สรุปผลการบริหารกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาระบบแนะแนว
ตามโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยง
กับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
--------------------หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็ นกลไกส าคัญสู การพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศชาติจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ นั้น
ประชากรในประเทศตองไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ การจัดการศึกษาจึงควรสงเสริมการเรียนรู้ ซึ่งสามารถ
นาผูเรียนไปสู ความเปนประชากรที่ดีของสังคม มีความรู้ ทักษะ มุมมอง และคานิยม มีความสามารถใน
การแขงขัน มีความรู้ทางเทคโนโลยีและสามารถพึ่งตนเองได ดังนั้น“การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ”
จึงไม่ควรถูกจ ากัดอยู่ในสถานศึกษาเท่านั้น ภายนอกสถานศึกษาก็ ควรดาเนินการเตรียมผู้เรียนให้เป็น
“พลเมือง” ตามวิถีประชาธิปไตย หมายถึง ผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการ
ทางประชาธิ ป ไตยในการด ารงชี วิ ต ปฏิ บั ติ ต นตามกฎหมาย ด ารงตนเป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม โดยมี
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2555)
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้
และการดารงชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันของผู้เรียน
ด้วยภารกิจ หลัก ที่สาคัญของนักการศึกษาที่ไม่อาจขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษา
ให้สามารถดาเนินไปตามแนวคิดดังกล่าวได้ตามลาพัง เมื่อจาเป็นต้องอาศัยภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมมือปฏิบัติเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กลุ่มพัฒนามาตรฐาน
และส่งเสริมเครือข่าย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง มีบทบาทหน้าที่หนึ่ง คือ
การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดทาโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
การจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 โดยดาเนินงานพัฒนา
เครือข่ายจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนของแต่ละจังหวัด รวม ๔ จังหวัด คือ เชียงราย นครปฐม ภูเก็ต และ
อุดรธานี
สาหรับจังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มกี ารดาเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษากับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จัดทาโครงการ
พัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพ
ของจังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อชี้แจงให้คณะกรรมการและทุกภาคส่วนของจังหวัดที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล
และวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและทุกภาคส่วนของ
จังหวัด

3. เพื่อรวบรวมข้อมูล แนวคิดและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการและทุกภาคส่วนของจังหวัด
ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย คณะกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส
และมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จานวนทั้งสิ้น 82 ราย ซึ่งประกอบไปด้วย
1. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
2. นายประทีป จุฬาเลิศ
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
3. นายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ รองผู้อานวยการ สพป. นครปฐม เขต 1
4. นายเจตนา แดงอินทวัฒน์ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
5. น.ส.อินดา แตงอ่อน
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
6. น.ส.อิสริยา น้อมนาทรัพย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
7. นายวีระ ทองประสิทธิ์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
8. น.ส.พิกุล ทรัพย์โชค
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
9. นายสมศักดิ์ เลาหกิจ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
10. นายสมชาย ตะโกพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
11. นางสุพัฎรา นพคุณ
หัวหน้างานแนะแนววิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
12. นายสุวรรณ ม่วงนวล
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
13. นายสันทัด พงศ์พัชราพันธุ์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
14. นางรัชนี จันทรอัมพร
ผู้อานวยการ กศน. เมืองนครปฐม
15. น.ส.ดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
16. นางสมบัติ แก้วมีศรี
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
17. นางสุวรรณี รัตนรอด
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบางเลน
18. นายสมมาตร คงชื่นสิน
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอพุทธมณฑล
19. นายประสิทธิ์ พ้องเสียง รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
20. น.ส.จีรนันทร์ อนันถาจร ผู้อานวยการ กศน. อาเภอดอนตูม
21. นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อานวยการ สพป. นครปฐม เขต 2
22. นางสุกัญญา นาคสุข
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
23. นายพิรุฬห์ พัฒนวงศ์ไทย ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพั ฒนบริหารธุรกิจ
24. นางประดับพร ดาวเรือง ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
25. นางชุติญา หิรัญคุปต์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย สคบศ.
26. นางโสภี อิงคพัฒนกุล
พัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดนครปฐม
27.นางพฤนทารี ทองคา
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
28. น.ส.พรพรรณ ไทรไตรญา รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดตาก้อง
29. นายอาณาจักร สุทธายน แรงงานจังหวัดนครปฐม

