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ปกษแรก ประจําเดือนเมษายน 2559

การแนะแนวงานอาชีพ
โครงการ 1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ
ประจําปงบประมาณ 2559
นางสาวอรวรรณ ปลองไหม
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ผูปฏิบัตกิ ารนิเทศทางไกล
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การแนะแนว

งานอาชีพ

ถึง...ผูบริหารโรงเรียนและคุณครูที่ทําหนาที่แนะแนวทั้งหลาย
กวาจะไดออกฉบับนี้ก็ใกลถึงวันสงกรานตแลว ชวงนี้ปดเทอมดวยคุณครูบางทานอาจ
มีโปรแกรมไปไหนๆ เพื่อพักผอนกับครอบครัวจึงไดอานเอกสารฉบับนี้คงเลยวันสงกรานตไป
แลว สวนทานที่พักผอนอยูกับบานคงไดอานกันบางแลว
ฉบับที่แลว แอน ไดทําความเขาใจเกี่ยวกับงานแนะแนวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 คุณครูทั้งหลายคงมองเห็นแลววาการแนะแนวเปนกิจกรรม
ที่ จั ดขึ้ นเพื่อ ส ง เสริ ม พัฒ นาการของผู เ รี ย น นอกจากนี้แนะแนวถูก จั ด ไปอยู ในส ว นของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมีการจัดคาบเวลาเรียน แตบางโรงเรียนเมื่อถึงเวลาเรียนก็ไมรู
วาจะจัดกิจกรรมอะไร
ฉบับนี้ แอน ไดนําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนวิชาการเกี่ยวกับการแนะแนวมากมาย
ประกอบดวย
- มิติมุมมองการแนะแนว
- ความหมายการแนะแนว
- หลักการแนะแนว
- แนวคิดการแนะแนว
- กระบวนการแนะแนว และ
- กิจกรรมการแนะแนว
เนื้อหาสาระทั้งหมดฉบับนี้เ ปนพื้นฐานที่นําเสนอในฉบับ หนา ที่จะโยงใหเห็นการ
แนะแนวอาชีพโดยตรง และฉบั บนี้ แอน คิดวาคุณครูคงเขาใจ “1 โรงเรียน 1 โครงงาน
อาชีพดวยหลักการแนะแนว” งานนี้จะสําเร็จไดดวยการรวมมือของผูบริหารและคุณครู
ทั้งหลาย ซึ่งผลที่ไดยอมเกิดกับผูเรียนของทานทั้งหลาย
ขอใหทานทั้งหลายคอยๆ ศึกษาและทําความเขาใจ หลังจากนั้นอยาลืมทําภารกิจที่
มอบหมายในตอนทาย นะคะ

มิตมิ มุ อง
การแนะแนว

งานแนะแนว เข้ าใจว่ า เป็ น
งานหนึงในโครงสร้ างการบริหาร
โรงเรีย น จึงจัดให้ มบี ุค ลากรใน
โรงเรี ย นจํ า นวนหนึงมีห น้ า ที
รับผิดชอบงานนี ถือว่าเป็ นงาน
หนึงของฝ่ ายกิจ การนัก เรี ย น
หรือบริหารทัวไป…และเห็นว่ าครู
ทุกคนเป็ นครูแนะแนวไม่ได้

