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 คู่มือการวางแผนศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถและความสนใจการ
ประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งได้รับแนวคิดและตัวอย่างเครื่องมือจาก คุณครูจุไรทอง ชัยกันย์ 
ครูช านาญการพิเศษ ครูแนะแนวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และได้คัดเลือกเครื่องมือทดสอบอ่ืนๆของ  
กรมสุขภาพจิตและส านักงานจัดหางานเชียงใหม่ เพื่อจัดท าคู่มือวางแผนศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 
และ 2 ต่อไป 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคณะท างาน คุณครูแนะแนวและครูผู้ท าหน้าที่ครูแนะแนวที่ได้
ร่วมกันน าเครื่องมือนี้ให้นักเรียนไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมา ณ โอกาสนี้  
(Download คู่มือได้ที่ www.chiangmaicm1.go.th) 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
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ค ำชี้แจง ให้นักเรียนกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการเรียน 5 ภาคเรียน พร้อมทั้งระบายสีในช่องที่มีผลการ

เรียนเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก โดยระบายดังนี้ อันดับที่ 1 สีแดง, อันดับที่ 2 สีเขียว, อันดับที่ 3 สีฟ้า 

รำยวิชำ 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 มัธยมศึกษำปีท่ี 2 มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ภำคเรียนที1่ ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 3 ภำคเรียนที่ 4 ภำคเรียนที่ 5 
(1) 

หน่วย
กิต 

(2) 
ผลกำร
เรียน 

(3) 
หน่วย
กิต 

(4) 
ผลกำร
เรียน 

(5) 
หน่วย
กิต 

(6) 
ผลกำร
เรียน 

(7) 
หน่วย
กิต 

(8) 
ผลกำร
เรียน 

(9) 
หน่วย
กิต 

(10) 
ผลกำร
เรียน 

ตัวอย่าง วิชา A 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 2.0 4.0 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

ข้อมูลด้ำนกำรเรียน 
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สรุปผลข้อมูลด้ำนกำรเรียน 

 

 

 

 

 

รำยวิชำ 
(11) 

ผลคูณ 
(1×2)+(3×4)+ … +(9×10) 

(12) 
ผลรวมหน่วยกิต 

1+3+ … +9 

(13) 
ผลกำรเรียนเฉลี่ย 

12÷11 
ตัวอย่าง วิชา A 4+6+6+8+8 = 32 2+2+2+2+2=10 32÷10 = 3.2 
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วิชำที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ 

อันดับที่ 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
อันดับที่ 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
อันดับที่ 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ความสามารถพิเศษ(ถ้ามี) ........................................................................................................................... 

สรุป จำกผลกำรเรียนและกิจกรรมพิเศษดังกล่ำว พบว่ำ 

1. ฉันเป็นคนเก่งวิชา……………………………………………………………………………………………………………….…… 
2. วิชาที่เรียนแล้วมีความสุขคือ................................................................................................................... 
3. ที่ฉันเรียนวิชานี้แล้วมีความสุขเพราะ....................................................................................................... 
4. ฉันเรียนอ่อนวิชา.................................................................................................................................... 
5. ฉันไม่มีความสุขเมื่อเรียนวิชา.................................................................................................................. 
6. ที่ฉันเรียนวิชานี้แล้วไม่มีความสุขเพราะ................................................................................................... 
7. ฉันอยากเรียนเก่งวิชา............................................................................................................................. 
8. ขณะนี้ฉันต้องการจะเลือกเรียน ม.4 ปวช. หรือกศน...................................................................... 
9. เพราะอะไรฉันจึงเลือกเรียนประเภทนี้.................................................................................................... 

10. นักเรียนคิดว่าตัดสินใจเลือกตาข้อ 8 ได้เหมาะสมกับความสามารถของตนหรือไม่ 

เหมาะสม เพราะ............................................................................................................................. 
ไม่เหมาะสม เพราะ......................................................................................................................... 

