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ก

บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชน
ในสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ บริบ ทของพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย ภายใต ก ารขั บ เคลื่ อ นเป า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่ อ 1) ผลการพัฒ นารูปแบบ/แนวทางการ
เสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของ
พื้นที่จังหวัดเชียงราย 2) ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย กลุมเปาหมาย ไดแก
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 21 แหง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมู ล ไดแก แบบนิ เทศติ ดตามการดําเนิ นงาน โครงการการเสริมสรางทั กษะ และประสบการณ ด านอาชี พ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
สรุปผล

1. ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนใน
สถานศึ กษาที่ สอดคลองกั บบริบทของพื้ นที่ จั งหวั ดเชี ยงราย ได กํ าหนดรูปแบบ/แนวทางในการพั ฒนาตาม
โครงการ ซึ่งในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางดังกลาวขางตน ศธจ.ไดกําหนดรูปแบบ ในการพัฒนาไว 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มตนโครงการ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (จังหวัดนํารองโครงการ และงบประมาณ)
กระบวนการ (การประชุมรับฟงแนวทางการดําเนินงาน) และผลผลิต (แนวทางการดําเนินโครงการ)
ระยะที่ 2 ระยะดําเนินโครงการ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (จังหวัดนํารองโครงการ และงบประมาณ)
กระบวนการ (1. คัดเลือกโรงเรียนกลุ มเป าหมาย 21 แห ง 2. ประชุ มชี้ แจงทํ าความเขาใจกลุ มเป าหมาย
3. โรงเรี ยนกลุ มเป าหมาย 21 แห ง ดํ าเนิ นการจั ดกิ จกรรมพั ฒนาผู เรี ยนด านอาชี พ 4. การนิ เทศโดย
คณะกรรมการนิเทศ จาก ศธจ.เชียงราย จํ านวน 3 ครั้ง/โรงเรียน) และผลผลิต (1. สถานศึกษาที่ เขารวม
โครงการ 21 แหง 2. โครงการของสถานศึกษา 21 โครงการ 3. ผลดานการบริหารจัดการ 4. ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และ 5. ผลที่เกิดกับผูเรียน)
ระยะที่ 3 สรุปผลโครงการ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (จังหวัดนํารองโครงการ และงบประมาณ)
กระบวนการ (แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยสถานศึกษา 21 แหง และสรุปผลโครงการในรูปแบบวิจัย) และผลผลิต
(สรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบผลการวิจัย)
2. ผลการใชรูป แบบ/แนวทางการเสริมสรางทั กษะและประสบการณ ดานอาชีพ สําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) ป ง บประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลได ดังนี้
2.1 ด านการดํ าเนิ นงานของสถานศึ กษา มี ส ถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ต ามประเด็ น รายการ
ทั้ง 6 รายการ เฉลี่ยรอยละ 72.22 และรายการที่สถานศึกษาปฏิบัติมากที่สุด ไดแก สถานศึกษา
ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ SDGs
(คาเฉลี่ยรอยละ 100) สวนรายการที่ สถานศึกษาปฏิ บัติไ ดนอ ยที่สุด ไดแ ก สถานศึกษาไดกําหนด
รูปแบบ หรื อคู มื อการจั ดกิ จกรรมอาชี พให ผู เรียน /ผู อื่ นใช ในการเรียนรู (ค าเฉลี่ ยร อยละ 47.62) โดย

ข
สถานศึกษากลุมเปาหมาย ไดจัดกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหกับผูเรียนที่แตกตางกัน
ตามบริบทของสถานศึกษา ไดแก 1) โรงเรียนบานปาซาง (ซางครุณานุสาสน) จัดกิจกรรมการเพาะเห็ด และ
การตัดผม 2) โรงเรียนถ้ําปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมดานอาหารและงานชาง 3) โรงเรียนแมแอบวิทยาคม จัด
กิจกรรมมัคคุเทศกนอยและการปลูกผักอินทรีย 4) โรงเรียนสหศาสตรศึกษา จัดกิจกรรมปลูกเมลอนออรแกนิ
คปลอดสารพิ ษสรางอาชีพ 5) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จัดกิ จกรรมฝกประสบการณ การเลนฟุตบอล การ
ตัดสินกีฬาฟุตบอลจากรากหญาสูกีฬาอาชีพ 6) โรงเรียนบานหัวดอย จัดกิจกรรมนักธุรกิจนอย ยุวเกษตรกรวิถี
พอเพี ยง 7) โรงเรี ยนบ านดู (สหราษฎร พั ฒนาคาร) จั ดกิ จกรรมการเพาะเห็ ดนางฟ า 8) โรงเรี ยนห วยสั ก
วิทยาคม จัดกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟาภูฐานกับตํารับอาหารจากเห็ด 9) โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง จัด
กิจกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ จากกลวย 10) โรงเรียนบานโปงนก จัดกิ จกรรมงานตัดเย็ บ (ผ าสวยด วยมือฉัน)
11) โรงเรียนบานทุงมาน จัดกิจกรรมอาหารวางสรางอาชีพ (Snack for Income) 12) โรงเรียนบานโปงเทวี จัด
กิจกรรมตัดผมเบื้องตนสูอาชีพที่ยั่งยืน 13) โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม จัดกิจกรรมการจัดทําอาหารวาง การ
จัดเครื่องดื่มและการตอนรับและใหบริการ 14) โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรมทําของที่ระลึกจากเครื่อง
รีดรอน 15) โรงเรียนบานรองแช จัดกิจกรรมการออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ Packaging Design 16) โรงเรียน
ชุมชนบ านป ากอดํา จั ดกิ จกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิ ส 17) โรงเรี ยนแมลาววิทยาคม จัดกิจกรรมเกษตร
พอเพียง 18) โรงเรียนปาแดงวิทยา จัดกิจกรรมการทําขนมปงและเคกกลวยหอม 19) โรงเรียนบานดอยชาง
จัดกิจกรรมเปดโลกกวางสรางโอกาสสรางเสนทางสูอาชีพ 20) โรงเรียนริมโขงวิทยา จัดกิจกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑจากผาทอไทลื้อ และ 21) โรงเรียน โรงชางวิทยา จัดกิจกรรมปุยธรรมชาติเพื่อเกษตรที่ยั่งยืน
2.2 ด านการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู สถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ต ามประเด็ น รายการ ทั้ ง 6
รายการ เฉลี่ยรอยละ 73.02 และรายการที่ครูในสถานศึกษาปฏิบัติมากที่สุด ไดแก ครูจัดกิจกรรม
ฝกทั กษะ และประสบการณ ด านอาชี พใหกับ ผูเรีย น (คาเฉลี่ย รอยละ 100) ส วนรายการที่ ครูใน
สถานศึกษาปฏิบัติไดนอยที่สุด ไดแก ครูนํากิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพบรรจุไว
ในหลักสูตร (คาเฉลี่ยรอยละ 57.14) โดยครูในสังกัดสถานศึกษาทุกแหงไดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝ ก
ทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดฝกประสบการณและไดศึกษาเรียนรู โดยสวน
ใหญจะจัดเปนกิจกรรมเสริมในรายวิชาเพิ่มเติมของสถานศึกษา และไดพัฒนาทักษะเบื้องตนใหผูเรียนตอยอด
ฝกเปนอาชีพเสริม และสรางรายไดระหวางเรียนใหแกผูเรียน กอนที่ผูเรียนจะจบหลักสูตรจากสถานศึกษา
2.3 ด านผลที่ เกิ ดกั บผู เรี ยน ผู เรี ยนโดยเฉลี่ ย ร อยละ 92.86 ได รั บการเสริ มสร างทั กษะ
และประสบการณ ด านอาชีพสํ าหรับเยาวชนในสถานศึ กษาที่ สอดคลองกับบริบทของพื้ นที่ จั งหวัดเชียงราย
โดยรายการที่เกิดกับผูเรียนไดมากที่สุด มี 4 รายการ ไดแก ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ
เพิ่ มเติ มนอกเหนื อจากการเรี ยนรูตามหลั กสู ตร ผู เรี ยนมี ความสนใจที่ จะเรียนกิ จกรรมเสริ มทั กษะและ
ประสบการณดานอาชีพที่โรงเรียนจัดขึ้น ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะดานอาชีพ โดยฝกจากประสบการณ
ตรง และไดลงมือปฏิบัติจริง ผูเรียนไดฝกประสบการณดานอาชีพที่สอดคลองกับบริบทในพื้นที่ (คาเฉลี่ย
รอยละ 100) สวนรายการที่เกิดกับผูเรียนนอยที่สุด ไดแก ผูเรียนสนใจที่จะนําทักษะ และประสบการณ
ดานอาชีพที่ไดเรียนรู ไปพัฒนาหรือศึกษาตอเพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคต (คาเฉลี่ยรอยละ 71.42)
โดยผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนื อจากการเรียนรูตามหลักสูตร และสนใจที่จะ
เรียนกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณ ด านอาชีพที่ สถานศึกษาจัดขึ้น เนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูและฝ ก

ค
จากประสบการณตรงที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และความตองการของผูเรียน และนอกจากนี้ยังเปน
การสรางรายไดใหกับผูเรียนในระหวางเรียนอีกดวย
เทคนิค/วิธีการที่ครูแนะแนวใชในการชี้แนะ หรือถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน
เทคนิค/วิธีการที่ครูแนะแนวใชในการชี้แนะ หรือถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน ของสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย มีหลากหลายเทคนิควิธีการ ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. สรางองคความรูและความตระหนั กใหผู เรียนเขาใจตนเองและสิ่งแวดล อม ซึ่งจะทํ าใหผู เรียน
สามารถใชวิจารณญาณ ในการวางแผนในอนาคตที่เหมาะสมกับตัวเอง ไมวาจะเปนการเลือกวิชาเรียน วางแผน
การศึกษาตอหรือประกอบอาชีพเปนบุคคลที่สามารถนําตนเองได
2. ไม ใช วิธี บั งคั บ แต ใช วิ ธี ที่ ให ผู ได รั บการช วยเหลื อได เรี ยนรู ที่ จะช วยตนเอง และได เพิ่ มพู น
ประสิทธิภาพสงเสริมศักยภาพใหแสดงเปนผลประโยชนแกตนเองและสังคม
3. ใหบริการแนะแนวอยางตอเนื่อง การแนะแนวจะไดผลยอมตองอาศัยการเอาใจใสอยูตลอดเวลา
โดยจั ดบริ การอย างต อเนื่ อง ตั้ งแต เล็ กจนโต หรือตั้ งแต เข าเรี ยนจนกระทั่ งจบจากสถานศึ กษา โดยการ
ประสานงานอยางดีระหวางผูปกครองหรือผูรับผิดชอบผูเรียนในแตละระดับ แตละชั้นเรียน
4. ตองคํานึงถึงผูเรียนทุกคน ไมไดชวยเหลือเฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง และเนื่องจากผูเรียนแตละคน
แตกตางกันการใหบริการจึงควรใหเหมาะสมกับแตละบุคคล
5. การบรรยายใหความรู และใชเอกสารแนวทางการเสริมทักษะ และการสรางประสบการณดาน
อาชีพสําหรับนักเรียนประกอบการบรรยาย
6. การสรางสรรคผลงาน มีแนวทางในการสรางชิ้นงานใหเปนแบบอยางใหกับผูเรียน และใหผูเรียน
