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………..................…………. 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..................……………….…………. 
 

 
ลงช่ือผู้เสนอโครงงำน .................................................................... 
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ใบงำน   
 เรื่อง ฉันท ำได้ 

 
กลุ่มท่ี…………………………………………………………………………..…….ห้อง………………………… 

 
ค ำสั่ง ให้นักเรียนตอบประเด็นค าถามต่อไปนี้ 

1. โครงงานการปฏิบัติงานอาชีพของกลุ่มนักเรียนคือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....................... 

2. ในการปฏิบัติงานอาชีพ สิ่งที่นักเรียนพบปัญหาและมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไข 

 ด้านวางแผน  

  
  

 ด้านบุคลากร  
  

  

 ด้านการด าเนินการ  
  

  

 
3. ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการฝึกปฏิบัติอาชีพจริง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. นักเรียนน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  5   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  อำชีพ       ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง   คนแบบไหนจะได้งำนในศตวรรษที่ 21     จ ำนวน  1  ชั่วโมง          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 
             การรู้จักโลกของงานอาชีพในศตวรรษที่ 21  เป็นการเตรียมตัวของนักเรียนในการเข้าสู่โลกของอาชีพ 
ในอนาคต ผู้ที่ เตรียมตัวดี  รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกก็จะเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในชีวิต                             
เป็นการรู้จักตลาดแรงงานในปัจจุบัน  เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ถึงคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการ อีกทั้ ง                         
ยังเป็นการลดปัญหาการว่างงานของนักเรียนที่จบการศึกษาไป 
 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 

ข้อ 3 มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพื่อการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

บอกคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการในศตวรรษท่ี 21 
 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
           การเปลี่ยนแปลงโลกของงานในศตวรรษท่ี 21   
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน  
 5.1  ใบงานเรื่อง คุณสมบัติของอาชีพที่ฉันอยากเป็น 
          5.2  ใบความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ 
 
6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
  6.1 น าเข้าสู่บทเรียนโดยการตั้งค าถามเรื่องอาชีพที่นักเรียนอยากเป็น 
  6.2  ครูอธิบายถึงข้อมูลด้านอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
  6.3.  ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคต 
  6.4  ให้นักเรียนท าใบงานโดยการบอกคุณสมบัติในอาชีพที่ตนเองอยากจะเป็นในอนาคต 
  6.5  ให้นักเรียนออกมาน าเสนอใบงานทีละคน 
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  6.6  ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าอาชีพที่ตนเองเลือกสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ                
ที่ 21 หรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากใบความรู้ การเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ 
           6.7  ให้นักเรียนได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 
7.  สื่อ / อุปกรณ์ 
 -  ใบงานเรื่อง  คุณสมบัติของอาชีพที่ฉันอยากเป็น 
          - ใบความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ 
          - คลิปท่ีใช้เปิด  https://youtu.be/j61SNJLMkbI 
                 https://youtu.be/TfOpuRDQbYU 
 
8.  กำรประเมินผล 

8.1 วิธีการประเมิน 
   8.1.1  สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
  8.1.2  ประเมินจากใบงานของนักเรียน 
             8.1.3  ประเมินจากการน าเสนอของนักเรียน 

8.2  เครื่องมือ 
  8.2.1  ใบงานเรื่อง  คุณสมบัติของอาชีพที่ฉันอยากเป็น 
            8.2.2  แบบประเมินกิจกรรม 
 8.3  เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์ ข้อบ่งชี้ 
ผ่าน ท าใบงานส่ง บอกเหตุผลได้  บอกข้อแก้ไขได้ 

ไม่ผ่าน ไม่ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 3 ข้อ 
 
 

 
 

 
 
 

https://youtu.be/j61SNJLMkbI
https://youtu.be/TfOpuRDQbYU
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ใบงำน 
เรื่อง    คุณสมบัติของอำชีพที่ฉันอยำกเป็น 

ชื่อ-นำมสกุล...................................................................... .............................ระดับชัน้................... 
 

ค ำชี้แจ้ง: ให้นักเรียนตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
1. อาชีพที่ฉันอยากเป็น....................................................................................... .................................... 
2. คุณสมบัติอาชีพที่ฉันอยากเป็น.............................................................................. ............................. 

- นักเรียนคิดว่าอาชีพที่ตนอยากจะเป็นนั้นเป็นที่ต้องการของโลกในศตวรรษท่ี 21 หรือไม่  ถ้าไม่ใช่นักเรียนจะมี
วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………............................................................. .…………………… 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง  กำรเปลี่ยนแปลงของโลกอำชีพ 

  
เว็บไซต์หางานอันดับ 1  จ๊อบ ดีบี (ประเทศไทย) เปิดรายงาน 10 ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ                                

ในปี 2020 ต้องทันโลก ทันเหตุการณ์ หลังพบขณะนี้ ไทยยังขาดแรงงานที่มีทักษะพิเศษด้านไอที เทคโนโลยี             
มากที่สุด  

การใช้เทคโนโลยี เป็นหนึ่งในทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุดเห็นได้จากข้อความประกาศ                    
รับสมัครพนักงานของบริษัทต่างๆ ในเว็บไซต์หางาน จะเน้นคุณสมบัติด้านนี้เป็นหลัก เนื่องด้วยเทคโนโลยี            
ถูกน ามาใช้ในบริษัท เพ่ือช่วยให้การท างาน คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อมูลจากบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย จ ากัด ระบุ 10 ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ                
ในปี 2020 อันดับแรก คือ ต้องเป็นคนทันโลก ทันเหตุการณ์ พนักงานทุกอาชีพต้องอัพเดทข้อมูลข่าวสาร                 
เพ่ือให้ทันการเปลี่ยนแปลง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่องาน มีทักษะด้านภาษา                   
มีการสื่อสารและการจัดการข้อมูลที่ดี หากมีความสามารถที่หลากหลาย รู้จักพัฒนาตนเอง สามารถปรับตัว                
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความคิดสร้ างสรรค์ เพ่ือช่วยต่อยอด           
การท างาน จะยิ่งสร้างความได้เปรียบและโอกาสในการท างาน 

กรรมการผู้จัดการ จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย ระบุว่า แม้พนักงานจะมี 10 ทักษะข้างต้น แต่หัวใจส าคัญที่
ตลาดแรงงาน ต้องการมากที่สุด คือ สายงานที่ตลาดต้องการ  ซึ่งมี 10 สายงาน อาทิ  วิศวกรรม , งานไอที ,                 
งานบัญชี , งานขาย , งานธุรการ , งานธนาคาร , งานการตลาด - PR , งานขนส่ง , บริการเฉพาะทาง และงานสื่อ
โฆษณา โดยจ านวนคนที่เรียนไม่ตรงกับสายงานมีมากกว่าความต้องการของตลาด จึงท าให้หางานท าได้ยาก                    
โดยทักษะ 5 ด้าน คือ ทันโลกทันเหตุการณ์ , ใช้เทคโนโลยีเป็น , ทักษะด้านภาษา , การจัดการข้อมูล และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่สอดรับกับยุค Thailand 4.0 และ Globalization ในขณะนี้ 

จ๊อบส์ ดีบี ยังเปิดโครงสร้างแรงงานไทย เดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่า คนที่ท างานในประเทศ                        
มีจ านวน 37.89 ล้านคนและมีคนว่างงาน 4.73 แสนคน  ในจ านวนนี้ 2.6 แสนคน เป็นคนที่ไม่เคยท างาน              
มาก่อน โดยร้อยละ 55 ของคนที่ไม่เคยท างานและเป็นนักศึกษาจบใหม่ เพราะอาจที่ไม่ตรงกับความต้องการ               
ของตลาดแรงงาน  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเข้าถึงบริบทที่เรียน รวมทั้งผู้เรียนเองจะต้องติดตามเทรนด์                 
ของตลาดแรงงานด้วย เพ่ือเข้าถึงโอกาสในการท างาน 

 
ที่มา  https://www.voicetv.co.th/read/493132 

 
 



 
 

  

 

 

 

220 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวที่  6 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  อำชีพ                     ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 
เรื่อง  พัฒนำตน  พัฒนำชำติ            จ ำนวน  4  ชั่วโมง             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ     
   คุณลักษณะส่วนตนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตการท างานและการสร้างประโยชน์
ให้สังคมและประเทศชาติ นักเรียนควรพัฒนาคุณลักษณะส่วนตนที่เหมาะสม เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ประสบความส าเร็จ และเป็นประโยชน์ 
 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
 ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
 
3.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
  3.1  อธิบายคุณลักษณะความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการท างานได้ 

3.2  อธิบายคุณลักษณะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ  
3.3  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
4. สำระกำรเรียนรู้ 

4.1  คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการครองตน การด าเนินชีวิต การท างานอย่างเป็นสุขและเป็นประโยชน์ 
4.2  การวางแผนพัฒนาตนเพ่ือเข้าสู่โลกของงานและการด าเนินชีวิตที่เป็นสุขและเป็นประโยชน์ 

 
5.  ช้ินงำน/ภำระงำน 

5.1  ใบงาน เรื่อง ข้อคิดจากเกมส์สร้างตึก   
5.3  ใบงาน เรื่องคิดสรรค์สร้าง 
5.4  ใบความรู้ เรื่องบุคคลที่ประสบความส าเร็จ 

  5.5  ใบงาน เรื่อง สู่ความส าเร็จ  
5.6  ใบงาน เรื่องชีวิตที่เป็นประโยชน์และเป็นสุข 
5.7  ใบงาน เรื่อง เพ่ือชีวิตที่เป็นประโยชน์และเป็นสุข 
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6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
  ชั่วโมงที่ 1    

6.1  ครูให้นักเรียนเล่นเกมสร้างตึก เพ่ือฝึกทักษะการท างานเป็นทีม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น (ครูไม่ต้องแจ้งให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์)    
6.2  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 10 – 15 คน ตามความเหมาะสม 
6.3  ครูแจกแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 18 X18 นิ้วหลากสีหรือสีเดียวก็ได้ ให้กลุ่มละ 15 แผ่น 
6.4  ครูอธิบายกติกา 

- ให้แต่ละกลุ่มใช้ฟิวเจอร์บอร์ดสร้างตึกให้มีความสูงอย่างน้อย 1.50 เมตร โดยไม่ให้ล้ม และ
ไม่มีอุปกรณ์ใดๆ ช่วย 
- ใช้เวลา 10  นาที  

  6.5  ครูให้นักเรียนอภิปรายผล และท าใบงาน  เรื่อง ข้อคิดจากเกมสร้างตึก   
                    6.6  กลุ่มน าเสนอ และนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ ได้จากการท างาน ด้านคุณลักษณะ  
ความสามารถ  และทักษะที่จ าเป็น   
                    6.7  ครูเชื่อมโยงให้เห็นคุณลักษณะที่ส าคัญในการท างาน และทักษะที่จ าเป็น(ตั้งเป้าหมาย                             
คิดแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การรับฟังความคิดเห็น  ความคิดสร้างสรรค์ฯลฯ) 
                    6.8  ให้นักเรียนอ่านใบความรู้  เรื่อง 6 ทักษะหลักท่ีนายจ้างต้องการเสมอ   
  ชั่วโมงท่ี 2  

6.9  ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ชั่วโมงท่ีแล้ว  
                    6.10 ให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง คิดสรรค์สร้าง 

6.11 ครูสุ่มถามค าตอบ นักเรียนที่แก้ปัญหาได้ส าเร็จ โดยครูชี้ให้เห็นความส าคัญของการคิด                  
นอกกรอบ ฝึกคิดแง่มุมใหม่ๆ คิดให้กว้าง จะเป็นการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความสามารถในการคิดระดับสูง
และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในการท างานในอนาคต 

           6.12 ให้นักเรียนฝึกการคิดสร้างสรรค์  โดยท ากิจกรรมผูกเรื่องจากกลุ่มค า  แบ่งนักเรียน      
เป็นกลุ่ม 5 - 6 คน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันผูกเรื่องโดยใช้ชื่อเพลงลูกทุ่ง (หรือเพลงไทยสากล หรือชื่อภาพยนตร์   
หรือชื่อละคร หรือค าท่ีขึ้นต้นด้วยตัวสะกดตัวเดียว) มาร้อยเรียง แล้วขีดค าที่ก าหนดไว้เป็นเงื่อนไข 

           6.13  ให้กลุ่มน าเสนอเรื่องที่ผูก ครูให้ข้อเสนอแนะ(เรื่องที่แต่งควรได้ใจความ /ไพเราะ                        
/สนุกสนาน) 

           6.14  ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ เรียนรู้  ครูชี้ ให้ เห็นความส าคัญของการฝึกคิดในแง่มุมใหม่ๆ                       
จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  และเสนอแนะให้นัก เรียนน าไปฝึกฝนด้วยตนเอง หากฝึกบ่อยๆ                           
ก็จะสามารถคิดหาค า  ประโยค  เรื่องราวที่แปลกใหม่  น่าสนใจ  ยิ่งขึ้น 
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                     ชั่วโมงท่ี 3 
           6.15  ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากชั่วโมงก่อนๆ    

                     6.16  ครูสนทนาว่านักเรียนได้เรียนคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานในอนาคต               
และการด ารงชีวิตในสังคมต่อไป  นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้คนประสบความส าเร็จในชีวิต 

           6.17 ให้นักเรียนอ่านใบความรู้  เรื่องบุคคลที่ประสบความส าเร็จ 
           6.18 ให้นักเรียนท าใบงาน  เรื่อง  สู่ความส าเร็จ  
           6.19 สุ่มถามนักเรียนตามประเด็นในใบงาน   
           6.20 ให้นักเรียนสรปุข้อคิดที่ได้ 
           ชั่วโมงท่ี 4 
           6.21 ให้นักเรียนทบทวนกิจกรรมและสิ่งที่เรียนรู้จากชั่วโมงท่ีแล้ว 

             6.22 ครูและนักเรียนสนทนาเรื่องคุณลักษณะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิต
อย่างเป็นประโยชน์ ให้นักเรียนดูสื่อวีดิทัศน์ บุคคลตัวอย่างที่ท างานและใช้ชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ได้แก่     
ดร. กฤษณา เภสัชกรที่ผลิตยาต้านโรคเอดส์ให้แก่ชาวแอฟริกัน และได้รับรางวัลแมกไซไซ หมอเขียวที่ช่วยรักษา
คนโดยไม่หวังผลประโยช์ตอบแทน และหมอเดินเท้าที่ไปช่วยรักษาชาวบ้านอย่างใกล้ชิด  

          6.23 ให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง ชีวิตที่เป็นสุขและเป็นประโยชน์และเป็นสุข 
          6.24 ครูสุ่มถามนักเรียนให้นักเรียนร่วมกันสรุป 
          6.25 ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 
          6.26 ให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง เพ่ือชีวิตที่เป็นสุขและเป็นประโยชน์ 
          6.27 สุ่มถามค าตอบ และให้นักเรียนช่วยกันสรุป 
          6.28 ให้ก าลังใจนักเรียน 
 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1  แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 
7.2  ใบงาน เรื่องข้อคิดจากเกมสร้างตึก   
7.3  ใบความรู้ เรื่อง 6 ทักษะหลักท่ีนายจ้างต้องการเสมอ 
7.4  ใบงาน เรื่อง ข้อคิดที่ได้จากเกมสร้างตึก 
7.5  ใบงาน เรื่องคิดสรรค์สร้าง 
7.6  ใบความรู้ เรื่องบุคคลที่ประสบความส าเร็จ 

  7.7  ใบงาน เรื่อง สู่ความส าเร็จ  
7.8  สื่อคลิป ดร.กฤษณา หมอเขียว และหมอเดินเท้า 
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7.9 ใบงาน เรื่องชีวิตที่เป็นประโยชน์และเป็นสุข 
7.10. ใบความรู้ เรื่องคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 
7.11 ใบงาน เรื่องเพ่ือชีวิตที่เป็นประโยชน์และเป็นสุข 
7.12 ใบความรู้ส าหรับครู เรื่องความคิดสร้างสรรค์ 
 

8. กำรประเมินผล 
 8.1 วิธีกำรประเมิน 

  8.1.1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
  8.1.2. ตรวจใบงาน  

 8.2 เครื่องมือ 
  8.2.1 แบบสังเกตสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
  8.2.1 แบบตรวจผลงานใบงาน 
 8.3  เกณฑ์การประเมิน 
  8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ข้อควำมบ่งชี้ 

ผ่าน มีความตั้งใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม ในการอภิปราย  แสดง
ความคิดเห็น และการส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม หรือขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

  8.3.2   ตรวจใบงาน 
เกณฑ์ ข้อควำมบ่งชี้ 

ผ่าน สามารถวางแผนพัฒนาตน เ พ่ือชีวิตที่ เป็นประโยชน์และเป็ นสุ ข                    
ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถวางแผนพัฒนาตน เพ่ือชีวิตที่เป็นประโยชน์และเป็นสุขได้ถึง 3 ข้อ 
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ใบงำน 
เรื่อง  ข้อคิดจำกเกมสร้ำงตึก 

 
หลังจากท่ีนักเรียนเล่นเกมนี้แล้วให้ตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.กลุ่มนักเรียนได้ล าดับที่.................................................................................. ......................................................... 
         ปัจจัยที่ช่วยให้งานส าเร็จได้แก่    
............................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................. ...................................................................... 
          สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงในการท างาน ได้แก่ 
......................................................... ...........................................................................................................................
............................................................................................................. ...................................................................... 
2. ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถที่จ าเป็นในการท างานชิ้นนี้ให้ส าเร็จ  ได้แก่ 
............................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................. ...................................................................... 
3. จากทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถ ในข้อ 2  

     จุดแข็งของนักเรียน(นักเรียนมีคุณลักษณะเหล่านั้นมากพอ) ได้แก่ 
............................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................. ..................................................................... 

     สิ่งที่นักเรียนต้องพัฒนา (นักเรียนมีคุณลักษณะเหล่านั้นยังไม่พอ)  ได้แก่ 
............................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................. ..................................................................................................... 
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ใบควำมรู้  
เรื่อง 6 ทักษะหลักที่นำยจ้ำงต้องกำรเสมอ 

 

            6 ทักษะต่อไปนี้ คือคุณสมบัติที่เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญมากส าหรับการท างาน   ได้แก่ 
                  1. มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.                   2. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
2.                   3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.                   4. มีความสามารถในการคิดริเริ่ม 
4.                   5. มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
5.                   6. มีความสามารถในการปรับตัว  

                     ลองมาส ารวจตัวเองกันว่า คุณมีคุณสมบัติทั้ง 6 ข้อนี้แล้วหรือยัง 

 ผู้ที่ เป็นนักสื่อสำรที่ดี ไม่ใช่แค่พูดเก่งอย่างเดียว ต้องมีทักษะในการฟังด้วย ต้องฟังอย่างตั้งใจเสียก่อน                 
จึงจะโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง  
ผู้ที่ท ำงำนเป็นทีมได้ดี มักจะเป็นคนยืดหยุ่นและประนีประนอม จึงสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภท เปิดกว้าง
ส าหรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นคนซื่อสัตย์ จริงใจ              
ไม่เอาเปรียบผู้ อ่ืน ยึดมั่นและท าตามค าสัญญาที่รับปากไว้ ท าให้ผู้ อ่ื นไว้วางใจ ในขณะเดียวกันก็ไว้ ใจ                   
ผู้อ่ืนด้วย ผู้ที่เป็นนักแก้ปัญหำตัวยง จะมองเห็นปัญหาก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ทั้งยังรู้จักมองด้วย
มุมมองที่แตกต่าง จึงสามารถเห็นและจัดการกับปัญหาได้ก่อนผู้อ่ืน คนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ไม่กลัวที่จะเผชิญหน้า
กับปัญหา จึงไม่เคยคิดปัดปัญหาไปให้ผู้อื่น เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง และ
พยายามทางหนทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาอย่างไมย่่อท้อ 
ผู้ที่มีควำมคิดริเริ่ม คนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นผู้น า เพราะรู้ตัวเองว่าต้องท าอะไรโดยไม่ต้องมี
ใครบอกให้ท า ชอบที่จะคิดสร้างสรรค์ ชอบทดลอง ปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่เพียงเฉพาะกับตัวเอง
เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวตั้งตัวตีให้ผู้อ่ืนท าในสิ่งใหม่ ๆ เช่นกัน 
ผู้ที่มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำร สามารถวางแผน งานและจัดล าดับความส าคัญของสิ่งต่าง ๆ ได้ดี รู้ว่าอะไรควร
ท าก่อน อะไรควรท าทีหลัง มีความสามารถในการท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน และสามารถท างานเสร็จ
ตรงเวลา อีกท้ังยังมีความสามารถในการประสานงานกับผู้อ่ืนได้ด ี
ผู้ที่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์และบุคคลได้ดี เป็น คนเรียนรู้เร็ว ไม่ยึดติดกับตัวเอง พร้อมเปิดรับ
ความคิดใหม่ ๆ เสมอ จึงไม่กลัวที่จะลองท าสิ่งที่แตกต่าง และสามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี 

 

http://th.jobsdb.com/TH/th/V6/JS/JobSearch/JobSearch.asp?PN=JobListing&JobArea=33%7C0
http://th.jobsdb.com/TH/EN/V6HTML/Home/general_editor12.htm
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ใบงำน 
เรื่อง คิดสรรค์สร้ำง 

ชื่อ..............................................นำมสกุล.......................................................ชั้น ม………/..........เลขท่ี........... 
 

1. ให้ลากเส้นตรงผ่านวงกลมทุกวง โดยใช้เส้นไม่เกิน 4  เส้น 

 
 

   

       2. 3+3  = ? 

       3.   มีรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสกี่รูป 
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ใบควำมรู้ 
 เรื่อง บุคคลที่ประสบควำมส ำเร็จ 

 

วิกรม กรมดิษฐ์  
                   ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารบริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) เจ้าของโครงการนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร พร้อมทั้งมีบริษัทในเครืออมตะอีกหลายแห่งรวมถึงที่อยู่ในเวียดนามด้วย  เขาพลิกผันตัวเอง
จากครอบครัวที่ท าอาชีพค้าขายในจังหวัดกาญจนบุรีมาสู่เจ้าของอาณาจักรนิคมอุตสาหกรรม ขณะที่เรียนชั้นประถม 1 
ก็เริ่มท าการค้าขายแล้ว เป็นการขายถั่วคั่วที่เขาท าเรื่อยมาจนถึงประถม 3 ต่อมาก็ไปรับขนมปัง และลูกอมมาขายควบคู่
ไปด้วยเลย ซึ่งวิกรมนั้นมีความฝันที่อยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองตั้งแต่เด็กและด้วยความที่เขาต้องควบคุมคนงานมา
ตั้งแต่เด็กๆจึงท าให้รู้จักการวางตัวให้น่าเชื่อถือเพ่ือจะได้สามารถควบคุมคนหมู่มากได้กระทั่งได้รับทุนการศึกษา                 
ในระดับปริญญาตรี จากรัฐบาลไต้หวัน เขาก็เริ่มท าธุรกิจแบบจริงจังมากขึ้นด้วยการน าเข้าอะไหล่วิทยุ , โทรทัศน์ 
และเครื่องสูบน้ า จากประเทศไต้หวันเข้ามาขายในไทย และก็ได้น าสินค้าจ าพวก เครื่องหนัง, ทองรูปพรรณ และ
เมล็ดพันธุ์ต่างๆ กลับไปขายในไต้หวัน จนสร้างรายได้ให้เขาเป็นกอบเป็นก า เหตุผลที่วิกรม ต้องดิ้นรนท ามาค้าขาย
แบบนี้ก็เพราะเขามีปัญหากับพ่อ ท าให้พ่อไม่ส่งเสีย จึงต้องพยายามหาทางส่งเสียตัวเอง และในที่สุดเขาก็เรียนจบ
ปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน สิ่งที่วิกรมได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กนั้น ช่วยหล่อ
หลอมจนมาถึงวันที่เขาเปิดบริษัทของตัวเอง จากบริษัทส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ, ธุรกิจค้าส่งอาหารอย่างทูน่า, 
ผลิตอาหารกระป๋องส่งขายต่างประเทศ จนมาถึงโรงงานผลิตอาหารที่เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม   
จนมาเป็น บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาและจัดการด้านนิคมอุตสาหกรรม                            
หรือเรียกง่ายๆ ก็คือเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ที่สนใจเช่าท าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยในนิคมอุตสาหกรรม                
จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ อาทิ บ้านพัก หรือ อพาร์ทเมนต์ และสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆ ซึ่งบริษัทอมตะ                   
มีนิคมอุตสาหกรรมหลักๆ 3 แห่ง คือ อมตะนคร จังหวัดชลบุรี, อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง และอมตะซิตี้ เบียนหัว              
ที่อยู่ในประเทศเวียดนาม 
 
ตัน ภำสกรนที (ตัน โออิชิ) 
 

                เขาเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน เริ่มต้นสร้างทุกอย่างจากจุดที่เรียกว่า...ศูนย์ เขาเริ่มต้นจากการ                 
เป็นพนักงานขายของ แบกของ กินเงินเดือนไม่ถึงพันบาท สู่การบริหารงานธุรกิจระดับพันล้านในเครือโออิชิกรุ๊ป                          
ไม่ว่าจะเป็น สตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน, โออิชิ, โออิชิ กรีนที, ฯลฯ โดยกลยุทธ์ทางธุรกิจของเขาไม่ได้มีปริญญา                   
ด้านการตลาดจากสถาบันใดมาการันตี แต่เขาเป็นนักธุรกิจที่เป็นทั้งนักคิด นักถาม นักวางแผน นักการตลาด                      
ที่ประสบความส าเร็จในถนนสายธุรกิจได้อย่างไม่เป็นรองใครจากพนักงานกินเงินเดือนไม่ก่ีร้อย จนมีอาณาจักรภายใต้
แบรนด์โออิชิ สู่ความเป็นมหาชน ตัน ภาสกรนที บอกว่า...จุดเริ่มต้นของเขาคือจุดที่ใครๆก็เริ่มต้นได้ “พอเรียน
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จบมศ.3 อายุ 17 ปี ผมตัดสินใจออกมาท างานเลย ผมเป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่ง และมีจิตใจอยากเป็นนักธุรกิจ
ตอนเด็กๆ เห็นคนท างานแล้วอยากไปท า เวลาปิดเทอมผมจะไปท างานช่วยเสิร์ฟบะหมี่ ไปช่วยเขาลวกบะหมี่               
ไปขายเฉาก๊วย เลี้ ยงไก่ยั ง เคยเลย มีญาติของเ พ่ือนเขา เลี้ ย ง ไก่  เราก็ขอไปดู ไปช่วย ชอบท างาน                                        
มีความสุข ในการท างาน ไม่เคยคิดว่าเหนื่อย ท าได้เรื่อย ๆ ในวัย 17 ปี ก็ค่อนข้างคิดต่างจากวัยรุ่นทั่วไป               
แล้ว ซึ่งวัยเท่านี้ส่วนใหญ่ก าลังเที่ยวเล่น ผมเป็นคนรูปไม่หล่อ พ่อไม่รวย เรียนไม่เก่ง ถ้าผมยังท าตัวเที่ยวเล่น                     
วันนี้ผมก็แย่สิ  สิ่งเดียวที่ผมมีคือต้องตั้งใจท างานให้ดีกว่าคนอ่ืน...ตอนผมอายุ 17 ปี ผมรู้สึกว่าสู้ เ พ่ือน                  
ไม่ได้  แพ้เ พ่ือนเด็ดขาดเลย ผมบอกเพ่ือนว่า ผมไม่ เรียนแล้ว ผมจะออกไปท าธุรกิจ ก 10 ปีข้างหน้า                         
ผมจะมาพบเพ่ือน ๆ ใหม่ 10 ปียังไม่สาย เหมือนหนังจีนไหม ดูหนังมากไปหน่อย แต่เป็นอย่างนั้นจริง ๆ                                
พออีก 10 ปี ผมกลับไปหาเพ่ือน ๆ ที่สนิทกัน เพ่ือนที่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเราสู้เขาไม่ได้เราเป็นบ๊วยอยู่คนเดียว
กลับไปก็ยังสู้เขาไม่ได้อยู่นะบางคนเขามีธุรกิจใหญ่กว่าผม แต่ว่าผมดีกว่าเดิมเยอะ วันที่ผมกลับไป ผมไม่ ใช่              
ที่ หนึ่ ง แต่ ผม ไม่ ได้ บ๊ ว ยแล้ ว ผมมีธุ รกิ จ เป็ นของตั ว เอง แต่ อย่ า งน้ อยถ้ าวั นนั้ นผมไม่ สู้ ผม ไม่ มี วั นนี้ ” 
 
 “โปรช้ำง” หรือ ธงชัย ใจดี 
                    นาทีนี้น้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก “โปรช้าง” หรือ ธงชัย ใจดี นักกอล์ฟเบอร์หนึ่งขวัญใจชาวไทย 

หนุ่มใหญ่ ผิวเข้ม ชอบยิ้มให้เห็นฟันขาว เขาเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟมืออาชีพ และคนไทยคนแรกที่มีโอกาสเข้าไป
แข่งขันในรายการเอเชี่ยนทัวร์ และพีจีเอยูโรเปี้ยนทัวร์ รวมทั้งเดินสายโชว์วงสวิงในกอล์ฟรายการใหญ่ๆ ระดับโลก 
“ โ ป รช้ า ง ” มี ภู มิ ล า เ น าอยู่ ที่ จั ง ห วั ด ลพบุ รี  เ ข า เ ริ่ ม เ ล่ น กี ฬ ากอล์ ฟม าตั้ ง แ ต่ อ า ยุ  16 ปี  แต่ เ พ่ิ ง                                        
เทิร์นโปรขึ้นเป็นมืออาชีพในวัยประมาณ 30 ปี ปัจจุบัน ธงชัยก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟมือวางอันดับ 86 ของโลก ธงชัย 
มีรายได้ไม่ต่ ากว่าปีละ 7-8 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการเล่นกอล์ฟมืออาชีพนี้ เขาสามารถสะสมเงินรางวัล และ
เงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์รายการต่างๆ รวมมูลค่าประมาณ 100 กว่าล้านบาท “ธงชัย เป็นตัวอย่างนักกอล์ฟ
มืออาชีพที่มีความมุ่งมั่น และมีความพยายามสูง เขาใส่ใจในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา นับว่า ธงชัย 
หรือ โปรช้าง เป็นนักกอล์ฟอาชีพที่สร้างผลงานได้ดี จากการเข้าแข่งขันกอล์ฟรายการต่างๆ ทั้งในประเทศ                 
และต่างประเทศ จนได้รางวัลนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของเอเชียก่อนขึ้นแท่น เป็นนักกอล์ฟ 100 ล้านในวันนี้ ธงชัย
เริ่มต้นเรียนรู้กอล์ฟในฐานะเด็กเก็บลูกขอบสนาม เทดดี้  เริ่มใช้ไม้กอล์ฟอันแรกด้วยการประดิษฐ์เองจากไม้ไผ่             
และเมื่อมีโอกาสเล่นกอล์ฟจริง เขาจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเอง เพ่ือปูทางสู่นักกอล์ฟมืออาชีพได้ส าเร็จ                       
แต่เขาก็รู้จักวางตัว และไม่หลงระเริงในความก้าวหน้าใส่ใจขยันฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ 
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ใบงำน   
เรื่อง  สู่ควำมส ำเร็จ 

ชื่อ..............................................นำมสกุล........................................................ชั้น ม………/..........เลขท่ี........... 
 

ค ำชี้แจง จากการอ่านเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ นักเรียนคิดว่า แต่ละคนมีคุณลักษณะ/  
คุณสมบัติอะไรบ้างที่ช่วยให้เขาประสบความส าเร็จในชีวิต 
1.  คุณวิกรม 

……………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………..……………………........…………………………… 
………………………………………….………………………………………..………………………........………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 

2. คุณตัน 
……………………………………………………………………………………..………………………...........…………………… 
………………………………………………………………………………………..………………………………...........………… 
………………………………………………………………………………………..…………………………………...........……… 
………………………………………………………………………………………..…………………………………........………… 

3. โปรช้าง 
…………………………………………………………………………………..…………………………………….......…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..….........…….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………........……….……… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………………........…… 
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ใบงำน 
เรื่อง ชีวิตที่เป็นสุขและเป็นประโยชน์ 

ชื่อ..............................................นำมสกุล.......................................................ชั้น ม………/..........เลขท่ี........... 
 

จำกกำรดูคลิป  เรื่อง ดร. กฤษณำ  และหมอเขียว 
1. ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อ ดร. กฤษณา   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………............…… 
        ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อหมอเขียว 

………………………………………………………………………………………………………………………..….…….........……………… 
        ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อหมอเดินเท้า 

………………………………………………………………………………………………………………………….………............………… 
2.  ผู้ที่ไดร้ับประโยชน์จากงานของดร. กฤษณามีใครบ้าง 

  ……………………………………………………………………………………………………………………….……….……….........……… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….…….….........…………… 
  ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานของหมอเขียวมีใครบ้าง 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..………….........……… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………..….........………… 
 ผู้ที่ได้รบัประโยชน์ จากงานของหมอเดินเท้ามีใครบ้าง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………..……..……..........……… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………..…............……… 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 

 

ภำพสังคมไทยในสองทศวรรษหน้ำ  
        1. ภาพอนาคตด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  ภาคบริการขยายตัวในระดับสูงภาคอุตสาหกรรม
ปรับสู่การใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมากขึ้น   เกิดการว่างงานในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือจนถึงผู้บริหารระดับกลาง   
ความเหลื่อมล้ าระหว่างเมือง กับชนบทขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
        2. ภาพอนาคตด้านสังคม ได้แก่  
สังคมที่มีความเป็นเมืองและเป็นสากลมากขึ้น สังคมที่การคอรัปชั่นกระท าได้ยากขึ้น สังคมที่ตระหนักเรื่องสิทธิ
มนุษยชนมากขึ้น สังคมท่ีให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากข้ึน สังคมท่ีมุ่งสู่การเรียนรู้มากขึ้น 
         3. ภาพอนาคตด้านการเมือง กล่าวคือ  
การเมืองไทยอยู่ใต้อิทธิพลการจัดระเบียบโลกใหม่ด้านการค้า การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยสูงขึ้น การเมืองที่โปร่งใสมากขึ้น 
ภำพสังคมไทยที่พึงประสงค์ในสองทศวรรษหน้ำ 
        1.สังคมที่มีประสิทธิภาพ  หมายถึง สังคมที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดได้จากสิ่งที่มีอยู่ในสังคม ทั้งจากคน  ระบบ 
และสภาพแวดล้อม โดยให้มีการสูญเสียทรัพยากรในระบบให้น้อยที่สุด โดยสังคมที่มีประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบ คือ คนในสังคมที่มีประสิทธิภาพ และระบบในสังคมที่มีประสิทธิภาพ 
        2.สังคมที่มีความรู้เป็นฐานมีปัญญาเป็นแกนการพัฒนา               3. สังคมที่มีเอกภาพในความหลากหลาย                               
        4. สังคมที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม                            5. สังคมที่ภูมิใจในความเป็นไทย                                      
        6. สังคมที่เน้นชุมชนวิถี                                               7. สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ สรุปได้ดังนี้ 
        1. มิติด้ำนร่ำงกำย คือ ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีการพัฒนาการในด้านร่างกายและสติปัญญา
อย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์ในแต่ละช่วงวัย 
        2. มิติด้ำนจิตใจ คือ ผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน เข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
และสภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี 
       3. มิติด้ำนควำมรู้ คือ เป็นผู้ที่สามารถรู้ลึกในแก่นสาระของวิชา สามารถรู้รอบตัวในเชิงสหวิทยาการ                  
และเป็นผู้ที่สามารถรู้ได้ไกลโดยสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตท่ีจะมาถึงได้ 
       4. มิติด้ำนทักษะควำมสำมำรถ คือ ผู้ที่มีทักษะในด้านการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางสังคม ทักษะการอาชีพ ทักษะทางสุนทรียะ และทักษะการจัดการที่ดี
(ท่ีมา : เอกสารชุดโครงการวิถีการเรียนรู้ของคนไทย ล าดับที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) 
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                ใบงำน   
        เรื่อง  เพื่อชีวิตที่เป็นสุขและเป็นประโยชน์ 

ชื่อ..............................................นำมสกุล........................................................ชั้น ม………/..........เลขท่ี........... 
 

1. จากการท ากิจกรรมต่างๆในชั่วโมงท่ีผ่านมาให้นักเรียนสรุปว่า  คุณลักษณะที่จะช่วยให้การด ารงชีวิตได้อย่าง
เป็นสุขและเป็นประโยชน์ในอนาคตมีอะไรบ้าง 

.......................................................................... ......................................................................................... 
   ......................................................................................................... .......................................................... 
2.  จากคุณสมบัติตาม ข้อ 1  นักเรียนมีจุดแข็ง(เอ้ือต่อการพัฒนาตนเอง ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างเป็น                

สุขและเปน็ประโยชน์) อะไรบ้าง
.......................................................................................................... .........................................................  
................................................................................................. .................................................................. 
.......................................................................................................... ......................................................... 

3. จากคุณสมบัติตาม ข้อ 1  นักเรียนมีจุดที่ต้องพัฒนา(ไม่เอื้อต่อการพัฒนาตนเอง ให้สามารถด ารงชีวิต       
 อยู่อย่างเป็นสุขและเป็นประโยชน์) อะไรบ้าง  
          
......................................................................................................... .........................................................    
.......................................................................................... ........................................................................     
......................................................................................................... ......................................................... 

4. การวางแผนพัฒนาตนเอง  
(1)............................................................................................................................................................ 
(2)............................................................................................................................................................ 
(3)............................................................................................................................................................ 
(4)............................................................................................................................................................ 
(5)...................................................................................................... ......................................................  
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เฉลย ใบงำน คิดสรรค์สร้ำง 
1. 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

2.  ถ้าตอบ 6 ให้พยายามคิดหาค าตอบอ่ืนๆที่หลากหลาย  เช่น  นักสองตัว    จมูก   เป็นต้น กระต้นให้นักเรียน
พยายามมองให้ได้ภาพที่หลากหลาย 
 

3. 34  รูป 
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ควำมรู้เพิ่มเติมส ำหรับครู 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

           ความคิดสร้างสรรค์ นับเป็นความสามารถที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน ซึ่งมีคุณภาพมากกว่า
ความสามารถด้านอ่ืนๆ และเป็นปัจจัยที่จ าเป็นยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ประเทศใด               
ก็ตามที่ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าใช้จิตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ สามารถ
แสวงหาพัฒนาและดึงศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของประเทศชาติออกมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้มากเท่าใด                      
ก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้มากเท่านั้น 
          ความคิดสร้างสรรค์ เป็นลักษณะความคิดที่แปลกใหม่ซึ่งอาจเกิดจากการคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจาก ความคิดเดิม 
ให้เป็นความคิดที่แปลกใหม่และแตกต่างจากความคิดเดิม  ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองที่คิด                                 
ในลักษณะอเนกนัยอันน าไปสู่การ คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิมผสมผสานกันเกิด                  
สิ่งใหม่ ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และก่อให้                    
เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป เป็นความคิดที่หลากหลาย คิดได้กว้างไกล หลายแง่หลายมุม เน้นทั้งปริมาณ                                
และคุณภาพ และเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์                  
     1. มีความคิดริเริ่ม หมายถึง มีความคิดที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ ากับใคร และแตกต่างจากความคิดธรรมดา  

2.  มีความคิดคล่องแคล่ ว  หมายถึ ง  ปริมาณความคิดที่ ไม่ ซ้ า กัน ใน เรื่ อ ง เดี ยวกัน ในด้ านต่ า งๆ                                     
เช่น การเลือกใช้ถ้อยค า การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เป็นต้น 

 3. มีความยืดหยุ่น หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิด ที่อาจน าเสนอเรื่องราวเดียวกันในรูปแบบต่างๆ               
ที่ไม่ตายตัวหรือความสามารถในการดัดแปลงความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่ในเรื่องต่างๆน ามาเขียนเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
     4. มีความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความคิดในรายละเอียดของเรื่องต่างๆ คิดอย่างมีขั้นตอน สามารถอธิบาย
ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน สามารถจัดแต่งความคิดหลักให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
 

ลักษณะของบุคคลที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 มีความสามารถในการคิดพลิกแพลงแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงด้วยดี 

 ไม่ชอบท าตามอย่างผู้อ่ืนโดยไม่มีเหตุผล 

 มีจิตใจจดจ่อและผูกพันกับงานและความอดทนอย่างทรหด 

 เป็นผู้ไม่ยอมเลิกล้มอะไรง่าย หรือเป็นนักสู้ที่ดี 

 มีความคิดค านึงหรือจินตนาการสูง 

 มีลักษณะความเป็นผู้น า 
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 มีลักษณะขี้เล่น รื่นเริง 

 ชอบรับประสบการณ์ใหม่ๆ 

 นับถือตนเองและเชื่อมั่นในตนเองสูง 

 มีความคิดอิสระและยืดหยุ่น 

 ยอมรับและสนใจสิ่งแปลกๆ 

 มีความซับซ้อนในการรับรู้ 

 กล้าหาญกล้าเผชิญความจริง 

 ไม่ค่อยเคร่งครัดกับระเบียบแบบแผน 

 ไม่ยึดมั่น (Dogmatism) ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไปชอบท างานเพื่อความสุขและความพอใจของตนเอง 

 มีอารมณ์ขัน 

  

( ที่มำ  รศ. ดร. อำรี พันธ์มณี. ควำมคิดสร้ำงสรรค.์ ปริทัศน์จิตวิทยำ มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1 มีนำคม  
พ.ศ. 2547. และ http://e-learning.aru.ac.th/tsh3/e_new/lesson2.html ) 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 7 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  อำชีพ                                         ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง   แสงสว่ำงที่ปลำยอุโมงค์          จ ำนวน 1 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  สำระส ำคัญ 

เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะต้องมีการตัดสินใจครั้งส าคัญในชีวิตว่าจะเรียนต่อ หรือประกอบอาชีพ
โดยพิจารณาข้อมูลของตนเองอย่างรอบด้านอีกครั้ง เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสมกับตนเอง 
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
 ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
         สรุปแนวทางสู่อาชีพที่ต้องการเหมาะสมกับข้อมูลของตน  
 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 

การตัดสินใจที่จะเลือกเรียนหรือเลือกประกอบอาชีพ   
 

5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน 
5.1 ใบงาน  เรื่อง ต้องตัดสินใจ   
5.2 ใบงาน  เรื่อง เส้นทางที่ต้องเลือก  

 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม 
 6.1 ทบทวนการเลือกอาชีพของนักเรียนในชั้นปีที่ผ่านมา โดยให้นักเรียนระบุชื่ออาชีพ หรือกลุ่มอาชีพที่
เลือกไว้ในใบงาน เรื่อง ต้องตัดสินใจ ตอนที่ 1  
 6.2 ให้นักเรียนวิเคราะห์เส้นทางสู่อาชีพที่เลือก โดยการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างแล้วเขียนเส้นทางนั้นลง
ในใบงาน เรื่อง ตัดสินใจ ตอนที่ 2   

6.3 ทบทวนการวิเคราะห์เส้นทางสู่อาชีพในใบงานเรื่อง ต้องตัดสินใจ  ตอนที่ 2  
6.4 ให้นักเรียนแต่ละคน น าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหากนักเรียนเห็นว่า เส้นทางที่เพ่ือน 

น าเสนอไม่ตรงกับความคิดเห็นของตนเองก็ให้เติมเส้นทางนั้นเพิ่มในใบงานของตน 
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6.5 ทบทวนการวิเคราะห์เส้นทางสู่อาชีพของนักเรียนเพ่ือแน่ใจว่านักเรียนทุกคนมีเส้นทางสู่อาชีพที่เลือก
ไว้แล้ว  

6.6 ให้นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ข้อมูลในการเข้าสู่อาชีพแต่ละเส้นทาง ได้แก่ การศึกษาระยะ เวลา
ค่าใช้จ่ายบันทึกในใบงาน เรื่อง เส้นทางที่ต้องเลือก ความเป็นไปได้ของตนเอง ตอนที่ 1 แล้วสรุปแนวทางที่
เหมาะสม/ มีความเป็นไปได้ส าหรับตนเองในใบงาน เรื่อง เส้นทางที่ต้องเลือก ตอนที่  2 
 
