
     
 

บันทึก 
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
(กิจกรรมแนะแนว) 

ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  …..  ห�อง …… 
ภาคเรียนท่ี …  ป การศึกษา …… 

 
ช่ือครูประจําช้ัน……………………………………….…………….. 
ช่ือครูประจําช้ัน……………………………………………….…….. 

 
 

โรงเรียนอุบลรัตน/พิทยาคม 
อําเภออุบลรตัน/  จังหวัดขอนแก2น 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แนวปฏิบัติการเก่ียวกับ 
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  (กิจกรรมแนะแนว) 

 
โรงเรียนอุบลรัตน/พิทยาคม  แต2งตั้งให�ครูประจําช้ันทุกท2าน  เป:นครูแนะแนว   

โดย  ดําเนินการดังน้ี 
 ๑. ศึกษาวิสัยทัศน�  หลักการ  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผู"เรียน และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค�  มาตรฐานการเรียนรู"  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู"  สาระและมาตรฐานการเรียนรู"  โครงสร"าง
เวลาเรียน  การจัดการเรียนรู"  การวัดและประเมินผลการเรียนรู"ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 ๒. ดําเนินกิจกรรมแนะแนวนักเรียนประจําชั้นในคาบเรียนท่ีกําหนดเพ่ือให"นักเรียนให"รู"จักตนเอง  
รู"รักษ�สิ่งแวดล"อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก"ป5ญหา กําหนดเป6าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด"านการเรียน และ
อาชีพ สามารถปรับตนได"อย8างเหมาะสม  และให"คําปรึกษาแก8ผู"ปกครองในการมีส8วนร8วมพัฒนานักเรียน 

 ๓. อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู"เรียนให"มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�  และปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช8วยเหลือผู"เรียน 

 ๔. ร8วมมือกับคณะกรรมการระดับชั้น  หัวหน"าระดับชั้นในการกํากับดูแล  และแก"ไขพฤติกรรม
นักเรียนในชั้นท่ีรับผิดชอบ  ให"มีระเบียบวินัย  และความประพฤติเรียบร"อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของโรงเรียน 

 ๕. ดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นโยบายปฏิรูปการเรียน 
การสอนภาษาจีน  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  วันท่ี  ๑๘ เดือนเมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ .ในเรื่องการจัดกิจกรรมแก"ไขป5ญหานักเรียนท่ีอ8านไม8ออกเขียนไม8ได"  ด"วยวิธีการท่ีเหมาะสมและ
ถูกหลักการสอน  จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด"านการอ8าน เขียนและคิดวิเคราะห�  โดยใช"
องค�ความรู"จากผลการทดสอบ PISA  จัดกิจกรรมการเรียนรู"ให"นักเรียนได"ฝGกกระบวนการคิดวิเคราะห�และ
เรียนรู"ได"ด"วยตนเองในทุกกลุ8มสาระการเรียนรู"  จัดให"นักเรียนได"เพ่ิมพูนการฝGกทักษะการใช"ภาษาต8างประเทศ
ด"านการฟ5ง พูด เช8นภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาท่ีใช"ในกลุ8มอาเซียน  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน"น 
ให"นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเปJนไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก8ประโยชน�ส8วนรวมมากกว8าประโยชน�ส8วนตน  
รวมถึงเข"าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได"อย8างถูกต"อง  
เพ่ิมการใช"ข"อสอบแบบเขียนตอบท้ังการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาวเม่ือจบหน8วยการเรียน ในการสอน
ระหว8างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค อย8างน"อยร"อยละ ๓๐ ของการสอบแต8ละครั้ง  และเตรียม 
ความพร"อมของนักเรียนในการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net)  ชั้นมัธยมศึกษาปTท่ี  ๓  และ  ๖ 

 ๖. รายงานผลการดําเนินกิจกรรมให"ผู"อํานวยการโรงเรียนทราบเปJนระยะๆ 

  



กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนอุบลรัตน/พิทยาคม 

กิจกรรมแนะแนว  เปJนกิจกรรมท่ีส8งเสริมและพัฒนาผู"เรียนให"รู"จักตนเอง  
รู"รักษ�ส่ิงแวดล"อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก"ป5ญหา กําหนดเป6าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด"าน 
การเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได"อย8างเหมาะสม นอกจากน้ียังช8วยให"ครูรู"จักและเข"าใจ
ผู"เรียน ท้ังยังเปJนกิจกรรมท่ีช8วยเหลือและให"คําปรึกษาแก8ผู"ปกครองในการมีส8วนร8วมพัฒนาผู"เรียน 

หลักการ 

การจัดกิจกรรมแนะแนวต"องส8งเสริมและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู"เรียนให"เกิดการเรียนรู" 
อันจะนําไปสู8สมรรถนะท่ีสําคัญ ๕ ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค� ๘ ประการ โดย 
นําไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนวท่ีระบุไว"ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ อีกท้ังยังต"องส8งเสริมและพัฒนาผู"เรียนให"มีทักษะชีวิต
โดยมุ8งจัดกิจกรรมให"สอดคล"องกับสภาพป5ญหา ความต"องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู"เรียน
และวิสัยทัศน�ของสถานศึกษา ท่ีตอบสนองจุดมุ8งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให"ครอบคลุมท้ังด"านการศึกษา ด"านอาชีพ รวมท้ังด"านส8วนตัวและสังคม   
เน"นผู"เรียนเปJนสําคัญ โดยผู"เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด"วยตนเอง เรียนรู"ด"วยตนเองด"วย
การปฏิบัติจนกระท่ังเกิดทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนต"องมีส8วนร8วมในการจัดกิจกรรม โดยมีครู
แนะแนวเปJนพ่ีเล้ียงและประสานงาน 

วัตถุประสงค/ 

 ๑. เพ่ือให"ผู"เรียนรู"จัก เข"าใจ รัก และเห็นคุณค8าในตนเองและผู"อ่ืน 
 ๒. เพ่ือให"ผู"เรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมท้ังการดําเนินชีวิตและสังคม 
 ๓. เพ่ือให"ผู"เรียนสามารถปรับตวัได"อย8างเหมาะสม และอยู8ร8วมกับผู"อ่ืนได"อย8างมีความสุข 

ขอบข2าย 

 การจัดกิจกรรมแนะแนว มีองค�ประกอบ ๓ ด"าน ดังน้ี 
 ๑. ด�านการศึกษา  ให"ผู"เรียนได"พัฒนาตนเองในด"านการเรียนอย8างเต็มตามศักยภาพ 

รู"จักแสวงหาและใช"ข"อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต8อได"อย8างมีประสิทธิภาพ 
มีนิสัยใฝWรู"ใฝWเรียน มีวิธีการเรียนรู" และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต8อได"อย8างเหมาะสม 

 ๒. ด�านอาชีพ  ให"ผู"เรียนได"รู"จักตนเองในทุกด"าน รู"และเข"าใจโลกของงานอาชีพ 
อย8างหลากหลาย มีเจตคตท่ีิดีต8ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู8อาชีพ สามารถวางแผนเพ่ือ
ประกอบอาชีพตามท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ 

 ๓. ด�านส2วนตัวและสังคม  ให"ผู"เรียนรู"จักและเข"าใจตนเอง รักและเห็นคุณค8าของ
ตนเองและผู"อ่ืน รักษ�ส่ิงแวดล"อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ� มีเจตคติท่ีดีต8อการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ  
มีทักษะชีวิต และสามารถปรับตัว ดํารงชีวิตอยู8ในสังคมได"อย8างมีความสุข  



แนวการจัดกิจกรรม 

 ๑. ศึกษาวิเคราะห�สภาพป5ญหา ความต"องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู"เรียน 
 ๒. วิเคราะห�สมรรถนะสําคัญของผู"เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค� วิสัยทัศน� 

