
 

   

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 
  
            การแนะแนวและให้ค าปรึกษาเป็นภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องด าเนินการ                         
ควบคู่ไปพร้อมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงจะสามารถจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนานักเรียน                     
ให้มีสมรรถนะด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างปกติสุข                    
มีทักษะความสามารถและสมรรถนะส าคัญต่าง ( ในการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ                      
และสังคมน าไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกลุ่มพัฒนาระบบ                
การแนะแนวส านั กวิ ช าการและมาตรฐานการศึ กษา  ตระหนั กและมุ่ ง มั่ นที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ครู                                   
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องในทุกระดับได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการแนะแนวมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการแนะแนวระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามแผนพัฒนาการแนะแนวการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                   
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ซึ่งประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ 
            ส่วนที่ ๑ บทน า 
            ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการแนะแนวระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
                        ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ 
            ส่วนที่ ๓ การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
            ส่วนที่ ๔ การติดตามประเมินผล 
            ส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี  เขต ๒ หวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ า                            
เอกสารชุดนี้ จะช่วยให้ครู แนะแนว  ครูผู้ รับผิดชอบงานแนะแนว และผู้ที่ เกี่ ยวข้องในทุกระดับ                              
ตั้งแต่ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ จนถึงสถานศึกษา มีความรู้                
ความเข้าใจและเกิดความมั่นใจที่น าไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการแนะแนวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

 

 

      คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญ 

               
หน้ำ 

ค ำน ำ                                                                                                                     
ส่วนที่ ๑ บทน ำ                                                                                                        ๑  
 หลักการและเหตุผล                                                                                                ๒    
      การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒ ทศวรรษ ที่ผ่านมา    ๔              
         - การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการแนะแนว ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒      ๔                                        
         - การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการแนะแนว ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ      ๔                                   
              และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙)  
      การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาการแนะแนว       ๖                     
         - การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกสังคมไทย       ๖                 
         - การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายในสังคมไทย             ๗              
      ปัจจัยส าคัญท่ีมีต่อการก าหนดแผนพัฒนาการแนะแนว                  ๙                                             
      การจัดท าแผนพัฒนาการแนะแนวการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       ๑๖                 
      อุบลราชธานี เขต ๒  
ส่วนที่ ๒ ทิศทำงกำรพัฒนำกำรแนะแนว            ๑๘                                                                       
     วิสัยทัศน์            ๑๙                                                                                                       
     พันธกิจ                  ๑๙                                                                                                                             
     เป้าหมาย               ๑๙                                                                                                                  
     ประเด็นกลยุทธ์              ๑๙                                                                                           
ส่วนที่ ๓ กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ             ๒๓                                                                           
     ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑          ๒๔                                                                                          
     ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒            ๒๘                                                                                        
     ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓            ๒๘                                                                                         
     ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔             ๓๐   
ส่วนที่ ๔ กำรติดตำมประเมินผล             ๓๖                                                                                
        หลักการติดตามประเมินผล             ๓๗                                                                                 
        แนวทางการติดตามประเมินผล             ๓๗                                                                            
        ปัจจัยความส าเร็จ           ๓๗ 
บรรณำนุกรม            ๓๙ 
ภำคผนวก  
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   ส่วนที่ ๑  
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 ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

  
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา 
๕๔ ว่า " รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย " รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริม และ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยการศึกษาทั้งปวง
ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งจากบริบทดังกล่าวแสดงถึงการมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ สู่ความพร้อมที่จะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ในสังคมโลก                 
มีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการวางแผนการด าเนินชีวิตได้เต็มตามศักยภาพและครอบคลุมทุกมิติรอบด้าน 
นอกจากนี้ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ ยังก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รัฐจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีวิสัยทัศน์ของ
ประเทศ คือ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยยกระดับศักยภาพ                     
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส               
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ                 
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง  
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคนเป็นส าคัญ อีกทั้งพระบาทสมเด็จ                    
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไว้ ๔ ด้าน คือ มีเจตคติที่ถูกต้อง                  
ต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี  

            ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ก าหนด   
ทิศทางด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ ๑) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม            
และท่ัวถึง ๒) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ ๓) การพัฒนา
ผลิตภาคแรงงานเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน 
ส าหรับแนวคิดการจัดการศึกษาของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได้ยึดหลักส าคัญในการ             
จัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษา            
เพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency 
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไป               
ตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs,๒๐๓๐) 
 
 
 



๓ 
 

            ปัจจุบันการท างานในยุคประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นยุคที่มีการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี                        
จ าพวกเครื่องจักร คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ฯลฯ ที่มีความพร้อมและสามารถสนับสนุนการท างานขององค์การ                  
รวมถึงสามารถด าเนินการท างานแทนบุคลากรที่เป็นมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายบริบทงานจาก
ความเปลี่ยนแปลงข้างต้น สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่พัฒนามนุษย์ให้มีความพร้อมสู่การท างานและเป็นพลเมืองที่ดี
มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการคิด                        
มีข้อมูลที่ทันสมัย มีสมรรถนะที่พร้อมต่อการท างานในยุคปัจจุบัน สามารถเป็นผู้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพพร้อมกับการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
จ าเป็นต้องเริ่มต้นที่การด าเนินการ ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความชอบ ความถนัด ความสนใจ 
ความสามารถรักและเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ รวมถึงการรับข้อมูลที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ได้รับการส่งเสริมประสบการณ์ซึ่งจะน าไปสู่การมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นต่อการท างาน ภายใต้               
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายและมาตรการให้สถานศึกษาด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ด้วยการใช้กระบวนการแนะแนว                
เป็นแกนกลางการส่งเสริม สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน      
ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ                 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ระบุว่า กระบวนการแนะแนวเป็นทั้งศาสตร์ที่มุ่งเน้นการท างานเชิงป้องกัน                 
ความเสี่ยงแก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมให้กับนักเรียน ให้รู้จักเข้าใจตนเองรู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม ทักษะการคิดตัดสินใจ แก้ปัญหา สามารถก าหนดเป้าหมายชีวิตของตนเองทั้งการศึกษาและอาชีพ 
ตลอดจนสามารถปรับตัวด ารงชีวิตเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพในสังคมอย่างมีความสุข ควบคู่คุณธรรมบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย 
               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                 
ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนา
ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อผู้อ่ืนและสังคม มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย  
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง  เป็นนวัตกรนักคิด               
ผู้ประกอบ การเกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
               จากทิศทางดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการแนะแนวการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการท าให้การบริหาร
จัดการแนะแนวสัมฤทธิ์ผลในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนให้รู้จักเข้าใจตนเอง มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต อยู่ดี มีสุข พัฒนาตนเองและสังคมได้เต็มตามศักยภาพสู่เป้าหมาย      
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความสามารถมีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และสามารถปรับตัวเป็น
พลเมืองโลกได้อย่าง  มีความสุขอย่างยั่งยืน 
 
 



๔ 
 

 
๒. กำรด ำเนินกำรแผนพัฒนำกำรแนะแนวระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๒ ทศวรรษที่ผ่ำนมำ                            
 (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๕๙)  
          จากการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการแนะแนวที่ผ่านมา ได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน            
ที่จ าเป็นเพ่ือใช้ประกอบการก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการแนะแนวเป็น ๔ ช่วงระยะเวลา 
ดังนี้ 
          ๒.๑ กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรแนะแนว ระยะที่  ๑ (พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๙)                         
และระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) 
                   แผนพัฒนาการแนะแนวของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙) ตรงกับ
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙) มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน              
ทุกระดับการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากการ                      
ใช้กระบวนการแนะแนว แต่เนื่องจากแผนดังกล่าวเป็นแผนระยะเริ่มแรก จึงขาดความพร้อมเกี่ยวกับ                        
การประสานงาน การเผยแพร่แผนและคู่มือด าเนินงานตามแผนล่าช้า ขาด การติดตามและประเมินผล                  
ท าให้ ไม่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ในขณะเดียวกันแผนพัฒนาการแนะแนว
กระทรวงศึกษาธิการระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) เป็นแผนที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาการแนะแนว                  
ระยะที่ ๑ และตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔0 - ๒๕๔๔) ซึ่งเน้นคน                 
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ แต่เนื่องด้วย                     
ปี พ.ศ ๒๕๔o เกิดผลกระทบจากการที่ประเทศเข้าสู่สภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดปัญหา
สังคมที่ชับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเครียด ปัญหาความรุนแรงทางอารมณ์                      
ปัญหาครอบครัวแตกแยก และปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ สะท้อนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็ก                    
และเยาวชนหลายด้าน ได้แก่  การเสพสิ่งเสพติด  การฆ่าตัวตาย การมั่วสุมในสถานเริงรมย์และสถานบริการ 
ฯลฯ สิ่ งส าคัญประการหนึ่ งของปัญหาต่าง ๆ  ดังกล่าว ส่ งผลกระทบต่อแผนพัฒนาการแนะแนว                              
คือไม่ได้มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และต่อเนื่อง 
              ๒.๒ กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรแนะแนวในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ                      
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) 
                    ภาพรวมจากการสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กระบวนการแนะแนวเป็นกลไกการพัฒนา
ผู้เรียนและรณรงค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการแนะแนวของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท. และสถานศึกษาแยกประเด็นเป็น ๕ ด้าน ดังนี้ 
                    ๒.๒.๑ ด้ำนควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรพัฒนำกำรแนะแนว 
                              ครูมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการพัฒนาการแนะแนวอยู่ในระดับดีมาก 
             ๒.๒.๒ ด้ำนกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรแนะแนว 
                              ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กระบวนการแนะแนวเป็นกลไกการพัฒนานักเรียน
และการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการแนะแนวอยู่ในระดับมาก ส าหรับการพัฒนาสื่อ เครื่องมือ                  
และระบบสารสนเทศทางการแนะแนว และการพัฒนาระบบบริหารจัดการการแนะแนวอยู่ในระดับน้อย                     
ส่วนการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสื่อมวลชนให้มีบทบาท                   
ในการแนะแนวผู้รับผิดชอบงานแนะแนวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก                     
แต่ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวของศูนย์แนะแนวเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย                   
โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ควรก าหนดแผนพัฒนาการแนะแนวเป็นแผนระดับชาติ                                               