ไดมีโอกาสในการสรางสรรคผลงานตามความคิดของตนเอง และทําการแนะแนวทางเพื่ อให ผูเรียนสามารถ
นําความคิดสรางสรรคของตนเอง มาใชในการสรางชิ้นงานได
7. การผลิตชิ้นงานของผูเรียน มีการฝกทักษะปฏิบัติ โดยใหผูเรียนไดฝกการใชอุปกรณในทุกประเภท
ของการสรางชิ้นงาน
8. จั ดกิ จกรรมด านทั กษะอาชี พให กั บผู เรี ยน โดยผ านกระบวนการค นคว าทางอิ นเตอร เนต
การรวบรวมขอมูล รวมทั้งการเชิญวิทยากร/ภูมิปญญาทองถิ่น มาใหความรูกับผูเรียน
9. จัดกลุมผู เรียนที่ เขารับการพั ฒนาตามรูปแบบที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ได แก
1) ไมศึกษาตอ 2) ศึกษาตอดานอาชีวศึกษา 3) ศึกษาตอชั้นมัธยมปลาย เปนตน และใชกระบวนการพัฒนา
อาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต
10. นําบุคคลตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพตาง ๆ มาใหความรู และกระตุนให
ผูเรียนสนใจ และอยากทํา และนําผูเรียนไปศึกษาเรียนรูสถานประกอบการจริงตามความสนใจของผูเรียน

ง
ปญหา/อุปสรรคในการทํางาน
1. ปญ หาการประชาสัมพันธโครงการที่ยังไมทั่วถึงชุมชน ทั้ง การประชาสัมพันธกอน และ
หลังการดําเนินโครงการ
2. บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความรู ทักษะและประสบการณดานอาชีพ ทําใหไมเขาใจ
ในรายละเอียดบางสวนจึงไมสามารถอํานวยความสะดวกใหแกวิทยากรไดอยางเต็มศักยภาพ และขาด
ความรูความชํานาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ และการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
3. การดําเนิน งานตามโครงการ เนื่องจากมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานหลาย
หน ว ยงาน ต อ งทํ าแบบบู รณาการระหว างหน ว ยงาน อาจทํ าให เกิ ด อุ ป สรรคในการทํ างาน การ
ประสานงาน และการสรางความเขาใจ
4. ระยะเวลาและความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม
5. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดานอาชีพ
6. การจัดการอบรมชวงนี้ตองมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิท – 19 ทําใหเกิดความไมสะดวก และปฏิบัติกิจกรรมไดไมเต็มที่
7. อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติง านทักษะอาชีพมีจํานวนจํากัด ผูเรียนปฏิบัติง านไดไมทั่วถึง
วัสดุอุปกรณในการสรางผลงาน/ชิ้นงานไมเพียงพอตอการฝกอบรม เนื่องจากราคาแพงมาก ตนทุน
สูงมาก
8. ในกรณีที่ผูเรียนที่มีความประสงคจะนําสิ่งที่ไดเรียนรู/อาชีพที่นาสนใจไปทําตอยอดที่บาน
เพื่อเพิ่มรายไดระหวางเรียน ผูเรียนบางคนไมมีทุนทรัพย และอุปกรณในการทํากิจกรรม
9. ผูเรียนบางคนตองยายถิ่นฐานตามผูปกครอง สงผลใหขาดความตอเนื่องในการเรียน และ
ฝกทักษะอาชีพ
10. งบประมาณไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะและความตองการในการพัฒนา
1. โครงการพัฒนาอาชีพในครั้งนี้ เปนจุดเริ่มตนที่ดี ที่สงเสริมและตอยอดจากกิจกรรมเดิมที่
สถานศึกษาไดดําเนินการอยูแลว หากมีการพัฒ นาแนวทางการดําเนินงาน และรูปแบบที่ใชในการ
ดําเนินงาน บูรณาการหรือสอดแทรกเขากับหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ จะทํา
ให เกิ ด เป น งานปกติ ที่ ส ามารถดํ าเนิ น งานได อ ยา งต อ เนื่ อง และเกิ ด การต อ ยอดที่ เห็ น คุ ณ ค า ของ
กิจกรรมที่สามารถสรางเสริมรายไดระหวางเรียน และนําไปสูการเรียนรูอยางมีความสุขทั้งตอผูบริหาร
ครูผูสอน และผูเรียนตอไป
2. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาความรู ทั ก ษะและ
ประสบการณ ด า นอาชี พ อื่ น ๆ อย า งหลากหลาย เพื่ อ ที่ จ ะสามารถถ ายทอดความรู ทั ก ษะและ
ประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ
3. สงเสริม สนับสนุนอาชีพการพัฒนาทักษะและประสบการณดานอาชีพ ใหแกผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง

จ
4. โครงการนี้ควรไดรับการสนับ สนุนอยางตอเนื่ อง และมีห ลัก สูตรที่ชัดเจน หลากหลาย
สามารถใหผูเรียนไดเลือก และสนใจมากยิ่งขึ้น
5. ตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถตรงกับงาน
6. ตองการอาคารสถานที่ โรงฝกงาน
7. งบประมาณที่สนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
8. ชวงเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม ควรมีการดําเนินโครงการนี้ตอเนื่องทุกป
9. ควรมีกิจกรรมการนําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณของครู และผูเรียนในทุก
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
10. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดอบรม และมีการตอยอด
เพื่อใหผลผลิตนําไปสูตลาดที่กวางขึ้น เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและการมีรายไดระหวางเรียน
11. ควรจัดหา/สนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพของผูเรียนที่มีความประสงคจะนําอาชีพ
ที่ไดเรียนรูไปตอยอดเปนอาชีพเสริมของผูเรียน
12. ควรสรางเครือขายกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาอาชีพใหแกกลุมผูเรียนที่
ไม ไ ด ศึ ก ษาต อ และกลุ ม ผู เรี ย นที่ ส นใจเรี ย นต อ ด า นสายอาชี พ ในวิ ท ยาลั ย การอาชี พ , วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษา, วิทยาลัยเทคนิค และอื่น ๆ ใหแกผูเรียนเพื่อการมีงานทําโดยจัดทําเปนคอรสฝกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อใหผูเรียนไดมีเกียรติบัตร วุฒิบัตรที่เกี่ยวของกับทักษะอาชีพ และประสบการณ
ดานอาชีพ
13. ควรดําเนินโครงการตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางและพัฒ นาทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิตใหกับผูเรียนอยางหลากหลายตามความถนัด และความสนใจ และควรจัดสรรงบประมาณใหมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อความตอเนื่องและพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ฉ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เปน วาระการ
พัฒ นาประเทศระยะ 15 ป (พ.ศ.2559 – 2573) ที่ผูนําประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จํานวน
193 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ไดรวมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผูนํา ใน
เอกสาร “Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development”
เป น การยื น ยัน เจตนารมณ และกํ าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของโลกด านต า ง ๆ ใน 15 ป
ขางหนารวมกัน เพื่อผลักดัน และขับเคลื่อนการแกไขปญ หาในทุกมิติ รวมทั้งสานตอภารกิจที่ยังไม
บรรลุผลสําเร็จภายใตเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวยเปาหมายหลัก 17 ขอ ที่ครอบคลุม
ทั้ง ด านเศรษฐกิจ สัง คม และสิ่ ง แวดลอ ม ซึ่ง เปน สามเสาหลัก ด านการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยืน โดยเฉพาะ
เปาหมายหลักที่ 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 10 เปาหมาย (Target) ที่มุงพัฒนาและ
แกไขโจทยการพัฒ นาการศึกษาของโลกทั้ง โอกาสทางการศึ กษา คุณ ภาพการศึก ษา และปจจัย ที่
สนับสนุนการจัดการศึกษา และการเรียนรูที่มีคุณภาพทุกมิติ ทุกระดับ ทุกประเภท อยางครอบคลุม
ทั่วถึง และเทาเทียม
รั ฐ บาลไทยได กํ า หนดกลไกการขั บ เคลื่ อ นเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในรู ป แบบ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ปลัดกระทรวง ผูแทน
สวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ รวมเปนกรรมการ โดยมีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหง ชาติ (สศช.) เป น ฝายเลขานุก าร และไดมอบหมายใหมีหน วยงานหลักรับผิด ชอบแตล ะ
เปาหมาย ทั้ง 17 เปาหมายหลัก ตั้งแตหวงป พ.ศ.2559 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบหมายให
เป น หนวยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน ในเปาหมายหลักที่ 4
สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียมและสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรูตลอดชีวิต (SDG 4) ทั้งนี้ กพย. ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนที่ตองเริ่มตนจากการดําเนินการในระดับพื้นที่ (Localizing SDGs) โดยมุงเนนใหทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของวิเคราะห และสังเคราะหเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ซึ่งเปนเปาหมายหมายรวมระดับโลก
ใหเปนเปาหมายในระดับประเทศ และระดับพื้นที่ และขับเคลื่อนและดําเนินการตามประเด็น บริบท
ความพรอ มของหน วยงานและภาคสวนตาง ๆ ในพื้น ที่ เพื่ อนํ าไปสู การปฏิบั ติให บรรลุ เปาหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น จากระดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง สํ านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร สํ านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานะฝายเลขานุการหนวยงานหลักในการดําเนินการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่ง ยืน ด านการศึ กษา (SDG 4) รวมกั บภาคี เครือข ายที่ เกี่ ยวขอ งดานการศึก ษา จึ ง ได ตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญ ของการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาสูระดับพื้นที่ ใหสอดคลอง
กั บ ความแตกต า งที่ ห ลากหลายของบริ บ ททางการศึ ก ษา ในป ง บประมาณ พ.ศ.2562 จึ ง ได
ดําเนิ น การโครงการจั ดทํ าฐานขอมู ล และระบบติ ดตามประเมิ น ผลระดับ พื้ นที่ เพื่ อ สนั บสนุน การ
ขั บ เคลื่ อ นเป า หมายของสหประชาชาติ ว า ด ว ยการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ด า นการศึ ก ษา SDG 4 ตั้ ง แต