กิจกรรมแนะแนว เข้าใจว่ า
เป็ นกิจกรรมทีมุ่งเน้นให้นกั เรียนใช้
ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ข องตนเองในการ
ทํ า งาน กิ จ กรรมที จัด จึ ง มี
เป้ าหมายทีเน้นพฒ
ั นาศักยภาพ
มากกว่าด้านความประพฤติของ
นักเรียน…มุมมองนีจึงเห็นว่ าครู
ทุกคนเป็ นครูแนะแนวได้
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“การแนะแนว” เปนคําที่คุณครูทั้งหลายไดยินกัน
มานานแลว แตละคนเขาใจคํานี้แตกตางกัน เมื่ อจั ดกลุ ม
แลวมีมุมมอง 2 ลักษณะ คือ
1. งานแนะแนว เขาใจวาเปนงานหนึ่งในโครงสราง
การบริหารโรงเรียน ตองจัดบุคลากรในโรงเรียนจํานวนหนึ่ง
ทําหนาที่รับผิดชอบ ถือวาเปนงานหนึ่งในฝายกิจการนักเรียน
หรือบริหารทั่วไป มีการจัดระบบและขอบขายของงานที่เนน
งานบริการ งานบริการขอมูล งานบริการสารสนเทศ งาน
บริก ารให คําปรึ กษา งานบริก ารจัดวางตัวบุคคล และงาน
บริการติดตามและประเมินผล การทํางานจึงเปนแบบเชิงรับ
มุงเนนแกปญหาตางๆ ของนักเรียนเปนสําคัญ ที่รูจักกันคือ
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มุมมองลักษณะนี้งานที่ทํา
จึงมุงเนนการบริการ จะใหบริการเมื่อมีผูมาขอรับคําปรึกษา
นอกจากนี้อาจจัดใหมีโครงการตางๆ ที่พบมากคือโครงการ
แนะแนวศึกษาตอ เปนตน มักพบเห็นวามีครูแนะแนว มีหอง
ประจํา มีตูเก็บเอกสาร มีการจัดเวลาและชั่วโมงเรียนใน
หลั ก สู ตร จึ ง เห็ น ว างานแนะแนวต อ งมี ครู แนะแนวที่ จ บ
วิชาเอกทางดานนี้มาโดยเฉพาะ และเห็นวาครูทุกคนเปนครู
แนะแนวไมได
2. กิ จ กรรมแนะแนว เขาใจวาเป นกิจ กรรม ที่
มุงเนนการสงเสริมเพื่ อใหนักเรี ยนใชความรู ความสามารถ
และประสบการณของตนเอง การทํางานจึงจัดกิจกรรมตางๆ
ที่เ นนการพั ฒนาศัก ยภาพมากกวาดานความประพฤติของ
นักเรียน กิจกรรมที่จัดจึงบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู
หรือวิชาตางๆ อาจจัดทั้งในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนซึ่ง
เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน กิจกรรมโครงงาน กิจกรรม
ประกวดแขงขัน ชมรมหรือชุมนุมตางๆ เปนตน หรืออาจจัด
ในลักษณะโครงการตางๆ เชน โครงการสหกรณในโรงเรียน
โครงการสภานัก เรียน โครงการศึกษาแหล งเรียนรู เปนตน
ครู จึ ง เป นทั้ ง ผู แนะแนว (Guidance) และผู ให คําปรึ ก ษา
(Counselor)โดยแนะแนวผานการจัดกิจกรรมตางๆ มุมมอง
ลักษณะนี้จึงเห็นวาครูทุกคนเปนครูแนะแนวได
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บางคนอาจเห็นดวยกับมุมมองแรก บางคนอาจเห็นดวยกับมุมมองที่สอง เมื่อเห็นอยางไรก็มักคิดวาอีก
มุมมองอีกฝายหนึ่งวาไมถูกตอง แอน...ขอใหคุณครูทั้งหลายอยาคิดและตัดสินวามุมมองไหนถูกหรือผิด แต
ขอใหคิดวาเราจะนําทั้ง 2 มุมมองมาใชใหเกิดประโยชนกับนักเรียนไดอยางไร การมองแนะแนวเปนงานตาม
มุมมองแรก ที่เห็นวาตองมีผูรับผิดชอบก็มีสวนดีที่เจาภาพ ที่สามารถประสานงานกับครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อ
จัดกิจกรรมแนะแนวใหกับนักเรียนซึ่งเปนมุมมองที่สอง หากมีการประสานและทํางานกันอยางนี้นาเกิดผลดีตอ
นักเรียนไดอยางแทจริง หากไมมีการประสานและไมมีการทํางานกันนักเรียนจะไดประโยชนจากการทํางาน
ของคุณครูไดอยางไร ?

ความหมาย
การแนะแนว

การแนะแนว หมายถึง กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ
ผานการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อใหรูจักตนเอง เขาใจ
ตนเอง เขาใจคนอื่ น เขาใจสภาพแวดล อมจนชวยตัวเองให
ประสบความสําเร็จในได

การแนะแนว หมายถึง ภารกิจ ของครู ทุกคนใน
โรงเรียน ที่รวมกันสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือนักเรียนดวย
วิธีการตางๆ เพื่อนําความรูและประสบการณที่เรียนรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันใหประสบความสําเร็จ

การแนะแนว หมายถึง งานของผูบริหารโรงเรียน
ที่สงเสริมสนับสนุนครูดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหปฏิบัติภารกิจ
จนนักเรียนประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆ ดาน

การแนะแนว.....มีเป้ าหมาย
ปลายทางคือ ให้ นกั เรีย นประสบ
ความสําเร็จในชีวติ ซึงนักเรียน
ณครู
ต้องใช้ความสามารถด้านต่ างๆ
ของตนเองสู่การปฏิบตั ิ คุณครู
ทังหลายจึง เป็ น บุ ค คลสํา คัญ
ของการแนะแนวทีจัด กิจกรรม
ต่ า งๆ จนนัก เรี ย นมีท กั ษะและ
ความสามารถในด้านต่ างๆ เพือ
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้สาํ เร็จ

การแนะแนวในมิติตางๆ พบวามีเปาหมายปลายทาง
คือ ใหนักเรียนประสบความสําเร็จในชีวิต ซึ่งนักเรียนตองใช
ความสามารถด า นต า งๆ ของตนเองสู ก ารปฏิ บั ติ คุ ณ ครู
ทั้งหลายจึง เปนบุคคลสําคัญของการแนะแนวที่ จัดกิจ กรรม
ตางๆ จนนักเรียนมีทักษะและความสามารถในดานตางๆ เพื่อ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดสําเร็จ

การแนะแนว จึงเปนภารกิจของผูทุกคนเกี่ยวของ
ทั้งในและนอกโรงเรียน ที่ดําเนินการใหนักเรียนรูจัก ตนเอง
เขาใจตนเอง เขาใจคนอื่น เขาใจสภาพแวดลอม นําความรู
ทั ก ษะ ความสามารถ และประสบการณ ที่ ไ ด รั บ ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันจนประสบความสําเร็จในชีวิต
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หลักการ
แนะแนว

แนะแนว เปนงานหรือกิจกรรมของครูหรือผูบริหาร
โรงเรียนที่จําเปนตองคํานึงหลักการสําคัญ ดังนี้
 นักเรียนเปนมนุษยที่มีความแตกตางกันในดาน
ตางๆ เชน บุคลิกภาพ จิตใจนิสัย ความสนใจ ความสามารถ
ความถนัดและสติปญญา
การจัดกิจกรรมแนะแนวของครูหรือโรงเรียนจึง
ตองคํานึงถึงปญหาและความตองการของนักเรียนรายบุคคล
จึ ง จํ า เป นต อ งมี ก ารเก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห ข อ มู ล ของ
นักเรียนในดานตางๆ เปนรายบุคคล เพื่อกําหนดจุดเดนและ
จุดดอยของนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมใหสอดคลองความสนใจ
ความสามารถ ความถนัด หรื อสติปญญาของนักเรียน หาก
คํานึง ถึงความตองการของครูห รื อโรงเรี ยนมากกวาการจั ด
กิจ กรรมนั้นก็ ไม ส นองตอ ความแตกตางระหวางบุ คคลของ
นักเรียน
 นักเรียนเปนมนุษยที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได
หรื อเรียนรู ได มีความแตกตางจากสั ตวที่มี ความรู สึก นึก คิด
กอนแสดงพฤติกรรมหรือกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมา
การจัดกิจกรรมแนะแนวของครูหรือโรงเรียนจึง
ควรนักเรียนไดรับรู คิดวิเคราะหเพื่อเปลี่ยนแปลงความรูสึก
นึกคิด และปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสูพฤติกรรมเปาหมาย
หากการจัดกิ จกรรมเนนการรับรู ระดับ ความจํ าตามหนังสื อ
เพียงอยางเดียว นักเรียนไมอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู
ความสมบูรณดานรางกาย อารมณ และสติปญญา
 นักเรียนเปนมนุษยมีศักยภาพและมีศักดิ์ศรี จึง
สามารถทําอะไรๆ หลายๆ อยางได และตองการการยอมรับ
จากครู และเพื่อนๆ นักเรียนดวยกัน
การจัดกิจกรรมแนะแนวของครูหรือโรงเรียนจึง
ควรนักเรียนแสดงความสามารถ โดยฝกใหนักเรียนไดปฏิบัติ
เปนรายบุคคลและเปนกลุมภายใตบรรยากาศที่ชวยเหลือกัน
และกัน อบอุน อิสระมากกวาการควบคุมที่เขมงวดมากเกินไป
นอกจากนี้ค วรจั ด กิ จ กรรมให นั ก เรี ย นได นํ า เสนอผลงาน
เพื่อใหมีโอกาสแสดงความสามารถและการยอมรับของทุกคน
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แนวคิ
ด
การแนะแนว