๕ 
 

มีการก าหนดโครงสร้างงานแนะแนวภารกิจและทิศทางการด าเนินงานระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
และสถานศึกษา โดยมีหน่วยงานกลางทางการแนะแนวของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
เป็นผู้ประสานความร่วมมือและจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์แนะแนวประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด าเนินการตามแผนที่ วางไว้ ทั้งนี้เพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                 
สู่สาธารณะด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
              ๒.๒.๓ ด้ำนกำรพัฒนำครู 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรส่งเสริมครูแนะแนวหรือครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว                 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการแนะแนวผ่านศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เช่น การประชุมอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบต่าง ๆ การอบรมออนไลน์ (online) การน าเสนอผลงาน
นวัตกรรมและการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ 
                ๒.๒.๔ ด้ำนกำรพัฒนำสื่อทำงกำรแนะแนว 
                     ศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันจัดท าสื่อและเครื่องมือทาง
แนะแนวที่ทันสมัยและมีคุณภาพ โดยรวบรวมไว้เป็นคลังสื่อ/เครื่องมือทางการแนะแนวเพ่ือให้บริการ
สถานศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 
               ๒.๒.๕ ด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรแนะแนว 
                     สถานศึกษาควรจัดประชุมครูอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการแนะแนว            
ที่เชื่อมโยงกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสหวิชาชีพในทุกภาคส่วน 
หมำยเหตุ : ส่วนการด าเนินการตามแผนพัฒนาการแนะแนวในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ไม่ได้สรุปผลการด าเนินงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒.๓ กำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรแนะแนวระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในช่วง
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ) 
                ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพรวมได้ ดังนี้ 
  

          จุดแข็ง 
 

     ๑) มีกรอบการท างานที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 
           ๒ มีการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมายและแนวทางในการด าเนินงานที่เข้าใจง่าย ชัดเจน                      
สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลอย่างรอบด้าน 
           ๔) สามารถเชื่อมโยงสู่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
           ๕) มีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการแนะแนว น าไปใช้ในทุกระดับชั้นได้อย่างชัดเจน 
              ข้อจ ำกัด 
 

           ๑) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่ทราบวิธีการหรือตัวอย่างในการพัฒนา                
ตามแผนฯ อย่างเป็นระบบ และส่วนหนึ่งยังไม่เห็นความส าคัญของงานแนะแนว 
           ๒) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายยังมีน้อย 
           ๓) ยังไม่สามารถบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 



๖ 
 

           ๔) การพัฒนาผู้เรียนเน้นด้านการศึกษามากกว่าด้านอาชีพ หรือด้านส่วนตัวและสังคม 
           ๕) กิจกรรมด้านทักษะชีวิตที่สถานศึกษาจัดยังไม่ครอบคลุมรอบด้าน 
           ๖) ควรเพิ่มเติมแนวทางการด าเนินงานบูรณาการทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้มากขึ้น 

         สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 

            ๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
แนะแนวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
            ๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ขวัญก าลังใจ และยกย่อง     
เชิดชูเกียรติครูแนะแนวของแต่ละสถานศึกษา 
            ๓) ควรมีการก าหนดทิศทาง การด าเนินงานแนะแนวที่เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนงาน             
ของหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
           ๔) ผู้บริหารสถานศึกษาควรเพ่ิมอัตราครูแนะแนวให้สอดคล้องกับจ านวนนักเรียนแผนพัฒนา
การแนะแนวระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
  
           ข้อเสนออ่ืน ๆ 

                 ๑) ควรมีการบูรณาการแนะแนวควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะ                    
ให้ผู้เรียน รู้จักและค้นพบความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง 

                 ๒) ควรมีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานแนะแนวของสถานศึกษา ให้ครอบคลุม                       
ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการสรุปรายงานผลและเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

                 ๓) ควรมีการปรับปรุ งแผนฯ ให้สอดรับกับกฎกระทรวง  ประกาศหรือระเบีย บ
กระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้อง 

                 ๔) ควรมีการขยายความรู้ความเข้าใจให้ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา น าไปใช้ในสถานศึกษา 

                 ๕) ควรมีแผนพัฒนาการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับสถานศึกษา ระดับส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด เป็นต้น 

                 ๖) ควรเพิ่มเติมแนวทางการด าเนินงานบูรณาการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้มากข้ึน 
 

๓. กำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำกำรแนะแนว 

          ๓.๑ กำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ภำยนอกสังคมไทย 

                ๓.๑.๑ กำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

                    ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น การขยายตัว                     
ของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลให้ทรัพยากรถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว สร้างมลพิษ                      
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการปล่อยแก๊สท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก น ามาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจ                   
และสังคมที่ประมาณค่ามิได้ ส่งผลกระทบที่ต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เหล่านี้ท าให้การศึกษาต้องปรับหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของครู 
เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ไปสู่ เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง                  
สามารถคิดวิเคราะห์ ป้องกันภัยธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคม                    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 



๗ 
 

              ๓.๑.๒ กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรสำธำรณสุข 

                     สืบเนื่องจากความก้าวหน้า ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้ประชากรต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงและเพ่ิมมากขึ้น เช่น  โรคไข้หวัด
ใหญ่ (Seasonal Influenza)  โรคไข้หวัดนก (H๕N๑ Avian Influenza)  การใช้สารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต                  
ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ส่งผลให้การบริการสาธารณสุข ต้องเปลี่ยนมาเป็น                     
การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลสุขภาพตนเอง ระบบการศึกษาจึงจ าเป็นต้องเปิดโอกาส                  
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างตลอดชีวิต เพ่ือให้มีคุณภาพ
ชีวิตยืนยาว 

                  ๓.๑.๓ แนวโน้มควำมขัดแย้งและควำมรุนแรงในสังคม 

                    สังคมปัจจุบันที่ความแตกแยก การไม่ยอมรับในความคิด หรือขัดแย้ง เชิงความคิด                     
และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่นิยมใช้ความรุนแรง ได้แพร่กระจายไปสู่นานาประเทศมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
ความไม่สงบ ประชาชนมีความหวาดระแวง ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประเทศขาดความมั่นคง
และความสงบสุข อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศได้รับผลกระทบ ระบบการศึกษาในฐานะกลไกหลัก
ในการพัฒนาคุณภาพคน จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถคิดวิเคราะห์                   
มีเหตุมีผล เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก รวมทั้งการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี                  
และสมานฉันท ์

                  ๓.๑.๔ ควำมเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลกับกำรด ำรงชีวิต 

                   นวัตกรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจแล้วยังส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ที่ต้องเผชิญกับเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน
มากมาย การใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหาร จัดการการท างาน เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเกี่ยวข้องกับทุกเรื่อง
ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น เยาวชนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้รู้เท่าทัน              
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งเป็นบทบาทของการศึกษาที่ต้อง             
พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะและความรู้ในเรื่องดังกล่าว 

       ๓.๒ กำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ภำยในสังคมไทย 

                  ๓.๒.๑ กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสังคม 

                    ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้านจนเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต ซึ่งเทคโนโลยีได้พัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร                      
การคมนาคมท าให้มนุษย์สามารถติดต่อกันข้ามทวีปได้ โดยใช้ เวลาไม่ถึ งนาที  ทั้ งด้ านการศึกษา                             
ด้านการแพทย์ ฯลฯ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็อาจก่อให้เกิดโทษมหันต์ได้ หากมนุษย์น ามันไปใช้ในทางที่ผิด 
เช่น การโจรกรรมข้อมูลการลักลอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของธนาคาร หรือโรงพยาบาล สิ่งเหล่านี้                 
ล้วนก่อให้เกิดโทษอย่างร้ายแรงท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมากอันเป็นปัญหาที่เคย
ประสบมาแล้ว ดังนั้นจะเห็นว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ อีกประการหนึ่ง 
สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม เป็นสังคมอุตสาหกรรมและการบริการ จากสังคมเครือญาติ                          
สู่สังคมปัจเจก ภาวะความเป็นสังคมเมือง และมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น ความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล               
ต่อกันวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่และท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวน้อยลง อัตราการหย่าร้างและ                  
แยกกันอยู่เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งน าไปสู่สภาพครอบครัวที่ล่มสลาย ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง เด็กและเยาวชน                  
ส่วนหนึ่ งถูกทอดทิ้ ง  การไหล่บ่าของวัฒนธรรมที่ ไม่ เหมาะสมกับ วิถีการด ารงชีวิต ของสังคมไทย                              



๘ 
 

ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาต่อเด็กและเยาวชน เช่น ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ปัญหาสารเสพติดและ
อบายมุข ติดเกม มีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสมการแนะแนวจึงมีบทบาทส าคัญในการป้องกัน แก้ไขเด็กและ
เยาวชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง มีทักษะชีวิตและสามารถดูแลตนเองให้รอดพ้นจากวิกฤตทั้งมวล 
สอดคล้องกับ ชาย โพธิสิตา (๒๕๔๕) ได้กล่าวว่า ครอบครัวและครัวเรือนของคนไทยมีแนวโน้มที่จะเริ่มชีวิต
ครอบครัว (แต่งงาน) เมื่ออายุสูงขึ้น ขนาดครอบครัวเล็กลงมาก ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา                   

มีแนวโน้มที่จะไม่มั่นคงอันเนื่องมาจากการหย่าร้างที่ เ พ่ิมขึ้นสังคมไทยมีการพัฒนาเศ รษฐกิจไปใน                          
ทางอุตสาหกรรมครัวเรือนที่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุและเด็ก และครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน                
อยู่กันตามล าพังมากขึ้น สถาบันครอบครัวอ่อนแอ เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งถูกทอดทิ้ง ส่งผลให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิต ปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามมา ดังนั้นการแนะแนวจึงเป็นกระบวนการ                  
ส าคัญที่จะท าให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบตัวเอง รู้จักการบริหารจัดการชีวิตและมีแนวทางการพัฒนาตนเอง             
ให้ด ารงตนอยูไ่ด้ในสังคมวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข 