7.  สื่อ/อุปกรณ์ 
 7.1 ใบงาน เรื่อง ต้องตัดสินใจ   
 7.2 ใบงาน เรื่อง เส้นทางท่ีต้องเลือก  
 
8.  กำรประเมิน  
 8.1 วิธีการประเมิน 
               ตรวจใบงาน  

8.2 เครื่องมือประเมิน 
      ผลจากการท าจากใบงาน 
 8.3 เกณฑ์การประเมิน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
ผ่าน ท าใบงานส่งระบุอาชีพที่ตัดสินใจเลือกได้วิเคราะห์แนวทางการเข้าสู่อาชีพได้ 

ไม่ผ่าน ไม่ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 3 ข้อ 
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ใบงำน  
เรื่อง  ต้องตัดสินใจ 

 
ชื่อ....................................................................................ชั้น....................... ......................... 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนระบุอาชีพที่นักเรียนตัดสินใจที่จะท าลงในตอนที่ 1 แล้วระบุเส้นทางสู่อาชีพในตอนที่ 2 
ตอนที่ 1  
อาชีพที่ตัดสินใจเลือกคือ

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

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

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

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

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

ตอนที่ 2  
เส้นทางสู่อาชีพ 
....................................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................... ................................................................. 
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ใบงำน  
เรื่อง  เส้นทำงที่ต้องเลือก 

 
ชื่อ..............................................................................................ชั้น............. ................................... 
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลในการเข้าสู่อาชีพแต่ละเส้นทาง 

เส้นทำงท่ี กำรศึกษำ ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย 
ควำมเป็นไปได้ 

ของตน 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
ตอนที่ 2 
สรุปแนวทางสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง คือ 

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

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

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

............................................................................................................. ....................................................................... 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 8 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  อำชีพ                                         ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง   เส้นทำงชีวิตลิขิตเอง           จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 

การวางแผนชีวิตให้กับตัวเองด้านการศึกษา อาชีพ โดยพิจารณาความเหมาะสม จากบุคลิกภาพ                       
และความสามารถของตน และปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ช่วยให้บรรลุความส าเร็จในชีวิตได้มากขึ้น 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
  ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 ระบุสาขาวิชาในสถาบันที่เลือกให้สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจ  
3.2 บอกแผนชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม   

          3.3 อธิบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนชีวิตที่ตนวางไว้   
 
4. สำระกำรเรียนรู้ 
        การวางแผนเลือกทางเดินชีวิต 
 
5. ชิ้นงำน / ภำระงำน 
            ใบงานแบบบันทึกแผนชีวิต 
 
6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
      ชั่วโมงท่ี 1 

             6.1 เล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้วางแผนชีวิตและผู้ ไม่วางแผนชีวิต ซึ่งได้รับค วามส าเร็จไม่เท่าเทียมกัน                 
โดยอาจยกตัวอย่างจากนักเรียนรุ่นพ่ีโดยที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อ  หรือจากดาราที่เป็นข่าวซึ่งมีทั้งที่ประสบความส าเร็จใน
ชีวิต และดาราที่ตกอับ 
          6.2 นักเรียนช่วยกันอภิปรายสาเหตุที่ท าให้ผู้ที่วางแผนชีวิตและผู้ไม่วางแผนชีวิตประสบความส าเร็จ                    
ไม่เท่าเทียมกัน 

  6.3 แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ชี้แจงการท ากิจกรรมเหมือนกันทุกกลุ่ม  

6.4 ให้นักเรียนเขียนบันทึกแผนชีวิตในอนาคตของตน ตามแบบบันทึกที่แนบ แล้วอภิปรายเหตุผลร่วมกัน 
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ชั่วโมงท่ี 2 
6.5 นักเรียนศึกษาอาชีพที่สัมพันธ์กับบุคลิกภาพและความสามารถ และคณะที่ควรเลือกเรียน                                

จากสื่อออนไลน์ แล้วอภิปรายร่วมกันแล้วย้อนกลับไปวิเคราะห์แผนชีวิตที่วางไว้ ปรับปรุงแก้ไขหรือคงเดิมแล้วแต่ 
ดุลยพินิจของนักเรียน 

6.6 อภิปรายวิธีปฏิบัติเพื่อเป้าสู่เป้าหมายของแต่ละคน 
          6.7 แต่ละกลุ่มน าเสนอจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ขออาสาสมัครที่จะน าเสนอแนวคิดของตนเอง
ตามใบงานและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายในสิ่งที่เพ่ือนสมาชิกแสดงความคิดเห็น 
          6.8 นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้จากการอภิปราย และกลับไปคิดหาเหตุผลเพ่ิมเติม 
          6.9 นักเรียนน าแผนชีวิตของตนไปให้ผู้ปกครองอ่าน และให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นเพ่ือน ามา
พิจารณาประกอบข้อมูลอื่นๆต่อไป 
 
7.  สื่อ/อุปกรณ์ 

7.1 ใบงาน แบบบันทึกแผนชีวิต 
7.2 ข้อมูลอาชีพจากสื่อออนไลน์  

 
8.  กำรประเมิน  
 8.1  วิธีกำรประเมิน 
                ตรวจแบบบันทึกแผนชีวิต 

8.2  เครื่องมือประเมิน 
      ใบงาน แบบบันทึกแผนชีวิต 
8.3  เกณฑ์กำรประเมิน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ผ่าน ท าใบงานส่ง เขียนแผนชีวิตได้  ตอบได้ครบถ้วน   
ไม่ผ่าน ไม่ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 3 ข้อ 
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ใบงำน 
เรื่อง บันทึกแผนชีวิต 

ชื่อ……………………………………………………….………….………………………..ชั้น……………………………… 
 
1. นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรในการศึกษาต่อ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..........................……………………………… 
2. ชื่อสถานศึกษาท่ีสนใจจะศึกษาต่อ เพราะอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………… 
3. ถ้านักเรียน ไม่ได้เรียนอย่างที่วางแผนไว้ นักเรียนจะมีการวางแผนในการเรียนต่อไปอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........................……… 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  9 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม   อำชีพ                                      ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง   รู้จักตน รู้จักงำน        จ ำนวน  1  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 
 เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้านอาชีพแล้ว ต้องเรียนรู้ข้อมูลที่จะเข้าสู่อาชีพนั้น แล้วมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง                 
ในส่วนที่ด้อย เพ่ือความส าเร็จในการประกอบอาชีพต่อไป 
 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 

ข้อ 3 มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพื่อการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 ระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนาเพ่ือความส าเร็จในการประกอบอาชีพที่ตนเองเลือก   
3.2 ปฏิบัติการพัฒนาตนเองตามวิธีการที่ก าหนดด้วยความตั้งใจ   

 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 

การพัฒนาของตนเองในการเลือกอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน 

ใบงาน เรื่อง เพ่ือความส าเร็จ 
 
6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
          6.1 ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไว้แล้ว โดยใช้ค าถาม เช่น  
              - ใครบอกได้บ้างว่าคิดจะประกอบอาชีพอะไร 
              - หรือใครรู้แล้วว่าถ้าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จะไม่เรียนต่อแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร  
              - หรือถ้าเรียนต่อ  จะเรียนต่อด้านไหน  และจบแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร ซึ่งต้องให้ทุกคนบอก
อาชีพที่ต้องการประกอบในอนาคตให้ได้ 
 6.2 ให้นักเรียนส ารวจตนเองว่ามีอะไรที่ต้องพัฒนาเพ่ือสามารถประกอบอาชีพนั้นได้ดี เช่น ความสามารถ
ในการใช้ภาษา น้ าหนัก  ส่วนสูง ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ เช่น ขับรถยนต์ได้ ต้องมีใบขับขี่สาธารณะ หรือต้องมี
จักรยานยนต์เป็นของตัวเอง  ให้นักเรียนเขียนลงในบันทึกใบงานเพ่ือความส าเร็จ 
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 6.3 สอบถามการปฏิบัติการพัฒนาตนเองตามระบุไว้ในใบงาน เรื่อง เพ่ือความส าเร็จ 
 6.4 ให้นักเรียนเล่าวิธีการ หรือขั้นตอนในการพัฒนาตนเองตามที่บันทึกไว้ในใบงาน  ให้สมาชิกในห้องฟัง
เ พ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และจูงในให้นักเรียนที่ยั งไม่มุ่ งมั่นในการพัฒนาตั้ ง ใจพัฒนาเ พ่ือความส าเร็จ                       
ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 6.5 ร่วมกันสรุปตามสาระส าคัญ 
 
7.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
      -  ใบงาน เรื่อง  เพ่ือความส าเร็จ 
 
8. กำรประเมินผล 
        8.1 วิธีการประเมิน 

          จากการตรวจใบงาน 
     8.2 เครื่องมือประเมิน 

ใบงาน 
     8.3 เกณฑ์การประเมิน 

 

เกณฑ์ ข้อควำมบ่งชี้คุณภำพ 

ผ่าน ท าใบงานส่ง บอกความต้องการตนเองได้  บอกวิธีพัฒนาตนได้ 
ไม่ผ่าน ไม่ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 3 ข้อ 
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ใบงำน 
เรื่อง เพื่อควำมส ำเร็จ 

 
ชื่อ. . . . . . .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .ชั้น.. . .. .. ....... 
 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเพื่อการประกอบอาชีพตามประเด็นต่อไปนี้ 
 1. ชื่ออาชีพที่ตั้งใจจะประกอบในอนาคต 
 2. สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพ่ือความส าเร็จในการประกอบอาชีพนี้ และวิธีการพัฒนา 

ชื่ออำชีพท่ีอยำกท ำในอนำคต................................................................... 

สิ่งท่ีต้องกำร วิธีกำรพัฒนำ 
  

  

  
  

  

 
 3. ผลการพัฒนา 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  10 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  อำชีพ            ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 
เรื่อง ค่ำนิยมในงำนอำชีพ            จ ำนวน  5  ชั่วโมง        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 
 การส ารวจค่านิยมในงานอาชีพ จะท าให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ตลอดจนมีแนวทาง                           
ในการวางแผนไปสู่อาชีพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับค่านิยมของตน 
 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
       ข้อ 2  มีเจตคติและค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเองและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 ค่านิยมในงานอาชีพ 
     4.2 ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยม 
 4.3 บุคคลต้นแบบในอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยม 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน (ถ้ำมี) 
 5.1 ใบงาน  เรื่อง แบบส ารวจค่านิยม 
 5.2 ใบงาน  เรื่อง ค่านิยมของฉัน 
 5.3 ใบงาน  เรื่อง ค่านิยมกับงานอาชีพ 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
      ชั่วโมงที่ 1   
 6.1 ตั้งค าถามนักเรียนว่า มีงาน 3 อย่าง นักเรียนจะเลือกท างานใด เพราะเหตุใด  
                       -  งานที่มีรายได้สูงแต่มีความมั่นคงน้อย 
                       -  งานที่มีรายได้ปานกลางมีความมั่นคงพอสมควร 
                       -  งานที่มีรายได้น้อยแต่มีความมั่นคงมาก 
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 6.2 แบ่งกลุ่มนักเรียน 3 กลุ่ม โดยให้นักเรียนที่เลือกงานเหมือนกัน อยู่กลุ่มเดียวกันและช่วยกัน               
สรุปเหตุผลว่าท าไมจึงเลือกงานลักษณะนี้ และออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 6.3 ให้นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น ถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกงานที่แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ 
ในประเด็นต่อไปนี้ 
             -  เหตุผลในการเลือกงานของแต่ละคน สะท้อนอะไรในชีวิต  (แนวค าตอบ คือ ค่านิยมในงานอาชีพ) 
             -  การได้ท างานที่สอดคล้องกับค่านิยมจะส่งผลอย่าไรในชีวิต 
 6.4 ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่องค่านิยมในอาชีพ (แนวทางการสรุป: ค่านิยม คือสิ่งที่บุคคลให้คุณค่าและยึดถือ
หรือตัดสินใจว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญสามารถตอบสนองความพึงพอใจ ความสุขและความส าเร็จของตนได้ การได้ท างาน
ที่ตอบสนองต่อค่านิยมจะท าให้มีความสุขในงาน) 
ชั่วโมงท่ี 2  
 6.5 ทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงท่ีผ่านมา 

6.6 แจกใบงาน  เรื่อง แบบส ารวจค่านิยม ให้นักเรียนทุกคนท า  
 6.7 แจกใบงาน  เรื่อง ค่านิยมของฉันให้นักเรียนบันทึกค่านิยมที่ให้ความส าคัญท่ีสุดลงในใบงาน  
 6.8 ครูอธิบายเพิ่มเติมความหมายค่านิยมกับงานอาชีพ            
ชั่วโมงท่ี 3  

6.9 ครูอธิบายเรื่องการวิเคราะห์ค่านิยมกับอาชีพ 
 6.10 แบ่งกลุ่มนักเรียนตามค่านิยมที่เหมือนกัน (อย่างน้อย 3 อย่าง) และนักเรียนร่วมกันค้นหาอาชีพที่
สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านั้น โดยท าลงในลงในกระดาษฟลิปชาร์ท แล้วน าไปติดท่ีหน้าชั้นเรียน    
 6.11 นักเรียนร่วมอภิปรายว่าอาชีพที่แต่ละกลุ่มน าเสนอนั้นสอดคล้องกับค่านิยมหรือไม่ อย่างไร 
 6.12 แจกใบงาน เรื่อง ค่านิยมกับงานอาชีพ ให้นักเรียนทุกคน วิเคราะห์ค่านิยมกับอาชีพที่สนใจ 
 6.13 มอบหมายให้นักเรียนท ารายงาน เรื่อง ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมของตน พร้อมบุคคล
ต้นแบบ มาคนละ 1 อาชีพ และก าหนดให้มาน าเสนอในชั่วโมงที่ 4 - 5 (รูปแบบการน าเสนอให้ท าเป็นป้ายนิเทศ
เคลื่อนที่ หรือ Power Point) 
ชั่วโมงท่ี 4 - 5    
 6.14 ให้นักเรียนทุกคนน าเสนอข้อมูลอาชีพท่ีสอดคล้องกับค่านิยมของตนหน้าชั้นเรียน 
 6.15 ครูและนักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน (แนวทางในการสรุป : คนเราจะให้ความส าคัญหรือยึดถือ
ค่านิยมต่างกัน บางคนคิดว่าความอิสระส าคัญกว่าความมั่นคงหรือการท าประโยชน์ให้กับสังคมมีคุณค่ามากกว่า
การมีอ านาจ ค่ านิ ยมหนึ่ งอาจส าคัญมากส าหรับคน ๆหนึ่ ง แต่ ไม่มี คว ามส าคัญกับ อีกคน  ค่ านิ ยม                                    
ของคนเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าจุดมุ่งหมาย ความคิด หรือความต้องการในชีวิตเปลี่ยนไป ดังนั้น                
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ในการวางแผนเรื่องอาชีพในอนาคต การรู้จักค่านิยมของตน จะช่วยให้นักเรียนรู้ถึงระดับความพึงพอใจ                    
ในการท างานของนักเรียนได้ดียิ่งข้ึน ค่านิยมในการท างานจึงมีความจ าเป็นที่นักเรียนจะต้องค้นหา) 
 
7.  สื่อ / อุปกรณ์ 
 7.1 ใบงาน เรื่อง แบบส ารวจค่านิยม 
 7.2 ใบงาน เรื่อง ค่านิยมของฉัน 
 7.3 ใบงาน เรื่อง ค่านิยมกับงานอาชีพ 
 7.4 กระดาษฟลิปชาร์ทและปากกาเคมี 
 
8.  กำรประเมินผล 
 8.1 วิธีการประเมิน 
 8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 8.1.2 ตรวจใบงาน  
 8.2 เครื่องมือ 
 8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 8.2.2 ใบงาน  
           8.3 เกณฑ์การประเมิน 
  8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ข้อควำมบ่งชี้ 

ผ่าน มีความตั้งใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือการแสดงความคิดเห็น  และส่งงาน
ตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ  ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
     
                     8.3.2   ตรวจใบงาน     

เกณฑ์ ข้อควำมบ่งชี้ 
ผ่าน บอกอาชีพท่ีสนใจและสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน และสามารถวางแผนเข้า

สู่อาชีพที่ตนสนใจได้ 
ไม่ผ่าน ไม่สามารถบอกอาชีพที่สนใจและสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน และไม่

สามารถวางแผนเข้าสู่อาชีพที่ตนสนใจได้ 
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               ใบงำน  
               เรื่อง แบบส ำรวจค่ำนิยม 

ชื่อ-สกุลนักเรียน………….…………………..……......……..ชั้น  ...................เลขที่............................... 
 

ค ำชี้แจง    จงอ่านรายการค่านิยมข้างล่างต่อไปนี้ นักเรียนคิดว่าค่านิยมข้อใดส าคัญส าหรับนักเรียนในการท างาน 
โปรดขีดเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 

 
ข้อ 

 
รำยกำรค่ำนิยม 

ส ำคัญ
มำก
ที่สุด 

ส ำคัญ
มำก 

ส ำคัญ
บ้ำง 

ไม่
ส ำคัญ 

ไม่
ส ำคัญ
เลย 

1 ควำมมีเกียรติ  :  ชอบท างานที่ได้รับการยกย่อง จาก
เพ่ือนฝูงครอบครัว สังคม อาจจะด้วยธรรมชาติของ
งาน และระดับความรับผิดชอบของงาน 

     

2 ควำมม่ันคง  :  งานที่ท าต้องมั่นคงมีรายได้ประจ า ไม่
ใคร่มีการเปลี่ยนแปลง 

     

3 ควำมช ำนำญกำร  :  ท างานที่จะถูกยกย่องว่าเป็น
ผู้ช านาญการหรือผู้เชียวชาญเฉพาะเรื่อง 

     

4 ควำมตื่นเต้น  :  ชอบความตื่นเต้นเร้าใจ แปลกและ
ใหม่ ในงานที่ท าอยู่เสมอ 

     

5 ควำมเปลี่ยนแปลง  :  รับผิดชอบในงานที่มีธรรมชาติ
ของการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ทั้งในด้านการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือสถานที่ 

     

6 ควำมก้ำวหน้ำ  :  มีโอกาสก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
ท างานลุล่วงไปตามไปตามข้ันตอนอย่างดี  มีโอกาส
พัฒนาในระดับสูงขึ้นไป ไม่หยุดยั้ง 

     

7 ใช้ควำมสำมำรถตนในทำงคิดค้น  :  มักชอบงาน
ประเภทวิจัย  ค้นคว้าที่ท าให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และชุมชน 

     

8 ควำมแม่นย ำสูง  :  งานที่ต้องการความแม่นย า ความ
ละเอียดถี่ถ้วนและความถูกต้องในระดับสูง เช่น การ
คิดค านวณ 
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ข้อ 

 
รำยกำรค่ำนิยม 

ส ำคัญ
มำก
ที่สุด 

ส ำคัญ
มำก 

ส ำคัญ
บ้ำง 

ไม่
ส ำคัญ 

ไม่
ส ำคัญ
เลย 

9 ควำมรู้  :  ชอบที่จะใฝ่หาความรู้  ความเข้าใจเป็นคน
ไม่อยู่นิ่งที่จะเพ่ิมพูนให้กับตัวเอง 

     

10 สุนทรีย ์ :  ชอบงานที่ท าเกี่ยวกับความสุนทรีย์ต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นทางศิลปะหรือทางความคิด 

     

11 ท ำงำนตำมล ำพัง  :  ชอบท างานล าพัง โดยไม่
จ าเป็นต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

     

12 ชอบสังสรรค์  :  ชอบอยู่ในสังคมโดยเฉพาะที่ไป
เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือมีบทบาทในชุมชนที่เก่ียวข้อง
กับเศรษฐกิจหรือการเมือง 

     

13 เป็นตัวของตัวเอง  :  อยากเป็นผู้มีอิสระในการจัด
เวลาท างานของตัวเองแทนที่จะต้องท างานตามตาราง
ที่ถูกก าหนด 

     

14 ได้รับกำรยกย่อง  :  ได้รับการยกย่องชมเชยจาก
บริษัทในผลงานที่ดีเด่น 

     

15 สร้ำงสรรค์ทำงศิลปะ:ชอบท างานที่เก่ียวข้องเกี่ยวข้อง
กับศิลปะสร้างสรรค์ทุกประเภท 

     

16 ท ำงำนกับผู้อ่ืน : ชอบท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนโดย
มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 

     

17 รำยได้ดี  :  มั่งค่ัง  สามารถน าเงินรายได้ไปจับจ่ายซื้อ
สิ่งที่ชีวิตปรารถนาอย่างดี 

     

18 ควำมเสี่ยง  :  อยากท างานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 
งานที่มีอัตราการเสี่ยงสูง 

     

19 ควบคุมดูแล  :  ชอบท างานที่จะต้องไปรับผิดชอบ
ควบคุมผู้อื่น 

     

20 ควำมสบำย : ไม่ชอบการแข่งขัน กดดัน ชอบท างาน
ไปเรื่อยๆ 
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ข้อ 

 
รำยกำรค่ำนิยม 

ส ำคัญ
มำก
ที่สุด 

ส ำคัญ
มำก 

ส ำคัญ
บ้ำง 

ไม่
ส ำคัญ 

ไม่
ส ำคัญ
เลย 

21 ท้ำทำยควำมสำมำรถทำงร่ำงกำย :  ท างานที่ร่างกาย
ต้องแข็งแรง ความรวดเร็ว เคลื่อนไหวว่องไว 

     

22 ตัดสินใจ  :  ชอบอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่ให้โอกาส  ใน
การตัดสินใจตกลงใจ หรืออยู่ฝ่ายนโยบาย 

     

23 มีอ ำนำจและสิทธิ  :  มีอ านาจควบคุมการท างานหรือ
ทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ่ืน 

     

24 ช่วยเหลือสังคม  :  งานที่ช่วยท าให้สังคมดีขึ้นไม่ทาง
ใดก็ทางหนึ่ง อุทิศตัวช่วยเหลือผู้อื่น 

     

25 ประชำสัมพันธ์  :  ชอบท างานที่ต้องมีการติดต่อ
เกี่ยวข้องกับบุคคลฝ่ายต่าง ๆ 

     

26 กำรแข่งขัน  :  ชอบกิจกรรมที่ต้องการเปรียบเทียบ
ความสามารถกับบุคคลอ่ืน 

     

27 ควำมริเริ่ม  :  สร้างประดิษฐ์หรือเสนอความคิดใหม่ ๆ  
สร้างโครงงานใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนของเดิม 

     

28 มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน  :  ชอบอยู่ในต าแหน่งหรือหน้าที่
ที่ต้องเปลี่ยนทัศนคติและความคิดของผู้อื่น 

     

29 ควำมถำวร  :  ชอบงานประจ า หน้าที่ที่รู้เด่นชัด ไม่
ชอบ  การเปลี่ยนแปลง เคยท าอย่างไรก็ท าต่อไป
เช่นนั้น 

     

30 ครอบครัว  :  ชอบงานที่ท าให้มีเวลาอยู่กับครอบครัว      
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                 ใบงำน 
                    เรื่อง ค่ำนิยมของฉัน 

 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน………….…………………..……..…......……..ชั้น  ............. เลขที่............................... 

 
ค ำชี้แจง   
1.  ให้นักเรียนพิจารณาค่านิยมที่นักเรียนท าเครื่องหมายในช่องส าคัญมากที่สุด  จ านวน 5  รายการ                     
แล้วเขียนลงในช่องว่างข้างล่างนี้ตามล าดับที่นักเรียนให้ความส าคัญ    
      ค่านิยมล าดับที่ 1.......................................................................................................................................                             
          ความหมายค่านิยม................................................................................. .............................................. 
      ค่านิยมล าดับที่ 2................................................................................... ....................................................                             
          ความหมายค่านิยม................................................................... ............................................................ 
      ค่านิยมล าดับที่ 3................................................................................... ....................................................                             
          ความหมายค่านิยม................................................................................. .............................................. 
      ค่านิยมล าดับที่ 4................................................................................... ....................................................                             
          ความหมายค่านิยม................................................................................. .............................................. 
      ค่านิยมล าดับที่ 5................................................................................... ....................................................                             
          ความหมายค่านิยม................................................................... ............................................................ 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
สรุปอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมของนักเรียนอย่างน้อย 3 อาชีพ คือ 

1.................................................................................................................................... 
2.................................................................................................................................... 
3.................................................................................................................................... 

 

 

   

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=gydVGV7X81p6sM:&imgrefurl=http://www.jat-languagecafe.com/newsite/highlight/display.php?id=464&imgurl=http://www.jat-languagecafe.com/newsite/pic/benkyo2.jpg&w=220&h=180&ei=pending&zoom=1&iact=rc&dur=1&oei=DY2cTfqvH4L6vwPi2smkBw&page=4&tbnh=141&tbnw=172&start=65&ndsp=21&ved=1t:429,r:12,s:65&tx=94&ty=95&biw=1362&bih=583
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                    ใบงำน 
                    เรื่อง ค่ำนิยมกับงำนอำชีพ 

 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน………….…………………..…...…......……..ชั้น .............เลขที่............................... 

 

ค ำชี้แจง   
1. ให้นักเรียนทบทวนอาชีพที่สนใจ อย่างน้อย 3 อาชีพ 
                อาชีพที่ 1................................................................................ ........................................... 
                อาชีพที่ 2................................................................................ ........................................... 
                อาชีพที่ 3................................................................................ ........................................... 
2. ให้นักเรียนวิเคราะห์ค่านิยมกับงานอาชีพ ดังตัวอย่าง 
      ตัวอย่างการวิเคราะห์ค่านิยมกับงานอาชีพ 

 
อาชีพที่สนใจ 

 
 

ค่านิยมของนักเรียน 
ล ำดับที1่ 
กำรช่วยเหลือ 
 

ล ำดับที่2 
ควำมสัมพันธ์ 

ล ำดับที3่ 
ควำมรู้ 

ล ำดับที4่ 
ท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

ล ำดับที่5 
ควำมเสี่ยง 

1.นักสังคมสงเคราะห์     / / / /  

 
 

  ตารางวิเคราะห์ค่านิยมกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ   
ระบุอาชีพที่สนใจ ล าดับที่1 

ค่านิยม......... 
ล าดับที่2 

ค่านิยม.......... 
ล าดับที่3 

ค่านิยม......... 
ล าดับที่4 

ค่านิยม......... 
ล าดับที่5 

ค่านิยม......... 

1      
2      

3      
4      
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 11 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  อำชีพ                                         ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง นี่ไง...ใช่เลย            จ ำนวน 2 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1.สำระส ำคัญ  

การประเมินความเหมาะสมในงานอาชีพที่ตนสนใจ  จะท าให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ตลอดจนมี
แนวทางในการวางแผนไปสู่อาชีพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเอง  

 
      2.  สมรรถนะกำรแนะแนว  : ด้ำนอำชีพ 

ข้อ 3  มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพื่อการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
วิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือการวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าได้ 
 

4. สำระกำรเรียนรู้   
4.1 อาชีพที่ฉันชอบ 
4.2 ทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

 
5. ชิ้นงำน / ภำระงำน 

     5.1 ใบงาน เรื่อง อาชีพที่ฉันชอบ  
     5.2 ใบงาน เรื่อง ทางเลือกท่ีเหมาะสม  
 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม  
ชั่วโมงที่ 1 
   6.1  ชวนสนทนา เรื่อง อาชีพที่นักเรียนสนใจและคิดว่าสอดคล้อ งกับความถนัดของนักเรียน  

สุ่มนักเรียนตอบเป็นรายบุคคล  
   6.2  ถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนจะท างานและมีงานอยู่ 3 งาน ให้เลือก  นักเรียนจะตัดสินใจเลือก

ท างานใดดังต่อไปนี้  
   - งานที่มีรายได้สูงแต่มีความม่ันคงน้อย 
   - งานที่มีรายได้ปานกลางแต่มีความม่ันคงพอสมควร  
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   - งานที่มีรายได้น้อยแต่มีความมั่นคงมาก  
6.3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยนักเรียนที่เลือกประเด็นเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกันและช่วยกันคิดหาเหตุผล

ว่าท าไมจึงเลือกงานลักษณะนี้และน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
6.4 ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายสรุปถึงเหตุผลส าคัญของการเลือกงานแต่ละลักษณะที่กล่าวถึง  
6.5 ครูให้ข้อคิดในการพิจารณาเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองว่า  ในการเลือกงานอาจจะต้องมองถึงความ

ถนัด และความสามารถของตนเองประกอบด้วย ซึ่งความถนัด และความสามารถนั้นบางทีอาจไม่ไปด้วยกัน  
6.6 ให้นักเรียนท าใบงานที่ 1  เรื่องอาชีพที่ฉันชอบ  และสุ่มนักเรียน 2-3 คนน าเสนอ ครูพูดสรุปให้

ค าแนะน าในการพิจารณาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
ชั่วโมงท่ี2 

6.7 ทบทวนการจัดกิจกรรมชั่วโมงท่ีแล้ว 
          6.8 ตั้งค าถามให้นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนได้ท างานที่นักเรียนสนใจแต่เมื่อนักเรียนท าไปแล้วพบว่างานนั้น
ไม่เหมาะสมกับตนเอง นักเรียนจะท าอย่างไร โดยบันทึกลงในใบงานเรื่องทางเลือกที่เหมาะสม  

6.9 นักเรียนทุกคนน าเสนอใบงานที่ 2 เรื่องทางเลือกที่เหมาะสม แล้วให้เพ่ือนๆ ช่วยกันวิเคราะห์วิจารณ์
และให้แนวคิด  

6.10 ครูให้ข้อคิดเสริมในส่วนที่ขาดเพ่ือความถูกต้องเหมาะสม  
 

7. สื่อ / อุปกรณ์ 
7.1 ใบงานทื ่1  เรื่องอาชีพที่ฉันชอบ  
7.2 ใบงานที่ 2  เรื่องทางเลือกท่ีเหมาะสม  
 

8.  กำรประเมินผล 
8.1 วิธีการประเมิน  
     8.1.1 ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  
     8.1.2 ตรวจใบงาน  
8.2 เครื่องมือ  
     8.2.1 แบบบันทึกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  
     8.2.2 แบบตรวจใบงาน  
8.3  เกณฑ์การประเมิน  
     8.3.1 แบบบันทึกคุณภาพการปฏิบัติงานรายบุคคล  
     8.3.2  เกณฑ์การประเมิน  
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ระดับคุณภำพ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความตั้งใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือการแสดงความคิดเห็น     และ
ส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ  ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
                
      8.3.2   ตรวจใบงาน     

ระดับคุณภำพ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน บอกอาชีพท่ีสนใจและสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน และสามารถวางแผน

เข้าสู่อาชีพที่ตนสนใจได้ 
ไม่ผ่าน ไม่สามารถบอกอาชีพที่สนใจและสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน และ      ไม่

สามารถวางแผนเข้าสู่อาชีพที่ตนสนใจได้ 
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ใบงำน  
เรื่อง อำชีพที่ฉันชอบ 

 
ชื่อ-สกุล............................................................................................ชั้น................เลขที่... ..........  
 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนระบุอาชีพที่คิดว่าเหมาะสมกับนักเรียน (อาจด้วยความชอบ หรือความถนัด)  มาอย่างน้อย               
5 อาชีพ พร้อมบอกเหตุผลที่นักเรียนชอบ ในตารางรางข้างล่างนี้  

 
 
 

 

ที ่ อำชีพที่ฉันชอบ เหตุผลที่ชอบ 
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ใบงำน 
เรื่อง ทำงเลือกที่เหมำะสม 

 
 

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

ค าชี้แจง ถ้านักเรียนได้ท างานที่นักเรียนสนใจ และเมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติงานไปแล้วพบว่า  งานนั้นไม่เหมาะสมกับ
ตนเองนักเรียนจะท าอย่างไร ระหว่างการปรับตัว และการเปลี่ยนงานใหม่ 
1 กำรปรับตัว  

เหตุผลที่เลือกท่ีจะปรับตัวเอง สิ่งที่จะปรับตัวเอง 

  

  
  

  

  
  

  
  

 
2 เปลี่ยนงำนใหม่ 

เหตุผลที่เลือกจะเปลี่ยนงานใหม่ เปลี่ยนเป็นงานอะไร 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  12 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม อำชีพ                                        ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง  อัจฉริยะสร้ำงได้           จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 
        การรู้จักตนเองว่าตนเองมีความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนด้านใด เป็นองค์ประกอบ  
ช่วยให้นักเรียนเลือกเรียนต่อหรือเลือกอาชีพได้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 

ข้อ 3 มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพื่อการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลตนเองที่สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจ  
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและเส้นทางสู่อาชีพที่ต้องการ    

 
4. สำระส ำคัญกำรเรียนรู้  

การค้นหาความถนัดและความสามารถของตนเองในการเลือกอาชีพ     
 
5. ชิ้นงำน / ภำระงำน 

5.1 ใบงาน   เรื่อง แบบวัดแววความสามารถ 
5.2 ใบงาน  เรื่อง เส้นทางของฉัน 

 
6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
    ชั่วโมงท่ี 1 

6.1 แจกใบงานที่ 1  แบบวัดแววความสามารถ ให้นักเรียนท าโดยชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการท า 
6.2 ครูเฉลยแบบวัดแววความสามารถ นักเรียนเป็นผู้ตรวจค าตอบด้วยตนเอง และน าค าตอบที่เขียนลง

ท้ายแบบวัดแวว 
6.3 สุ่มถามผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบวัดแววความสามารถ   
6.4 นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการวัดแววความสามารถว่าช่วยให้นักเรียนมีความชัดเจนในความถนัด

และความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น เสริมจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาในห้องเรียน 
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ชั่วโมงที2่ 
     6.5 ทบทวนการส ารวจตนเองด้ายวัดแววความสามารถจากชั่วโมงท่ีแล้ว 

6.6 แจกใบงาน เรื่องเส้นทางของฉัน ให้นักเรียนท า 
6.7 สุ่มถามนักเรียนถึงเส้นทางที่นักเรียนสนใจและสอดคล้องกับความสามารถรอบด้านของนักเรียน ครู

เพ่ิมเติมค าแนะน า หากนักเรียนยังมีแนวทางที่ไม่ชัดเจน 
6.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสนใจการเรียนกับอาชีพที่สัมพันธ์กัน ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ               

ในอาชีพอนาคตต่อไป 
 

7 สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
7.1 ใบงาน แบบวัดแววความสามารถ 
7.2 ใบงาน เรื่องเส้นทางของฉัน 

 
8. กำรประเมินผล 

8.1  วิธีการประเมินผล 
8.1.1 ตรวจค าตอบท้ายแบบวัดแววความสามารถ 

                    8.1.2 ตรวจใบงาน เรื่อง เส้นทางของฉัน 
8.2 เครื่องมือประเมิน 

8.2.1 แบบตรวจการวัดแวว 
        8.3  เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์ ข้อควำมบ่งชี้คุณภำพ 
ผ่าน ท าใบงานส่ง ตอบได้ครบถ้วน ประเมินตนเองได้ 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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แบบวัดแววควำมสำมำรถ  

วัดแววเป็นผู้น ำ 
ข้อควำม ใช่ ไม่ใช ่

1. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างกว้างขวาง   

2. ชอบเป็นผูน้ ากลุ่ม   
3. เป็นคนมีอารมณ์ขัน   

4. ชอบอาสาเปน็คนจัดการในทกุเรื่อง   
5. ชอบเล่นหรืออยู่กับคนหมู่มาก   

6. ไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน   
7. มีวิธีสื่อสารและปฏบิัติกับบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์   

8. สามารถจับประเด็นปัญหาและเข้าถึงต้นเหตุแท้จริงของปัญหาอย่างรวดเร็ว   
9. มักถูกเรียกร้องจากกลุ่มให้เป็นผู้น าในการเลน่เกมหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ   

10. เพื่อน ๆ ชอบที่จะเล่นด้วย   

11. มีความสามารถที่จะตดัสินใจ   
12. สามารถวางแผนและจดัการเรื่องต่าง ๆ ได้ดี   

13. มีความรับผิดชอบสงู เอาใจใส่งานและตั้งใจท าให้ดีที่สุด   
14. สร้างศรัทธา ความเชื่อ และความสามารถชักจูงคนอ่ืนให้คลอ้ยตามได้   

15. มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ีกับทุกเพศ ทุกวัย ชอบท าความรู้จักกับคนอ่ืน   
16. เป็นคนกว้างขวาง เป็นที่รู้จกัและได้รับการยอมรับในกลุ่ม   

17. ท างานร่วมกับคนอ่ืนไดด้ี   
18. ชอบท างานหลายอยา่ง และท าอย่างทุ่มเท   

19. พร้อมที่จะรับความคิดใหม่ ๆ และค าวิพากษ์วิจารณ์   
20. กล้าคิด กล้าพูด กล้าท า กลา้รับผิดชอบ   

21. กล้าแสดงความคิดในทีชุ่มชน   

22. สามารถควบคุมการด าเนนิงานในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายได้   
23. มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไมว่่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มผูใ้หญ่   

24. ปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ได้ดี (มีความคิดและการกระท าที่ยืดหยุ่น ควบคุม
อารมณ์ ความรู้สึก ได้หนักแนน่ไม่หวั่นไหวงา่ย) 

  

25. มีความเข้าใจลึกซึ้งและว่องไวเร่ืองเหตุและผลที่เก่ียวกับพฤติกรรมของคน   
26. ชอบขบคิดปัญหายาก ๆ เกีย่วกับสังคม (อาจเป็นสงัคมในบา้น โรงเรียนหรือ  
ชุมขนก็ได้) 
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ข้อควำม ใช่ ไม่ใช ่
27. ไม่ยอมจ านนต่อปัญหาหรืออุปสรรค์ใด ๆ   

28. รู้จักใช้หลักการหรือแนวความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา   
29. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางการจัดระบบสงัคม (เช่น เห็นความไม่ยุติธรรม 
อาจริเริ่มน ากลุ่มเพื่อหาทางแก้ไข โดยไม่ยอมปล่อยให้ผ่านไป ฯลฯ) 

  

30. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี   

31. กล้าเสี่ยง   
32. สนุกกับงานที่ต้องตัดสนิใจ   

33. รู้จักใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์   
34. รู้จักความยุติธรรม   

รวมคะแนน   

วัดแววนักคิด 
 ข้อควำม ใช่ ไม่ใช ่

1. มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตวั   
2. ช่างสังเกต สามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งตา่ง ๆ ได้ด ี
(มักมองเห็นอะไรได้มากกว่า) 

  

3. รับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเรว็   

4. ไม่ต้องการให้ใครมาขัดจังหวะในขณะที่ก าลังจดจ่อกับกิจกรรมบางอย่าง   
5. มีสมาธิในการท าสิ่งตา่ง ๆ ไดน้าน โดยเฉพาะเวลาสนใจอะไรจะลืมเวลา   

6. จดจ าสิ่งตา่ง ๆ ได้รวดเร็ว (จ าเร็ว)   
7. ระลึกข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นย า (จ าแม้น)   

8. เบื่อหน่ายง่ายกับกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวนัของโรงเรียน   
9. ชอบคนอ่ืนที่มีอายุมากกว่า   

10. ชอบท าอะไรด้วยตนเอง   
11. ชอบท างานคนเดียว หรืองานเดี่ยวมากกว่างานกลุ่ม   

12. ชอบท ากิจกรรมที่ยาก ท้าทายความสามารถ   

13. สนใจอ่านหนังสือที่ยากเกินวัย (เช่น หนังสือผู้ใหญ่ หนังสือเก่ียวกับชีวประวัติ
บุคคลส าคัญ และสารนุกรม เปน็ต้น) 

  

14. รู้หรือสนใจสิ่งที่ผู้ใหญ่เองก็ยังประหลาดใจ(เพราะคาดไม่ถึงว่าวัยแค่นี้จะรู้
หรือสนใจ) 

  

15. ท างานทีช่อบได้ดีเกินค าสัง่หรือความคาดหมาย   

16. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว   
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ข้อควำม ใช่ ไม่ใช ่
17. ใช้ภาษา (เช่นค าศัพท์หรือโครงสร้างประโยค) ทีสู่งเกินวัย   

18. เมื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมใดๆก็มีแนวโน้มวา่จะท าได้ดี   
19. ชอบตั้งค าถามที่กระตุน้ความคิด   

20. สนใจเป็นพิเศษกับกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด   
21. ชอบจัดระบบระเบยีบหรือโครงสร้างให้กับ เหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ   

22. สามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เปน็นามธรรม เช่น สัญลักษณ์ ตัวเลขรวมทั้งค านาม
ธรรม (เช่นประชาธปิไตย วินัย ความซื่อสัตย์ เป็นตน้ 

  

23. อยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษ (ช่างซักช่างถามโดยเฉพาะเร่ืองเหตุผลหรือถามใน
ลักษณะ ถ้า...แล้ว) 

  

24. ชอบคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนจากความคิดการกระท าหรือการทดลอง 
ของตน 

  

25. มองเห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลได้อย่างรวดเร็ว มองเห็นความสัมพนัธ์
ของเหตุและผลได้อย่างรวดเร็ว 

  

26. บอกความแตกต่างและความคล้ายคลึงกนัของสิ่งต่างๆไดด้ี   
27. ชอบจับประเด็นส าคัญหรือหลักการที่แอบแฝงอยู่ได้อย่างรวดเร็ว   

28. สามารถแสดงความสัมพันธร์ะหว่างความคิดตา่ง ๆ ที่ดูภายนอกคล้ายว่าจะ
ไม่เก่ียวข้องกันได ้

  

29. สามารถสรุปภาพรวมของสิง่ต่างๆ หรือเร่ืองราวได้ด ี   
30. ไม่ด่วนสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆโดยไมว่ิเคราะห์หรือตรวจสอบ   

31. สามารถวางแผนได้อยา่งสลบัซับซ้อน   
32. เป็นคนมีอารมณ์ขัน   

33. สามารถใช้สามัญส านึกประกอบการคิดหาค าตอบหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
เป็นอย่างด ี

  

34. สามารถผสมผสานความรู้ ความคิดเก่ียวกับสิ่งตา่งๆ มาแก้ปัญหาได้ดี   
35. มีมาตรฐานส าหรับตัวเองสูง จึงไม่ค่อยพอใจกับผลงานของตวัเองง่ายนัก 
(นักเรียนชอบท างานให้ดีที่สุด และไมช่อบที่จะเห็นผลงานแบบธรรมดาเหมือนกับ
ที่คนอ่ืนเขาท า) 

  

รวมคะแนน   
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วัดแววนักสร้ำงสรรค์ 
ข้อควำม ใช่ ไม่ใช่ 

1. ไม่ยอมให้ความร่วมมือ ถ้าไม่เห็นด้วย   
2. ไม่ร่วมกิจกรรมที่ไม่ชอบ   

3. ชอบท างานคนเดียวเป็นเวลานานๆ   

4. มีความสนใจกว้างขวางในเรื่องต่างๆ   
5. ชอบซักถาม   

6. ชอบพูดเก่ียวกับสิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการคิดแบบใหม่ๆ   

7. เบื่อหน่ายกับความซ้ าซาก จ าเจ   
8. กล้าทดลองท าเพ่ือพิสุทธิ์ความคิดของตนเอง ถึงแม้จะไม่แน่ใจในผลที่เกิดขึ้น   

9. มีอารมณ์ขันเป็นเนืองนิตย์   
10. มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายๆ   

11. ซาบซึ้งกับสุนทรีภาพ เช่น ซาบซึ้งในดนตรีและศิลปะต่างๆ   

12. ไม่หงุดหงิดกับความไร้ระเบียบหรือความยุ่งเหยิง ที่คนอ่ืนทนไม่ได้   
13. ไม่สนว่าตนเองจะแปลกกว่าคนอ่ืน   

14. มีปฏิกิริยาโต้แย้งเมื่อไม่เห็นด้วย   

15. ช่างจดจ ารายละเอียดสิ่งต่างๆเป็นอย่างดี   
16. ไม่ชอบบังคับ ก าหนดกฏเกณฑ์ ตีกรอบความคิดหรือให้ท าตามกติกาต่างๆ   

