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บทคัดย่อ 

เรื่อง   การประเมินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ และแนวทาง 
    การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
    จังหวัดเชียงราย 
ผู้ด ำเนินโครงกำร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ปีท่ีด ำเนินกำร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 การด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ และแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ประเมินโครงการฯ 4 ด้าน ได้แก่ ประเมินสภาวะแวดล้อม  ประเมินปัจจัยน าเข้า  ประเมินกระบวนการ  
ประเมินผลผลิต  2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
โครงการ  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)              
2) โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 3) โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ โดยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามกิจกรรม  
9 กิจกรรม วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ ติดตามภาคสนาม สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง การสังเกต 
และการใช้แบบสอบถาม และการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน  ดูการแสดงผลงานของนักเรียน และน าข้อมูล              
มาด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็นสาระส าคัญน าเสนอเป็นความเรียง 

สรุปผล 
   1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการ พัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดเชียงราย 
  1.1 ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)  
 - ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.30  สถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ครู คิดเป็นร้อยละ 90.00    
 - บริบทของโครงการ ความต้องการ ความจ าเป็นของโครงการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก   
และทุกรายการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  และพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ได้แก่ โครงการ
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่  โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579   
 - ความเป็นไปได้ของโครงการ  โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ
พบว่า รายการที่มีระดับความคิดเห็นของความเป็นไปได้ของโครงการ ฯ มากที่สุด มี ๒ รายการ ได้แก่  ความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรม และ ความชัดเจนของขั้นตอนวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่
การปฏิบัติ   ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นของความเป็นไปได้ของโครงการน้อยที่ สุด  ได้แก่              
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน   
  1.2 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) ด้านความพร้อมของครูผู้สอน พบว่า 
ความพร้อมของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ความรู้     
ความเข้าใจ และการมีทักษะในการดูแลนักเรียน  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ
และการมีทักษะในการวิจัยในชั้นเรียน  ด้านความพร้อมของสื่อ เครื่องมือ และเอกสาร พบว่า ความพร้อม    
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ของสื่อ เครื่องมือ เอกสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของครูตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ สื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ   ด้านความเพียงพอของงบประมาณ  
พบว่า ความเพียงพอของงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก   และพบว่า ความเพียงพอของงบประมาณ อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อรายการ  โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ความเพียงพอของงบประมาณในการพัฒนาครู
และบุคลากร   
  1.3 ผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) พิจารณาจากแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้แก่  
   - ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
   - ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร พบว่า การสนับสนุนของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การสนับสนุนทางวิชาการ  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
   - ด้านการนิเทศติดตามผล พบว่า  การนิเทศ ติดตามผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก             
โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การสรุปผลการนิเทศ ติดตาม  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
การด าเนินงานในการนิเทศ ติดตามผล    
   - ด้านการแก้ปัญหาในการพัฒนา และการใช้หลักสูตร  พบว่า  การแก้ปัญหาในการ
พัฒนาและการใช้หลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การน าผล           
การแก้ปัญหาไปใช้ในการพัฒนางานต่อเนื่อง  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การวางแผนแก้ปัญหา
ร่วมกัน  
  1.4 ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) พิจารณาจาก 1) รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2) เอกสารกรอบหลักสูตร        
ที่แสดงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะหลักสูตรระดับท้องถิ่น หรือหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ      
อย่างน้อย 3 หลักสูตร   ๓) ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 4) ผลการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 5) ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนร่วมจัดท ารูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร  6) เจตคติของนักเรียนต่อการเรียนอาชีวศึกษา     
จากกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ปรากฏผล ดังนี้   
   1.4.๑. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย ปรากฏตามแผนภาพ 
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 จากแผนภาพ  รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย มีแนวทาง คือ 1) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดมุม
ประสบการณ์ในระดับประถมศึกษา จัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมหรือหลักสูตรระยะสั้นในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
เตรียมวิชาชีพ (ตวช.) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนต่ออาชีวศึกษา (ปวช.)  
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดแผนการเรียนทวิศึกษา เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าเรียนต่อ
อาชีวศึกษา (ปวส.) ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 
    1.4.2 กรอบหลักสูตรที่แสดงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น หรือหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ ของสถานศึกษา ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์           
๒) โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  ๓) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (วิทยาประสาท)  เป็นไปตามเกณฑ์        
ที่ก าหนด คือ โรงเรียนร่วมโครงการมีเอกสารหลักสูตรในลักษณะหลักสูตรระดับท้องถิ่นหรือหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อย่างน้อย ๑ หลักสูตร เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    1.4.๓  ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง จังหวัด
เชียงราย เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ครบทุกกิจกรรม/ทุกแผนงาน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด คือ มีการนิเทศตามที่ก าหนดไว้ในแผน 85% 
    1.4.4 ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  โดยในภาพรวมจ านวนครูที่เข้า
ร่วมโครงการมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพทุกคน คิดเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ  
มีการนิเทศตามที่ก าหนดไว้ในแผน 85%  
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   1.4.๕  ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมจัดท ารูปแบบ และแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร  โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  และพบว่า  1) ด้านเนื้อหา ในภาพรวม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ ส่วน
รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความรู้ความเข้าใจก่อนการสัมมนา  2) ด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู้        
ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสร้างบรรยากาศในการ
สัมมนา  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น  3) ด้านสถานที่/
ระยะเวลา/อาหาร ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่และ
สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ระยะเวลาในการสัมมนา มีความเหมาะสม    
4) ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดสัมมนา ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที ่  
   - ความคิดเห็นอ่ืน ๆ และข้อเสนอแนะ  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และประสบการณ์
สามารถน าไปใช้ในโรงเรียนได้มากยิ่งขึ้น ขอชื่นชมผู้บริหาร ทีมงานครูบุคลากรที่จัดหลักสูตรได้ดีเยี่ยม  ควรจัด
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ควรเปิดโอกาสให้ทางอาชีวศึกษาได้น าเสนอ
ผลงาน และการจัดการบริหารเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและทางอาชีวศึกษา เป็นอย่างไรบ้างจะดียิ่ง  อยากให้
จัดจ าหน่าย Pre-credit  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเชื่อมโยงในระดับ ปวช., ปวส.  การน าเสนองาน
วิชาการ ควรยืดหยุ่นด้านเวลา เพราะหากติดที่เวลา ความรู้จะไม่เกิด รีบเร่งเวลาในการน าเสนอเกินไป เสียดาย
ความรู้ ประสบการณ์ดี ๆ จากโรงเรียน ควรเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น ซักถาม 
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูอย่างเต็มที่ ระยะเวลาในการจัดงานน้อยเกินไปควรเพ่ิมเวลา 
   1.4.6 เจตคติของนักเรียนต่อการเรียนอาชีวศึกษาจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา    
จังหวัดเชียงราย  
   - ข้อมูลการสัมภาษณ์  จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการสัมภาษณ์ มีจ านวน ทั้งหมด 60 คน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ จ านวน 20 คน โรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภู
วิทยาประสาท) จ านวน 20 คน  และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จ านวน 20 คน  นักเรียนทุกคนเป็นนักเรียน
ที่ก าลังเรียนในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย  สัมภาษณ์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยคณะศึกษานิเทศก์
จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แบ่งทีมสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ทีม แต่ละทีมด าเนินการสัมภาษณ์ 
ทีมละ 1 โรงเรียน  จากการสัมภาษณ์ เจตคติของนักเรียนต่อการเรียนอาชีวศึกษาจากกิจกรรมการเรียนรู้    
ตามรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษาจังหวัดเชียงราย พบว่า 

ด้านความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียน   
1) การเรียนอาชีวศึกษาเป็นสิ่งที่ดี น่าสนใจ ชอบเรียน เพราะได้เรียนอย่างมีความสุข  