          ๓.๒.๒ สภำพกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนอำชีพ 

                    แนวโน้มของสังคมไทยก าลังก้าวไปสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ผู้ที่มีความรู้ มีความถนัด                                  

มีความสามารถ ความสนใจ และความต้องการที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ                      

สังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐานจะมีลักษณะของการถ่ายทอดความรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์เพ่ือสามารถเผชิญกับ
กระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรู้ทัน ด้วยการใช้ปัญญาอย่างชาญฉลาดควบคู่คุณธรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต  สามารถ
ใช้เทคโนโลยีระดับสูง การให้บริการ และพัฒนาตนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสร้างความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพการพัฒนาอาชีพจึงไม่ใช่เพียงแต่ท าให้ทุกคนมีงานท า แต่เป็นการมุ่งสร้างคนให้รั กและเห็น
คุณค่าของงาน ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาชีพและมีรายได้สูงขึ้น ขณะที่กองวิจัยตลาดแรงงาน (๒๕๕๘)                
ได้วิเคราะห์ความต้องการใช้แรงงานว่า ความต้องการแรงงานควบคุมโดยภาคธุรกิจและเป็นตัวก าหนดการจ้าง
งานในตลาดแรงงาน ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ ปัจจุบันการจ้างงานแบ่งตาม
ประเภทอาชีพและระดับทักษะพบว่าโครงสร้าง ตลาดแรงงานไทยมีการใช้แรงงานฝีมือ ร้อยละ ๘ กึ่งฝีมือ               
ร้อยละ ๘๑ และไร้ฝีมือ ร้อยละ ๑๑ แนวโน้มอาชีพในกลุ่มงานบริการงานขายและกลุ่มวิชาชีพต่างๆ                        
มีความต้องการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด นอกจากนี้ สุวรรณี ค ามั่น (6๕๕๑) ได้วิเคราะห์ว่า คนไทยยังขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ท าให้การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์มีน้อย ประกอบกับการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ             
การจัดการความรู้ในชุมชนไม่เป็นระบบ สถาบันหลักในสังคมมีบทบาทน้อยในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และการพัฒนาศักยภาพคนไทย สภาพดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ท าให้ต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาการศึกษาและทักษะของแรงงานไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การแนะแนวจึงมีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสและทางเลือกในการแสวงหาความรู้และติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ            
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการให้ค าปรึกษาครอบครัว ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ
เยาวชนให้ทราบสภาพการณ์แนวโน้มด้านอาชีพ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานให้ศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้ตรงตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน               
ได้อย่างเหมาะสม 

                  ๓.๒.๓ กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) และกำรพัฒนำ
ทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

                           ก า ร ก า หนด เป้ า หม าย ให้ คน ไทย ได้ เ รี ย น รู้ ต ล อดชี วิ ต อย่ า ง มี คุณภ าพนั้ น                                 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕                  
และ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องถือผู้ เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนทุกคน                    



๙ 
 

มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้   การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง                 
เต็มตามศักยภาพ อีกทั้งการจัดการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของนักเรียน                  
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนานักเรียนเป็นเครือข่าย ดังนั้น การแนะแนวจะต้องช่วยให้ครูทุกคนรู้จักเข้าใจนักเรียน
เป็นรายบุคคล ด้วยวิธีการแนะแนวและจิตวิทยาจัดบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ ด้านจิตใจ 
มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีกระบวนการคิด                   
มีทักษะการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
ส าหรับแนวคิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ให้ความส าคัญกับทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่กับ "เนื้อหา" ในสาระ
วิชาหลักและความรู้อ่ืนที่ส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ กล่าวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ทั้ง
ภายนอกและภายในสังคมไทยส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน    การจัดการศึกษาจึงเป็นภารกิจหลักในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในวัยเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาชาติ โดยจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ในอนาคตและรับผิดชอบการสร้างชาติต่อไป การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้  มีสมรถนะ                   
ด้านการศึกษา ทักษะอาชีพ ทักษะส่วนตัวและสังคม มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา                 
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะความสามารถตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนได้รับ        
การส่งเสริมและพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสมจึงเป็นบทบาทส าคัญอย่างยิ่งของการแนะแนว 
 

๔. ปัจจัยส ำคัญที่มีต่อกำรก ำหนดแผนพัฒนำกำรแนะแนว 

     กำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูลจำกเอกสำรส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 

            ๔.๑ รัฐธรรมแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 

             ความส าคัญด้านการศึกษาตามมาตรา ๕๔ ได้บัญญัติว่ารัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ งเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

            ๔.๒ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
             ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๖๕                             

ได้ก าหนดให้มี "ยุทธศาสตร์ชาติ" เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวพร้อมกับการปฏิรูป   
และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ                     
บริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญของเวทีโลก สามารถด ารงรักษา             
ความเป็นชาติให้มีความมั่นคง และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน  ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย             



๑๐ 
 

ให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  มีพัฒนาการรอบด้านและ             
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและตู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย                 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑                   
มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด  ผู้ประกอบการ                     
เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

            ๔.๓ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
             การเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนา                  
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมน าและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนา อย่างบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ   
มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความม่ันคงของ
ชาติและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ
บริหารจัดการ และมุ่งเสริมสร้างกลไกการ พัฒนาประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ  
เพ่ือให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการ               
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีความรู้ ความสามารถ               
และทักษะที่สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

            ๔.๔ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒)                          
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

            การจัดการศึกษายึดหลักว่ านัก เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้                               
และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนา                   
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด      
ของนักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้               
คิดเป็น ท าเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องการแนะแนวจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ                 
จัดการศึกษา เป็นกระบวนการที่ช่วยให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้จักสภาพแวดลอม รอบตัว เพ่ือให้
สามารถปรับตัวและด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องและมีความสุข และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคนในทุก ๆ ด้านการแนะแนวเป็นส่วนส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น แนะน า
ช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถน าข้อมูลข่าวสารกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และแสวงหาความรู้มาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจทั้งการแก้ปัญหา ปรับปรุงวิถีชีวิตและการท างาน สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข             
ในสังคม 

            ๔.๕ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

            แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ "คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา 
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑" โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ 

                    ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

                    ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
 



๑๑ 
 

                    ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี               
และร่วมมือ ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                    ๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

            แผนกำรศึกษำแห่งชำติ จึงวางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ 

                    ๑) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) 
                    ๒) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์
หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย 
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
           ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
           ยุทธศำสตร์ที่  ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้าง                       
ขีดความสามารถ  ในการแข่งขันของประเทศ 

           ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
           ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

           ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

           ยุทธศำสตร์ที่  ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาวิสัยทัศน์                    
และแนวคิด 

 4.๖ พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

       การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีความซับซ้อน
และไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควรสร้างกลไกในการก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงาน                
ของเอกชน และประชาสังคม เพ่ือบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม                   
มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ ได้รับการบริการ อนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็น ส่วนตัวได้รับการ                
จัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาค ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  และได้รับสิทธิ อ่ืนใดที่ เป็นไปเพ่ือประโยชน์                             
ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังนั้น จึงต้องมีการด าเนินการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมาตรา ๖ ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้ 
                    ๑) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือ
นักศึกษา 

                    ๒) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้ค าปรึกษาในเรื่องการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 

                    ๓) จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน หรือนักศึกษาที่ประสบภาวะตั้งครรภ์ 
ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อเพ่ือให้ได้รับบริการ
อนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 



๑๒ 
 

๔.๗ แผนพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
       มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เพ่ือให้ เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี                            
มีทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทสังคม และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง                 
ของบริบทโลกได้โดยเป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม                   
ทั้งนี้ การด าเนินการของรัฐบาลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพเพ่ือให้คนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษา                     
เพ่ือให้เด็กมีความรู้สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาค   
และเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

                     แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เน้นให้เด็กและ
เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพกายใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา                             
มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งมีความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ ที่สามารถปรับตัว                 
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วม  
ในฐานะภาคีที่มีพลังในกระบวนการพัฒนาสังคม ซึ่ งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญยิ่ งของเด็กและเยาวชน                        
ที่จะเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติ ในอนาคต ได้ก าหนดไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน 

                ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

                ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 

                ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การส่งเสริมบทบาทและระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

                 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 ๔.๘ นโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

              การจัดการศึกษาทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย                     
ของยุทธศาสตร์ชาติ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และวัตถุประสงค์
ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นส าคัญคือ ๑) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ๒) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ๓ มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ และ ๔) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

            หลักกำร 

                 ๑) ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                 ๒) เด็ก เยาวชน นักเรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
                 ๓) จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลง                        
ของสังคมโลกจุดเน้นการจัดการศึกษาระดับก่อนอนุบาลเน้นประสบการณ์ หน่วยงานอ่ืนในการ                          
เตรียมความพร้อมนักเรียนใน ด้านสุขภาพและโภชนาการ 
 
 
 



๑๓ 
 

                   ระดับอนุบำล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ระดับอนุบาล โดยมีจุดเน้น 

                    ๑) พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

                    ๒) จัดประสบการณ์การเรียนรู้  ที่มุ่งเน้นการเรียนปนเล่นเรียนรู้อย่างมีความสุขและ                    
สร้างกิจกรรมเสริม 

               ระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ 
                ครูและนักเรียนสร้ างกระบวนการเรียนรู้ ร่ วมกันและจัดการเรียนรู้ แบบองค์รวม                  
จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
                 ๑) เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
                 ๒) เรียนภาษาอังกฤษเน้นเพื่อการสื่อสาร 
                 ๓) เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบลงมือปฏิบัติ (active learning) เน้นพัฒนาทักษะการคิดการเรียนรู้  
จากสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้
ทุกที ่ ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
                 ๔) เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (digital) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
                 ๕) ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
                 ๖) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
                 ๗) พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
                 ๘) จัดให้มีโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ 
            ๔.๙ นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                  การพัฒนาคุณภาพนักเรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่                   
ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร ในทุกมิติโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น                 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง                
เป็นพลเมืองดีของชาติและ เป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพและมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีประเด็นกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ ๑) ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนเป็นรายบุคคลมีทักษะที่จ าเป็น                  
ในศตวรรษที่ ๒๑ น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education) ๒) พัฒนานักเรียนทุกคน              
ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม
จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๔) พัฒนานักเรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะ 
ที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ๕) การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลก                    
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง๖) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ ๗) น าเทคโนโลยีดิจิตัล                              
(Digital Technology) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ  
และความถนัดสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 



