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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทา ปีงบประมาณ 2564
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน
การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมาย ข้อ 1 กาลังคนมีทักษะที่
สาคัญจาเป็น และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย
และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 1) เร่ง
ผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
กาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้
ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4) ส่งเสริมภาพลักษณ์การ
อาชีวศึกษาเร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 พันธกิจ คือ พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป้าประสงค์ คือ ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและมีงานทา ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ คือ ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ
การอาชีวศึกษา เพื่ออาชีพและการมีงานทา และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2561 - 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคน และ
ชุมชนอย่างทั่วถึง และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป้าประสงค์ ข้อ 4 คือ
ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ จุดเน้น ข้อ 5
คือ การศึกษาเพื่อการมีงานทา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคน สร้าง
ขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด โดยมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ที่ 2 เป้าหมาย ข้อที่ 2) ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 (เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ ร้อยละ 50) ข้อที่ 5) ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะและ
สมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัด
ดังนั้น กิจกรรมแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพจึงมีความสาคัญ โดยให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
และผู้ปกครองได้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ มีค่านิยมเชิงบวก ภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเรียน
สายอาชีพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ ค้นพบความสนใจ ความถนัดของตนเอง และมีความรู้ในโลกกว้างทาง
อาชีพเป็นแนวทางในการเลือกเรียนต่อสายอาชีพได้ตรงกับความถนัดและความสนใจของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพ และวางแผนการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
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ในการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทา
2.3 เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน และครู มีแนวทางเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพให้กับนักเรียนได้ตรงกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของนักเรียน
2.4 เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการดาเนินงานแนะแนว
3. ขอบเขตเนื้อหา
ขอบเขตของการจัดทาคู่มือการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ : กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสาย
อาชีพเพื่อการมีงานทา ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
แนะแนวระดับเขตพื้นที่ คณะกรรมการศูนย์แนะแนวประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะทางาน/ทีมวิทยากรจากสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหาร ครูแนะแนว
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 44 โรงเรียน
4. นิยามศัพท์
4.1 สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมายถึง สถาบันการศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ.) ที่เปิดทาการสอนสายอาชีพในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
และวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง สานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ สานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
4.3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 หมายถึง โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ( ม.1 – ม.3 ) จานวน 44 โรงเรียน ตามบัญชีแนบท้ายภาคผนวก
5. ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษาแนวคิด นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็ จที่ เ กี่ยวข้ อ งกั บ
การแนะแนวอาชีพ
4.2 นาเสนอ แผนงาน โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณดาเนินการ
4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแนะแนวอาชีพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.4 ก าหนดแผนการปฏิ บั ติ ง าน ปฏิ ทิ น แนะแนวอาชี พ เพื่ อ การมี ง านท า ให้ กั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- 3 4.5 ประสานงานกั บ สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และกรรมการแนะแนวของสานักงานเขตพื้นที่ เพื่อร่วมประชุม วางแผน กาหนดการออกแนะแนว และจัดทา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.6 ประสานโรงเรียนที่เป็นจุดศูนย์กลาง สาหรับแนะแนวของแต่ละจุด
4.7 แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียน และผู้ปกครอง เข้ารับฟังการ
แนะแนวอาชีพ โดยกาหนดจุดการแนะแนวเป็นกลุ่มโรงเรียนตามปฏิทิน
4.8 ดาเนินการแนะแนวตามปฏิทิน จานวน 7 จุด ใช้เวลา 7 วัน ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.9 ติดตาม ประเมินผล โดยการสารวจ จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เลือกเรียนต่อ
สายอาชีพ
4.10 รายงานส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน (สพฐ.) ส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน

1.ศึกษาแนวคิด นโยบาย เป้าหมายการดาเนินงาน
2.นาเสนอแผนงาน/โครงการ
3.แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวระดับเขตพื้นที่

M (Management) บริหารจัดการ

C (Coordination) ประสานเครือข่าย

8. ดาเนินการแนะแนวสัญจรตามจุดที่กาหนด 7 จุด
จานวน 7 วัน

P (Perform) ปฏิบตั กิ าร

R (Reporting)

4.ประสานสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ประชุมวางแผน/ กาหนดการแนะแนว/จัดทา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.ประสานโรงเรียนที่เป็นจุดแนะแนว
6.ประสานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส่ง
นักเรียนชั้น ม.3 และผู้ปกครองเข้ารับฟังการ
แนะแนวตามจุดที่กาหนด
7.เชิญทีมวิทยากรจากสถาบันอาชีวศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และกรรมการแนะแนวระดับเขตพื้นที่ ร่วม
ออกแนะแนวและจัดนิทรรศการตามจุดต่างๆ

ติดตามและรายงาน

-

9. ติดตามผลการเรียนต่อของนักเรียนที่จบชั้น ม.3
10. รายงาน สพฐ. สพป.พช.1 สถาบันอาชีวศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- 5 6. การประเมินผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนชั้น ม.3 ร้อยละ 100 มีความรู้
ความเข้าใจในการเลือกเรียนต่อสายอาชีพและ
มีทักษะอาชีพตามความถนัด และความสนใจ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด

- การรายงาน

- แบบรายงาน

- การรายงาน

- แบบรายงาน

3. สถานศึกษา ร้อยละ 100 มีความเข้มแข็ง
- การรายงาน
ในการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

- แบบรายงาน

2 ครูแนะแนว ร้อยละ 100 มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดทา Portfolio และ ID Plan
สาหรับนักเรียน
เข้าใจในโลกกว้างทางอาชีพ สามารถวางแผน
การศึกษาต่อให้นักเรียนและเสริมทักษะอาชีพ
ให้นักเรียนได้

