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โครงการพัฒนา
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รู้จกันักเรียน

ส่งต่อ

ยากต่อการช่วยเหลือดีขึน้

ป้องกนั/แก้ไขส่งเสริม

กลุ่มเส่ียง/มีปัญหากลุ่มปกติ

คดักรอง

ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน

แนะแนว
YC



จดุมุ่งหมายของการแนะแนว

1. ป้องกนั 

2. แก้ไข 

3. พฒันา



ด้านการเรียน ด้านอาชีพ 

ขอบข่าย
งานแนะ
แนว

ด้านส่วนตวั
และสงัคม



1. บริการรวบรวมข้อมลูเป็นรายบคุคล                                                                         
2. บริการสนเทศ 

3. บริการให้ค าปรึกษา 
4. บริการจดัวางตวับคุคล 

5. บริการติดตามและประเมินผล 

บริการแนะแนว 5  บริการ

yc



เป็นบริการท่ีให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ถกูต้อง เพราะจะท าให้ได้ทราบ
ปัญหา หรือข้อบกพรอ่ง ในตวันักเรียน เพ่ือด าเนินการแก้ไขได้ถกูต้องและน า
ข้อมลูท่ีได้ศึกษามาเป็นองคป์ระกอบในการจดับริการอ่ืน ๆ ต่อไป งานบริการด้าน
น้ีได้แก่ การรู้จกันักเรียนเป็นรายบคุคล โดยใช้เครื่องมือและแบบประเมิน
ดงัต่อไปน้ี

วิธีการ /เทคนิค/ เครื่องมือ 

1.1 การรู้จกันักเรียนเป็นรายบคุคล โดยใช้เครื่องมือ

- รก.ดล 1/1 ระเบยีนสะสม

- รก.ดล 1/2 บนัทกึการเยีย่มบา้น

1. บริการรวบรวมข้อมลูเป็นรายบคุคล 



1.2 การคดักรองนักเรียน (ต่อ)

- ดล 2/1    แบบประเมนิพฤตกิรรมนกัเรยีน (SDQ)

- ดล 2/2    แบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

- ดล 2/3    แบบสรปุการคดักรอง

- ดล 2/4   แบบคดักรองนกัเรยีนและแนวทางการชว่ยเหลอื

- ดล 2/5   แบบสรปุผลการคดักรองและชว่ยเหลอืนกัเรยีนเป็น
รายบุคคล



1.3 กิจกรรมส่งเสริม   (ต่อ)

- ดล 3/1   แบบบนัทกึกจิกรรมโฮมรมู

- ดล 3/2   แบบบนัทกึการประชุมผูป้กครอง

- ดล 3/3   แบบบนัทกึเครอืขา่ยผูป้กครองชัน้เรยีน

- ดล 3/4   แบบบนัทกึการใหค้ าปรกึษา



1.4 การป้องกนัและแก้ไขปัญหานักเรียน (ต่อ)
- ดล 4/1  แบบบนัทกึนกัเรยีนเป็นรายบุคคล

- ดล 4/2  แบบบนัทกึสรปุรายงานผลการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน

- ดล 4/3   แบบส ารวจหน้าเสาธง

1.5 การส่งต่อ
- ดล 5/1  แบบบนัทกึการสง่ต่อ

- ดล 5/2  แบบรายงานแจง้ผลการช่วยเหลอืนกัเรยีน



2.บริการสนเทศ 

เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัขอ้มลู ขา่วสาร ความรูท้ีจ่าเป็นในดา้นการศกึษา อาชพี สภาพสงัคม 
สิง่แวดลอ้ม และเลอืกปรบัตนใหเ้หมาะสม ต่อสถานการณ์ และความเปลีย่นแปลง
• วิธีการ /เทคนิค/ เครื่องมือ 

การปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ โฮมรมู การจดัป้ายนิเทศ นิทรรศการ การเชญิวทิยากร
บรรยาย การอภปิราย การศกึษานอกสถานที ่การใช ้แหล่งเรยีนรู ้เทคโนโลย ีและสือ่มวลชน 

o แนวทางการปฏิบติั 
2.1 การจดัหา ผลติ รวบรวมเอกสารต่างๆ
2.2 การจดัศนูยส์นเทศ
2.3 การจดับอรด์เพือ่เสนอขอ้ควรรู้
2.4 การประชาสมัพนัธ ์เชน่ การท าจลุสาร การจดัรายการวทิยุโรงเรยีน
2.5 การผลติเอกสารในรปูแบบต่างๆ
2.6 การประชุมชีแ้จงนกัเรยีน การเผยแพรค่วามรูเ้รือ่งการแนะแนว



3. บริการให้ค าปรึกษา

เพื่อช่วยให้เด็กสามารถคดิตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
อย่างรอบคอบและเหมาะสม

วิธีการ /เทคนิค/ เคร่ืองมือ การให้ค าปรึกษารายบุคคลและกลุ่ม / 
กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษาYC. 