๑๔ 
 

         ๔.๑๐ อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กและเยำวชน 
                    มีขอบเขตเกี่ยวกับการคุ้มครองพิทักษ์เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ                
อีกทั้งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการทางกาย สมอง จิตใจ บุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งแนะแนวชีวิต ซึ่งขอบเขตดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดด้านการแนะแนวที่เน้นการ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้เจริญงอกงามเต็มตามศักยภาพ         
 ๔.๑๑ ปฏิญญำอำเซียนด้ำนกำรศึกษำ 
                   ประเทศไทยเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนและคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) ได้ตกลงความร่วมมือ
ตามกฎบัตรอาเซียน ถือเป็นกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยมีอ านาจหน้าที่เพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครอง   
สิทธิมนุษยชนทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายให้จัดท าแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการศึกษา               
๕ ประการได้แก่ ๑) การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน ๒) การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้คนให้มีทักษะที่เหมาะสม ๓) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา ๔) การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรี
การศึกษาในอาเซียน และ ๕) การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรส าคัญสู่ประชาคมอาเซียนจากนโยบาย
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้สามารถปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน พัฒนาทักษะที่เหมาะสมทางด้านการศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีประสบการณ์                  
ในสาขาวิชาชีพ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีด้านการศึกษาและด้านแรงงานทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
ด้วยการใช้กระบวนการแนะแนวด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม 
         ๔.๑๒ กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                    กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข                   
ในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
ดังต่อไปนี้ 
                    ๑) กิจกรรมในการแนะแนว หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแนะแนว การให้ค าปรึกษา
และฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียน 
นักศึกษาและผู้ปกครอง 
                    ๒) ให้โรงเรียนและสถานศึกษาจัดให้มีระบบงานแนะแนวและกิจกรรมในการแนะแนว                 
ให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ทั้งนี้ ตามระดับของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
                    ๓) ให้โรงเรียนและสถานศึกษามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
                          ๓.๑)  พัฒนาระบบงานแนะแนวที่ จะช่วยเหลือดู แลนักเรียนและนักศึกษา                         
เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว รู้จักและเข้าใจผู้เรียน สามารถค้นพบ  
และจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และให้ค าปรึกษาด้านการด ารงชีวิต การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการศึกษาต่อและการมีงานท า ทั้งนี้ ให้มีระบบข้อมูลตั้งแต่แรกเพ่ือติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง                 
จนจบการศึกษา 
                        ๓.๒) ส ารวจ เผ้าระวัง และติดตามนักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระท าผิด             
เพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนาและปรับพฤติกรรมอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
                        ๓.๓) แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดได้ทราบถึง
พฤติกรรมและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้ งนี้  อาจก าหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าว                    
เข้าร่วมกิจกรรมตามที่เห็นสมควร 
 



๑๕ 
 

                        ๓.๔) จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรง
โดยมีแผนงาน ผู้รับผิดชอบ และการติดตามตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
                        ๓.๕) สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการส่ง เสริม                  
ความประพฤติและความปลอดภัยของนักเรียน และนักศึกษา 
                        ๓.๖) จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล และร้ายงานผลการติดตามการด าเนินงาน
ต่อส่วนราชการต้นสังกัดอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง 
           ๔.๑๓ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และมำตรฐำน 
                    การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)ก าหนดให้การแนะแนวเป็นภารกิจ                 
ที่สถานศึกษาต้องด าเนินการ เพ่ือการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตน                  
ได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและส่วนที่ เป็นกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมพัฒนานักเรียน                       
ได้ระบุให้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้ อมสามารถคิดตัดสินใจ                 
คิดแก้ปัญหาก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง              
ในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียน 
           ๔.๑๔ ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ 
                    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีเจตจ านงให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
(ปุญชรัศม์ พันธุวัฒน์. ๒๕๖๐) กล่าวว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่าง    
เป็นระบบ มีความชัดเจน ในแต่ละกระบวนการและมีความต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง                   
ทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งมีกระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ศุภดี บุญญวงศ์                           
และคณะ. ๒๕๕๑ : ๕) กล่าวถึงระบบดูแลช่วยเหลือและการแนะแนวว่าเป็นการน าภารกิจหลักปฏิบัติ                 
อยู่ เดิมมาปรับวิธีการให้เป็นภารกิจที่ต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหลายฝ่ายมากขึ้น                     
โดยใช้เทคนิควิธีการทางการแนะแนวบางส่วนที่มีอยู่ในสถานศึกษาแล้วจัดระบบให้เป็นรูปธรรม และให้
ความส าคัญแก่ครูที่ปรึกษาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือทดแทนครูแนะแนวที่มีจ านวนไม่เพียงพอในสถานศึกษาบางส่วน
จากรายงานสรุปผลการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา ภูมิภาคภาคใต้ระยะที่ ๑ ของศุภาวดี บุญญวงศ์ และคณะ (๒๕๕๑) พบว่า ความพยายาม                    
น าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา                   
และขยายผลไปสู่การแก้ไขปัญหาในชุมชนนั้น ยังอยู่ในขั้นของความพยายามที่ต้องการพัฒนาต่อไปอีกมาก    
เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างหลายฝ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และที่ส าคัญคือ สถานศึกษายังขาด
แคลนครูแนะแนวที่เป็นบุคลากรส าคัญของระบบนี้ เพราะจะต้องน าการแนะแนวเข้าไปเป็นกลไกส าคัญ                  
ในการขับเคลื่อนการท างาน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการแนะแนวมีความส าคัญอย่างยิ่งในระบบการศึกษา                 
ของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นการจัดบริการแนะแนวโดยตรง หรือการสร้างระบบอ่ืนขึ้นมารองรับยังต้องอาศัย             
การแนะแนวเป็นฐานคิดส าคัญซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒                      
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัย              
อย่ างมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่ว งวัยให้ สนับสนุนการเจริญเติบ โตของประเทศ                                
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงการพัฒนาด้านสุขภาพ                     
โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เ พ่ือรองรับ การเป็นสังคมผู้สู งอายุ                         



๑๖ 
 

การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การจัดบริการ            
ทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐาน สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาครวมทั้งสอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕และ (ฉบับที่) ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ และสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙ ที่แสดงให้เห็นถึงระบบการแนะแนวว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยเหลือให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเอง 
สามารถปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อันเป็นการเอ้ือต่อการสร้างสังคมที่มีคุณภาพ                
เพ่ือเป็นหลักฐานในการพัฒนาประเทศซึ่งควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ ยนแปลง          
แผนสู่การปฏิบัติ 
           ๔.๑๕ พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๑๐ 
                    การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่นักเรียน ๔ ด้าน ดังนี้ 
                   ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติ
บ้านเมือง ยึดมั่นศาสนา มั่งคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
                   ๒) มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีค าขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-สิ่งที่ถูก       
สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
                    ๓) มีงำนท ำ มีอำชีพ  ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ                    
อบรมให้เรียนรู้การท างาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 
                    ๔) เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีค าขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษา                
และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีความเอ้ืออาทร ต้องท างาน
อาสาสมัครงานบ าเพ็ญประโยชน์ "เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า" 
 

๕. กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรแนะแนวระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๒ 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ได้จัดท าแผนพัฒนาการแนะแนว
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนางานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ             
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
      ๕.๑ กำรศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลจำก เอกสำรส ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
            ๕.๑.๑ รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
            ๕.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
            ๕.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
            ๕.๑.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
            ๕.๑.๕ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
            ๔.๑.๖ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
            ๕.๑.๗ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
            ๕.๑.๘ นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            ๕.๑.๙ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            ๕.๑.๑๐ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน 
            ๕.๑.๑๑ ปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษา 
            ๕.๑.๑๒ กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๑๗ 
 

            ๕.๑.๑๓ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐาน                   
การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
            ๕.๑.๑๔ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
  ๕.๑.๑๕ แผนพัฒนาการแนะแนวระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
      ๕.๒ กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรแนะแนวส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ                  
อุบลรำชธำนี เขต ๒ 
                    ตามแผนพัฒนาการแนะแนวการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ได้ก าหนดการจัดประชุมปฏิบัติการ จัดท าแผนพัฒนาการแนวการศึกษา  
โดยการด าเนินการประชุม 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                   ครั้งที่ ๑ การประชุมคณะกรรมการยกระดับขับเคลื่อนงานแนะแนว ประจ าส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ในวันที่  11  กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2    
             ครั้งที่  2 การประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือยกร่าง แผนพัฒนาการแนะแนวเขตพ้ืนที่                    
การศึกษาและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผนพัฒนาการแนะแนวการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                            
ในระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจามจุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๒ 
           การด าเนินการประชุมทั้ง 2 ครั้งที่กล่าวมา คณะท างานได้ร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์               
จากแผนพัฒนาการแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง             
ที่มีผลต่อการพัฒนาการแนะแนว ปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาการแนะแนว รวมถึงยุทธศาสตร์ นโยบาย                       
และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ๔ ส่วน คือ 
                  ส่วนที่ ๑ บทน า 
                  ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการแนะแนวระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  ส่วนที่ ๓ การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
                  ส่วนที่ ๔ การติดตามประเมินผล 
                  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้มีการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการจัดการศึกษา                 
ระดับอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาก าลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่            
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการส่งเสริมการเรียนเพ่ือเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย                
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือสานฝันอาชีพเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล ผ่านการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อและการมีงานท า รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนได้ท าแบบวัดแวว แบบวัดความถนัดทางอาชีพ              
และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับอาชีพที่น าไปสู่การวางเส้นทาง
การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรแนะแนวระดับ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรแนะแนวระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

