คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๒ ได้ดำเนินนโยบำยพัฒนำ
เตรียมควำมพร้อมและเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับนักเรียนโดยพัฒนำควบคู่กันทั้งทักษะวิชำกำร
ทักษะอำชีพและทักษะชีวิต ผ่ำนกิจกรรมกำรแนะแนวและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัด ด้ำนอำชี พของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง
สำมำรถกำหนดเป้ ำหมำยและวำงแผนเส้นทำงกำรศึกษำต่อหรือกำรประกอบอำชีพได้อย่ ำง
เหมำะสม เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่โลกอำชีพ กำรพัฒนำทิศทำง กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมนำไปสู่ประเทศไทย ๔.๐
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๒ ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรแนะ
แนวและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมแผนพัฒนำกำรแนะแนวและ
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อเป็นทิศทำงสำหรับโรงเรียนในกำร
ขับเคลื่อนงำนแนะแนว เพื่อให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ ในกำรขับเคลื่อนงำนแนะแนวและกำรจัด
กิจกรรมแนะแนวที่เหมำะสมกับช่วงวัยของนักเรียนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๒ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะทำงำน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดทำเอกสำรชุดนี้ให้ลุล่วงไปปด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำเอกสำรชุดนี้จะช่วยให้ครูแนะแนว ครูผู้รับผิดชอบงำนแนะแนว ผู้บริหำรและผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกิดควำมมั่นใจในกำรแนะแนวสู่กำรปฏิบัติ เพื่อพัฒนำคุณภำพ
นักเรียนให้มีควำมรู้ ทักษะและสมรรถนะด้ำนกำรศึกษำและอำชีพ พร้อมทั้งกำรมีสุขภำวะที่ดี
สำมำรถเรียนนรู้และดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข

คณะผู้จัดทำ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๒ มุ่งกำรแนะแนวให้นักเรียนมี
สมรรถนะด้ำนกำรศึกษำ อำชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุขภำวะที่ดี มีทักษะชีวิตและทักษะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพนักเรียน
๒. ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพผู้บริหำร ครูแนะแนว
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๓. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแนะแนว
๔. สร้ำงและสนับสนุนภำคีเครือข่ำย ควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรแนะแนว

๑. ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้สำมำรถค้นพบและ พัฒนำ
ศักยภำพของจตนเอง โดยใช้กระบวนกำร แนะแนวและให้
คำปรึกษำ ให้มีสมรรถนะด้ำน กำรศึกษำ อำชีพ ส่วนตัว
และสังคม เพื่อกำรศึกษำ และกำรมีงำนทำ
๒. ส่งเสริม และพัฒนำนักเรียน ให้มีสุขภำวะที่ดี มีทักษะชีวิต
และทักษะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษ ที่ ๒๑ ดำรงชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครูแนะแนว ครู และ บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน กระบวนกำรแนะ
แนว
๔. พัฒนำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำน
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว
ตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนวเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาและเตรียมความพร้ อมให้ กบั นักเรียน ตามความสนใจ
ความถนัดของแต่ ละบุคคล ส่ งเสริมให้ นักเรียนค้นพบตนเอง ตัดสินใจเลือกเส้ นทางการศึกษาต่ อ
และการประกอบอาชีพ มีภูมิคุ้มกันและมีสุขภาวะที่ดี

ขอบข่ ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว ๓ ด้ าน คือ
๑. การแนะแนวด้านการศึกษาต่อ

มีขอบข่ายตั้งแต่การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน การวางแผนการเรี ยนรู ้
ช่องทางและการเลือกศึกษาต่อ ตลอดทั้งการสร้างนิสัยการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ

มีขอบข่ายตั้งแต่การสร้างเจตคติที่ดีต่อการทางาน รับรู ้เกี่ยวกับอาชีพ ตัดสิ นใน
วางแผนด้านอาชีพ เตรี ยมตัวและพัฒนาตนเอง ตลอดจนมีทกั ษะในการประกอบ
อาชีพ
ขอบข่ายตั้งแต่การรู ้จกั และเห็นคุณค่าของตนเอง การรู ้จกั ปรับตัวและแก้ปัญหา
๓. การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม การพัฒนาทักษะชีวติ และทักษะทางสังคม เพื่อให้มีบุคลิกภาพ สุ ขภาพกาย
สุ ขภาพจิตที่ดี

