เอกสารนิเทศทางไกล
การแนะแนวงานอาชีพ

ฉบับที่
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ปักษ์หลัง ประจำเดือนเมษำยน 2559

กำรแนะแนวงำนอำชีพ
โครงการ 1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ
ประจำปีงบประมำณ 2559
นางสาวอรวรรณ ปล้องไหม

ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ผู้ปฏิบัตกิ ารนิเทศทางไกล
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การแนะแนว

งานอาชีพ

ถึง...ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่ทาหน้าที่แนะแนวทั้งหลาย
คุณครูค่ะ... ปัจจุบันมีนักสังคมศาสตร์และนัก เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบและอธิบาย
ลักษณะประชากรของประเทศไทยว่าเป็น “คนแก่ อ่อนแอ และป่วย”
คนแก่ หมายถึง เรามีประชากรที่เป็นคนแก่มากกว่าคนหนุ่มสาว
อ่อนแอ หมายถึง เรามีกาลังคนหนุ่มสาวในวัยทางานอั นเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศอยู่น้อยจนต้องอาศัยคนต่างชาติมากมายที่เป็นผู้มีฝีมือและไร้ฝีมือ
ป่วย หมายถึง เราความรู้ด้านเทคโนโลยีอยู่น้อย เรามีการค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรม
ด้านต่างๆ ในระดับต่า เรามีเยาวชนจานวนมากติดยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งขาดวินัย
ต่อตนเองและสังคม
ปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ ที่เรารู้จักคือสิงคโปร์และญี่ปุ่น แต่เวลาที่
ผ่านมาเขาสร้าง (จัดการศึกษา) พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีวินัย (คุณธรรม) และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้
(คุณลักษณะ) ซึ่งเป็นต้นทุนสาคัญของการทางานและค้นคว้านวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อใช้คน
และทรัพยากรธรรมชาติที่ มีอยู่จ ากั ดให้คุ้ม ค่าและเกิดประโยชน์มากที่ สุด จนประเทศเขา
เจริญก้าวหน้า ในทางกลับกันก็พบว่าประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่ยังยากจน
อยูเ่ พราะคนขาดคุณภาพ ประเทศไทยอาจรวมอยู่ในประเทศเหล่านี้ด้วยก็ได้
แอน คิดว่าทางแก้ปัญหาที่สาคัญคือการพัฒนาคนในปัจจุบันที่เป็นเด็กและเยาวชนให้
ทางานเป็นและมีระเบียบวินัย โดยคุณครูจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เพื่อฝึกการทางานผ่าน
การจัดกิจกรรม “การแนะแนวงานอาชีพ” ต่อไปเขาก็สามารถสร้างสรรค์งานอาชีพที่แข่งขัน
กับนานาประเทศในโลกนี้ได้
เพื่อสร้างความเข้าใจขอให้ท่านทั้งหลายค่อยๆ ศึกษาและทาความเข้าใจเอกสารนิเทศ
ทางไกลนี้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานการสอน แต่ อย่าลืมทาภารกิจที่มอบหมายในตอนท้าย
ด้วย...นะคะ
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ความหมาย
และ
ความสาคัญ
ของ

อาชีพ

อาชีพคืออะไร

?

พอพูดถึงอาชีพหลายคนมักนึกถึงเหล่านี้คา 3 คาดังนี้
“งาน” หมายถึงกิจ กรรมหรืองานที่ทาเป็นอาชีพ เช่น
เป็นครู เป็นผู้ใหญ่บ้าน เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ ปลูกผัก รับจ้างกรีดยาง
ขายขนม ฯลฯ
“รายได้” ที่เป็นค่าตอบแทนหรือกาไรจากงานที่ทาเป็น
อาชีพ เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน กาไร เป็นต้น
“การเป็นอยู่” หมายถึง คุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นผลการนา
รายได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ

อาชีพมีมากมายหลายอย่าง แต่ละอาชีพมีรายได้ต่างกัน อาชีพรับจ้างที่มีนายจ้างได้ค่าตอบแทนเป็น
“เงินเดือน หรือ ค่าจ้าง” อาชีพค้าขายหรืออาชีพอิสระไม่มีนายจ้างได้ค่าตอบแทนเป็น “กาไร จากการลงทุน

การ

สรุป

อาชีพ เป็นงานที่ทาและเกิดรายได้เพื่อนาไปใช้ในการเป็นอยู่และดารงชีวิตอย่างมีความสุข


ทางาน


รายได้

นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ

เมื่อทุกคนมีอาชีพมีงานทาที่สุจริตก็มีรายได้หรือมีเงินที่บริสุทธิ์
เมื่ อทุ กคนนาเงินที่ได้ไปใช้ให้เ กิ ดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ก็ ทาให้
ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติเกิดความสุขความเจริญ
เงินถูกนาไปใช้เพื่ออานวยความสะดวกสบายในการดารงชีวิต ทาให้หลายคนคิดว่าความสะดวกสบาย
เป็นความสุขที่แท้ จึงหลงติดเงินเพื่อนาไปใช้แลกซื้อสิ่งต่างๆ ที่เป็นวัตถุมาอานวยความสะดวกสบาย ทาให้
เข้าใจว่าเงินเป็นสิ่งที่บันดาลความสุข การยึดติดและเข้าใจผิดลักษณะนี้เรียกว่า “วัตถุนิยม” สุดท้ายก็ไม่
สามารถใช้เงินเป็นเครื่องมือสาหรับดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข “พอเพียง” เป็นการปฏิบัติที่ “พอดี” ซึ่ง
นาไปสู่ความสุขแก่ตนเองและทุกคนที่นาความเจริญมาสู่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

4

จุดเน้น

หากจาได้ ฉบับที่แล้วได้นาเสนอกรอบการแนะแนว อัน
ประกอบด้วยการแนะแนวด้านการศึก ษา ด้านบุคลิกภาพ และ
ด้านอาชีพ ที่แสดงด้วยภาพ ดังนี้

การแนะแนว
ด้าน
การ ก า

งานอาชีพ
ด้าน
คุ ลก าพ

ด้าน
อาชีพ

ภาพแสดงกรอบการแนะแนว

จุดเน้นการแนะแนวงานอาชีพ
การแนะแนวงานอาชีพ เป็นขอบเขตหนึ่งของการแนะแนว ที่ฝึกให้นักเรียนทางานเพื่อสร้างรายได้
ซึ่งมีจุดเน้นสาคัญของการแนะแนวงานอาชีพ ดังนี้
ด้านพฤติกรรม
ด้านความรู้
(Knowledge : K)
ด้านทักษะ
กระบวนการ
(Process : P)
ด้านคุณลักษณะ
นิสัย
(Affective : A)

จุดเน้นพฤติกรรม
แนวการจัดกิจกรรม
1. นักเรียนรู้จักโลกอาชีพหรือข้อมูล 1. ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
สารสนเทศเกี่ยวกับงานอาชีพ
2. ให้นักเรียนวิเคราะห์ความสนใจและ
2. นักเรียนรู้จักตนเองเกี่ยวกับงาน
ความถนัดของตนเองและวิเคราะห์
อาชีพ
เกี่ยวกับงานอาชีพ
3. นักเรียนมีทักษะในการทางาน
3. ให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ
และมีทักษาชีพ
การทางานอาชีพ
4. ให้นักเรียนได้ฝึกทางานอาชีพด้วย
โครงงานอาชีพตามความสนใจและ
ความถนัด
4. นักเรียนมีเจตคติและนิสัยที่ดีใน 5. ให้นักเรียนได้รับการฝึกทางานจนมี
การทางานอาชีพ
ความรู้สึกที่ดีต่อการทางานอาชีพ
6. ให้นักเรียนได้รับการฝึกทางานจนมี
มีนิสัยที่ดีในการทางานอาชีพ