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ปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยไดดําเนินการสรางการรับรู ความเขาใจในการขับเคลื่อนเปาหมายการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ด า นการศึ ก ษา รว มกั บ สํา นั ก งานศึ ก ษาธิก ารภาคทั้ ง 18 ภาค สํา นั ก บู รณาการ
ยุท ธศาสตรก ารศึ กษา สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โครงการประสานงานการวิ จัย เพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสาหกิจเพื่อสังคมดานการศึกษา และไดคัดเลือกจังหวัดนํารองเพื่อ
การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนดานการศึกษาในระดับพื้น ที่ จํานวน 6 จังหวัด ไดแก
เชียงราย อุด รธานี ลพบุ รี ปราจีน บุรี สตู ล และป ตตานี ซึ่ง ไดกํ าหนดจัด แผนการขั บเคลื่อ น
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นที่ 6 จังหวัดนํารอง ในปงบประมาณ พ.ศ.2563
อยางเขมขน เพื่อใหจังหวัดนํารองทั้ง 6 จังหวัดมีขอมูลสถานการณ แผนการขับเคลื่อน โครงการที่
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ภายใตกรอบเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนดานการศึกษา ตลอดจนใหมี
กลไกการประเมิ น ผลระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ด า น
การศึ ก ษาในระดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ อย างยิ่ ง ต อ การกํ า หนดนโยบาย มาตรการ และการ
ดําเนิน การระดับพื้น ที่ที่คํานึง ถึงความเหมาะสม และบริบทความจําเปน ของแตละพื้ นที่อยางเป น
ระบบ และตอเนื่องโดยอาศัยหนวยงานระดับจังหวัดเปนฐาน
สําหรับจัง หวัดเชียงราย เห็นวาการศึกษามีความจําเปนที่จะตองพัฒ นา เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกและสังคม การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนรูจักคิด
เรียนรู ทํ างาน แกป ญหา สื่อสาร และรวมมือการทํางานได อยางมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต ทักษะอาชี พ
และการดํารงชีพ จึงเปนประเด็นสําคัญและจําเปนอยางยิ่งของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเน นที่ ทั กษะในการให บุ คคลสามารถวิ เคราะห ตนเอง เลื อกอาชี พเพื่ อสนองต อความต องการ
ของตนเอง พิ นิ จพิ เคราะห อาชี พที่ เหมาะสมกั บบุ คลิกภาพของบุ คคล สิ่ งแวดล อม ค านิ ยม และภู มิ หลั ง
ของบุคคลนั้น และจากสภาพปจจุบันที่พบวา ผูเรียนขาดการเรียนรูศักยภาพและวิเคราะหตนเองในดานอาชีพ
ไม สามารถประเมิ นและพั ฒนาทั กษะของตนได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ และขาดความเข าใจในความสนใจ
และความสามารถของตนเองวาตนควรจะเลือกอาชีพใด จึงจะเหมาะสมและตรงกับความตองการ ของตนเอง
จากการวิเคราะห สถานการณ ของจังหวัดเชียงราย และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงราย ป พ.ศ.2562
(ปวี ณา ลี้ ตระกู ล, 2562) พบว า ประชาชนมี การดํ าเนิ นวิ ถี ชี วิ ตที่ เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ มที่ ประชาชน
แตละพื้นที่ประกอบอาชีพในภูมิลําเนาของตนเอง บุตรหลานก็มักจะประกอบอาชีพ และมีทักษะอาชีพตามที่
ครอบครัวของตนเองดํารงชีพอยู แตในสภาวการณปจจุบัน ความสนใจ การปลูกฝงจากครอบครัว ตลอดจน
แนวคิดในการตัดสินใจในเรื่องอาชีพจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณของประเทศ และสังคมในยุคปจจุบัน
แนวโน มของแต ละพื้ น ที่ จะปรั บไปในการเสริ มสร างทั กษะอาชี พที่ เหมาะกั บ งานและการจ างงาน
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น จากขอมูลดังกลาวขางตน ความจําเปนที่ตองเสริมสรางผูเรียนใหมีทักษะการคิด
การเรียนรู และองคความรูที่หลากหลายประการ มีความสามารถในการทํางานได อยางมีประสิทธิภาพ และ
ศักยภาพอยางเต็มเปยม จําเปนตองพัฒนาตนเอง คนหาความสามารถและวิเคราะหตนเอง ตลอดจนเสริมสราง
ทักษะอาชีพที่มีประสิทธิภาพแกตนเองได จึงจะสามารถดําเนินชีวิตไดอยางราบรื่นและมีความสุข สามารถ
นําศักยภาพของตนเองมาใชในการพัฒนาประเทศชาติไดอยางเต็มที่ ทักษะอาชีพเปนทักษะสําคัญที่ควรเรง
เสริมสรางใหกับเยาวชนเพราะเป นทักษะสําคัญจําเปนสําหรับการดําเนิ นชีวิตในสังคมแหงศตวรรษที่ 21
มีความหลากหลายซับซ อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว คนที่ มีทักษะอาชีพดีสามารถที่จะทํางาน
ประกอบอาชีพอิสระและการทํางานในสถานประกอบการใหมีประสิทธิภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน
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เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (SDG 4) ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
กําหนดนโยบาย การขับเคลื่อนกลไกระดับประเทศ ที่คํานึงถึงความเหมาะสมและบริบทความจําเปนของแตละ
พื้นที่ รวมทั้งการกําหนดนโยบาย มาตรการ และการดําเนิ นการระดับพื้ นที่ อยางเปนระบบ และตอเนื่อง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (SDG 4) และสอดคลองกับบริบทของพื้นที่และความตองการในการพัฒนา
ของจังหวัด และกลุมเปาหมายในระดับพื้นที่ ศธจ.เชียงรายจึงไดจัดทําโครงการ การเสริมสรางทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต
การขั บ เคลื่ อ นเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustain Development Goals : SDGs) ป ง บประมาณ
พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อสนองตอการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงค
จากการดํ าเนิ นโครงการเสริ มสร างทั กษะและประสบการณ ด านอาชี พ สํ า หรั บ เยาวชนใน
สถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ.2563 ได กํ าหนด
วัตถุประสงคของการศึกษา ไวดังนี้
1. เพื่อพัฒ นารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตการดําเนินงาน
สํา นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัด เชี ย งราย ได กํ าหนดขอบเขตการดํ าเนิ น งานตามโครงการ
การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบท
ของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
1. ชี้แจงการดําเนินงานโครงการ SDG ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับจังหวัด
เชียงราย
2. พัฒนารูปแบบ/แนวทางการดําเนินโครงการ โดย
- พิจารณาสถานศึกษาเปาหมายในการดําเนินโครงการ จํานวน 21 แหง
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ SDG ในระดับจังหวัด และประชุมปฏิบัติการ
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ
- คณะกรรมการดําเนินโครงการจัดทําเอกสาร/คูมือการดําเนินโครงการและกําหนด
Time Line การดําเนินงาน
- ศธจ.เชียงราย พัฒนาและสรางรูปแบบกลางในการพัฒนาโครงการ
- ศธจ.เชียงราย นํ าเสนอกรอบการดําเนิ นโครงการ SDG ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตอ กศจ.
เชียงราย
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- สถานศึกษานํารอง 21 แหง กําหนดรูปแบบและพัฒนารูปแบบของแตละแหง
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบ/แนวทางของสถานศึกษาแตละแหง
- ศธจ.เชียงราย จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาแตละแหง เพื่อดําเนินกิจกรรมแหงละ
30,000 บาท จํานวน 21 แหง
- สถานศึกษาจะตองจัดกิจกรรมตามที่กําหนดไวในรูปแบบ และคูมือการจัดกิจกรรม
ของตนเองตามระยะเวลาที่กําหนด (โรงเรียนกําหนด Time line ของตนเอง)
4. นิเทศ ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา
- ศธจ.เชียงราย กําหนดคณะนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย 21 แหง
- กําหนดแผน และปฏิทินนิเทศ
- ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบตามแผน/ปฏิทินที่กําหนด
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมในพื้นที่
- ศธจ.เชียงราย นําเสนอผลการดําเนินงาน การขยายรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมของจังหวัด
- สถานศึกษาขยายผลรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม
- เผยแพร นําเสนอ ผลการดําเนินงานผานสื่อตาง ๆ ในพื้นที่และสื่อในสวนกลาง
6. ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
กลุมเปาหมาย
กลุ ม เป า หมาย ได แ ก สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จํ า นวน
21 แหง ซึ่งไดจากการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความสนใจที่จะจัดกิจกรรมฝกทักษะอาชีพ
ใหกับผูเรียน
ตัวแปร

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563
2. ตัวแปรตาม ไดแก
2.2 ผลการพัฒ นารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย
2.3 ผลการใชรู ป แบบ/แนวทางการเสริม สรา งทั ก ษะและประสบการณ ด านอาชี พ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งกําหนดผล 3 ดาน
ไดแก ดานการดําเนินงานของสถานศึกษา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และผลที่เกิดกับผูเรียน
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ระยะเวลา
ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การในครั้ง นี้ กํ า หนดระยะเวลาในช ว งระหวา ง เดื อ นมกราคม
– ตุลาคม พ.ศ.2563
กรอบแนวคิดของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาถึง 1) ผลการพัฒ นารูปแบบ/แนวทางการเสริมสราง
ทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้น ที่
จังหวัดเชียงราย และ 2) ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ
สําหรับ เยาวชนในสถานศึ กษาที่ส อดคลองกั บบริบทของพื้ น ที่จั งหวัดเชียงราย ซึ่ง ได นําเสนอเป น
กรอบแนวคิดของการศึกษา ดังนี้
1. การขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ดาน
การศึกษา (SDG 4)
2. ทักษะและประสบการณ
ดานอาชีพ
3. ทักษะของเยาวชนใน
ศตวรรษที่ 21

ผลการใชรูปแบบ/แนว
ทางการเสริมสรางทักษะ
