ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๐
โรงเรียนสตรีรำชินูทิศ จังหวัดอุดรธำนี (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๒๓ กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ทั้งในเรื่องความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึง่ เป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทัง้ ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม
มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติทจี่ าเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
การแนะแนวเป็นกระบวนการที่ชว่ ยให้ผู้เรียนรู้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
คิดเป็น ใช้ชีวิตเป็น สามารถตัดสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
รวมทั้งมุ่งส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเ้ รียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถ
ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นกระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับงานแนะแนว
โดยกาหนดเป็นนโยบายสาคัญของสถานศึกษาและจัดทา แผนยุทธศาสตร์ทางการแนะแนวระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ขึ้น เพื่อมุ่งให้
ผู้เรียนพัฒนาด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต มีความสุข อยู่อย่าง
พอเพียงและเป็นพลโลกที่ดี ด้วยการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย และแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว กาหนดให้มี
เครือข่ายทางการแนะแนวระดับภูมิภาค ซึ่งควรทีจ่ ะมีศักยภาพและความพร้อมทางการแนะแนว ทั้งในด้าน
บุคลากร สถานที่ปฏิบัติงานและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายของสถานศึกษา
ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
จังหวัดอุดรธานี เห็นว่า บุคลากรงานแนะแนวในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา
และระดับประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
การบริหารงานแนะแนว และพัฒนางานแนะแนวในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม
การแนะแนว มีคู่มือการปฏิบัติงานของครูแนะแนว มีเว็บไซด์ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี และพัฒนาการขับเคลื่อนกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดตั้งชมรม และภาคี
เครือข่ายทางการแนะแนว
วิสัยทัศน์
การแนะแนวมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เต็มตามศักยภาพ
มีทักษะชีวิต มีความสุข อยู่อย่างพอเพียง เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี ด้วยการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาใช้กระบวนการแนะแนวดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ
๒. พัฒนาคุณภาพการแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการแนะแนวโดยการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นศูนย์แนะแนวต้นแบบระดับมัธยมศึกษา, ขยายโอกาสทางการศึกษาและประถมศึกษา
ในจังหวัดอุดรธานี
๒. เพื่อเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการแนะแนวของสถานศึกษา
๓. เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาครูแนะแนวให้กับสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
๔. เพื่อส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือค่าย
๕. เพื่อเป็นแกนนาในการขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
๖. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ
๗. เพื่อติดตามและประเมินการขยายผลการดาเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์แนะแนวต้นแบบ
ประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี และมี
ชมรม ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวอย่างเข้มแข็งในจังหวัดอุดรธานี
เป้ำหมำย
๑. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สามารถวางแผนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
และพอเพียง
๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถใช้กระบวนการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สถานศึกษาทุกแห่งมีครูแนะแนวที่มีคุณวุฒิทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
การแนะแนว
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา จัดระบบ และดาเนินการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
การแนะแนว
๕. สถานศึกษามีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการการแนะแนวอย่างชัดเจน
๖. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศำสตร์
๑. พัฒนาผู้เรียน ครูแนะแนว ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแนะแนว
๓. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

แนวทำงกำรดำเนินงำน
ศูนย์แนวแนวต้นแบบประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
จังหวัดอุดรธานี มีแนวทางการดาเนินงานในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ดังนี้
กลยุทธ์

โครงกำร/งำน

๑. พัฒนา
บุคลากร
ทางด้าน
การแนะแนว

๑. โครงการพัฒนา
ครูแกนนาทางด้าน
การแนะแนว
(พ.ศ.๒๕๕๖)

ผลผลิต
เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ครูแนะแนว สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๐, สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต ๑ - ๔, โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครอุดรธานี, บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านแนะแนวของ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
จังหวัดอุดรธานี จานวน ๓๒
โรงเรียน ๓๒ คน มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์
การแนะแนว (พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙), เข้าใจการปฏิบัติงาน
ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียน
สตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรม
แนะแนวที่เน้นทักษะชีวิต
มีคู่มือการปฏิบัติงานแนะแนว
และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ
นวัตกรรมการแนะแนว รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดตั้ง
ชมรม ภาคีเครือข่ายทางการ

๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ครูแนะแนว สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๐, สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต ๑ - ๔, โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครอุดรธานี, บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านแนะแนวของ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
จังหวัดอุดรธานี ได้รับความรู้
ความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์
การแนะแนว (พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙), เข้าใจการปฏิบัติงาน
ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียน
สตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรม
แนะแนวที่เน้นทักษะชีวิต
มีคู่มือการปฏิบัติงานแนะแนว
และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ
นวัตกรรมการแนะแนว รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีชมรม
ภาคีเครือข่ายทางการแนะแนว
และนาความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริม

กลยุทธ์

โครงกำร/งำน

ผลผลิต
เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

แนะแนว และนาความรูท้ ี่ได้รับ พัฒนาผู้เรียนและกระบวนการ
ไปส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและ

ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒ จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน

๒. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ

๒. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ

แนะแนว และพัฒนา

ประจาสานักงานเขตพื้นที่

ประจาสานักงานเขตพื้นที่

ระบบสารสนเทศ

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

ด้านการแนะแนว

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัด

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัด

(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

อุดรธานี มีคู่มือปฏิบัติงาน

อุดรธานี มีคู่มือฏิบัติงาน

แนะแนวให้บริการกับโรงเรียน

แนะแนวให้บริการกับโรงเรียน

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐,

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐,

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ -

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ -

๔, โรงเรียนสังกัดเทศบาล

๔, โรงเรียนสังกัดเทศบาล

นครอุดรธานี, โรงเรียนเอกชน

นครอุดรธานี, โรงเรียนเอกชน

สามัญศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

สามัญศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

เพื่อใช้ประกอบการบริหาร

เพื่อใช้ประกอบการบริหาร

จัดการการแนะแนว

จัดการการแนะแนว

จานวน ๑๐๐ เล่ม
๓. พัฒนาสื่อ, เครื่องมือ

๓. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ

๓. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ

ทางการแนะแนว

ประจาสานักงานเขตพื้นที่

ประจาสานักงานเขตพื้นที่

(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัด

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัด

อุดรธานี มีสื่อและเครื่องมือ

อุดรธานี มีสื่อ และเครื่องมือ

ทางการแนะแนวให้บริการ

ทางการแนะแนวให้บริการ

กับโรงเรียนสังกัดสานักงาน

กับโรงเรียนสังกัดสานักงาน

กลยุทธ์

โครงกำร/งำน

ผลผลิต
เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๒๐, สานักงานเขตพื้นที่

เขต ๒๐, สานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต ๑ - ๔, โรงเรียนสังกัด

เขต ๑ - ๔, โรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครอุดรธานี,

เทศบาลนครอุดรธานี,

โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา

โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา

ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้

ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้

ประกอบการจัดกิจกรรม

ประกอบการจัดกิจกรรม

แนะแนว และการจัดบริการ

แนะแนว และการจัดบริการ

แนะแนวจานวน ๑๐๐ เล่ม

แนะแนว

๒. พัฒนา

๑. จัดทาระบบสารสนเทศ ๑. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ

๑. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ

คุณภาพ

การแนะแนวที่มีคุณภาพ

ประจาสานักงานเขตพื้นที่

ประจาสานักงานเขตพื้นที่

การบริหาร

ทันสมัย และมี blog

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐

จัดการ

ของศูนย์แนะแนวต้นแบบ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัด

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัด

แนะแนว

ประจาสานักงานเขตพื้นที่ อุดรธานี มีระบบสารสนเทศ

อุดรธานี มีระบบสารสนเทศ

การศึกษามัธยมศึกษา

การแนะแนวที่มีคุณภาพ

การแนะแนวที่มีคุณภาพ

เขต ๒๐ โรงเรียน

ทันสมัย และสืบค้นข้อมูลด้าน

ทันสมัย และสืบค้นข้อมูล

สตรีราชินูทิศ

การแนะแนวได้ที่ blog ของ

ด้านการแนะแนวได้ที่ blog

จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจา

ของศูนย์แนะแนวต้นแบบ

(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจาสานักงานเขตพื้นที่

เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

การศึกษาเขต ๒๐ โรงเรียน

จังหวัดอุดรธานี

สตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี

๒. พัฒนานักเรียน

๑. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ

๑. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ

เพื่อนที่ปรึกษา

ประจาสานักงานเขตพื้นที่

ประจาสานักงานเขตพื้นที่

(YC: Youth Counseler) การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัด

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัด

อุดรธานี เป็นแกนนาในการ

อุดรธานี เป็นแกนนาในการ

กลยุทธ์

โครงกำร

ผลผลิต
เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

ขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียน

ขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียน

เพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth

เพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth

Counselor) ให้กับโรงเรียน

Counselor) ให้กับโรงเรียน

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐, การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐,
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

- ๔, โรงเรียนสังกัดเทศบาล

- ๔, โรงเรียนสังกัดเทศบาล

นครอุดรธานี, โรงเรียนเอกชน

นครอุดรธานี, โรงเรียนเอกชน

สามัญศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

สามัญศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียน

เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียน

ได้พัฒนาความเข้มแข็งให้กับ

ได้พัฒนาความเข้มแข็งให้กับ

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

จานวน ๓๒ โรงเรียน
๓. เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ๑. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ
ให้กับสถานศึกษาอื่นๆ
ประจาสานักงานเขตพื้นที่
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐

๑. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ
ประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัด

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัด

อุดรธานี เป็นแหล่งศึกษาดูงาน

อุดรธานี เป็นแหล่งศึกษาดูงาน

ให้กับสถานศึกษาอื่นๆ

ให้กับสถานศึกษาอื่นๆ

ในจังหวัดอุดรธานี

ในจังหวัดอุดรธานี

จานวน ๓๒ โรงเรียน
๓. สนับสนุน

๑. ติดตามและประเมิน

๑. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ

๑. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ

การมีสว่ นร่วม การขยายผลการ

ประจาสานักงานเขตพื้นที่

ประจาสานักงานเขตพื้นที่

ของภาคี

ดาเนินงานของโรงเรียน

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

เครือข่าย

เครือข่ายศูนย์แนะแนว

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัด

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัด

กลยุทธ์

โครงกำร/งำน
ต้นแบบประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๐
โรงเรียนสตรีราชินูทศิ
จังหวัดอุดรธานี และภาคี
เครือข่ายการมีสว่ นร่วม
ในกระบวนการแนะแนว
อย่างเข้มแข็งในจังหวัด
อุดรธานี
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

ผลผลิต
เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

อุดรธานี ติดตามและประเมิน

อุดรธานี ติดตามและประเมิน

การขยายผลการดาเนินงานของ การขยายผลการดาเนินงานของ
โรงเรียนเครือข่ายศูนย์แนะแนว โรงเรียนเครือข่ายศูนย์แนะแนว
ต้นแบบประจาสานักงาน

ต้นแบบประจาสานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

เขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

จังหวัดอุดรธานี จานวน ๓๒

จังหวัดอุดรธานี และภาคี

โรงเรียน ๓๒ คน และภาคี

เครือข่ายการมีสว่ นร่วม

เครือข่ายการมีสว่ นร่วม

ในกระบวนการแนะแนว

ในกระบวนการแนะแนว

อย่างเข้มแข็งในจังหวัดอุดรธานี

อย่างเข้มแข็งในจังหวัดอุดรธานี