5

หลักการ

แนะแนว

การแนะแนวงานอาชีพ เป็นภารกิจที่ครูจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองเข้าใจคนอื่น เข้าใจสภาพแวดล้อม
ใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อทางานอาชีพ
ได้ตามความสนใจและความถนัด

งานอาชีพ

หลักการสาคัญของการแนะแนวงานอาชีพ มี ดังนี้
1. การเลือกอาชีพต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
2 ความสาเร็จในอาชีพขึ้นอยู่กบั ความสามารถหลายๆ
ด้านของบุคคล
3. อาชีพแต่ละอาชีพต้องการบุคคลที่แตกต่างกัน
4. การชอบและความสามารถในงานอาชีพของบุคคล
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทีบ่ ุคคลนั้นอยู่
5. การเลือกอาชีพเปลี่ยนไปตามเวลาและประสบการณ์
6. แบบฉบับอาชีพขึ้นอยู่กบั ปัจจัยหลายอย่างที่แต่ละคน
ได้รับ
7. การฝึกงานเป็นการแนะแนวการพัฒนางานอาชีพ
8. การพัฒนางานอาชีพเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ของ
บุคคลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม
9. กิจกรรมงานอาชีพในโรงเรียนเป็นการแสดงบทบาท
สมมติและการจาลองการทางานด้านอาชีพ
10. ความพึงพอใจในอาชีพขึ้นอยู่กับความเป็นจริงวิถีชีวิต
ความสามารถ และความต้องการของบุคคลนั้นๆ

โดยสรุป
การแนะแนวงานอาชีพในโรงเรียนที่ยึดหลักสาคัญมีลกั ษณะของกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมงานอาชีพต้องสร้างความสนใจและการตัดสินใจเกี่ยวกับงานอาชีพตามช่วงเวลานั้นๆ
เพราะความสนใจและการตัดสินใจเกี่ยวกับงานอาชีพเปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยน
2. กิจกรรมงานอาชีพต้องหลากหลายและสอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียน
3. กิจกรรมงานอาชีพต้องเกิดการปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติ โครงงานอาชีพ หรือการจาลองการทางานด้านอาชีพ เป็นต้น
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การจัด
กจกรรม

แนะแนว
งานอาชีพ

การแนะแนวงานอาชีพ
มีงาน 2 ลักษณะ ดังนี้



การบริการ เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

อาชีพของนักเรียน มีภาระงานดังนี้
1) บริการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โดยจัดให้มี
การประเมินตนเองด้านอาชีพ วิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์
งาน เพื่อให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจความสามารถ ความถนัด หรือ
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพของตนเอง
2) บริการข้อมูลและสนเทศด้านอาชีพ โดยให้
ศิษย์เ ก่ ามาเล่าประสบการณ์ง านอาชีพ จัดนิท รรศการงาน
อาชีพ ศึกษาแหล่งเรียนรู้อาชีพต่างๆ ศึกษาต้นแบบผู้สาเร็จใน
อาชีพต่างๆ ให้หน่วยงานวิชาชีพต่างๆ มาแนะแนวด้านอาชีพ
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนรู้จัก ชอบ ตัดสินใจเลือก และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพต่างๆ
3) บริการให้คาปรึกษา โดยการกระตุ้น แนะนา
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกงานอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
4) บริการจัดวางตัวให้เหมาะสมกับอาชีพ โดย
จัดให้ นัก เรียนได้ฝึก งาน แสดงบทบาท ท าโครงงานอาชี พ
ทดลองงาน หารายได้ระหว่างเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทางาน
อาชีพ ที่ ส อดคล้อ งกั บ ประสบการณ์ และเป็ นการเพิ่ม พู น
ทักษะและความสามารถในการทางานอาชีพนั้นๆ มากยิ่งขึ้น
5) บริ การติดตามและประเมิ นผล โดยสังเกต
และตรวจสอบก่อน ระหว่าง และหลังการทางานอาชีพของ
นักเรียน เพื่อช่วยเหลือ กระตุ้น แนะนาซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิด
ความมั่นใจและประสบความสาเร็จในการทางานอาชีพ