  
วิสัยทัศน์ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ มุ่งการแนะแนวให้นักเรียนมีสมรรถนะ
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิตและทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

พันธกิจ 
          ๑. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยใช้กระบวนการ                
แนะแนวและให้ค าปรึกษา ให้มีสมรรถนะทางการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพ่ือการศึกษาและ                   
การมีงานท า 
           ๒. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ให้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต และทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษ              
ที่ ๒๑ ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ                
ในกระบวนการแนะแนว 
           ๔. พัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
           ๕. ส่งเสริม สนับสนนุ และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการแนะแนว 
เป้ำหมำย 
            ๑. นักเรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน ให้มีสมรรถนะทางการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม
ในด้านการศึกษาและการมีงานท า สู่การเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
            ๒. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต และทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ด ารงชีวิต                  
ตาม   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ๓. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ                   
และสามารถใช้กระบวนการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๔. สถานศึกษาด าเนินการตามระบบการแนะแนวที่ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๕. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการแนะแนวอย่างชัดเจน
และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๖. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวอย่างเข้มแข็ง 
 

ประเด็นกลยุทธ์ 
            ๑. พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
            ๒. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนว 
            ๔. สร้างและสนับสนุนภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการแนะแนว 
 
  
 



๒๐ 
 

 โดยประเด็นกลยุทธ์ทั้ง ๔ ข้อ มีรำยละเอียด ดังนี้ 
     ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพนักเรียน 
         กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนค้นพบตนเอง มีทักษะชีวิต และทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็น 
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อกำรศึกษำและมีงำนท ำ 
                เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
                     นักเรียนค้นพบตนเอง มีทักษะชีวิต ทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และน าไป
เสริมสร้างศักยภาพของตน เพ่ือการศึกษาและการมีงานท า 
                 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
                 ๑. จัดท าแนวทางกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน และการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา               
ที่สอดคล้องกับทักษะชีวิต และทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
                 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว และจัดบริการแนะแนวเพ่ือพัฒนานักเรียน  
ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ 
                 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวัดบุคลิกภาพ ความถนัดและความสนใจอาชีพ 
                 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมแนะแนว ในกระบวนการจัดการเรียนรู้                       
ของสถานศึกษา 
                   ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะ และฝึกประสบการณ์อาชีพ                   
ที่ตรงกับความถนัดและความสนใจ 
                   ๖. จัดหา ผลิตและพัฒนาสื่อ เครื่องมือและระบบสารสนเทศทางการแนะแนวให้มีคุณภาพ
ทันสมัยเพื่อใช้ในการวางแผนด้านการศึกษาและอาชีพ 
                  ๗. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการสนับสนุนเตรียมความพร้อม                     
ในการเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพของนักเรียน 
                  ๘. ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา ในการศึกษาต่อและมีงานท า 
         กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภำวะท่ีดี เป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
               เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
                    นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี เป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
               แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
                ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนให้มีสุขภาวะที่ดีตามวัย และด ารงชีวิต                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคม 
                ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประเมินสุขภาวะของนักเรียน 
                ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของนักเรียน 
               ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมที่สร้างเสริม
สุขภาวะที่ดีของนักเรียน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
               ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม               
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคม              
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 



๒๑ 
 

         ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้บริหำร ครูแนะแนว ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
            กลยุทธ์ : พัฒนำคุณภำพผู้บริหำร ครูแนะแนว ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
           ๑. ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการแนะแนว 
           ๒.  ครู แนะแนวหรือครู ผู้ รับผิ ดชอบงานแนะแนว น ากระบวนการแนะแนวและ                          
การให้ค าปรึกษาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๓. ครูแนะแนวหรือครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว มีจรรยาบรรณการแนะแนวและจรรยาบรรณ 
การให้ค าปรึกษา 
         ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และบูรณาการการแนะแนว                    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
          ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแนะแนว และน ากระบวนการแนะแนวไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูแนะแนวหรือครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวมีจรรยาบรรณ                      
การแนะแนว และจรรยาบรรณการให้ค าปรึกษา 
          ๓. ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีครูแนะแนว หรือครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ที่มีคุณวุฒิ                    
ทางการแนะแนว หรือส่งเสริมและพัฒนาให้ผ่านการฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา
จากสมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแนะแนว 
           กลยุทธ์ : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแนะแนวให้ได้มำตรฐำน 
          เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
                    หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบบริหารจัดการแนะแนวที่ได้มาตรฐาน 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
            ๑.จัดโครงสร้างระบบบริหารจัดการแนะแนว มีคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
แนะแนวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
            ๒. จัดท าแผนการพัฒนางานแนะแนว แผ่นงาน/โครงการ ตามบริบทของหน่วยงาน 
            ๓. จัดบริการแนะแนวครบทั้ง ๕ บริการ และมีการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
            ๔. มีการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับการแนะแนว 
            ๕. จัดท า จัดหา สร้างและพัฒนาสื่อ เครื่องมือและระบบสารสนเทศทางการแนะแนว                  
ให้มีคุณภาพทันสมัย เพ่ือการบริหารจัดการ การบริการ และการจัดกิจกรรมแนะแนว 
            ๖. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการแนะแนว 
 

        ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ สร้ำงและสนับสนุนภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรแนะแนว 
 กลยุทธ์ : สร้ำงและสนับสนุนภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรแนะแนวอย่ำงเข้มแข็ง 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
             หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือด้านการแนะแนว                     
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และมีการบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



๒๒ 
 

 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
            ๑. ประสาน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแนะแนวทุกระดับ 
            ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลุ่ม ชมรม หรือองค์กรภาคีเครือข่ายการแนะแนว 
            ๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแนะแนวกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
            ๔. สร้างความเข้มแข็งของการแนะแนวแบบมีส่วนร่วม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ส่วนที่ ๓ 
กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏบิัต ิ

 
       แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
          แผนพัฒนาการแนะแนวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๒                          
ได้เสนอรายละเอียดการด าเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยได้ระบุบทบาท สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา โดยได้ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อน การด าเนินงานทั้ง ๔ ประเด็นกลยุทธ์ของหน่วยงาน     
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างสอดคล้องรองรับในกรอบทิศทาง
เดียวกัน ส่งผลต่อการแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุตามวิสัย                       
ของแผนต่อไป  
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพนักเรียน  
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนค้นพบตนเอง มีทักษะชีวิต ทักษะที่ส าคัญจ าเป็น                     
ในศตวรรษ ที่ ๒๑ เพ่ือการศึกษาและการมีงานท า 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  
            นักเรียนค้นพบตนเอง มีทักษะชีวิต ทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และน าไปเสริมสร้าง
ศักยภาพของตน สู่การศึกษาและการมีงานท า 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
      ๑. จัดท าแนวทางกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน และการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา                
ที่สอดคล้องกับทักษะชีวิต ทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
   ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว และจัดบริการแนะแนวเพ่ือพัฒนานักเรียนตาม
ศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ  
   ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวัดบุคลิกภาพ ความถนัดและความสนใจอาชีพ  
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมแนะแนว ในกระบวนการจัดการเรียนรู้                      
ในสถานศึกษา  
  ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะ และฝึกประสบการณ์อาชีพ                 
ที่ตรงกับความถนัดและความสนใจ  
   ๖. จัดหา ผลิต และพัฒนาสื่อ เครื่องมือและระบบสารสนเทศทางการแนะแนวให้มีคุณภาพ
ทันสมัยเพื่อใช้ในการวางแผนด้านการศึกษาและอาชีพ  
  ๗. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการสนับสนุนเตรียมความพร้อม                   
ในการเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพของผู้เรียน  
  ๘. ติดตามผลผู้ส าเร็จการศกึษา การศกึษาตอ่และมีงานท า 

 
 
 
 
 



๒๕ 
 

กำรน ำกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรแนะแนวระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ                     
มีแนวทำง กำรด ำเนินงำนในแต่ละระดับ ดังนี้  

 
 

                                            ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
   ๑. จัดท าแผนพัฒนาการแนะแนวเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้สามารถค้นพบตนเอง                
มีทักษะชีวิตและทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ โดยใช้หลักการและกระบวนการแนะแนว                        
การจัดบริการและกิจกรรมแนะแนว ให้นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาต่อและอาชีพ  

       ๒. ก าหนดแผนงาน โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา                   
ให้มีความรู้ความเข้าใจใน  การจัดกิจกรรมแนะแนว และจัดบริการแนะแนวด้วยรูปแบบและวิธีการ                          
ที่หลากหลาย  
  ๓. แต่งตั้ งศูนย์และคณะกรรมการด า เนินงานทางการแนะแนว ประจ าจังหวัดหรือ                    
ประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๔. จัดตั้งศูนย์และให้บริการข้อมูลสารสนเทศแนะแนวทางการศึ กษา อาชีพ ส่วนตัว                     
และสังคม ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๕. พัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อ เครื่องมือทางจิตวิทยาและการแนะแนว  
  ๖.  น าแนวทางคู่ มื อประกอบการ เสริ มสร้ า งทั กษะและฝึ กประสบการณ์อาชีพ                            
ขยายผล                   ไปยังสถานศึกษา  
  ๗. จัดท า ข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ชุมชนและสถาน
ประกอบการ สนับสนุน เตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพของนักเรียน  
  ๘. สนับสนุนองค์ความรู้ สื่อเครื่องมือเกี่ยวกับการใช้หลักการและกระบวนการแนะแนว                 
การจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวการบูรณาการทักษะชีวิตและทักษะที่ส าคัญจาเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
     ๙. นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
    ๑o. คัดสรรสถานศึกษาที่มีผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศทางการแนะแนว (Best Practice) 
 