17. ถ้าเป็นสิ่งที่ฉันไม่สนใจหรือไม่เห็นด้วย จะหมดความสนใจง่ายๆ   

18. ชอบเหม่อลอย สร้างจินตนาการ   
19. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้ ถ้าอธิบายเหตุผล   

20. มีความคิดเป็นอิสระ ไม่ชอบท าตามคนอ่ืน   
21. มีความคิดยืดหยุ่น คิดได้หลายทิศทาง เช่น สามารถคิดแก้ปัญหาเดียวกันได้
หลายวิธีเป็นต้น 

  

22. สามารถคิดหรือท างานได้หลายๆอย่าง ในเวลาเดียวกัน   
23. แสดงความคิดได้หลากหลาย ในเรื่องหนึ่ง   

24. ชอบสร้างแล้วรื้อ รื้อแล้วสร้างใหม่ เพ่ือความแปลกใหม่   
25. ชอบมีค าถามแปลกๆ ท้าทายความคิด   

26. ชอบคิดหรือริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มากกว่าคนอ่ืน 
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ข้อควำม ใช่ ไม่ใช ่

27. ชอบเป็นคนแรกท่ีคิดหรือท าเรื่องใหม่ๆ   

28. มีความรู้สึกรุนแรงเกี่ยวกับอิสรภาพ และความเป็นอิสระทางความคิด   
29. ชอบหมกมุ่นกับความคิด   

30. ในสายตาของคนทั่วไปดูว่าเป็นคน “แปลก” กว่าคนอ่ืน   

31. เป็นคนไวต่อความคิด ความรู้สึกของผู้อื่น   
32. เห็นความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่คนทั่วไปไม่มองเห็น   

33. มีความคิดวิจิตรพิสดารในการท าสิ่งต่างๆ   

34. ช่างสังเกต ความสามารถเห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ที่ผู้อื่นไม่เห็น   
35. สามารถผสมผสานความคิดหรือสิ่งที่แตกต่างเข้าด้วยกัน โดยไม่มีใครคิดและท ามาก่อน   

รวมคะแนน   

 
วัดแววนักวิชำกำร 

ข้อควำม ใช่ ไม่ใช่ 
1. มักจะมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี   

2. มีสมาธิเยี่ยม ท างานได้นานในสาขาท่ีตนชอบ   

3. เรียนรู้เร็ว ง่ายดาย ไม่ต้องท าซ้ าซาก มีความจ าดี   
4. อ่านได้เร็วกว่าปกติ และอ่านหนังสือยากๆ ได้เร็ว   

5. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ม่ันคง สมวัย และสามารถอธิบายความคิดท้ังการพูด 
การเขียน  กิริยาท่าทาง ท าให้คนอ่ืนสื่อสารเข้าใจได้ดี 

  

6. เรียนอะไรก็ต้องเรียนให้รู้จริง ถึงแก่นของวิชา   

7. ชอบตั้งค าถามและต้องการที่จะรู้ที่มาที่ไปของค าตอบ รวมทั้งเหตุของผลของสิ่ง
ต่างๆ 

  

8. ชอบเรียนวิชายากๆ เพราะเป็นคนสนุกสนานกับการเรียน   
9. ชอบท างานเกินค าสั่งในสิ่งที่ตนสนใจ ท ามากกว่าที่ครูคาดหมายไว้   

10. มีความรู้ในสิ่งที่คนอ่ืนไม่รู้   

11. สามารถน าสิ่งต่างๆมาปรับเปลี่ยนผสมผสานเข้ากันได้อย่างผสมกลมกลืน   
12.สามารถคิดวิเคราะห์กลไกของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ชอบขบคิดปัญหายากๆ 
ชอบเกมลับสมอง ชอบวิเคราะห์ตนเองและการท างานตนเอง 
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ข้อควำม ใช่ ไม่ใช ่
13. แสดงออกถึงความคิดแปลกใหม่ ในการใช้วิธีการต่างๆ แก้ปัญหา   

14. มีความเข้าใจถึงความสามารถของตนเองอย่างกระจ่าง เข้าใจขีด
ความสามารถของตนและผู้อ่ืน และปัญหาที่เกิดข้ึน 

  

15. มีความมั่นคงในตนเอง และชอบแก้ไขสถานการณ์   

16. ชอบประเมินข้อมูล และสามารถถกถียงปัญหาอย่างใช้วิจารญาณ   
17. รู้และมีความสามารถควบคุมตนเองให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ได้ดี   

18. มีความสามารถทางการใช้ภาษา และความใช้ภาได้ดี มีความสังเกตที่ดีมาก   
19 .สามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้ดี ชอบท าอะไรผิดกับคนทั่วไป ชอบ
ตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน 

  

20. อ่อนไหวและมีความเข้าใจจากผู้อื่น   
รวมคะแนน   

 
วัดแววนักคณิตศำสตร์ 

ข้อควำม ใช่ ไม่ใช่ 

1. ชอบอ่านประวัติและผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียง   

2. สนใจศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข เช่น ปฏิทิน เวลา แผนภูมิ  เป็นต้น   
3. รักและหลงใหลในตัวเลข เช่น เลือกข้าวของเครื่องใช้ที่มีตัวเลขเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น   

4. ชอบและคบหาพูดคุยกับคนที่มีความสนใจทางคณิตศาสตร์  
    (อาจเป็นคนวัยเดียวกันหรือต่างวัยกันก็ได้) 

  

5. ชอบเล่นตัวต่อยาก ๆ หรือของเล่นที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรง   

6. หมกมุ่น ครุ่นคิด  และฝึกฝนโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง   
7. เบื่อโจทย์เลขหรือบทเรียนที่ไม่ท้าทาย ซ้ าซากหรือง่ายเกินไป   

8. มีวีแปลกใหม่ในการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์เอง ไม่ชอบท าตามวิธีคนอ่ืนที่เคยท า
มาแล้ว 

  

9. ลัดขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เองอย่างถูกต้อง   

10. คิดโจทย์ปัญหาได้อย่างพลิกเพลง ซับซ้อน และมองเห็นแง่มุมท่ีคนอ่ืน 
คิดไม่ถึง 

  

11.เป็นคนมีจิตนาการดี สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้หลายมิติ   
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ข้อควำม ใช่ ไม่ใช ่
12. เป็นคนช่างคิด มีวิธีคิดท่ีดี มีไหวพริบ   

13. เข้าใจความหมายของจ านวนและตัวเลขอย่างรวดเร็ว   
14. มีเหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ   

15. ชอบตั้งค าถามที่เป็นเหตุต่อกัน เช่น ถ้า…แล้ว  ดังนั้น…เพราะว่า ถ้าไม…่แล้ว   

16. ชอบวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล   
17. สนใจเรื่องนามธรรมที่เกี่ยวกับเวลา อากาศ และมิติของเวลา   

18. มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงโครงสร้าง และความสมดุลของสิ่งต่าง ๆ   

19. เรียนรู้เกี่ยวกับจ านวน ตัวเลข และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว   
20. ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์   

21. ชอบชั่ง  ตวง วัด นับ   

22. ชอบจัดล าดับหมวดหมู่ สิ่งของ หรือวาดรูปในลักษณะที่เรียงจากขนาดใหญ่ไปหาเล็กหรือ
เล็กไปหาใหญ่ 

  

23. ได้คะแนนทดสอบทางคณิตศาสตร์สูง    
24. สรุปความคิดในเชิงคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว   

25. เชื่อมโยงประเด็นปัญหากับเรื่องอ่ืน ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล   

26. จดจ าความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของปัญหาและหลักการของค าตอบที่ผ่านมาได้ดี   
27. เชื่อมั่นในค าตอบหรือหลักเกณฑ์การคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเอง   

28. มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเดียวกันได้หลายรูปแบบ   
29. ชอบโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยาก   

30. มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงสร้างและความสมดุลของสิ่งต่าง ๆ   

31. มีแนวโน้มที่จะมองอะไร ๆ โยงมาเก่ียวพันกับคณิตศาสตร์ได้หมด   
รวมคะแนน   
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วัดแววนักวิทยำศำสตร์ 
ข้อควำม ใช่ ไม่ใช่ 

1.  กระหายใคร่รู้ว่าสิ่งต่าง ๆ ท างานได้อย่างไร   

2.  ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตต่าง ๆ หรือหนังสือเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ มากกว่าหนังสือนิยาย 

  

3.  ชอบอ่านประวัตินักวิทยาศาสตร์และชื่นชมอยากเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ตนชอบ   

4.  มีความสุขกับการท างานในกลุ่มเล็ก ๆ หรือท างานคนเดียว   
5.  มีความเชื่อม่ันในตนเอง   

6.  ชอบอ่านหนังสือประเภทสืบสวนสอบสวน และแก้เกมปัญหาต่าง ๆ    

7.  ชอบวิชาวิทยาศาสตร์    
8.  มีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ดีกว่าวิชาอ่ืน   

9.  อยากท างานด้านวิทยาศาสตร์   

10. ใช้เวลาว่างท าสิ่งที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์   
11.  ชอบและคบหาพูดคุยกับผู้ที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ 
      (อาจเป็นคนวัยเดียวกันหรือต่างวัยก็ได้) 

  

12. เป็นคนมีความอดทนสูง   

13. มองเห็นปัญหาที่คนอ่ืนมองไม่เห็น   

14. มองเห็นรูปแบบของสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะของความสมดุล   
15. มองเห็นโครงสร้างของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย   

16. เห็นความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น   
17. ชอบตั้งค าถามที่ตอบได้ยาก เช่น โลกเกิดได้อย่างไร ฯลฯ   

18. อยากเรียน อยากรู้ มีค าถามมากมายตลอดเวลา   

19. ชอบถอดของเล่นออกมาพิสูจน์เป็นชิ้น ๆ  (บางทีอาจใส่เข้าไปอย่างเดิมไม่ได้)   
20. มักคิดแล้วทดลองท าเพ่ือดูว่าอะไรจะเกิดข้ึน จะเป็นอย่างไรต่อไป หรือพิสูจน์ 
     ความคิดของตนเอง 

  

21. ชอบท างานที่ต้องลงมือปฏิบัติ ทดลอง หรือพิสูจน์    

22. ชอบงานที่ยากและท้าทายความสามารถ   

23. มีปฏิภาณไหวพริบดี   
24. มีความสนใจ ใฝ่รู้ และกระหายที่จะหาเหตุผลของสิ่งต่าง ๆ   
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25. เข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุและผลเกินวัย   
26. ชอบวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล   

27. เป็นคนช่างสังเกต และมักสังเกตอย่างลึกซึ้งใกล้ชิด เช่น เฝ้ามองดู จับต้อง ดม
เป็นต้น 

  

28. สามารถโต้แย้ง ตั้งค าถาม ชักถามหรืออธิบายเหตุผลต่าง ๆ โดยใช้หลักเหตุผล 
หรือ  เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ถ้า...แล้ว ดังนั้น...เพราะ ถ้าไม่...แล้ว ฯลฯ 

  

29. เป็นคนช่างสงสัย   

30. ชอบจัดล าดับ จัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบหรือเป็นขั้นตอนทั้งสิ่งที่เป็น 
     รูปธรรมและนามธรรม 

  

31. ชอบสะสมของแล้วน ามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ   
32. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน   

33. มีจินตนาการ   

รวมคะแนน   
 
วัดแววนักภำษำ 

ข้อควำม ใช่ ไม่ใช่ 

 1. พูดได้เร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน   

2. ชอบท่องและจดจ าศัพท์ บทนิพนธ์ โคลง กลอนต่าง ๆ   
3. สนใจอ่านทุกอย่างที่ผ่านพบ เช่น ป้ายชื่อ หรือป้ายข้อความต่าง ๆ   

4. มีความสนใจที่จะเขียนหนังสือก่อนเด็กวัยเดียวกัน   

5. ชอบเล่านิทาน   
6. ชอบอ่านหนังสือ   

7. ชอบจดบันทึก   

8. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาทุกครั้งที่มีโอกาส   
9. ชอบมีหนังสือติดตัว   

10. ชอบเขียนเรื่อง แต่งเรื่องราวต่าง ๆ  บทประพันธ์ โคลง กลอน สารคดี  
เป็นต้น 

  

11. อ่านหนังสือได้เองก่อนเด็กวัยเดียวกัน   

12. รู้และจ าค าศัพท์ ชื่อของสิ่งของต่าง ๆ บทประพันธ์ โคลง กลอน หรือหัว
เรื่องราว ต่าง ๆ ได้เร็วและมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน  
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13. พูดหรือเขียนได้ดี รู้จักใช้ค าท่ีเหมาะสมเรียบเรียงเป็นภาษาท่ีสละสลวยงดงาม   
14. สามารถพูดหรือเขียนแสดงความคิด ความต้องการหรือความรู้สึกของตนเอง
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน 

  

15. สามารถอธิบายหรือบรรยายของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนโดยใช้ถ้อยค าที่
รัดกุมและเหมาะสม 

  

16. เข้าใจเรื่องที่อ่านหรือฟังได้อย่างรวดเร็วและแจ่มแจ้ง   

17. สามารถเข้าใจความหมายลึกซ้ึง ที่แฝงอยู่ในเรื่องที่อ่านหรือฟังได้   

18. รู้จักใช้ค าเปรียบเทียบ เพ่ืออธิบายให้เข้าใจความหมายได้แจ่มชัด   
19. มีความสามารถในการเล่าเรื่องได้อย่างสนุกสนาน ชวนติดตาม   

20. สามารถเรียนภาษาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย   

21. สามารถวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์จากเรื่องที่อ่านหรือฟังได้   
22. สามารถแสดงแนวความคิดใหม่ ๆ จากเรื่องที่อ่านหรือฟังได้   

23. ใช้ภาษาท่ีท าให้เกิดจินตนาการ ได้อย่างแจ่มชัดและมีสีสัน   

24. ใช้ค าบรรยายให้เห็นความงาม และแสดงถึงอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนได้   
25. ใช้ภาษาสละสลวย ลึกซ้ึง งดงาม และก้าวหน้าเกินวัย   

26. สามารถเขียนหรือแต่งเรื่องราวจากความคิดของตนเอง หรือจากการเชื่อมโยง
สิ่งที่อ่านหรือฟังมาได้อย่างสร้างสรรค์ สลับซับซ้อน พิสดาร และเต็มไปด้วย
จินตนาการ 

  

27. ประสบความส าเร็จในการพูดท่ีมีแบบแผน เช่น การโต้วาที กลอนสด พูด
ชักชวน เป็นต้น 

  

28. สนใจและชอบศึกษาที่มาของค าศัพท์ต่าง ๆ   

29. ชอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาที่ตนเองใช้ หรือภาษาท่ีได้ผ่านพบ เช่น  
     ภาษาในสื่อมวลชน 

  

30. ชอบเล่นเกมหรือท ากิจกรรมทางภาษา เช่น ปริศนาอักษรไขว้   

31. ชอบสร้างค าศัพท์หรือส านวนแปลก ๆ ขึ้นใช้เอง   
รวมคะแนน   
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แววนักกีฬำ 
ข้อควำม ใช่ ไม่ใช่ 

 1.  สนุกสนานกับการเคลื่อนไหว  ออกก าลังกาย เช่น การวิ่ง การกระโดด การปีนป่าย   
 2.  สนใจอ่านและติดตามข่าวกีฬาหรือนักกีฬาที่ตนเองชอบ   

 3.   กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา   

 4.   ชอบใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา   
 5.   เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   

 6.   มีสมาธิในการเล่นกีฬาได้ แม้จะมีเสียงรบกวน เช่น เสียงเชียร์หรือเสียงโห่ฮา   

 7.   สนใจหาความรู้เรื่องกันออกก าลังกาย   
 8.   แสดงความสนใจที่จะมีอาชีพทางการกีฬา   

 9.   มีความสามารถในการเล่นท่าพ้ืนฐานของกีฬาประเภทต่างๆ   
10.  ชอบคิดวิธีใหม่ๆ มาใช้กับการเล่นกีฬา   

11.  เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางกีฬาได้เร็วกว่าเด็กวัยเดียวกัน   

12.  มีความสามารถในการควบคุมความสมดุลของร่างกายได้อย่างโดดเด่น เช่น 
กระโดดยอง ๆ ขาเดียวเดินบนเส้นตรง 

  

13.  มีความสามารถในการก าหนดทิศทาง ระยะทาง และเวลาได้ดี   
14.  มีความอดทนในการซ้อมกีฬา   

15.  สามารถเล่นกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งได้เป็นอย่าง   

16.  มีลักษณะการเล่นกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว   
17.  ชอบเล่นกีฬา   

18.  ชอบท างานหรือกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกาย มากกว่างานหรือกิจกรรมที่ใช้
ทักษะด้านอ่ืน 

  

19.  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเล่นกีฬาได้เป็นอย่างดี   

20.  มีความเชื่อม่ันในตนเองเมื่อเล่นกีฬา   
21.  ได้รับการเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬา   

22.  มีลักษณะพิเศษทางร่างกายที่เป็นศักยภาพพ้ืนฐานทางกีฬาได้อย่างดี                  
( เช่น มีกล้ามเนื้อแข็งแรง ช่วงขาที่ยาวเหมาะที่จะเป็นนักวิ่งหรือมีความยืดหยุ่น
เหมาะที่จะเป็นนักยิมนาสติก เป็นต้น ) 

  

23.  มีความสามารถที่จะควบคมุร่างกายให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว   



 
 

  

 

 

 

272 

24.  มีความสามารถเรียนรู้และจดจ าสิ่งต่างๆ ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีกว่า
ใช้วิธีอ่ืน 

  

รวมคะแนน   
 
แววนักดนตรี 

ข้อควำม ใช่ ไม่ใช่ 

 1.   ชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ   

 2.   กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี   
 3.   ชอบศึกษาติดตามประวัติและผลงานของนักดนตรีที่มีชื่อเสียง   

 4.   ชอบใช้เวลาว่างให้กับดนตรี (อาจเป็นเพราะการร้องเพลง การเล่นดนตรี 
หรือ  แต่งเพลง) 

  

 5.   อยากแสดงดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรี   

 6.   ติดตามรายการแสดงดนตรี และเข้าร่วมฟังทุกครั้งที่มีโอกาส   
 7.   ชอบคบหาพูดคุยกับคนที่มีความสนใจทางดนตรี   

 8.   สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับดนตรีเพิ่มข้ึนด้วยตนเอง   

 9.   ฝึกซ้อมเล่นดนตรีหรือร้องเพลงเป็นประจ า   
10.  สมัครประกวดการเล่นดนตรีหรือร้องเพลงทุกครั้งที่มีโอกาส   

11.  อยากเป็นนักดนตรีหรือนักร้องที่มีชื่อเสียง   

12.  สะสมเพลงและข่าวในวงการเพลง   
13.  ชอบสะสมของที่ระลึกหรือของใช้เกี่ยวกับดนตรี เช่น เข็มกลัดรูปตัวโน๊ต ฯลฯ   

14.  สนใจอยากมีอาชีพทางดนตรี เช่น นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง ฯลฯ   
15.  สามารถเรียนรู้ที่จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว   

16.  สามารถรับรู้และเลียนเสียงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า   

17.  สามารถเล่นดนตรีตามเสียงเพลงที่ได้ยินได้   
18.  มีความเข้าใจและสามารถที่จะใช้เสียงต่าง ๆ ให้บังเกิดต่อความรู้สึกของคนอ่ืน   

19.  เต้น เคลื่อนไหว โยกหัว หรือปรบมือสอดคล้องกับจังหวะเสียงเพลงได้เป็นอย่างดี   

20.  สามารถแยกแยะเพลงที่มีท่วงท านองคล้ายกันได้อย่างแม่นย า   
21.  สามารถบอกได้ว่าเพลงที่ได้ยิน เล่นด้วยเครื่องดนตรีชนิดใด 
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ข้อควำม ใช่ ไม่ใช ่

22.  มีความม่ันใจในการวิเคราะห์เพลงที่ฟังได้ว่าเพียงใด “ดี” หรือ “ไม่ด”ี   

23.  รับรู้ความแตกต่างของเสียงดนตรีได้อย่างละเอียด ทั้งระดับเสียงความดังและ
จังหวะ 

  

24.  สามารถสนองตอบต่อจังหวะดนตรีด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย   

25.  มีความเชื่อม่ันที่จะเล่นดนตรีหรือร้องเพลง   
26.  สามารถริเริ่มสร้างท่วงท านองได้   

27.  ปรับท่วงท านอง เนื้อร้องให้เป็นไปตามต้องการได้   
รวมคะแนน   

 
กำรแปลผล 
 ถ้าด้านใดที่มีคะแนนเกินกว่าครึ่ง  ถือว่ามีแววหรือความสามารถในด้านนั้นๆ 
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ใบงำน  
เรื่อง เส้นทำงของฉัน 

 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนข้อความเส้นทางของฉันลงในช่องดังนี้   

W =  สิ่งที่ฉันปรารถนาจะเป็น   
D =  ฉันจะท าอย่างไรที่จะเป็นอย่างนั้นให้ได้ 
E = ฉันจะมีวิธีการประเมินว่าทางท่ีฉันท านั้นจะส าเร็จหรือไม่ 
P = ฉันจะมีวิธีการวางแผนปรับปรุงเพ่ือบรรลุความต้องการอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไร 

 

W (Want) D (Do) E (Evaluate) P (Plan) 
    

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
            ดี 2 ใบงาน                ระดับคุณภาพ ดี 
            มี ดีและพอใช้เท่านั้น     ระดับคุณภาพ พอใช้ 
            มี ปรับปรุง                 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง      
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  13 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  อำชีพ               ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 
เรื่อง  อำชีพในกลุ่มอำเซียน                  จ ำนวน  3  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 
 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศกลุ่มอาเซียนซึ่งเป็นระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียนเรามีความพร้อม                
ที่จะก้าวไปสู่เศรษฐกิจอาเซียนต้องตรวจสอบตนเองในด้านความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
 ข้อที่ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียนและสาขาอาชีพในอนาคตได้ 
 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 ก้าวสู่ตลาดแรงงานในเศรษฐกิจอาเซียน 
          4.2 สาขาอาชีพในอนาคต 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน (ถ้ำมี) 
 5.1 ใบงาน เรื่อง ก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียน 
 5.2 ใบงาน เรื่อง สาขาในอนาคตท่ีฉันสนใจ 
 5.3 ใบงาน เรื่อง ทบทวนตนเอง 
 5.4 ใบงาน เรื่อง คุณสมบัติที่ต้องการ 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
    ชั่วโมงท่ี 1 
 6.1 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแจกใบความรู้เรื่อง ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ให้นักเรียนได้ศึกษา แล้วอธิบายเพ่ิมเติม 
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 6.2 แบ่งกลุ่มนักเรียน(ตามความเหมาะสม) ช่วยกันวิเคราะห์ระดมความเห็นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ลงในใบงาน เรื่อง ก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียน ตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 6.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของการเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ชั่วโมงที ่2  
 6.4 ครูทบทวนความรู้เรื่องการก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียนจากชั่วโมงท่ีแล้ว 
 6.5 ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้จาก ใบความรู้ เรื่อง สาขาแห่งอนาคต ครูอธิบายเพ่ิมเติม 
 6.6 ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน เรื่อง สาขาในอนาคตที่ฉันสนใจ  
 6.7 ครูสุ่มถามนักเรียนถึงค าตอบที่นักเรียนตอบในใบงานโดยให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน 
 6.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของการเตรียมตัวสู่เศรษฐกิจอาเซียนกับสาขาอาชีพในอนาคต 
ชั่วโมงที ่3 
 6.9 ครูทบทวนความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสาขาในอนาคตท่ีจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อ
การเตรียมตัวนักเรียน 
 6.10 ครูแจกใบงานเรื่องทบทวนตนเอง ให้นักเรียนท า โดยครูเน้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญ ของการ
ส ารวจตนเองเพ่ือน าไปพัฒนาให้สอดคลองกับอาชีพในอนาคต 
 6.11 ครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างตนเองกับอาชีพที่สามารถเลือกในอนาคต 
 6.12 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม(กลุ่มเดิม) ท าใบงานเรื่องคุณสมบัติที่ต้องการพร้อมส่งตัวแทน น าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
 6.13 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคตมีความสอดคล้อง กับข้อมูล
ของตนเองอย่างไร และนักเรียนต้องวางแผนพัฒนาตนเองไปในทิศทางใด 
 
7.  สื่อ / อุปกรณ์  
 7.1 ใบความรู้ เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 7.2 ใบความรู้ เรื่อง สาขาแห่งอนาคต 
 7.3 ใบงาน เรื่องก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียน 
 7.4 ใบงาน เรื่อง สาขาในอนาคตท่ีฉันสนใจ 
 7.5 ใบงาน เรื่อง ทบทวนตนเอง 
 7.6 ใบงาน เรื่อง คุณสมบัติที่ต้องการ 
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8.  กำรประเมินผล 
 8.1 วิธีการประเมิน 
 8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 8.1.2 ตรวจใบงาน  
 
 8.2  เครื่องมือ  
 8.2.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 8.2.2 ตรวจใบงาน  
          8.3  เกณฑ์การประเมิน 
  8.3.1 สังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่ำน มีความตั้งใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือการแสดงความคิดเห็น  และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่ำน ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ  ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

                  
       8.3.2  ตรวจใบงาน  
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่ำน บอกอาชีพท่ีสนใจและสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน และสามารถวางแผนเข้าสู่อาชีพที่

ตนสนใจได้ 

ไม่ผ่ำน ไม่สามารถบอกอาชีพที่สนใจและสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน และไม่สามารถวางแผน

เข้าสู่อาชีพที่ตนสนใจได้ 
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ใบงำน   
เรื่อง ก้ำวสู่เศรษฐกิจอำเซียน 

กลุ่มที่………..                   ห้อง .............. 
ชื่อสมำชิกกลุ่ม 

  1..................................................   4....................................................... 
           2. ……………………………………………  5. ……………………………………………… 
           3. ……………………………………………  6. ……………………………………………… 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แล้วตอบค าถามในประเด็นต่อไปนี้ 
1. เหตุผลในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

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

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

............................................................................................................................. ......................................... 
2. นักเรียนได้รับประโยชน์ต่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร 

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

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

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

.............................................................................................. .......................................................................... 
3. ความต้องการตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างไร 

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

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

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

.............................................................................................. .......................................................................... 
4. นักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไร เพ่ือรองรับการท างานในยุคเศรษฐกิจอาเซียน 

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

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

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

...................................................................... ..................................................................................................
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  ใบงำน   
เรื่อง สำขำในอนำคตที่ฉันสนใจ 

ชื่อ-นำมสกุล.....................................................................................ชั้น.........................เลขที.่.............. 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเข้ากลุ่มผู้ที่มีความสนใจสาขาในอนาคตเหมือนกัน แล้วช่วยกันระดมความคิดต่อประเด็นค าถาม 
ต่อไปนี้ 

 1. สาขาในอนาคตท่ีนักเรียนสนใจ คือ ..........................................................................  เพราะอะไร 
.......................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................... .........................……………………….... 
............................................................................................................................ ................................................ 

2. นักเรียนคิดว่าสาขาแห่งอนาคตที่นักเรียนสนใจอยู่ขณะนี้ ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก กระแสเดิม 
หรือไม่อย่างไร 

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

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

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

............................................................................................. .................................................................................. 
3. นักเรียนคิดว่า ถ้าการเลือกการเรียนต่อและอาชีพไม่สอดคล้องกับสาขาในอนาคตจะมีผลกระทบ ต่อนักเรียน 
อย่างไร 

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

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

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

............................................................................... ................................................................................................. 
4. นักเรียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้มีโอกาสในการท างานทั้งเวทีเศรษฐกิจอาเซียนและสาขาในอนาคต 

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

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

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

.............................................................................................. ..................................................................................
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ใบงำน 

  เรื่อง ทบทวนตนเอง 
ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................ชั้น.........................เลขที.่.............. 

 
ค ำชี้แจง จำกสิ่งท่ีนักเรียนได้จำกกำรส ำรวจตนเอง  ให้นักเรียนตอบประเด็นค าถามต่อไปนี้ 

1. ฉันมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดังนี้ 
.................................................................................................................... .............................................. 
.............................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................. ..................................................................... 
........................................................................................................................ .......................................... 
.............................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................. ..................................................... 

2. สาขาในอนาคตท่ีฉันสนใจ 
............................................................................................................................. ..................................... 
.............................................................................................. .................................................................... 
................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................... ................................................................................... 
.............................................................................................. .................................................................... 
.................................................................................... .............................................................................. 
.............................................................................................. .................................................................... 

3. ฉันจะต้องพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
............................................................................................................................. ..................................... 
.............................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
.............................................................................................. .................................................................... 
................................................................................................... ............................................................... 
.............................................................................................. .................................................................... 
........................................................................................................................ .......................................... 
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ใบงำน 
 เรื่อง คุณสมบัติที่ต้องกำร 

                   กลุ่มที.่.................................................................................... ชั้น.................  
 
ค าสั่งให้นักเรียนช่วยกันตั้งบริษัท/กิจการและวิเคราะห์คุณสมบัติของการสมัครในต าแหน่งงาน ประเด็นต่อไปนี้ 

1. สาขาในอนาคตท่ีนักเรียนสนใจ คือ ............................................................... ..................................... 
เพราะอะไร............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................... ............................................................................... 
................................................................................................................................................. ......................... 
........................................................................................... ............................................................................... 
 

2. นักเรียนคิดว่าสาขาแห่งอนาคตที่นักเรียนสนใจอยู่ขณะนี้ ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก 
กระแสเดิมหรือไม่ อย่างไร 
 
...................................................................................... .................................................................................... 
................................................................................................................... ....................................................... 
........................................................................................................................................... ............................... 
........................................................................................... ................................................................................ 
      3. นักเรียนคิดว่า ถ้าการเลือกการเรียนต่อและอาชีพไม่สอดคล้องกับสาขาในอนาคตจะมีผลกระทบ ต่อ
นักเรียนอย่างไร 
............................................................................................................................................ .............................. 
............................................................................................................... ........................................................... 
.......................................................................................................................... ................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
4. นักเรียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้มีโอกาสในการท างานทั้งเวทีเศรษฐกิจอาเซียนและสาขาในอนาคต 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... ........................................ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  14 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  อำชีพ                                           ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง อำชีพก้ำวหน้ำ  ถ้ำพัฒนำตนเอง          จ ำนวน 3 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.สำระส ำคัญ 
      เมื่อตัดสินใจเลือกเส้นทางเข้าสู่อาชีพที่ต้องการแล้ว  ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเดิน                   
ตามเส้นทางนั้นได้อย่างราบรื่นหรือปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุด 
 

2.  สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
ข้อ 3 มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพื่อการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  3.1 อธิบายการเตรียมความพร้อมส าหรับการไปสู่เป้าหมายเพ่ือการมีงานท า 
 3.2 อธิบายวิธีพัฒนาตนเอง เพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
4. สำระกำรเรียนรู้ 
 การเตรียมตัวเข้าสู่โลกของงาน 
 

5. ชิ้นงำน / ภำระงำน 
  5.1 ใบงาน เรื่อง เตรียมความพร้อม 
   5.2 ใบงาน เรื่อง วิธีของฉัน 
 

6. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
   6.1 ทบทวนการตัดสินใจศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในคาบที่เคยเรียนผ่านมา  
  6.2 แบ่งนักเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  โดยให้นักเรียนที่ตัดสินใจเหมือนกัน เข้ากลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มที่
เลือกศึกษาต่อ กับ กลุ่มที่เลือกออกไปประกอบอาชีพ  
   6.3 ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนต่อหรือเพ่ือ  
การประกอบอาชีพ  
   6.4 จากนัน้ให้ทบทวนการปฏิบัติงาน  โดยเขียนลงในใบงานที่ 1 เรื่อง เตรียมความพร้อมตอนที่ 1 
   6.5 ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอ จากที่เขียนลงในใบงานท่ี 1 เรื่อง การเตรียมความพร้อม 
  6.6 ขณะที่มีการน าเสนอ กลุ่มที่ฟังบันทึกวิธีการที่น่าสนใจเพ่ิมเติมในใบงาน เรื่อง เตรียมความพร้อม 
ตอนที่ 2 
  6.7 ทบทวนการบันทึกข้อมูลในใบงาน เรื่อง เตรียมความพร้อม ของแต่ละกลุ่ม 
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6.8 นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มน าข้อมูลผลงานของกลุ่มมาวิเคราะห์ แล้วระบุการพัฒนาตนเอง    
 เพ่ือเข้าสู่อาชีพที่เลือก บันทึกในใบงาน เรื่อง วิธีของฉัน 
    6.9 ให้นักเรียนแต่ละคนไปปฏิบัติตามวิธีการที่ตนระบุเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงที่ยังไม่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   6.10 สอบถามการปฎิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนตามใบงาน เรื่อง วิธีของฉัน 
ตอนที่ 2 
    6.11 นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม (เรียนต่อ-ประกอบอาชีพ) แต่ละกลุ่มเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับ 
การปฎิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาชีพของนักเรียนแต่ละคนโดยมีนักเรียน 1 คน เป็นผู้ด าเนินการ 
   6.12 รวมเป็นกลุ่มเดียว แล้วร่วมกันสรุปว่า เมื่อตัดสินใจเลือกเส้นทางสู่อาชีพที่สอดคล้องกับข้อมูล
ของตนแล้วก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเดินตามเส้นทางนั้นได้อย่างราบรื่นหรือมีปัญหาอุปสรรคน้อย
ที่สุด 
 
7.  สื่อ/อุปกรณ์ 
  7.1 ใบงาน  เรื่อง เตรียมความพร้อม 
   7.2 ใบงาน  เรื่อง วิธีของฉัน 
 
8.   กำรประเมินผล 
  8.1 วิธีประเมิน 
       8.1.1 ตรวจใบงาน 
       8.2.2 บันทึกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานรายบุคคล 
  8.2  เครื่องมือ    
                    8.2.1 แบบตรวจใบงาน 
          8.3  เกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ท าใบงานส่ง  บอกการเตรียมพร้อมได้  ท างานกลุ่มได้ 

ไม่ผ่าน ไม่ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 3 ข้อ 
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ใบงำน 

 เรื่อง เตรียมควำมพร้อม 

สมำชิกกลุ่ม 

1 …………………………………………………………………………………………….……………….ชั้น……………… 

1. ……………………………………………………………………………………………….…………….ชั้น……………… 

2. ……………………………………………………………………………………………….…………….ชั้น……………… 

3. ……………………………………………………………………………………………….…………….ชั้น……………… 

4. ……………………………………………………………………………………………….…………….ชั้น……………… 

5. ……………………………………………………………………………………………….…………….ชั้น……………… 
 

กลุ่มนี้ตัดสินใจเพ่ือ        ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ 

ตอนที่ 1 

      ให้สมาชิกช่วยกันคิดหาวิธี/กิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่เส้นทางท่ีตัดสินใจแล้วบันทึกลงในกรอบล่างนี้ 

          วธิีการพัฒนาตนเอง 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตอนที่ 2  

     วธิีการพัฒนาตนเอง 

1. ……………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………..……….…………… 

5. ………………………………………………………………………………………….…………………….……………… 
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ใบงำน 

 เรื่อง วิธีของฉัน 

ชื่อ………………………………………………………………………………..…………ชั้น………………...... 

             ให้นักเรียนบันทึกวิธีการ ของการพัฒนาตนเองจากกลุ่มในตอนที่ 1 แล้วเลือกวิธีการที่เลือกว่า

เหมาะสมกับตัวนักเรียน บันทึกในตอนที่ 2 

ตอนที่ 1  

วิธีพัฒนาตนเองของกลุ่ม (จากใบงาน เรื่อง เตรียมความพร้อม) 

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

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

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

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

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

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

ตอนที่ 2 วิธีพัฒนาตนเองของฉัน  

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

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

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

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

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

................................................................... ........................................................................................................... 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  15 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  อำชีพ                                                    ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง   เลือกทำงเดินอย่ำงม่ันใจ  มีชัยเกินกว่ำครึ่ง            จ ำนวน  1  ชั่วโมง   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 

การปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาชีพที่ต้องการจะประกอบในอนาคต      
เมื่อลองท าไปแล้วระยะหนึ่งควรมีการประเมินเพ่ือดูความก้าวหน้าในการพัฒนา หากผลประเมินยังไม่เป็น                  
ที่พึงพอใจก็ควรจะมีการปรับปรุงเพื่อให้มีโอกาสสูงที่จะประสบความส าเร็จ 
 
2.  สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 

  ข้อ 3 มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ตรวจสอบผลการพัฒนาตนเองตามวิธีการที่ก าหนด เพ่ือด าเนินการต่อ และหรือปรับปรุงวิธีการพัฒนา   
 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 

การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ  การวิเคราะห์ และประเมินผลการตัดสินใจ 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน 

     ใบงาน  เรื่อง ตรวจสอบความส าเร็จ 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม 
     6.1 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่อาชีพตามแนวทาง ที่แต่ละคนเคย
คิดหรือก าหนดไว้ 
         6.2 ให้นักเรียนตรวจสอบผลการพัฒนาตนเอง โดยพิจารณาว่าท ากิจกรรมนั้นเพ่ือวัตถุประสงค์
อะไรแล้วบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด บันทึกในใบงาน เรื่อง ตรวจสอบความส าเร็จ 
     6.3 ทบทวนการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน เรื่อง ตรวจสอบความส าเร็จ ซึ่งอาจมีนักเรียนบางคน
ยังระบุสิ่งที่ปรับปรุงไม่ได้หรือคิดว่ายังไม่ดี 

    6.4  ให้นักเรียนที่ต้องการปรับปรุงใบงานให้สมบูรณ์หาข้อมูลเพ่ิมเติมจากสื่อออนไลน์ หรือไป
ปรึกษาเพ่ือนๆ ได้ตามท่ีต้องการแล้วบันทึกใบงานให้สมบูรณ์ 

    6.5  สอบถามความสมบูรณ์ของใบงาน เรื่อง ตรวจสอบความส าเร็จ 
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    6.6  สุ่ มนักเรียนเล่ าให้สมาชิกในห้องฟังเกี่ ยวกับการ พัฒนาตนเองสู่ อาชีพตามใบงาน  
เรื่อง ตรวจสอบความส าเร็จ  

    6.7 ร่วมกันสรุปตามสาระส าคัญ 
 
7.  สื่อ/อุปกรณ์ 

     -  ใบงาน เรื่อง ตรวจสอบความส าเร็จ 
 

8.  กำรประเมินผล 
8.1  วิธีประเมิน 

   - ตรวจใบงาน 
8.2  เครื่องมือ 

-  ใบงาน 
8.3   เกณฑ์การประเมิน 
 

เกณฑ์ ข้อควำมบ่งชี้คุณภำพ 
ผ่าน ท าใบงานส่ง บอกวิธีพัฒนาตนเองได้  บอกข้อปรับปรุงตนเองได้ 

ไม่ผ่าน ไม่ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 3 ข้อ 
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ใบงำน 
เรื่อง ตรวจสอบควำมส ำเร็จ 

 

ชื่อ..................................................................................................ชั้น................... .............. 
 ให้นักเรียนน าวิธีการพัฒนาตัวเองจากตอนที่ 2 ของใบงาน เรื่อง วิธีของฉัน มาเขียนในช่อง          ซ้าย
สุด แล้วระบุวัตถุประสงค์ท่ีท าวิธีนี้ และตรวจสอบความส าเร็จของแต่ละวิธีแล้วบันทึกลงในตารางข้างล่างนี้ 

วิธีการพัฒนาตนเอง วัตถุประสงค์ที่ท า ตรวจสอบความส าเร็จ สิ่งที่ปรับปรุง 
1  □ บรรลุวัตถุประสงค์ 

□ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

2  □ บรรลุวัตถุประสงค์ 

□ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

3  □ บรรลุวัตถุประสงค์ 

□ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

4  □ บรรลุวัตถุประสงค์ 

□ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

 
หมำยเหตุ บันทึกเท่าท่ีปฏิบัติ ไม่จ าเป็นต้องครบทุกข้อ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 

ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  1   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
เรื่อง  ก้ำวย่ำงสู่วัยหนุ่มสำว                จ ำนวน  2  ชั่วโมง         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. สำระส ำคัญ 
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายสู่การเจริญเติบโตเ พ่ือย่างก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ย่อมท าให้เกิด                      

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นพัฒนาการตามธรรมชาติของมนุษย์ทั้งด้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม                          
และสติปัญญา ซึ่งอาจมีความเหมือน แตกต่าง หรือคล้ายคลึงกันในแต่ละบุคคล 
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์ ของตนเอง 
3.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและอารมณ์ตามวัย 

 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของวัยรุ่น 
 4.2 ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและอารมณ์ของวัยรุ่น 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน (ถ้ำมี) 
 5.1  ใบงาน สิ่งที่เปลี่ยนไป 
 5.2  ผังความคิด 
 5.3  ใบงาน แนวทางการปรับตัว 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
 ชั่วโมงที่ 1 
    6.1  ครูน าเข้าสู่บทเรียน  โดยน าภาพดารานักแสดงหรือนักร้องที่มีชื่อเสียง  เป็นภาพในวัยเด็ก                
และภาพในวัยปัจจุบันมาให้นักเรียนดูเปรียบเทียบ ประมาณ 3 คน และสนทนา พูดคุย ซักถามนักเรียน                  
ถึงสิ่งที่นักเรียนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในภาพ ตลอดจนลักษณะนิสัย พฤติกรรมของบุคคลในภาพ 
 6.2  แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละประมาณ 5 คน ให้ระดมสมองพิจารณาการเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย 
อารมณ์ และจิตใจของตนเองที่เกิดขึ้นพร้อมตามใบงาน สิ่งที่เปลี่ยนไป 
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 6.3 นักเรียนน าข้อมูลจากใบงาน  มาเขียนผังความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ของตนลงในกระดาษ A4 
 6.4  ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานจากการระดมสมอง สิ่งที่เปลี่ยนไปและปัจจัย                      
ที่ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ 

 6.5  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพัฒนาการตามธรรมชาติของมนุษย์และปัจจัยที่ส่งผลท าให้                 
เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ เมื่อย่างก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มสาว   
 ชั่วโมงท่ี 2 
 6.6 ทบทวนพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และอารมณ์ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นจากชั่วโมงท่ีผ่านมา 
 6.7 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองวิ เคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการ                 
ของตนเองตามวัย และหาแนวทางในการปรับตัวตามพัฒนาการของวัย ตามใบงานเรื่อง แนวทางการปรับตัว  
 6.8 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานจากการระดมสมองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  
ตามพัฒนาการของตนเองตามวัย และหาแนวทางในการปรับตัวตามพัฒนาการของวัย 
 6.9 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ของกิจกรรม 
 
7.  สื่อ / อุปกรณ์ 
 7.1  รูปภาพดารานักแสดง/นักร้อง   

7.2  ใบงาน สิ่งที่เปลี่ยนไป 
 7.3  กระดาษ A4 
 7.4  ใบงานเรื่อง แนวทางปรับตัว 
 
8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
   8.2 เครื่องมือ 
         -   
 

   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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         8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 
ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบงำน 
  เรื่อง “ สิ่งท่ีเปลี่ยนไป “ 

ค ำชี้แจง ให้สมาชิกช่วยกันระดมสมอง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจของตนเองที่
เกิดข้ึน  และน าผลการวิเคราะห์มาเขียนผังความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
ร่างกายและอารมณ์ของตน 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านร่างกาย 

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

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

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

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

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

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

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

ด้านอารมณ์และจิตใจ 

 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
ทีม่าภาพ : https://pixabay.com/th/vectors/ 
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ใบงำน 
เรื่อง แนวทำงกำรปรับตัว 

ค ำชี้แจง ให้สมาชิกช่วยกันระดมสมองวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการของตนเอง                
ตามวัย และหาแนวทางในการปรับตัวตามพัฒนาการของวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 

ด้านสติปัญญา ด้านสังคม 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

แนวทาง แนวทาง 

แนวทาง แนวทาง 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 2   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
เรื่อง  รู้ใจตนเอง                     จ ำนวน  1  ชั่วโมง         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.สำระส ำคัญ 

มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกัน การได้รู้จักและเข้าใจตนเองในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง ความต้องการ              
ของตนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ย่อมส่งผลท าให้ตนเองมีมุมมอง มีเหตุผลเข้าใจ            
ในความคิด ความรู้สึกและความต้องการเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองต่อไป 
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 วิเคราะห์ความพึงพอใจของตนเองเก่ียวกับการด าเนินชีวิตในปัจจุบันได้ 
3.2 ระบุความต้องการพ้ืนฐานของตนเองด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 4.2 ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
 4.3 การยอมรับ และเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน (ถ้ำมี) 

5.1 ใบงาน เรื่อง นี่แหละตัวฉัน 
5.2 ใบงาน เรื่อง  ฉันต้องการอะไร 

 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  

6.1 นักเรียนวาดภาพดอกไม้ลงในกระดาษเปล่า A4 ให้ใช้เวลา 5 นาที  และให้น าภาพวาดของตนเอง
มาติดบนกระดาน หลังจากนั้นครูขออาสาสมัครนักเรียนประมาณ  3  คน ออกมามองหาภาพ                                 
ที่เหมือนกัน 

6.2  ครูพูดคุยเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นว่ามนุษย์มีความแตกต่างกัน  เมื่อท ากิจกรรมที่เหมือนกันหรือ 
มีเป้าหมายเดียวกัน มนุษย์ก็สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเหมือนกันและหรือแตกต่างกันซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิด 
การได้รู้จักและเข้าใจตนเอง ย่อมท าให้สามารถค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองได้ 
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 6.3  นักเรียนวิเคราะห์ความพึงพอใจของตนเองต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน  โดยเขียนกราฟเส้น
แสดงระดับความรู้สึกพึงพอใจ ตามใบงาน นี่แหละตัวฉัน 
 6.4 ครูพูดคุยสอบถามนักเรียนถึงผลการประเมินความพึงพอใจของตนเอง ตามประเด็นต่อไปนี้ 
      - นักเรียนมีความพึงพอใจต่อตนเองด้านใดมากที่สุด  เพราะเหตุใด 
      - นักเรียนมีความพึงพอใจต่อตนเองด้านใดน้อยที่สุด  เพราะเหตุใด 

     - ความต้องการด้านใดที่นักเรียนมีความคาดหวัง/ต้องการให้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด         
เพราะเหตุใด 
 6.5 หลังจากนักเรียนทราบความพึงพอใจของตนเองแล้ว ให้นักเรียนเขียนความต้องการพ้ืนฐานของ
ตนเองในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ตามใบงานที่ 2 “ฉันต้องการอะไร”  
 6.6 อาสาสมัครนักเรียนจ านวน 3 คน มาบอกความต้องการของตนเองในด้านต่าง ๆ ให้เพ่ือนฟังหน้า
ชั้นเรียน 
 6.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนแต่ละคนว่าส่งผลดีหรือผลเสีย
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ พร้อมร่วมกันหาแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
7.  สื่อ / อุปกรณ์ 

7.1 กระดาษ A4 
7.2 ใบงาน นี่แหละตัวฉัน 
7.3 ใบงาน ฉันต้องการอะไร 
 

8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
 

   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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         8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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                                       ใบงำน 
                                เรื่อง นี่แหละตัวฉัน 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์ความพึงพอใจของตนเองเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของตน 
ประกอบด้วย ด้านร่างกายหมายถึงปัจจัย 4 ด้านจิตใจหมายถึงการแสดงหรือควบคุมอารมณ์ ด้านสังคม
หมายถึงสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ด้านสติปัญญาหมายถึงการเรียนรู้ ด้านจิตใจหมายถึงความรักความ
เข้าใจ โดยระบุความพึงพอใจเป็นกราฟเส้น เพ่ือแสดงระดับความรู้สึกของตน จาก 1 – 10 ดังนี้ 

 10 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด            1  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  
ระดับความรู้สึก 
 
 10 

 
9 
 
8 
 
7 

 
6 

 
5  
 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
 
0 
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     ใบงำน 
                             เรื่อง ฉันต้องกำรอะไร 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนความต้องการพ้ืนฐานของตนเอง และวิเคราะห์ความต้องการว่าส่งผลดี/ผลเสียต่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืนหรือไม่  และมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร 
 

1. ด้ำนร่ำงกำย ฉันต้องกำร
................................................................................................................................................................ 