11. นักเรียนคิดว่าแผนการเรียนที่นักเรียนเลือกเรียนนี้สอดคล้องกับวิชาที่นักเรียนชอบหรือไม่ อย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
12. นักเรียนพึงพอใจในผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในปีที่ผ่านมาหรือไม่ 

พึงพอใจ เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………. 
ไม่พึงพอใจ เพราะ........................................................................................................................... 

 วิธีพัฒนา/ปรับปรุงผลการเรียนของตนเองให้ดีขึ้น 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบวัดบุคลิกภำพเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรเลือกอำชีพ 
 
วันที่ท ำกำรทดสอบ.............................................................. 
ชื่อ-นำมสกุล..................................................................................................... อำยุ................................ป ี
เพศ.............................................. ระดับกำรศึกษำ..................................................................................... 

ข้อค ำถำม 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

ฉันชอบเรียนวิชาที่สามารถใช้ท ามาหากินเลีย้งชีพได้จริงเป็นส าคญั 
ฉันไม่เคยเลิกล้มความตั้งใจใดๆเลย 
ฉันไม่ชอบยึดกับระเบยีบหรือสิ่งที่ถูกตีกรอบให้คิด 
ฉันมีเพื่อนหลายกลุ่มและรู้จักผู้คนจ านวนมาก 
ฉันชอบท าตามแบบอย่างของผู้ที่ประสบความส าเรจ็ 
ฉันรู้สึกสนุกเมื่อต้องฝา่ฟันอุปสรรคต่างๆในการท างาน 
ฉันต้องการเป็นนายตัวเอง ไม่ต้องการเป็นลูกจ้างใคร 
ฉันชอบที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 
ฉันไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง 
ความร่วมมือร่วมใจเป็นสิ่งส าคญัทีสุ่ดในงาน 
ฉันชอบการลงมือปฏิบัตจิริง 
ฉันคิดว่า ความช่างสังเกตเป็นลักษณะเด่นของฉัน 
ฉันชอบศิลปะประเภทวาดรูปหรือเล่นดนตรี ร้องเพลงหรือบทกวี 
เมื่อเพื่อนชวนไปพบปะสังสรรค์ ฉนัตอบรับและเข้าร่วมทุกครั้ง 
ฉันรู้สึกสบายใจเมื่อได้ปฏิบัตติามแนวทางที่ผู้ใหญ่ก าหนดไว้ 

16. 
17. 
18. 

 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

 
29. 
30. 

คนรอบข้างคิดว่าฉันเป็นคนกระตอืรือร้น ใฝ่รู้อยูต่ลอดเวลา 
ฉันเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยูเ่สมอ 
ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือคนที่เบี่ยงเบนทางเพศ ทุกคนมีสิทธิ์
เท่าเทียมกัน 
ฉันชอบเรียนรู้ในสิ่งแปลกใหม่ ท้าทาย 
ฉันพร้อมเสยีสละเพื่อประโยชนส์่วนรวม 
ฉันชอบงานเกษตรกรรม ประเภทปลุกพืชหรือเลีย้งสัตว ์
เราควรคิดค านวณและวางแผนอยา่งละเอียดก่อนเริ่มลงมือท างาน 
ฉันชอบงานท่ีมีอิสระ เสรีภาพ ไมม่ีตารางเวลาตายตัว 
ฉันชอบสังคม ชอบพบปะผู้คน 
กฎ ระเบยีบ คือสิ่งที่ต้องปฏิบัตติามอย่างเคร่งครดั ไมม่ีข้อยกเว้น 
ฉันมักพูดให้ผู้อื่นคล้อยตามความตอ้งการของฉัน 
ฉันชอบคิดค้นอุปกรณ์ เครื่องใช้ใหม่ๆ ที่ไมเ่หมือนใคร 
ความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติและศาสนา ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ท างานร่วมกัน 
เราทุกคนต้องปรับตัวให้ทันโลก 
ฉันไม่เคยมีปัญหาในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