๒. การแนะแนวด้านอาชีพ

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ - ๓
การศึกษา ๒๐%

อาชีพ ๒๐%

ส่วนตัวและสังคม ๖๐%

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ - ๖
การศึกษา ๒๕%

อาชีพ ๒๕%

ส่วนตัวและสังคม ๕๐%

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ๓
การศึกษา ๓๐%

อาชีพ ๔๐%

ส่วนตัวและสังคม ๓๐%

กิจกรรมแนะแนว
ตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ - ๓
นักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษา ปี ที่ ๑-๓ เป็ นช่ วงวัยรากฐานของการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ให้ มีความพร้ อมในการเรี ยนรู้
การจัดกิจกรรมแนะแนวให้ กับนักเรียนจึงเน้ นการสร้ างพื้นฐานการปรับตัวทางส่ วนตัวและสั งคม จุดเริ่ มต้ นของการศึ กษา
รวมทั้งการแนะนาอาชี พ (Career Orientation) ให้ นักเรี ยนได้ รู้ จักอาชี พที่หลากหลาย เริ่ มปลูกฝั งลักษณะนิสัยในการ
ทางานทีพ่ งึ ประสงค์ เรื่ องความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่ อสั ตย์ ประหยัด อดออม เน้ นกิจกรรมตอบสนองต่ อความสนใจ
เน้ นการเรียนรู้ ตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ให้ นักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริง โดยคานึงถึงหลักจิตวิทยา พัฒนาการ
และจิตวิทยาการเรียนรู้ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานการเรียนในระดับต่ อไป

การศึกษา ๒๐%

อาชีพ ๒๐%

ส่วนตัวและสังคม ๖๐%

กิจกรรมแนะแนว
การศึกษา
๑. ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
๒. เคล็ดลับเรียนดี
๓. ยอดนักสู้
๔. วางแผนดีมีชัย
๕. การเตรียมพร้ อมก่อนเรียน
๖. เรียนดีมีวธิ ีอย่างไร
๗. ฉลาดเรียนเพียรสู่ ความสาเร็จ
๘. การใช้ อนิ เทอร์ เน็ตเพื่อการเรียนรู้
๙. ตะเกียงส่ องทาง
๑๐. โรงเรียนของฉัน

อาชีพ
๑. ท่องโลกอาชีพ
๒. อาชี พน่ ารู้
๓. ต้ นไม้ อาชี พทีห่ นูชอบ
๔. พ่ อแม่ หนูทาอะไร
๕. อาชี พดีมีสุข
๖. อาชีพทีฉ่ ันฝัน
๗. อาชีพทีฉ่ ันค้ นหา
๘. อาชีพใกล้ตัว
๙. อาชีพทีฉ่ ันอยากเป็ น
๑๐. ความปรารถนาของฉัน

ส่ วนตัวและสั งคม
๑. ร่ างกายของเรา
๒. หนูน้อยนักสารวจ
๓. รักตัวรักตน
๔. ความดีของฉัน
๕. เช็คอินตัวตน
๖. กายดีชีวมี ีสุข
๗. รู้ ทนั เหตุการณ์
๘. ฉันและเธอ
๙. เด็กดีหนูทาได้
๑๐. รู้ เขารู้ เรา
๑๑. รอยยิม้
๑๒. ภาษาอารมณ์
๑๓. ต่ างจิตต่ างใจ
๑๔. กิจวัตรของฉัน
๑๕. โลกเปลีย่ น ชีวติ เปลีย่ น
๑๖. ผู้นาผู้ตามเพื่อการอยู่ร่วมกัน
๑๗. แบ่ งปันและอดออม