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

............................................................................................................................. ................................................. 
  ผลที่เกิดขึ้น    ผลดี คือ................................................................................................. .............................. 
                    ผลเสีย คือ................................................. .......................................................................... 
แนวทางพัฒนา............................................................................................................................. ........................ 

2. ด้ำนอำรมณ์ ฉันต้องกำร
....................................................................................................................... .......................................................
....................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ผลที่เกิดขึ้น    ผลดี คือ.................................................................................... ............................................. 
                   ผลเสีย คอื............................................................................................................................. 
แนวทางพัฒนา.................................................................................................................. .................................... 

3. ด้ำนสังคม ฉันต้องกำร
......................................................................................................................... ....................................... 

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

.................................................................................. ............................................................................................ 
 ผลที่เกิดขึ้น    ผลดี คือ................................................................................................ ................................. 
                   ผลเสีย คอื............................................................................................. ................................ 
แนวทางพัฒนา............................................................................................... ....................................................... 

4. ด้ำนสติปัญญำ ฉันต้องกำร
................................................................................................................... ............................................. 

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

.................................................................................. ............................................................... ............................. 
ผลที่เกิดขึ้น    ผลดี คือ........................................................................................................ .......................... 
                  ผลเสีย คอื..................................................................................................... ......................... 
แนวทางพัฒนา............................................................................................... ...................................................... 
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5. ด้ำนจิตใจ ฉันต้องกำร
........................................................................................................ ........................................................ 

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

.................................................................................. ......................................................... ................................... 
 ผลที่เกิดขึ้น    ผลดี คือ........................................................................................................... ...................... 
                   ผลเสีย คอื.................................................................................................. ........................... 
 แนวทางพัฒนา.............................................................................................. ...................................................... 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 3   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม              ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6  
เรื่อง  ฉันหรือเธอย่อมมีดีเสมอ              จ ำนวน  2  ชั่วโมง         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.สำระส ำคัญ 

การมองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน มองเห็นความเก่ง ความดี ความสามารถ ศักยภาพ และ
ศักดิ์ศรีของตัวบุคคล ย่อมส่งเสริมให้ตัวบุคคลมีก าลังใจ มีแรงผลักดัน มีความมุ่งมั่นมั่นใจในการด าเนินชีวิต              
ได้อย่างมีความสุข 
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 2 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 ค้นหาระดับความรู้สึกและการเห็นคุณค่าของตนเอง 
3.2 ระบุแนวทางในการพัฒนาความรู้สึกและการเห็นคุณค่าของตนเอง 
3.3 ประเมินจุดเด่นของตนเองได้ 
 

4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
 4.2 การพัฒนาความรู้สึกการเห็นคุณค่าของตนเอง 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน  

5.1 แบบทดสอบ Rubin’self Esteem Scale 
5.2 ใบงานเรื่อง จุดเด่นของฉัน 
 

6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
 ชั่วโมงที่ 1 
 6.1 ครูน ารูปภาพบุคคลที่ประสบความส าเร็จในอาชีพมาให้นักเรียนดู พร้อมพูดคุยสอบถามถึงคุณค่า
ความสามารถของตัวนักเรียนแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน ประกอบด้วยความสามารถ 
     - ด้านวชิาการ  
     - ดนตร ี
     - กีฬา  
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     - ช่างฝีมือ 
     - ศิลปะ  
     - นาฏศิลป ์  
   6.2  นักเรียนท าแบบทดสอบ Rubin’self Esteem Scale เพ่ือค้นหาระดับความรู้สึกรักและเห็น
คุณค่าในตนเอง 
 6.3 นักเรียนตรวจและแปลผลคะแนนการทดสอบ Rubin’self Esteem Scale และสรุประดับ
ความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเองของตน 
 6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าของตนเอง เพ่ือให้เกิด
การรักและเห็นคุณค่าแห่งตน 
  ชั่วโมงท่ี 2 
   6.5 ครูทบทวนพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าของตนเอง                                                    
ที่นักเรียนสรุปหาแนวทางร่วมกันในชั่วโมงที่ผ่านมา พร้อมขออาสาสมัครนักเรียนที่ได้น าแนวทางหรือวิธีการไป
ใช้แล้วออกมาพูดคุยหรือเล่าให้เพื่อนๆ ฟังหน้าชั้นเรียน 
 6.6 นักเรียนประเมินตนเองและให้ผู้อ่ืนร่วมประเมินคุณลักษณะต่างๆ เพ่ือค้นหาตนเองตามใบงาน   
ที่ 1 “จุดเด่นของฉัน”   

6.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการมองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้ อ่ืน ย่อมส่งผลให้มีก าลังใจ                                     
มีแรงผลักดัน ที่จะมุ่งม่ันในการท าสิ่งต่างๆให้ประสบความส าเร็จได้ต่อไป 
  
7.  สื่อ / อุปกรณ์ 

7.1 รูปภาพบุคคลที่ประสบความส าเร็จ 
7.2 แบบทดสอบ Rubin’self Esteem Scale 
7.3 ใบงาน จุดเด่นของฉัน 
7.4 ใบความรู้ส าหรับครู การพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
 

8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
   8.2 เครื่องมือ 
         -    
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   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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รูปภำพบุคคลที่ประสบควำมส ำเร็จในอำชีพ 
 

    
 

  ด้ำนวิชำกำร       ด้ำนดนตรี 
 
   

 

 
 
 
 
 
ด้านกีฬา                   ด้านช่างมือแรงงาน(ซ่อมรถจักรยานยนต์) 
 

   

ด้านศิลปะ                                     ด้านนาฏศิลป์ 
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ใบงำน  
 เรื่อง แบบทดสอบ  Rubin’s  Self  Esteem  Scale 

ค ำชี้แจง   แบบสอบถามทั้งหมดมี3ตอน โปรดอ่านค าชี้แจงแต่ละตอนอย่างถี่ถ้วน  ค าตอบไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือ
ผิด  เพราะเป็นความรู้สึกของคนแต่ละคนไม่จ าเป็นจะต้องเหมือนกับผู้อื่น โปรดตอบทุก ๆ ข้อ 
      ตอนที ่1   โปรดอ่านแต่ละประโยคอย่างระมัดระวัง ถ้าประโยคไหนเหมือนตัวคุณเองก็ตอบว่า ใช่ ถ้าเห็น
ว่าไม่เหมือนก็ตอบว่า  ไม่ใช่   โดยกาเครื่องหมาย  X  ทับค าตอบนั้น 

1. ฉันท าสิ่งที่ไม่ดีมามาก ใช่ ไม่ใช่ 

2. ฉันเป็นคนไม่เชื่อฟังเวลาที่อยู่บ้าน ใช่ ไม่ใช่ 

3. ฉันเคยได้รับความล าบากเสมอ ใช่ ไม่ใช่ 

4. ฉันคิดไปในด้านอกุศลเสมอ ใช่ ไม่ใช่ 

5. ฉันเป็นคนที่ไว้ใจได้ ใช่ ไม่ใช่ 

6. ฉันเป็นคนเรียนดี ใช่ ไม่ใช่ 

7. ฉันเป็นคนฉลาด ใช่ ไม่ใช่ 

8. ฉันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเลย ใช่ ไม่ใช่ 

9. ฉันเป็นนักอ่านที่ดี ใช่ ไม่ใช่ 

10. ฉันเรียนอะไรแล้วก็ลืมหมด ใช่ ไม่ใช่ 

11. ฉันเป็นคนหน้าตาดี ใช่ ไม่ใช่ 

12. ฉันมีหน้าตาแจ่มใสเสมอ ใช่ ไม่ใช่ 

13. ฉันมีรูปร่างไม่ดี ใช่ ไม่ใช่ 

14. ฉันเป็นคนแข็งแรง ใช่ ไม่ใช่ 

15. ฉันเป็นผู้น าในการเล่นและการกีฬา ใช่ ไม่ใช่ 

16. ฉันร้องไห้เก่ง ใช่ ไม่ใช่ 

17. ฉันเป็นคนชอบวิตกกังวล ใช่ ไม่ใช่ 

18. ฉันหวาดหลัวบ่อย ๆ ใช่ ไม่ใช่ 

19. ฉันจะว้าวุ่นใจเมื่อมีคนเรียกฉัน ใช่ ไม่ใช่ 
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20. ฉันเป็นคนข้ีตกใจ ใช่ ไม่ใช่ 

21. คนมักเลือกฉันในการเล่นเกมต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่ 

22. ฉันเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับเลือกให้เล่นเกม ใช่ ไม่ใช่ 

23. ฉันล าบากใจที่จะเป็นเพ่ือนกับใคร ใช่ ไม่ใช่ 

24. ฉันมีเพื่อนมาก ใช่ ไม่ใช่ 

25. ฉันเป็นคนที่ถูกลืม ใช่ ไม่ใช่ 

26. ฉันเป็นคนที่มีความสุข ใช่ ไม่ใช่ 

27. ฉันเป็นคนที่มีความสุข ใช่ ไม่ใช่ 

28. ฉันพอใจในสภาพตัวเองขณะนี้ ใช่ ไม่ใช่ 

29. ฉันอยากเป็นอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวฉันตอนนี้ ใช่ ไม่ใช่ 

30. ฉันเป็นคนร่าเริง ใช่ ไม่ใช่ 

 
ตอนที ่2  โปรดอ่านแต่ละข้อต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง แล้วเลือกท าเครื่องหมาย  ล้อมรอบ ข้อ ก. หรือ ข. 
หรือ ค. หรือ ง.ตามท่ีคุณเห็นว่าตรงกับความรู้สึกของคุณมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

ก. เห็นด้วยอย่างยิ่ง                                  ข. เห็นด้วย 
ค. ไม่เห็นด้วย                                         ง. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

31. ฉันเป็นคนมีคุณค่าทัดเทียมกับผู้อ่ืน ก ข ค ง 

32. ฉันเป็นคนมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ก ข ค ง 

33. ฉันรู้สึกว่าฉันท าอะไรไม่ส าเร็จเลย ก ข ค ง 

34. ฉันมีความสามารถท าสิ่งต่าง ๆ  ได้ดีเท่าผู้อ่ืน ก ข ค ง 

35. ฉันมีความภาคภูมิใจในตนเองน้อยเหลือเกิน ก ข ค ง 

36. ฉันคิดถึงตัวเองในทางท่ีดี ก ข ค ง 

37. โดยทั่วไปแล้วฉันมีความพอใจในตัวเอง ก ข ค ง 

38. ฉันหวังว่าฉันสามารถนับถือตัวเองได้มากกว่านี้ ก ข ค ง 

39. ขณะนี้ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นคนไร้ประโยชน์ ก ข ค ง 
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40. บางครั้งฉันคิดว่าฉันไม่มีอะไรดีเลย ก ข ค ง 

ตอนที ่3    โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ตามล าดับอย่างถี่ถ้วน แล้วท าเครื่องหมาย  O  ลอ้มรอบ
ตัวเลข 1   หรือ  2 หรือ  3  หรือ  4  หรือ  5   ซ่ึงตรงกับรู้สึกของคุณมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
           1. ไม่เคยเลย          2. ไม่บ่อยนัก       3. บางครั้ง        4. บ่อยครั้ง        5. ตลอดมา 
 

41. ฉันเป็นเพื่อนกับทุก ๆ  คน 1 2 3 4 5 

42. ฉันมีความสุข 1 2 3 4 5 

43. ฉันมีความกรุณา 1 2 3 4 5 

44. ฉันเป็นคนกล้า 1 2 3 4 5 

45. ฉันเป็นคนซื่อสัตย ์ 1 2 3 4 5 

46. คนท่ัว ๆ ไปชอบฉัน 1 2 3 4 5 

47. ฉันเป็นคนท่ีไว้ใจได ้ 1 2 3 4 5 

48. ฉันเป็นคนดี 1 2 3 4 5 

49. ฉันภาคภูมิใจในตัวฉัน 1 2 3 4 5 

50. ฉันเป็นคนเกียจคร้าน 1 2 3 4 5 

51. ฉันให้ความร่วมมือกับทุกคนเสมอ 1 2 3 4 5 

52. ฉันเป็นคนร่าเริงแจ่มใส 1 2 3 4 5 

53. ฉันเป็นคนมีความคิด 1 2 3 4 5 

54. ฉันเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป 1 2 3 4 5 

55. ฉันเป็นคนอ่อนโยน 1 2 3 4 5 

56. ฉันเป็นคนขี้อิจฉา 1 2 3 4 5 

57. ฉันเป็นคนท่ีไม่ดื้อดึง 1 2 3 4 5 

58. ฉันเป็นคนสุภาพ 1 2 3 4 5 

59. ฉันเป็นคนขี้อาย 1 2 3 4 5 

60. ฉันเป็นคนสะอาด 1 2 3 4 5 

61. ฉันเป็นคนท่ีมีประโยชน์ต่อผู้อืน่ 1 2 3 4 5 

62. ฉันเป็นคนมีความกตญัญ ู 1 2 3 4 5 
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กำรตรวจและกำรแปลผลแบบทดสอบ  (Rubin’s Self Esteem Scale) 
          แบบทดสอบนี้เป็นแบบวัดที่ให้รายงานตัวเองประกอบด้วยข้อความ 62 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1   เป็นข้อความเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์   (Self Concept) จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบเลือกรับหรือ
ปฏิเสธ  ตอบโดยกาเครื่องหมาย (กากบาท)  ลงกับค าว่า  “ใช่”  หรือ  “ไม่ใช่” ข้อละเครื่องหมายในแต่ละ
ข้อมีการตรวจให้คะแนนแตกต่างกันตามลักษณะของข้อความ  ดังนี้ 

เมื่อข้อควำมมีลักษณะทำงบวก 
ถ้าตอบ  “ใช่”                 ได้        2          คะแนน 
ถ้าตอบ “ไม่ใช่”               ได้        1          คะแนน 
ได้แก่  ข้อ 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 21, 24, 26, 28  และ  30 
เมื่อข้อควำมมีลักษณะทำงลบ 
ถ้าตอบ  “ใช่”                 ได้         1          คะแนน 
ถ้าตอบ “ไม่ใช่”               ได้         2          คะแนน 
ได้แก่  ข้อ 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27  และ  29 

  

ตอนที ่2  เป็นแบบวัดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง  (Self – Esteem  Scale)  จ านวน 10  ข้อ              
เป็นแบบ  rating  scale  4  ระดับ  (ก - ง)  ตอบโดยการท าเครื่องหมาย  (วงกลม)  ล้อมรอบตัวอักษรที่
แสดงว่า  “เห็นด้วยอย่างยิ่ง”   “เห็นด้วย”   “ไม่เห็นด้วย”  หรือ  “ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง”   
ข้อละ  1  เครื่องหมาย  ในแต่ละข้อมีการตรวจให้คะแนนแตกต่างกันตามลักษณะของข้อความ  ดังนี้ 

เมื่อข้อควำมมีลักษณะทำงบวก 
           ถ้าตอบ  “ก”       หรือ      “ข”       ได้        2          คะแนน 
           ถ้าตอบ  “ค”       หรือ      “ง”       ได้        1           คะแนน 

ได้แก่ ข้อ  31, 32, 34, 36 และ  37 
เมื่อข้อควำมมีลักษณะทำงลบ 

           ถ้าตอบ  “ก”       หรือ      “ข”       ได้        1          คะแนน 
           ถ้าตอบ  “ค”       หรือ      “ง”       ได้        2           คะแนน 

ได้แก่ ข้อ  33, 35, 38, 39 และ  40 
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ตอนที ่3   เป็นการประเมินอัตมโนทัศน์  (Self  Concept  Rating)  จ านวน 22 ข้อ   เป็นแบบ rating  scale  
5  ระดับ   (1-5)  ให้ตอบโดยการท าเครื่องหมาย  (วงกลม)   ล้อมรอบตัวอักษรที่แสดงว่า  “ไม่เคยเลย” 
“ไม่บ่อยนัก”   “บางครั้ง”  หรือ “ตลอดมา”  และในแต่ละข้อมีการตรวจให้คะแนนแตกต่างกันตามลักษณะ
ของข้อความ  ดังนี้ 

เมื่อข้อความมีลักษณะทางลบ 
ถ้าตอบ “1”       จะได้    1          คะแนน 
ถ้าตอบ “2”       จะได้    2          คะแนน 
ถ้าตอบ “3”       จะได้    3          คะแนน 
ถ้าตอบ “4”       จะได้    4          คะแนน 
ถ้าตอบ “5”       จะได้    5          คะแนน 
ได้แก่ข้อ  41, 42, 43,  44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61 และ 62 
เมื่อข้อความมีลักษณะทางลบ 
ถ้าตอบ “1”       จะได้    5          คะแนน 
ถ้าตอบ “2”       จะได้    4          คะแนน 
ถ้าตอบ “3”       จะได้    3          คะแนน 
ถ้าตอบ “4”       จะได้    2          คะแนน 
ถ้าตอบ “5”       จะได้    1          คะแนน 

  
กำรคิดคะแนนรวม 
          คะแนนรวมคิดโดยการรวมคะแนนทั้ง  62  ข้อ   ของผู้ตอบแบบทดสอบเข้าด้วยกัน  เป็นคะแนนความรู้สึก
เ ห็ น คุ ณ ค่ า ใ น ต น เ อ ง ข อ ง ผู้ ต อ บ แ บ บ ท ด ส อ บ แ ต่ ล ะ ค น  ซึ่ ง มี ช่ ว ง ค ะ แ น น โ ด ย ท ฤ ษ ฎี  
(Theoretical  Range  of  Scores)   ตั้งแต่  62 – 190 ในการแบ่งระดับของคะแนนความรู้สึก เห็นคุณค่าใน
ตนเอง  มีเกณฑ์การแบ่งต่อไปนี้ 
   ถ้าได้คะแนนตั้งแต่  159 - 190 ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง  ในระดับสูง 

ถ้าได้คะแนนตั้งแต่  95 - 158 ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง    ในระดับปานกลาง 
ถ้าได้คะแนนตั้งแต่  62 - 94  ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง     ในระดับต่ า 

  
ที่มำ  : คู่มือ พัฒนำทักษะกำรด ำเนินชีวิต ระดับมัธยมศึกษำ กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ใบงำน 
 เรื่อง “ จุดเด่นของฉัน” 

ชื่อ-สกุล....................................................................... 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย ลงในคุณลักษณะที่ตรงกับตัวนักเรียนให้ครบทุก
คุณลักษณะ  หลังจากนั้นให้เพ่ือนประเมินคุณลักษณะของนักเรียน จ านวน 5 คน และน าผลการประเมินสรุป
รวมคุณลักษณะในแต่ละข้อ 

 
ข้อ 

 
คุณลักษณะ 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินโดยเพื่อน  5  คน สรุปผลการ
ประเมิน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 สนใจทางวิชาการ        

2 ปรับตัวง่าย        
3 ก้าวร้าว        

4 กล้าพูด        

5 ใจกว้าง        
6 เชื่อถือได้        

7 คิดถึงจิตใจคนอ่ืน        

8 มีความคิดริเริ่ม        
9 ชอบให้คนอ่ืนท าตาม        

10 มีอารมณ์ขัน        

11 หงุดหงิดง่าย        
12 ทะเยอทะยาน        

13 มีเสน่ห์        
14 เป็นคนเงียบ        

15 ฉลาด        

16 ใครเห็นใครรัก        
17 ขี้อาย        

18 พูดขวานผ่าซาก        

20 ซื่อสัตย์        
21 ถ่อมตน        

22 นักฉวยโอกาส        

23 จริงใจ        
24 หุนหันพลันแล่น        

25 อดทนสูง        
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ข้อ 

 
คุณลักษณะ 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินโดยเพื่อน  5  คน สรุปผลการ
ประเมิน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

26 หัวก้าวหน้า        

27 ไม่ใคร่เปิดเผยตนเอง        

28 เคร่งขรึม        
29 มีความเป็นผู้น า        

30 ขี้เกรงใจ        

31 เชื่อมั่นในตนเอง        
32 มีความเป็นผู้ใหญ่        

33 มีความรับผิดชอบสูง        
34 ละเอียดรอบคอบ        

35 เป็นคนกตัญญู        

 
 สรุปคุณลักษณะที่ตนเองและผู้อื่นประเมินตรงกัน รวม 6 คะแนน จ านวน......................... ลักษณะ  คือ 
.......................................................................................................... ....................................................................
.................................................................................. ............................................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
........................................................................ ...................................................................................................... 
.......................................................................................................... ....................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
............................................................. ................................................................................................................. 
 
 ให้นักเรียนจัดล าดับคุณลักษณะของตนเอง เรียงล าดับจากมากที่สุดจ านวน 5  อันดับ   คือ 
1......................................................... ..................................................................................................................           
2......................................................................................................... ..................................................................           
3......................................................................................................... ..................................................................           
4......................................................................................................... ..................................................................           
5............................................................................................. ..............................................................................           
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ใบควำมรู้ส ำหรับครู 
เรื่อง กำรพัฒนำควำมรู้สึกมีคุณค่ำในตนเอง 

 

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เป็นความรู้สึกที่บุคคลยอมรับตนเอง มองตนเองในทางบวกการรับรู้นี้
น ามาซึ่งความรู้สึกมั่นคงและเป็นสุขใจ โดยบุคคลสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเองได้ดังนี้ 

1. ค้นหาความสนใจ จุดมุ่งหมาย และข้อดีของตนเอง 
2. เมื่อคุณท างานชิ้นใดก็ตาม ควรเน้นที่ความมุ่งมั่นในการท างาน มากกว่าผลลัพธ์ของงาน 
3. มองตนเองและคนอื่นในแง่ดีไว้ก่อน 
4. ควรจ าไว้ว่าบางครั้งคุณก็อาจท าผิดได้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า จะเป็นความล้มเหลวตลอดไป จงให้เวลา

และโอกาสกับตนเองในการเริ่มต้นใหม่ 
5. จงใช้ค าพูดดี ๆ กับตนเองอย่างสม่ าเสมอทุกวัน เช่น ฉันเป็นคนมีความสามารถ ฉันเป็นคนมีความ

รบัผิดชอบ ฉันเป็นคนมีเสน่ห์ น่ารัก เป็นต้น 
6. พยายามรับฟังค าพูดดี ๆ จากบุคคลหรือสื่อต่าง ๆ รอบข้าง เช่น คนในครอบครัว เพ่ือน เทป           

บทเพลง หนังสือดี ๆ ที่รับรู้แล้ว ท าให้เกิดความรู้สึกดีกับตนเอง 
7. เมื่อได้ยินค าพูดที่ไม่ดีต่อตนเองเกิดขึ้นในสมองของเรา เช่น ต้องสอบไม่ผ่านแน่ ความจ าใช้ไม่ได้                   

ไม่มีความสามารถ ฯลฯ ต้องรีบขจัดค าพูดนั้น ๆ เสียด้วยการพูดในใจว่า “ให้เลิกคิด” แล้วแทนที่ ค าพูดไม่ดี 
ด้วยค าพูดดี ๆ เช่น 
 

ค ำพูดไม่ดี       ค ำพูดที่ดี 
ผมไม่มีความสามารถในเรื่องนี้เลย    ผมฝึกบ่อย ๆ ผมจะต้องท าได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 
ผมต้องท าไม่ได้แน่นอน      ผมจะต้องท าให้ได้ 
ผมเป็นนักฟุตบอลที่แย่มาก     จะฝึกทุกวัน และเป็นนักฟุตบอลที่ดีให้ได้แน่นอน 
 
  ที่ส าคัญที่สุดคือ สมาชิกต้องเชื่อมั่นว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้ เราสามารถ 
ประสบความส าเร็จมีสุขภาพดี และมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเอง 
 
 
 

 
ที่มำ กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข “คู่มือกำรจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหำ พัฒนำ EQ” ส ำหรับศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่น 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 4   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม              ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6  
เรื่อง  เป้ำหมำยแค่เอื้อม               จ ำนวน  2  ชั่วโมง         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.สำระส ำคัญ 

การเห็นคุณค่าของตนเอง ย่อมส่งผลให้มีความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจในการกระท าสิ่งต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี ตลอดจนส่งผลท าให้สามารถที่จะพัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จ หรือวางแผนเป้าหมายของชีวิตได้               
อย่างเป็นระบบ 
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 2 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 
3.จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 ระบุความส าเร็จของตนเองที่ได้รับและมีความภาคภูมิใจ 
3.2 ระบุแนวทางในการวางแผนชีวิตสู่เป้าหมายด้านการเรียน ด้านการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิต 

 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 เป้าหมายความส าเร็จในคุณค่าของตนเอง 
 4.2 แนวทางในการวางแผนชีวิตสู่เป้าหมาย 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน  

5.1 ใบงาน เรื่อง  บันไดแห่งความภาคภูมิใจ 
5.2 ใบงาน เรื่อง  สู่เป้าหมายชีวิต 

 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
 ชั่วโมงที่ 1 
 6.1  นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง วัยรุ่นรู้จักตนเอง หลังจากนั้นพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับ       
จากการชมวีดิทัศน์ ประเด็นการรู้จักตนเอง การค้นพบความสามารถของตนเองเพ่ือวางแผนสู่เป้าหมาย         
ให้ประสบความส าเร็จในอนาคต  
 6.2  ครูพูดคุยสอบถามถึงจุดเด่น ความส าเร็จ ความสามารถ ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนใน
ช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และให้นักเรียนท าใบงาน บันไดแห่งความภาคภูมิใจ 
 6.3 นักเรียนออกมาน าเสนอบันไดแห่งความภาคภูมิใจของตนเองหน้าชั้นเรียน 
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 6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงข้อดีหรือสิ่งที่ได้รับจากการเห็นคุณค่าของตนเองในการปรับใช้              
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
 ชั่วโมงท่ี 2 

6.5 นักเรียนฟังเพลงแตะขอบฟ้า และร่วมกันพูดคุยเก่ียวกับเนื้อหาของบทเพลงเพ่ือสร้าง 
แรงบันดาลใจให้มีการตั้งเป้าหมายของการด าเนินชีวิต และไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  

6.6 ครูชวนสนทนา สอบถามถึงบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่นักเรียนรู้จักที่ประสบความส าเร็จใน
เรื่องต่างๆ อาทิ ด้านการเรียน  ด้านการประกอบอาชีพ และด้านการด าเนินชีวิต ว่าเพราะเหตุใดบุคคลดังกล่าว
จึงประสบความส าเร็จ 

6.7 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละประมาณ 6 คน ร่วมกันระดมสมอง เพ่ือตั้งเป้าหมายความส าเร็จ                 
และหาแนวทางในการวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด ตามใบงาน สู่เป้าหมายชีวิต 
 6.8 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 6.9 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและเพ่ิมเติมวิธีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายชีวิตตามที่ได้ตั้งไว้ 
 
7.  สื่อ / อุปกรณ์ 

7.1 วีดิทัศน์ เรื่อง วัยรุ่นรู้จักตนเอง 
7.2 เพลง แตะขอบฟ้า ศิลปิน บอดี้แสลม 
7.3 ใบงาน บันไดแห่งความภาคภูมิใจ 
7.4 ใบงาน สู่เป้าหมายชีวิต 

 
8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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                8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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วิดิทัศน์เรื่อง วัยรุ่น รู้จักตนเอง 
 
 

   
 
ที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=JZSHTvsD44M 
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ใบงำน  
เรื่อง บันไดแห่งควำมภำคภมิูใจ 

 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนทบทวนความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของตนเองในแต่ละช่วงอายุ และเขียนความส าเร็จ 
ของตนเองที่ได้รับและส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจลงในบันไดแห่งความภาคภูมิใจ  
 
        ช่วงอายุ................................ป ี

สิ่งที่คาดหวังให้เกิดภาคภมูิใจ…............ 
...............................................................     
ต้องท าอย่างไร……………………….............                    

 
                                                                         ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                                                                         สิ่งที่ภาคภูมิใจ....................................................................... 
                                                                         ท าได้อย่างไร.........................................................................                     
                                                                         ท าได้แล้วรู้สึกอย่างไร............................................................ 
 
                                                       ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
                                                       สิ่งที่ภาคภูมิใจ................................................................................................. 
                                                       ท าได้อย่างไร...................................................................................................                     
                                                       ท าได้แล้วรู้สึกอยา่งไร...................................................................................... 

                                
                                    ช้ันประถมศึกษา 
                                    สิ่งที่ภาคภูมิใจ......................................................................................................................... 
                                    ท าได้อย่างไร..........................................................................................................................                     
                                    ท าได้แล้วรูส้ึกอย่างไร............................................................................................................. 
                 
                   ช้ันอนุบาล 
                  สิ่งที่ภาคภูมิใจ.............................................................................................................................................. 
                  ท าได้อย่างไร................................................................................................................................................                     
                  ท าได้แล้วรูส้ึกอย่างไร........................................................................................................................................... 
  
   ก่อนเข้าอนุบาล 
   สิ่งที่ภาคภูมิใจ........................................................................................................................................................................... 
   ท าได้อย่างไร..............................................................................................................................................................................                     
   ท าได้แล้วรูส้ึกอย่างไร............................................................................................................................................................... 
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ใบงำน  
เรื่อง สู่เป้ำหมำยชีวิต 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันระดมสมองหาเป้าหมายด้านการเรียน ด้านการประกอบอาชีพ และด้านการ
ด าเนินชีวิต พร้อมทั้งวางแผนหาแนวทางในการไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
  

เป้ำหมำยด้ำนกำรเรียน แนวทำงสู่เป้ำหมำย 

  
  

  

  
  

  

  
 
 

อุปสรรค/ปัญหำที่ท ำให้ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
  
 
 
 

 
 

แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
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เป้ำหมำยด้ำนกำรประกอบอำชีพ แนวทำงสู่เป้ำหมำย 

  
  

  

  
  

 
 

อุปสรรค/ปัญหำที่ท ำให้ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

320 

เป้ำหมำยด้ำนกำรเรียนด ำเนินชีวิต แนวทำงสู่เป้ำหมำย 

  
  

  

  
  

 
 

อุปสรรค/ปัญหำที่ท ำให้ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 
 
 
 
 

 
 
 

แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 5   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม               ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
เรื่อง  เพื่อนช่วยเพื่อน                 จ ำนวน  1  ชั่วโมง         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

การใช้หลักจิตวิทยาของกลุ่มเพ่ือนในการสร้างสัมพันธภาพ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน         
ด้วยการให้ค าปรึกษาเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน บนพ้ืนฐานการไว้วางใจ สามารถสื่อสารกันได้อย่างเปิดเผย        
ท าให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น 
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 2  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 ตระหนักในคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 
3.2 ส ารวจแววนักเรียน YC ของตนเองได้ 
3.3 อธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
 

4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) 
 4.2 การให้ค าปรึกษา 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน  

แบบวัดแววนักเรียน YC 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
 6.1  ครูน าภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นในปัจจุบันมาให้นักเรียนดู และพูดคุยสอบถามถึง
ความรู้สึกของนักเรียนที่เห็นปัญหา ตลอดจนมีวิธีการหรือแนวทางในการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอย่างไร 
หากปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึนกับเพ่ือนของนักเรียนเอง 
 6.2 นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา 
 6.3 นักเรียนชมวีดิทัศน์ขั้นตอนและเทคนิคการให้ค าปรึกษาเพ่ือน 
 6.4 นักเรียนท าแบบวัดแววนักเรียน YC และตรวจคะแนนแปลผล 
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 6.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาใบความรู้และชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ขั้นตอนและเทคนิคการให้ค าปรึกษา 
7.  สื่อ / อุปกรณ์ 

7.1 ภาพปัญหาของวัยรุ่น 
7.2 ใบความรู้ “นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา” 
7.3 วีดิทัศน์ขั้นตอนและเทคนิคการให้ค าปรึกษาเพ่ือน 
7.4 แบบวัดแววนักเรียน YC 
 

8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
 

   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบควำมรู้  
เรื่อง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ 

 

       นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (YC-Youth  Counselor)  หมายถึง นักเรียนที่โรงเรียนพิจารณาคัดสรร      
ว่าเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีจิตอาสา มีทักษะในการรับฟังและการให้
ค าปรึกษา ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น และปฏิบัติหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแก่เพ่ือนนักเรียน โดยการดูแลชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากครูแนะแนว 
       บทบำทหน้ำที่ที่  YC  ต้องตระหนัก      นักเรียนเ พ่ือนที่ปรึกษามีบทบาทในการช่วยเหลือ                      
เพ่ือนนักเรียน ซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันที่ประสบปัญหา  มีความวิตกกังวลหรือยุ่งยากล าบากใจ                 
ให้เข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจน เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาของตัวเอง และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกันและกัน นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาจึงต้องเป็นตัวแบบที่ดีของเพ่ือน สามารถช่วยให้เพ่ือนเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนด้วยกัน  
อีกทางหนึ่งด้วย 
       YC  ก็ต้องมีจรรยำบรรณ 
        1.  เคารพในศักดิ์ศรีและส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพของเพ่ือนผู้มารับค าปรึกษาและต้องระวังไม่ให้ผู้รับ
ค าปรึกษาได้รับการกระทบกระท่ังทางจิตใจ 
        2.  สัมพันธภาพในการให้ค าปรึกษาและข้อมูลที่ได้จากสัมพันธภาพนั้น จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
        3.  บันทึกต่างๆ  ในการให้ค าปรึกษารวมทั้งบันทึกจากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากแบบทดสอบ                   
เครื่องบันทึกเสียงและเอกสารอ่ืนๆ ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่จะน าไปใช้จะต้องปกปิดเอกลักษณ์ของเพ่ือน               
ผู้รับค าปรึกษา และระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่เพ่ือนผู้รับค าปรึกษาด้วย 
        4.  ควรได้ชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ ของการค าปรึกษาให้เพ่ือนผู้รับค าปรึกษาทราบ 
        5.  ในการให้ค าปรึกษาเพ่ือนนักเรียนที่ปรึกษาต้องหลีกเลี่ยงสภาพที่จะท าให้เพ่ือนผู้รับค าปรึกษา       
อยู่ในภาวะขัดแย้งในใจ 
        6.  ยุติการให้ค าปรึกษาเมื่อเพ่ือนนักเรียนที่ปรึกษาไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับค าปรึกษา               
ได้อีกต่อไป  และให้ส่งผลต่อไปพบผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมต่อไป 
        7.  หากได้รับข้อมูลที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ อ่ืน เพ่ือนนักเรียนที่ปรึกษาต้องรายงานให้แก่ผู้มีอ านาจ
เกี่ยวขอ้งในแนวทางที่ไม่เปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลจากเพ่ือนผู้รับค าปรึกษาคนใด 
        YC  ที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.  รู้จักและยอมรับตนเอง                                    2.  อดทน  ใจเย็น 
3.  จริงใจและตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่น                           4.  มีท่าทีที่เป็นมิตรและมองโลกในแง่ดี 
5.  ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นและช่างสังเกต                 6.  ใช้ค าพูดได้เหมาะสม 
7.  เป็นผู้รับฟังท่ีดี    

                         (ที่มา  http://guidance.obec.go.th/?p=1073) 

http://guidance.obec.go.th/?p=1073
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ใบงำน   
เรื่อง  แบบวัดแววนักเรียน YC 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าสอดคล้องกับความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านที่มีต่อตัว
ท่านเองและผู้อ่ืนเพียงใด  แล้วใส่เครื่องหมาย  √  ลงในประเด็นที่ตรงกับตัวนักเรียน 

 
ข้อควำม 

ระดับควำมคิดเห็น 
จริง ค่อนข้ำงจริง ค่อนข้ำง 

ไม่จริง 
ไม่จริง 

1. คนทุกคนมีคุณค่า  มีศักดิ์ศรี  และอยากเป็นคนด ี     
2. ใคร ๆ  ก็มีโอกาสผิดพลาดด้วยกันท้ังนั้น     

3. คนอ่อนแอเท่านั้นท่ีขอความช่วยเหลือจาก คนอื่น     

4. นักเรียนชอบที่จะพบปะพูดกับคนอ่ืน แม้จะเป็นคนท่ีท่านไม่
คุ้นเคย 

    

5. ใครๆ มักชอบทีจะพูดคุยกับนักเรียน     

6. นักเรียนชอบที่จะพูดมากกว่าฟงั     

7. ใครๆ มักชมนักเรยีนว่านักเรยีนเป็นคนท่ีจับความรู้สึกของคู่
สนทนาไดด้ ี

    

8. นักเรียนมักจะเก็บความรู้สึกไมค่่อยได ้     

9. ถ้านักเรียนต้องการจะช่วยใคร  นักเรียนจะช่วยอย่างเต็มที ่     

10. นักเรียนมักจะคดิหรือท าแทนคนอ่ืน  เพราะเกรงว่าผลงาน
จะออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร 

    

11. นักเรียนมักจะสั่งสอนและให้แนะน าแก่คนใกล้ชิดเสมอ     

12. นักเรียนมักจะยอมรับความผดิพลาดของคนอ่ืนได้ยาก     

13. เมื่อนักเรียนรับปากว่าจะเก็บเรื่องใดเป็นความลับนักเรยีน
สามารถท าได้ 100% 

    

14. ความคิดและการกระท าของนักเรียนไม่ค่อยเหมือนใคร     

15. รูปร่าง หน้าตา  การแต่งกาย  และท่าทางของท่านไม่น่าจะ
มีส่วนต่อความส าเร็จ หรือความลม้เหลวของ YC 

    

 
 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

325 

วิธีกำรคิดคะแนนแบบ คุณเป็นเพื่อนที่ปรึกษำได้หรือไม่ 
 

 
ข้อควำม 

ระดับควำมคิดเห็น 

จริง ค่อนข้ำง
จริง 

ค่อนข้ำง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 

1,  2,  4,  5,  7,  9,  13,  14 3 2 1 0 
3,  6,  8,  10,  11,  12,  15 0 1 2 3 

 
 

เกณฑ์กำรแปลผล 
 
คะแนนระหว่าง  31–45    หมายถึง   นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะเหมาะสมในการเป็นเพ่ือนที่ปรึกษา 

         อย่างยิ่ง  ขอแสดงความยินดี 
คะแนนระหว่าง  16–30    หมายถึง   นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดีหลายประการ เหมาะสม   

      ที่ควรพัฒนา  พยายามอีกหน่อย 
คะแนนระหว่าง  0–15     หมายถึง   ท่านควรพัฒนาคุณลักษณะส่วนตัวบางประการ เพ่ือให้มีคุณลักษณะ 
         ของ  YC  ออกแรงพยายามมากหน่อย ขอเป็นก าลังใจ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 6   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม               ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
เรื่อง  คนมีเสน่ห์                 จ ำนวน  1  ชั่วโมง         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.สำระส ำคัญ 
การพัฒนาตนเอง เป็นแนวทางการปฏิบัติที่สามารถน าทางตนเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น หรือเป็นไปตาม

แนวทางที่พึงประสงค์ของสังคม หากเป็นการพัฒนาตนเองด้วยความเต็มใจและสมัครใจ โดยปราศจาก
ความรู้สึกว่าถูกบังคับ การพัฒนาจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ง่ายและเป็นการพัฒนา                    
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล 
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 2 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

อธิบายแนวทางการพัฒนาบุคลิกของตนเองได้ 
 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 การพัฒนาตนเอง 
 4.2 การปรับปรุงบุคลิกภาพ 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน  

5.1 แบบประเมินบุคลิกภาพในแบบต่างๆ 
5.2 ใบงานเรื่อง “ปรับเปลี่ยนแก้”  

 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  

6.1 นักเรียนประเมินตนเองตามแบบประเมินบุคลิกภาพในแบบต่างๆ”  พร้อมทั้งตรวจให้คะแนน 
และสรุปผลการประเมินบุคลิกภาพของตนเอง 

6.2 นักเรียนศึกษาใบความรู้ การปรับปรุงบุคลิกภาพตนเอง  
6.3 แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละประมาณ 3 – 5 คน เพื่อร่วมกันระดมสมองหาแนวทาง 

ในการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ ตามใบงาน ปรับเปลี่ยนแก ้
6.4 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง 
6.5 ครูและนักเรียนร่วมกันซักถาม เสนอแนะ เพ่ิมเติมแนวทางการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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7.  สื่อ / อุปกรณ์ 
7.1 ใบงาน เรื่อง แบบประเมินบุคลิกภาพในแบบต่างๆ 
7.2 ใบความรู้ เรื่อง การปรับปรุงบุคลิกภาพตนเอง   
7.3 ใบงาน เรื่อง ปรับเปลี่ยนแก้  

 
8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 

 

   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบงำน  
เรื่อง แบบประเมินบุคลิกภำพแบบต่ำง ๆ 

 

คุณคิดอย่ำงไรกับตัวเอง 
 ในส่วนลึกคุณตัดสินใจว่าตัวเองเป็นคนที่ “เข้ำท่ำ” คนหนึ่งได้หรือเปล่าหรือคุณก็ยังรู้สึกผิดหวัง                 
กับตัวเองอยู่บ้าง  ค าถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณบอกได้ว่าคุณมีภาพพจน์เกี่ยวกับตัวเองเช่นไร ค าถามเหล่านี้
สร้างขึ้นโดย  ดร.แจ๊คกี้  โบสล์  นักจิตวิทยาชื่อดังแห่งมหาวิทยาลัยแอตแลนต้า เมื่อคุณตอบค าถามเหล่านี้
อย่างถี่ถ้วน  คุณจะเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น 

1. คุณเคยคิดม๊ัยว่า  อาจมีบางคนชอบคุณน้อยลง  ถ้าเขารู้อะไรเกี่ยวกับคุณมากข้ึน 
ก. คิดบ่อย ๆ 
ข. บางครั้ง 
ค. ไม่คิดเลย 

2.  เมื่อได้รับค าชมหรือยกย่อง  คุณมักรู้สึก...... 
ก. ไม่สบายใจนิดหน่อย 
ข. ปลื้มใจ 
ค. รู้สึกเหมือนถูกเย้ยมากกว่า 

3. เมื่อคุณท างานพลาด  คุณจะ...... 
ก. ปล่อยมันผ่านไปและคิดว่า  “ไม่มีใครท าอะไรได้สมบูรณ์หรอกน่า 
ข. วิตกกังวลอยู่จนกว่าจะมีคนบอกว่า  “ไม่เป็นไรหรอก” 
ค. ไม่ว่าใครจะปลอบอย่างไร  คุณจะรู้สึกเสียอกเสียใจ  และลงโทษตัวเองอยู่นั่นแหละ 

4. คุณเคยท าอะไรอย่างท้าทาย  กับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า 
ก.  เคยท้าทายตัวเองเงียบ ๆ 
ข.  เคย....เพราะอยากท าให้คนอื่นไม่สบายใจเล่น 
ค.  ท า  เมื่อสถานการณ์บางอย่างบังคับ 

5.  เมื่อคุณบังเอิญเห็นสภาพตัวเองในกระจก  หรือในตู้โชว์  ภาพที่ปรากฎแก่สายตานั้น.... 
       ก.  ดูสะดุดตากว่าที่คิดไว้ 
       ข.  สะดุดตาน้อยกว่าที่คิด 
       ค.  สะดุดตาอย่างที่คิดไว้เป๊ะเลย 
6.  เมื่อคุณ  “อู้งาน”  บ้าง  คุณจะรู้สึก 
      ก.  รู้สึกผิดและไม่สบายใจเลย 
      ข.  รู้สึกว่าตนเองท าผิดแต่ก็สนุกดี 
      ค.  ไม่รู้สึกอะไรเลย  ก็อยากท านี่ใครจะท าไม 
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7.  เมื่อคุณลองเปรียบเทียบตัวคุณกับเพ่ือนสนิท  คุณตัดสินว่าบรรดาเพื่อน ๆ คุณ 
     ก.  ดูสมาร์ทกว่าคุณ 
     ข.  สมาร์ทพอ ๆ กัน 
     ค.  ไม่มีใครสมาร์ทเท่ากับคุณสักคน 
8.  เมื่อคุณรู้ว่า  มีคนไม่ชอบขี้หน้าคุณ  คุณจะ 
     ก.  กังวลว่า  เอ๊ะ  ฉันท าผิดนะ 
     ข.  สรุปว่าเขาอิจฉาคุณ 
     ค.  ยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดา  คุณจะชนะใจใครไปหมดได้ยังไง 
9.  นกต่อไปนี้คุณชอบนกอะไรมากท่ีสุด 
    ก.  นกยูง 
    ข.  นกกระจอก 
    ค.  นกอินทรี 
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เฉลยคะแนนแบบประเมินบุคลิกภำพแบบต่ำง ๆ 

ข้อที่ ก ข ค 
1 0 1 2 

2 1 2 0 

3 1 2 0 
4 2 1 0 

5 0 2 1 
6 0 1 2 

7 0 1 2 

8 0 2 1 
9 2 0 1 

 
สรุปแปลผลแบบประเมินบุคลิกภำพแบบต่ำง ๆ 

ได้คะแนน  0 – 6 คุณมีภาพพจน์กับตัวเองชนิดที่เรียกว่า “แย่มาก” คุณไม่มีความมั่นใจอะไร              
ในตัวเองเลย คุณตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลย และคุณจะลงโทษตัวเองมากไป คนอ่ืนเขาไม่ได้                
มองคุณในแง่ลบมากมาย อย่างที่คุณคิดหรอก คุณควรรู้จักชื่นชมกับตัวเองบ้าง เมื่อท าอะไรที่ดี  ๆ                                     
หรือเข้าท่า และถ้าท าอะไรพลาดไปบ้างก็อย่าลงโทษตัวเองมากมาย พยายามแก้ตัวใหม่ดีกว่า 

ได้คะแนน 7-12 คุณมีภาพพจน์ที่ดีกับตัวเอง เป็นคนรู้จักตัวเองดี คุณเป็นคนยอมรับความจริง               
และมีความเชื่อมั่นในตัวเองดีทีเดียว 

ได้คะแนน 13-18 คุณหลงตัวเองมากไปแล้วล่ะ คุณมักคิดว่าคุณเหนือกว่าคนอ่ืนไปซะทุกเรื่อง               
น้อย ๆ หน่อยเถอะ ไม่มีใครท าอะไรได้ดีเยี่ยมไปซะทุกอย่างหรอก คุณจะมีเพ่ือนมากกว่านี้ และประสบ
ผลส าเร็จในชีวิตได้ ถ้าคุณยอมรับว่า ตัวคุณก็คือปุถุชนธรรมดาที่มีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย ยังไม่สายเกินไป 

 
 
 

 
ที่มำ:   ฉันทนิช  อัศวนนท์. พัฒนำบุคลิกภำพ. กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร. 
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ใบงำน  
เรื่อง ปรับเปลี่ยนแก้ 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการปรับปรุง 
เปลี่ ยนแปลงแก้ ไขคุณลั กษณะหรือบุคลิกภาพที่ ไม่ เหมาะสม ตามหัวข้อที่ กลุ่ ม ได้ รับมอบหมาย                         
และส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน   
 

กลุ่มที่ คุณลักษณะหรือบุคลิกภำพ 
 
กลุ่มท่ี 1  หาแนวทางวิธีการแก้ไขลักษณะ 

1. มีกลิ่นตัว 

2. มีกลิ่นปาก 

 
กลุ่มท่ี 2  หาแนวทางวิธีการแก้ไขลักษณะ 

1. ผมเหม็น  ไม่สะอาด  และเป็นรังแค 
2. หน้าตาเป็นสิวมาก 

 
กลุ่มท่ี 3  หาแนวทางวิธีการแก้ไขลักษณะ 

1. รองเท้าเหม็นอับ  และเท้าเหม็น 
2. เล็บมือสกปรก 

 
กลุ่มท่ี 4  หาแนวทางวิธีการแก้ไขลักษณะ 

1. ชอบพูดข่มขู่ดูถูกคนอื่น 

2. อารมณ์เสียเป็นนิจ 
 
กลุ่มท่ี 5  หาแนวทางวิธีการแก้ไขลักษณะ 

1. มีลักษณะชอบพูดมากกว่าฟัง 

2. หน้าตาบึ้งตึงอยู่เสมอ 

 
กลุ่มท่ี 6  หาแนวทางวิธีการแก้ไขลักษณะ 

1. ชอบต าหนิคนอ่ืน 
2. หลงตนเองไม่ยกย่องคนอ่ืน 

 
กลุ่มท่ี 7  หาแนวทางวิธีการแก้ไขลักษณะ 

1. พูดเสียงดังเกินไปและไม่ไพเราะ 

2. ชอบมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อผู้อื่น 
 
กลุ่มท่ี 8  หาแนวทางวิธีการแก้ไขลักษณะ 

1. ไม่ส ารวมกิริยาวาจา 

2. ไม่มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
กลุ่มท่ี 9  หาแนวทางวิธีการแก้ไขลักษณะ 

1. ชอบใช้จ่ายเกินตัว 

2. เป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัว  ไม่มีน้ าใจ 
 
กลุ่มท่ี 10  หาแนวทางวิธีการแก้ไขลักษณะ 

1. เสื้อผ้าไม่สะอาด  ไม่รีด 

2. เป็นผู้มีสุขภาพไม่แข็งแรง 
 
 



 
 

  

 

 

 

332 

ใบงำน   
เรื่อง “ปรับเปลี่ยนแก้” 

กลุ่มที่......... 
 

คุณลักษณะหรือบุคลิกภำพ คุณลักษณะหรือบุคลิกภำพ 
 
 

 

 
 

แนวทำงกำรพัฒนำตนเอง แนวทำงกำรพัฒนำตนเอง 
 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
…………………………………………………………….………. 
 

 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
…………………………………………………………….………. 
 

 
 
 

ปัญหำ/อุปสรรคท่ีอำจเกิดขึ้น ปัญหำ/อุปสรรคท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
............................................................................... 
 

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

 

 
 

แนวทำงแก้ไขปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไขปัญหำ/อุปสรรค 

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

 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
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ใบควำมรู้  
เรื่อง กำรปรับปรุงบุคลิกภำพ 

 

 

กำรปรับปรุงบุคลิกภำพตนเอง  หมายถึง  การพัฒนาให้ตนเองมีบุคลิกภาพเป็นไปตามแนวทาง                                  
ที่พึงประสงค์ของสังคม  เป็นเรื่องที่ท าขึ้นภายหลังที่บุคคลได้สร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยมาแล้ว                         
การที่จะปรับปรุงตนเองให้มีบุคลิกภาพดีจ าเป็นต้องเริ่มกระท าตั้งแต่วัยเด็กเพราะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่                     
ดัดยาก ถ้าบุคลิกภาพฝังรากลึกเสียแล้วก็ยากต่อการปรับปรุง   

 

ขั้นตอนกำรปรับปรุงตนเองให้มีบุคลิกภำพที่ดีมีข้ันตอน  ดังนี้ 
1. ส ำรวจตนเอง คือ การที่บุคคลส ารวจตรวจสอบบุคลิกภาพของตนเอง  เพ่ือให้รู้ว่าตนเอง              

มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง เป็นที่ต้องการของสังคมหรือไม่ ซี่งการส ารวจตนเองท าได้ 2 ทาง คือ 
        1.1  การวิเคราะห์ตนเอง คือ ตรวจสอบเพื่อประเมินบุคลิกภาพของตนเองว่าควรจะปรับปรุงใน
ส่วนใด  โดยไม่เข้าข้างตนเอง 

       1.2  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นการมองของคนอ่ืน เพ่ือที่จะได้แก้ไขข้อบกพร่องต่อไป 
2.  พัฒนำและปรับปรุงบุคลิกภำพ เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตนเองมาตรวจสอบ              

ถ้าพบข้อบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไขโดยมองหาลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วพยายามเตือนตนให้ทิ้งบุคลิกภาพ
เดิมที่บกพร่อง  การปรับปรุงบุคลิกภาพต้องใช้ความตั้งใจจริงแม้จะใช้เวลาก็ตามก็ต้องอดทนและเอาใจใส่             
เป็นพิเศษเพ่ือที่เราจะได้เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพท่ีดีเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 

กำรปรับปรุงลักษณะอุปนิสัยตนเอง 
การปรับปรุงลักษณะนิสัยของตนเองจะท าให้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสบายใจ ดังนั้น                 

จึงต้องอาศัยการฝึกฝนปรับปรุงเกี่ยวกับกิริยาท่าทางและลักษณะนิสัยส่วนตัวของตนเอง  ดังนี้ 
1.  กำรมอง จะต้องมองด้วยความรัก ความเมตตา ศรัทธา อย่ามองคนด้วยหางตา 
2.  กำรแต่งกำย ไม่จ าเป็นต้องใช้เสื้อผ้าราคาแพง แต่ควรค านึงถึงความสุภาพความ 

เหมาะสมและความสะอาด ทั้งร่างกาย เสื้อผ้าและเครื่องประดับ   
3. กิริยำท่ำทำง ต้องค านึงถึงความสุภาพ ส ารวม ไม่ว่าจะเป็นการเดิน ยืน นั่ง การรับประทาน

อาหาร ต้องเป็นไปอย่างนิ่มนวล ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป 
4.  สุขภำพดี ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  เพราะสุขภาพ              

เป็นส่วนส าคัญในการสร้างบุคลิกภาพด้วย 
5. ทักษะในกำรท ำงำน คือ จะต้องมีความช านาญ คล่องแคล่ว ว่องไว มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา                   

มีสมาธิ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
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6. อุปนิสัย  โดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยใหม่  ควรมีการปรับปรุงแก้ไขอุปนิสัยตนเอง ดังนี้ 
6.1 ไม่ท าอะไรแต่ใจตนเอง 
6.2 อย่าต่อปากต่อค ากับผู้ใหญ่ 
6.3 รู้จักขอโทษและยอมรับผิด 
6.4 ต้องรู้จักทักทายกัน 
6.5 ต้องช่วยเหลือและมีน้ าใจไมตรีต่อบุคคลอ่ืน 
6.6 ค าขอบคุณ  ไม่ควรละเลยกล่าวค าขอบคุณเมื่อผู้อ่ืนมีน้ าใจให้ความช่วยเหลือแม้เป็นเรื่อง

เพียงเล็กน้อยก็ตาม 
6.7 รอยยิ้มและอัธยาศัยไมตรี 
6.8 ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
6.9 ไม่ควรละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
6.10 ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา 
 

ที่มำ:  สำมำรถ  มีศรี,  ปรำณี  คงวัฒนะ, และอำรีย์  กำฬภักดี. (2546). มำรยำทและกำรสมำคม. กรุงเทพฯ: ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดแสงจันทร์กำรพิมพ์. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 7   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
เรื่อง  สะท้อนตนเอง                  จ ำนวน  2  ชั่วโมง                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.สำระส ำคัญ 
มนุษย์ทุกคนย่อมมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัด การที่เรามีมุมมองในการมองในแง่ที่ดี ย่อมจะก่อให้                    

เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม รวมถึงการได้ชื่นชมตนเองก็จะท าให้ตนเองเกิดความภาคภูมิใจ         
มีความม่ันใจในตนเอง หรือการได้ชื่นชมผู้อื่นก็จะท าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 2 รกัและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกคุณลักษณะที่ดีที่ควรพัฒนาและข้อจ ากัดของตนเองและผู้อ่ืน 
3.2 ชื่นชมข้อดีและยอมรับข้อจ ากัดของตนเองและผู้อื่น 
3.3 วิเคราะห์พฤติกรรมที่ส่งเสริมให้แสดงออกถึงลักษณะที่ดีของตัวเองได้ 

 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 

4.1 การยอมรับตนเองและผู้อ่ืน 
 4.2 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน (ถ้ำมี) 

5.1 ใบงาน เรื่อง “สัญลักษณ์ประจ าตัวฉัน” 
5.2 ใบงานที่ เรื่อง “คุณค่าแห่งตน” 

 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
 ชั่วโมงท่ี 1 

6.1 นักเรียนวาดภาพสัญลักษณ์ประจ าตัวที่แสดงออกถึงลักษณะนิสัยของตน  พร้อมระบุความหมาย 
รายละเอียดตามใบงานเรื่อง สัญลักษณ์ประจ าตัวฉัน 

6.2 ครูน าภาพสัญลักษณ์ประจ าตัวของนักเรียนแต่ละคนมาสลับแล้วแลกเปลี่ยนให้เพ่ือน 

ของนักเรียนวิเคราะห์ลักษณะนิสัยที่ดีจากภาพที่ได้รับ และเขียนลงในใบงาน 
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   6.3 นักเรียนได้รับภาพสัญลักษณ์ประจ าของตนเองคืน ครูให้นักเรียนทุกคนออกมาน าเสนอภาพสัญลักษณ์
ประจ าตัวของตน พร้อมบอกความรู้สึกที่เพ่ือนได้เขียนคุณลักษณะที่ดี/ชื่นชมภาพสัญลักษณ์ประจ าตัวของตน 

6.4 นักเรียนศึกษาใบความรู้ การยอมรับความสามารถผู้อื่น 
6.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการยอมรับความสามารถของตนเอง 

และผู้อ่ืน รวมทั้งการชื่นชมตนเองและผู้อ่ืนว่าส่งผลดีทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ชั่วโมงท่ี 2 

6.6 ครูทบทวนพูดคุยเกี่ยวกับการยอมรับความสามารถของผู้อื่นจากการศึกษาใบความรู้ของชั่วโมงที่ผ่านมา 
 6.7 ครูแจกซองจดหมายให้แก่นักเรียนคนละ 1 ซอง และกระดาษแผ่นเล็กเท่าจ านวนนักเรียน และให้
นักเรียนเขียนชื่อตนเองลงหน้าซองจดหมาย 
 6.8 นักเรียนส่งซองจดหมายของตนเองไปทางด้านขวามือ และให้นักเรียนที่ได้รับซองจดหมายเขียน
ความดีหรือลักษณะนิสัยที่ดีของเพ่ือนตามชื่อบนหน้าซองจดหมายและน ากระดาษที่เขียนใส่ในซองจดหมาย
และส่งต่อทางด้านขวามือต่อไปเรื่อยๆ จนส่งกลับถึงตนเอง 
 6.9 เมื่อนักเรียนได้รับซองจดหมายของตนเองกลับคืนมาแล้ว ให้นักเรียนเขียนความดีหรือลักษณะ
นิสัยที่ดีของตนและใส่ในซองเช่นกัน 
 6.10 นักเรียนเปิดซองจดหมายของตน และเขียนสรุปความดีหรือลักษณะนิสัยที่ดีของตนพร้อม
วิเคราะห์พฤติกรรมของตนลงในใบงาน คุณค่าแห่งตน 
  6.11 อาสานักเรียนประมาณ 3  คน ออกมาน าเสนอผลงานคุณค่าแห่งตน 
  6.12 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นย่อมท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
7. สื่อ / อุปกรณ์ 

7.1 ใบงาน สัญลักษณ์ประจ าตัวฉัน 
7.2 ใบงาน คุณค่าแห่งตน 
7.3 ใบความรู้ เรื่อง การยอมรับความสามารถผู้อ่ืน 
7.4 ซองจดหมาย  
7.5 กระดาษ  

8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
 

   8.2 เครื่องมือ 
         -    
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   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบงำน  
เรื่อง สัญลักษณ์ประจ ำตัวฉัน 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพสัญลักษณ์ท่ีแสดงออกถึงลักษณะนิสัยของตนเอง จ านวน 1 รูป พร้อมระบุ
เหตุผลประกอบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ชื่อภาพ................................................................................ 
ความหมายของภาพ/เหตุผลที่วาด ที่บ่งบอกลักษณะที่ดีของตนเอง คือ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
..... 
 
 
วิเคราะห์ลักษณะนิสัยท่ีดีจากภาพ (ความคิดเห็นของเพื่อน) 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
..... 
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ใบงำนที่ 2 

“คุณค่ำแห่งตน” 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนความดีหรือลักษณะนิสัยที่ดีของตน  พร้อมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมที่ส่งเสริม                
ให้แสดงออกในลักษณะที่ดีของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความดีหรือคุณลักษณะที่ดีของฉัน 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 

 

พฤติกรรมที่ส่งเสริมให้แสดงออกในลักษณะที่ดีของตนเอง 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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ใบควำมรู้ 
 

ใบควำมรู้ 
เรื่อง กำรยอมรับควำมสำมำรถผู้อ่ืน 

 
            มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนเข้าใจและยอมรับในความสามารถของตนเอง ดังนั้นการที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืนจึงต้องเข้าใจและยอมรับในความสามารถของผู้อ่ืนด้วย เมื่อใดก็ตามเม่ือสังคมยอมรับ
ในความสามารถของผู้นั้นแล้ว เขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น 
เมื่อท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ก็ต้องให้เขามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้น ทั้งการท างาน และสังคม เช่น ให้เขา               
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่างๆให้เขารู้สึกว่า เขามีความส าคัญในความส าเร็จ                              
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
            แนวทางในการยอมรับความสามารถของผู้อื่นเพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข คือ  

1.  ยอมรับในควำมแตกต่ำงของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เราจะพบว่า
เราไม่สามารถค้นหาสิ่งที่มีความเหมือนหรือแทนที่กันได้หมดทั้งความคิดความรู้สึก  และการกระท า                    
มนุษย์ทุกคนแตกต่างกันอาจจะมากหรือน้อย ทั้งในด้านของสถานภาพ ภูมิหลัง ค่านิยม การอบรมเลี้ยงดู              
จากครอบครัว โรงเรียนฯลฯ หากเรายอมรับหลักการนี้ เราจะคาดหวังให้ผู้อื่นเป็นอย่างเราน้อยลง 
 2. ยอมรับในควำมสำมำรถของมนุษย์  มนุษย์พยายามที่จะพัฒนาตนเองไปสู่สิ่งที่ดีอยู่ เสมอ                      
แต่บางครั้งขาดโอกาส ขาดความรู้และขาดแรงกระตุ้น ดังนั้นจึงพบว่าหากได้มีโอกาสแก่เขา เช่น การเปิด
โอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจของกลุ่ม กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ก็ท าให้กลุ่มได้รับประโยชน์
จากความสามารถดังกล่าวของเขาที่อาจถูกละเลยไป เช่น คนพิการที่เล่นดนตรีเก่ง เกษตรกร  ที่มีฝีมือ                     
ในการท างานหัตถศิลป์ เป็นต้น ดังนั้นหากการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นไปด้วยความสัมพันธ์ที่มีการเปิดโอกาส
ให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็น ความสามารถก็จะเกิดความรู้สึกดีต่อกัน ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
 3. ยอมรับในศักดิ์ศรี  และความเท่าเทียมกันของมนุษย์ บุคคลทุกคนมีความนับถือตนเอง                       
และมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นพ้ืนฐาน การเปลี่ยนแปลงความคิด  การกระท าใดก็ตามก็จะเริ่มต้น                   
จากความต้องการของคนๆนั้นเป็นส าคัญ โดยเขาจะต้องตระหนักและตัดสินใจด้วยตนเอง ดังนั้นหากต้องการ
ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราและผู้อ่ืนเป็นไปด้วยดี  ควรเริ่มต้นจากการยอมรับศักดิ์ศรี และไม่ใช้ค าพูดหรือ
กิริยาในอันที่จะลดคุณค่า ศักดิ์ศรีของผู้ อ่ืน เช่นค าพูดในเชิงต าหนิที่ ไม่มี พ้ืนฐานมาจากความห่วงใย                  
ค าพูดเชิงสอบสวนที่เป็นค าถามปลายปิดโดยมุ่งให้ผู้อ่ืนตอบเพียงว่าใช่หรือไม่ใช่มากกว่าจะแสดงความคิดเห็น 
เป็นต้น 

 
 

ที่มำ:  อัจฉรำ  นวจินดำ และคนอื่นๆ. (2542). ศิลปะกำรด ำเนินชีวิต. กรุงเทพ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์ นัลพับลิเคชั่น. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 8   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม               ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
เรื่อง  อำรมณ์ของฉัน                จ ำนวน  2  ชั่วโมง         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. สำระส ำคัญ 
คนส่วนใหญ่ด าเนินช ีว ิตภายใต ้อ ิทธ ิพลของอารมณ ์และความรู ้ส ึก เพราะอารมณ ์เป ็น        

พล ัง ผล ักด ันให ้เก ิดพฤติกรรม คนที่ม ีวุฒิภาวะทางอารมณ ์จะม ีการแสดงออกทางอารมณ ์ที ่เหมาะสม               
อ ันจะท าให ้ตนเองและผู ้อ ื่นเป ็นส ุข เนื่องจากมีความเข ้าใจอารมณ์และความต ้องการในช ีว ิตตนเอง เข ้าใจ
อารมณ์ ความรู ้ส ึกของผู ้อ ื ่น และสามารถแสดงออกมาได้ อย ่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถแก ้ป ัญหา                  
ท ี่เก ิดขึ้นจากความข ัดแย ้งในใจหร ือป ัญหาที่เก ิดขึ้นจากการขัดแย ้งก ับผู ้อ ื่น การฝ ึกสต ิเป ็นวิธ ีการที่ช่วยให ้ม ี
จ ิตใจที่สงบ แน ่วแน่ อยู ่ก ับต ัวเอง รู ้จ ักการควบค ุมอารมณ ์ของตนเอง มีสติคิดไตร่ตรอง ช่วยให้เก ิดอารมณ ์            
ที่สบาย เมื ่อม ีจ ิตใจสบาย จะช่วยให ้บ ุคคลใจเย ็น รู ้จ ักควบค ุมอารมณ์ ม ีความอดทน และม ีความเพ ียร
พยายามในการ เผช ิญและฟ ันฝ ่าอ ุปสรรค  อ ีกทั ้งม ีจร ิยธรรม แสดงออกทางพฤต ิกรรม ที ่ส ่งผล                     
ต่อการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม ดังนั้นนักเรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์  
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 3 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
       3.1. สังเกตและรับรู้อารมณ์ทางบวกและทางลบของตนเอง 
      3.2 วิเคราะห์สาเหตุของอารมณ์ทางบวกและทางลบของตนเอง 
       3.3 ระบุผลกระทบของอารมณ์ทางลบและความเครียดที่มีผลต่อตนเองและผู้อื่น 
       3.4 ปฏิบัติตนในการจัดการอารมณ์ทางลบและความเครียดได้อย่างเหมาะสม 
       3.5 แสดงออกทางอารมณ์ทางบวกและลบได้อย่างเหมาะสม 
 
4. สำระกำรเรียนรู้     
        4.1 การสังเกต วิเคราะห์สาเหตุ และการแสดงออกด้าน ความรู้สึกและอารมณ์    
        4.2 แนวทางควบคุมอารมณ์ เพ่ือแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม  
        4.3 การฝึกสติเพื่อไวต่อการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง 
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5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน       
       ใบงาน เรื่อง สิ่งที่ฉันเรียนรู้ 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม    
        ชั่วโมงท่ี 1 
 6.1 ครูขออาสาสมัครนักเรียนออกมาสาธิตกิจกรรม จ านวน 3 คน 
                 คนที่ 1 เป่าลูกโป่ง  ให้ได้ขนาด ปานกลาง  
                 ตนที่ 2 เป่าลูกโป่งให้ได้ขนาดใหญ่ 
                 คนที่ 3 เป่าลูกโป่ง ให้ใหญ่ที่สุดจนกระท่ังลูกโปงแตก    
 6.2 ครูเอ้ืออ านวยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยการใช้ค าถาม เช่น  
      - นักเรียนคิดว่าลมที่เป่าเข้าไปในลูกโป่งเปรียบเหมือนอะไรได้บ้าง     
และ หลังจากนักเรียนตอบอย่างหลากหลาย ครูตั้งประเด็น เปรียบเทียบลมในลูกโป่งกับอารมณ์และความรู้สึก
ต่างๆ ที่สะสมในใจ     

6.3 ให้นักเรียน คนที่ 1 และ 2 ปล่อยลูกโป่งให้พุ่งไปข้างหน้า (ลูกโป่งที่มีขนาดปานกลาง จะพุ่งไป
ข้างหน้า ได้  ในขณะที่ลูกโป่งที่อัดแน่นด้วยลม จะพุ่งออกไปอย่างไร้ทิศทาง) 
          6.4 ครูเอ้ืออ านวยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรม โดยการใช้ค าถาม เช่น เมื่อความรู้สึกที่สะสม
มากๆ จนเป็นอารมณ์ต่างๆ จะมีผลอย่างไร และอารมณ์ทางบวกและลบมีผลเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร   
          6.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป โดยครูเชื่อมโยงประเด็น ให้มีความชัดเจนว่าการที่คนมีการสะสม
ความรู้สึกและอารมณ์ ต่างๆ ทั้งบวกและลบเอาไว้มากๆ จะท าให้ยากล าบากในการควบคุมการแสดงออกของ
ตนเองให้เหมาะสม เปรียบเหมือนลูกโป่งที่สะสมลมไว้มาก ก็พุ่งไปอย่างไร้ทิศทางหรือหากไม่รู้ตัวก็ยิ่งเป็น
ผลเสียมาก เหมือนกับลูกโป่งที่แตก (ถามความรู้สึกของนักเรียนในชั้นว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อลูกโป่งแตก)                       
ดังนั้นนกัเรียนจึงควรฝึกฝนสังเกต รับรู้ และตระหนักถึงอารมณ์ต่างๆของตนเอง 
           6.6 นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ เรื่องความรู้สึก  
อารมณ์ ในใบงาน โดยอ่านใบความรู้ประกอบ และน าเสนอผลงานกลุ่ม (ส าหรับอารมณ์ทางบวก ครูควรช่วยให้
นักเรียน พิจารณาการแสดงออกท่ีเหมาะสม /ไม่เหมาะสม หรือสภาวะที่บางคนแสดงอารมณ์แบบขาดสติ) 
  6.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน  และ แนวทางน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
     ชั่วโมงท่ี 2 
           6.8 ครูเอ้ืออ านวยให้นักเรียนทบทวนบทเรียน จากคาบที่แล้ว และเชื่อมโยงน าเข้าสู่กิจกรรม                 
การฝึกสติ เพ่ือให้ไวต่อการรับรู้ความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน  
           6.9 เล่นเกมปลาดุก-ปลาช่อน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
           6.10 ให้นักเรียนบอกวิธีการเล่นที่ชนะ แล้วเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการมีสติ               
ในการเล่น คอืการตื่นรู้ในสถานการณ์ขณะนั้น รับรู้สถานการณ์ท่ีมากระตุ้น และโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง  
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           6.11  ครูใช้ค าถามเพ่ือให้นักเรียนทบทวนสภาวะของร่างกาย จิตใจในขณะเล่นเกม (สภาวะมีสติ)             
ว่าเป็นอย่างไร และชี้ให้เห็นว่า สภาวะเหล่านั้น จะเกิดเป็นอัตโนมัติ ยิ่งหากฝึกฝนมากเท่าไร ก็จะมีสติ             
ได้เร็วขึ้น เป็นผลดีต่อตนเองในการตอบสนองสิ่งเร้าต่าง  ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับรู้ความรู้สึก                        
และอารมณ์ของตนเอง เพ่ือให้สามารถควบคุมตนเองให้มีการแสดงออกที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้การมีสติ                
เป็นเรื่องของทักษะที่ต้องหมั่นฝึกฝน 
          6.12 ให้นักเรียนฝึกสติ (ด้วยวิธีต่างๆ ตามสื่อครูน าการฝึกเองตามวิธีการของครู) 
          6.13 ครูเอ้ืออ านวยให้ นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกสติ  ความรู้สึก การเรียนรู้ที่ได้จาก
การฝึกสรุปวิธีการที่เหมาะสมส าหรับตนเอง  และสรุปลงในใบสรุปผลการเรียนรู้ของแต่ละคน 
          6.14 ครูแสดงความชื่นชม และ ให้ก าลังใจ พร้อมทั้ง ชักชวนให้นักเรียนน าไปฝึกด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง         
 
7.  สื่อ / อุปกรณ์ 
        7.1 ลูกโป่ง จ านวน   3 -6  ชิน้     
        7.2 ใบงาน เรื่อง ความรู้สึกและอารมณ์ของฉัน 
        7.3 ใบความรู้  เรื่อง อารมณ์และการควบคุมอารมณ์ 
        7.4 ใบความรู้ส าหรับครู เรื่อง ปลาช่อนปลาดุก 
      7.5 ใบงาน เรื่อง สิ่งที่ฉันเรียนรู้ 
 7.6 ใบความรู้ส าหรับครู เรื่อง การฝึกสมาธิ 
 7.7 ใบงาน เรื่อง แบบวัดความเครียดของกรมสุขภาพจิต 
 7.8 ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์ผลจากการส ารวจความเครียด 
 7.9 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ทักษะการก าจัดความเครียด 
 7.10 วีดิทัศน์ 

7.10.1 ฉันมีความสุขเล็ก ๆ ในใจฉัน   
https://www.youtube.com/watch?v=SGviROEgTDI 
7.10.2 หนังสั้นทักษะก าจัดความเครียด      
https://www.youtube.com/watch?v=qOBYM1JxsGU 
7.10.3 การจัดการความเครียดในวัยรุ่น   
https://www.youtube.com/watch?v=FbcCvSuAnLw 
7.10.4 ความเครียด 
https://www.youtube.com/watch?v=Vkt4xdjtdaE&t=19s 
7.10.5 ฝึกหายใจคลายเครียด 
https://www.youtube.com/watch?v=j2nB3nGfFMk&t=45s 
7.10.6 เพลงความสุขเล็ก ๆ 

https://www.youtube.com/watch?v=hGUGqLy46l0
https://www.youtube.com/watch?v=qOBYM1JxsGUKMGH-cgUHXY
https://www.youtube.com/watch?v=FbcCvSuAnLw
https://www.youtube.com/watch?v=Vkt4xdjtdaE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v
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8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
 

   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 
ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบงำน   
เรื่อง ควำมรู้สึกและอำรมณ์ของฉัน 

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าแนะน า 

นักเรียนแต่ละคนล้วน มีประสบการณ์ในการเกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ  อยู่เป็นประจ า          
ซึ่ งกิจกรรมนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักเรียนล้วนมีความหมายและเป็นตัวอย่ าง                    
เพ่ือให้เพ่ือนๆ เรียนรู้    

 
  1. ให้สมาชิกร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความรู้สึกและอารมณ์ที่มักจะเกิ ดขึ้นกับตัว                 
ของนักเรียนแต่ละคน และรวบรวมสรุปลงในใบงานพร้อมวิเคราะห์ว่า 

-อารมณ์ด้านบวก  (เป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็นอารมณ์ท่ีพึงประสงค์  อยากให้เกิด )  
-อารมณ์ด้านลบ  (เป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็นอารมณ์ทีไม่พึงประสงค์ ไม่อยากให้เกิด)  

 

อารมณ์ /ความรู้สึก ด้านบวก ด้านลบ 
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2. ให้สมาชิกร่วมกันเลือกความรู้สึก /อารมณ์ ด้านบวกและลบ อย่างละ 1 อารมณ์ ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่
มีความส าคัญ หากมีการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม ก็อาจท าให้เกิดผลเสียต่อตนเองและ/ หรือผู้อ่ืน ควรน ามา
ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ร่ ว ม กั น ห า วิ ธี แ ก้ ไ ข  แ ล ะ พั ฒ น า ต น เ อ ง  แ ล ะ ร่ ว ม กั น แ ล ก เ ป ลี่ ย น ป ร ะส บ ก า ร ณ์                                           
ข้อมูลเพ่ือให้ได้ค าตอบในตารางที่ก าหนด 

ตัวอย่าง
ความรู้สึก/
อารมณ ์(ท่ี
เลือกมา
ศึกษา) 

ตัวกระตุ้น 
(เหตุการณ์  
บุคคล ที่เกิดขึ้น 
กับตัวนักเรียน 
แล้วเกิดมี
ความรู้สึก/
อารมณ์) 

ความคิด 
ที่เกิดจากการ
ได้รับการ
กระตุ้น 

กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงร่ำงกำย 

การ
แสดงออก 

การ
แสดงออก
มีผลต่อ
ตนเอง
(อย่างไร 

บ้าง) 

การ
แสดงออก
มีผลต่อ
ผู้อื่น

(อย่างไร 
บ้าง) 

 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

      

 
แนวทางการแก้ไขการแสดงออกทางอารมณ์ให้เหมาะสม 
อารมณ…์…………………………………………………………………………………………………………………….........……….......... 
แนวทางแก้ไข
.......................................................................................................... ....................................................................
....................................................................... ....................................................................................................... 
อารมณ…์………………………………………………………………………………………………………………………………..........……. 
แนวทางการแก้ไข............................................................................................ ..................................................... 
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            อารมณ์  หมายถึง การแสดงออกของภาวะจิตใจที่ได้รับการกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดมีการ
แสดงออกต่อสิ่งที่มากระตุ้น  อารมณ์สามารถจ าแนกออกได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ 

           1. อารมณ์สุข   คือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความสบายใจ หรือ ได้รับความสมหวัง 

           2. อารมณ์ทุกข์  คือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สบายใจ หรือ ได้รับความไม่สมหวัง 

ผลแห่งอารมณ์ ไม่ว่าอารมณ์สุข หรือ อารมณ์ทุกข์ จะท าให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจากปกติและจะมีการ
แสดงออกของพฤติกรรมและความรู้สึกตามอารมณ์ที่เกิดขึ้น 

1. องค์ประกอบของอำรมณ์ 

                อารมณ์จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ  คือ 

            1 .  องค์ประกอบด้ านสรี ระ  (Physiological  dimension)  หมายถึ ง  การ เปลี่ ยนแปลง                      
ต่าง ๆ ทางร่างกายที่จะต้องเกิดขึ้นควบคู่กับปฏิกิริยาทางอารมณ์  เช่น หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออก                       
ตามร่างกาย หรือใบหน้าร้อนผ่าว เป็นต้น อารมณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระได้มากที่สุด                   
คือ อารมณ์กลัว และอารมณ์โกรธ อารมณ์กลัวจะก่อให้ เกิดการหลั่ งของฮอร์โมน แอดรีนาลีน                    
จากต่อมแอดรีนัล (Adrenal gland)  ส่วนอารมณ์โกรธจะก่อให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมนนอร์แอดรีนาลีน 
(Noradrenalin)  

             2 .องค์ ประกอบทางด้ านการนึ กคิ ด (Cognitive dimension)  หมายถึ ง  การมี ปฏิ กิ ริ ยา                                        
ด้านจิตใจที่เกิดขึ้นต่อสถานการณ์ที่ก าลังเป็นอยู่และเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมา เช่น ชอบ-ไม่ชอบ หรือ ถูกใจ - ไม่
ถูกใจ  เป็นต้น 

             3.องค์ประกอบทางด้านการมีประสบการณ์  (Experiential dimension) หมายถึง การเรียนรู้                       
ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลซึ่งจะมีความแตกต่างกันไป 

              อารมณ์เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสและสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน แต่เราสามารถรู้สึกถึงสภาวะ
ทางอารมณ์ของบุคคลที่ แวดล้อมเราอยู่ ได้  เช่น  อาจสังเกตได้จากพฤติกรรมที่มิ ได้แสดงออก                            
เป็นภาษาหรือค าพูด (Nonverbal language) เช่น การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง แต่อาจเกิดความสับสน
ในการตีความหมายได้  เพราะสังคมแต่ละแห่งอาจมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่  ไม่เหมือนกัน อารมณ์ของ
มนุษย์จะเริ่มมีขึ้นนับตั้งแต่เกิด ซึ่งนักจิตวิทยาพบว่าอารมณ์แรกของมนุษย์นั้นคือ อารมณ์ตื่นเต้น ทารก
อายุ 3 เดือน จะมีเพียงอารมณ์เศร้า และอารมณ์ดีใจ ส่วนอารมณ์ที่มีความสลับซับซ้อนจะปรากฏมากขึ้น
ตามวุฒิภาวะ อารมณ์ก้าวร้าวและรุนแรงเป็นผลมาจากการที่บุคคลเกิดความคับข้องใจหรือ ดังนั้นมนุษย์   
ทุกคนจึงต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมอารมณ์ของตนให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่สังคม แต่ละแห่งได้ก าหนดไว้              
ก็จะท าให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น 

ใบความรู้ 
เรื่อง อารมณ์และการควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) 
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2. กำรควบคุมอำรมณ์และกำรจัดกำรอำรมณ์                 

              GOLEMAN เสนอวิธีพัฒนาอารมณ์ได้เนอแนะวิธีพัฒนาอารมณ์ไว้ 5 ประการ 
1. การรู้จักอารมณ์ของตนเองเป็นองค์ประกอบส าคัญเบื้องต้นที่จะน าไปสู่การควบคุมอารมณ์              

และการแสดงออกที่เหมาะสม การรู้จักอารมณ์ของตนเอง เริ่มจากการรู้ตัวหรือมีสติ ซึ่งตามปกติเมื่อคน             
เกิดอารมณ์ใดๆขึ้นจะตกอยู่ ในภาวะใดภาวะหนึ่ ง ใน 3 ภาวะ ได้แก่ การถูกครอบง าด้วยอารมณ์                          
ไม่สามารถฝืนอารมณ์ได้และแสดงพฤติกรรมไปตามสภาพอารมณ์ การไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือ
ละเลยไม่สนใจเพ่ือบรรเทาการแสดงอารมณ์ และการรู้เท่าทันอารมณ์ ซึ่งการรู้ตัวนี้จะมีพลังเหนือความรู้สึก
และอารมณ์ที่ไม่ดีต่าง ๆ รู้ว่าในสภาพนี้ ควรจะท าเช่นไรจึงจะเหมาะสมที่สุด แนวทางพัฒนาการรับรู้อารมณ์
ของตนเอง มีดังต่อไปนี้ 

  1.1 ให้ เวลาทบทวนอารมณ์ของตนเอง ทบทวนลักษณะการแสดงออกของอารมณ์ และ                   
ผลย้อนกลับของการแสดงออกนั้น ว่ารู้สึกพอใจ/ไม่พอใจ คิดว่าเหมาะสม/ไม่เหมาะสม ถ้ารู้สึกพอใจ และคิดว่า
เหมาะสมแล้ว ต้องแน่ใจว่าไม่ได้เข้าข้างตัวเอง 

  1.2 ฝึกการรู้ตัวอยู่เสมอ มีสติอยู่กับตัว  โดยรู้ตัวว่าก าลังรู้สึกอย่างไร คิดอย่างไรกับความรู้สึกนั้น 
และความคิด ความรู้สึกนั้น มีผลอย่างไรต่อการอสดงออกของตนเอง 
         2. การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง เป็นความสามารถควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์
ทั้งดีและไม่ดีได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล สถานที่  เวลา และสถานการณ์ การจะจัดการกับอารมณ์                        
ได้อย่างเหมาะสมเพียงใด ขี้นอยู่กับการสามารถควบคุมอารมณ์ ไม่แสดงออกทันที สามารถอธิบาย                
ได้อย่างสมเหตุสมผลอารมณ์ ถึงการเกิดอารมณ์ การแสดงพฤติกรรมทีมีผลย้อนกลับในทางบวก แนวทาง                  
ในการฝึกการจัดการกบัอารมณ์ของตนเอง ไดแ้ก่ 

  2.1 ทบทวนสิ่งที่ท าลงไปเพ่ือตอบสนองอารมณ์ที่เกิดขึ้น และพิจารณาผลที่ตามมา  
  2.2 เตรียมการในการแสดงอารมณ์ ฝึกสั่งตัวเองว่าจะท าอะไรหรือไม่ท าอะไร 
  2.3 ฝึกการรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นทีต่้องเก่ียวข้องในด้านดี มอง- ฟังสิ่งดี  สร้างอารมณ์ให้แจ่มใส 
  2.4  ฝึกการสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งอ่ืนที่อยู่รอบ ๆ ตัว 
  2.5 ฝึกการมองหาประโยชน์หรือโอกาสจากอุปสรรค  โดยการเปลี่ยนมุมมองในแง่ดี  โดยคิดว่าเป็น