30. นายมงคล ลีลาธนากร
ผู้อานวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม
31. นายคานวณ ไพโรจน์สถาพร รองประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม
32. นายสุวรรณ วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองศาลา
33. น.ส.มนกานต์ ทองศุภผล ครูโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
34. นางประนอม ยังศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนนาคประสิทธิ์
35. นางปาจรีย์ รัตนมุนีวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองกะโดน
36. นางณิศราพร นวลกลับ
ครูโรงเรียนวัดวังน้าขาว
37. นางจันทร์เพ็ญ ภาคีสงค์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
38. นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
39. นางสุวรรณา บุญอร่าม
โรงเรียนวัดโพธิ์
40. นายโสภณ บุญยัง
โรงเรียนวัดวังน้าเขียว
41. นางวราพร โพธิมิน
ครูแนะแนว โรงเรียนคงทองวิทยา
42. น.ส.เพ็ญณี สัมนอบ
ครูโรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม
43. นายสุริยน สุทัศน์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด
44. นายพิภพ แก้วประชา
ผู้อานวยการสถานศึกษาเทศบาล 1 บ้านสามพราน
45. นายภาณุวัชร แก้วพงษา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง
46. นางเยาวดี ใจซื่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบารุงวิทยา
47. น.ส.ทัศนีย์ภรณ์ นิ่มทรงประเสริฐ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
48. น.ส.ตวงพร ศรีศักดา
ครู กศน.เมืองนครปฐม
49. นายสถาพร จารัสพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
50. นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม
51. นายพิชิต รุ่งเรือง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสองห้อง
52. นายสมพงษ์ พนมชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
53. น.ส.กัญญาลักษณ์ อภิรักษ์ธาธาร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
54. นางรัชณี เนาวรัตน์
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
55. นางปวริศา บุญรอด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทัพหลวง
56. น.ส.ศิริพร เจียระไนภรณ์ หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
57. นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2
58. นายกัมปนาท มีสวนนิล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีษะทอง
59. นางวิจิตรา ตะโกพร
โรงเรียนราชินีบูรณะ
60. น.ส.สุพรรณี ตรีอัมพร
โรงเรียนวัดบางปลา
61. นายชานาญ ทัดมาลี
โรงเรียนวัดดอนหวาย
62. นางวาสนา สระแพงแก้ว โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
63. น.ส.สาวิตรี เส็งคานนท์
โรงเรียนเทศบาล 5
64. นายปริญญา สุ่มจันยา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร
65. นางสุปราณี อยู่ฤกษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
66. นายสมชาย มียินดี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา

67. น.ส.นวพร สิทธิประทานพร โรงเรียนแหลมบัววิทยา
68. นายสุรินทร์ มีบุญญา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางพระ
69. น.ส.เยาวมาลย์ ปานศรียงษ์ ครูโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
70. นายวาทิต บริสุทธิ์
ครูโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
71. นายเอกชัย ค้าผล
ครูโรงเรียนวัดลาเหย
72. นางภสริญ สระทองนวล โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
73. นางอัมพร ปรีเปรม
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน
74. น.ส.พิชญาภรณ์ อภิสิทธิเนตร ครูโรงเรียนวัดบ่อน้าจื ด
75. นายวุฒิพันธ์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.
นครปฐม เขต 1
76. นางนุชนาถ ศิวเสน
นักวิชาการชานาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 1
77. น.ส.สุกฤตภัทร ใจรื่น
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สพป.นครปฐม เขต 1
78. น.ส.อรทัย ศักดิ์สูง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สคบศ.
79. นางอรวรรณ วงษ์ประคอง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สคบศ.
80. นางสาวธนันดา รังสิกุล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สคบศ.
81. น.ส.นพมาศ นะมาชิต
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สคบศ.
82. น.ส.ณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สคบศ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการ
3. ประชุมคณะทางานดาเนินการ
4. ประสานงานกับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
5. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
6. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม
7. ยืมเงินทดรองราชการ
8. ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
9. จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม เชิงปฏิบัติการ
10. จัดทารายงานผลการประชุม เชิงปฏิบัติการเสนอผู้บริหาร
11. ส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
ระยะเวลาและสถานที่การประชุม
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