การแนะแนว ทีครู ห รื อ
ผู ้บริหารโรงเรียนต้องคํานึง
หลักการแล้วยังต้องมีแนวคิด
การแนะแนวสําหรับดําเนินการ
ทีสําคัญอีกด้วย

การแนะแนว ที่ครูหรือผูบริหารโรงเรียนตองคํานึง
หลักการแลวยังตองมีแนวคิดการแนะแนวสําหรับดําเนินการที่
สําคัญอีกดวย ดังนี้
 แนะแนวตองสอดแทรกอยูในการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกวิชา ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของหลั ก สู ต ร ที่ มี จุ ด หมายให นั ก เรี ย นสามารถใช ค วามรู
ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่ดี เพื่ออยูในสังคมไดอยางมี
ซึ่งแสดงถึง เกง ดี มีสุข
 แนะแนวตองเปนความรับผิดชอบของครูทุกคนที่
ตองรวมดําเนินการกับบุคลากรตางๆที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เพราะการมอบหมายภารกิจนี้ใหกับครูกลุม
หนึ่งการแนะแนวไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึงนักเรียน
และตอเนื่องจนเกิดผลสําเร็จ
 แนะแนวตองจั ดให กับนักเรี ยนทุ กคน ซึ่ง ไมใช
จัดเฉพาะนักเรียนที่มีป ญหาเทานั้น ซึ่งควรจัดใหครอบคลุ ม
ชีวิตทุ ก ๆ ดานของนัก เรี ยน ไดแก การศึก ษา อาชีพ และ
บุคลิกภาพ เพราะการแนะแนวมุงเนนการสงเสริมศักยภาพ
เพื่อนักเรียนนําไปใชในการดําเนินชีวิตในทุกๆ ดานไดอยางดี
 แนะแนวตองจั ดอยางตอ เนื่อง ที่ จําเป นมี แผน
ดําเนินการที่ชัดเจนทั้งในระดับห องเรียน ครู จึงตองมีขอมู ล
นัก เรียนรายบุคคลสําหรับ ใชแนะแนวควบคูกั บ การจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร และโรงเรียนมีแผนและโครงการ
ตางๆ ที่จัดกิจกรรมตางๆ ใหสัมพันธและสอดคลองกับปญหา
และความตองการของนักเรียน
 แนะแนวตองพัฒนานักเรียนใหชวยเหลือตัวเอง
และเปนที่พึงสําหรับผูอื่นได การจัดกิจกรรมตางๆ ที่ใหทํางาน
เป น รายบุ ค คลและทํ า งานเป น กลุ ม ชว ยฝ ก หรื อ แนะแนว
นักเรียนในดานนี้ไดเปนอยางดี
 แนะแนวตองชวยในการปองกันไมใหเกิดปญหา
หรื อ อุ ป สรรคการดํา เนิน ชีวิ ตของนัก เรี ย น ตอ งแก ไขหรื อ
ปรับปรุงจุดดอยของนักเรียน และสงเสริมพัฒนาจุดเดนของ
นักเรียน

กระบวนการ

แนะแนว
วางแผน
(P:Plan)
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การแนะแนว เ ป น ง านหรื อกิ จ ก รรม ที่ เ ป น
กระบวนการ ซึ่ ง ครู ห รื อ ผูบ ริ ห ารโรงเรี ยนควรดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้

 วางแผน (Plan) เปนการเตรียมการลวงหนา

ทํา (D:Do)
ตรวจสอบ
C:Check)
ปรับปรุง
(A:Act)

เพื่อให เกิดความพรอ มและเกิดความสําเร็ จตามที่ กําหนด
หลังดําเนินการไปแลว ซึ่งตองดําเนินการดังนี้
1) คิดกอนทํา โดยตอบคําถามตอไปนี้
(1) ทําอะไร
(2) ทําทําไม
(3) ทําแลวเกิดผลอยางไร
(4) ทําอยางไรใหเกิดผลสําเร็จ
(5)ทําอยางไรในการตรวจสอบผลสําเร็จ
2) ทําตามคิด โดยดําเนินการดังนี้
(1) ทําแผนหรือโครงการที่คิดกอนทํา
(2) จัดประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
(3) จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเงิน

 ทํา (Do) เปนการปฏิบัติการตามแผนและตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ซึ่งดําเนินการดังนี้
1) การนิเทศ เปนการแนะนําชวยเหลือผูปฏิบัติงานเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม ซึ่งเนน
ใหเกิดความถูกตอง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว
2) การติดตามผล เปนการควบคุมหรือกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเวลาที่กําหนด
ซึ่งเปนการกระตุนใหผูปฏิบัติงานมีความตื่นตัวหรือรับผิดชอบงานในหนาที่มากขึ้น

 ตรวจสอบ (Check) เป นการตรวจสอบหรือประเมินดูความสําเร็ จของกระบวนการ
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการดําเนินการ 2 ระยะ คือ
1) ตรวจสอบหรือประเมินระหวางทํา (DO) ที่เรียกกันวา การนิเทศและประเมินผล หรือ
การติดตามและประเมินผล
2) ตรวจสอบหรือประเมินหลังทํา (DO) เปนการประเมินขัน้ สุดทายของการปฏิบัติงานเพื่อ
สรุปผลการปฏิบัตงิ าน

 ปรับปรุง (Act) เปนขั้นตอนการนําผลการตรวจสอบมาวิเคราะหพิจารณาเพื่อปรับปรุง
แกไขระหวางการปฏิบัติงานใหดีขึ้น หรือปรับปรุงงาน/โครงการในรอบตอไปใหดีขึ้น
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กิจกรรม
แนะแนว

การแนะแนว มีกรอบการดําเนินการแนะแนว ซึ่งเปน
ประโยชนในการเปนแนวทางการจัดกิจกรรมที่มีมากมาย ครูหรือ
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ยน จึ ง ควรเลื อ กใชกิ จ กรรมแนะแนวตา งๆ ให
เหมาะสม และคํานึงประโยชนตอนัก เรี ยนมากที่สุด กิจกรรม
แนะแนวมี ดังนี้

ด้าน
การศึกษา

ด้าน
บุคลิกภาพ

กิจกรรม
แนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

ด้าน
อาชีพ

สู
นักเรียน

การนิเทศทางไกล

“1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ” จึงเปนกิจกรรมแนะแนว
ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 กําหนด
เปนประเด็นการนิเทศทางไกล เพื่อผลักดันใหโรงเรียนรูเ ขาใจ และ
สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวดานอาชีพสําหรับนักเรียนได

1. บริการสารสนเทศ
2. เอกสารทางวิชาการ
3. ปฐมนิเทศ
4. ปจฉิมนิเทศ
5. บรรยายทางวิชาการ
6. ประชุมสัมมนา
7. ฝกงาน
8. อภิปราย
9. ชมวีดิทัศน
10. ทัศนศึกษา
11. ใหคําปรึกษา
12. สหกรณโรงเรียน
13. สอนซอมเสริม
14. ชุมนุม/ชมรม
15. สภานักเรียน
16. คายอาสาพัฒนา
17. จัดกองทุน
18. โฮมรูม
19. จัดกองทุน
20 โครงงาน
ฯลฯ
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สรุป
1โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ
เปนกิจกรรมการนิเทศทางไกลดวยสื่ออิเลคทรอนิคสผานหนาเวปเพจ (Web
Page) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เพื่อนิเทศงาน
และการจัดกิจกรรมแนวแนวดานอาชีพสําหรับผูบริหารและครูในโรงเรียน

มิติมมุ มอง
กิจกรรม

ความหมาย
การแนะแนว

กระบวนการ

หลักการ
แนวคิด
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มอบภารกิจ
ตอไปนี้คงมอบหมายงานใหคุณครูปฏิบัติกิจกรรมนะคะ
1. คุณครูเขาใจ“การแนะแนวงานอาชีพ” วาอยางไร ใหเขียนบรรยายอธิบายไมเกิน
10 บรรทัด นะคะ
2. คุณครู คิดวาจะจั ดกิ จ กรรมแนะแนวงานอาชีพซึ่ ง ดําเนินการภายใตก ารนิเ ทศ
ทางไกล เรื่ อง “1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ” อยางไร ใหเ ขียนอธิบ ายๆไม เกิ นครึ่ ง
หนากระดาษ นะคะ
(คุณครูทําเสร็จไมตองสง เก็บไวที่โรงเรียนนะคะ)
ทานใดมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะใดโทรศัพทมาคุยกันได

พบกันใหมฉบับหนานะคะ

แอน : อรวรรณ ปลองไหม
โทร : 089-468-0650