ได้เรียนรู้ อย่างเท่าเทียมกัน เป็นการเรียนรู้ไร้ขีดจ ากัด ได้เรียนรู้และได้ท ากิจกรรมที่แปลกใหม่ ตรงตาม    
ความต้องการของตนเอง และตรงกับสภาพสังคมปัจจุบัน มีรายได้เสริม  มีงานท า มีรายได้ มีเงินเก็บและ
สามารถพ่ึงตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัว ได้ประสบการณ์ ได้ฝึกความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง 
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ และมีทักษะในการท างาน ได้ฝึกตนเองให้มีความสามารถด้านทักษะอาชีพ   



จ 
 

มากขึ้น มีโอกาสมากกว่า จบมาแล้วมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน สร้างอาชีพให้กับตนเอง เป็นการเพ่ิมมูลค่า
วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นหางานท าง่าย แบ่งเบาภาระของครอบครัว สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้     
เป็นการลดการใช้กระดาษในโรงเรียน เป็นการเรียนที่มีความรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุขที่ได้เรียนรู้ด้านอาชีพ 
และได้น าความรู้ไปสอน น้องที่บ้าน ในการเรียนได้ทั้งทักษะการประกอบอาชีพและทักษะทางวิชาการ มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนางาน เช่น ด้านอาหารที่จะต่อยอดต่อไป  

2) หลักสูตร หรือ โครงการฯ  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดเวลา      
ท าให้เราไม่เบื่อในการเรียน  

3) โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอาชีพหลายอย่าง  ได้เรียนรู้อาชีพเสริม สามารถน าไป 
ประกอบอาชีพได้  ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านทักษะอาชีพ เช่น การปลูกผัก  การปักผ้า 
ที่เป็นลวดลายของชาวอาข่า ท าขนมต่าง  ๆท าอาหารประเภทของคาว  การท าเครื่องดื่มต่าง ๆ  เช่น น้ าชาเขียว 
กาแฟ โกโก้ คุกกี้ กล้วยบวชชี การตัดเย็บเสื้อผ้า เริ่มอ่านหนังสือ แฟชั่น การปั้น การเชื่อม การจักสาน        
(พัด โต๊ะ เก้าอ้ี) การแกะสลักผลไม้ การเรียนคอมพิวเตอร์ ตัดต่อ วีดีโอ ท าเกียรติบัตร สร้างเว็บไซต์ การต่อ
สายแลน ด้านเกษตรกรรม  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไกสาหร่ายน้ าจืดจากแม่น้ าโขง การผลิตแปรรูปเป็นคุกกี้ 
ได้ฝึกคิดจากการได้ท าบัญชีสรุปยอดสินค้า จ าหน่ายในโรงเรียน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และ     
อนาคตได้  

4) ผู้ปกครองของนักเรียนสนับสนุนให้เรียนสายอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและ 
ผู้ปกครองครอบครัวให้การสนับสนุน 

5) ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ จัดกิจกรรมด้านอาชีพต่าง  ๆครูสอนให้นักเรียน           
มีประสบการณ์ในการท างาน มีรายได้ระหว่างเรียน เป็นประสบการณ์ระหว่างเรียน และยังมีรุ่นพ่ีที่เคยเรียน   
ไปแล้วให้ค าแนะน าในการท างานด้วย 

6) ได้รับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่าง  ๆเช่น ช่วงหน้าฝนต้นไม้จะเน่า ต้องท าอย่างไร  
จึงท าให้ได้ประสบการณ์ตรง 

7) มีความรู้พื้นฐาน และทักษะอาชีพในการน าไปเรียนต่อสายอาชีพได้ มีความเชื่อว่า 75%  
จะมีโอกาสประกอบอาชีพที่ได้เรียนไป มีโอกาสได้เรียนในสิ่งที่ชอบ 