สิ่งท้าทายและมีทางเลือกมากกว่า 1 เส้นทาง 
  2.6 ฝึกการผ่อนคลายความเครียด โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง  การจัดการอารมณ์ได้อย่าง

เหมาะสม จะท าให้สบายใจ มีผลต่อความส าเร็จ ความสุขในการท ากิจกรรมต่างๆ และ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน             
เมื่อมีเรื่องทุกข์ใจหรือเครียดควรหาคนปรึกษา การที่คนเรามีความทุกข์หรือความเครียดแล้วเก็บกดไว้                     
ในใจตนเองอยู่เสมอ เปรียบเสมือนลูกโป่งที่ถูกอัดอากาศเข้าไปเรื่อย ๆ หากไม่มีการปลดปล่อยลมออกมา               
เสียบ้าง ไม่นานลูกโป่งก็จะแตก เช่นเดียวกันหากคนเรามีแต่ความทุกข์เก็บสะสมไว้มากเกินไป  สักวันหนึ่ง         



 
 

  

 

 

 

349 

ก็อาจจะกลายเป็นโรคประสาท หรือโรคจิตต่อไปได้จึงควรปลดปล่อยความทุกข์ที่มีอยู่ออกไปเสียบ้าง                 
คนที่ ควบคุมอารมณ์ ให้ เป็นปกติ ได้ เ ร็ วจะช่ วยให้สามารถด า เนินชี วิต ได้อย่ า งมีความสุขยิ่ งขึ้น                         
และจะส่งผลให้ทุกคนที่อยู่รอบตัวมีความสุขไปด้วย 
    3. กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ตนเอง โดยการมองดีของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นว่า                 
จะอยู่กับสิ่งนั้นได้ สามารถท าได้ เพ่ือให้เกิดก าลังใจที่จะสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดี มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  แนวทาง
สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ได้แก่ 

  3.1  ทบทวนสิ่งส าคัญในชีวิต ว่ามีอะไรบ้าง ให้จัดล าดับของความต้องการ ความอยากได้                     
อยากมี ความอยากเป็น แล้วพิจารณาว่าการท่ีจะบรรลุสิ่งที่ต้องการมีความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ 

  3.2 น าความต้องการที่เป็นไปได้ และเกิดประโยชน์มาตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และวางขั้นตอนที่จะมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายนั้น 

  3.3 ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ระวังอย่าให้ไขว้เขวออกนอกเส้นทาง 

  3.4ต้องความสมบูรณ์แบบในตัวลง ไม่ ใช่ท าทุกอย่างดีที่สุด ต้องไม่มีความผิดพลาดเลย                         
ฝึกความยืดหยุ่นในอารมณ์เพ่ือไม่ให้เครียดและผิดหวังเกินไป 

  3.5 ฝึกการมองหาประโยชน์จากอุปสรรค เพ่ือสร้างความรู้สึกดีๆ ที่จะเป็นพลังให้เกิดสิ่งดีอ่ืน ๆ ต่อไป 

  3.6 ฝึกสร้างทัศนคติที่ดี หามุมมองที่ดีในเรื่องที่เราไม่พอใจ มองปัญหาเป็นการเรียนรู้ เป็นการ          
เพ่ิมพลัง และแรงจูงใจให้ตนเอง 

  3.7 หมั่นสร้างความหมายในชีวิตให้แก่ตนเอง นึกถึงสิ่งที่สร้างความภูมิใจแม้เล็ก ๆ น้อย ๆ พยายาม 

  3.8 ให้ก าลังใจตนเอง คิดว่าเราท าได้ เราจะท า และลงมือท า 

4. กำรหยั่งรู้อำรมณ์ของผู้ อ่ืน เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกเข้าใจเห็นใจผู้ อ่ืน  
สามารถปรับความสมดุลยของอารมณ์ของตนเองและการตอบสนองต่อผู้ อ่ืนได้อย่างสอดคล้องกัน                                
รู้ และเข้ าใจอารมณ์ผู้ อ่ืน จะท าให้ เรารู้ ช่องทางที่ จะโน้มน้ าว จู งใจผู้ อ่ืนให้ท าสิ่ งที่ เราต้องการได้                                   
แนวทางการหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น 
            4.1  สนใจการแสดงออกของผู้อ่ืน โดยการสังเกต สีหน้า แววตา ท่าทาง การพูด น้ าเสียง ตลอดจน         
การแสดงออกอย่างอ่ืน 
            4.2 อ่านอารมณ์และความรู้สึกจากสิ่งที่สังเกตเห็นว่าเขามีความรู้สึกอย่างไร อาจถาม แต่ต้องท าใน
สภาพที่เหมาะสม มิเช่นนั้นจะกลายเป็นการท าร้ายความรู้สึกกันได้ 
            4.3 ท าความเข้า ความรู้สึกของบุคคลตามสภาพที่เขาเผชิญอยู่ เรียกว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
            4.4 แสดงการตอบสนองอารมณ์ในท่าที่แสดงว่า เข้าใจ เห็นใจ ท าให้เกิด ความรู้สึกท่ีดีต่อกัน   
  5.   การรักษาสัมพันธภาพที่ดี   เป็นความสามารถในการอยู่ ร่ วมกัน ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน                             
โดยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ แนวทางพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพ 
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  5.1 สร้างอารมณ์ที่ดีต่อกัน ฝึกการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้ อ่ืน เข้าใจ เห็นใจผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการเริ่มต้น
ของการเกิดสัมพันธภาพที่ดี 
  5.2 ฝึกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ชัดเจน ฝึกการเป็นผู้ฟังและผู้พูด               
ที่ดี รวมทั้งค านึงถึงความรู้สึกของผู้รับการสื่อสารด้วย 
  5.3 ฝึกการมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ รู้จักการให้รับการแลกเปลี่ยนให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ส าหรับผู้เกี่ยวข้อง 
  5.4 ฝึกการให้เกียรติผู้อื่นอย่างจริงใจ ให้การยอมรับ เพราะจะท าให้ผู้อ่ืนภูมิใจและมีความรู้สึกที่ดีตอบแทนมา 
 5.5 ฝึกการแสดงความชื่อชอบ ชื่นชม และให้ก าลังใจซึ่งกันและกันตามวาระที่เหมาะสม 

 

  
 

7 อุปนิสัยของคนที่เก่งในกำรจัดกำรอำรมณ์และควำมรู้สึก 

นอกเหนือจากเรื่องความรู้ความสามารถแล้ว การจัดการด้านอารมณ์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนเก่งๆ                
จะสามารถบริหารมันได้ และเอาเข้าจริงๆ เราก็จะเห็นว่าคนที่มีความสามารถในการจัดการด้านความรู้สึกนั้น
มักจะมีความโดดเด่นกว่าคนทั่วไปพอสมควร 

เรื่องการสร้างความสามารถในการจัดการด้านอารมณ์นั้น Harvey Deutschendorf ได้เขียนบทความ
น่าสนใจใน Business Insider ถึงพฤติกรรมของคนที่เก่งในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งจะว่าไปแล้ว พฤติกรรมหรือนิสัย
ของเรานี่แหละ ที่เป็นตัวท าให้เราสามารถจัดการอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ให้ดีขึ้นได้ โดยเขาได้สรุปนิสัย
ส าคัญ 7 อย่างเอาได้ด้วยกันตามนี้ครับ 

1.  พวกเขาจะให้ความสนใจกับเรื่องในแง่บวก 

   ใด ๆ ในโลกมักมีสองด้านอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย แต่ค าถามคือเราจะเลือกมองมัน
อย่างไร การบอกว่าให้โฟกัสไปในแง่บวกไม่ได้หมายความว่าให้ปฏิเสธหรือท าเป็นไม่เห็นเรื่องร้ายๆ               
แต่มันคือการที่เราเลือกได้ว่าจะให้ความรู้สึกของเราไปผูกกับอะไร หากเป็นเรื่องร้าย เราจะมองเห็นด้านดีของ
มันได้ไหม เช่นเดียวกับเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆ แน่นอนว่านั่นท าให้เรา
เห็นได้ว่าเราสามารถควบคุมและจัดการอะไรได้นั่นเอง 

2. พวกเขาจะห้อมล้อมไปด้วยคนที่คิดบวกหรือมองโลกแง่ดี 

   ไม่ใช่แค่ตัวเราเองเท่านั้นที่ควรจะคิดในแง่ดี แต่คนรอบๆ ตัวเราเองก็มีผลกับเราเช่นกัน หากคนรอบข้างเรา
เป็นคนคิดบวก เราเองก็จะเห็นวิธีการรับมือหรือทัศนคติต่างๆ ของเขาคนเหล่านี้อยู่เสมอๆ และนั่นท าให้เราซึมซับสิ่ง
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เหล่านั้นอยู่เรื่อยๆ สิ่งที่ตามมาคือเราก็จะคิดไปในทางที่คล้ายๆ กัน ลองนึกถึงเวลาที่คุณมีปัญหาแล้วปรึกษากับเพ่ือน
ที่ใจเย็นบ่อยๆ นานๆ เข้าเราก็จะมีวิธีคิดและปรับความรู้สึกในแบบเดียวกับเขานั่นแหละ 

3. พวกเขาก็มีโหมดแข็งกร้าวได้ (ถ้าจ าเป็น) 

   แม้ว่าส่วนใหญ่เราจะมองว่าคนที่อารมณ์ดีหรือแจ่มใสมักจะเป็นคนเปิดกว้าง มนุษยสัมพันธ์ดี               
จนกลายเป็นที่เข้าหาของหลายๆ คนอยู่บ่อยๆ แต่นั่นก็ใช่ว่าพวกเขาจะโอนอ่อนไปเสียทุกเรื่อง โดยความเป็น
จริงแล้วเหล่านี้จะมีขอบเขตบางอย่างอยู่และพร้อมจะใช้ในการปฏิเสธเรื่องบางเรื่องได้เช่นกัน 

4. มองไปข้างหน้าและไม่ยึดติดกับอดีต 

   การที่เอาตัวเองคิดไปถึงเรื่องอนาคตย่อมดีกว่าการผูกตัวเองให้ยึดติดกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว              
การมองไปข้างหน้าจะท าให้รู้สึกถึงโอกาส รู้สึกถึงความหวัง ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วก็คือบทเรียนที่ท าให้เรา
เก่งขึ้น แก้ไขให้ดีขึ้น เพ่ืออนาคตที่สดใสนั่นเอง 

5. พยายามสร้างให้ชีวิตสนุก ตื่นเต้น และมีความสุข 

   คนเราเลือกจะมีความสุขได้หลายวิธี แน่นอนว่าถ้าเราปรับชีวิตของเราให้สนุกขึ้น มีสีสันมากขึ้น             
ก็จะมีส่วนช่วยให้เรามองชีวิตของเราสนุกขึ้นไปด้วย แน่นอนว่าย่อมดีกว่าการใช้ชีวิตที่น่าเบื่อ จ าเจ ไม่มีสีสันจนดึง 
ให้ความรู้สึกของเราดูหดหู่และจมดิ่งไปด้วยเป็นไหนๆ 

6. ใช้พลังชีวิตอย่างฉลาด 

   แต่ละคนก็ล้วนมีพลังชีวิตที่แตกต่างกัน คนที่เก่งเรื่องการจัดการความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเอง                   
ก็เช่นกันที่จะหาวิธีใช้พลังของตัวเองให้คุ้มค่าที่สุด ทั้งนี้เพราะพวกเขารู้ดีว่าความรู้สึกกับพลังชีวิตสัมพันธ์กันอย่างไร 
หลายๆ ครั้งอาจจะมีความรู้สึกโมโห เครียด แต่นั่นจะมีผลกับพลังชีวิตของพวกเขาเอง ฉะนั้นพวกเขาจะรู้วิธีจัดการ                 
กับปัญหาหรือความขัดแย้งต่าง  ๆได้ดีกว่าปกติและไม่ให้ความหงุดหงิด ที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกับตัวเองมากนัก 

7. เรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ 

   นิสัยร่วมของคนที่เก่งในการควบคุมอารมณ์อย่างหนึ่งคือการที่พวกเขามักจะขยันเรียนรู้และเปิดกว้างอยู่
เสมอ นั่นท าให้พวกเขามองเห็นอะไรหลายๆ อย่างที่ท าให้ขอบเขตของมุมมองของเขากว้างข้ึนกว่าเดิม และนั่น
กลายเป็นรากฐานอย่างดีที่ท าให้พวกเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น และก็ควบคุมสิ่งต่าง ๆ             
ได้มากขึ้น 

แปลและเรียบเรียงจาก 7 HABITS OF HIGHLY EMOTIONALLY INTELLIGENT PEOPLE 

https://www.nuttaputch.com/7-habbits-of-highly-iei-people/ 
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ใบควำมรู้ส ำหรับครู  
เรื่อง กำรฝึกสมำธิ 

  ค าชี้แจง  การฝึกสมาธิมีหลายวิธี ครูอาจสอนนักเรียนปฏิบัติตามที่ครูถนัด สื่อที่จัดมา ได้แก่การน าฝึก
สมาธิแบบอานาปานสติ วิดิทัศน์ โยคะภาวนา และวิดิทัศน์สอนเดินจงกรม เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตามตัว            
อย่างในสื่อ แล้วนั่งสมาธิต่อเอง ครูอาจเปิดเพลงพ่ือสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย    

1 อำนำปำนสติ 
วิธีการ ครูน าช้าๆ ให้นักเรียนหลับตา และฝึกสมาธิ  เปิดมี เพลง คลอเบาๆ หลังจากครูน าแล้ ว                                            
ให้นักเรียน  ฝึกลมหายใจ   

เริ่มต้นจากการที่เราวางเท้าราบกับพ้ืน แล้วก็วางมือราบกับหน้าตัก คอตั้ง หลังตรง การรู้สึกถึงหลัง
ตรงนี่มีส่วนส าคัญ ช่วยให้เกิดความรู้สึกถึงร่างกาย เกิดความรู้สึกถึงความมีอยู่ของอิริยาบถนั่งถ้าหากเราส ารวจ
ลงไปที่ฝ่าเท้า รู้สึกว่ายังเกร็งอยู่ ยังงออยู่ ก็แบราบเสีย ท าให้เกิดความรู้สึกอ่อนสลวย หรือเกิดความรู้สึกผ่อน
พักสบายที่ฝ่าเท้า ความรู้สึกผ่อนพักที่ฝ่าเท้านี่ ตรงนั้นจะเริ่มมีสติเข้ามาที่กายแล้ว แทนที่จะต้องเพ่งจุดใด             
จุดหนึ่ง หรือว่าแทนที่จะต้องบริกรรมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแบบเคร่งเครียด เราแค่ส ารวจฝ่าเท้าแล้ว           
ผ่อนคลายออกไป นี่ตรงนี้เข้ามาที่กายแล้ว สติมันอยู่กับเนื้อกับตัวเรียบร้อยแล้ว พอรู้สึกถึงความสบายที่ฝ่าเท้า 
ก็มารู้สึกถึงความสบายที่ฝ่ามือ ถ้าหากฝ่ามือยังก ายังเกร็ง หรือว่ามีอาการผิดปกติอย่างใดๆนี่ เราก็แค่วางฝ่ามือ
ราบกับหน้าตัก ให้เกิดความรู้สึกว่านี่เราวางจริง ๆ วางนี่ อาการวางนี่นะคนมักจะเปรียบเทียบ เอาฝ่ามือมา    
เป็นสัญลักษณ์ของการวาง เพราะว่าเวลา ก านี่มือนี่แหละ ที่ก ามากที่สุด มีมือนี่ล่ะเป็นสัญลักษณ์ทางใจที่ไม่
ยอมปล่อย ทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้สึกถึงฝ่ามือที่วางราบสบาย ตรงนี้มันเกิดความรู้สึกเหมือนปล่อย เหมือนวางข้ึนมา 
ตรงที่ฝ่าเท้ากับฝ่ามือมีความผ่อนพักสบาย คุณจะรู้สึกว่างๆ ขึ้นมา ว่างที่ฝ่าเท้า ว่างที่ฝ่ามือ มันเป็นการสั่งสม
ความว่างขึ้นมา ไล่ขึ้นมาถึงใบหน้า ลองส ารวจสังเกตดูว่า หัวคิ้วยังขมวดอยู่ไหม หรือว่าขมับยังตึง                         
อยู่ไหม ต้นคอยังเกร็งอยู่ไหม ถ้าหากว่ารู้สึกถึงอาการเกร็ง อาการตึงหรือว่าการท างานของมัดเนื้อแบบไหน 
หรือว่าจุดใด เราก็แค่รู้ไป มันจะคลายออกมาเอง เหมือนกับที่เราส ารวจฝ่ามือ ถ้าหากว่าเห็นว่ามันก าอยู่ เราแค่
แบมันออกไปวางราบมันออกไป ในอาการปล่อยวางแบบเดียวกัน กล้ามเนื้อบนใบหน้าก็เป็นแบบนั้นฉันใดก็ฉันนั้น 

เมื่อส ารวจสังเกตทั้งฝ่าเท้าฝ่ามือและทั่วทั้งใบหน้าแล้วว่ามันผ่อนคลายจริง คุณจะเกิดความรู้สึกสบาย
ทั่วทั้งตัวขึ้นมา นั่นเพราะว่า ๓ จุดนี้เป็น ๓ จุดส าคัญท่ีสุด ที่รวบรวมเอามัดเนื้ออ่ืนๆ ในร่างกายไว้ ถ้าหากว่า ๓ 
จุดนี้ผ่อนคลาย กล้ามเนื้อมันก็สบายตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของร่างกาย ตรงความรู้สึกว่าร่างกาย                
ไม่ก าไม่เกร็ง ตรงนั้นแหละที่สภาพของร่างกายอยู่ในสภาพอ่อนควร ที่จะเริ่มฝึกอานาปานสติแล้ว ที่ไล่ตั้งแต่
เท้า มือ มาจนถึงใบหน้ายังไม่ได้เข้าการฝึกอานาปานสตินะ อานาปานสติเริ่มต้นตอนที่ร่างกายมันเหมือนจะ
พร้อมแล้ว 

ถ้าหากว่าใครรู้สึกถึงอาการฟุ้งซ่าน รู้สึกถึงอาการเกร็ง รู้สึกถึงอาการไม่พร้อม ก็กลับไปไล่ส ารวจใหม่ 
ไม่ต้องพยายามบังคับจิตใจตัวเองให้สงบ ไม่ต้องพยายามสั่งตัวเองให้มีสติ แค่ส ารวจสังเกตไป ฝ่าเท้ายังเกร็งอยู่
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ไหม ฝ่ามือยังก าอยู่ไหม ใบหน้าส่วนใดส่วนหนึ่งยังมีอาการขมวด ยังมีอาการตึงอยู่ไหม แค่ส ารวจสังเกต                   
มาเท่านี้ สติมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรียบร้อย เอาล่ะพอมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรียบร้อย ร่างกายคอตั้งหลังตรง                    
มีความรู้สึกผ่อนคลายสบาย อยู่ในอาการพักท้ังตัวแบบนี้ เราแค่ส ารวจสังเกตต่อไป เหมือนถามตัวเอง จังหวะนี้
ร่างกายมีความต้องการลมหายใจเข้าไหม ไม่ใช่ไปรีบร้อน ไม่ใช่ไปพยายามบังคับ ดึงเอาลมหายใจเข้ามาทั้งๆ    
ที่ร่างกายมันยังไม่ได้เรียกร้อง ถ้าหากว่าเราดูลม โดยไม่อาศัย  ความอยากเป็นเครื่องดู แต่อาศัยความรู้                    
รู้ว่าอะไร รู้ว่าร่างกาย ถึงจังหวะที่จะต้องดึงลมหายใจเข้ามาแล้วหรือยัง ถ้าหากว่าถึงจังหวะที่ร่างกายควรจะดึง
ลมเข้ามา เราจะรู้สึกเหมือนขาด เหมือนร่างกายมันหิว หิวลมหายใจนะ ตรงนั้นเราค่อยลากเข้ามา ช้าๆ สบายๆ 
พอเข้ามาจนสุดเรารู้สึกถึงความอึดอัดทางกายเราก็ปล่อยพ่นลมหายใจ ระบายออกไปสบายๆเช่นกัน เข้ามา  
แค่ไหน ออกไปแค่นั้น เมื่อลมหายใจหยุด สิ้นสุดที่ตรงไหน อย่าพ่ึงรีบร้อนดึงลมเข้ามาทันที  ให้สังเกตดูว่า
ร่างกายนี่ตามจริงแล้วอยากจะได้ลมหายใจเข้ามาแล้วหรือยัง ถ้าหากว่ายังไม่ได้มีความต้องการลมหายใจเข้ามา 
เราก็ปล่อยให้มันนั่งนิ่งๆ สบายๆ นั่นแหละ เราจะพบว่าตอนที่ร่างกายไม่ดึงลมเข้า ไม่ระบายลมออก มันก็มีสติ
ไปอีกแบบหนึ่ง มีความรู้สึกเหมือนโปร่ง เหมือนเบา เหมือนนิ่ง เหมือนสงบ สงบจากอาการเคลื่อนไหวใดๆ จะ
อยู่ในอาการไม่ไหวติงอยู่พักหนึ่ง อาการที่นิ่งไม่ไหวติงอยู่พักหนึ่งนี่ มันท าให้เราสามารถตั้งหลัก รู้ต่อไปได้ว่า
ร่างกาย ถึงเวลาที่จะลากลมหายใจเข้ามาแล้วหรือยัง ถ้าหากว่าถึ งเวลาแล้วเราก็ลากเข้ามาตามอาการ                                     
ของร่างกาย ไม่ใช่ตามความอยากของจิตใจ พอเรารู้อยู่อย่างนี้ เห็นว่าลมหายใจเดี๋ยวก็ผ่านเข้าผ่านออก               
ผ่านเข้าผ่านออกไป จะเกิดความรู้สึกสงบขึ้นมา สงบอย่างผู้รู้ สงบอย่างผู้ดูว่าลมหายใจมันแสดงความ               
ไม่เที่ยงอยู่เดี๋ยวก็เข้า เดี๋ยวก็ออก แล้วบางทีนะเราลากเข้ายาวๆ ๒-๓ ครั้ง มันเกิดความรู้สึกอึดอัด ครั้งต่อๆ ไป 
ระลอกลมหายใจที่ต้องการมันก็สั้นลง นี่ตรงนี้มันก็เริ่มแสดงความไม่เที่ยงของลมหายใจยาวและลมหายใจสั้น 
พอสั้นไปหลายๆครั้งเข้าบางทีมันเกิดความรู้สึกหิว หิวมากขึ้น เราก็ลากลมหายใจยาวขึ้น นี่อาการ  เป็นอย่างนี้ 
เป็นอาการของธรรมชาติ ไม่ใช่อาการตามใจอยาก แต่เป็นความรู้สึกว่านี่ ธรรมชาติเขาบอกอย่างนี้ เขาเป็นไป
อย่างนี้ แล้วเรามีหน้าที่แค่เฝ้าดู เฝ้าสังเกตอยู่เฉยๆ จิตก็เกิดภาวะหนึ่งขึ้นมา “ภาวะรู้อยู่เฉยๆ” ไม่ใช่รู้แบบ
เฉื่อยชานะ รู้แบบตื่น รู้แบบมีความสว่าง เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ยังต้องพ่ึงพาลมหายใจอยู่ตลอดเวลา                  
ถึงเวลาที่ลมเข้าเราก็เห็นว่าลมเข้า ถึงเวลาที่ลมออกเราก็เห็นว่าลมออก 

ถ้าหากว่าใครเกิดความรู้สึกว่าฟุ้งซ่าน เกิดความเกร็งขึ้นมาใหม่ เราก็ส ารวจ สังเกตไล่ขึ้นมาจากฝ่าเท้า 

ฝ่ามือ แล้วก็ใบหน้านะ ก็จะกลับเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนเดิม เหมือนตอนเริ่ม ท าบ่อยเท่าที่มันจ าเป็น   

ท าบ่อยเท่าที่เราจะเห็น ความฟุ้งซ่านหรือว่าความเกร็ง ความก า อาการขมวด อาการตึง เราเห็นอาการอะไร            

ก็แล้วแต่ ที่ปรากฏอยู่กับร่างกายที่เป็นอาการผิดปกติ ไปจากภาวะพร้อมจะท าสมาธินี่ เราก็ไล่ส ารวจ สังเกต  

มาเลย ตั้งแต่ฝ่าเท้า ขึ้นมาฝ่ามือ แล้วก็ใบหน้า พอเราเห็นถึงความไม่เที่ยงของลมหายใจ สิ่งที่จะได้ขึ้นมาเป็น

ตัวตั้ง เป็นหลักตั้งของการเจริญสติ ก็คือจิต จิตที่ว่างจากอุปาทานเป็นแวบๆ ถึงแม้ว่าจะท าเป็นครั้งแรก                 

แต่หากท าถูกทางท าได้อย่างตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งเข็มทิศไว้ให้นะ เราก็จะรู้สึกขึ้นมาอย่างน้อย                   

ชั่วแวบหนึ่ง ชั่วขณะหนึ่งที่จิตนิ่ง มีความสว่าง มีความสงบ มีความสบาย พร้อมรู้ พร้อมที่จะตื่น 
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2. โยคะภำวนำ 
วิธีการ  ครูเปิด สื่อ โยคะภาวนา ให้นักเรียนปฏิบัติตาม 

3. เดินจงกรม 

วิธีการ ครูเปิดวิดิโอสอนเดินจงกรม 
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ใบควำมรู้ส ำหรับครู  
เรื่อง เกมปลำช่อนปลำดุก 

 
1. ให้นักเรียนจับคู่  หันหน้าเข้าหากัน (หากมีเศษ อาจมอบหมายคนที่เหลือเศษ ให้ช่วยเป็นกรรมการ 

ดูแลเพื่อนๆ) 
2. ให้นักเรียนแต่ละคนประกบฝ่ามือทั้งสองเข้าด้วยกัน(เหมือนพนมมือ)หันไปให้ปลายนิ้วชนกับ                           

คู่ของตนไว้ 
3. ให้นักเรียนแต่ละคู่ ตกลงกัน คนที่ 1 เป็น “ปลาดุก” คนที่ 2 เป็น “ปลาช่อน” 
4. แจ้งกติกาว่า   เมื่อครูเอ่ยค าว่า “ปลาดุก” คนที่เป็น  “ปลาดุก”  จะต้องใช้มือของตนเองหนีบมือคู่ 

ส่วนคนที่เป็น “ปลาช่อน”  จะต้องดึงมือของตนหนีให้ทันไม่ให้ถูกงับ 
เมื่อครูเอ่ยค าว่า “ปลาช่อน”  คนที่เป็น  “ปลาช่อน”  จะต้องใช้มือของตนเองหนีบมือคู่  ส่วนคนที่
เป็น “ปลาดุก” จะต้องดึงมือของตนหนีให้ทันไม่ให้ถูกงับ 

5.  ครูเล่าเรื่องช้าๆ โดยปล่อยช่วงเวลาให้นักเรียนแสดงปฏิกิริยา จากการฟัง ตัวอย่างเช่น      
“วันนี้เป็นวันเกิดของน้องอ้อย แม่ปิ๊กก็เลยจะจัดปาร์ตี้ให้เชิญเพ่ือนของน้องอ้อยมางานเย็นนี้                                     
มีน้องไก่ น้องหมู น้องกุ้ง น้องปลา มาร่วมงานแม่ไปตลาดสดเพ่ือซื้อของมาท าอาหารพร้อมคิดเมนูไป
ด้วยแม่ซื้อไส้กรอก เนื้อหมู เนื้อไก่มาท าบาบีคิวผักต่างๆ เช่น สับปะรด มะเขือเทศ เมื่อของเด็ก ๆ 
ครบแล้ว ก็ต้องจัดเมนูให้ญาติๆ มีป้านก น้ากวาง ยายแมว ลุงตู่ เอ ท าอะไรดีน๊า แม่ปิ๊กคิด  เอาเมนู
ปลาดีกว่า ดีต่อสุขภาพ จึงตรงไปท่ีแผงขายปลาแม่ค้า  
แม่ปิ๊ก : มีปลาอะไรบ้าง 
แม่ค้า : ก็มีปลากะพง ปลานิล ปลาดุก เอาอะไรดี  
แม่ปิ๊ก : ไม่มี ปลาช่อนหรือจ๊ะ จะท า แป๊ะซะปลาช่อน 
แม่ค้า : นี่ไงจ๊ะ สดๆ  
แม่ปิ๊ก : ตัวใหญ่โลเท่าไหร่  
แม่ค้า : โลละ 100 จ้า  
แม่ปิ๊ก : แล้วปลาดุก โลเท่าไหร่ 
แม่ค้า : 120  จ้า        
แม่ปิ๊ก : แหมน่ากินท้ังนั้นเลย ปลาดุก หรือปลาช่อนดี 
แม่ค้า : ดีทั้งนั้น สดๆใหม่ๆท าอะไรก็อร่อย  
แม่ปิก๊ : เอาทั้งปลาช่อน และปลาดุกเลย” 
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ใบงำน  
เรื่อง  สิ่งที่ฉันเรียนรู้ 

 
ฉันเรียนรู้ว่ำ 
การแสดงออกทางอารมณ์ท่ีฉันควรแก้ไข และพัฒนาตนเอง
คือ………………………………………………………………………………………………………………………………….……….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ฉันจะฝึกฝนตนเองให้รู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง  เพ่ือจะได้ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกให้
เหมาะสมกว่าเดิม โดยวิธี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงำน  
แบบวัดควำมเครียด กรมสุขภำพจิต   (SPST - 20) 

ชื่อ-สกุลนักเรียน...................................................................................ชั้น…………………เลขที่..................... 
 

ในระยะ 6 เดือนที่ผ่ำนมำมีเหตุกำรณ์ในข้อใดที่เกิดขึ้นกับตัวคุณบ้ำง Stress……… 

ค ำถำมในระยะ  6 เดือนที่ผ่ำนมำ 
ระดับของควำมเครียด 

ไม่รู้สึก 
1 

เล็กน้อย 
2 

ปำนกลำง 
3 

มำก 
4 

มำกที่สุด 
5 

1. กลัวท างานพลาด      
2. ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว ้      

3. ครอบครัวมีความขดัแย้งในเรื่องเงินทองหรือเรื่อง
งานในบ้าน 

     

4. เป็นกังวลเรื่องสารพิษ หรือมลภาวะในอากาศ  น้ า   
เสียง  และดิน 

     

5. รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรยีบเทียบ      
6. เงินไม่พอใช้จ่าย      
7. กล้ามเนื้อปวดตึง      
8. ปวดหัวจากความตึงเครียด      
9. ปวดหลัง      
10. ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง      

11. ปวดหัวข้างเดียว      
12. รู้สึกวิตกกังวล      
13. รู้สึกคับข้องใจ      
14. รู้สึกโกรธหรือหงุดหงิด      

15. รู้สึกเศร้า      
16. ความจ าไมด่ ี      
17. รู้สึกสับสน      
18. ตั้งสมาธิล าบาก      
19. รู้สึกเหนื่อยง่าย      

20. เป็นหวัดบ่อย ๆ      
 
คะแนน 0 – 23   เครียดระดับน้อย(mild stress) 

 
คะแนน 24 – 41 เครียดระดบัปานกลาง(moderate stress) 

คะแนน 42 – 61 เครียดระดบัสูง(height stress) คะแนน 62 ขึ้นไป เครียดระดับรุนแรง(severe stress) 
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กำรแปลผล 
1.  ความเครียดในระดับต่ า (Mild Stress) หมายถึงความเครียดขนาดน้อย ๆ และหายไปในระยะ                  

เวลาอันสั้น เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ความเครียดระดับนี้ไม่คุกคามต่อการด าเนินชีวิต บุคคล
มี การปรับตัวอย่างอัตโนมัติ เป็นการปรับตัวด้วยความเคยชินและการปรับตัวต้องการพลังงานเพียงเล็กน้อย
เป็นภาวะที่ร่างกายผ่อนคลาย  

2.  ความเครียดในระดับปานกลาง (Moderate Stress) หมายถึง ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
เนื่องจากมีสิ่งคุกคาม หรือพบเหตุการณ์ส าคัญ ๆ ในสังคม บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองออกมาใน ลักษณะ
ความวิตกกังวล ความกลัว ฯลฯ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่ว ๆ ไปไม่รุนแรง จนก่อให้เกิดอันตรายแก่ ร่างกาย 
เป็นระดับความเครียดทีท่ าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น  

3.  ความเครียดในระดับสูง (Height Stress) เป็นระดับที่บุคคลได้รับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดสูง
ไม่สามารถปรับตัวให้ลดความเครียดลงได้ในเวลาอันสั้นถือว่าอยู่ในเขตอันตราย หากไม่ได้รับการ บรรเทา           
จะน าไปสู่ความเครียดเรื้อรัง เกิดโรคต่าง ๆ ในภายหลังได้  

4.  ความเครียดในระดับรุนแรง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดับสูงที่ด าเนินติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจน
ท าให้บุคคลมีความล้มเหลวในการปรับตัวจนเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแทห้มดแรง ควบคุมตัวเอง ไม่ได้เกิดอาการทาง
กายหรือโรคภัยต่าง ๆ ตามมาไดง้่าย  
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ใบงำน 
เรื่อง  กำรวิเครำะห์ผลจำกกำรส ำรวจควำมเครียด  

 
1.  ผลจากการท าแบบวัดความเครียด  
         นักเรียนได้คะแนน ...........คะแนน การแปลผล นักเรียนมีความเครียดอยู่ในระดับ...................... 
 
2.  (ถ้าความเครียดของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป)ความเครียดของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใดจง
อธิบาย
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... ................................................................... 
.......................................................................................................... ................................................................... 
.......................................................................................................... ................................................................... 
 
3. (ถ้าความเครียดของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า ) มีปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วยให้นักเรียนไม่มีความเครียด
.......................................................................................................... ....................................................................
..................................................................... .........................................................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
.......................................................................................................... .................................................................... 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 9 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม           ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
เรื่อง  ปัญหำมีไว้แก้           จ ำนวน  2  ชั่วโมง          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 
            การอยู่ร่วมกันในสังคมอาจมีปัญหาเกิดขึ้น ปัญหาเหล่านั้นอาจมีมากมาย หากมีการจัดล าดับ 
ความส าคัญของปัญหาจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม             
มีประสิทธิภาพ 
 
2.สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1  บอกปัญหาที่เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3.2  จัดล าดับความส าคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.3  บอกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
            ปัญหา  ความส าคญัของปัญหา และวิธีแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน  
 5.1 ใบงาน เรื่อง การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
          5.2 ใบงาน เรื่อง  ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม     
 ชั่วโมงที่ 1 
             6.1  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับภาระงานต่างๆ ที่นักเรียนต้องท าทั้ งของครอบครัว                  
และของตนเอง  นักเรียนมีรู้สึกอย่างไรและจะจัดการอย่างไรกับภาระงานเหล่านั้น   
           6.2  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 - 6 คน แจกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนร่วมกันพิจารณา                  
และสะท้อนความคิดจากภาพนั้นๆ   
           6.3  ให้นักเรียนออกมาน าเสนองานทีละกลุ่ม  และให้เพ่ือน ๆ ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
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           6.4  นักเรียนศึกษาใบความรู้  เรื่อง การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ครูอธิบายเพ่ิมเติม                      
และร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญ 
           6.5  นักเรียนท าใบงาน เรื่อง การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา   
           6.6  ขออาสาสมัครอ่านใบงานให้เพ่ือนฟัง  เพ่ือนๆ และครูร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น       
 ชั่วโมงที่ 2 
           6.7  นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา ครูอธิบายเพ่ิมเติมและร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญ 
           6.8  นักเรียนท าใบงาน เรื่อง ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา  
           6.9  ให้นักเรียนออกมาน าเสนอทีละกลุ่ม 
           6.10  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม 
 7. สื่อ/ อุปกรณ์ 
          7.1  สื่อภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
           7.2  ใบความรู้ เรื่อง  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
           7.3  ใบความรู้ เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา 
           7.4  ใบงาน เรื่อง การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
           7.5  ใบงาน เรื่อง ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา 
8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 
    8.3.2 ตรวจใบงาน 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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สื่อภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

           การจัดล าดับความส าคัญของปัญหานับเป็นหัวใจส าคัญของการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแต่ก็มีน้อยคน
มากที่สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลอาจเนื่องด้วยปัจจัยต่างๆที่ท าให้ไม่สามารถจัดการ                 
ได้  การจัดล าดับความส าคัญชองปัญหาจะมีแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดล าดับความส าคัญของงาน  
ที่ท า  ท าอย่างไรการท างานของเราจึงจะประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  แนวคิดในการ
จัดล าดับความส าคัญของานอาจดูได้จากตารางข้างล่างนี้  

 
อธิบำยแนวควำมคิดด้วยภำพ 

          
 
1. งำนส ำคัญและเร่งด่วน : งานกลุ่มนี้จะเป็นงานที่ ถ้าไม่ด าเนินการก็จะมีปัญหาหรือเกิดวิกฤตขึ้น 

อาจเกิดผลกระทบมากมายไม่คุ้มที่จะรอไว้ก่อนควรด าเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งคงตัดสินใจกันไม่ยาก  
  2. งำนส ำคัญแต่ไม่เร่งด่วน: งานกลุ่มนี้มักจะถูกละเลยเพราะเป็นงานที่ไม่เร่งด่วนแต่มีความส าคัญ
เรื่องเป้าหมายและเป็นงานที่อยู่ในแผนงานกลยุทธ์แต่เนื่องจากพอมีเวลาจึงไม่ค่อยมีใครหยิบมาท าเท่าไรนักพอ
เวลาผ่านไปจึงกลายเป็น งานส าคัญที่เร่งด่วนไปทุกที ดังนั้น งานประเภทนี้ควรได้รับความสนใจอยากต่อเนื่อง
แล้วด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ให้ได้ เช่น  งานที่ผู้น าด าเนินการไว้ให้ผู้อ่ืน งานที่เป็นแผนระยะกลางและ
ระยะยาวผู้น าที่ดีมักจะท างานประเภทนี้ไว้และให้ความส าคัญเพราะถ้าปล่อยเวลาผ่านไปอาจลืมแล้วไม่ได้ท า 
สุดท้ายจะส่งผลกระทบกับเป้าหมายได้ 
  3. งำนไม่ส ำคัญแต่เร่งด่วน : คนส่วนใหญ่ถูกผลักดันให้ท างานกลุ่มนี้มากที่สุดเพราะเป็นงานที่แทรก
กับงานที่ท าตามแผนอยู่ สาเหตุที่เกิดเหตุการณ์นี้เพราะเราไม่ค่อยมีแผนงานหรือไม่ค่อยได้ท าตามแผนท าให้มี
งานด่วนเข้ามาได้ เรื่อยๆ ดังนั้น เราควรปฏิเสธงานด่วนที่เข้ามาบ้าง เพ่ือให้เราสามารถท างานตามแผน                     
ที่วางไว้ ได้ครบ ตัวอย่าง  เช่น งานที่คนอ่ืนขอร้องให้ท า ,งานที่ล่าช้าจากส่วนอ่ืนๆแล้วมาเร่งเรา ,                             
งานที่เราท าได้งานแต่ไม่ได้อยู่ตามแผนควรท างานประเภทนี้ให้น้อยลงจะได้มีเวลาท างานส าคัญมากขึ้น 
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  4. งำนไม่ส ำคัญและไม่เร่งด่วน: งานนี้ถ้าไม่จ าเป็นก็ควรจัดอยู่ ในล าดับหลังๆหรือมีช่วงเวลา ที่จะ
ด าเนินการให้ชัดเจน เช่น โทรศัพท์ ทั่วไป , e-mail ,งานสังสรรค์ ,การพูดคุยเรื่องทั่วไป  เป็นต้น เราเสียงเวลากับงาน
ประเภทนี้ไปค่อนข้างมากจึงมีเวลาเหลือในการท างานส าคัญ น้อยแล้วจะรู้สึกว่างานยุ่งมากแต่ได้ผลผลิตน้อย
เหลือเกินและไม่ได้ตามเป้าด้วย  
 
จาก     https://www.entraining.net/article 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง กระบวนกำรแก้ปัญหำ 

 
 

                 กระบวนการที่ท าให้ประสบผลส าเร็จในการแก้ปัญหาควรมีขั้นตอน ดังนี้ 
                 1) กำรวิเครำะห์และก ำหนดรำยละเอียดของปัญหำ ในการที่จะแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้นั้น 
สิ่งแรกที่ต้องท าคือท าความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยค าต่างๆ ในปัญหา แล้วแยกปัญหาให้ออกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องหา 
แล้วมีอะไรเป็นข้อมูลที่ก าหนด และมีเงื่อนไขใดบ้าง หลังจากนั้นจึงพิจารณาว่าข้อมูลและเงื่อนไขที่ก าหนดให้
นั้นเพียงพอทีจ่ะหาค าตอบของปัญหาได้หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอ ให้หาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหา
ไดด้ังนี้ 
 1.1  กำรระบุข้อมูลเข้ำ ได้แก่การพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่ก าหนดมากับปัญหา 
 1.2  กำรระบุข้อมูลออก ได้แก่การพิจารณาเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องหาค าตอบหรือผลลัพธ์ 
 1.3  กำรก ำหนดวิธีประมวลผล  ได้แก่ การพิจารณาวิธีหาค าตอบ หรือผลลัพธ์ 
               2) กำรวำงแผนในกำรแก้ปัญหำ จากการท าความเข้าใจกับปัญหาจะช่วยให้เกิดการคาดคะเนว่า
จะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบ ประสบการณ์เดิมของผู้แก้ปัญหาจะมีส่วนช่วยอย่างมาก 
ฉะนั้นในการเริ่มต้นจึงควรจะเริ่มด้วยการถามตนเองว่า “เคยแก้ปัญหาในท านองเดียวกันนี้มาก่อนหรือไม่”                
ในกรณีที่มีประสบการณ์มาก่อนควรจะใช้ประสบการณ์เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา สิ่งที่จะช่วยให้เราเลือกใช้
ประสบการณ์เดิมได้ดีขึ้นคือ การมองดูสิ่งที่ต้องการหา และพยายามเลือกปัญหาเดิมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
เมื่อเลือกได้แล้วก็เท่ากับมีแนวทางว่าจะใช้ความรู้ใดในการหาค าตอบหรือแก้ปัญหา โดยพิจารณาว่าวิธีการ
แก้ปัญหาเดิมนั้นมีความเหมาะสมกับปัญหาหรือไม่ หรือต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น               
ในกรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท านองเดียวกันมาก่อน ควรเริ่มจากการมองดูสิ่งที่ต้องการหา 
แล้วพยายามหาวิธีการเพ่ือให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ต้องการหากับข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อได้ความสัมพันธ์                
แล้วต้องพิจารณาว่าความสัมพันธ์นั้นสามารถหาค าตอบได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือ
อาจจะต้องหาความสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืนต่อไป เมื่อได้แนวทางในการแก้ปัญหาแล้วจึงวางแผนในการแก้ปัญหา
เป็นขั้นตอน 
             3) กำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงที่วำงไว้ เมื่อได้วางแผนแล้วก็ด าเนินการแก้ปัญหา 
ระหว่างการด าเนินการแก้ปัญหาอาจท าให้เห็นแนวทางท่ีดีกว่าวิธีที่คิดไว้ ก็สามารถน ามาปรับเปลี่ยนได้ 
            4) กำรตรวจสอบ เมื่อได้วิธีการแก้ปัญหาแล้วจ าเป็นต้องตรวจสอบว่า วิธีการแก้ปัญหาได้ผลลัพธ์
ถูกต้องหรือไม ่

    ที่มา : http://it.benchama.ac.th/ebook3/page/index.htm 

 

http://it.benchama.ac.th/ebook3/page/index.htm
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ใบงำน 
 เรื่อง กำรล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

 จากแนวคิดจากเอกสารประกอบเรื่องการล าดับความส าคัญของปัญหา ให้นักเรียนเติม
ปัญหาต่าง ๆ ที่นักเรียนประสบอยู่ ในขณะนี้ลงในตารางให้เหมาะสม  และน าผลงานที่ท าเรียบร้อย                       
แล้วแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนที่นั่งข้าง ๆ อีก 2 - 3 คน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ค าแนะน าแก่กันว่า                        
สิ่งที่เติมเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 เร่งด่วน ไม่เร่งด่วน 