ของสถานศึกษา และวิเคราะห�ข"อมูลของผู"เรียนเปJนรายบุคคล 
 ๓. กําหนดสัดส8วนของกิจกรรมแนะแนวให"ครอบคลุมด"านการศึกษา ด"านอาชีพ  

ด"านส8วนตัวและสังคม โดยยึดสภาพป5ญหา ความต"องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติ 
ของผู"เรียนและเป6าหมายของสถานศึกษา โดยครู ผู"ปกครอง และผู"เรียนมีส8วนร8วม 

 ๔. กําหนดวัตถุประสงค�การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เปJนระดับการศึกษา
และช้ันปT 

 ๕. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด"วย วัตถุประสงค� การจัดกิจกรรม  
เวลาจัดกิจกรรม หลักฐานการทํากิจกรรม และการประเมินผล 

 ๖. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายช่ัวโมง ประกอบด"วย ช่ือกิจกรรม 
จุดประสงค�  เวลา เน้ือหา/สาระ วิธีดําเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ� และการประเมินผล 

 ๗. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

 ๘. ประเมินเพ่ือตัดสินผล และสรุปรายงาน 

การประเมินกิจกรรมแนะแนว 

 การประเมินกิจกรรมแนะแนว ครูผู"จัดกิจกรรมแนะแนว ผู"เรียน และผู"ปกครอง  
มีภารกิจท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 ครูผู"จัดกิจกรรมแนะแนว ผู"เรียน และผู"ปกครองมีส8วนร8วมในการประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาผู"เรียน โดยครูผู"จัดกิจกรรมมีภารกิจในการวางแผนการประเมิน ดําเนินการประเมิน นําผล 
การประเมินไปพัฒนาผู"เรียนอย8างต8อเน่ือง และรายงานผลการดําเนินงานให"ผู"เก่ียวข"องทราบ 

 ผู"เรียนอาจมีส8วนร8วมในการวางแผนการประเมิน ประเมินตนเองและเพ่ือน ผู"ปกครอง 
มีส8วนร8วมในการเสนอความคิดเห็นในการประเมิน ประเมินผลการพัฒนาผู"เรียน โดยประสาน
ร8วมมือกับครูผู"จัดกิจกรรม ประเมิน บันทึก สรุปผลการพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของผู"เรียน 

 การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน ครูผู"จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเข"าร8วม
กิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมด"วยวิธีการท่ีหลากหลาย ตัดสินผลการประเมิน  เปJน 
“ผ8าน” และ “ไม8ผ8าน” ดังน้ี 

  ผ8าน  หมายถึง  ผู"เรียนมีเวลาเข"าร8วมกิจกรรม ปฏิบัตกิิจกรรม และมีผลงาน/
ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ�ท่ีสถานศึกษากําหนด 

  ไม8ผ8าน  หมายถึง  ผู"เรียนมีเวลาเข"าร8วมกิจกรรมไม8ครบตามเกณฑ� ไม8ผ8านการ
ปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะไม8เปJนไปตามเกณฑ�ท่ีสถานศึกษากําหนด 
  



 
  



โครงสร�างกิจกรรมแนะแนว  ช้ันมัธยมศึกษาป ที่  ................ 

 

ท่ี หน2วยการเรียนรู� / เรื่อง จุดประสงค/การเรียนรู� หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ท่ี หน2วยการเรียนรู� / เรื่อง จุดประสงค/การเรียนรู� หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  (กิจกรรมแนะแนว) 
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  ..........  ห�อง  ..........  ภาคเรียนท่ี ..........  ป การศึกษา.................... 

วันท่ี...........  เดือน ................................ พ.ศ. ....................... 
 

ช่ือ หน2วยการเรียนรู� / เรื่อง ...................................................................................................................... 

จุดประสงค/ของกิจกรรม.............................................................................................................................. 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ส่ือการเรียนรู� 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

การวัดและประเมินผล 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ผลสรุป/ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………………ผู"บันทึก

(..............................................................) 
(ลงชื่อ)………………………………………ผู"นิเทศติดตาม 

(........................................................) 
 