และประสบการณดาน
อาชีพสําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาที่สอดคลอง
กับบริบทของพื้นที่จังหวัด
เชียงราย

ผลการใชรูปแบบ
ปรากฏผล 3 ดาน ไดแก
1. ดานการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา
2. ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
3. ผลที่เกิดกับผูเรียน

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการพัฒนารูปแบบ
นิยามศัพทเฉพาะ
รูปแบบ /แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทของจังหวัดเชียงราย หมายถึง กิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น
เพื่อเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน ซึ่งกําหนดไว 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ประกอบดวย
- ปจจัยนําเขา (Inputs) ไดแก 1) จังหวัดนํารองโครงการ 2) งบประมาณ
- กระบวนการ (Process) ไดแก การประชุมรับฟงแนวทางการดําเนินงาน
- ผลผลิต (Outputs) ไดแก แนวทางการดําเนินโครงการ
ระยะที่ 2 ประกอบดวย
- ปจจัยนําเขา (Inputs) ไดแก 1) จังหวัดนํารองโครงการ 2) งบประมาณ
- กระบวนการ (Process) ไดแก 1) คัดเลือกสถานศึกษากลุมเปาหมาย 21 แห ง
2) ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกลุมเปาหมาย 3) สถานศึกษากลุมเปาหมายดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานทักษะอาชีพ 4) การนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศ
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- ผลผลิต (Outputs) ไดแก 1) สถานศึกษาเขารวมโครงการ 21 แหง 2) โครงการ
ของสถานศึกษา จํานวน 21 โครงการ 3) ผลการนิเทศตามเครื่องมือนิเทศ
ระยะที่ 3 ประกอบดวย
- ปจจัยนําเขา (Inputs) ไดแก 1) จังหวัดนํารองโครงการ 2) งบประมาณ
- กระบวนการ (Process) ได แก 1) แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยสถานศึ กษา 21 แห ง
2) สรุปผลโครงการในรูปแบบวิจัยโดยคณะทํางาน
- ผลผลิต (Outputs) ไดแก สรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบผลการวิจัย
ผลการใช รูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทั กษะและประสบการณ ดานอาชี พ สํ าหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย หมายถึง ผลของการจัดทํา
แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพใหแกเยาวชน ที่สถานศึกษากลุมเปาหมาย
แตละแหงตางกําหนดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน ซึ่งไดกําหนดไว
3 ดาน ไดแก 1) ดานการดํ าเนิ น งานของสถานศึกษา 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรีย นรู และ
3) ผลที่เกิดกับผูเรียน
ดานการดําเนินงานของสถานศึกษา พิจารณาจากประเด็นตาง ๆ ไดแก 1) สถานศึกษาได
จัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒ นาการเรียนรูภายใตโครงการ SDG
2) สถานศึกษาไดพัฒ นากิจกรรมตามโครงการ SDG โดยการทํางานอยางมีสวนรวมของฝายตาง ๆ
เชน ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ 3) สถานศึกษาไดพัฒนากิจกรรมอาชีพ เปนหลักสูตรเพื่อ
นําไปใช ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4) สถานศึกษาไดกําหนดรูปแบบ หรือคูมือการจัด
กิจ กรรมอาชีพ ให ผู เรีย น/ผู อื่น ใช ในการเรีย นรู 5) สถานศึก ษาไดจั ด กิ จกรรมอาชี พ ที่ พั ฒ นาขึ้ น
อยางตอเนื่อง 6) สถานศึกษาไดจัด PLC เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ ในสถานศึกษา และ
ขยายผลเพื่อการเรียนรู และพัฒนาทักษะอาชีพใหแกผูเรียน
ด านการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู พิ จ ารณาจากประเด็ น ต าง ๆ ได แ ก 1) ครูนํ ากิ จ กรรม
เสริมทัก ษะ และประสบการณ ด านอาชีพบรรจุไวในหลัก สูตร 2) ครูนํากิจกรรมเสริมทัก ษะและ
ประสบการณดานอาชีพสูการสอนในกลุมสาระใด 3) ครูกําหนดชั่วโมงสอนกิจกรรมเสริมทักษะ และ
ประสบการณ ดานอาชีพ จํานวนกี่ชั่วโมง/สัปดาห 4) ครูจัดกิจกรรมฝกทักษะ และประสบการณ
ดานอาชีพใหกับผูเรียนหรือไม อยางไร (อธิบาย) 5) ครูไดพัฒ นากิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหกับ
ผูเรียน และสามารถตอยอดเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน 6) ครูไดจัดกิจกรรมแนะแนว
ดานอาชีพ ใหกับผูเรียนกอนที่ผูเรียนจบหลักสูตรจากสถานศึกษา
ดานผลที่เกิดกับผูเรียน พิจารณาจากประเด็นตาง ๆ ไดแก 1) ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริม
ทักษะอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรูตามหลักสูตร 2) ผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนกิจกรรม
เสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพที่สถานศึกษาจัดขึ้น 3) ผูเรียนไดฝกประสบการณ ทักษะ
ดานอาชีพ โดยฝกจากประสบการณตรงและไดลงมือปฏิบัติจริง 4) ผูเรียนไดฝกประสบการณดาน
อาชีพที่สอดคลองกับบริบทในพื้นที่ 5) ผูเรียนไดฝกประสบการณดานอาชีพที่ไดเรียนรู ไปตอยอด
และสรางรายไดระหวางเรียน 6) ผูเรียนสนใจที่จะนําทักษะและประสบการณดานอาชีพที่ไดเรียนรู
ไปพัฒนาหรือศึกษาตอเพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคต
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กลุม เป าหมาย หมายถึง สถานศึก ษาที่ จัด การศึ กษาระดับ การศึ กษาขั้น พื้ นฐาน จํานวน
21 แหง ซึ่งไดจากการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความสนใจที่จะจัดกิจกรรมฝกทักษะอาชีพ
ใหกับผูเรียน ไดแก 1) โรงเรียนบานปาซาง 2) โรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม 3) โรงเรียนแมแอบ
วิท ยาคม 4) โรงเรี ยนสหศาสตรศึ ก ษา 5) โรงเรีย นสามั คคี วิท ยาคม 6) โรงเรีย นบ านหั วดอย
7) โรงเรี ย นบ า นดู 8) โรงเรี ย นห ว ยสั ก วิ ท ยาคม 9) โรงเรี ย นชุ ม ชนบ า นแม ข า วต ม หลวง
10) โรงเรียนบ านโป งนก 11) โรงเรีย นบานทุง มาน 12) โรงเรียนบ านโป งเทวี 13) โรงเรีย น
เวียงเชียงรุงวิทยาคม 14) โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 15) โรงเรียนบานรองแช 16) โรงเรียนชุมชน
บานปากอดํา 17) โรงเรียนแมลาววิทยาคม 18) โรงเรียนปาแดงวิทยา 19) โรงเรียนบานดอยชาง
20) โรงเรียนริมโขงวิทยา และ 21) โรงเรียนโรงชางวิทยา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สถานศึ กษามี แนวทางการพั ฒ นาทั กษะและประสบการณ ด านอาชี พให แก ผู เรี ยนในระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่ งเป นปที่ ผู เรียนจะตองจบหลั กสู ตรการศึกษาภาคบั งคับ และจะตองเลื อกวิถี การเรียนรู
ของตนเองในอนาคต
2. ครูมีแนวทาง/เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนดานทักษะอาชีพ และครูแนะแนวมีเทคนิคในการให
ความรูและแนะแนวการศึกษาตอในอนาคตใหแกผูเรียน หรือแนะแนวทางในการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ
ที่ผูเรียนสนใจ และการศึกษาหรืออาชีพในอนาคตของผูเรียน
3. ผูเรียนมีคุณลักษณะเปนบุคคลแหงการเรียนรู
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บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
การเสริ มสร างทั กษะและประสบการณ ด านอาชี พสํ าหรั บเยาวชนในสถานศึ กษา ที่ สอดคล อง
กั บบริ บทของพื้ นที่ จั งหวั ดเชี ยงราย ภายใต การขั บเคลื่ อนเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการได ศึ ก ษา
คนควา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาในครั้งนี้เปนลําดับ ดังนี้
1. เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
2. การเสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา
3. การประกอบอาชีพของประชากรในจังหวัดเชียงราย
4. ขอบเขตและแนวปฏิบัติการดําเนินโครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
ระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นเป า หมายของสหประชาชาติ ว า ด ว ยการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ดา นการศึ ก ษา SDG 4 ประจําป ง บประมาณ พ.ศ.2563 สํ านั ก งานปลั ดกระทรวงศึก ษาธิก าร
กระทรวงศึกษาธิการ
5. โครงการเสริมสรางทักษะและประสบการณ ดานอาชีพ สําหรับ เยาวชนในสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทของพื้น ที่จัง หวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ.2563
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) นั้ นมี ทั้ งหมด
17 เปาหมาย ซึ่ง กระทรวงการตางประเทศ (https://www.sdgmove.com/aboutsdgs/ 2015) ระบุไว ดังนี้

แผนภาพที่ 2 แสดงเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ที่มา : กระทรวงการตางประเทศ (https://www.sdgmove.com/aboutsdgs/ 2015)
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เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่ (No Poverty)
เปาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)
เปาหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี (Good Health and Well-Being
เปาหมายที่ 4 การไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)
เปาหมายที่ 5 ความเทาเทียมทางเพศ (Gender Quality)
เปาหมายที่ 6 การจัดการน้ําและสุขาภิบาล (Clean water and Sanitation)
เปาหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได (Affordable and Clean Energy)
เป าหมายที่ 8 การจางงานที่ มีคุ ณ ค า และการเติบ โตทางเศรษฐกิจ (Decent work and
Economic Growth)
เป า หมายที่ 9 อุ ต สาหกรรม นวั ต กรรม โครงสร างพื้ น ฐาน (Industry, Innovation and
Infrastructure)
เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ํา (Reduce Inequalities)
เปาหมายที่ 11 การตั้งเมืองและถิ่นฐานมนุษยที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption)
เปาหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)
เปาหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
เป า หมายที่ 14 การใช ป ระโยชน จ ากมหาสมุ ท ร และทรัพ ยากรทางทะเล (Life below
Water)
เปาหมายที่ 15 การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก (Life on Land)
เป า หมายที่ 16 สั ง คมสงบสุ ข ยุ ติ ธ รรม ไม แ บ ง แยก (Peace, Justice and Strong
Institution)
เปาหมายที่ 17 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาตินั้น เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติไดรับรองวาระการพัฒนาอยางยั่งยืน พ.ศ. 2573
ซึ่ งจะบรรลุ เป าหมายภายในระยะเวลา 15 ป ประกอบด วย 17 เป าหมายการพั ฒ นาอย างยั่ งยื นโดยมี
169 ประเทศ เปาหมายเฉพาะเจาะจง และ 230 ตัวชี้วัด เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนเนนใหความสําคัญ
กับการปรับสมดุ ลทั้ ง 3 มิติของการพั ฒนาอยางยั่งยื นทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในรูปแบบ
บูรณาการ และการมีสวนรวมเพื่อไมทิ้งใครไวขางหลัง
(กระทรวงการตางประเทศ. https://www.sdgmove.com/aboutsdgs/. 2015)
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย
นักวิชาการหลายทานพยายามอธิบ ายความหมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืนใหชัด เจนยิ่ งขึ้ น
ที่ สํ า คั ญ คื อ แนวคิ ด ของพระธรรมป ฎ ก (ป.อ.ปยุ ต โต, 2549) ได อ ธิ บ ายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ว า
“การพัฒ นาที่ยั่ งยื นมีลั กษณะที่เปน บูรณาการ (Integrated) คือทํ าให เกิดเปน องครวม (Holistic)
หมายความว า องค ป ระกอบทั้ ง หลายที่ เกี่ ย วข อ งจะตอ งมาประสานกั น ครบองค และมี ลัก ษณะ
อี ก อย า งหนึ่ ง คื อ มี ดุ ล ยภาพ (Balance) หรื อ พู ด อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ การทํ า ให กิ จ กรรมของมนุ ษ ย
สอดคลอง 10 กับกฎเกณฑของธรรมชาติ” นั่นคือ การกําหนดแนวทางการพัฒ นาจะตองคํานึงถึง
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ป จ จั ย ด า นมนุ ษ ย โดยให คุ ณ ค า ทางวั ฒ นธรรมรวมอยู ในกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จและสั งคม รวมทั้ ง
การแกปญหาสิ่งแวดลอมดวย ดังนั้น ตามแนวคิดของพระธรรมปฎก จึงสามารถสรุปไดวา “การพัฒนา
ที่ ยั่ งยื นเป น การพั ฒ นาที่ ครอบคลุ มการพั ฒ นาในทุ กด านและทุ กมิ ติ กล า วคื อ ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จิตใจ วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีคนเปนศูนยกลางหรือ เปาหมาย
ของการพัฒนาเพื่อใหคนอยูดีกินดีและมีความสุข ทั้งคนในรุนนี้และรุนตอ ๆ ไป”
นอกจากนี้ ในการจัดทําขอเสนอของประเทศไทยในการประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ณ นครโจฮั น เนสเบอรก ประเทศแอฟริก าใต เมื่ อ เดื อ นกั น ยายนป พ.ศ. 2545
คณะอนุกรรมการกํากับการอนุวัต ตามแผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒ นาที่ยั่งยืน ซึ่ง มีหนาที่เปน
คณะกรรมการเตรียมการประชุมสุดยอดฯ ของประเทศไดรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทยจัดระดม
ความคิดเห็นจากภาคีตาง ๆ ไดขอยุติดานคํานิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนวา “การพัฒ นาที่ยั่งยืนใน
บริบทไทย เปนการพัฒนาที่ตองคํานึงถึงความเปนองครวมของทุก ๆ ดานอยางสมดุล บนพื้นฐานของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ภู มิ ป ญ ญา และวั ฒ นธรรมไทย ด ว ยการมี ส ว นร ว มของประชาชนทุ ก กลุ ม
ดวยความเอื้อ อาทร เคารพซึ่งกั น และกัน เพื่อความสามารถในการพึ่ งตนเองและคุณ ภาพชีวิตที่ ดี
อยางเทาเทียม”
เกื้อ วงศบุญสิน (2547) กลาววา การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตรงกับความ
ตองการตามความจําเปนในปจจุบัน โดยสามารถรองรับความตองการหรือความจําเปนที่จะเกิดแก
ชนรุนหลัง ดวย ทั้งนี้ มาตรฐานการครองชีพที่เลยขีดความจําเปนขั้น พื้นฐานต่ําสุดจะยั่งยืน ตอเมื่อ
มาตรฐานการบริโภคในทุกหนทุกแหงคํานึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว (Long-term Sustainability)
รวมถึง ครอบคลุม มาตรการการรักษามรดกทางทรัพยากรที่จะตกกับคนรุนหลัง โดยอยางนอยให
มากพอกั บ ชนรุน ป จจุ บั น ที่ ไ ด รับ มา และเป น การพั ฒ นาที่ ก ระจายประโยชน ข องความก าวหน า
เศรษฐกิจไดอยางทั่วถึง ตลอดจนเปนการพัฒนาที่ปกปองสิ่งแวดลอมทั้งในระดับทองถิ่น และในระดับ
โลกโดยรวม เพื่อชนรุนหลังและเปนการพัฒนาที่ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นอยางแทจริง
ไพฑูรย พงศะบุตร (2544) มีค วามเห็น วา การพั ฒ นาอย างยั่ง ยืน เป นการอนุรักษ และ
การใชทรัพยากรอยางพอดี เพื่อใหสามารถ ใชประโยชนตอไปได ในระยะยาว และมีการกระจาย
ผลประโยชนใหแกคนสวนใหญ รวมทั้ง ความรวมมืออยางใกลชิดระหวางผูเกี่ยวของหรือมีสวนได
สวนเสีย
คณะกรรมาธิการกองทุ น หมูบานและชุม ชนเมืองแหง ชาติ (2551) ระบุวา การพัฒ นาที่
ยั่ ง ยื น คื อ รู ป แบบการพั ฒ นาที่ ค อยตอบสนองความต อ งการของมนุ ษ ย ใน ป จ จุ บั น โดยไม มี ข อ
ผอนปรนใด ๆ กับความตองการที่จําเปนที่คอยตอบสนองความตองการของมนุษยในอนาคตดวย
สรุ ป ได ว า การพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น รวมความถึ ง 3 ด าน คื อ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม
ซึ่งความเชื่อมโยงและความสัมพันธกันโครงการพัฒนาใด ๆ ตองคํานึงถึงองคประกอบทั้ง 3 ดานนี้
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องคประกอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการศึกษาแนวคิดและองคประกอบการพัฒนาที่ยั่งยืน มีนักวิชาการในหลากหลายสาขา
และสถาบันตางๆ ไดใหความหมายและองคประกอบการพัฒนาที่ยั่งยืนไวในลักษณะที่ คลายคลึงกัน
กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (2556) ได ร ะบุ ถึ ง
การพัฒนาที่ยั่งยืนไว คือ การพัฒนาที่เนนใหมนุษยคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก
และใหมีการดําเนินการพัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยให เป น การพั ฒ นาที่ ต อบสนองความต อ งการของคนทั้ ง ในยุ ค ป จจุ บั น และยุ ค ต อๆ ไป อยา ง
เทาเทียมกัน 27 หลักการสําคัญ ของการพัฒ นาที่ยั่งยืน คือ การสรางสมดุลระหวาง 3 มิติของการ
พัฒนา อันไดแก
1. มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเปนการพัฒนาเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตอยางมี คุณภาพ
กระจายรายไดใหเอื้อประโยชนตอคนสวนใหญในสังคม โดยเฉพาะคนที่มีรายไดต่ํา
2. มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเปนการพัฒนาคนใหมีความรู มีสมรรถนะและมีผลิต ภาพ
สูงขึ้น สงเสริมใหเกิดสังคมที่มีคุณภาพ และเปนสังคมแหงการเรียนรู
3. มิติการพัฒ นาสิ่ง แวดลอมที่ยั่งยืน ซึ่ง เปนการใชทรัพ ยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบ
นิเวศสามารถฟ น ตั วกลับ สูส ภาพเดิ มได การปล อยมลพิ ษ ออกสูสิ่ ง แวดลอ มในระดับ ที่ ระบบนิ เวศ
สามารถดูดซับและทําลายมลพิษ นั้นได โดยใหสามารถผลิตมาทดแทนทรัพ ยากรประเภทที่ใชแลว
หมดไปได
พระพรหมคุณ าภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต. 2552) ซึ่ง ไดกลาววา กระแสในการพั ฒ นาแบบใหม
มี 2 กระแส ไดแก 1) กระแส แรกเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดของคณะกรรมาธิการโลกวาดวย
สิ่ ง แวดล อ ม และการพั ฒ นา (CSD) คื อ มุ ง พั ฒ นาควบคู ไ ปกั บ การให ค วามสํ า คั ญ แก สิ่ ง แวดล อ ม
อันเนื่องมาจากการเพิ่มจํานวน ประชากร สงผลใหเกิดปญหาทรัพยากรรอยหรอ และการเกิดมลภาวะ
2) กระแสที่สอง คือการพัฒ นาตามแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO) ที่ใหความสําคัญ แกคุณ คาของ
มนุษยและวัฒนธรรม ซึ่งเปน หัวใจสําคัญของการพัฒนา
สรุปไดวา การพัฒ นาที่ยั่งยืนควรเปนการพัฒนาเพื่อสรางสังคมที่ยั่งยืน ควบคูกับตอบสนอง
ความตองการของตนได โดยไมสงผลกระทบตอสัตวโลก และประชาชนรุนตอๆ ไปในอนาคต
การนําเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนสูทองถิ่น
ตั้งแตวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกใชเปนหลักการสําคัญ
ในความพยายามเพื่อการพัฒ นาความยั่งยืนของประเทศไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนความ
สมดุ ล ในการใช ทุ น ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล อ มและวั ฒ นธรรม ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มีพื้นฐานอยูบนหลักการ 3 ประการที่เนนการเดินทางสายกลางสําหรับคนไทยทุกระดับตั้ง แตจาก
ทุกครอบครัว สูระดับชุมชนและสูระดับประเทศ หลักการเหลานี้ คือ
1. ความพอประมาณ ในปพ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชได
อธิบายถึงความหมายของการรูจักความพอประมาณ : “ความพอเพียงคือความพอประมาณ … ความ
พอประมาณไมไดหมายความวาประหยัดเกินไป อนุญาตใหใชสินคาที่หรูหราได … แตควรจะพอประมาณ
ตามความหมายของตนเอง” – พระราชดํ ารั ส ณ พระราชวั งดุ สิ ต เมื่ อวั น ที่ 4 ธั น วาคม พ.ศ.2541
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ในประเทศไทย การพอประมาณเปนหลักการที่สําคัญในการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน
การบริโภคที่นอยลงและรูปแบบการผลิตที่หลากหลาย (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ 12) การลดการใช
เชื้อเพลิ งฟอสซิ ล (เป าหมายการพั ฒนาอย างยั่งยื นที่ 7) และการจั ดการทางทะเลอยางยั่ งยื น (เป าหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืนที่ 14) และบนบก (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ 15) ระบบนิเวศตาง ๆ
2. ความสมเหตุสมผล ความสมเหตุสมผล หมายถึง การพิจารณาอยางรอบคอบของ
