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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานท า ปีงบประมาณ 2562 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมาย ข้อ 1 ก าลังคนมีทักษะ
ที่ส าคัญจ าเป็น และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย 
และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 1) เร่ง
ผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีตรงตามความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ  2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  3) เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4) ส่งเสริมภาพลักษณ์การ
อาชีวศึกษาเร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1  พันธกิจ คือ พัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป้าประสงค์ คือ ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและมีงานท า ตัวชี้วัด/เป้าหมายความส าเร็จ คือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
พิเศษ การอาชีวศึกษา เพ่ืออาชีพและการมีงานท า  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2561 - 
2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของ
คน และชุมชนอย่างทั่วถึง และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป้าประสงค์ ข้อ 4 
คือ  ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ จุดเน้น 
ข้อ 5 คือ การศึกษาเพ่ือการมีงานท า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้าง 
ขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด โดยมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
ที่ 2  เป้าหมาย ข้อที่ 2) ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50  (เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ ร้อยละ 50)   ข้อที่ 5) ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะและ
สมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัด   
                      ดังนั้น กิจกรรมแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพจึงมีความส าคัญ โดยให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียนและผู้ปกครองได้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ มีค่านิยมเชิงบวก ภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเรียน 

สายอาชีพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 

                    2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้  ค้นพบความสนใจ  ความถนัดของตนเอง  และมีความรู้ในโลกกว้าง

ทางอาชีพเป็นแนวทางในการเลือกเรียนต่อสายอาชีพได้ตรงกับความถนัดและความสนใจของตนเอง มีทัศนคติ

ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และวางแผนการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 
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               2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน มีค่านิยม และเห็นภาพลักษณ์ที่ดี 

ในการศึกษาต่อสายอาชีพเพ่ือการมีงานท า       

               2.3  เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน  และครู  มีแนวทางเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

วิชาชีพให้กับนักเรียนได้ตรงกับความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการของนักเรียน 

          2.4  เพ่ือให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานแนะแนว 

3. ขอบเขตเนื้อหา 

                     ขอบเขตของการจัดท าคู่มือการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
สายอาชีพเพ่ือการมีงานท า ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ 
แนะแนวระดับเขตพ้ืนที่  คณะกรรมการศูนย์แนะแนวประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  คณะท างาน/ทีมวิทยากรจากสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้บริหาร  ครูแนะแนว
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 45 โรงเรียน 
4. นิยามศัพท์ 
  4.1 สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมายถึง สถาบันการศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ.)  ทีเ่ปิดท าการสอนสายอาชีพในจังหวัดเพชรบูรณ์   ประกอบด้วย  
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  
และวิทยาลัยการอาชีพชนแดน  
                     4.2 หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  หมายถึง ส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์  
   4.3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  หมายถึง โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น ( ม.1 – ม.3 )  จ านวน 45 โรงเรียน ตามบัญชีแนบท้ายภาคผนวก 
4. ข้ันตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน 
 4.1 ศึกษาแนวคิด นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงาน  ตัวชี้วัดความส าเร็จที่เกี่ยวข้องกับ 

การแนะแนวอาชีพ 

4.2 น าเสนอ แผนงาน โครงการ  เพื่อขอรับงบประมาณท่ี สพฐ.จัดสรร 

4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแนะแนวอาชีพ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.4 ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ปฏิทินแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 
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  4.5 ประสานงานกับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

และกรรมการแนะแนวของส านักงานเขตพ้ืนที่  เพ่ือร่วมประชุม วางแผน ก าหนดการออกแนะแนว และจัดท า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  4.6 ประสานโรงเรียนที่เป็นจุดศูนย์กลาง ส าหรับแนะแนวของแต่ละจุด 

4.7 แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือเตรียมนักเรียน และผู้ปกครอง เข้ารับฟังการ

แนะแนวอาชีพ โดยก าหนดจุดการแนะแนวเป็นกลุ่มโรงเรียนตามปฏิทิน 

4.8 ด าเนินการแนะแนวตามปฏิทิน  จ านวน 7 จุด ใช้เวลา  7 วัน ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา

จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.9 ติดตาม ประเมินผล โดยการส ารวจ จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เลือกเรียนต่อ

สายอาชีพ 

4.10 รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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                                     แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

บริหารจดัการ 

 

ประสานเครือขา่ย 

สร้างความเข้าใจ 

รายงานผล 

1.ศึกษาแนวคิด นโยบาย เปา้หมายการด าเนินงาน 
2.น าเสนอแผนงาน/โครงการ 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวระดับเขตพื้นท่ี 
 

4.ประสานสถาบันอาชีวศึกษาในจงัหวัด
เพชรบูรณ์   
   และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผน/  
   ก าหนดการแนะแนว/จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
5.ประสานโรงเรียนที่เป็นจดุแนะแนว 
6.ประสานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส่ง 
  นักเรียนช้ัน ม.3 และผูป้กครองเข้ารับฟังการ 

แนะแนวตามจดุที่ก าหนด 
7.เชิญทีมวิทยากรจากสถาบันอาชีวศึกษาใน 
  จังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  และกรรมการแนะแนวระดับเขตพื้นที่ ร่วม 
  ออกแนะแนวและจัดนิทรรศการตามจุดต่างๆ  

 
1. แนแนะแนวแนะแนว 
 8. ด าเนินการแนะแนวสัญจรตามจุดที่ก าหนด 7 จุด 

   จ านวน 7 วัน 

9. ติดตามผลการเรียนต่อของนักเรียนท่ีจบช้ัน ม.3 
10. รายงาน สพฐ.  สพป.พช.1 สถาบันอาชีวศึกษา 

   จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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5. การประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 

1. นักเรียนช้ัน ม.3 ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ

ในการเลือกเรียนต่อสายอาชีพและมีทักษะอาชีพตาม

ความถนัด และความสนใจ 

2 ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 

มีความรู้ ความเข้าใจในโลกกว้างทางอาชีพ สามารถ

วางแผนการศึกษาต่อให้นักเรียนและเสรมิทักษะอาชีพ

ให้นักเรียนได ้

3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาร้อยละ 100 มี

ความเข้มแข็งในการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 

- การรายงาน 

 

 

- การรายงาน 

 

 

 

- การรายงาน 

 

- แบบรายงาน 

 

 

- แบบรายงาน 

 

 

 

- แบบรายงาน 

 

 
6. เอกสารอ้างอิง 
                   -  โครงการ การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
                                                  --------------------------------------------- 
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