งบประมาณ
งบประมาณโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
ผลการดาเนินกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาระบบแนะแนวตามโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียน
ขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2
วั น พุ ธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครปฐม จั ง หวั ด นครปฐม ที่ ป ระชุ ม
มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทาระบบแนะแนว ตามโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียน
ขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม ดังนี้
๑. ควรจั ด ท าแผนการศึ ก ษาที่ มี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น เช่ น แผนการรั บ นั ก เรี ย น
อาชีวศึกษา 3 ปี ว่าในแต่ละปีจะรับนักเรียนเท่าไร เพื่อให้โรงเรียนขยายโอกาสและ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีแผนการส่งนักเรียนเข้าเรียนสายอาชีวศึกษาและสายอาชีวศึกษา
จะได้มีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อนาไปวางแผนได้ในแต่ละปีต่อไป
๒. ควรให้คณะกรรมการอานวยการจัดทาแผนพั ฒนากาลังคนให้อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
๓. ควรส่ งเสริ มบทบาทครูแนะแนวและสนับสนุนข้อมูลด้านอาชีพ เช่น การนาครูไปดู
สถานประกอบการในจังหวัด เพื่อจะได้นามาถ่ายทอดให้เด็กได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
๔. ควรให้คณะกรรมการสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลความต้องการและแยกประเภทของ
ความต้องการให้ชัดเจน
๕. ควรปรับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาและประชาสัมพันธ์สิ่งดี ๆ ที่อาชีวศึกษาทา เช่น
การซ่อมบารุงรถในเทศกาลต่าง ๆ ให้กับประชาชน งานบาเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ
๖. ให้ ส ถานประกอบการหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งประชาสั ม พั น ธ์ / ให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้
นักเรียนและผู้ปกครองเห็นว่าการเรียนสายอาชีวศึกษามีประโยชน์ มีรายได้ระหว่าง
การเรี ย นอย่ า งไร รว มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก ประสบการณ์ จ ริ ง ใน
สถานประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการพิจารณารับเป็นพนักงานต่อไป
๗. ควรปรั บ ทั ศ นคติ ข องผู้ ป กครองให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องการเรี ย นในสาย
อาชีวศึกษา ว่าเรียนจบมาแล้วมีงานทาและยังสามารถเรียนได้จนถึงขั้นปริญญา
๘. คุณภาพของผู้เรียน ควรให้ผู้เรียนได้ เลือกเรียนได้ตรงตามความถนัดและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เพราะขณะนี้จะ
ก้าวเข้าสู่ ASEAN แล้ว พร้อมทั้งเน้นเรื่องการมีวินัยและจริยธรรม ให้รู้จักรับผิดชอบใน
หน้าที่การงาน
๙. ควรนากรณีตัวอย่างเด็กอาชีวศึกษาที่ประสบผลสาเร็จในชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุขหรือประสบผลสาเร็จในหน้าที่การงาน
๑๐. ควรมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเครือข่ายกันอย่างจริงจัง เสนอให้มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาครูแนะแนวในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558

ผลที่ได้รับจากการประชุม
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ ทราบแนวทางการดาเนินการจัดทาระบบแนะแนวตามโครงการ
พัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพ
ของจังหวัดนครปฐม
2. ได้ข้อมูล การจัดทาระบบแนะแนวสาหรับโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยาย
โอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม
....................................................

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาระบบแนะแนว ตามโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส
และมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
………………………………………….

น

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาระบบแนะแนว ตามโครงการพัฒนาการแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส
และมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