8) เรียนอาชีพนั้นได้เรียนรู้วิชาอ่ืน  ๆควบคู่ไปด้วย เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ ทดลอง 
การท าสูตรอาหาร ได้ออกแบบหีบห่อบรรจุภัณฑ์ท าอาหาร และได้น าไปจ าหน่วยในโรงเรียน ชอบเรียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพราะได้ออกแบบจดหมาย ท าบัญชีพ้ืนฐาน เขียนโปรแกรมเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ชอบท าอาหารด้วย 

9) นักเรียนมีความรู้ความสามารถสอนนักเรียนรุ่นน้องได้  สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
เรื่องการท าขนมให้กับชุมชน และส่งเสริมคนที่ได้รับการถ่ายทอดกับตนเองน าไปต่อยอดให้คนอ่ืนๆ 

ด้านความสนใจในการเรียนต่อสายอาชีพและการประกอบอาชีพ   
๑) เรียนต่อสายอาชีพ ท าให้เรารู้เรื่องอาชีพมากขึ้น สามารถน าอาชีพมาท าในชีวิตประจ าวัน 

ได้ และมีทักษะในการเรียนอาชีพด้วย  
๒) การเรียนต่อสายอาชีพ มีความส าคัญต่อโลกปัจจุบัน สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ใน 

อนาคต และมีทักษะในอาชีพที่มั่นคงได้ 
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๓) อยากเรียนต่ออาชีวศึกษาเนื่องจากชอบออกแบบ และให้ความคิดสร้างสรรค ์
๔) อยากเรียนสายอาชีพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หางานง่าย 
๕) สนใจกับการเรียนอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก สนใจที่จะเรียนต่อด้านสายอาชีพ และ 

มีความเชื่อว่าเมื่อจบออกมาแล้วจะสามารถประกอบอาชีพได้ 
๖) ผู้ปกครองเห็นด้วยที่จะให้ลูกของตนเองเรียนต่อด้านสายอาชีพ 
๗) อนาคต เมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วจะไปเรียนสายอาชีพ  ผู้ปกครองเห็นด้วยที่จะ 

เรียนอาชีพ   
ด้านสถาบันที่จะศึกษาต่อสายอาชีพ หรือกิจการ/อาชีพที่ต้องการ   
๑) เรียนต่อสายอาชีพที่อาชีวศึกษาเชียงราย 
๒) อาชีพการท าร้านกาแฟ 
๓) เปิดร้านอาหารที่มีอาหารอย่างหลากหลาย และขายเครื่องดื่มประเภทชา  กาแฟ 
๔) ร้านออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าของตนเอง (ดีไซน์เนอร์) 
๕) ผู้ปกครองสนับสนุนเพราะมีคุณแม่ประกอบอาชีพเย็บผ้า 
๖) มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์ /ต้องการเรียนต่อด้านคอมพิวเตอร์ –อยากเรียนสาย 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๗) สถานที่ที่สนใจจะไปเรียนคือที่ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีที่จังหวัดล าปาง 
๘) ด้านการการท าขนมเค้ก และการปักผ้าของชนเผ่าม้ง และมีความคิดที่จะผลิตสินค้า 

ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองจากงานฝีมือในการปักผ้า และในอนาคตคิดจะมีร้านค้าเป็นของตนเอง 
๙) จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะเรียนต่อที่  S&P ของ CP เนื่องจากเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย  

จบออกมาแล้วมีงานท า 
๑๐) เรียนที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สายสามัญศึกษา เพราะอย่างเป็นไกด์น าเที่ยว 
๑๑) ท าขนมส่งขายร้านค้าในชุมชนและต่างถิ่น เปิดร้านเป็นของตนเอง สิ่งที่ชอบในโรงเรียน 

ได้แก ่ การท าเครื่องดื่มเช่น กาแฟ ชาเขียว ชาเย็น โกโก้ โอวัลติน 
๑๒) การออกแบบการท าขนมหรืออาหารเป็นของตนเองโดยใช้ชื่อว่า “ มาลีเวอร์ ” และจัด 