ส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 

 

ไม่
ส ำคัญ 
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ใบงำน 
 เรื่อง ปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำ 

 

 จากแนวคิดจากเอกสารประกอบเรื่องการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ให้นักเรียนน าเอา
ปัญหาที่นักเรียนเรียงล าดับความส าคัญ (ใบงานที่ 1) มาใส่ไว้ในตาราง พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหา 
 

 

ล ำดับที่ 
 

 

ปัญหำ 
 

วิธีกำรแก้ไขปัญหำ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  10  
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
เรื่อง  กำรแสดงออกอย่ำงเหมำะสม               จ ำนวน  2  ชั่วโมง          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 
     พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมเป็นทักษะที่ส าคัญท่ีจะช่วยให้นักเรียนสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  
และยังช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปในทางท่ีดีมากยิ่งขึ้น  
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1  เสนอรูปแบบและตัวอย่างของการแสดงออกอย่างเหมาะสม 
3.2  ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
3.3  ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้ 

 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
           รูปแบบและตัวอย่างของการแสดงออกอย่างเหมาะสม  การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  
รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตาม 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน  
   ใบงาน  เรื่อง การแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม 
 ชั่วโมงที่ 1 
          6.1  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความส าคัญของการแสดงออกท่ีจะน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน     
          6.2  ให้นักเรียนอภิปรายแต่ละประเด็น โดยครูตั้งค าถาม เช่น  
                  -  พบกันครั้งแรกอยากทักทายเขา จะพูดอย่างไร 
                  -  อยากขอยืมดูรายงานของเพ่ือน จะพูดอย่างไร 
                  -  เพ่ือนยืมหนัง (วิดีโอ) ไปดูแล้วส่งคืนช้า เราไม่พอใจ จะพูดอย่างไร 
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                  -  เพ่ือนชวนไปซื้อของ ที่ห้างสรรพสินค้า เราไม่อยากไปเพราะบอกแม่ว่าจะรีบกลับบ้าน เราจะ
บอกเพ่ือนอย่างไร          
          6.3 ครูและนักเรียนช่วยกันสะท้อนคิดและช่วยกันสรุปถึงการแสดงออกที่เหมาะสมในแต่ละ 
สถานการณ์ และชี้ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารและการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ   
 ชั่วโมงท่ี 2 
          6.4  ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การแสดงออกอย่างเหมาะสม ให้นักเรียนศึกษา ครูอธิบายเพิ่มเติม 
          6.5  ให้นักเรียนรวมกลุ่มละ  5 -  7  คน แจกใบงานเรื่อง  การแสดงออกอย่างเหมาะสม                       
มอบหมายให้กลุ่มช่วยกันระดมสมองตามใบงาน และส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้น 
           6.6  นักเรียนและครูให้ข้อเสนอแนะ   อภิปรายเพิ่มเติมและช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้   
           6.7  ให้นักเรียนจับคู่กัน 2 คน ฝึกการแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยให้คิดสถานการณ์และผลัดกัน
แสดงบทบาทสมมุติ  
           6.8  ให้นักเรียนออกไปแสดงบทบาทสมมุติทีละคู่จนครบ โดยเพ่ือน ๆ และครูเสนอแนะและร่วม
อภิปราย 
           6.9  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และแนวทางน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. สื่อ/อุปกรณ์ 

 7.1  ใบความรู้ เรื่อง การแสดงออกอย่างเหมาะสม 
            7.2  ใบงาน เรื่อง การแสดงออกอย่างเหมาะสม 
8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 

           8.3.2 ตรวจใบงาน 
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง  ท ำอย่ำงไรให้กล้ำแสดงออกกอย่ำงเหมำะสม 

 

ท ำอย่ำงไรให้กล้ำแสดงออกกอย่ำงเหมำะสม (Assertiveness in action) 
       Assertiveness  หรือ การแสดงออกอย่างเหมาะสมคือพฤติกรรมหรือการแสดงออกด้วยค าพูด                 
หรือกิริยาอาการว่าเรามีความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่ปิดบังหรือ อ้อมค้อม ด้วยความสุภาพ
ตรงไปตรงมาในเวลาที่ เหมาะสมโดยไม่ก้าวร้าว การแสดงออกอย่างเหมาะสมเป็นการรักษาสิทธิ์                          
หรือเป็นการแสดงสิทธิ์ ของมืออาชีพ ที่ พึ งกระท าในโลกของการจัดการสมัยใหม่หากจะพูดถึ ง                  
Assertiveness เ ร าต้ อ ง เข้ า ใจถึ งระดับการแสดงออกก่ อนว่ ามันมี อยู่ ส ามระดับ คื อ  Passive คือ                       
ไม่กล้าแสดงออก Assertive คือ แสดงออกอย่างเหมาะสม  Aggressive คือ การแสดงออกอย่างก้าวร้าว  
       ขอยกตัวอย่างให้ เห็นภาพเช่น เย็นวันศุกร์หัวหน้าให้สมศักดิ์มาท างานส าคัญในวันอาทิตย์นี้                          
โดยไม่บอกล่วง หน้า ในขณะที่สมศักดิ์นัดหมายกับลูกสาวแล้วว่าจะพาไปมอบตัวโรงเรียนใหม่ซึ่งนัด ล่วงหน้า
มาสองสัปดาห์แล้ว ทั้งๆที่ไม่เต็มใจหากสมศักดิ์แสดงออกแบบ Passive เขาจะตอบด้วยสีหน้าเฝื่อน ๆ                      
ว่า “ตกลงครับ” หากเขาเลือกแสดงออกแบบ Assertive เขาจะบอกว่า “ขอโทษครับผมต้องพาลูกไปมอบตัว
โรงเรียนใหม่ซึ่งนัดกันมาสองอาทิตย์แล้ว อย่างไรก็ตามผมขอเช็คภรรยาก่อนว่าเธอพอจะไปแทน   ได้ไหม 
หัวหน้าหาคนอ่ืนส ารองไว้ด้วยครับหากจ าเป็นผมคงต้องไปด้วยตนเอง” สุดท้ายหากเขาเลือกแสดงแบบ 
Aggressive เขาจะบอกด้วยกิริยาก้าวร้าวว่า “ไม่ได้ครับวันอาทิตย์เป็น เวลาส่วนตัว หากจะให้มาท างาน               
ต้องบอกล่วงหน้าเนิ่นกว่านี้ซิครับ” 

       เริ่มต้นเราต้องตระหนักก่อนว่าการแสดงออกอย่างเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องจ าเป็น ตัวอย่างง่ายๆ เช่น เวลา
ประชุมเรามีความเห็นที่แตกต่างกับคนอ่ืนเราก็สามารถพูดออกมาได้ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยไปทุกอย่างที่ส าคัญ
แม้ว่าเราเห็นด้วยกับคนอ่ืนเราก็ต้องพูดออกมาเพราะเขาจะได้ทราบว่าเราคิดอะไรในสังคมการท างาน    
สมัยใหม่ที่เรามีเพ่ือนร่วมงานจ านวนมากที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือระดับปริญญาโทคนเหล่านี้เขา
คุ้น เคย กับการแสดงออกอย่าง เหมาะสมมาแล้วทั้ งนั้ นยิ่ งชาวต่ างชาติละก็อยากให้คนไทยกล้ า 
       แนวทางในการพัฒนาทักษะการกล้าแสดงออกก็คือ ฝึกฝน การฝึกฝนหลากหลายรูปแบบ จะท าให้เกิด
ความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น หลังจากนั้นเริ่มพูดแสดงความเห็นในที่ประชุมให้มากขึ้น ขอให้เชื่อมั่นในตนเอง
และเชื่อมั่นในเพ่ือนร่วมงานและฝ่ายตรงข้ามว่าเขายินดีรับฟังเราและควรเตรียมข้อมูลและเหตุผลพอสมควร 
แต่ไม่จ าเป็นต้องรอจนมีข้อมูลมากมายจนสายเกินไประมัดระวังภาษากายและน้ าเสียงตรงไปตรงมาอย่างสุภาพ 
มีค าพูดส าหรับมือใหม่ที่เรียกว่าการออกตัวแบบนอบน้อมเช่น“ผมอาจจะผิดก็ได้ ขอแสดงความเห็นว่า”               
“ขอผมช่วยคิดดังๆหน่อยนะครับ ผมคิดว่า” “ขออนุญาตแสดงความเห็นหน่อยครับ  ผมคิดว่า” “ขอคิดแบบ
เร็วๆครับผมเสนอว่า”“อย่าถือสากันนะครับหากความเห็นผมอาจจะไม่ตรงกันผมคิดว่า”ที่ส าคัญก็คือคนที่กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมแล้วนั้น ควรสนับสนุนและให้ก าลังใจกับเพ่ือนที่ยังไม่กล้าแสดงออก โดยการรอให้คน
อ่ืนแสดงความคิดเห็นก่อน ชมเชยความคิดเขาเช่นบอกว่า “น่าสนใจครับ”  “ความเห็นนี้ดีมากเลย” อย่าด่วน
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ตัดหน้าแสดงความคิดเห็นอยู่คนเดียว คนที่ Assertive อยู่แล้วนั้น ต้องยกระดับโดยท าหน้าที่เป็น Coach  
คอยกระตุ้นให้คนอ่ืนๆกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เพราะท่านพูดมากอยู่แล้ว และหากยังพูดมากต่อไปก็จะ
เหนื่อยอยู่คนเดียว สู้ฝึกเพ่ือนเราให้กล้าแสดงออกมากขึ้น แล้วท่านก็ไปรับภารกิจที่ยากขึ้นไปอีก ซึ่งหมาย               
ถึงคุณค่าในตัวท่านมากข้ึน และพร้อมจะรับผลตอบแทนที่มากข้ึนได้ 
กำรฝึกพูดที่เหมำะสม   ในการฝึกพูดให้เหมาะสมประกอบด้วย 4 ข้ันตอนด้วยกัน คือ 

1.กำรอธิบำยเหตุกำรณ์    เป็นการยกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  เช่นพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของอีก
ฝ่ายหนึ่งอย่างตรงไปตรงมา และอย่างจริงใจ โดยไม่เอาอารมณ์ของตนเองมาตัดสิน ใช้ภาษาที่ง่าย ชัดเจน อธิบายถึง
เวลา สถานที่ และความถี่ของพฤติกรรมนั้นอย่างเฉพาะเจาะจงไป หลีกเลี่ยงที่จะพูดคลุม ๆ ไปทั้งหมด 

   2.แสดงควำมรู้สึก   เป็นการบอกความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์นั้น  ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยการใช้ค าพูดว่า 
“ฉันมีความรู้สึกว่า…” และเมื่อจะพูดแสดงความรู้สึกนั้นให้อยู่ ในลักษณะที่ ไม่แสดงอาการ โกรธหรือ
กระแทกกระทั้นให้หลีกเลี่ยงที่จะพูดในลักษณะที่ท าให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยลงไปหรือเป็นการพูดโจมตีอีก 
ฝ่ายหนึ่ง 
        3.บอกควำมต้องกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ  เป็นการพูดออก มาอย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมที่ต้องการให้อีก
ฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งสามารถกระท าตามที่ขอได้โดยปราศจากความรู้สึกเจ็บใจหรือได้สูญเสีย
อะไรอย่างใหญ่หลวงไปแต่ในการขอร้องให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะต้องไม่มากไปและมีเหตุผลเพียงพอ
เช่น อาจจะพูดว่า “คุณจะกรุณาหยุดเล่นกีตาร์ในวันนี้ก่อนได้ไหมคะ เพราะดิฉันก าลังดูหนังสือสอบพรุ่งนี้ค่ะ”
แทนที่จะพูดว่า“หยุดเล่นเสียทีรู้สึกเกรงใจคนอ่ืนบ้างได้ไหม” 
        4.บอกผลที่เกิดขึ้น เป็นการบอกให้อีกฝ่ายทราบผลดีหากเขาท าได้  และผลเสียหากเขาท าไม่ได้ เช่นการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของเขาจะมีผลอะไรตามมา หรือเป็นการให้รางวัลอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรางวัลนี้ไม่จ าเป็นจะต้อง
เป็นวัตถุสิ่งของ แต่อาจจะเป็นความรัก ค าชมเชย หรือเรียกว่า “Social reward” มักจะใช้ค าพูดว่า…”ฉันจะ
รู้สึกสบายใจ ขึ้น….” ดังเช่นบอกว่า “ฉันจะรู้สึกสบายใจขึ้น ถ้าหากว่าคุณเลิกท าเสียงรบกวนฉัน” ตามปกติการ
ให้รางวัลนี้จะมีลักษณะที่เป็นผลทั้งในทางบวก (Positive sequence) และในทางลบ (Negative sequence) 
แต่โดยมากมักจะนิยมใช้การให้รางวัลในทางบวกมากกว่าทางลบ ส่วนทางลบนั้นถ้าไม่จ าเป็นจริงๆ แล้วจะไม่ใช้
กัน เพราะจะไม่ช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาเลยสรุปว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม จะสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ได้ 

 การยอมรับการชมเชย  
 การแสดงออกทางสีหน้าที่เหมาะสม  
 การแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ  
 การขอร้องผู้อ่ืนให้แสดงความกระจ่าง หรือให้ความชัดเจนมากข้ึน  
 การถามถึงเหตุผล  
 การแสดงความไม่เห็นด้วย  
 การแสดงความมั่นคง หลีกเลี่ยงที่จะต้องแสดงเหตุผลในทุก ๆ ความเห็น 
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ใบงำน  
เรื่อง กำรแสดงออกที่เหมำะสม 

 
ให้นักเรียนยกประโยคตัวอย่ำงในแต่ละขั้นตอนของกำรแสดงออกที่เหมำะสม 

(ขั้นตอนละ  3  ตัวอย่ำง) 
 

1. อธิบำยเหตุกำรณ์ 
ประโยคที่ 1  ................................................................................................................ .... 
ประโยคที่ 2  ................................................................................................................ ... 
ประโยคที่ 3  ................................................................................................................ ...     

 
2. แสดงควำมรู้สึก 

ประโยคที่ 1  .......................................................................................... .......................... 
ประโยคที่2  ................................................................................................................. .. 
ประโยคที่ 3  ........................................................................................ ...........................     

 
3. บอกควำมต้องกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ   

ประโยคที่ 1  ................................................................................................................ .... 
ประโยคที่2  .................................................................................................................... 
ประโยคที่ 3  ................................................................................................................ ...     

 
4. บอกผลที่เกิดขึ้น 

ประโยคที่ 1  ....................................................................................................................  
ประโยคที่2  ............................................................................................ ......................... 
ประโยคที่ 3  .......................................................................................... ..........................     
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  11   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
เรื่อง  รู้เท่ำทันเทคโนโลยี                 จ ำนวน  2  ชั่วโมง          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  สำระส ำคัญ 
 การรู้จักใช้เทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษ เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร                
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีได้ 
3.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ 

 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 การรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์  
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน  
 5.1 ใบงาน เรื่อง การรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
           5.2 ใบงาน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
 ชั่วโมงที่ 1 
 6.1 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันว่ามีก่ีประเภทแต่ละประเภทคือ
อะไรบ้าง 
          6.2 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์ในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
          6.3 นักเรียนนั่งรวมกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7  คน  ครูแจกใบความรู้  การรู้เท่าทันเทคโนโลยีให้นักเรียน
ศึกษาอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยมีครูคอยเสริมเพ่ิมเติมในสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจแล้วท าใบงานที่ 1 
การรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
           6.4 ตัวแทนนักเรียนน าเสนองานกลุ่ม 
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           6.5 ครูมอบหมายงานให้ทุกคนตามใบงาน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยมอบหมายให้
แต่ละคนคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยี และเตรียมพร้อมในการน าเสนอในครั้งต่อไป  
ชั่วโมงที่ 2 
           6.6 ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
           6.7 นักเรียนน าเสนอชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
           6.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 
 
7.  สื่อ / อุปกรณ์ 
 7.1  ใบความรู้ เรื่อง การรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
          7.2   ใบงาน เรื่อง การรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
          7.3  .ใบงาน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 
ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง กำรรู้เท่ำทันเทคโนโลยี 

 
                กำรรู้ เท่ำทัน เทคโนโลยี  คือ การรู้ จั ก เทคโนโลยีตามความเป็นจริ งทั้ งคุณและโทษ                              
เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการ
พัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง 
เหมาะสม และมีคุณธรรม สาระส าคัญของการศึกษาเทคโนโลยี จึงมิใช่แค่การรู้จักท าและรู้จักใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ แต่อยู่ที่การพัฒนาความใฝ่สร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ และฝีมือสร้างสรรค์ ใฝ่ปรารถนาที่
จะแก้ปัญหาและท าให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคม เพียรพยายามน าเอาความรู้มาจัดสรรประดิษฐ์
นวัตกรรมที่จะให้ประโยชน์สุขท่ีแท้จริง ที่เก้ือกูลแก่ชีวิต สังคม และระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติทั้งหมด 
 

ท่ำทีและกำรปฏิบัติในเรื่องเทคโนโลยี เพ่ือให้เราใช้และเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในทางที่เป็นคุณ มีดังนี้คือ 
     จะต้องมีความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการด ารงอยู่ร่วมกันด้วยดี  ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และสังคม               

สร้างความตื่นตัว ตระหนัก ส านึก และความเข้าใจพ้ืนฐาน ให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี               

ในทางท่ีช่วยส่งเสริม ประสาน เกื้อกูล และงอกงามไปด้วยกัน 

      ตั้งเจตนำต่อธรรมชำติใหม่ ปฏิบัติถูกต้องในการอยู่กับธรรมชาติ รู้จักจัดตนเองและธรรมชาติให้ประสาน

กลมกลืนและเกื้อกูลต่อกัน ไม่มุ่งเอาชนะหรือเบียดเบียนธรรมชาติ 

        สร้ำงสรรค์ พัฒนำ และใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต หรือพัฒนำศักยภำพของตนไม่ผลิต

หรือใช้เพื่อสนองความเห็นแก่ตัว เบียดเบียนท าลาย และเป็นทาสของเทคโนโลยี แต่ให้เทคโนโลยีเป็นเครื่อง

ส่งเสริมเอ้ืออ านวยในการเข้าถึงสันติสุขและอิสรภาพ 

         กำรพัฒนำคน เพื่อให้เทคโนโลยีเป็นคุณ เพ่ือคุณค่าแท้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คือ การผลิต พัฒนา 

และใช้เทคโนโลยีที่ประกอบด้วยปัญญา มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เข้าใจคุณประโยชน์และโทษ

ของเทคโนโลยี ให้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส่งเสริมความดีงามของมนุษย์ โดยมนุษย์มีการฝึกฝนพัฒนาตน                 

รู้จักบังคับควบคุมตนเอง เป็นคนเข้มแข็ง มีภูมิต้านทานความทุกข์ พร้อมจะมีความสุขอยู่เสมอ แม้ไม่มี

เทคโนโลยี ก็อยู่ได้ มีความสุขได้ เป็นอิสระจากเทคโนโลยี วางเทคโนโลยีไว้ในฐานะที่ถูกต้อง คือ เทคโนโลยี

เป็นเพียงส่วนเสริมให้มีโอกาสที่จะมีความสุขได้มากขึ้น ท างานได้มากขึ้น พัฒนาตนให้มีคุณภาพทันกับ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาท 

พร้อมจะด าเนินการต่างๆ ในทางที่เป็นคุณ ท าให้แก้ปัญหาได้ ปลอดพ้นจากปัญหา น าชีวิตให้ด าเนินไป              

ในระบบความสัมพันธ์อันประสานเกื้อกูลที่ตัวมนุษย์เองจะเข้าถึงสุขสันติและอิสรภาพที่แท้จริง 
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กำรรู้เท่ำทันเทคโนโลยีมีประโยชน์อย่ำงไร? 
           คุณค่าของเทคโนโลยีมิใช่อยู่แค่การได้มีสิ่งเสพบริโภคอ านวยความสะดวกสบาย แต่เทคโนโลยี                       
มีคุณค่าอยู่ที่ การพัฒนาตน ให้ เป็นเครื่องเกื้ อหนุนอ านวยโอกาสให้คนสามารถพัฒนาศักยภาพ                                  
ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม น าชีวิตและสังคมเข้าถึงความสุขและอิสรภาพที่ยิ่งขึ้นไป การมีเทคโนโลยีจึงต้อง
หมายถึงการมีเครื่องช่วยพัฒนาปัญญา มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความปรารถนาดี ใฝ่สร้างสรรค์ชีวิตของตน                  
อย่างแท้จริงหากเด็กรู้เท่าทันเทคโนโลยี จะเกิดประโยชน์ต่อเด็ก ดังนี้ 
           สำมำรถพัฒนำตนเองและสังคม เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ เลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร

จากอินเทอร์เน็ต ส าหรับสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม สรุปความรู้ที่ได้ ด้วยรูปแบบของตนเองอย่างสร้างสรรค์              

และมีคุณธรรม 

           สำมำรถสื่อสำรกับผู้ อ่ืน  สามารถรับ-ส่งสารที่ เป็นประโยชน์ ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ อย่างถูกต้อง                       

อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับกาลเทศะ และเกิดประโยชน์ 

           สำมำรถลดขั้นตอนและเวลำในกำรท ำงำน ใช้เทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอ

ผลงานที่เป็นประโยชน์ เช่น จัดนิทรรศการ ท าแผ่นพับ เอกสาร วารสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ 

อย่างถูกต้อง อย่างสร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และมีคุณธรรม ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

           สำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงเหมำะสม  ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้ อ่ืน หากพบเห็นผู้ อ่ืน                      

ใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น คัดลอกผลงานผู้อื่นจากอินเทอร์เน็ตมาเป็นของตนเอง จะตักเตือนและ

แนะน าให้ท าในสิ่งที่ถูกต้องได้ 

           สำมำรถพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อตนเอง

และผู้อ่ืน ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ใช้เทคโนโลยีออกแบบและปฏิบัติตาม ที่ออกแบบไว้

ได้ส าเร็จ รวมถึงใช้เทคโนโลยีประมวลผลจนเกิดชิ้นงาน/ภาระงานที่สามารถแก้ปัญหาหรือความต้องการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ใบงำนเรื่อง 
กำรรู้เท่ำทันเทคโนโลยี 

 
               ให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ที่แสดงออกถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยี กลุ่มละ  1  สถานการณ์ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงำนเรื่อง 
กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

     
          ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงาน คนละ  1  ชิ้นงาน  

 

 

 

 

 

             

             

 

 

              

 

             1. ชื่อชิ้นงาน ......................................................................... 

             2. ผลิตโดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น ........................................................................ 

             3. ประโยชน์ของชิ้นงานต่อตนเอง ................................................................... 

             4. ประโยชน์ของชิ้นงานต่อผู้อื่น ...................................................................... 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  12   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                       ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
เรื่อง  กำรบริหำรเวลำ                            จ ำนวน  2  ชั่วโมง          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 
   ผู้ที่สามารถบริหารเวลาและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดย่อมได้เปรียบกว่าบุคคลอ่ืนเพราะใน 1 วัน 
มี 24  ชั่วโมง  คนที่สามารถตักตวงผลประโยชน์จากเวลาที่เท่ากันให้เกิดประโยชน์ ได้มากกว่า ย่อมจะต้อง
ก้าวหน้าในชีวิตมากกว่าผู้อ่ืน  และจะสามารถท ากิจการใดๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 
 
2.สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 ตระหนักในคุณค่าของการใช้เวลาและการบริหารเวลาของตนเอง 
3.2 ออกแบบกิจกรรมตารางเวลาของตนเองได้ 

4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 ความส าคัญของเวลา หลักการบริหารเวลา และการบริหารเวลาของตนเอง   
     4.2 เทคนิควิธีบริหารเวลาและการจัดตารางเวลา 

5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน  
  5.1 ใบงาน เรื่อง วัน เวลาเรียกคืนไม่ได้     
  5.2 ใบงาน เรื่อง การบริหารเวลาของฉัน    

 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม    
 ชั่วโมงที่ 1 
          6.1  ครูน าบทความ “ทุกคนมีฝัน  หลายคนไปถึง หลายคนไปไม่ถึง ” ไปติดบนกระดานหน้าห้องเรียน 
และพูดคุยสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบทความ และสนทนาถึงข้อดี  ข้อเสียของการตรงต่อเวลา หรือรู้จัก
บริหารเวลา เพ่ือให้นักเรียนได้ข้อคิดและน าไปปฏิบัติต่อไป 
          6.2  ครูพูดคุยสนทนากับนักเรียนว่า ใครมีประสบการณ์ในเรื่องของการไม่ตรงต่อเวลา หรือไม่รู้จักการ
บริหารเวลาบ้าง  โดยให้นักเรียนออกมาเล่าให้เพ่ือนฟังหน้าชั้นเรียน (เพ่ือให้ค านึงถึงผลเสียต่อตนเอง                 
ผู้อื่น และส่วนรวม) ใช้เวลาประมาณ  10 นาท ี   
          6.3 นักเรียนเข้ากลุ่มๆ ละ 5 คน  และคัดเลือกประธาน  เลขานุการ  ผู้น าเสนอ และที่เหลือเป็นสมาชิก  
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          6.4 ตัวแทนกลุ่มแจกใบความรู้  เรื่อง การบริหารเวลา  ให้สมาชิกแต่ละคนอ่านเพ่ือให้เห็นประโยชน์
ของการบริหารเวลา  
 6.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในห้วข้อการบริหารเวลาและร่วมกันสรุปกิจกรรม 
 ชั่วโมงท่ี 2 
 6.6 ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
           6.7  ตัวแทนแต่ละกลุ่ม รับกรณีศึกษา เรื่อง วัน เวลาเรียกคืนไม่ได้ และรับใบงาน  เรื่องวัน เวลาเรียก
คืนไม่ได้ เ พ่ือให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้ศึกษา  และร่วมอภิปรายในกลุ่มแล้วสรุปผลอภิปรายลงใน                                
ใบงานของกลุ่ม โดยมีครูคอยสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด 
           6.8  ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการอภิปรายของกลุ่มจากใบงาน เรื่อง วัน เวลา                
เรียกคืนไม่ได้ โดยใช้เวลากลุ่มละประมาณ 3 นาที  แล้วน าใบงานส่งครู 

6.9 ตัวแทนแต่ละกลุ่มรับใบงาน เรื่อง การบริหารเวลาของฉัน เพ่ือแจกให้กับทุกคนบันทึกการบริหาร
เวลาของตนเองเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
    6.10  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการบริหารเวลา ประโยชน์ และการบริหารเวลาของตนเอง  
โดยครูคอยสรุปเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
7. สื่อ/อุปกรณ์ 

  7.1 ป้ายข้อความ “ทุกคนมีฝัน  หลายคนไปถึง หลายคนไปไม่ถึง ท าไม ”    1   แผ่น 
  7.2 ใบงาน เรื่อง วัน เวลาเรียกคืนไม่ได้     
  7.3 ใบงาน เรื่อง การบริหารเวลาของฉัน    
  7.4 ใบความรู้  เรื่อง การบริหารเวา 

 
8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน  
   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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         8.3.2 ตรวจใบงาน 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ป้ำยข้อควำม 

 
 

 
 

“ทุกคนมีฝัน  หลำยคนไปถึง  
หลำยคนไปไม่ถึง …..ท ำไมเป็นเช่นนั้น ? 
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ใบควำมรู้  
เรื่อง วัน เวลำเรียกคืนไม่ได้ 

 
 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านเรื่อง วัน เวลาเรียกคืนไมไ่ด ้   แล้วร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม และน าเสนอผล
การอภิปรายกลุ่มหนา้ชั้นเรยีน  และตอบค าถามตามหัวข้อที่ก าหนดให้   

   วัน เวลำเรียกคืนไม่ได ้
 แพรวาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เธอเป็นคนที่เรียนหนังสืออยู่ในเกณฑ์ดี   ดังนั้นผลการ
เรียนของเธอจึงอยู่ในระดับ 4 เกือบทุกวิชา  เพราะเธอขยันเรียน  แต่เธอมักจะไปโรงเรียนสายอยู่เสมอ
ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องคอยเตือนอยู่เป็นประจ า   เช้าวันแรกของการสอบปลายภาค  แพรวา
พยายามรีบเร่งจะไปโรงเรียน  แต่เมื่อถึงโรงเรียนก็ปรากฏว่าเกินก าหนดเวลาเข้าห้องสอบไปแล้ว 
แพรวา  : อาจารยค์ะ  หนูขออนญุาตเขา้ห้องสอบ 
อาจารย์คมุสอบ : หนูจา๋  ครคูงอนุญาตใหห้นูเข้าสอบไม่ได้แลว้  เพราะเลยเวลาเข้าสอบไปแล้ว  
    45 นาท ี
แพรวา    : การสอบครั้งนีส้ าคญัต่อหนูมาก  เพราะเป็นการสอบปลายภาค  และสอบวิชา 
    ส าคญัดว้ย 
อาจารย์คมุสอบ :  ตามระเบียบการสอบอนญุาตให้สายได้ไมเ่กิน 30 นาที  ซึง่เวลานีก้็เลยก าหนด      

   15 นาท ี
แพรวา  :  อาจารย์คะ หนูขอร้องใหห้นูมีสิทธิเข้าสอบนะคะ  เลยเวลามาแค ่15 นาท ี
     เท่านัน้ 
อาจารย์คมุสอบ :  คงไมไ่ดห้รอก  ครตู้องปฏิบัตติามระเบียบ หนรูอสอบวิชาต่อไปนะคะ 

(แพรวาร้องไหอ้ยู่หนา้ห้องดว้ยความเสียใจที่ตนมาไม่ทนัเวลา ท าให้ไม่ได้เขา้สอบ) 
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ใบงำน  
 เรื่อง  วัน เวลำเรียกคืนไม่ได้ 

 

ค ำชี้แจง     ด าเนินการอภิปรายตามกระบวนการกลุ่มแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อต่อไปนี้  
                 
         1.หำกนักเรียนเป็นแพรวำ  นักเรียนจะมีวิธีปฏิบัติตนอย่ำงไร  
           ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

2.กำรบริหำรเวลำและปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้เวลำไม่เหมำะสม   

    เทคนิคกำรบริหำรเวลำ  ประกอบด้วย 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………
....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
    กำรใช้เวลำไม่เหมำะสม ท ำให้เกิดปัญหำอย่ำงไรบ้ำง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง  กำรบริหำรเวลำ 

 
               "เวลามีค่ายิ่งกว่าทอง ทองใช่ว่าจะซื้อเวลาได้" เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทุกคน ยิ่งคนที่รู้คุณค่า
ของเวลามากเท่าใดย่อมสามารถเก็บเกี่ยวคุณประโยชน์จากการใช้เวลาให้มีคุณค่าได้มากเพียงนั้น เทคนิคการ
บริหารเวลาจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงท าให้
สามารถด าเนินภารกิจต่างๆได้อย่างราบรื่น ง่ายและมีเวลาเพียงพอที่จะบริหารจัดการ สิ่งต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดีและยังมีเวลาส่วนตัวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจได้ตามอัธยาศัย  
 ปัญหำที่ท ำให้เกิดกำรสูญเสียเวลำ มีหลายประการ ควรมีการประเมินผลตัวท าลายเวลาและจัดล าดับ
ความส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาซ่ึงปัญหาท าลายเวลาได้แก่  
 1.ปัญหาที่เกิดจากขาดการวางแผนว่าจะท าอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรให้ชัดเจนการใช้เวลาอันยาวนาน
ในการท างานหรือ แก้ปัญหาใดๆ เป็นเหตุให้ผลตอบแทนของความขยันกลับลดน้อยลง แม้ว่าขยันแต่งานขาด
ประสิทธิภาพ  
 2.ปัญหาที่เกิดจากจากการผัดวันประกันพรุ่ง เช่นนอนตื่นสาย ขาดการเตรียมตารางเรียน วันรุ่งขึ้น อ่าน
หนังสือนิยาย หรือคุยกับเพ่ือน 
 3.ปัญหาที่เกิดจากความวุ่นวาย การเรียนโดยไม่ได้จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ท างานหลายอย่าง
ไปพร้อมๆกันหรือการสื่อความหมายที่ไม่ถูกต้องชัดเจนความชักช้า   
ความไม่คงท่ียุ่งเหยิงระบบเอกสารที่ไม่ดี  
 4. ปัญหาที่เกิดจากการเล่นมากเกินไป ได้แก่ การใช้เวลามากเกินไปในการอยู่กับเพ่ือน โทรศัพท์นาน
หรือบ่อยครั้งเกินไปหรือหลบไปเที่ยวหรือท าอะไรที่ไร้สาระ  
 5. ปัญหาซึ่งเกิดจากการมีส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมโรงเรียนมากเกินไป ได้แก่การเข้าร่วม 
ในการกีฬาติดตามข้อปลีกย่อยมากเกินไปหรือใช้เวลายาวนานในการท ากิจกรรมต่างๆเกินไป  
 6.ปัญหาซึ่งเกิดจากการเรียนบนกระดาษเช่นใช้เวลาในการอ่านหนังสือนานแต่จับประเด็นไม่ได้ บันทึก
สิ่งต่างๆ ที่ไร้ประโยชน์ การบริหารเวลา เป็นการจัดการสิ่งต่างๆ ในเวลาที่มีอยู่ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ใช้
เวลาน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
ควำมส ำคัญของกำรบริหำรเวลำ  

1. มีเวลาเหลือมากขึ้น ส าหรับท ากิจกรรมที่น่าพอใจหรือเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ  
2.ท าให้พบความส าเร็จที่ต้องการได้มากขึ้นในทุกๆด้าน  
3.ลดความเครียดและวิตกกังวล  
4.รู้สึกผิดต่อการใช้เวลาสิ้นเปลืองน้อยลง  
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หัวใจส ำคัญของกำรบริหำรเวลำ  
               1.  เรียนรู้ที่จะจัดล าดับความส าคัญ โดยการเอางานทั้งหลาย มาจัดล าดับความส าคัญ 
แล้วลงมือท างานที่ส าคัญที่สุดก่อน  
              2.  เรียนรู้ที่จะมอบหมายงานกลุ่ม โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมท างานแทนในกิจกรรมต่าง ๆ 
และให้ความไว้วางใจกับงานที่เพ่ือนท าได้  
หลักกำรเบื้องต้นในกำรบริหำรเวลำ  
              การบริหารเวลาที่ดี นอกจากสามารถท างานของตนเองให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้ว  
ยังสามารถท างานเพ่ือผู้อื่นได้ด้วยและยังได้รับความสุขจากการมีเวลาว่างของตนเอง  
 1. การเริ่มต้นที่ดีมีความส าเร็จเกินกว่าครึ่ง ถ้าการเริ่มต้นของวันใหม่มีความสดชื่นแจ่มใสจึงควรค้นหา
สิ่งที่ตนเองชื่นชอบสักอย่าง  
 2. พิจารณาให้แน่นอนว่าอะไรส าคัญท่ีสุด เพ่ือป้องกันไม่ให้คนอ่ืนปล้นเวลา หรือปล้น 
สิ่งส าคัญๆในชีวิตไปและจงกล้าที่จะตอบปฏิเสธเพียงกล่าวว่า“ไม่”สั้นๆและง่ายๆ  
 3. ตั้งเป้าหมาย การมีเป้าหมายอาจมีได้หลายเป้าหมาย ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการเรียน  
การเขียนเป้าหมายชีวิตเหล่านั้นออกมาจะช่วยให้จุดประสงค์ของนักเรียนชัดเจนขึ้นและช่วยก าหนดทิศทางการ
ใช้เวลาในแต่ละสัปดาห์เดือน ปี และชั่วชีวิตได้  
 4. ก าหนดเกณฑ์ในการใช้เวลาในการท ากิจกรรมแต่ละอย่างเช่น การโทรศัพท์ การคุยกับเพ่ือน                             
การรับประทานอาหาร ตลอดจนเรื่องใช้จ่ายต่างๆ ควรก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้เวลาเท่าไร  
 5. วางแผนประจ าวัน ควรเขียนกิจกรรมต่างๆออกมาอย่างชัดเจน แล้ววางแผนการจัดท าเพ่ือให้
บรรลุผล โดยจัดล าดับความส าคัญ  
 6. ใช้ชีวิตอย่างสมดุล ทั้งในการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจพอควร เวลา
ให้กับตนเอง และ การพัฒนาจิตวิญญาณ ตลอดจนเรื่องที่สนใจ  
 7. จัดล าดับความส าคัญของงานให้ชัดเจน โดยพิจารณาว่างานใดเร่งด่วน ที่ต้องด าเนินการ 
โดยด่วน งานใดที่สามารถท าภายหลังได้ ไม่ต้องใช้สมองและเวลามากนัก ก็ท าภายหลังได้ 
          8. ลงมือท างานที่ยากที่สุดก่อน เมื่อท างานที่ยากส าเร็จจะช่วยให้เกิดความโล่งใจ และช่วยให้เกิด
ความส าเร็จในการเรียน  

9.  มอบหมายงาน โดยพิจารณาว่าเพื่อนคนใดที่พอจะช่วยได้ เพ่ือช่วยให้มีเวลาเพ่ิมขึ้น  
   

 10. ท างานให้ส าเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน อย่าท างานด้วยความยืดยาด  
 11. ออกก าลังกาย เพ่ือให้ร่างกายกระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า  
 12. ตรวจสอบสิ่งที่ท า ว่ามีความส าคัญหรือจ าเป็นเพียงใด หรือเป็นเพียงความเคยชิน  
ส ารวจดูว่าถ้าตัดออกจะช่วยให้มีเวลามากยิ่งข้ึนหรือไม่  
 13. วางแผนฉลองความส าเร็จ เช่น ถ้างานชิ้นนี้เสร็จแล้วควรจะให้อะไรเป็นรางวัล 
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ส าหรับตัวเอง ซึ่งอาจเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็ได้เพ่ือให้เป็นขวัญและก าลังใจตัวเอง  
 14. ใช้ความจ าช่วยประหยัดเวลาในการท างานสูง จงควรฝึกการจดจ าสิ่งต่างๆ  
เทคนิคกำรบริหำรเวลำ   
-  ไปถึงโรงเรียนแต่เช้า การไปถึงโรงเรียนก่อนเวลาเข้าแถวปกติ จะได้เวลาซึ่งปราศจากการเตรียมตัวสามารถ
ใช้เวลานั้นเพื่อใช้เวลาคิดในการวางแผน หรือการเรียนที่ต้องใช้สมาธิได้  
-  เขียนสิ่งที่ต้องท าในบันทึก พร้อมจัดสรรเวลาและจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมไปได้ด้วย พร้อมกับระบุ
วันเวลา  ลงในบันทึก เพื่อจัดการงานแต่ละชิ้นออกไป  
-  จัดโต๊ะเรียนให้เป็นระเบียบ จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบทุกเย็น ถ้าโต๊ะสะอาดจะช่วยให้การเรียนในตอนเช้า 
ง่ายขึ้น  
-  เริ่มลงมือท างานที่คุณครูสั่งทันที อย่ามัวรีรอในการท างานต่างๆ ไม่ควรงงว่าจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนการรีบ
ตัดสินใจท าทันที แล้วค่อยเพ่ิมเติมทีหลัง จะท าให้งานเสร็จเร็วขึ้น  
-  เตรียมอุปกรณ์ จ าเป็นใกล้มือ เช่น  หนังสือเรียน  สมุดโน้ต     ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ ายาลบค าผิด  
-  ใช้หูแทนตาเพ่ือประหยัดเวลา เช่นฟังคุณครูพูดแทนดูบนกระดานอย่างเดียว  
-  ใช้เวลารอคอยให้เกิดประโยชน์ ถ้าต้องรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่ง ต้องหากิจกรรมส ารองที่ง่ายๆท าไปด้วย               
จะได้ไม่มีความกระวนกระวายใจ ในการรอคอย และยังได้งานเพ่ิมขึ้นอีก 
-  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยให้ประหยัดเวลาได้ ทั้งในด้านการช่วยเหลือเกื้อกูล และ การสื่อสารอย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยมิตรภาพที่ดี การสื่อสารที่ชัดเจน นุ่มนวล  จะช่วยให้ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือด้วยดี และ
ประหยัดเวลาท างาน  
-   ใช้เวลาปลีกย่อยให้เป็นประโยชน์ ใช้เวลา 10 นาที หรือ 15 นาที ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะเวลาที่ต้อง
คอยอะไรสักอย่างใช้ให้คุ้มค่า อย่าทิ้งไป  
-   ใช้เวลาของแต่ละวันให้เต็มที่ สมเหตุสมผล มีประโยชน์ เช่น ท าการบ้าน หรือฝึกฟังภาษาอังกฤษจาก 
การดูโทรทัศน์ วางแผนการใช้เวลาแต่ละช่วงให้เหมาะสม หรือทบทวนบทเรียนเพ่ิมนอกเหนือจากท่ีเรียนในแต่
ละวันแล้วจะได้งานอ่ืนๆเพ่ิมอีกด้วย  
-   ท างานด้วยความสบายใจ ความสุขและความสนุกสนานเป็นการเสริมสร้างพลังจิตใจให้ท างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ จิตใจที่สบายเป็นทุนของประสิทธิภาพการท างาน ควรเพาะเลี้ยงให้มีความสนุกสนานกับ
การท างานและเอาใจใส่  
-   ในการเรียน ควรก าหนดเวลาในการพักผ่อนไปด้วย หรือเปลี่ยนอิริยาบถซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกันจะช่วยให้
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
-   ท างานสองสิ่งในเวลาเดียวกันถ้าสามารถ ถึงแม้โบราณจะสอนว่า ท างานสิ่งใด ก็ให้ตั้งใจท างาน 
ในสิ่งนั้น มิเช่นนั้นจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพต่ าลง แต่การตั้งใจท างานนับเป็นสิ่งที่ดี  
แต่เราสามารถตั้งใจท างานควบคู่กันได้    “ท างานให้ฉลาดขึ้น ไม่ใช่ให้หนักข้ึน” 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  13   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม               ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
เรื่อง  ภัยคุกคำม ในชีวิต               จ ำนวน  2  ชั่วโมง          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 
 ภัยสังคมมีหลากหลายและปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้น                    
การเรียนรู้สถานการณ์ที่ เป็นภัยในสังคม เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้นักเรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตน                     
ให้ปลอดภัยจากภัยสังคม 
 
2.สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

  3.1 วิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคามที่เกิดข้ึนในสังคม 
            3.2 สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
            4.1  สถานการณ์ในสังคมท่ีเป็นภัยต่อนักเรียน 
            4.2  แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ ในสังคม 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน  
           5.1 ใบงาน  เรื่อง ภัยคุกคาม 
            5.2 ใบงาน เรื่อง 7 ภัยอันตรายใกล้ตัวเยาวชน 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม   

ชั่วโมงที่ 1 
             6.1  ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องสังคมออนไลน์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภัยที่เกิดขึ้น  
กับผู้หญิงที่ถูกคนที่รู้จักผ่านสังคมออนไลน์หลอกลวง ตบทรัพย์ จนถึงลวงไปข่มขืนและถูกฆ่าตายในที่สุด                    
             6.2 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน  ร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง ภัยจากสังคมออนไลน์                 
ครูอธิบายเพิ่มเติม  แล้วให้นักเรียนท าใบงาน ภัยจากสังคมออนไลน์  และส่งตัวแทนน าเสนอหน้าห้อง    
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             6.4 ครูเชื่อมโยงการน าเสนอของกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนเห็นว่าภัยสังคมออนไลน์เป็นสิ่ ง                  
ที่เกิดขึ้นได้ง่าย มีหลากหลาย เพราะเทคโนโลยีก้าวหน้าเร็วมาก หากนักเรียนไม่ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยง                    
ต่าง ๆ โอกาสที่จะได้รับภัยต่าง ๆ ก็เป็นไปได้   
             6.5 ครูสุ่มถามความคิดเห็นของนักเรียน เปิดประเด็นอภิปราย และให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้ 
             ชั่วโมงท่ี 2 
             6.6 ครแูละนักเรียนช่วยกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
             6.7 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาใบความรู้ เรื่อง 7 ภัยอันตรายใกล้ตัวเยาวชน ครูและนักเรียน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
              6.8 ให้นักเรียนสืบค้นสถานการณ์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งจากโลกสังคมออนไลน์                 
และในสังคมรอบตัว พร้อมทั้งวิ เคราะห์หาปัจจัยที่ เป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหานั้นๆ ตลอดจนเสนอ                                 
แนะแนวทางป้องกันและแก้ไข  กลุ่มละ  1  เรื่อง   
              6.9 นักเรียนน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย                                
              6.10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. สื่อ/อุปกรณ์ 