 แนวทางการปฏบิัต ิ
3.1 การให้ค าปรึกษารายบคุล
3.2 การให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม
3.3 การติดต่อผูป้กครอง
3.4 การส่งตวันักเรียนไปให้หน่วยอ่ืนช่วยแก้ปัญหา (กรณีพิเศษ)
3.5 การให้บริการแก่ผูป้กครองท่ีมาปรึกษา
3.6 การติดตามผลหลงัให้ค าปรึกษา
3.7 การเกบ็สถิติหลงัให้ค าปรึกษา



4. บริการจัดวางตัวบุคล (ส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนา)

เพือ่ชว่ยใหเ้ดก็ไดร้บับรกิารและประสบการณ์ อนัจะเป็นการแกปั้ญหาพฒันา
ตนเองตามความตอ้งการ 

 วิธีการ /เทคนิค/ เคร่ืองมือ 
การจดัเดก็เขา้เรยีนหรอืเขา้รว่มกจิกรรม ทีเ่หมาะสม ตามความสนใจ ความ

ถนดั การสอนซ่อมเสรมิ การฝึกทกัษะทาง การเรยีน ทกัษะการทางาน ทกัษะชวีติและ
สงัคม การจดัหางาน การฝึกงาน การจดัทุนการศกึษา ฯลฯ 

 แนวทางการปฏิบติั
4.1 บรกิารชว่ยเหลอืนกัเรยีนในการเลอืกแผนการเรยีน การศกึษาต่อและอาชพี

4.2 การพจิารณาทุนการศกึษา

4.3 การหางานพเิศษใหน้กัเรยีน การสนบัสนุนใหม้รีายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีนบรกิารงาน
แนะแนว



5. บริการติดตามและประเมินผล

เพ่ือตดิตามนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา และติตามการดาเนินงานแนะแนว                                       
ทัง้ระบบเพ่ือประเมินผลและพัฒนางาน 

• วิธีการ /เทคนิค/ เครื่องมือ 
แบบสอบถาม แบบประเมิน การสังเกต สัมภาษณ ์จดหมายตดิต่อ และแบบ
ประเมินต่างๆ

• แนวทางการปฏิบัติ 
5.1 ตดิตามผลนักเรยีนทีส่ าเร็จการศกึษา

5.2 ตดิตามผลนักเรยีนทีไ่ดร้ับบรกิาร
5.3 การนาเสนอผลการตดิตาม



เพ่ือนท่ีปรึกษา YC. คือใคร
หมายถึง นักเรียนท่ีปรกึษามีบทบาทในการช่วยเหลือ

นักเรียนด้วยกนั ท่ีประสบความวิตกกงัวล หรอืความยุ่งยาก
ใจให้เข้าใจปัญหาของตนเอง                                และหา
แนวทางในการแก้ปัญหาได้                                       เป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กบัเพ่ือน                                        ช่วยให้
เพ่ือนเกิดการเปล่ียนแปลง                                         และ
พฒันาตนเองและยงัเป็นการช่วยส่งเสริมสมัพนัธภาพ
ระหว่างเพ่ือนด้วยกนัอีกด้วย



ท าไมต้องมีเพ่ือนท่ีปรึกษา YC.
1. ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเพื่อนๆในห้องเรียน

เพราะวยัรุ่นจะให้ความส าคญักบัเพ่ือนมากท่ีสดุ จะบอกเล่าเร่ืองของ

ตนเองให้คนท่ีตนเองไว้ใจและเช่ือใจได้ นัน่คือ เพื่อน นัน่เอง การมีเพ่ือน
ท่ีปรึกษา YC ประจ าห้องเรียนกจ็ะช่วยป้องกนั แก้ไขปัญหาได้ทนัเวลา

2. ช่วยแบง่เบาภาระครท่ีูปรึกษา
นักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา สามารถช่วยสอดส่องเพ่ือนๆ ในห้องเรียนได้ 

และสามารถรายงานให้ครท่ีุปรึกษาได้ทนัท่วงที ว่าเพ่ือนคนใดก าลงัมีปัญหา
หรือมีพฤติกรรมเส่ียง



เราจะคดัเลอืกเพื่อนทีป่รึกษา ?                   
(YC : YOUTH COUNSELOR)

❑ นักเรียนเป็นผูท่ี้มีมนุษยสมัพนัธดี์ 
❑ สามารถคิดวิเคราะห ์มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ 
❑ มีจิตอาสาในการรบัฟังให้ค าปรึกษาหารือ
❑ จิตอาสาในการช่วยเหลือเพ่ือน
❑ ได้รบัการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถในการให้ค าปรึกษา