ข้อ ไม
่จร

ิงเล
ย 

ไม
่จร

ิง 

ไม
่แน

่ใจ
 

จร
ิง 

จร
ิงม

าก
ที่ส

ุด 

   0 1 2 3 4 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

ข้อ ไม
่จร

ิงเล
ย 

ไม
่จร

ิง 

ไม
่แน

่ใจ
 

จร
ิง 

จร
ิงม

าก
ที่ส

ุด 

  0 1 2 3 4 
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           

ข้อ ไม
่จร

ิงเล
ย 

ไม
่จร

ิง 

ไม
่แน

่ใจ
 

จร
ิง 

จร
ิงม

าก
ที่ส

ุด 

   0 1 2 3 4 
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           
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สรุปคะแนน 

 

ข้อที่ รวมคะแนน บุคลิกภำพ 
1,11,21  R 
2,12,22  I 
3,13,23  A 
4,14,24  S 
5,15,25  C 
6,16,26  E 
7,17,27  En 
8,18,28  Culture 
9,19,29  Adapt 
10,20,30  Team 

        
 
ท่ำนคิดจะท ำสิ่งใดเม่ือจบกำรศึกษำ 
 
        ศึกษาต่อ สาขา..........................................................................................     
        ท างาน       ภาครัฐ         เอกชน     อ่ืนๆ.............................................................................. 
        ยังไม่ตัดสินใจ 
 
ในระหว่ำงกำรเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพ ต่อไปนี้ 
 
       การเกษตร (ท านา ท าไร ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ) 
       ช่างฝีมือ (หัตกรรม งานไม้ แกสลัก) 
       งานศิลปะ 
       ดนตร-ีนาฏศิลป์ 
       อาหาร 
       ค้าขาย,บริษัท 
       อ่ืนๆ โปรดระบุ(อาชีพ)....................................................................................
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วันที่....................เดือน...........................................................................พ.ศ.................................. 

ชื่อกิจกรรม.................................................................................................................................................. 

สถำนที่........................................................................................................................................................ 

หน่วยงำนที่จัด............................................................................................................................................ 

ประโยชน์/สิ่งท่ีได้รับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        

 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................... 

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

ผู้รับรอง 

 

บันทึกกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพและควำมสำมำรถ 
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สำขำ/แผนกำรเรียน.................................................................................................................................. 

สถำบัน....................................................................................................................................................... 

วิธีกำรรับเข้ำ    สอบคัดเลือก  โควตำ 

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร.................................................................................................................................. 

คุณสมบัติ/เงื่อนไขกำรรับสมัคร 

1. ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ ำ..................................จ ำนวน...........................ภำคเรียน 
ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ.................................................เท่ากับ...............................(ถ้ามี)  
ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ.................................................เท่ากับ...............................(ถ้ามี)  
ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ.................................................เท่ากับ...............................(ถ้ามี)  
ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ.................................................เท่ากับ...............................(ถ้ามี)  

2.   ใช้คะแนน O-Net  ไม่ใช้คะแนน O-Net 
3. ใช้แฟ้มสะสมงำนด้ำน........................................................................................................................... 
4. วิชำที่ใช้สอบข้อเขียน............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
5.   สอบสัมภำษณ์  ไม่สอบสัมภำษณ์ 
6. คุณสมบัติพิเศษอ่ืนๆ............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
7. รำยละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ....................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
8. อำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำแล้ว........................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

ข้อมูลกำรศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำ/ประกำศนียบัตร(ปวช.) 
อันดับท่ี 

1 
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สำขำ/แผนกำรเรียน................................................................................................................................... 

สถำบัน....................................................................................................................................................... 

วิธีกำรรับเข้ำ    สอบคัดเลือก  โควตา       

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร.................................................................................................................................. 

คุณสมบัติ/เงื่อนไขกำรรับสมัคร 

1. ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ ำ..................................จ ำนวน...........................ภำคเรียน 
ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ.................................................เท่ากับ...............................(ถ้ามี)  
ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ.................................................เท่ากับ...............................(ถ้ามี)  
ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ.................................................เท่ากับ...............................(ถ้ามี)  
ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ.................................................เท่ากับ...............................(ถ้ามี)  

2.   ใช้คะแนน O-Net  ไม่ใช้คะแนน O-Net 
3. ใช้แฟ้มสะสมงำนด้ำน........................................................................................................................... 
4. วิชำที่ใช้สอบข้อเขียน............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
5.   สอบสัมภำษณ์  ไม่สอบสัมภำษณ์ 
6. คุณสมบัติพิเศษอ่ืนๆ............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
7. รำยละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ....................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
8. อำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำแล้ว........................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
  

ข้อมูลกำรศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำ/ประกำศนียบัตร(ปวช.) 
อันดับท่ี 

2 
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สำขำ/แผนกำรเรียน.................................................................................................................................. 