กิจกรรมแนะแนว
ตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒0 ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ - ๖
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖ เป็ นช่ วงวัยเด็กตอนปลายเตรียมตัวเข้ าสู่ วยั รุ่น มีความเข้ าใจในเหตุผล และมีความ
พร้ อมในการเรี ยนรู้ ที่ซับซ้ อนมากขึน้ การจัดกิจกรรมแนะแนวให้ กับนักเรี ยนจึงเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ ม ด้ านส่ วนตัวและ
สั งคม เพื่อให้ มภี ูมคิ ุ้มกันด้ านต่ าง ๆ พัฒนาความสามารถด้ านการเรียน และเรียนรู้ จักอาชีพ ที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ และให้
เห็นความสาคัญของอาชีพ (Career Awareness) เพื่อให้ นักเรียนได้ ตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ เริ่มรู้ จักตนเอง
กาหนดเป้ าหมายการเรียนและอาชีพ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานการต่ อยอด การเรียนการเสริมทักษะอาชีพในระดับมัธยมศึกษาต่ อไป

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ – ๖ (Career Awareness)
การศึกษา ๒๕%

อาชีพ ๒๕%

ส่วนตัวและสังคม ๕๐%

กิจกรรมแนะแนว
การศึกษา
๑. ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
๒. โลกกว้างทางการศึกษา
๓. My Idol
๔. ความถนัดและทักษะทางการเรียน
๕. ทางเลือก
๖. มุมมอง มุมกลับ
๗. ความแตกต่ าง
๘. การเรียนรู้ ของฉัน
๙. ฝันให้ ไกลไปให้ ถึง
๑๐. แก้ไขได้
๑๑. วิชาโปรดประโยชน์ มาก
๑๒. วิธีคิดของนักปราชญ์

อาชีพ
๑. โตขึน้ จะเป็ นอะไร
๒. โลกอาชีพทีเ่ ปลีย่ นไป
๓. สานฝันสู่ อาชี พ
๔. อาชี พทีฉ่ ันรู้ จัก
๕. ความถนัดสู่ อาชี พ
๖. ความสนใจนาไปสู่ อาชี พทีร่ ัก
๗. อาชีพเอกลักษณ์
๘. Idol อาชีพ
๙. วงเวียนสั มมาชีพ
๑๐. รอบรู้ Idol
๑๑. พลิกฝันกูรู
๑๒. ตามหาความฝัน

ส่ วนตัวและสั งคม
๑. พัฒนาการตามช่ วงวัย
๒. รู้ เขา รู้ เรา
๓. รับได้ ใจเป็ นสุ ข
๔. ค่ าของคน
๕. ผ่อนคลาย
๖. ชื่ นชมยินดี
๗. การควบคุมอารมณ์
๘. มิตรไมตรี
๙. ทักษะในศตวรรษที่ 21
๑๐. สารเสพติด
๑๑. บุคลิกภาพทีใ่ ช่
๑๒. วัยรุ่ น วัยวุ่น
๑๓. ท่องโลกออนไลน์ อย่างปลอดภัย
๑๔.เด็กไทยหัวใจห่ างไกลสารเสพติด
๑๕.เมื่อเข้ ามาก็ได้ กผ็ ่านไปได้
๑๖.บุคลิกฉัน บุคลิกเธอ
๑๗.ฉันท์มิตรภาพ
๑๘.กฎการปกป้ องตนเอง (The
Protect Yourself Rules)
๑๙.สร้ างสรรค์ ทกั ษะ
๒๐.เราเพื่อนกัน

กิจกรรมแนะแนว
ตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ๓
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓ เป็ นวัยทีเ่ ริ่มต้ นเข้ าสู่ วยั รุ่น มีการเปลีย่ นแปลงต่ าง ๆ ทั้งทางกาย จิตใจ และ
สั งคม กระตือรื อร้ นทีจ่ ะเรียนรู้ สิ่งต่ าง ๆ รอบตัว จึงมีความสนใจทีจ่ ะต่ อยอดการเรียนรู้ ทีต่ นสนใจต่ อจากระดับ
ประถมศึกษา การจัดกิจกรรมแนะแนวให้ กบั นักเรียนจึงเป็ นกิจกรรมทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ สารวจความถนัด ความ
สนใจ ได้ รู้ จักและค้ นพบตนเอง (Career Exploration) ผ่ านการเรียนการสอนและกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ส่ งเสริมให้
นักเรียนได้ เสริมทักษะและฝึ กประสบการณ์ อาชีพ เพื่อตัดสิ นใจเลือกเส้ นทางการศึกษาต่ อในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย/
สายอาชีพ อย่ างมีเป้ าหมาย หรื อการณีทไี่ ม่ ประสงค์ จะศึกษาต่ อ สามารถนาทักษะอาชีพทีต่ กผลึกในตัวนั กเรียนไป
ประยุกต์ ใช้ ในการประกอบสั มมาอาชีพเลีย้ งตนเองได้ ต่อไป