7.1  ใบความรู้ เรื่อง ภัยจากสังคมออนไลน์ 
 7.2  ใบงาน เรื่อง ภัยจากสังคมออนไลน์      

7.3  ใบความรู้ เรื่อง 7 ภัยอันตรายใกล้ตัวเยาวชน 
8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 
ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง ภัยจำกสื่อออนไลน์ 

 
            ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) จัดเป็นบริการออนไลน์ซึ่งอยู่
บนพ้ืนฐานของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันสะท้อนถึงความสนใจที่คล้ายคลึงกันหรือมีความ
เกี่ยวข้องกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็น Facebook My Space Twitter หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนๆ
ต่างก็มีลักษณะเด่นที่เหมือนกันในการเปิดให้สมาชิกสร้างแฟ้มประวัติส่วนตัวเป็นเสมือนอีกตัวตนหนึ่งบนโลก
ออนไลน์เพ่ือใช้ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกคนอ่ืนๆผ่านบริการช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายบนเว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ส่งอิทธิพลลบต่อชีวิตประจ าวันและความสัมพันธ์ของคนในสังคมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็น
ประเด็นทางสังคม ที่ทั้งสื่อ บทกฎหมาย และประชาชนเองจะต้องให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ 

         1. กำรคุกคำมผ่ำนสื่อออนไลน์ (Cyber Bullying) คือการคุกคามหรือรังแกกันผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งอีเมลข่มขู่หรือแบล็คเมล การส่งข้อความทางโทรศัพท์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ โปรแกรมออนไลน์ 
และชัดเจนที่สุดคือการคุกคามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แม้ว่าการคุกคามกันบนโลกออนไลน์จะไม่ใช่การท าร้าย
ร่างกายหรือมีใครได้รับบาดเจ็บ แต่เป็นการท าร้ายทางอารมณ์ความรู้สึกซ่ึงสามารถสร้างบาดแผลที่รุนแรงมาก
ในทางจิตวิทยาอันจะส่งผลให้เกิดอาการหวาดระแวง ซึมเศร้า หดหู่ ไปจนถึงการฆ่าตัวตายในที่สุด 

        2. กำรโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล (Identity Theft) ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ทั้งในสังคมไทยและ
ประเทศอ่ืนๆทั่วโลก และยังเป็นอีกสาเหตุของการเติบโตอันรวดเร็วของจ านวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้นบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์ก็เป็นเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการโจรกรรม
เอกลักษณ์หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” (Edit your profile) ซึ่งจะ
แสดงทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ความสนใจส่วนตัว อีเมล รายชื่อเพ่ือนสนิท หรือแม้กระทั่งข้อมูล
ส่วนตัวมากๆอย่างสถานะความสัมพันธ์กับคนรัก ซึ่งยิ่งข้อมูลเหล่านี้ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยให้ผู้ร้ายสามารถลอกเลียนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเราเพ่ือไปแอบอ้าง            
ในการก่ออาชญากรรมได้ง่ายขึ้น 

         3. เครือข่ำยสังคมออนไลน์สร้ำงปัญหำทำงควำมสัมพันธ์ของคนในสังคม ท าให้คนห่างไกลกันมาก
ขึ้น เพราะวิธีการสื่อสารกับคนรู้จักและคนแปลกหน้าบนอินเทอร์เน็ตท าให้ความรู้สึก ของคนเปลี่ยนไป 
ผลกระทบทางลบอีกอย่างหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์คือความสัมพันธ์ของคนในสังคม แม้มันจะช่วยสร้าง
สัมพันธภาพให้เรากับคนที่ไม่สนิทให้รู้จักกันแน่นแฟ้นได้ง่ายขึ้น แต่คนเรามักจะมองไม่เห็นว่าเครือข่ายสังคม
ออนไลน์นั้นก็ท าให้เราห่างไกลจากคนที่เราสนิทด้วยมากขึ้น ด้วยความเป็น “เครือข่ายสังคม” จึงท าให้สมาชิก
ส่วนใหญ่คิดว่าเพียงแค่เป็นสมาชิกในเครือข่ายก็เท่ากับเป็นการเข้าสังคมแล้ว 
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        4. สื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบทำงลบต่อกำรท ำงำนทั้งของนายจ้าง ลูกจ้าง และแม้กระทั่งว่าที่
พนักงานในอนาคต เพราะสื่อที่เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์จะคอยรบกวนการท างาน สมาธิของพนักงาน               
ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง เพ่ิมมูลค่าต้นทุนของบริษัท และยังเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงอีกทั้งความ
น่าเชื่อถือของบริษัท เพียงแค่พนักงานบางคนลืมตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในทะเบียนเครือข่ายสังคมออนไลน์               
ก็อาจต้องลงเอยด้วยการถูกไล่ออกจากบริษัทเพราะไปแสดงข้อความที่ไม่เหมาะสมไว้ก็เป็นได้ ยิ่งไปกว่านั้น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็อาจเป็นภัยแก่คนที่ก าลังหางานท า เพราะทั้งเฟซบุ๊คและมายสเปซต่างก็                   
เป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยมของหลายบริษัทต่างๆในการสอดส่องพฤติกรรมของผู้สมัครงานเพ่ือใช้คัดกรอง
พนักงาน 
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ใบควำมรู้ 

เรื่อง 7 ภัยอันตรำย ใกล้ตัวเยำวชน 

 
                  ทุกวันนี้ ภัยอันตรายต่าง ๆ เริ่มที่จะมุ่งเข้าสู่โลกของเยาวชนมากขึ้น เนื่องจากความที่        
เยาวชนยังเป็นผ้าขาวที่ต้องส่งเสริมให้รู้จักคิดและมีวิจารณญาณ จึงท าให้บางครั้งค่านิยมทางสังคม สภาพของ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการชักจูงจากผู้ไม่หวังดี มีผลท าให้เยาวชนเกิดความหลงเชื่อจนต้อง เข้าไปพัวพัน              
หรือกลายมาเป็นผู้ประสบปัญหาได้ ภัยอันตรายต่าง ๆ นั้น มีตั้งแต่ที่ส่งผลกระทบน้อยไปจนถึงผลกระทบมาก
ผู้ให้การปกครองต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งภัยอันตรายส่วนหนึ่งที่ต้องได้รับการดูแลแก้ไขที่ส าคัญนั้นได้แก ่ 
 
1.กำรลักพำตัว  
 
               ปัจจุบันเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับแก๊งลักเด็กอาละวาดสร้างความหวาดกลัวต่อพ่อแม่ที่มีบุตรในวัยเด็กเล็ก 
ในสมัยก่อนนั้นการลักพาตัวถ้าไม่พาไปเป็นขอทานก็พาไปใช้แรงงานอะไรสักอย่างหรือซ้ าร้ายถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็
พาไปขายเป็นโสเภณี แต่ในปัจจุบัน ธุรกิจการค้ามนุษย์เริ่มเข้ามามีอิทธิพลครอบคลุมในหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านแรงงาน ที่จะมีการลักพาตัวเด็กไปใช้แรงงาน ทางด้านการบริการทางเพศท่ีลักพาตัวไปยังสถาน
บันเทิงในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งทางด้านการแพทย์ที่มีการลักพาเด็กไปขโมยอวัยวะต่างๆเป็นต้น  
 
2.กำรอนำจำร/ข่มขืนกระท ำช ำเรำ  
 
               ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้แม้ในประเทศไทยเอง ในเรื่องจริยธรรมและศีลธรรมก็มีแต่จะถดถอย
เสื่อมทรามลงไปมาก การไว้ใจคนแปลกหน้าหรือแม้แต่คนใกล้ตัว ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดูน่าอันตรายส าหรับเด็ก
และโดยเฉพาะเด็กผูห้ญิงข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับคนในครอบครัวข่มขืนกระท าช าเราเด็กในปกครอง 
กลับกลายเป็นข่าวในชั่วข้ามคืน แต่แล้วก็เงียบลง โดยไม่มีนัยส าคัญอะไรมากนัก ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมาย                 
ที่เข้มงวดรองรับแต่ถ้าสังคมไม่ให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ไม่ช้าก็จะเกิดเรื่องคล้ายเดิมซ้ าอีก 
  
3.ยำเสพติด 
  
               ทั้งนี้ได้รวมถึงอบายมุขอ่ืน เช่น สุราหรือบุหรี่ด้วย สิ่งเหล่านี้กลายเป็นอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวเด็กที่
เห็นได้อย่างชัดเจน รูปแบบการฝากยาเสพติดให้เด็กเอาไปส่ง ยังคงมีให้เห็นในแถวชุมชนแออัดต่าง ๆ                        
ที่ยังต้องการการพัฒนาอย่างแท้จริง ส่วนบุหรี่และสุรา หลายครอบครัวมีสมาชิกที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา                 
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ก็จะส่งผลให้เยาวชนในบ้านเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นไปจนอาจก่อปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ขึ้นมาได้ในภายหลัง 
 
4. กำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  
 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกกันง่าย ๆ สั้น ๆ ว่า มือถือ จากที่มีใช้เฉพาะกลุ่ม ก็กลายเป็นสิ่ งที่
สามารถซื้อได้ทุกคน จากตัวเครื่องที่ใหญ่เทอะทะก็กลายมาเป็นเครื่องขนาดเล็กกะทัดรัด หรือจากที่มีการใช้
เพียงแค่รับสาย - โทรออก ก็เพ่ิมความสามารถไปอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ถ่ายรูป ฟังเพลง หรือแม้แต่เล่น
อินเทอร์เน็ต และด้วยการพัฒนาต่อเนื่องเรื่อย ๆ นี้เอง ท าให้มันกลายเป็นสิ่งล่อตาล่อใจของเยาวชน                   
ให้เยาวชนพยายามไขว่คว้ามาเป็นเจ้าของ โดยไม่ทราบถึงอันตรายที่ก าลังจะตามมา ซึ่งผลวิจัยจากฮาร์วาร์ดที่
ได้รับทุนจากบริษัทมือถือสรุปผลออกมาแล้วว่า การใช้โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เซลล์มนุษย์เปลี่ยนแปลง และ
อาจก่อให้เกิดมะเร็งหรือเนื้องอกในสมองได้  และส าหรับเด็กวัยต่ ากว่า 16 ปี ที่กะโหลกศีรษะไม่หนาพอ
ต้านทานแรงกระทบจากคลื่นแม่เหล็กที่ปล่อยออกมาจากมือถือ ถ้าใช้มือถือบ่อยครั้งก็จะมีผลกระทบทาง
สมองได้ในอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ การใช้โทรศัพท์มือถืออย่างไม่ระวังก็จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือ
การโดนลักทรัพย์ได ้ 
 
5. กำรเดินทำงบนท้องถนน 
  
               เยาวชนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ เดินทางโดยล าพังด้วยรถโดยสารประจ าทางหรือไม่บาง
คนก็ต้องเคยใช้บริการบ้างเป็นครั้งคราว แต่ความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารประจ าทางนั้นแทบจะเรียกได้
ว่า เข้าขั้นวิกฤต การขับรถและการจอดรถที่อันตราย  อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกับเยาวชนได้ โดยเฉพาะ            
รถโดยสารประจ าทาง และรถโดยสารที่ดัดแปลงมาจากรถกระบะ โดยการเสริมหลังคาลงไปก็ไม่ปลอดภัย
อย่างมากที่จะให้เด็กขึ้นไปนั่ง เพราะไม่มีประตูกั้นและคนขับก็ไม่สามารถเห็นผู้โดยสารได้ อีกท้ังการข้ามถนน
โดยไม่ใช้สะพานลอยหรือทางม้าลาย ก็มีผลให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน  
 
6. กำรรับประทำนอำหำร  
 
               ตอนเย็นหลังเลิกเรียน จะสังเกตเห็นร้านค้าต่าง ๆ มาตั้งร้านขายสินค้าให้เด็ก ๆ และเยาวชนอยู่
ด้านหน้าโรงเรียน โดยหนีไม่พ้นพวกของเล่นและอาหารรับประทานง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็น ลูกชิ้นปิ้ง น้ า ปั่น                 
ไก่ทอด ขนมกรุบกรอบ ฯลฯ ซึ่งตั้งล่อตาล่อใจให้เด็กได้เข้าไปซื้อหามา แต่ก็มีพ่อค้าแม่ขายบางคนที่มักง่าย 
ขาดจิตส านึก เอาสิ่งที่เป็นอันตรายมาขายให้กับเด็ก  โดยไม่ค านึงถึงอันตรายที่ตามมา ส่วนรูปแบบของอาหาร
ก็มีการใส่สีหรือสารต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตและลดต้นทุนสินค้า ซึ่งมักจะเป็นสารพิษหรือไม่ก็สิ่งไม่มี
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ประโยชน์ต่อร่างกายของเด็ก เช่น สารบอแร็กซ์ในลูกชิ้น มีฤทธิ์ท าให้ลูกชิ้นเด้งน่ารับประทาน นิยมใส่ใน
อาหารประเภทฮอทดอก หมูบด หรือการใส่ขัณฑสกรในผลไม้ดอง ที่จะท าให้ผลไม้นั้นมีรสชาติหวาน กรอบ 
เป็นต้น 
  
7. กำรใช้อินเตอร์เน็ต/เกมส์ออนไลน์ 
  
                เมื่ออินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของคนทุกคน โดยเฉพาะกับเยาวชนที่ถือก าเนิดมา
พร้อมกับโลกสมัยใหม่ มันได้เข้าไปแทรกซึมในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน โรงพยาบาล ร้านค้า รวมไปถึง
หน่วยงานส าคัญต่าง ๆ ประโยชน์ของมันมีมากมายมหาศาล หนึ่งในนั้นคือ การย่อโลกให้เล็กลง จากที่เคย
ติดต่อกับคนอีกซีกโลกหนึ่งด้วยการโทรศัพท์ ซึ่งแม้ในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่เสียค่าใช้จ่ายสูง แต่โลกอินเทอร์เน็ต
ท าให้มันเป็นเรื่องง่ายแล้วเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก เช่น ระบบการแชต หรือส่ง e-mail เป็นต้น แต่ถึงแม้มันจะ
เป็นสิ่งที่ดีเลิศอย่างไร ก็ยังมีด้านไม่ดีที่เป็นอันตรายต่อเด็ก โดยเฉพาะกับเด็กที่มีปัญหา และขาดการยับยั้งชั่ง
ใจ ระบบแชตที่เป็นสิ่งที่สร้างมาเพ่ือการติดต่อสื่อสารกัน กลับกลายน ามาใช้ในทางที่ผิด เนื่องจากบางครั้งคู่
สนทนาไม่ได้รู้จักหรือเห็นหน้ากัน จึงท าให้ง่ายต่อการพูดคุย อย่างเช่นการพูดคุยในเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม 
หลอกล่อ นัดเที่ยวหรือชักชวนให้อีกฝ่ายไปยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งถ้าเด็กคนใดหลงเชื่อก็จะไปตามนัด จนบางที
อาจได้รับอันตรายกลับมา  และต่อมาก็เป็นเกม จากที่เคยอยู่บนเครื่องเล่นเกมราคาแพง โดยมีเด็กไม่กี่คน               
ที่มีสิทธิเป็นเจ้าของ กลายมาเป็นเกมออนไลน์ที่เล่นกันได้บนโลกอินเตอร์เน็ตในราคาตามร้านเน็ตทั่วไป             
ราว 10-20 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ไม่มากเลยส าหรับเด็กในยุคนี้ ประจวบกับตัวเกมที่มุ่งให้เก็บค่าต่างๆ                   
เ พ่ื อ พัฒนาความสามารถขอ งตั ว ล ะคร ใน เกมนั้ น  ๆ  ท า ให้ กล าย เป็ นสิ่ ง จู ง ใ จ ให้ อย า ก เ ล่ น                          
เพ่ิมขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งเมื่อเด็กเล่นมากจนเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและพฤติกรรมของเด็กได้   
           ทั้งหมดนี้คือ ช่องทางอันตรายของเด็กในยุคนี้ แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ในขณะที่โลก
ก าลังหมุนไปเรื่อย ๆ สิ่งที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ก็มีการพัฒนามากขึ้นไปด้วย บางครั้งอันตรายก็มีการแตกแยก
ย่อยความเป็นอันตรายออกไปอีก หรือความอันตราย ก็เป็นช่องทางให้เกิดความอันตรายใหม่ ๆ                             
ซึ่ ง ผู้ ใ หญ่ และผู้ ปกครองทั้ งหลายจ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งมอง ให้ ออกและรู้ เ ท่ าทั นถึ งปัญหาที่ ท า ให้                                    
เกิ ด อันตราย  เ พ่ือ ให้ เ ย าวชน ไทย  อยู่ ใ นสั งคมที่ ปลอดภั ยและมีภู มิ คุ้ ม กั นที่ ดี และแข็ ง แร ง   
 
   
อ้างอิง  :  เวปไซด์มูลนิธิเด็ก  Foundation  For  Children  นายนรรัชต์ ฝันเชียร www.ffc.or.th  
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ใบงำน 
เรื่อง ภัยจำกสังคมออนไลน์ 

  
             ให้นักเรียนสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต สถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบัน กลุ่มละ  1  สถานการณ์ 
 
1.สถานการณ์  ................................................................................................................ ...........................     
                  ................................................................................. .......................................................... 
                  ............................................................................................................................. ............... 
                
2. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดภัยคุกคาม 
                  .......................................................................................................... ............................... 
                  ............................................................ ............................................................... .............. 
                  ............................................................................................................................. ............ 
3. แนวทางการป้องกันและแก้ไข   
                  ........................................................................................ ................................................. 
                  .......................................................................... ............................................................... 
                  ........................................................................................ ................................................. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  14   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
เรื่อง ชุมชนของเรำ                     จ ำนวน  2  ชั่วโมง         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 
        การสร้างความตระหนัก และมีส่วนร่วมดูแล ช่วยเหลือ แก้ปัญหาในโรงเรียน ชุมชน และสังคม
ตามศักยภาพเป็นการดูแลปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะอันเป็นคุณลักษณะส าคัญในการอยู่
ร่วมกันในสังคม 
 
2.สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
          3.2 สรุปแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 
4.สำระกำรเรียนรู้ 
            สภาพปัญหาของโรงเรียน ชุมชนและสังคม และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ชุมชน และสังคม
เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน (ถ้ำมี) 
          5.1 ใบงาน เรื่อง โรงเรียนของเรา 
          5.2 ใบงาน เรื่อง โครงการร่วมใจแก้ไขปัญหาชุมชน 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
 ชั่วโมงที่ 1 
          6.1  ครูน าสนทนาเก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และติดภาพข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
ในสังคม (เช่น ภาพแหล่งเสื่อมโทรม สถานบันเทิง ขยะ/น้ าเน่าเสีย ภาวะฝุ่นละออง ฯลฯ)  
          6.2  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 6-8 คน ให้ช่วยกันระดมสมอง  ในประเด็นต่อไปนี้ 
                  6.2.1  ในโรงเรียนของเรา มีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้รับการแก้ไข  
         6.2.2  ปัญหาเหล่านี้ สง่ผลกระทบต่อตัวนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนอย่างไรบ้าง 
                  6.2.3  นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างไร สรุปลงในใบงาน โรงเรียนของเรา  
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         6.3  นักเรียนน าเสนอประเด็นปัญหา ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน ซึ่งหากทุกคน ทุกฝ่ายต่างตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข และแบ่งเบาภาระ
เหล่านั้นร่วมกัน  จิตส านึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อส่วนรวมจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มต้นจากการรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และสังคมรอบข้าง ต้องมีความรัก ความเข้าใจ และเสียสละช่วยกันป้องกันและแก้ไข ปัญหาเหล่านั้น
ก็จะลดลงและแก้ไขได้ 
          ชั่วโมงท่ี 2 
          6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
          6.5 ครูเชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่องสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในโรงเรียนไปสู่การตระหนักถึง
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งพวกเราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมแรงร่วมใจที่จะใส่ใจดูแล และเสียสละในการ
แก้ปัญหา ไม่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนแต่การที่ผู้คนในชุมชนมีจิตใจที่ดีงาม รู้จักการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือ
กัน ไม่เห็นแก่ตัว ก็จะท าให้สังคมนั้นงดงามน่าอยู่ และชวนให้นักเรียนคิดวิธกีารชว่ยกันจัดการกับปัญหาในชุมชนของ
ตนเองตามที่มีความสามารถปฏิบัติ ได้จริงโดยการช่วยกันระดมสมองคิดโครงการร่วมใจแก้ไขปัญหาชุมชน 
           6.6  ครูแจกใบความรู้ การเขียนโครงการ ให้นักเรียนศึกษา และครูอธิบายเพิ่มเติม พร้อม 
น าเสนอตัวอย่างโครงการ 
           6.7  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 10 -12  คน ช่วยกันเขียนโครงการร่วมใจแก้ไขปัญหาชุมชน 
           6.8  ครูพิจารณาและกลั่นกรองโครงการของนักเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้โครงการนั้น
สามารถลงสู่การปฏิบัติได้ 
           6.9 ก าหนดเวลาใหน้ักเรียนน าโครงการลงสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน แล้วให้นักเรียนน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

7.สื่อ/อุปกรณ์ 
     7.1  ภาพกรณีตัวอย่างปัญหาในชุมชน เช่น แหล่งเสื่อมโทรม สถานบันเทิง ขยะ/น้ าเน่าเสีย      
ภาวะฝุ่นละออง  ฯลฯ 
               7.2  ใบงาน เรื่อง โรงเรียนของเรา 
               7.3  ใบงาน เรื่อง โครงการร่วมใจแก้ไขปัญหาชุมชน 
               7.4  ใบความรู้ เรื่อง การเขียนโครงการ 
 
8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 
 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
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   8.2 เครื่องมือ 
         -    
   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบงำน 
เรื่อง โรงเรียนของเรำ 

 
           ให้นักเรียนร่วมกันระดมสมองเกี่ยวกับโรงเรียนของเรา ในประเด็นต่อไปนี้ 
 
            1.  ในโรงเรียนของเรา มีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดข้ึนและยังไม่ได้รับการแก้ไข 
                ...................................................................................... ...................................................  
                ......................................................................................................................... ................ 
                ......................................................................................................................... ............... 
                ......................................................................................................................... ................ 
   2.  ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนอย่างไรบ้าง 
               ........................................................................................... .............................................. 
               ........................................................................................... .............................................. 
               ........................................................................................... .............................................. 
               …………………………………………………………………………………………………………................... 
             3.  นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างไร 
.              ................................................................................. ........................................................ 
               ........................................................................................... ............................................. 
               ........................................................................................... ............................................. 
               ........................................................................................... ............................................. 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง  กำรเขียนโครงกำร 

 

    องค์ประกอบพื้นฐานในโครงการแต่ละโครงการ  ควรจะมีดังนี้ 
1. ชื่อโครงกำร ตั้งชื่อให้เหมาะสม มีความหมายชัดเจน และน่าสนใจสื่อถึงเนื้อหาที่ต้องการท า 
2. หลักกำรและเหตุผล ชี้แจงรายละเอียดของปัญหา และความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข ตลอดจนชี้แจง

ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการ 
3. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่า การด าเนินงานตามโครงการนั้นมีความต้องการให้เกิดอะไร 

ควรระบุไว้เป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดและประเมินผลได้ ควรเขียนเป็นข้อๆ ประมาณ 1-3 ข้อ 
4. เป้ำหมำย การระบุเป้าหมาย ระบุเป็นประเภทลักษณะและปริมาณ ในรูปตัวเลข ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ และความสามารถในการท างานของผู้รับผิดชอบโครงการ 
5. ผู้รับผิดชอบโครงกำร เป็นการระบุเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของหรือรับผิดชอบ

โครงการ โครงการย่อยๆ บางโครงการระบุเป็นชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบเป็นรายโครงการได้ 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร คือระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ 

ปัจจุบันนิยมระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและเสร็จสิ้น  
7. งบประมำณ เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ ซึ่งควรจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายได้

อย่างชัดเจน การระบุยอดงบประมาณ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย  
8. วิธีด ำเนินงำน ให้ระบุกิจกรรมที่ต้องท า งบประมาณของแต่ละกิจกรรม   และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติกิจกรรม 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ เมื่อโครงการนั้นเสร็จสิ้นแล้ว จะเกิดผลอย่างไรบ้าง มีประโยชน์อะไรบ้าง และ

จะเกิดขึ้นกับใคร สามารถเขียนทั้งผลประโยชน์โดยตรง และผลประโยชน์ในด้านผลกระทบของโครงการด้วยได้ 
10. กำรประเมินผล บอกแนวทางการติดตามประเมินผล ควรท าอย่างไร ในระยะเวลาใด และใช้

วิธีการอย่างไรจึงเหมาะสม ซึ่งผลของการประเมินสามารถน ามาพิจารณาประกอบการด าเนินการ เตรียม
โครงการที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ใบงำน  
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เรื่อง  โครงกำรร่วมใจแก้ไขปัญหำชุมชน 
1. ชื่อโครงกำร  
………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
2. หลักกำรและเหตุผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………….…………………………………………………………………………………………….............................................. 
3. วัตถุประสงค์ 
 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. เป้ำหมำย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………… 
5. ผู้รับผิดชอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
6. ระยะเวลำ 
…………………………………………………………………………………………………………………...........................………. 
7. งบประมำณ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. วิธีด ำเนินงำน 

กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำ 

 
 

 
 

 
 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
10. กำรประเมินผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่  15   
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม               ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
เรื่อง หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง              จ ำนวน  2  ชั่วโมง         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  สำระส ำคัญ 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมี                      
พระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวทางที่           
ปวงชนชาวไทยควรน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
2.สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 ตระหนักในความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันได้ 

 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
5.  ชิ้นงำน / ภำระงำน (ถ้ำมี) 
 ใบงาน เรื่อง  ปัญหาชีวิต  
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม  
 ชั่วโมงที่ 1 
 6.1 น าเข้าสู้บทเรียนโดยให้นักเรียนดูภาพหรือวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แล้วสนทนากับนักเรียนว่าพระองค์ท่านท าอะไร ที่ไหน และได้ประโยชน์อย่างไร 
 6.2 นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9   
เรื่อง พอกินพอใช้ แล้วแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ครู เชื่อมโยงค าส าคัญในใบความรู้ เช่น ประหยัด 
ระมัดระวัง ความพอกิจพอใจ เพ่ือให้เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนอย่างไร 
 6.3 นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูและนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์
เนื้อหาให้เข้าใจชัดเจน แล้วให้นักเรียนอภิปรายในประเด็นค าถามต่อไปนี้ 
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  - เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร 
  - ถ้านักเรียนมีความพอประมาณในการใช้จ่ายจะเป็นอย่างไร 
  - ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัวอย่างไร 
      - นักเรียนจะน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 
 6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายและความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ชั่วโมงที่ 2 
 6.5 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา 
 6.6 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มละ 10 คน ให้ศึกษาใบความรู้ที่.3 ซึ่งเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ และร่วมกัน
วิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้ 
      1) จากข่าวอะไรคือปัญหา 
  2) ปัญหาเกิดจากสาเหตุใด 
      3) เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างไร 
  4) แนวทางในการแก้ปัญหานี้จะท าอย่างไร 
  5) นักเรียนจะใช้หลักการจากแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรในการแก้ไขปัญหานี้                         
ให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ความรู้และคุณธรรม              
แล้วบันทึกลงในใบงาน 
 6.7   ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงาน 
 6.8   นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรม 
 
7. สื่อ/อุปกรณ์ 
 7.1 รูปภาพหรือวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 7.2 ใบความรู้ เรื่อง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 7.3 ใบความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.4 ใบความรู้ เรื่อง กรณีศึกษา : ปัญหาชีวิต 
         7.4 ใบงาน   เรื่อง ปัญหาชีวิต 
 
8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล 

        8.1.1 สังเกตความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม และการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         8.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเรียบร้อยของใบงาน 
   8.2 เครื่องมือ 
         -    
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   8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
        8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน มีความสนใจในการฟัง การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

         8.3.2 ตรวจใบงาน 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ท าใบงานถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงานตามก าหนด 
ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ใบควำมรู้ 
พระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 

 
  

  ควำมพอกินพอใช้ 
 

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ และแสดงความคิดเห็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 จากหนังสือ ประมวลค าในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
ตั้งแต่พุทธศักราช 2493–2546  ที่เก่ียวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ส านักงานคณะกรรมการ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มกราคม 2549 
 
 
 
 
 
 
 

 ในการพัฒนาประเทศนั้นจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น เริ่มด้วยการสร้าง
พื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวังแต่
ถูกต้องตามหลักวิชา เม่ือพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว การช่วยเหลือสนับสนุน
ประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอ่ืนเป็นพื้นฐาน
นั้น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อม
สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงข้ึนไปได้โดยแน่นอน 
 ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามล าดับด้วยความ 
รอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว 
 
   (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 19 กรกฎาคม 2517) 
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ใบควำมรู้ 

เรื่อง หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ แล้วตอบค าถาม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

  “เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
 ทรงมีพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส ชี้แนะแนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกร ชาวไทย โดย
ตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนกเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ า 
แนวทางแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 –  แนวคิดหลัก 
  เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
 –  เป้าหมาย 
  มุ่งให้เกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
    –  หลักการ 
  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน 
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 –  เงื่อนไขพื้นฐำน 

  – จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า 
 วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน 
  – การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี 
 และนักธุรกิจในทุกระดับให้ส านึกคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้  
     ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร และมีสติปัญญาและความรอบคอบ  
–  นิยำมของควำมพอเพียง 
  ความพอประมาณ หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
  ความมีเหตุผลหมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงพอที่คาดว่าจะเกิดจากการกระท า
นั้นๆ อย่างรอบคอบ 
 –  เงื่อนไขเพื่อให้เกิดควำมพอเพียง 
  การตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้พอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู้และ 
คุณธรรมพื้นฐาน 
  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เก่ียวข้อง 
อย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ึนปฏิบัติ 
       เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม เช่น      
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ความอดทนความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 

ที่มำ :    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,หนงัสือเศรษฐกิจพอเพียงคือ อะไร  
2549. 
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ใบควำมรู้ 
กรณีศึกษำ: ปัญหำชีวิต 

 

  ลูกค้ำปำของ ด่ำหยำบใส่แม่ค้ำร้ำนอำหำรตำมสั่ง 

                ป้าแหม่ม กล่าวว่า เรื ่องเกิดขึ ้นเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที ่ 4 มีนาคม ที ่ผ ่านมา  
มีล ูกค้าผู ้หญิงคนหนึ ่ง เข้ามาสั ่งผ ัดซ ีอิ ๊ว 1 กล่อง ระหว่างที ่ท าผ ัดซ ีอิ ๊วให้ ผู ้หญิงคนนี ้ก ็พ ูดขึ ้นมาว ่า 
 "ให้น้อยจัง ใส่เส้นอีก" ตนจึงตอบไปว่า ไม่น้อยหรอก เพราะยังไม่ได้ใส่ผัก ใส่หมู ใส่ไข่ แล้วตนก็ไม่ได้พูด
อะไรต่อ  

                 ทั้งนี้ พอผัดเสร็จ ลูกค้าก็วางเงินให้ โดยไม่ได้วางดีๆ แล้วก็บอกตนว่า ขายของแบบนี้ ปิดร้าน
ไปเลย ตอนนั้นตนมีอารมณ์ จึงโต้ตอบ แบบผู้หญิงทะเลาะกัน จากนั้นลูกค้าผู้หญิงก็ออกจากร้านไป ตนก็นึก
ว่าจะจบ แต่เขากลับไปพาแฟนมา แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในคลิป และที่เห็นตนเขวี้ยงมีด ตนไม่ได้
ตั้งใจ แต่ตกใจ เพราะผู้ชายตัวใหญ่ 

                  ขณะที ่ ผู ้หญ ิงเสื ้อด าท  ี่เป ็นล ูกค ้า เป ิดใจผ ่านรายการท ุบโต ๊ะข ่าวว ่า แม ่ค ้า เหม ือน 
ไม่อยากขายเรา เราอยากจะรู้ว่าเท่าไร ถามก็ไม่ตอบ เราก็ไม่พอใจเพราะผัดซีอิ๊วเส้นน้อย ให้แบบน่าเกลียด
มาก ดูมันน้อย เราก็ซื้อของกินทุกวัน ร้านอื่นไม่เป็นแบบนี้ เราเอาเงินวางไว้ตรงพริก เราตั้งใจว่าจะไม่ส่งให้ 
เขาก็วางเงิน 60 บาทวางให้เรา เราก็ไปถามว่ายังไงมีอะไร แม่ค้าก็สับเขียงขู่ อยากฝากถึงอีกฝ่ายว่า ถ้ากลัว
ก็อย่าท าแบบนี้กับใคร 

                   ขณะที่ แฟนหนุ่มของผู้หญิงเสื้อด า กล่าวว่า ฟังผมก่อน แม่ค้าพูดไม่ดีเลย ก่อนหน้าผมพูดดี
แล้ว แต่เขาพูดไม่ดีเหมือนกัน ท าไมถึงด่าผมแบบนี้ เขาก็บอกว่าอยากจะด่า สังคมกล่าวหาว่าผมก็เป็น
อันธพาล ถ้าเขาไม่สับมีดสับเขียงขู่ ผมถามธรรมดา เขาก็หยิบมีดสับเขียง แล้วจะเอายังไง  
ถ้าไม่พอใจขาย คืนเงินมา จะได้จบ เขาก็บอกว่าไม่คืนแล้วยังไง ไม่คืนผมก็เขวี้ยงก่อน แค่ผมต่อยก็เละแล้ว 
ผมไม่ได้ท าอะไร มีเรื่องแล้วก็แล้วก็ไป ก็ไม่ต้องซื้อกันแค่นั้น ผมไม่ใช่อันธพาล 
 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1514838 
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ใบงำน 
           เรื่อง  ปัญหำชีวิต 
  

 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนในกลุ่มศึกษากรณีศึกษาที่ก าหนดให้แล้วแบ่งหน้าที่กันร่วมอภิปราย 
  และความคิดเห็น 
ประธาน.................................................................เลขา....................................................................................... 
สมาชิก
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
1. ปัญหคือ ....................................................................................... .............................................................. 
2. สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาคือ
..................................................................................................... ..................................................................... 
3. ผลกระทบของปัญหาต่อสังคมคือ
................................................................................... ........................................................................................ 
4. แนวทางในการแก้ปัญหา
............................................................................................. .................................................................................
............................................................... ............................................................................................................... 
5. นักเรียนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการไปใช้ในการแก้ปัญหาดังนี้ 
 5.1 ความพอประมาณ....................................................................................................................... 
 ............................................................................................................ ................................................. 
 5.2 ความมีเหตุผล
............................................................................................................. .................................................................
...................................................................... .................................................................................. 
 5.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
..................................................................................................... .........................................................................
................................................................................. ....................................................................... 
 5.4 ความรู้และคุณธรรม
..............................................................................................................................................................................
............................................................................ ............................................................................ 
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ทักษะชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

หนังสั้นทักษะก าจัดความเครียด.  https://www.youtube.com/watch?v=qOBYM1JxsGU. สืบค้น 
ออนไลน์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562. 

อัจฉรา  นวจินดา.  (2542).  ศิลปะกำรด ำเนินชีวิต. กรุงเทพมหานคร : เท็กซ์ แอนเจอร์นัล พับลิเคชั่น. 
อมรรัตน์  ศรีสุรินทร์.  (2559).  เขียนอนำคตคุณเอง.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ซีเอ็ด. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOBYM1JxsGU
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คณะท ำงำน 
แผนพัฒนำกำรแนะแนวและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนวระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

****************************************** 

ที่ปรึกษำ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

นายอ านาจ 

นายพีระ 

นายสุเทพ 

นายบุญรักษ์ 

นางสุกัญญา 

นางสาวนิจสดุา 

วิชยานุวัติ 
รัตนวิจิตร 

ชิตยวงษ ์

ยอดเพชร 

งามบรรจง 
อภินันทาภรณ ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ข้าราชการบ านาญ 

ข้าราชการบ านาญ 
ข้าราชการบ านาญ 

ข้าราชการบ านาญ 
 

คณะท ำงำน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

นางสาววิไลวรรณ 

นายวีระ 

นางเนาวรัตน ์

นางสาวพัชนีพร 

นางสาวณัฐกานต ์

นางธัญสมร 

นายอนุชา 

นายสุนทร 

นายประภาส 

นางสาวพัชรี 
นายเจษฎา 

นายนววิช 

ว่าท่ีร้อยโทพีระพันธ ์

นายวีระศักดิ ์
นางพรพิมล 

นางจวงจันทน ์

นางสาวรตนพร 

นางกันธอร 

นายศิริโชค 

นายปฐมสุข 

นายบัญชา 

นางสายชล 

นายจิรกร 

ใจแก้ว 

อุสาหะ 

ชูสกุล 

สมานมติร 

มหาวรรณ 

คเชนทร์เดชา 

มีแก้วเจรญิ 

ศรีเหรา 

ณ พิกุล 

ถุงแก้ว 

บุญมาโฮม 

นวชีวินมัย 

มะรัตน ์

ศรีสังข ์

ชินภักดี 
อาจจุฬา 

พนมพร 

กุลบุตรด ี

พิพัฒน์เสถียรกลุ 

สีลาดเลา 

ปลื้มอารมณ ์

สิงห์สุวรรณ 

ฐาวิรัตน ์

ข้าราชการบ านาญ 

ข้าราชการบ านาญ 

ข้าราชการบ านาญ 

ข้าราชการบ านาญ 

ข้าราชการบ านาญ 

ข้าราชการบ านาญ 

หัวหน้าฝ่ายการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

อาจารย์ประจ าฝ่ายการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 

อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงราย 

อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฎับุรรีมัย์ 
อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 

อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.เขต 2 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.เขต 20 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนเสนสริิอนุสรณ์ สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดดอนยอ สพป.นครนายก 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดเขาวนาพุทธาราม สพป.ชลบรุี เขต 2 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านห้วยก้าง”รัฐประชาสงเคราะห์” สพป.เชียงราย เขต 4 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองยาง “ครุุราษฎร์อุทิศ” สพป.นครราชสีมา เขต 7 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดขนอนบ้านกรด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 31 
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24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

นายกฤศ 

นางชเนตต ี

นางสาวปลิดา 

นายจีรัฐติกลุ 

นางสาวศิริวัฒนาพร 

วงค์เรือง 

ชนชอบธรรม 

พันธ์วัน 

ดอนวิจารณ์ขจร 

พริ้งเพราะ 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนแม่จันวิทยาคม สพม.เขต 36 

ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 

ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 

ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 25 

ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 32 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

นางธนวรรณพร 

นางสาวจารุนันต ์

นางดรุณจติ 

นางพัชรา 

นางกชวิมล 

นางพวงพร 

นางอภิศญารัศมิ ์
นางรดีวันต ์

นางยินดี 
นางเพ็ญประภา 

นางเพ็ญศร ี

นายสุทธิสันต ์

นางสุทิศา 

นางสาวนิยม 

นางธัญยธรณ ์

นางสาวอุทุมพร 

นางรัชฎาพร 

นายศักดินาณันพ์ 

นางเครือวัลย ์

นายอภิเชษฐ ์

นางพัชรินทร์ 
นางรัชน ี

นางจริญญา 

นางกาญจนา 

นางวิไลลักษณ ์

นางเพลินพิศ 

นางพัชรินทร์ 
นางกรรณานุช 

นายภัทรวีร ์

นางกาญจนา 

นางสาวสวิตตา 

นางจิราพรรณ 

สังข์พิชัย 

หมู่อ าพันธ ์

ม่วงมงคล 

แย้มส าราญ 

ไชยะโสดา 

นิลนิยม 

ประราศ ี

ปิ่นแก้วเกียรติ ์
คงทน 

ซุยกระเดื่อง 

ทองนพเก้า 

ล าโพงเหนือ 

จารุเดชา 

อยู่รัมย ์

ธ ารงกุลไพบูลย ์

เมืองใจ 

ศักดิ์เศรณ ี

อัครเสนากลุ 

พนมหิรัญ 

จันทนา 

รัตนวงษ ์

เต็มแก้ว 

ปิยะมิตร 

บัวค า 

ชูสกุล 

ศรีสุวรรณ 

กองสินแก้ว 

มูลค า 

คุณโท 

โทขันธ ์

ปัจจัย 

เพียนอก 

ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 9 

ศึกษานิเทศก์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1 

ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 

ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 

ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 27 

ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 

ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 12 
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สเุมโธ) สพม.เขต 25 

ครู โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 

ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป.เชยีงราย เขต 2 

ครู โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 

ครู โรงเรียนโสตศึกษา สพป.นครปฐม 

ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
ครู โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 

ครู โรงเรียนสตรีวิทยา 2 สพม.เขต 2 

ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม.เขต 25 

ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม.เขต 41 

ครู โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป.พิษณุโลก เขต 1 

ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต 2 

ครู โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป.พิษณุโลก เขต 3 

ครู โรงเรียนนารรีัตน์ จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 

ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.เขต 25 

ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.เขต 38 

ครู โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม.เขต 28 

ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม.เขต 34 

ครู โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สพม.เขต 15 
ครู โรงเรียนศลิาทองพิทยาสรรค์ สพม.เขต 28 

ครู โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม.เขต 32 

ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานสุรณ ์สพม.เขต 31 
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61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 

นางทวีสิน 

นางสาวภณิชชา 

นางสาวรุ่งทิพย ์

นางจรัสพักตร ์

นางลักษณา 

นางอุบล 
นางอุไรวรรณ 

นางสาวลดา 

นายสามารถ 

กฤษสุวรรณ ์

อุดมเลศิปรีชา 

เสาสูง 

ชูพิพัฒน์ 

ตั้งจรูญชัย 

วงศ์ทับแก้ว 

อินทะสะ 

เย็นใจ 

รัตนสาคร 

ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานสุรณ ์สพม.เขต 31 

ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง สพม.เขต 18 

ครู โรงเรียนสริินธร สพม.เขต 33 

นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 

นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสมีา เขต 1 

นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 9 

นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 6 

นักวิชาการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

นักวิชาการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
70. 

 

71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 

นางเกษศิรินทร ์

 

นางสาวเปรมวด ี

นางสาวชุลีกร 

นางสาวสุรยี ์

นางศรินทร 

นางสาวบุญกัณฐพันธ ์
นางสาวสุภาพร 

นางสาววิภาวรรณ ์

นายวงศกร 

นายจิตตกร 

สุวรรณสุนทร 

 

ศรีธนพล 

โชติด ี

เนตรมณสีุข 

ตั้งหลักชัย 

วัลย์มาล ี

คงช่วยชาติ 
กันธา 

มาระวงค ์

ศรีทร 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว  
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

คณะบรรณำธิกำร 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 

นางเกษศิรินทร ์

 

นางสาวเปรมวด ี

นางสาวสุภาพร 

นางสาววิภาวรรณ ์

นายวงศกร 

สุวรรณสุนทร 

 

ศรีธนพล 

คงช่วยชาติ 
กันธา 

มาระวงค ์

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

ออกแบบปกและรูปเล่ม 
1. 
 

2. 

นางเกษศิรินทร ์

 

นางพัชรินทร์ 

สุวรรณสุนทร 

 

กองสินแก้ว 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

ครู โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม.เขต 28 

 
 
 



 
 
 

   
 

 

 

 

 