จ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ต และมีการท าขนมอย่างอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น กล้วยฉาบ กล้วยเชื่อม อนาคตจะขยายตลาด
ไปยังสาขาอ่ืน  ๆทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

๑๓) จะผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายเป็นของตนเอง   
๑๔) เปิดร้านอาหารเป็นของตนเอง 
๑๕) จะเลือกเรียนต่อที่วิทยาอาชีวศึกษา หรือวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก   
๑๖) อยากมีธุรกิจเกี่ยวกับการท าขนม หรือเปิดร้านขายกาแฟ เป็นของตนเอง 
๑๗) อนาคต คิดจะเปิดร้านขายขนมเป็นของตัวเอง และได้วางแผนการเรียนในอนาคตคิด 

ที่จะเรียนต่อด้านอาชีพที่กรุงเทพมหานคร  
๑๘) จบแล้วอยากเรียนต่ออาชีวศึกษาจะไปเรียนคหกรรม 
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ด้านความคิดเห็น/ความสนใจในการเรียนอ่ืน ๆ    
๑) มีเป้าหมายชีวิต คือ การเรียนต่อระดับสูงขึ้นหรือเฉพาะทาง 
๒) จะหาประสบการณ์หลังเรียนจบ 
๓) นักเรียนยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนที่ไหนดีระหว่างสายสามัญศึกษา และอาชีวศึกษา  

เพราะในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีสถาบันอาชีวศึกษาใดเข้าไปแนะแนวที่โรงเรียน  
๔) นักเรียนตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อสายสามัญศึกษามากกว่า เพราะอยากมีอาชีพเป็นครู 
๕) สนใจที่จะเรียนสายสามัญศึกษามากกว่าอาชีวศึกษา 
๖) จะเรียนต่อสายสามัญศึกษา เพราะผู้ปกครองสนับสนุนให้เรียนด้านนี้  
๗) นักเรียนยังไม่แน่ใจว่าตนเองชอบอาชีพอะไร มีหลายอาชีพที่ชอบ เช่น อาชีพทางช่าง   

ตอนนี้ตัดสินใจที่จะเรียนสายสามัญศึกษาไปก่อน หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่อยตัดสินใจอีกทีว่า           
จะไปทางไหน 