การจัดกิจกรรม เป็นงานที่บูรณาการผ่านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ ตามหลักสูตร รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ความรู้
และประสบการณ์ ไปใช้ในการท างานอาชีพ เช่น โครงงาน
อาชี พ ค่ า ยอาชี พ มหกรรมอาชี พ แข่ ง ขั น ทั ก ษะอาชี พ
ประกวดผลงานอาชีพต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง อาจจัดได้ทั้งในเวลา
เรียนหรือนอกเวลาเรียน หรือจัดได้ทั้งในหรือนอกห้องเรียน
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กระ วนการ
ดาเนนงาน

แนะแนว
งานอาชีพ

การแนะแนวงานอาชีพ
มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด และเนื่อหาสาระด้านอาชีพ
ของหลักสูตรสถานศึกษา สภาพต่างๆ ของชุมชน ความถนัด
ความสนใจ ทักษะและความสามารถด้านอาชีพของนักเรียน
เป็นรายบุคคล
2. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น และกาหนดเป้าหมาย
การแนะแนวงานอาชีพสาหรับนักเรียน
3. กาหนดกิจกรรมการแนะแนวงานอาชีพให้ครอบคลุม
สภาพความต้องการของสถานศึกษา ชุมชน ทักษะอาชีพของ
นักเรียนโดยมีครู ผูป้ กครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม
4. กาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนว
งานอาชีพของแต่ชั้นปี
5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพ ซึง่ มี
หัวข้อสาคัญดังนี้
1) วัตถุประสงค์
2) การจัดกิจกรรม
3) เวลาจัดกิจกรรม
4) หลักฐานชิ้นงานการทากิจกรรม
5) การประเมินผล
6. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพเป็น
รายชั่วโมง ประกอบด้วย
1) ชื่อกิจกรรม
2) จุดประสงค์
3) เวลา
4) เนื้อหา/สาระ
5) วิธีจัดกิจกรรม
6) สื่อ/อุปกรณ์
7) การประเมินผล
7. จัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพตามแผนทีจ่ ัดกิจกรรม
เมื่อจัดเสร็จมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
8. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน
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สรุป
• ความหมายและความสาคัญของอาชีพ
• จุดเน้นการแนะแนวงานอาชีพ

• หลักการแนะแนวงานอาชีพ
• การจัดกจกรรมแนะแนวงานอาชีพ
• กระ วนการดาเนนงานแนะแนวงานอาชีพ

1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ
กิจกรรมการนิเทศทางไกลด้วยสื่ออิเลคทรอนิคส์ผ่านหน้าเวปเพจ (Web Page) ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เพื่อนิเทศงานการจัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพสาหรับ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนผ่านโครงการ 1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ
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มอบภารกิจ
ต่อไปนี้คงมอบหมายงานให้คุณครูปฏิบัติกิจกรรม...นะคะ
คุณครูออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพสาหรับนักเรียนในปีการศึกษานี้นะคะ
โดยเขียนให้ครอบคลุมหัวข้อตามตารางต่อไปนี้
1)
วัตถุประสงค์

2)
การจัดกิจกรรม

3)
เวลา
จัดกิจกรรม

4)
หลักฐาน
ชิ้นงาน
การทากิจกรรม

5)
การประเมินผล

(คุณครูทาเสร็จไม่ต้องส่ง เก็บไว้ที่โรงเรียนนะคะ)
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดโทรศัพท์มาคุยกันได้

พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

แอน : อรวรรณ ปล้องไหม
แอน : อรวรรณ ปล้องไหม
โทร : 089-468-0650
โทร : 089-468-0650

