


ค ำน ำ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๒ ได้ด ำเนินนโยบำยพัฒนำ

เตรียมควำมพร้อมและเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับนักเรียนโดยพัฒนำควบคู่กันทั้งทักษะวิชำกำร 
ทักษะอำชีพและทักษะชีวิต ผ่ำนกิจกรรมกำรแนะแนวและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัด ด้ำนอำชีพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง 
สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยและวำงแผนเส้นทำงกำรศึกษำต่อหรือกำรประกอบอำชีพได้อย่ำง
เหมำะสม เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่โลกอำชีพ กำรพัฒนำทิศทำง กำรพัฒนำเศรษฐกิจ           
และสังคมน ำไปสู่ประเทศไทย ๔.๐

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๒ ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรแนะ
แนวและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมแผนพัฒนำกำรแนะแนวและ
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อเป็นทิศทำงส ำหรับโรงเรียนในกำร
ขับเคลื่อนงำนแนะแนว เพื่อให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ ในกำรขับเคลื่อนงำนแนะแนวและกำรจัด
กิจกรรมแนะแนวที่เหมำะสมกับช่วงวัยของนักเรียนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๒ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะท ำงำน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำเอกสำรชุดนี้ให้ลุล่วงไปปด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำเอกสำรชุดนี้จะช่วยให้ครูแนะแนว ครูผู้รับผิดชอบงำนแนะแนว ผู้บริหำรและผู้ที่ เกี่ยวข้อง            
ทุกระดับ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกิดควำมมั่นใจในกำรแนะแนวสู่กำรปฏิบัติ เพื่อพัฒนำคุณภำพ
นักเรียนให้มีควำมรู้ ทักษะและสมรรถนะด้ำนกำรศึกษำและอำชีพ พร้อมทั้งกำรมีสุขภำวะที่ดี 
สำมำรถเรียนนรู้และด ำรงชีวิตอย่ำงมคีวำมสุข

คณะผู้จัดท ำ



๑.  ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้สำมำรถค้นพบและ พัฒนำ   
ศักยภำพของจตนเอง โดยใช้กระบวนกำร แนะแนวและให้     
ค ำปรึกษำ ให้มีสมรรถนะด้ำน  กำรศึกษำ อำชีพ ส่วนตัว 
และสังคม เพ่ือกำรศึกษำ และกำรมีงำนท ำ

๒. ส่งเสริม และพัฒนำนักเรียน ให้มีสุขภำวะที่ดี มีทักษะชีวิต   
และทักษะท่ีส ำคัญจ ำเป็นในศตวรรษ ท่ี ๒๑ ด ำรงชีวิต        
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครูแนะแนว ครู และ บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน  กระบวนกำรแนะ  
แนว

๔. พัฒนำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำน
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือ

ด้ำนกำรแนะแนว

๑. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพนักเรียน
๒. ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพผู้บริหำร ครูแนะแนว     

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๓. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแนะแนว
๔. สร้ำงและสนับสนุนภำคีเครือข่ำย ควำมร่วมมือ  

ด้ำนกำรแนะแนว

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๒ มุ่งกำรแนะแนวให้นักเรียนมี
สมรรถนะด้ำนกำรศึกษำ อำชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุขภำวะที่ดี มีทักษะชีวิตและทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 



กจิกรรมแนะแนว
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

กจิกรรมแนะแนวเป็นกจิกรรมที่ส่งเสริม พฒันาและเตรียมความพร้อมให้กบันักเรียน ตามความสนใจ 
ความถนัดของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบตนเอง ตดัสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ มีภูมิคุ้มกนัและมีสุขภาวะที่ดี

กจิกรรมแนะแนว

ขอบข่ายของการจัดกจิกรรมแนะแนว ๓ ด้าน คือ

๑. การแนะแนวดา้นการศึกษาต่อ มีขอบข่ายตั้งแต่การสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียน การวางแผนการเรียนรู้ 
ช่องทางและการเลือกศึกษาต่อ ตลอดทั้งการสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวติ

๒. การแนะแนวดา้นอาชีพ
มีขอบข่ายตั้งแต่การสร้างเจตคติท่ีดีต่อการท างาน รับรู้เก่ียวกบัอาชีพ ตดัสินใน
วางแผนดา้นอาชีพ เตรียมตวัและพฒันาตนเอง ตลอดจนมีทกัษะในการประกอบ
อาชีพ

๓. การแนะแนวดา้นส่วนตวัและสงัคม
ขอบข่ายตั้งแต่การรู้จกัและเห็นคุณค่าของตนเอง การรู้จกัปรับตวัและแกปั้ญหา 
การพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะทางสังคม เพื่อใหมี้บุคลิกภาพ สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี

การศึกษา  ๒๐% อาชีพ  ๒๐% ส่วนตัวและสังคม ๖๐%

การศึกษา ๒๕% อาชีพ ๒๕% ส่วนตัวและสังคม ๕๐%

การศึกษา ๓๐% อาชีพ ๔๐% ส่วนตัวและสังคม ๓๐%

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ - ๓

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓



ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ - ๓
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ ๑-๓ เป็นช่วงวัยรากฐานของการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้           

การจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนจึงเน้นการสร้างพื้นฐานการปรับตัวทางส่วนตัวและสังคม จุดเร่ิมต้นของการศึกษา 
รวมทั้งการแนะน าอาชีพ (Career Orientation) ให้นักเรียนได้รู้จักอาชีพที่หลากหลาย เร่ิมปลูกฝังลักษณะนิสัยในการ
ท างานทีพ่งึประสงค์เร่ืองความรับผดิชอบ ขยนั อดทน ซ่ือสัตย์ ประหยดั อดออม เน้นกจิกรรมตอบสนองต่อความสนใจ 
เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง มคีวามสนุกสนาน ให้นักเรียนได้ลงมือปฏบัิติจริง โดยค านึงถึงหลกัจิตวทิยา พฒันาการ 
และจิตวทิยาการเรียนรู้เพ่ือเป็นพืน้ฐานการเรียนในระดับต่อไป

การศึกษา ๒๐% อาชีพ ๒๐% ส่วนตัวและสังคม ๖๐%

การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม

๑. ปฐมนิเทศกจิกรรมแนะแนว
๒. เคลด็ลบัเรียนดี
๓. ยอดนักสู้
๔. วางแผนดีมีชัย
๕. การเตรียมพร้อมก่อนเรียน
๖. เรียนดีมีวธีิอย่างไร
๗. ฉลาดเรียนเพยีรสู่ความส าเร็จ
๘. การใช้อนิเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้
๙. ตะเกยีงส่องทาง
๑๐. โรงเรียนของฉัน

๑. ท่องโลกอาชีพ
๒. อาชีพน่ารู้
๓. ต้นไม้อาชีพทีห่นูชอบ
๔. พ่อแม่หนูท าอะไร
๕. อาชีพดีมีสุข
๖. อาชีพทีฉั่นฝัน
๗. อาชีพทีฉั่นค้นหา
๘. อาชีพใกล้ตัว
๙. อาชีพทีฉั่นอยากเป็น
๑๐. ความปรารถนาของฉัน

๑. ร่างกายของเรา
๒. หนูน้อยนักส ารวจ
๓. รักตัวรักตน
๔. ความดีของฉัน
๕. เช็คอนิตัวตน
๖. กายดีชีวมีีสุข
๗. รู้ทนัเหตุการณ์
๘. ฉันและเธอ
๙. เด็กดีหนูท าได้
๑๐. รู้เขารู้เรา
๑๑. รอยยิม้
๑๒. ภาษาอารมณ์
๑๓. ต่างจิตต่างใจ
๑๔. กจิวตัรของฉัน
๑๕. โลกเปลีย่น ชีวติเปลีย่น
๑๖. ผู้น าผู้ตามเพ่ือการอยู่ร่วมกนั
๑๗. แบ่งปันและอดออม

