เอกสารนิเทศทางไกล

การแนะแนวงานอาชีพ

ฉบับที่

2

ปักษ์หลัง ประจำเดือนมีนำคม 2559

หลักสูตรกับกิจกรรมแนะแนว

โครงการ 1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ
ประจำปีงบประมำณ 2559
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1

หลักกับสูตร

กิจกรรมแนะแนว
ถึง...ผูบริหารโรงเรียนและคุณครูที่ทําหนาที่แนะแนวทั้งหลาย
ฉบับที่แลว แอน ไดชี้แจงรายละเอียด เพื่อใหคุณครูไดเขาใจความจําเปนตองจัดให
มีโครงการ “โครงการ 1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพดวยหลักการแนะแนว”
กอนการเดินทางไปไหนๆ เราจะตองกําหนดสถานที่และตําแหนงที่ที่จะไป หากไมได
กําหนด การเดินทางก็ไมมีจุดจบ เดินไปเรื่อยๆ เดินไปอยางไรจุดหมาย จึงสอนใหเราตองคิด
อยูเสมอวากอนทําอะไรตองกําหนดเปาหมายปลายทางวาสิ่งที่ทํานั้นคืออะไร แลวจึงคอยๆ
เดินไปสูเปาหมายที่ละจุดๆ จนถึงเปาหมาย
เมื่อกอนมีการใชเข็มทิศเปนตัวชี้ทิศทางเพื่อไปสูเปาหมาย ผูใชเข็มทิศตองรูจักและ
ใชอยางถูกตอง มิฉะนั้น เข็มทิศก็ไรประโยชนที่เหมือนขยะชิ้นหนึ่ง
สถานที่และตําแหนงที่ที่จะไป เราตองทําความเขาใจลักษณะและสภาพแวดลอมวา
เปนอยางไร เชน เปนบกหรือเปนทะเล เปนที่ราบหรือเปนเนิน อยูในเมือง อยูในปา อยูใน
ตําบล อําเภอ หรือจังหวัดใด อากาศรอนหนาวมากนอยเพียงใด เปนตน
การเดินทางตองรูวาวิธีเดินทางที่จะไปยังสถานที่ที่นั้นไดอยางไร ใชอะไรเปนพาหนะ
เดินทาง ใชเวลาเทาไร ตองใชคาใชจายอะไรเพื่อเปนงบประมาณสําหรับการเดินทาง
หลังจากนั้นก็วางแผนเพื่อเตรีมตัวเดินทาง มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ ที่จําเปน มีการนัดแนะกันวาระหวางทางตองทํากิจกรรมอะไรกันบาง เชน กิน
อาหารมื้อเชา เที่ยงหรือค่ํากันที่ไหนอยางไร ทําภารกิจสําคัญอะไรเมื่อไร และเดินกลับกันวัน
ไหน เปนตน
เมื่อทุกอยางพรอมเราก็ออกเดินทาง มีการทํากิจกรรมตางๆ ตามที่กําหนดไว โดยใช
วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ จนเสร็จภารกิจที่วางแผนไว กิจกรรมสุดทายที่ตองปฏิบัติ
คือการประเมินผลวาการเดินทางนั้นบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมอยางไร ตองปรับปรุง
แกไขอะไรบางเมื่อจะเดินทางอีกในคราวตอไป
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หลักสู ตร
O-NET เป็ นการทดสอบ
ระดับ ชาติ หลายปี ทีผ่ า นมา
พบว่ า คะแนนหลายสาระการ
เรีย นรู้ ข องนัก เรีย นมีค ะแนนตํ า
กว่าครึงหนึงของคะแนนเต็ม จึง
ชี ให้ เ ห็ น ความผิ ด พลาด
ของการใช้หลักสูตรเพือเป็ น
เข็มทิศเพือในการนําทางและ
ดําเนิ นการไปสู่เป้าหมายได้
อย่ างถูกต้อง

หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ไปสูจุดหมายของ
การจั ด การศึก ษา ที่ บ ง ชี้ ถึง คุณ ลั ก ษณะของนัก เรี ยนที่ จ บ
การศึกษา มีการกําหนดเปาหมายรายทางที่เ ปนมาตรฐาน
การเรียนรู และตัวชี้วัดแตละชั้นปไว
โรงเรียนจึงตองเตรียมทรัพยากรที่มีอยูใหเหมาะสมกับ
สภาพและบริบท แลวจึงเดินทางโดยการจัดกิจกรรมอยาง
หลากหลาย มีการสอน มีการบริหารจัดการ และมีการนิเทศ
การสอน กิจกรรมเหลานี้เพื่อนํานักเรียนไปสูเปาหมายในแต
ละปๆ จนถึงจุดหมายปลายทางของหลักสูตร
กอ นใชหลั กสู ตร มีก ารวางแผนและจัดทํ าแผนในการ
ทํางานทุกๆ ดาน การบริหารจัดการมีการทําแผนปฏิบัติการ
ดานการจัดการเรียนการสอนมีการทําแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู และดานการนิเทศก็มีการจัดแผนการนิเทศภายใน
โรงเรียน
กิจกรรมเหลานี้ตางมุ งนํานัก เรียนไปสูเ ปาหมายทั้ งใน
ระดับชั้นปและเมื่อจบหลักสูตร กิจกรรมตางๆ ทําใหนักเรียน
เรียนรูและเปลี่ยนแปลงในตัวเอง เรียกกันวา “มีพัฒนาการ”
ซึ่งทําใหเกิดคุณลักษณะตางๆ ตามความถนัดและตามที่แต
ละคนแตกตางกัน
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการตรวจสอบ วัดผล
และประเมินผล เพื่อดูผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูวานักเรียนมีคุณลักษณะตามตัวชี้วัดหรือมาตรฐานการ
เรียนรูที่ห ลักสู ตรกํ าหนดหรื อไม จําเปนตองปรับ ปรุง หรื อ
สอนซอมเสริมอะไรบาง เพื่อนํานักเรียนไปสูเปาหมายและ
จุดมุงหมายที่หลักสูตรกําหนดไว
O-NET เปนการทดสอบระดับชาติ หลายปที่ผานมา
พบวาคะแนนหลายสาระการเรียนรูของนักเรียนมีคะแนนต่ํา
กวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ชี้ใหเห็นถึงความผิดพลาดของ
การใชหลักสูตรเพื่อเปนเข็มทิศเพื่อนําทางและดําเนินการไปสู
เปาหมายไดอยางถูกตอง
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุ ทธศักราช 2551
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ

ไดจัดทําเปนเอกสารไวใหสถานศึกษา ใชสําหรับเปนกรอบและทิศทางในการทําหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการจัดการศึกษาใหเด็กใหมีความรูและทักษะที่จําเปนใน
การดํารงชีวิต และรูจักแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

กรอบและทิศทางทีห่ ลักสูตรคาดหวังระดับตางๆ
ความคาดหวัง

ระดับความคาดหวัง

คนดีมีสุข

ประเทศชาติ

จุดหมาย
มี 5 ขอ

หลักสูตร

สมรรถนะสําคัญ มี 5 ประการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค มี 8 ประการ
มาตรฐานการเรียนรูร ายกลุม สาระ

กลุมสาระ

ตัวชี้วัดรายชั้น/ป
และมาตรฐานการเรียนรูแตละกลุม สาระ

กลุมสาระ
แตละชั้น/ป

จุดประสงคการเรียนรู
แตละหนวยการเรียนรูของแตละกลุมสาระตางๆ ในแตละชัน้ /ป

หนวยการเรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู
แตละแผนจัดการเรียนรูของแตละกลุมสาระของแตละชั้น/ป