ระดับสถำนศึกษำ 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
     ๑. จัดท าแผนปฏิบัติติการ โครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้สอดคล้องกับ 
นโยบายระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบริบทของสถานศึกษา ให้ครอบคลุมบริการแนะแนวทั้ง ๕ บริการ                   
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                         
พุทธศักราช ๒๕๕๑  
     ๒. ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวและจัดบริการแนะแนว               
ในสถานศกึษา 
 
 



๒๖ 
 

   ๓. ด าเนินการใช้หลักการ และกระบวนการแนะแนวในการรู้จักและเข้าใจเพ่ือดูแลนักเรียน       
  ๓.๑ ก าหนดขอบเขตภาระงานในการรู้จักและดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล  
        ๓.๒ สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักในความส าคัญของการแนะแนว                        
การใช้หลักการและกระบวนการแนะแนว  เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลและบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
        ๓.๓ น าหลักการและกระบวนการแนะแนวไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน                  
เป็นรายบุคคล 
     ๔. จัดบริการแนะแนว ๕ บริการ ทักษะชีวิต และทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑                 
แก่นักเรียนอย่างท่ัวถงึ 
      ๕. จัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
        ๕.๑ ก าหนดจุดประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาและการมีงานท าให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
        ๕.๒ น าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวไปด าเนินการติดตามและประเมินผลคุณภาพ
นักเรียนตามวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนว  
     ๖. บูรณาการทักษะชีวิต ทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ศึกษาท าความเข้าใจ                     
และน าตัวชี้วัดของทักษะชีวิต ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน มาเป็นองค์ประกอบในการจัดบริการและการจัดกิจกรรมแนะแนว  
      ๗. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาในการวัดบุคลิกภาพและความถนัด              
ทางอาชีพ  
     ๘. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และแหล่งฝึกประสบการณ์ทางอาชีพที่ตรงกับความถนัด                  
รวมถึงความสนใจของนักเรียน  
      ๙. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เสริมสร้างทักษะและฝึกประสบการณ์อาชีพที่ตรงกับความถนัด               
และความสนใจ  
                   ๑o. จัดหา ผลิตสื่อ เครื่องมือและน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา                     
ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม  
     ๑๑. จัดกิจกรรม ประชุม เครือข่ายและประสานเพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้ปกครอง
ผู้ประกอบการ สถานฝึกประสบการณ์อาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     ๑๒. ก ากบั ตดิตาม ประเมินผลการด าเนินงานในการจดักิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนว 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภำวะท่ีดี เป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  

 นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี เป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
     ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนให้มีสุขภาวะที่ดีตามวัย และด ารงชีวิต                   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  
    ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประเมินสุขภาวะของนักเรียน  
     ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของนักเรียน  



๒๗ 
 

     ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรม               
ทีส่ร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
     ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม           
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม             
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  
กำรน ำกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรแนะแนวระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่กำรปฏิบัติ มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน  
ในแต่ละระดับ ดังนี้  

        ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 ๑. สนับสนุนการน าแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
และการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษา 

 ๒. สนับสนุนการน าสื่อ เครื่องมือ แบบทดสอบ แบบประเมิน สุขภาวะของนักเรียนไปใช้ใน
สถานศึกษา 

 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและกิจกรรม
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี และกิจกรรม
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕. สนับสนุนองค์ความรู้ สื่อ เครื่องมือที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี และการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สถานศึกษา 

 
   ระดับสถำนศึกษำ 

 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 ๑. จัดกิจกรรม หรือบูรณาการกับกิจกรรมแนะแนวที่สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและการด ารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน 
 2. ประสานข้อมูลการด าเนินงานเกี่ยวกับสุขภาวะที่ดีด้านร่างกายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็น

ฐานข้อมูลในการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
 ๓. น าหลักการและกระบวนการแนะแนวไปใช้ในการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้นักเรียน        

ได้ปฏิบัติตนให้มีสุขภาวะที่ดีตามวัย และการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. ด าเนินการประเมินสุขภาวะของนักเรียนด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิต โดยใช้เครื่องมือ

ทางจิตวิทยาที่มีความเหมาะสมตามวัย และสภาพปัญหาของนักเรียน 
 ๕. รายงานผลการด าเนินการต่อต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้บริหำร ครูแนะแนว ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ : พัฒนำคุณภำพผู้บริหำร ครูแนะแนว ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 ๑.  ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการแนะแนว 
 ๒.  ครูแนะแนวหรือครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว น ากระบวนการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา              

ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ครูแนะแนวหรือครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวมีจรรยาบรรณการแนะแนวและจรรยาบรรณการ              

ให้ค าปรึกษา 
 ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและบูรณาการการแนะแนวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแนะแนว และน ากระบวนการแนะแนวไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแนะแนวหรือครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวมีจรรยาบรรณการแนะแนวและ
จรรยาบรรณการให้ค าปรึกษา 

 ๓. ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีครูแนะแนว หรือครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ที่มีคุณวุฒิทางการแนะแนว 
หรือส่งเสริมและพัฒนาให้ผ่านการฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาจากสมาคมวิชาชีพ
หรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องการน ากลยุทธ์การพัฒนาการแนะแนวสู่การปฏิบัติ                           
มีแนวทางการด าเนินงานในระดับสถานศึกษา ดังนี้ 
 

    ระดับสถำนศึกษำ 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ พัฒนาครูแนะแนวหรือครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวให้มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการแนะแนวและการให้บริการแนะแนวเพ่ือการพัฒนานักเรียน 

๒. แต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว 
๓.สนับสนุนส่งเสริมให้ครูแนะแนว/ครูและบุคลากรทางกรศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเองและน า

กระบวนการแนะแนวไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ให้ขวัญก าลังใจแก่ครูแนะแนวหรือครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ                   

(best practice) 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแนะแนว 
 กลยุทธ์ : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแนะแนวให้ได้มำตรฐำน 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบบริหารจัดการแนะแนวที่ได้มาตรฐาน 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 ๑. จัดโครงสร้างระบบบริหารจัดการแนะแนวมีคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
แนะแนวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 ๒. จัดท าแผนการพัฒนางานแนะแนว แผนงาน/โครงการ ตามบริบทของหน่วยใน 20 
 ๓. จัดบริการแนะแนวครบทั้ง ๕ บริการ และมีการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 



๒๙ 
 

 ๔. มีการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับการแนะแนว 
 ๕. จัดท า จัดหา สร้างและพัฒนาสื่อ เครื่องมือและระบบสารสนเทศทางการแนะแนว                   

ให้มีคุณภาพทันสมัย เพ่ือการบริหาร การบริการ และการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 ๖. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการแนะแนวการน ากล

ยุทธ์การพัฒนาการแนะแนวระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานสู่ การปฏิบัติ  มีแนวทางการด า เนินงาน                           
ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
 
 

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 ๑. จัดให้มีโครงสร้างระบบบริหารจัดการแนะแนว มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานแนะแนว

 ๒. จัดท าแผนงาน/โครงการแนะแนวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕'๖๑ - ๒๕'๖๕) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

 ๓. ส่ ง เสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ใช้และพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว                       
และสื่อเครื่องมือต้นแบบทางการแนะแนว 

 ๔. พัฒนาบุคลากรแกนน าของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการแนะแนว             
ของสถานศึกษา 

 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตรที่สอดคล้องกับการแนะแนว 
 ๖. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการแนะแนว 
 

 ระดับสถำนศึกษำ 
         แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 ๑. จัดให้มีโครงสร้างระบบบริหารจัดการแนะแนว มีคณะกรรมการและก าหนดผู้รับผิดชอบ
งานแนะแนว 

 2.จัดท าแผนงาน/โครงการแนะแนวของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการแนะแนว
ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูที่รับผิดชอบการแนะแนว จัดบริการแนะแนวทั้ง ๕ บริการ                 
และจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรม การใช้สื่อ เครื่องมือทางการแนะแนว 

 4. บูรณาการหลักสูตรที่สอดคล้องกับการแนะแนว 
 5. เร่งรัดให้ด าเนินการจัดการแนะแนวและให้ค าปรึกษาให้ได้มาตรฐานการแนะแนว 
 ๖. นิ เทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด า เนินงานตามมาตรฐานการแนะแนว                      

ภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ สร้ำงและสนับสนุนภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรแนะแนว 
 กลยุทธ์ : สร้ำงและสนับสนุนภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรแนะแนวอย่ำงเข้มแข็ง 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

  หน่ วยงานทางการศึกษาและสถานศึ กษามี เครื อข่ ายความร่ วมมื อด้ านการแนะแนว                                       
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และมีการบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแนวทางการด าเนินงาน 

 ๑. ประสาน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร     
จัดการแนะแนวทุกระดับ 

 ๒. ส่งเสริมให้มีกลุ่ม ชมรม หรือองค์กรภาคีเครือข่ายการแนะแนว 
 ๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแนะแนวกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๔. สร้างความเข้มแข็งของการแนะแนวแบบมีส่วนร่วม 

 
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน  

 ๑. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว เข้ามามีส่วนร่วม               
ในการบริหารจัดการแนะแนวในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลุ่ม ชมรม หรือองค์กรภาคีเครือข่ายการแนะแนวแผนพัฒนา
การแนะแนวระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 ๓. จัดเวทีและเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแนะแนวกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง 
 ๔. เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพัฒนาการแนะแนวในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕. สนับสนุนให้มีการสร้างแรงจูงใจให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 ๖. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลในการแนะแนว 
 

ระดับสถำนศึกษำ 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 ๑. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการแนะแนวให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
แนะแนวในสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

 ๒. จัดให้มีและเข้าร่วมกลุ่ม ชมรม หรือองค์กรภาคีเครือข่ายการแนะแนว 
 ๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแนะแนวในสถานศึกษา 
 ๔. เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพัฒนาการแนะแนวในสถานศึกษา 
 ๕. สร้างแรงจูงใจให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแนะแนว 
 ๖. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
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   ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนค้นพบตนเอง มีทักษะชีวิต ทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