กจิกรรมแนะแนว
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

กิจกรรมแนะแนว



ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่๔-๖ เป็นช่วงวยัเด็กตอนปลายเตรียมตัวเข้าสู่วยัรุ่น มคีวามเข้าใจในเหตุผล และมีความ

พร้อมในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากขึน้ การจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนจึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม ด้านส่วนตัวและ
สังคม เพ่ือให้มภูีมคุ้ิมกนัด้านต่าง ๆ พฒันาความสามารถด้านการเรียน และเรียนรู้จักอาชีพ ที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ และให้
เห็นความส าคญัของอาชีพ (Career Awareness) เพ่ือให้นักเรียนได้ตัดสินใจ คดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ิมรู้จักตนเอง 
ก าหนดเป้าหมายการเรียนและอาชีพ เพ่ือเป็นพืน้ฐานการต่อยอด การเรียนการเสริมทกัษะอาชีพในระดับมธัยมศึกษาต่อไป

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ – ๖ (Career Awareness)
การศึกษา ๒๕% อาชีพ ๒๕% ส่วนตัวและสังคม ๕๐%

การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม

๑. ปฐมนิเทศกจิกรรมแนะแนว
๒. โลกกว้างทางการศึกษา
๓. My Idol
๔. ความถนัดและทกัษะทางการเรียน
๕. ทางเลือก
๖. มุมมอง มุมกลบั
๗. ความแตกต่าง
๘. การเรียนรู้ของฉัน
๙. ฝันให้ไกลไปให้ถึง
๑๐. แก้ไขได้
๑๑. วชิาโปรดประโยชน์มาก
๑๒. วธีิคิดของนักปราชญ์

๑. โตขึน้จะเป็นอะไร
๒. โลกอาชีพทีเ่ปลีย่นไป
๓. สานฝันสู่อาชีพ
๔. อาชีพทีฉั่นรู้จัก
๕. ความถนัดสู่อาชีพ
๖. ความสนใจน าไปสู่อาชีพทีรั่ก
๗. อาชีพเอกลกัษณ์
๘. Idol อาชีพ
๙. วงเวยีนสัมมาชีพ
๑๐. รอบรู้ Idol
๑๑. พลกิฝันกูรู
๑๒. ตามหาความฝัน

๑. พฒันาการตามช่วงวยั
๒. รู้เขา รู้เรา
๓. รับได้ ใจเป็นสุข
๔. ค่าของคน
๕. ผ่อนคลาย
๖. ช่ืนชมยนิดี
๗. การควบคุมอารมณ์
๘. มิตรไมตรี
๙. ทกัษะในศตวรรษที ่21
๑๐. สารเสพติด
๑๑. บุคลกิภาพทีใ่ช่
๑๒. วยัรุ่น วยัวุ่น
๑๓. ท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย
๑๔.เด็กไทยหัวใจห่างไกลสารเสพติด
๑๕.เม่ือเข้ามากไ็ด้กผ่็านไปได้
๑๖.บุคลกิฉัน บุคลกิเธอ
๑๗.ฉันท์มิตรภาพ
๑๘.กฎการปกป้องตนเอง (The 
Protect Yourself Rules)
๑๙.สร้างสรรค์ทกัษะ
๒๐.เราเพ่ือนกนั

กจิกรรมแนะแนว

กจิกรรมแนะแนว
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)



การศึกษา
๑. ก้าวแรกกบักจิกรรมแนะแนว
๒. รอบรู้เร่ืองหลกัสูตร
๓. เรียนครบจบแน่
๔. ศักยภาพแห่งตน
๕. บริหารเวลาสู่การวางแผน
๖. แผนทีชี่วติ
๗. เทคโนโลยก้ีาวไกล ใส่ใจเรียนรู้
๘. ท่องโลกไร้พรมแดน
๙. คนต้นแบบ (My Idol)
๑๐. สถานศึกษาดีมีใกล้บ้าน
๑๑. ศึกษากว้างไกลสู่ตลาดแรงงานไทยยุค ๔.๐
๑๒. โลกกว้างทางการศึกษา
๑๓. วางแผนชีวติพชิิตความส าเร็จ
๑๔. รู้เท่าทนัปัญหาพฒันาการเรียน
๑๕. วางแผนเป็นระบบพบความส าเร็จ
๑๖. เรียนรู้หลากหลายจุดประกายความฝัน
๑๗. นาฬิกาแห่งความฝัน
๑๘. จัดระเบียบชีวติด้วยวถิีทีพ่อเพยีง
๑๙. แฟ้มสะสมผลงานสานสู่ฝัน