แผนจัดการเรียนรู

สูความสําเร็จ
เนื้อหา

กิจกรรม

สื่อ

การวัดและประเมินผล

ภาพแสดงกรอบทิศและทิศทางสูความสําเร็จของการใชหลักสูตร
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คุณครูมองภาพกรอบทิศและทิศทางสูความสําเร็จของการใชหลักสูตรที่นําเสนอ สิ่งที่สังคมตองการ
คือคนดีที่มีความสุข หลักสูตรจึงกําหนดเปาหมายและทิศทางใหกับสถานศึกษา ที่ประกอบดวย จุดหมาย
สมรรถนะที่สําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูรายกลุมสาระ และตัวชี้วัดชั้น/ปแตละ
มาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระตางๆ
การพัฒนาผูเรียน คนในสังคมการศึกษาทุกระดับ นับแตปลัดกระทรวงศึกษาธิการจนถึงครูที่
ปฏิบัติการสอนในหองเรียน รวมทั้งผูสนับสนุนตางๆ เชน ศึกษานิเทศก เจาหนาที่ทุกกลุมทุกฝายในสํานักงาน
ระดับตางๆ พอแมและผูปกครองตองรูและเขาใจตรงกัน เพื่อใหทุกคนกาวเดินไปพรอมๆ กันอยางสงางาม
เสมือนหนึ่งของวงคนตรี ผูเลนเครื่องดนตรีแตละชนิด ผูกํากับวง หรือ นักรอง ตองรูและเขาในตรงกัน หาก
ตางคนตางเลน บางคนเลนบางคนไมเลน การเลนดนตรีในแตละครั้งนั้นก็ไมสมบูรณ การบรรเลงเพลงไมนา
ฟง เสียงที่ไดยินก็อาจกลายเปนมลภาวะที่เปนพิษก็ได
หากคุณครูพิจารณาภาพที่นําเสนอใหดี ใตสุดของภาพเสมือนฐานหรือเสาที่ค้ําใหเกิดความสําเร็จ
ของหลักสูตร คือ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ และการวัดและประเมินผลตองมั่นคงแข็งแรง ซึ่งเปนฐานความสําเร็จ
ผูดูแลและรับผิดชอบเสาทั้ง 4 นี้ ตองรูและเขาใจความคาดหวังที่เปนเปาหมายสําคัญของหลักสูตร
ในระดับตางๆ คือ จุดหมาย สมรรถนะที่สําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด
รายชั้น/ป มิฉะนั้นโรงเรียนและครูไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหถึงเปาหมายได ตลอดเวลาที่ผานไปแตละวัน
แตละเดือน แตละป เปนการเสียเวลาของผูเรียนและครู เพราะการจัดการเรียนการสอนที่เปนการจัดเนื้อหา
กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผลไมสามารถนําผูเรียนไปสูความสําเร็จของหลักสูตรได
ในระหวางการจัดการเรียนการสอน ครูตองวางแผนเพื่อจัดการเรียนรู วิเคราะหหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา จัดทําโครงสรางและหนวยการเรียนรู จัดทําแผนจัดการเรียนรู จัดหาสื่อ และจัดทําเครื่องวัดผล
เพื่อนําไปสูการจัดกิจกรรมใหกับผูเรียน สิ่งที่ครูปฏิบัติทั้งหมดเรียกกันวา “การจัดการเรียนการสอน” หรือ
อาจเรี ยนสั้นๆ วา “การสอน” หากเกิ ดผลสั มฤทธิ์ตามที่กํ าหนดไวก็ยอมแสดงถึง ความสําเร็ จของการใช
หลักสูตรของครู ภายใตความสําเร็จเหลานนี้ตองไดรับการชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนจากครูดวยกัน
จากผูบริหารโรงเรียน พอแมและผูปกครองนักเรียน

หลั กสูตรจึ งกํา หนดเป้าหมายและทิ ศ ทางให้ กั บ
สถานศึ กษา ทีประกอบด้ วย จุดหมาย สมรรถนะ
ทีสําคัญ คุณลักษณะอั นพึงประสงค์ มาตรฐาน
การเรียนรู้รายกลุ่มสาระ และตัวชีวัดชัน/ปี
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กิจกรรมแนะแนว
ี ยน
การแนะแนว เป็ นกิจกรรมการเรียนรู้ทโรงเรี
จัดขึน เพือส่งเสริมและพฒั นาผู เ้ รียนให้ดาํ รงชีวติ อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศกั ดิศรี และมีความสุข

เมื่อกอนไปโรงเรียน เห็นหองแนะแนวของโรงเรียน บางแหงเปนมุมเล็กๆ ในหองเรียน บางแหง
เปนหองที่ถูกแบ งและกั้นเปนหอ งเล็กๆ มีโตะ ครู 1 ชุด ตูเ อกสาร 1 ใบ เมื่อเปดดูขางในสวนใหญพ บ
เอกสารระเบียนสะสมของนักเรียน ถามวามีการนําขอมูลที่บันทึกไวไปใชอยางไรก็ไดคําตอบวานําไปใช
สอนซอมเสริม เมื่อถามตอวาไดทําอะไรบางที่เปนการแนะแนว ไดคําตอบอีกวาใกลปดเทอมจะมีโรงเรียน
มาแนะแนวการเรียนตอ เมื่อถามรายละเอียดก็พบวาที่แนะแนวมีลักษณะเปนการมาประชาสัมพันธการไป
เรียนตอระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนที่มามากกวา

การแนะแนว เปนกิจกรรมการเรียนรู ที่โรงเรียนจั ดขึ้น เพื่อสง เสริมและพัฒ นาผูเ รียนให
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณคา มีศักดิ์ศรี และมีความสุข
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดกําหนดใหกิจกรรมแนะแนวเปน
1 ใน 3 สวนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับสวนที่ 2 ของกิจกรรมพัฒ นาผูเรียน คือ กิจกรรม
นักเรียน (ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และ
นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมชุมนุมหรือชมรม) และสวนที่ 3 ของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือ กิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ซึ่งศึกษารายละเอียดศึกษาเพื่อทําความเขาใจไดจากเอกสารหลักสูตร

เปาหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีดังนี้
1. ผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย เกิดความรู ความชํานาญทั้งวิชาการและวิชาชีพอยาง
กวางขวางมากยิ่งขึ้น
2. ผู เ รี ยนคนพบความสนใจ ความถนัด และพั ฒ นาความสามารถพิ เ ศษเฉพาะตั ว มองเห็ น
ชองทางในการสรางงาน อาชีพในอนาคตไดเหมาะสมกับตนเอง
3. ผูเรียนเห็นคุณคาขององคความรูตางๆ สามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการพัฒนา
ตนเอง และประกอบสัมมาชีพ
4. ผูเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมในการดําเนินชีวิต และเสริมสรางศีลธรรม จริยธรรม
5. ผูเรียนมีจิตสํานึกและทําคุณประโยชนเพื่อสังคมและประเทศชาติ
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หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงคและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
2. จัดใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของนักเรียน
3. บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง โดยใหนักเรียนตระหนักถึงการเรียนรูตลอดชีวิต
4. ใชกระบวนการกลุมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ฝกใหคิดวิเคราะห สรางสรรค จิตนาการ ที่เปน
ประโยชนและสัมพันธกับชีวิตในแตละชวงวัยอยางตอเนื่อง
5. จํานวนสมาชิกในการจัดมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม
6. มี การกํ าหนดเวลาในการจัดกิจ กรรมใหเ หมาะสม สอดคลอ งกั บวิสัยทัศน และเป าหมายของ
สถานศึกษา
7. นักเรียนเปนผูดําเนินการ มีครูเปนที่ปรึกษา
8. ยึดหลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู พอแม ผูปกครอง ชุมชน องคกร ทั้งภาครัฐ และเอกชน
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
9. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลายและสอดคลองกับกิจกรรมอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง โดยใหถือวาเปนเกณฑประเมินผลการผาน
โรงเรียนตองรูและเขาใจเปาหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มิฉะนั้น โรงเรียนจะออกแบบและ
จัดการเรียนรูอยางสะเปะสะปะ ไมมีเปาหมายปลายทาง ผลสุดทายการจัดกิจกรรมไมสามารถนําผูเรียนสู
ความสําเร็จที่คาดหวังไวได เสมือนหนึ่ง “หลงทางเสียเวลา” ฉันใดก็ฉันนั้น
การมอบหมายใหครู 1 คนในโรงเรียนทําหนาที่แนะแนว สภาพงานแนะแนวจึงมีลักษณะดังกลาว
มาแลว ครูทุกคนจึงตองมีภาระ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่บรรลุเปาหมายของหลักสูตร กิจกรรมแนะแนวจึงเกี่ยวของกับทุกคนในโรงเรียน

โรงเรีย นต้ องรู้ แ ละเข้า ใจเป้ า หมาย
ของการจัด กิจ กรรมพัฒ นาผู ้เ รีย น
มิฉะนัน โรงเรียนจะออกแบบและจัดการ
เรีย นรู้ อย่า งสะเปะสะปะ ไม่ มเี ป้ า หมาย
ปลายทาง ผลสุดท้ายการจัดกิจกรรม
ไม่ ส ามารถนํา ผู ้เ รีย นสู่ ค วามสํา เร็จ ที
คาดหวังไว้ไ ด้ เสมือ นหนึง “หลงทาง
เสียเวลา” ฉันใดก็ฉนั นัน
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มอบภารกิจ
ตอไปนี้คงมอบหมายงานใหโรงเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมนะคะ
1. ผูบริหารโรงเรียนจัดประชุมครูที่เกี่ยวของ เพื่อ
1.1 ทําความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนวในหลักสูตรของสถานศึกษา
1.2 ตรวจสอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวาถูกตอง เหมาะสมและสอดคลองกับ
หลักสูตรหรือไมอยางไร
1.3 ปรับปรุงแกไขแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวแตละชั้น (ไมตองสง เก็บไวที่โรงเรียนนะคะ)
ทานใดมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะใดโทรศัพทมาคุยกันได

พบกันใหมฉบับหนานะคะ

แอน : อรวรรณ ปลองไหม
โทร : 089-468-0650