แน
วท

าง
 

กา
รด

 าเน
ินง

าน
 

๑. จัดท าแนวทางกิจกรรม 
แนะแนวในขัน้เรียนและการ 
จัดบริการ แนะแนวในสถาน 
ศึกษาที่สอดคล้องกับทกัษะ
ชีวิต ทกัษะที่ส าคัญจ าเป็น 
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. ส่งเสรมิ สนับสนุน
การจดักจิกรรมแนะ
แนวและจดับริการแนะ
แนวเพื่อพัฒนานกัเรียน
ตามศักยภาพตามความ
ถนัดและความสนใจ 

๓. ส่งเสรมิสนับสนนุให้
มีการวัดบุคลิกภาพ 
ความถนดัและความ
สนใจอาชีพ 

๔. ส่งเสรมิสนับสนนุ
การบูรณาการกจิกรรม
แนะแนวในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ใน
สถานศกึษา 

๕. ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้
นักเรียนได้รับการเสรมิสร้าง
ทักษะและฝกึประสบการณ์
อาชีพที่ตรงกับความถนัด
และความสนใจ 

๖. จัดหา ผลิต และพัฒนาสื่อ
เครื่องมือและระบบ
สารสนเทศทางการแนะแนว
ให้มีคุณภาพ ทนัสมัยเพือ่ใช้
ในการวางแผนด้านการศึกษา
และอาชีพ 

๗. ส่งเสรมิให้ผู้ปกครอง
ชุมชนและสถานประ 
กอบการ สนับสนนุ
เตรียมความพรอ้มในการ
เสริมสร้างทกัษะการประ 
กอบอาชีพของผู้เรียน 

๘. ติดตามผลผู้ส าเรจ็
การศกึษา การศกึษา
ต่อและมีงานท า 

ส า
นัก

งา
นเ

ขต
พื้น

ที ่
กา

รศึ
กษ

า 

จัดท าแผนพัฒนาการแนวให้
นักเรียนสามารถคน้พบ
ตนเอง 

- ก าหนดแผนงาน
โครงการพัฒนาบุคลา 
กรในการจัดกิจกรรม
และบริหารการแนะ
แนว  
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนนิงานศนูย์แนะ
แนว 

พัฒนาบุคลากรในการ
ใช้ส่ือเครือ่งมอืทาง
จิตวิทยาและ การแนะ
แนว 

- ก าหนดแผนงาน
โครงการพัฒนาบุคลากร
ในการจัดการกิจกรรม
และบรกิารแนะแนว 

ขยายผลตามแนวทางคู่มอื
การเสริมสร้างทักษะ
ประสบการณ์อาชีพไปยัง
สถานศกึษา 

สนับสนุนการน าองค์ความรู้
ส่ือ เครื่องมือการบูรณาการ
ทักษะชวีิต ไปยังสถานศกึษา 

- จัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมอืระหว่าง
สถานศกึษา ชุมชนและ
สถานประกอบการ 

- นิเทศติดตามและ
ประเมนิผล 
- คัดสรรสถานศึกษา
ที่มีผลงานดีเดน่ 
(Best Practice) 

 

สถ
าน

ศึก
ษา

 

- จัดท าแผนปฏิบัติการ
โครงการ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
- ใช้หลักการ กระบวน 
การแนะแนวเพือ่ดูแล
นักเรียน 

- ก าหนดผู้รับผิดชอบ
การด าเนนิการจัด
กิจกรรมและบรกิาร
แนะแนว 
- จัดกิจกรรมและ
บริการแนะแนว 

ประสานความรว่มมอื
กับเครอืข่ายในการวดั
บุคลิกภาพและความ
ถนัด 

- จัดกิจกรรมแนะแนว
ตามหลักสูตรแกนกลาง 
- บูรณาการทักษะชีวิต
และทกัษะที่จ าเป็น 

- จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
แหล่งฝึกประสบการณ์อาชีพ 
- ผู้เรียนได้ฝกึประสบการณ์
อาชีพ 

จัดหา ผลิตสือ่ เครื่องมอืและ
น าไปใช้ในการจัดกจิกรรม
แนะแนวด้านการศกึษา ด้าน
อาชีพ และด้านสว่นตวัและ
สังคม 

ประสานเครือข่ายและ
จัดท าขอ้มูลสารสนเทศ
เครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้ประกอบการ สถานผู้
ฝึกประสบการณ ์และภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

- ก ากับ ติดตาม
ประเมนิผลการ
ด าเนนิงานจัด
กิจกรรมและบรกิาร
แนะแนว 
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 ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี เป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แน
วท

าง
 

กา
รด

 าเน
ินง

าน
 

๑. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้นกัเรียนได้ปฏิบัติตน
ให้มีสุขภาวะที่ดีตามวัยและการด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง มีคุณธรรม
จริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคม 
 

๒. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้มกีาร
ประเมนิสุขภาวะของนกัเรียน 

๓. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้มกีารจัดกจิ 
กรรมทีส่ร้างเสริมสขุภาวะที่ดขีอง
นักเรียน 

๔. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้มแีละใช้ขอ้มูลสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ในการจดักจิกรรมที่สร้างเสริมสุข
ภาวะที่ดขีองนักเรียน ทั้งภายในและภายนอก
สถานศกึษา 

๕. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ใช้ขอ้มูลสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ในการจัดกจิกรรมที่ส่งเสรมิการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรมจริยธรรม ในการอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคม 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ส า
นัก

งา
นเ

ขต
พื้น

ที ่
กา

รศึ
กษ

า 

- สนับสนนุการน าแนวทางการจัดกิจกรรม
แนะแนวที่บูรณาการการสร้างเสรมิสุขภาวะที่
ดีและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

- สนับสนนุการน าสื่อ เครือ่งมอื
แบบทดสอบ แบบประเมนิสุข
ภาวะของผู้เรียนไปใช้ใน
สถานศกึษา 

- ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศกึษาจัด
กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาวะทีด่ ี
- รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู ้
 

- รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ แหล่งเรียนรู ้
- สนับสนนุองค์ความรู ้ส่ือ เครือ่งมอืการสรา้งสุข
ภาวะที่ดแีละการด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่สถานศึกษา 

- รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  
- สนับสนนุองค์ความรู ้ส่ือ เครือ่งมอืการสรา้งสุข
ภาวะที่ดแีละการด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่สถานศึกษา 

 

สถ
าน

ศึก
ษา

 

- จัดกิจกรรมในบูรณาการกจิกรรมแนะแนวที่
สร้างสุขภาวะที่ดแีละด ารงชีวติตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนกัเรียน  
- น าหลักการและกระบวนการแนะแนวในการ
ดูแลนกัเรียนเป็นรายบุคคล  
- รายงานผลการด าเนนิงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

- ประสานข้อมูลผู้เกี่ยวขอ้งเพือ่
เป็นฐานการแนะแนวและการ
ให้ค าปรึกษา  
- ประเมิน สขุภาวะของ
นักเรียนโดยใช้เครือ่งมือทาง
จิตวิทยา  
-รายงานผลการด าเนนิงานต่อ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

- จัดกิจกรรมในบูรณาการกจิกรรม
แนะแนวที่สร้าง สุขภาวะทีด่ีและการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนกัเรียน  
- รายงานผลการด าเนนิงานต่อ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

- จัดกิจกรรมและบูรณาการกิจกรรมแนะแนวที่
สร้างสุขภาวะที่ดแีละการด ารงชวีิตตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนกัเรียน  
- น าหลักการและกระบวนการแนะแนวในการดูแล
นักเรียนเป็นรายบุคคล  
- รายงานผลการด าเนนิงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดกิจกรรมและบูรณาการกิจกรรมแนะแนวที่
สร้างสุขภาวะที่ดแีละการด ารงชวีิตตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนกัเรียน  
- น าหลักการและกระบวนการแนะแนวในการดูแล
นักเรียนเป็นรายบุคคล  
- รายงานผลการด าเนนิงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้บริหำร ครูแนะแนว ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แน
วท

าง
 

กา
รด

 าเน
ินง

าน
 

๑. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครแูนะแนว ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการแนะแนว และน ากระบวนการแนะแนวไปใช้ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

๒. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครแูนะแนวหรอืครผูู้รับผิดชอบงานแนะแนว มีจรรยาบรรณการ
แนะแนวและจรรยาบรรณการให้ค าปรกึษา 

๓. ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีครูแนะแนว หรอืครูผูร้ับผิดชอบงานแนะแนวที่มี
คุณวุฒิทางการแนะแนวหรอืส่งเสริมและพฒันาให้ผ่านการฝกึอบรมด้าน
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา จากสมาคมวิชาชีพ
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ส า
นัก

งา
นเ

ขต
พื้น

ที ่
กา

รศึ
กษ

า 

- จัดท าแผนงาน โครงการในการพัฒนาบุคลากร  
- พัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนกัและเห็น
ความส าคัญของการแนะแนว  
- พัฒนาครูแนะแนวหรอืครูผูร้ับผิดชอบงานแนะแนวน า
กระบวนการการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ  
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้มคีวามรู้ ความ
เข้าใจ และบูรณาการแนะแนวให้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

- พัฒนาครูแนะแนวหรอืครูผูร้ับผิดชอบงานแนะแนว น ากระบวนการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษาไปใช้อย่างมีประสทิธิภาพ  
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ และบูรณาการแนวได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

- ยกย่องเชดิชูเกียรติโรงเรียนทีจ่ัดกจิกรรมแนะแนว ทีม่ีผลงานวิธีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (best practice) 
 

 

สถ
าน

ศึก
ษา

 

- จัดท าแผนงาน โครงการในการพัฒนาครูแนะแนวหรอืครู
ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว  
- สนับสนนุส่งเสริมให้ครแูนะแนว/ครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเอง 

- สนับสนนุส่งเสริมให้ครแูนะแนว/ครแูละบคุลากรทาง การศกึษาเข้ารับการพัฒนาตนเอง - แต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว 
- ให้ขวัญก าลังใจแก่ครูแนะแนวหรอืครูผูร้ับผิดชอบงานแนะแนวทีม่ีวิธกีาร
ปฏิบัติตนที่ดเีลิศ (best practice) 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแนะแนว          

 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการแนะแนวให้ได้มาตรฐาน 

แน
วท

าง
 

กา
รด

 าเน
ินง

าน
 

๑. จัดโครงสร้างระบบบริหารจดัการ
แนะแนว มีคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการแนะ
แนวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทกุ
ระดับ 

