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สรุปผลการบริหารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องจามจุรี ๒ โรงแรมเมอร์ลินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
--------------------หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็ นกลไกส าคัญสู การพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศชาติจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ นั้น
ประชากรในประเทศตองไดรั บ การศึกษาที่มีคุณภาพ การวางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจสั งคมของประเทศ
จะสามารถครอบคลุ มขอบเขตและสาระส าคั ญมากน อยแคไหน ขึ้น อยู่ กับ คุ ณภาพการศึ ก ษาของคน
ในประเทศนั้ น ๆ ดั ง นั้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อนั ก การศึ กษาไม่ส ามารถด าเนิ น การได้เ พี ย งล าพั ง
ต้องอาศัยภาคประชาสั งคมเข้ามามีส่ว นร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมมือปฏิบัติเพื่อผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะดารงชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันได้อย่างชาญฉลาด ดังนั้น ภารกิจหลัก
ที่สาคัญของนักการศึกษา ไม่ใช่รับรู้หรือเฝ้าดูการเปลี่ ยนแปลงเท่านั้น ต้องเปลี่ยนความคิด กระบวนทัศน์เดิม
และมาเป็น ผู้ น าทางการศึกษาเพื่อการเปลี่ ยนแปลง หาวิธีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาศักยภาพให้ กับ
ผู้ เ รี ย น ร่ ว มกั น แก้ ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น กั บ นั กเรี ย นและเยาวชน ซึ่ ง เป็ น ปั ญหาทางสั งคม เช่ น ยาเสพติ ด
การตั้งครรภ์ การทาแท้งในวัยเรียน การติดเกม และเตรียมผู้เรียนให้เป็น “พลเมือง” ตามวิถีประชาธิปไตย
หมายถึง ผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดารงชีวิต
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกู ลกัน (พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2555) ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สานัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก ารอนุมัติใ ห้ส ถาบัน พัฒ นาครู คณาจารย์แ ละบุคลากร
ทางการศึก ษาจัด โครงการสร้ างและพัฒ นาเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เพื่อดาเนินการพัฒนาผู้นาเครือข่ายจังหวัดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ร่ว มกัน ทั ้ง ภาครัฐ และภาคประชาสัง คมให้เ กิด การเปลี ่ย นแปลงทางสัง คมและการจัด การเ รีย นรู้
จานวน ๔ จังหวัด คือ เชียงราย นครปฐม ภูเก็ต และอุดรธานี โดยจังหวัดภูเก็ตมีแนวทางส่งเสริมการจัด
การศึกษาและการแก้ปัญหาทางสังคมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดในเรื่อง การพัฒนาการแนะแนว
โรงเรี ย นขยายโอกาสและมั ธ ยมศึ ก ษาที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ อาชี ว ศึ ก ษาและผลิ ต ภาพของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ซึ่งจั ด ให้ มี การประชุ มเพื่อ น าเสนอแนวคิ ด การส่ ง เสริม การแก้ปั ญหาสั งคมของนักเรี ยนและเยาวชน
รวมทั้ง วิธีดาเนินโครงการร่วมกันกับ สถาบัน พัฒ นาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาหรับ การดาเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ การพัฒนาผู้นาเครือข่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาที่เชื่อมโยง
กับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดภูเก็ต นั้น สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตและทุกภาคส่วนของจังหวัด
ประกอบด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ตัวแทนผู้ปกครองและสื่อมวลชนของจังหวัดภูเก็ต
ได้กาหนดจัดการประชุมร่วมกับสถาบันฯ เพื่อ รับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น

2
เสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยง
กับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ กันยายน 2558 ณ ห้องจามจุรี ๒
โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาครูแนะแนวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการแนะแนว
เพื่อการประกอบสัมมาชีพ
๒. เพื่อการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และมีคุณภาพ
๓. เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความสาคัญของวิชาชีพและโอกาสในการศึกษาของ
นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต
ผู้เข้าประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และ
ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย
๑. คณะทางานจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
๑.๑ ประธานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
๑.๒ ผู้แทนหอการค้าจังหวัด
๑.๓ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
๑.๔ คณะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดภูเก็ต
๑.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
๑.๖ ผู้แทนการท่องเที่ยวจังหวัด
๑.๖ ผู้แทนครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา
๑.๗ ตัวแทนผู้ปกครอง
๑.๘ สื่อมวลชน
๒. ผูแ้ ทนจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๒ คน
2.๑ นางชุติญา หิรัญคุปต์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
2.๒ นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ระยะเวลาและสถานที่การประชุม
วันที่ ๑๙ กันยายน 2558 ณ ห้องจามจุรี ๒ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
วิทยากรดาเนินการประชุม
1. นายบัณฑูร ทองตัน
๒. นายอดิศักดิ์ ชัชเวช
๓. ดร.ประสงค์ สังขะไชย
๔. นายจรัล ส่างสาร
๕. นายมนัส ชิณการณ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๘ และประธาน
สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ที่ปรึกษาสภาการศึกษาภูเก็ต
เลขาธิการหอการค้าจังหวัด
ประธานชมรมผู้ปกครอง
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๖. นายสุกฤษ โกยอัครเดช
๗. นายคัมภีร์ นิลวรรณ
๘. นายมนตรี ทันนะสังข์
๙. นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์

กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
รองผู้อานวยการเทคนิคภูเก็ต
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
ผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

ผลการประชุม
การประชุมปฏิบัติการมีการนาเสนอแนวคิดและวางแผนพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส
และมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดภูเก็ต : เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
2558 ณ ห้องจามจุรี ๒ โรงแรม ภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้
๑. สภาการศึก ษาจัง หวัด ภูเ ก็ต จะยึด ระบบการศึก ษาเป็น พื้น ฐานในการพัฒ นาคนของ
ภูเ ก็ต โดยจัด สร้างเครือข่า ยและทาเนียบครูแ นะแนวกับ ทุก สถานศึก ษาของจัง หวัด ในการเตรียมคน
ของภูเก็ตให้มีความอยู่รอดอย่างภาคภูมิ
๒. ดาเนินการจัดทาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา
ตอนต้นของจังหวัด โดยแบ่งขั้นตอนการแนะแนว ดังนี้
๒.๑ การแนะแนวนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑) ให้เป็นไปเพื่อให้รู้จักพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และต้นทุนทางปัญญาของตนเอง
๒.๒ การแนะแนวนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒) ให้เป็นไปเพื่อปรับทัศนคติ
เชิงบวก พัฒนาอาชีพ และสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน
๒.๓ การแนะแนวนั กเรี ยนในระดั บมั ธ ยมศึ กษาตอนต้ น (ม.๓) ให้ เ ป็ น ไปเพื่ อ ให้ เ กิ ด
จุดเปลี่ยนในการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพที่เชื่อมโยงกับการเรียนของตนเอง และเพื่อเป็น
ต้นทุนในการตัดสินใจของตนเองและผู้ปกครอง
๓. จัดตั้งศูนย์แนะแนว ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ทาหน้าที่ส่งเสริมและช่วยเหลือครูแนะแนว
ของจังหวัด โดยมี สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัด
ภูเก็ตเป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
๔. สภาการศึกษาจังหวัดและภาคประชาสังคมร่วมกันดาเนินการพัฒนาระบบและรูปแบบให้
การแนะแนวมีคุณภาพเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและการปรับเปลี่ยนทิศทางอนาคตของจังหวัด
๕. จั ด ท าเอกสารประชาสั ม พั น ธ์ ร ะบบการแนะแนวเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้นและโลกแห่งการทางาน
ผลการประเมินความพึงพอใจการดาเนินงานโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คณะทางานได้มีการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แบบประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
ด้านเนื้อหาและกิจกรรมการพัฒนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ข้อเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ(X 4.23, S.D. = 0.61) และด้านระยะเวลากับ
กิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ (X 4.05, S.D. = 0.61)

4
ด้ า นผู้บ ริ ห ารโครงการ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ความพึง พอใจอยู่ ในระดับ มากทุ กข้ อ
ด้านให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ (X 4.24 S.D. = 0.๕๔) และด้าน
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการดาเนินการพัฒนาได้ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (X 4.09, S.D. = 0.๕๕)
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ด้านการให้บริการด้วยความเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ( X 4.29, S.D. = 0.๕๕)
และด้านความชัดเจนของการติดต่อประสานงาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ( X 4.03, S.D. = 0.๗๓)
ความพึงพอใจต่อโครงการในด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ด้านสถานที่ดาเนินการพัฒนามีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ( X 4.2๕,
S.D. = 0.๕๗) และด้านอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ( X 4.19,
S.D. = 0.๕๙)
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. เนื้อหาในช่วงเช้า ควรมีเพิ่มมากกว่านี้
2. ควรจัดโครงการแบบนี้ต่อเนื่องทุก ๆปี
3. การประชาสัมพันธ์ไม่สานกับเครือข่าย
4. ควรมีประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
5. ควรมีการพบปะเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้
6. ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพในตัวโครงการมากขึ้น เช่น นักเรียนที่ประสบ
ความสาเร็จแล้ว เป็นต้น
๗. ครูแนะแนวทุกท่านเห็นความสาคัญของการส่งเสริมนักเรียนสู่โลกของงานอาชีพ เพราะจะทาให้
นักเรียน มีทักษะในการทางาน จบแล้วมีงานทา แต่อุปสรรคที่พบคือ ทัศนคติของผู้ปกครอง และแนวคิด
ของผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านมองว่าหากจานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อน้อยกว่าเดิมก็จะโทษการแนะแนว
ของครูแนะแนว ทาให้ครูแนะแนวเกิดความลาบากใจมาก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. คณะท างานได้ รั บ ทราบแนวทางการให้ ความรู้ ความเข้ าใจ และเทคนิ ค การเป็ น
ครูแนะแนวในสถานศึกษากับนักเรียนของจังหวัดภูเก็ต
๒. ผู้เข้าร่ว มประชุม จากหน่ว ยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม
มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ในการพัฒนาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในสายวิชาชีพ ของนักเรียน
๓. ผู้ปกครองและนั กเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและมีโ อกาสให้
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพ เพิ่มมากขึ้น
.................................................

5
ภาพถ่ายกิจกรรม

คณะวิทยากรสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต กับผู้แทน สคบศ.

สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตดาเนินการประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาสังคม ครูแนะแนว และตัวแทนผู้ปกครอง

คณะทางานแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อพัฒนาการแนะแนวให้เชื่อมโยงกันทั้งผู้บริหาร ครูและสื่อมวลชน