สถำบัน....................................................................................................................................................... 

วิธีกำรรับเข้ำ    สอบคัดเลือก  โควตา 

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร.................................................................................................................................. 

คุณสมบัติ/เงื่อนไขกำรรับสมัคร 

1. ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ ำ..................................จ ำนวน...........................ภำคเรียน 
ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ.................................................เท่ากับ...............................(ถ้ามี)  
ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ.................................................เท่ากับ........ .......................(ถ้ามี) 
ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ.................................................เท่ากับ...............................(ถ้ามี)  
ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ.................................................เท่ากับ........................ .......(ถ้ามี) 

2.   ใช้คะแนน O-Net  ไม่ใช้คะแนน O-Net 
3. ใช้แฟ้มสะสมงำนด้ำน........................................................................................................................... 
4. วิชำที่ใช้สอบข้อเขียน............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
5.   สอบสัมภำษณ์  ไม่สอบสัมภำษณ์ 
6. คุณสมบัติพิเศษอ่ืนๆ............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
7. รำยละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ....................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
8. อำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำแล้ว........................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  

ข้อมูลกำรศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำ/ประกำศนียบัตร(ปวช.) 
อันดับท่ี 

3 
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ค ำชี้แจง จากการรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่อและอาชีพข้างต้น นักเรียนจึงวางแผนเพ่ือให้การตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นจริง ซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง ดังนี้ 

 

 

 

กำรวำงแผนเลือกศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำ/ปวช.และประกอบอำชีพ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ค ำชี้แจง ให้นักเรียนกรอกรายละเอียดของข้อมูลผลการเรียน แบบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการ
เลือกอาชีพ โดยเรียงล าดับความสนใจจากมากไปน้อย โดยหมายเลข 1 = มากที่สุด , 4 = น้อยที่สุด 

 
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

3 อันดับแรก 
สำขำวิชำที่เลือก 

3 อันดับ 
อำชีพที่เหมำะสม 

3 อันดับ 

   
   
   
 

 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

อันดับที่ 1……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

อันดับที่ 2……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

อันดับที่ 3……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมสอดคล้องของข้อมูล 
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1. ผู้ปกครองรู้จัก เข้ำใจในควำมสำมำรถ ควำมถนัด ของนักเรียน 
ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้อย  ไม่รู้จักเลย 
 

2. ควำมคิดเห็นของผู้ปกครองต่อกำรตัดสินใจเลือกศึกษำต่อของนักเรียน 
     เห็นด้วย 
     ไม่เห็นด้วย เพราะ.......................................................................................................................... 
 

3. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรคิด ตัดสินใจ วำงแผนศึกษำต่อของนักเรียน 
     ให้นักเรียนคิดเอง 
     ช่วยแนะน าแล้วให้นักเรียนคิดเอง 
     ผู้ปกครองคิด ตัดสินใจ และวางแผนศึกษาต่อให้นักเรียนทั้งหมด 
 

4. ผู้ปกครองมีควำมคำดหวังต่อกำรศึกษำต่อของนักเรียนเม่ือจบม.3 อย่ำงไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. สิ่งท่ีต้องกำรให้นักเรียนปรับปรุง/พัฒนำ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       ลงช่ือ........................................................... 

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

       ผู้ปกครอง 

ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้เกี่ยวข้อง 
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ควำมคิดเห็นของครูประจ ำชั้น/ครูที่ปรึกษำ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

        

       ลงช่ือ........................................................... 

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

       ครูประจ ำชั้น/ครูที่ปรึกษำ 

 

ควำมคิดเห็นของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

        

       ลงช่ือ........................................................... 

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

              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

 

 

ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูเ้กี่ยวข้อง 

 



 