ผลกระทบที่การกระทําและการตัดสินใจของเราอาจมีตอทั้ง ผูอื่นและโลกรอบตัวเรา การพิจารณา
เป า หมายการพั ฒ นาอย างยั่ ง ยื น ความสมเหตุ ส มผลมี ก ารประยุ ก ต ใช ในทางปฏิ บั ติ ไ ด ม ากมาย
ในประเด็น ระดับโลกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (เป าหมายการพั ฒ นาอยางยั่ง ยืน
ที่ 13) ความเทาเทียม (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ 10) ความยุติธรรม (เปาหมายการพัฒ นา
อยางยั่งยืนที่ 16) การพั ฒ นาแหลง พลัง งานที่สะอาด (เปาหมายการพั ฒ นาอยางยั่ง ยืนที่ 7) และ
การลดมลพิษ (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ 12)
3. ความรอบคอบ ความรอบคอบเปนเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงตาง ๆ การทํางาน
อย างเป น ระบบ และการบรรลุระดับ ของความสามารถและการพึ่ ง พาตนเองก อนดํ าเนิ น การต อ
นอกจากนี้ยังเปนเรื่องเกี่ยวกับคนที่ดูแลไมใหเกินขีดความสามารถของพวกเขา
หลักการนี้อาจประยุกตใชกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนเกือบทั้งหมดรวมทั้งดานสุขภาพ
(เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ 3) อาหาร (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ 2) น้ํา (เปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืนที่ 6) และความมั่นคงดานพลังงาน (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ 7)
สรุปไดวา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนคุณคาของภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่น
เพื่อตอบสนองความทาทายในการพัฒนาทองถิ่น และปลูกฝงแนวความคิดที่ยั่งยืนใหกับคนในทองถิ่น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกนําไปประยุกตใชในหลาย ๆ ดานของชีวิตอยางมีนัยสําคัญ
กอนที่จะนํามาใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืนไดมีการบูรณาการไวในกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้ง นโยบายประเทศไทย 4.0 ดังนั้นแผนงาน
และแผนงบประมาณของหนวยงานรัฐบาลทั้งหมดจึงถูกกําหนดใหสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย
สํ าหรั บประเทศไทยนั้ น นอกจากการพั ฒ นาใน 3 มิ ติ คื อ เศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล อม
ตามแนวทางของ SDGs ขององค การสหประชาชาติ แล ว ประเทศไทยยั งให ความสํ าคั ญกั บมิ ติ ทางด าน
วัฒนธรรมอีกดวย และการจะบรรลุความสําเร็จของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไดนั้น พระบาทสมเด็จพระ
เจ าอยู หั ว รั ชกาลที่ 9 พระมหากษั ตริย นั กพั ฒนาที่ ทรงได รับการยอมรับอย างกวางขวางทั้ งในประเทศ
และระดับนานาชาติไดพระราชทานเข็มทิศการพัฒนา ไวใหทุกภาคสวนนอมนาไปประยุกตใชอยางเหมาะสม
นั่นคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวพระราชดําริ ที่ตั้งอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย
เปนแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวเองที่ดี ตลอดจนใชความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ซึ่งจะ
นําไปสูความสุขในการดําเนินชีวิต และสรางสัมฤทธิผลแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางแทจริง
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เสถียร ฉันทะ และคณะ (2560) กลาววา ประเทศไทยมีกรอบการพัฒนาของตนเองที่กําลังใชอยู
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยหลักภูมิปญญา และความ
ซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนหลักการ เดินทางสายกลาง ความสมเหตุสมผล และความรอบคอบตามแนวคิดของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 โดยเนนถึงการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือความ
ยั่งยืน และไดรับการยอมรับวาเปนหลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศ
ไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2545 โดยตั้งแตป พ.ศ.2562 รัฐบาลไทยไดจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อการ
พั ฒนาอย างยั่ งยื น โดยมี นายกรั ฐมนตรีเป นประธาน มี คณะกรรมการจํ านวน 37 คน ซึ่ งมาจากภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน สังคม โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการระดับชาติเพื่อการพัฒนา
อยางยั่ งยื น และหน วยงานที่ เกี่ ยวของ ได ให ความสําคัญกั บความรวมมื อระหวางภาครัฐ และเอกชนและ
องคกรภาคประชาสังคมโดยยึดหลักความรวมมือในการพัฒนา สําหรับภาครัฐนั้น ไดกําหนดกระบวนการของ
การมี ส วนร วมขององค กรภาคประชาสั งคมและเนื้ อหาของผลลั พธ ทางวิ ชาการที่ สํ าคั ญ เช น แผนการ
ดําเนินงานของแตละเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ภาครัฐสวนใหญใชงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหกับ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อทํางานสนั บสนุนเปาหมายการพั ฒนาอยางยั่งยืน กองทุนเหลานี้เปนรากฐานสําหรับ
แผนการดําเนินงานแบบบูรณาการของรัฐบาลตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รัฐบาลไดสรางโครงสรางสําหรับการประสานงานระหวาง
หนวยงานในความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนอกจากนี้ ในป พ.ศ.2560 รัฐบาลได
ใชแนวทางความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน โดยไดสงเสริมวิสาหกิจขนาด
จิ๋ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ชนบทโดยไดรวมมือกับบริษัทขนาดใหญใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2561 ไดมีการเปดตัวนโยบายหนึ่งเพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตของคนยากจน ความพอเพียง
และประชาธิปไตย โดยเรียกโครงการนี้วา “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางประโยชน
ใหแกหมูบาน/ชุมชน นโยบายเหลานี้มีแนวโนมที่จะสงเสริมบทบาทขององคกรชุมชนทองถิ่น และองคกร
ภาคประชาสังคม และสรางผลประโยชนใหมากยิ่งขึ้น (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม. 2560)
กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะเวลา 20 ปที่ประกาศโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
เปนสิ่งสําคัญในการใหประเทศไทยมีทิศทางที่ชัดเจนในระยะยาวเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรียกกันวาเปน
แผน 6-6-4 ซึ่ งประกอบด วย 6 ด าน 6 ยุ ทธศาสตร หลั ก และ 4 ยุ ทธศาสตร สนั บสนุ นยุ ทธศาสตร
ทั้ง 6 ดานประกอบดวยความมั่นคง การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ความเสมอภาคทางสังคม การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการปรับสมดุลของสภาพแวดลอม และ
การพัฒนาภาครัฐยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานดังกลาวมีเปาหมายเพื่อ :
1. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย
2. ใหความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
3. เสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน
4. สงเสริมการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
5. เสริมสรางเสถียรภาพของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและความยั่งยืน
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐและสงเสริมธรรมาภิบาล
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4 ยุทธศาสตรที่ส นับสนุ น การพัฒ นาประเทศอยางมีป ระสิทธิภาพประกอบดวยการพัฒ นา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา
เมือง ภูมิภาคและเขตเศรษฐกิจ และความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมฉบับที่ 12 ไดรับการจัดทําขึ้นใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ แผนนี้ ให ความสํ าคั ญ กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมที่ เกิด จากการใชค วามรู ทั ก ษะและ
การประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยและพัฒ นา นอกจากนี้ยังเนนความ
สมดุลกับความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม แผนนี้ยังคงมุงเนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบดวย
3 หลักการคือ ความพอประมาณ ความสมเหตุสมผล และความรอบคอบ
การติดตามและประเมินผล
บัณ ฑูร เศรษฐศิโรตม (2560) กลาวไววา แผนงานของรัฐบาลไทยเพื่อการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืนประกอบดวย 3 สวน คือ
1. สวนยุทธศาสตรจะดําเนินการเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหบรรลุเปาหมายระดับชาติ
2. สวนโครงการจะครอบคลุมแผนปฏิบัติการการดําเนินงานที่มีกรอบเวลา
3. สวนการติด ตามสามารถประยุ กต ใช ตัวชี้ วัดการดําเนิน งานหลั กของสหประชาชาติ และ
ตัวชี้วัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่องคกรตาง ๆ ไดพัฒนาหรือกําลังพัฒนา
ในการประเมินผล ของประเทศไทย และแสดงใหเห็นวาจําเปนตองดําเนินการอะไรตอ หรือไม
เพื่อใหประสบความสําเร็จในการบรรลุ 17 เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
รัฐบาลไดระบุวา การทบทวนการดําเนินการตามวาระการพัฒนาอยางยั่งยืน พ.ศ. 2573 ไมได
เปน เพี ยงขั้น ตอนการรายงาน หรือโอกาสในการแลกเปลี่ ยนแนวทางปฏิ บัติที่ ดีแ ละความทาทาย
ระหวางประเทศ แตเปนโอกาสสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการทําความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณ
และแผนงาน ตลอดจนสรางความตระหนักและสรางความเขาใจในเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาและชุมชน
ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในป พ.ศ. 2573 การทบทวน
โดยสมัครใจระดับชาติเปนขั้นตอนสําคัญ สําหรับประเทศไทย ในการติดตามความกาวหนาในความ