อาชีพ
๑. อาชีพทีฉั่นใฝ่ฝัน
๒. งานคือชีวติ
๓. อาชีพทีใ่ช่
๔. เครือข่ายอาชีพ
๕. การจัดสินใจของลซ่ิา
๖. โคมส่องทาง
๗. เตรียมตัว เตรียมจนสู่โลกอาชีพ
๘. อยากเป็นอะไรกนัจ๊ะ
๙. คุณสมบัติอาชีพในฝัน
๑๐. อาชีพทีช่ื่นชอบ
๑๑. เตรียมตนสู่อนาคตทีส่ดใส
๑๒. แลกเปลีย่นเรียนรู้สู่งานอาชีพ
๑๓. เส้นทางชีวติด้านอาชีพ
๑๔. อาชีพไหนใช่ตัวเรา
๑๕. สู่อาชีพอาเซียน
๑๖. เส้นทางสู่อาชีพ
๑๗. พฒันาตนค้นหาอาชีพ
๑๘. โลกกว้างทางอาชีพ
๑๙. วางแผนสู่อาชีพกนัเถอะ
๒๐. แรงงานไทย...โกอนิเตอร์
๒๑. การฝึกประสบการณ์อาชีพ 

(Work Experience)

ส่วนตัวและสังคม
๑. ฉันเป็นฉันเอง
๒. เราคือเรา
๓. ฟ้าประทาน
๔. สร้างฝันให้ฉันเป็น
๕. หน่ึงมิตรชิดใกล้
๖. ฉันจะเป็นเหมือนใครดี
๗. รักนวล สงวนตัว
๘. ห่างหน่อย ถอยนิด
๙. ทกัษะการฟัง
๑๐. สุขภาพจิต
๑๑. เปิดใจสักนิดชีวติเป็นสุข
๑๒. อารมณ์ของฉัน
๑๓. วาจาดีชีวมีีสุข
๑๔. สุดแต่ใจจะไขว่คว้า
๑๕. ต่างตัว ต่างใจ
๑๖. เทคนิคการปฏิเสธ
๑๗. เราจะดูแลกนัและกนั

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓
นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑-๓ เป็นวยัทีเ่ร่ิมต้นเข้าสู่วยัรุ่น มกีารเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทั้งทางกาย จิตใจ และ

สังคม กระตือรือร้นทีจ่ะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว จึงมคีวามสนใจทีจ่ะต่อยอดการเรียนรู้ ทีต่นสนใจต่อจากระดับ
ประถมศึกษา การจัดกจิกรรมแนะแนวให้กบันักเรียนจึงเป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้นักเรียนได้ส ารวจความถนัด ความ
สนใจ ได้รู้จักและค้นพบตนเอง (Career Exploration) ผ่านการเรียนการสอนและกจิกรรมทีห่ลากหลาย ส่งเสริมให้
นักเรียนได้เสริมทกัษะและฝึกประสบการณ์อาชีพ เพ่ือตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย/
สายอาชีพ อย่างมเีป้าหมาย หรือการณทีีไ่ม่ประสงค์จะศึกษาต่อ สามารถน าทกัษะอาชีพทีต่กผลกึในตัวนักเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพเลีย้งตนเองได้ต่อไป

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ – ๓ Career Exploration
การศกึษา ๓๐% อาชพี ๔๐% ส่วนตัวและสังคม ๓๐%

กจิกรรมแนะแนว
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

กจิกรรมแนะแนว