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๓ Career Exploration
การศึกษา ๓๐%

อาชีพ ๔๐%

ส่วนตัวและสังคม ๓๐%

กิจกรรมแนะแนว
การศึกษา
๑. ก้าวแรกกับกิจกรรมแนะแนว
๒. รอบรู้ เรื่ องหลักสู ตร
๓. เรียนครบจบแน่
๔. ศักยภาพแห่ งตน
๕. บริหารเวลาสู่ การวางแผน
๖. แผนทีช่ ีวติ
๗. เทคโนโลยีก้าวไกล ใส่ ใจเรียนรู้
๘. ท่องโลกไร้ พรมแดน
๙. คนต้ นแบบ (My Idol)
๑๐. สถานศึกษาดีมีใกล้บ้าน
๑๑. ศึกษากว้ างไกลสู่ ตลาดแรงงานไทยยุค ๔.๐
๑๒. โลกกว้างทางการศึกษา
๑๓. วางแผนชีวติ พิชิตความสาเร็จ
๑๔. รู้ เท่ าทันปัญหาพัฒนาการเรียน
๑๕. วางแผนเป็ นระบบพบความสาเร็จ
๑๖. เรียนรู้ หลากหลายจุดประกายความฝัน
๑๗. นาฬิ กาแห่ งความฝัน
๑๘. จัดระเบียบชีวติ ด้ วยวิถีทพี่ อเพียง
๑๙. แฟ้ มสะสมผลงานสานสู่ ฝัน

อาชีพ
๑. อาชีพทีฉ่ ันใฝ่ ฝัน
๒. งานคือชีวติ
๓. อาชีพทีใ่ ช่
๔. เครื อข่ ายอาชีพ
๕. การจัดสิ นใจของลิซ่า
๖. โคมส่ องทาง
๗. เตรียมตัว เตรียมจนสู่ โลกอาชี พ
๘. อยากเป็ นอะไรกันจ๊ ะ
๙. คุณสมบัติอาชี พในฝัน
๑๐. อาชีพทีช่ ื่ นชอบ
๑๑. เตรียมตนสู่ อนาคตทีส่ ดใส
๑๒. แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ส่ ู งานอาชี พ
๑๓. เส้ นทางชีวติ ด้ านอาชีพ
๑๔. อาชีพไหนใช่ ตัวเรา
๑๕. สู่ อาชี พอาเซียน
๑๖. เส้ นทางสู่ อาชี พ
๑๗. พัฒนาตนค้ นหาอาชีพ
๑๘. โลกกว้างทางอาชีพ
๑๙. วางแผนสู่ อาชี พกันเถอะ
๒๐. แรงงานไทย...โกอินเตอร์
๒๑. การฝึ กประสบการณ์อาชีพ
(Work Experience)

ส่ วนตัวและสั งคม
๑. ฉันเป็ นฉันเอง
๒. เราคือเรา
๓. ฟ้ าประทาน
๔. สร้ างฝันให้ ฉันเป็ น
๕. หนึ่งมิตรชิดใกล้
๖. ฉันจะเป็ นเหมือนใครดี
๗. รักนวล สงวนตัว
๘. ห่ างหน่ อย ถอยนิด
๙. ทักษะการฟัง
๑๐. สุ ขภาพจิต
๑๑. เปิ ดใจสั กนิดชี วติ เป็ นสุ ข
๑๒. อารมณ์ของฉัน
๑๓. วาจาดีชีวมี ีสุข
๑๔. สุ ดแต่ ใจจะไขว่ คว้ า
๑๕. ต่ างตัว ต่ างใจ
๑๖. เทคนิคการปฏิเสธ
๑๗. เราจะดูแลกันและกัน