เบือ้งต้น
❑ เสียสละเวลาปฏิบติัหน้าท่ีให้ค าปรึกษาโดยการดแูลช้ีแนะอย่าง

ใกล้ชิดของครู



คณุลกัษณะของYC



แนวคิดส าคญัของ YC

ผูท้ีใ่กลช้ดิ เขา้ถงึและเขา้ใจนกัเรยีนมากทีส่ดุ คอื
... เพื่อนนักเรียนด้วยกนัเอง

ถ้านักเรียน
•ได้รบัการปลกูฝังให้มีน ้าใจช่วยเหลือเพ่ือน ๆ
•ได้รบัการพฒันาความรู้ความสามารถด้านจิตวิทยา
การให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น

จะเป็นพลงัส าคญัในการช่วยป้องกนั
ลดความเส่ียงและแก้ปัญหาท่ีนักเรียนเผชิญอยู่ได้มาก



วิธีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษา

1.   รวมกลุ่มสมาชิกเพ่ือจดัตัง้ชมุนุม “เพื่อนท่ีปรึกษา 
YC.”และแต่งตัง้ค าสัง่เพ่ือนท่ีปรกึษา

2.   ศึกษาถึงความหมายและความส าคญัของ YC.

3.   ช่วยกนัวางแผนกิจกรรมและแบง่หน้าท่ี เพ่ือ
ด าเนินจดัท ากิจกรรมต่างๆ รว่มกบัครท่ีูปรกึษาชุมนุม



4.   น าความรู้มาขยายผลภายในกลุ่มเพ่ือนท่ีปรึกษา

4.1 ช้ีแจงการภายในกลุ่ม เพ่ือสร้างความเข้าใจในการให้ค าปรึกษา โดยมีครท่ีู
ปรึกษาชมุนุมและครผููด้แูลระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนให้การช่วยเหลือ และคอยให้
ค าแนะน า

4.2  ฝึกปฏิบติัการให้ค าปรึกษาภายในชมุนุมเพ่ือนท่ีปรึกษาและฝึกการท า
กรณีศึกษา

4.3 ลงมือปฏิบติัจริง คือ การประชมุคณะท างานของกลุ่มเพ่ือนท่ีปรึกษาจดั
ประชมุเพ่ือพดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ในเวลาว่างจากการเรียนชัว่โมงชมุนุม

4.4  ลงพืน้ท่ีจริง

- ให้ค าปรึกษาเพ่ือน ๆ ภายในกลุ่ม หรือภายในห้องเรียน โดยมีครท่ีูปรึกษา
ชมุนุมและท่ีปรึกษาโครงการคอยดแูลและให้ค าปรึกษา                                                                                  

- กระจายกลุ่มกนัท างานสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดย
ประชาสมัพนัธ ์  ถึงเพ่ือนๆ น้องในโรงเรียนและท ากิจกรรมต่างๆ



กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC

1.กจิกรรมภายในโรงเรยีน

➢ กิจกรรมอบรมเพ่ือนท่ีปรึกษา

➢ กิจกรรมการประชมุ Case Study

➢ กิจกรรมการให้ค าปรึกษา

➢ กิจกรรม  1 นาทีเพ่ือนช่วยเพ่ือน

➢ กิจกรรม  My Family Map

➢ กิจกรรม YC. NEWS.



2. กจิกรรมรว่มกบัโรงเรยีน

(จติอาสาหรอืวนัส าคญัทางโรงเรยีน)

➢ การประชมุผูป้กครองชัน้เรียน

➢ การลงนาม MOU การแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติดในสถานศึกษา

➢ กิจกรรมเดินรณรงคต่์อต้านยาเสพติด

➢ กิจกรรม RE-X-LA



3. กจิกรรมภายนอกโรงเรยีน

➢ กิจกรรม  เย่ียมบา้น

➢ กิจกรรม YC. สญัจรผอ่นทุกข์

➢ กิจกรรม  เรือ่งเล่าชาวรม่ 4 (ฤดหูนาว)



การประสานงานกับหนว่ยงานภายนอก

➢ ทีท่ าการก านนั อ าเภออุม้เป้ียม,ชุมชน

➢ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพชุมชน  

➢ ศนูยป์ฏบิตักิารดา่นอุม้เป้ียม

➢ ทีว่า่การอ าเภอพบพระ 

➢ โรงพยาบาลพบพระ

➢ สถานีต ารวจภธูรอ าเภอพบพระ



แบบฟอรม์กจิกรรรมตา่งๆ

• แบบบันทกึการใหค้ าปรกึษา

• Case Study (กรณีศกึษา)

• แบบบันทกึการเยีย่มบา้น รก4.ดล. 1/2.1

• แบบสรปุผลการเยีย่มบา้นนักเรยีน รก4.ดล. 1/2.2

• แบบบนัทกึการชว่ยเหลอืนักเรยีนเป็นรายบคุคล                     
รก4.ดล. 4/1
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THANK YOU

การทีไ่ด้อยู่กบัเดก็ๆ   ได้ช่วยเหลือเดก็
ท าให้ชีวติของข้าพเจ้ามคีวามสุขทีสุ่ด