 2. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ    
  ด้านปัญหา อุปสรรค   
  1) ท าให้การเรียนวิชาอ่ืนมีเวลาเรียนลดน้อยลง เพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมวัสดุในการ
เตรียมอาหาร  
  2) อยากให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่สามารถเรียนต่อในระดับสูงได้ 
  3) มีบางครั้งที่เบื่อไม่อยากท า เพราะเหนื่อย เมื่อย เนื่องจากต้องยืนเป็นเวลานาน  
  4) อุปกรณ์การเรียนเย็บผ้ามีจ ากัดต้องเสียเวลารอคิวจากเพ่ือน 
  5) เครื่องมือ  อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านอาชีพ 
  6) สภาพปัญหาภูมิอากาศไม่เอ้ือ  อ านวย (ในบางฤดู  เช่น ฤดูฝน) 
  7) นักเรียนมีการย้ายถิ่นที่อยู่ปล่อย  เนื่องจากตามผู้ปกครอง 
  8) นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์  ปัญหาการสื่อสารด้านภาษา 
  9) ปัญหาความยากจนของนักเรียน  ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้ทุกครั้ง  
เนื่องจากต้องไปช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพ 
  10) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน 
  11) แหล่งเรียนรู้หรือสถานที่ฝึกประสบการณ์ไม่ เอ้ืออ านวยเท่าที่ควรโรงเรียนยังขาด
ห้องปฏิบัติการทางอาชีพ  เฉพาะทาง  เช่น  ห้องส าหรับช่างเชื่อมอุตสาหกรรม  ห้องโรงแรม  ห้องเก็บอุปกรณ์
การเกษตร  โรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยพานักเรียนไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่มีในชุมชน  และใช้สถานที่บริเวณ
โรงเรียนเป็นห้องปฏิบัติการแทน  เช่น  ห้องประชุม  เป็นต้น 
  ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ  
  1) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ประสบการณ์ กระบวนการคิด มีทักษะ
พ้ืนฐาน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการศึกษาต่อวิชาชีพในหลักสูตรประกาศนียบัตร และอุดมศึกษา
ต่อไป 
  2) โรงเรียนศาสตร์พระราชา ตามรอยพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
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  3) ควรน าวัตถุดิบทางธรรมชาติในท้องถิ่นและชุมชน มาเป็นต้นทุนในการวางแผนออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สินค้า บรรจุภัณฑ์ การตลาด การพัฒนารูปแบบสินค้าให้สามารถแสดงต่อสาธารณชนได้           
อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการ           
ของผู้บริโภคและอุปโภค 
  4) ควรสร้างงานจากท้องถิ่นสู่ตลาด น าวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นไป
แปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการรู้อนุรักษ์ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เช่น การแปรรูปสาหร่าย 
(ไก) จากแม่น้ าโขง 
  5) ควรส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน จากงานเส้นสายลายศิลป์ งานผ้าปัก งานหัตถกรรม
การจัดท าชุดรับแขกจากเศษวัสดุ อะไหล่รถ การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การเพาะเลี้ยงไส้เดือน ฯลฯ 
  6) การออกแบบหลักสูตรวิชาชีพ น าเสนอเป็นทางเลือกให้นักเรียนได้เกิดความสนใจ สอดรับ
กับทักษะ ศักยภาพ ความถนัดเฉพาะตน เช่น กิจกรรมการบริการ  กิจกรรมอุตสาหกรรม กิจกรรม digital 
online กิจกรรมหัตถกรรม ศิลปกรรม กิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางการเกษตร ฯลฯ เป็นต้น 
  7) การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ
สอน ในรูปแบบทวิภาคี ทวิศึกษา ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัดในหลากหลายสาขา
วิชาชีพ เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง บัญชี เขียนแบบ ฯลฯ เป็นต้น 
  8) การเชื่อมโยงแนวการเรียนรู้  ประสบการณ์  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต บริษัท ห้างร้าน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประสานผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ 
รายย่อย จัดบริหารจัดการจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางอาชีพที่มีหลากหลายรูปแบบในพ้ืนที่ใช้สอยของ
โรงเรียน เช่น หลักสูตร นักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมน าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" เป็นต้น 
  9)  การใช้ศักยภาพพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ อนุภาคลุ่มน้ าโขง เป็นแรงจูงใจและแสวงหาอาชีพที่
สอดรับกับบริบทและฐานจังหวัด นโยบายด้านคมนาคมขอวรัฐบาล การขนส่งโลจิสติค รถไฟรางคู่ ซึ่งจะมี
ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงเดินทางมาในพ้ืนที่ สภาพคล่อวทางด้านการเศรษฐกิจภูทิภาค ส่งผล
ต่อการสร้างพ้ืนฐานอาชีพใหม่ๆที่สร้างรายได้มั่นคง ความต้องการในตลาดเฉพาะพ้ืนที่ที่ค่อนข้างสูง เช่น 
มัคคุเทศก์ ช่างเชื่อม ช่างอิเลคทรอนิกส์ การบัญชี ช่างซ่อมอากาศยานล าตัวแคบ ฯลฯ เป็นต้น 
  10) อยากให้โรงเรียนส่งเสริมเรื่องการท าอาหารเพ่ือจะได้ประกอบอาชีพการท าอาหาร 
  11) อยากให้โรงเรียนมีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
  12)  จัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น เพ่ือพัฒนาหลักสูตร/ครู บุคลากร/นักเรียน ได้อย่างต่อเนื่อง 
  13)  ควรมีโควต้าจากอาชีวศึกษา เพ่ือให้เด็กมีโอกาสเรียนต่อระดับ ปวช./ปวส. ในหลักสูตร 
ที่นักเรียนสนใจ 
  
 