๒. จัดท าแผนการพฒันางานแนะ
แนว แผนงาน/โครงการตาม
บริบทของหน่วยงาน 

๓. จัดบรกิารแนะแนวครบทั้ง ๕ 
บริการและมกีารจัดกิจกรรมแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 

๔. มีการบูรณาการหลกัสูตร
สถานศกึษาที่สอดคล้องกับ
การแนะแนว 

๕. จัดท า จัดหา สร้างและพัฒนาสือ่ เครื่องมือ
และระบบสารสนเทศทางการแนะแนวให้มี
คุณภาพทันสมัย เพือ่การบริหาร การบริการ
และการจัดกิจกรรมแนะแนว 

๖. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประ 
เมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การแนะแนว 

ส า
นัก

งา
นเ

ขต
พื้น

ที ่
กา

รศึ
กษ

า 

- จัดให้มีโครงสร้างระบบบริหาร
จัดการแนะแนว มีคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบงานแนว 

- จัดท าแผนงาน/โครงการแนะ
แนวที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การแนวระดับการศกึษาขั้น
พื้นฐาน 

- ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถาน 
ศึกษา ใช้และพฒันาแผนการจัด
กิจกรรมแนะแนวและสือ่เครื่อง 
มือตน้แบบทางการแนะแนว 
- พัฒนาบุคลากรแกนน าเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินการแนะแนว
ของสถานศึกษา 

ส่งเสริมให้มกีารบูรณาการ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับการ
แนะแนว 

- ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศกึษาใช้และ
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและสื่อ
เครื่องมือตน้แบบทางการแนะแนว 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประ 
เมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การแนะแนว 

 

สถ
าน

ศึก
ษา

 

- จัดให้มีโครงสร้างระบบบริหาร
จัดการแนะแนวมีคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว 

- จัดท าแผนงาน/โครงการแนะ
แนวที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การแนะแนว ระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

- ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูที่
รับผิดชอบการแนะแนวจัดบรกิาร
แนะแนวทั้ง ๕ บริการ 

บูรณาการหลักสูตรที่
สอดคล้องกับการแนะแนว 

จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรม
การใช้ส่ือ เครื่องมือทางการแนะแนว 

- เร่งรัดให้ด าเนินการจัดการแนะ
แนวและให้ค าปรกึษาให้ได้มาตรฐาน
การแนะแนว  
- นิเทศ ก ากับ ตดิตามและประเมนิ
การด าเนนิงานตามมาตรฐานการ
แนะแนว 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔  สร้ำงและสนับสนุนภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรแนะแนว   

           กลยุทธ์    สร้างและสนับสนุนภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการแนะแนวอย่างเข้มแข็ง 

แน
วท

าง
 

กา
รด

 าเน
ินง

าน
 

๑. ประสาน ส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการ
แนะแนวเข้ามามีส่วนรว่มในการบริหารจัดการแนะ
แนวทุกระดับ 
 

๒. ส่งเสรมิให้มีกลุม่ ชมรม หรือองค์กรภาคีเครือข่ายการ
แนะแนว 

๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแนะแนวกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

๔. สร้างความเขม้แข็งของการแนะแนวแบบมีส่วนรว่ม 
 

ส า
นัก

งา
นเ
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พื้น

ที ่
กา

รศึ
กษ
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รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกับการแนะแนวเข้ามามีสว่นรว่มในการ
บริหารจัดการแนะแนว 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลุ่ม ชมรม หรือองค์การ
ภาคีเครือข่ายการแนะแนว 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแนะแนวกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

- เปิดโอกาสและสนับสนุนใหภ้าคีเครือขา่ยเข้าร่วม
พัฒนาการแนะแนว 
- สนับสนุนให้มีการสร้างแรงจูงใจให้ภาคีเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแนะ
แนว 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

 

สถ
าน

ศึก
ษา

 

ประสานความร่วมมอืกับเครือข่ายการแนะแนวให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแนะแนว
ตามบริบทของพื้นที ่

- จัดให้มีและเข้าร่วมกลุ่ม ชมรม หรือองค์กรภาคี
เครือข่ายการแนะแนว 

จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการแนะแนว 
 

- เปิดโอกาสและสนับสนุนใหภ้าคีเครือขา่ยเข้าร่วม
พัฒนาการแนะแนวในสถานศึกษา 
- สร้างแรงจูงใจให้ภาคีเครือข่ายเขา้มามสี่วนร่วม
และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแนะแนว 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
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ส่วนที่ 4   
การติดตามประเมินผล 
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กำรติดตำมประเมินผล 
 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการแนะแนวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2  เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา                  
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ๔.๑ หลักกำรติดตำมประเมินผล  
    ๔.๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน                 
เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ร่วมตรวจสอบ ให้ข้อมูลและรับทราบผลการด าเนินงาน  
    ๔.๑.๒ ใช้ระบบการประเมินบริบท ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพ่ือวัดผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ๔.๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ มีมาตรฐาน              
การแนะแนวที่ชัดเจน เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล และน าผลการประเมินมาทบทวน ปรับปรุงให้ได้              
ตามมาตรฐาน  
 ๔.๒ แนวทำงกำรติดตำมประเมินผล  
    ๔.๒.๑ การติดตามประเมินผล 3 ระยะ คือ  
     ระยะที่ ๑ ติดตามประเมินผลก่อนการด าเนินงาน เป็นการติดตามประเมินบริบทและสภาพ
ก่อนการด าเนินงาน  
     ระยะที่  ๒ ติดตามประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าในระยะเวลาที่ก าลังด าเนินงาน เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
    ระยะที่ ๓ ติดตามประเมินผลหลังการด าเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลหลังจากสิ้นสุด
การด าเนินงาน เพ่ือสรุปว่ามีความส าเร็จตามแผนพัฒนา  การแนะแนวการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ก าหนดไว้                
มากน้อยเพียงใดมีผลผลิตผลลัทธ์ ผลกระทบทั้งทางบวกและลบใดบ้างท่ีเกิดข้ึน  
    ๔.๒.๒ จัดให้มีการติดตามประเมินผล  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ                          
ระดับสถานศึกษา ตามมาตรฐานการแนะแนวการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้  
     ๔.๒.๓ การติดตามประเมินผลเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)      
และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือให้การติดตามประเมินผล     มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
    ๔.๒.๔ น าเสนอผลการติดตามประเมินผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้เสีย              
และสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการด าเนินงาน 
 ๔.๓ ปัจจัยควำมส ำเร็จ  
    ๔.๓.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความส าคัญในการใช้แผนพัฒนาการแนะแนว                    
เป็นกรอบในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนกระบวนการแนะแนวให้สอดคล้อง ร้อยรัดไปในทิศทางเดียวกัน  
    ๔.๓.๒ สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาการแนะแนว ให้ผู้บริหารครู
แนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย                 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถูกต้อง  ชัดเจนด้วยวิธีการที่หลากหลาย                
เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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    ๔.๓.๓ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการแนะแนวที่ครอบคลุมหน่วยงานทางการศึกษา 
ทุกระดับ และพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่มีศักยภาพ ความพร้อม ความสนใจให้เป็นผู้น าหรือผู้ถ่ายทอด
ความคิดแก่คนในสังคม และขยายผลของกระบวนการมีส่วนร่วม ให้กระจายเป็นเครือข่ายในการร่วมคิ ด                 
ร่วมท าให้เกิดผลส าเร็จตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    ๔.๓.๔ น าผลการติดตามประเมินผล ข้อมูล  สารสนเทศที่ ได้จากการด า เนินงาน                          
มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการจัดท าแผนพัฒนาการแนะแนวระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา                 
ในอนาคตให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
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บรรณำนุกรม 
 

ส ำ นั ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ขั้ น พื้ น ฐ ำ น  แ ผ น พั ฒ น า ก า ร แ น ะแ น ว แ ล ะ แ น ว ท า ง                                   
  การจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2561-2565) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ              
  20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561         
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คณะผู้จัดท าแผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

   
ที่ปรึกษา 
1. นายทศพร  เมฆอากาศ    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2                                                                                           
2. นายชัยรัตน์  ถนอมสุข  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2                                             
3. นายนุกูล  จันดารักษ ์        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
4. นายเขตต์อรัญ  ธรรมรักษ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  
5. นายพงษ์สยาม  มาสุข   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2     
6. นายอดุลย์ศักดิ์  สมบูรณ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           
7. นางมานิดา  บุตรโท  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                                       
8. นางไพรินทร์  ประดิษฐชัย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                               
9. นายพงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
10. นายสมหมาย  ธิโกศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตากแดด                                                         
11. นายวันสุข  ท่าหาญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตาลใต้                                                           
12. นายพรหมลิขิต  เวชกามา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ า  
13. นายวันสุข  ท่าหาญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตาลใต้                                      

คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว  
1. นายเขตต์อรัญ  ธรรมรักษ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
2. นายอดุลย์ศักดิ์  สมบูรณ์     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           
3. นางสาวปริชมน  กาลพัฒน์  ศึกษานิเทศก์ 
4. นางสมภักดิ์  สลักทอง  ศึกษานิเทศก์ 
5. นายธรรมนูญ  ล้อมทอง      ศึกษานิเทศก์  
6. นางลาภิศ  โคตรวันทา     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทา                       
7. นายบุญเลิศ  กลีบรัง       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาขาม                                    
8. นางชลธารา  ศิริวงศ์         คร ูโรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ า 
9.  นางพรพิมล  ท้าวด่อน      นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
10. นางรัชนี  สายค าวงศ์            นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
11. นางเบญญาภา  ชุมเพ็ชร์        นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
12. นางสาวจารุณีย์  พรมสีใหม่    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
13. นางจงลักษณ์  จรลี              นักวิชาการศึกษาช านาญการ        
14. นางสาวยุพาพรรณ  สาริราช   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
15. นายยศธร ไตรรัตนประพันธ์    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16. นางสาวอภิญญา  กาสา         นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 