พยายาม เพื่ อ การพั ฒ นาอยางยั่ง ยื น และช วยประเทศด ว ยการเสริ มสรางความเข มแข็ ง ในความ
พยายามในการดํ า เนิ น การตามเป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น และสร างความตระหนั ก รูข อง
สาธารณชนและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางจากหลายภาคสวนของสังคมไทยเพื่อ
การบรรลุเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน
ดังนั้น ในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจึงไดรับการจัดใหอยูลําดับที่ 55 จาก 157 ประเทศ
ในดัชนีที่จัดตั้งขึ้น “เพื่อชวยใหประเทศตาง ๆ สามารถตรวจสอบไดวาพวกเขายืนอยูที่จุดใดในเรื่องที่
ปฏิบัติตามเปาหมายการพัฒ นาอยางยั่งยืน” ประเทศไทยไดลงทุนอยางมากในการลดความยากจน
(เป าหมายที่ 1) และทํ าให มั่ น ใจได วา มี ก ารการเข าถึ ง น้ํ าสะอาดและสุ ข าภิ บ าล (เป า หมายที่ 6)
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อยางไรก็ตามยังมีความจําเปนตองดําเนินการอยางมุงมั่นและการมีสวนรวมใหมากขึ้นสําหรับประเทศ
ไทยที่จะบรรลุความกาวหนาอยางมีนัยสําคัญในทุกเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 4 การไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)
เปาหมายที่ 4 การไดรับ การศึกษาที่มี คุณ ภาพ (Quality Education : Ensure inclusive
and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)
นับ ตั้ ง แต ป พ.ศ.2543 เป น ตน มา ประเทศตาง ๆ ทั่ ว โลกมีค วามกาวหน าในการจัด บริก ารทาง
การศึ กษาอย างถวนหน าเปนอยางมาก อัตราการได รับการศึกษาในภาพรวมของประเทศที่กํ าลั ง
พัฒ นาเพิ่มขึ้นรอยละ 91 และในป พ.ศ.2558 จํานวนเด็กทั่วโลกที่ไมไดรับการศึกษาลดลงเกือบ
ครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้อัตราผูที่มีความสามารถในการอานออกเขียนไดยังเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก เด็กหญิง
ไดเขาเรียนหนังสือมากขึ้นกวาเดิม การที่จะใหมีการศึกษาที่มีคุณภาพ และทั่วถึงสําหรับทุกคนนั้น ได
ตอกย้ําความเชื่ อที่ วา การศึ กษาเป น สวนหนึ่ ง ของกลไกที่ สําคั ญ ที่สุ ดและอยูเหนือ บทพิ สูจ นใด ๆ
การศึกษาจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายนี้สรางความมั่นใจไดวาเด็กหญิงและเด็กชายทุกคน
จะสําเร็จการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายภายในป พ.ศ.2573 นอกจากนี้ยังมีเปาหมายในการเขาถึง
การฝ ก อบรมอาชี พ ในราคาที่ เหมาะสม และอย า งเท า เที ย มกั น (สยาม อรุ ณ ศรี ม รกต และ
ยงยุทธ วัชรดุลย, 2559)
สําหรับประเทศไทย ไดกําหนดเปาหมายที่ 4 เปนการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาที่มุงเนน
ในการสรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต โดยไดตั้งเปาหมายไว เพื่อเปนแนวดําเนินการ ดังนี้
1. สรางหลักประกันวาเด็กชาย และเด็กหญิงทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นําไปสูผลลัพธทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายใน
ป พ.ศ.2573
2. สรางหลักประกัน วาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒ นา การดูแล และการจัด
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในป พ.ศ.2573 เพื่อใหเด็ก
เหลานั้นมีความพรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
3. ให ช ายและหญิ ง ทุ ก คนเข า ถึ ง การศึ ก ษาวิ ช าเทคนิ ค อาชี ว ศึ ก ษา อุ ด มศึ ก ษา รวมถึ ง
มหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถจายได และมีคุณภาพภายในป พ.ศ.2573
4. เพิ่ มจํานวนเยาวชนและผูใหญ ที่มี ทัก ษะที่ จําเป น รวมถึ ง ทัก ษะทางเทคนิ คและอาชี พ
สําหรับการจางงาน การมีงานที่ดี และการเปนผูประกอบการ ภายในป พ.ศ.2573
5. ขจัดความเหลื่อมล้ําทางเพศในการศึกษา และสรางหลักประกันวากลุมที่เปราะบางซึ่งรวมถึง
ผู พิ การ ชนพื้ นเมื อง และเด็ กเข าถึ งการศึ กษา และการฝ กอาชี พทุ กระดั บอย างเท าเที ยม ภายในป
พ.ศ.2573
6. สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญในสัดสวนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถอาน
ออกเขียนไดและคํานวณได ภายในป พ.ศ.2573
7. สร า งหลั ก ประกั น ว า ผู เรี ย นทุ ก คนได รั บ ความรู และทั ก ษะที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ส ง เสริ ม
การพัฒ นาอยางยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสําหรับการพัฒ นาอยางยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
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สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒ นธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความ
รุน แรง การเป นพลเมื องของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และในส วนรวม
ของวัฒนธรรมตอการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในป พ.ศ.2573
โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้
๑. สรางและยกระดับอุปกรณ และเครื่องมือทางการศึกษาที่ออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และ
เพศสภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ
มีประสิทธิผลสําหรับทุกคน
๒. ขยายจํานวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ใหสําหรับประเทศกําลังพัฒ นาโดยเฉพาะประเทศ
พัฒนานอยที่สุด รัฐกําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา ในการสมัครเขาศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝกอาชีพ และโปรแกรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดานเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร ในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ ภายใน
ป พ.ศ.2563
๓. เพิ่มจํานวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดําเนินการผานทางความรวมมือระหวางประเทศ
ในการฝกอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนานอยที่สุด และรัฐกําลัง
พัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป พ.ศ.2573
สรุปไดวา ประเทศไทยไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาในเปาหมายที่ 4 โดยกําหนดใหในป
พ.ศ.2573 นั้น เปน ปที่ประเทศไทยตองพัฒ นาใหเด็กและเยาวชนไทยไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
และมีความเหลื่อมล้ํากันนอยที่สุด โดยยึดเปาหมายหลักที่กําหนดไวเปนสําคัญ
การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา
ความหมายและความสําคัญของอาชีพ
กรมการจัดหางาน (2541) ระบุค วามหมายของการประกอบอาชีพ หมายถึง งานหรื อ
ภาระหน า ที่ ข องมนุ ษ ย ต อ งทํ า สม่ํ า เสมอหรื อ ประจํ า ตั ว ด ว ยความถนั ด ความสนใจ ความรู
ความสามารถ ประสบการณ หรือการฝกฝนจนเชี่ยวชาญโดยมีผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ไดแก
ความพึงพอใจ เงิน การแลกเปลี่ยน การไดรับการยกยองใหมีชื่อเสียง และการสรางเครือขายเพื่อน
ฝูงในสังคม
สมคิด มิมมา (2556) ใหความหมายของคําวา “อาชีพ” (Occupation) หมายถึง การทํา
มาหากิน จากการทํางาน หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ กอใหเกิดผลผลิตและรายได เป นงานที่ สุจริต ไม ผิด
ศีลธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม และตอบสนองความตองการของตนเองในดานตาง ๆ เชน ธุรกิจ
การคาขาย เกษตรกรรม ดานการบริการ เปนตน
กัญญาณัฐ จันทรเมืองไทย (https://sites.google.com/. 2561) กลาวถึงความสําคัญของอาชีพ
ซึ่งมีความสําคัญในระดับตาง ๆ ไว ดังนี้
1. ความสําคัญของอาชีพตอตนเอง การประกอบอาชีพของแตละบุคคล มีความสําคัญหลาย
ประการ อาทิ อาชีพชวยสรางรายได ไดใชทักษะและความสามารถ อาชีพจะสะทอนบุคลิกภาพและ
ความเปนตัวเอง และสรางคุณคาใหแกตัวเอง เปนตน
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2. ความสําคัญ ของอาชีพตอครอบครัว ครอบครัวเปนหนวยสังคมที่เล็กที่สุด สมาชิกของ
ครอบครัวประกอบดวย พ อ แม ลูก ซึ่ง มีภาระหนาที่ที่ จะต องปฏิบัติตอกั น เชน พ อแมมีห นาที่
เลี้ ย งดู ลู ก และให ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ประกอบอาชี พ ในอนาคต ลู ก มี ห น า ที่ ศึ ก ษาเล า เรี ย นจนสํ า เร็ จ
การศึ กษาแล วแสวงหาอาชีพ เพื่ อหารายไดมาเลี้ย งดู ตนเอง พ อ แม และทุ กคนในครอบครัวให มี
ความเปนอยูที่ดี
3. ความสําคัญของอาชีพตอชุมชน ครอบครัวเปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม หากสมาชิก
แต ละครอบครั วประกอบอาชี พ ที่ สุจ ริต ถูก ต องตามกฎหมาย และมีอ าชี พ ที่ มั่น คง รายได ดี และ
มีโอกาสกาวหนาภายในชุมชน ทําใหชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจของชุมชนเจริญรุงเรืองสามารถพึ่งพา
ตนเองได
4. ความสําคัญของอาชีพตอประเทศชาติ เมื่อประชาชนในชาติมีการประกอบอาชีพ มีรายได
มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวทําใหอัตราการวางงานลดนอยลง ยอมเปนการแกไขปญหาสังคมใหกับ
รัฐบาล สภาพสังคมมีความเปน อยูท่ีดี มีการใชทรัพยากรภายในชุมชน รายไดเกิดการหมุนเวียน
ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกาวหนา ผลจากการที่ประชาชนประกอบอาชีพ มีงานทํา มีรายได
ชุมชนมีความเขาแข็งและชําระภาษีใหแกรัฐ เพื่อรัฐจะไดนําไปพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เชน การ
สร า งถนน สะพาน เขื่ อ น โรงไฟฟ า เป น ต น การประกอบอาชี พ ของประชาชน ในชุ ม ชนและ
ในประเทศ จึงเปนการชวยพัฒนาประเทศชาติไดอีกทางหนึ่ง
ธนั ชพร มี หมั น (https://pattarapornt.weebly.com/. 2561) อธิ บายความสํ าคั ญ ของการ
ประกอบอาชีพ ไววา การประกอบอาชีพเปนที่มาของรายได เพื่อนําไปใชจายในการดํารงชีวิต ซึ่งจําเปนตอง
อาศั ยป จจัยสี่ ได แก อาหาร ที่ อยู อาศั ย เครื่องนุ งห ม และยารักษาโรค ในอดี ตสิ่ งของต าง ๆ เหล านี้
เปนหนาที่ของพอแมเปนผูจัดหาใหแกสมาชิก ดวยการผลิตขึ้นใชเองในครอบครัว โดยไมจําเปนตองใชเงิน
ซื้อหา ปจจุบันการ ดํารงชีวิตในสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีการศึกษามากขึ้น ความรูที่ไดรับจะเปน
พื้ นฐานในการประกอบอาชี พ เพื่ อให มี รายได มาซื้ อป จจั ยสี่ และสิ่ งของอื่ น ๆ ในการดํ ารงชี วิ ตและ
สรางมาตรฐานที่ดีใหแก ตนเอง ครอบครัว และสังคม อาชีพมีอยูมากมายควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพ
ที่มีความถนัดและความสนใจ สุจริต มีความมั่นคงในชีวิต และมีรายไดเพียงพอ ความจําเปนของการประกอบ
อาชีพ มีดังนี้
1. เพื่อตนเอง เปนการประกอบอาชีพเพื่อใหไดเงินหรือรายไดมาจับจายใชสอยสําหรับการดําเนิน
ชีวิต และตอบสนองความตองการของตนเอง เชน ซื้อเครื่องซักผา เครื่องตัดหญา รถยนต ฯลฯ ซื้อสิ่ง สราง
ความบันเทิงและการพักผอน เชน วิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน ตลอดจนซื้อสินคาฟุมเฟอย เชน เครื่องประดับ
ราคาแพง น้ําหอม เครื่องสําอาง เปนตน
2. เพี่ อครอบครั ว ครอบครั วเป นหน วยสั งคมที่ เล็ กที่ สุ ด สมาชิ กของครอบครั วประกอบด วย
พอ แม ลูก ซึ่งมีภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกัน เชน พอ แมมีหนาที่เลี้ยงดูลูก และใหการศึกษา เพื่อ
ประกอบอาชีพในอนาคต ลูกมีหนาที่ศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา แลวแสวงหาอาชีพ เพื่อหารายได
มาเลี้ยงดูตนเอง พอแม และทุกคนในครอบครัว ใหมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้น
3. เพื่อชุมชน ครอบครัวเปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม หากสมาชิกแตละครอบครัวประกอบ
อาชีพที่สุดจริตถูกตองตามกฎหมาย และมีอาชีพที่มั่นคง รายไดดี และมีโอกาสกาวหนาภายในชุมชน ทําให
ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจของชุมชนเจริญรุงเรืองสามารถพึ่งพาตนเองได

18
4. เพื่ อประเทศชาติ เมื่ อประชาชนในชาติ มี การประกอบอาชี พ มี รายได มาเลี้ ยงตนเองและ
ครอบครัว ทําใหอัตราการวางงานลดนอยลง ยอมเปนการแกไขปญหาสังคมใหกับรัฐบาล สภาพสังคมมีความ
เปนอยูที่ดี มีการใชทรัพยากรภายในชุมชน รายไดเกิดการหมุนเวียน ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
กาวหน า ผลจากการที่ประชาชนประกอบอาชีพ มีงานทํ า มีรายได ชุมชนมีความเขาแข็งและชําระภาษี
ใหแกรัฐ เพื่อรัฐจะไดนําไปพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เชน การสราง สะพาน เขื่อน เปนตน การประกอบ
อาชีพของประชาชนในชุมชน และในประเทศ จึงเปนการชวยพัฒนาประเทศชาติไดอีกทางหนึ่ง
จรีลักษณ รัตนาพันธ (http://jareeluk.blogspot.com/. 2557) อธิบาย เกี่ยวกับความจําเปนและ
ความสําคัญของการมีอาชีพและการมีงานทํา ไววา การมีอาชีพ เปนสิ่งที่สําคัญในวิถีชีวิต และการดํารงชีพ
ในปจจุบัน เพราะอาชีพเปนการสรางรายไดเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว อาชีพกอใหเกิดผลผลิต และ
การบริการ ซึ่ งสนองตอบตอความต องการของผูบริโภคและที่ สําคัญคื อ อาชีพมีความสําคัญต อเศรษฐกิ จ
ของประเทศชาติความสําคัญของอาชีพจึงเปนฟ นเฟ องสําคั ญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน
สงผลถึงความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ
การจัดการเรียนรูเกี่ยวกับ “อาชีพ” จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะในการจัดการเรียนรูในระดับ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ซึ่ งเป นชวงเวลาในการเตรี ยมความพร อมของผู เรี ยนที่ จะเลื อกการประกอบอาชี พ
ของตนเองต อไปในอนาคต ในที่ นี้ จะกล าวถึ งความสํ าคั ญของการจั ดการเรียนรู การอาชี พใน 2 ประเด็ น
คือ ความสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูการอาชีพในระดับบุคคล และความสําคัญของการจัด
ประสบการณการเรียนรูการอาชีพในระดับครอบครัวและชุมชน ดังนี้
1. ความสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูสาระการอาชีพในระดับบุคคล ประกอบดวย
1.1 ความสําคั ญของการจัดการเรียนรูการอาชีพที่มี ตอผูเรียน การจัดการเรียนรูการอาชี พ
มีความสําคัญตอผูเรียน ดังนี้
- ทําใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของอาชีพ ทําใหผูเรียนรูจัก
อาชีพตาง ๆ ที่มีอยูโดยเฉพาะอาชีพในชุมชน
- ทํ าให ผู เรี ยนรู จั กตนเองในด านของความสามารถและความสนใจในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
- ทําใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการทํางาน ไดแก มีทักษะในการทํางาน มีทักษะในการ
จัดการ การแกปญหา การทํางานรวมกับผูอื่นและมีทักษะในการแสวงหาความรู
- ทํ าให ผูเรียนเป นผูมี คุณธรรมที่ จําเป นตองใชในการประกอบอาชี พ ได แก มีความ
ซื่อสัตย มีความขยันอดทน มีความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ
1.2 ความสําคั ญของการจั ดการเรี ยนรูสาระการอาชี พที่ มี ต อผู ปกครอง การจั ดการเรียนรู
การอาชีพมีความสําคัญตอผูปกครองนักเรียน ดังนี้
- ทําใหผูปกครองไดทราบถึงพัฒนาการดานความสามารถในการทํางาน และความสนใจ
ในการประกอบอาชีพในอนาคตของผูบุ ตรหลานที่ อยู ในปกครอง ซึ่งเป นข อมูลสําคัญที่จะนํ าไปใช ในการ
ตัดสินใจวางแผนอนาคตทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของบุตรหลานไดอยางดี
- ผูปกครองไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องงานอาชีพโดยทางออมจากการมีสวนรวมในการ
ชวยเหลือใหเกิดการเรียนรู และประเมินผลการเรียนรูของบุตรหลานตามที่โรงเรียนกําหนด เชน การประเมิน
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การปฏิ บั ติ งานและประเมิ นชิ้ นงานของนั กเรี ยน การรายงานพฤติ กรรมการปฏิ บั ติ ตนในช วงที่ นั กเรี ยน
อยูที่บาน เปนตน
- การจัดการเรียนรูการอาชีพของสถานศึกษาสวนใหญจะมีการขยายผลการจัดกิจกรรม
สูผูปกครองและชุมชน ไดแก การจัดการฝกอาชีพในวันหยุดเสารอาทิตย เปนการใหบริการแกชุมชนที่ทําให
ผูปกครองและบุ คคลตางๆที่ อยูในชุมชนมี ความรูและทักษะในการประกอบอาชี พและยังสามารถนําไปใช
ในการประกอบอาชีพกอให เกิดรายไดเสริม ซึ่งจะสงผลใหสถานภาพทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนดีขึ้นได
อีกทางหนึ่ง
- การจัดการเรียนรูการอาชีพที่สถานศึกษาจัดขึ้นนั้น จะมีการใหผูเรียนไดเยี่ยมชมหรือ
สังเกตการปฏิบัติจากผูรูผูชํานาญในแตละสาขาอาชีพที่กําหนดไวในหลักสูตร การจัดประสบการณในลักษณะ
นี้นิยมเชิญภูมิปญญาทองถิ่นที่อยูในชุมชนเปนวิทยากรพิเศษใหความรูแกผูเรียนซึ่งอาจเปนผูปกครองนักเรียน
หรือบุคคลในชุมชน การจัดประสบการณเรียนรูลักษณะนี้จะกอใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวางผูปกครองกับ
ครูและผูบริหารโรงเรียน
2. ความสําคัญของการจัดการเรียนรูการอาชีพในระดับครอบครัวและชุมชน การจัดประสบการณ
การเรียนรูสาระการอาชีพ ระดับประถมศึกษามีความสําคัญตอครอบครัวและชุมชน ดังนี้
2.1 ชวยสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว การที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทํา
กิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพซึ่งจะตองมีการจัดเตรียมอุปกรณ และฝกฝนปฏิบั ติกิจกรรม ตลอดจนลงมื อ
ปฏิบัติจริงซึ่งตองใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานนาน งานบางอยางตองทําที่บาน เชน อาชีพดานการถักทอ
การทําเครื่องประดับ ผูปกครองอาจมีสวนรวมในการฝกหัดใหบุตรหลานของตนที่บาน การไดอยูใกลชิดกันจะ
ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางพอแม ผูปกครองและนักเรียนใหมีมากยิ่งขึ้นได
2.2 ชวยใหบุคคลในชุมชนมีความรูที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพ ซึ่งกอเกิดรายไดที่จะ
นําไปใชในการดํารงชีวิตตอไป บุคคลในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอันเปนผลใหเกิดมั่นคงในทางเศรษฐกิจใน
ชุมชน
2.3 กอใหเกิดความเขมแข็งทางสังคมระหวางบุคคลที่อาศัยอยูในชุมชน การที่บุคคลมารวม
รับความรู และฝกประสบการณดานอาชีพรวมกัน จะกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความรักความสามัคคี
กันระหวางบุคคลในชุมชน
สรุปไดวา การมีอาชีพเปนสิ่งสําคัญในวิถีชีวิต และการดํารงชีพในปจจุบัน เพราะอาชีพเปน
การสร างรายได เพื่ อ เลี้ ย งชี พ ตนเอง และครอบครั ว อาชี พ ก อ ให เกิ ด ผลผลิ ต และการบริ ก าร ซึ่ ง
สนองตอบต อ ความต อ งการของผู บ ริ โภค และที่ สํ าคั ญ คื อ อาชี พ มี ค วามสํา คั ญ ต อ เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศชาติ ความสําคัญของอาชีพจึงเปนฟนเฟองสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน
สงผลถึงความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ
ประเภทของอาชีพ
อาชีพตาง ๆ ในประเทศไทยมีมากมายหลากหลายอาชีพ ซึ่งบุคคลสามารถจะเลือกประกอบอาชีพได
ตามความถนัดความตองการ ความชอบ และความสนใจ ไมวาจะเปนอาชีพประเภทใด จะเปนอาชีพอิสระ หรือ
อาชีพรับจาง ถาหากเปนอาชีพที่ สุจริตยอมจะทําใหเกิดรายไดมาสูตนเอง และครอบครัว ถาบุคคลผูนั้ น
มีความมุงมั่ น ขยั น อดทน ตลอดจนมี ความรู ขอมู ลเกี่ยวกั บอาชีพตาง ๆ จะทํ าใหมองเห็นโอกาสในการ
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เขาสูอาชีพ และพัฒนาอาชีพใหม ๆ ใหเกิดอยูเสมอ กัญญาณัฐ จันทรเมืองไทย (https://sites.google.com/.
2561) ไดแบงประเภทของอาชีพไว 2 ลักษณะดวยกัน ไดแก
1. แบงตามเนื้อหาของอาชีพ โดยยึดหลักการแบงตามเนื้อหาวิชาของ แตละอาชีพ ดังนี้
1.1 เกษตรกร ประเทศตั้งอยูบนพื้นที่ อันอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว
1.2 อุ ตสาหกรรม คื อกระบวนการนํ าวั ตถุ ดิ บ วั สดุ หรื อสิ นค าบางชนิ ด มาแปลรู ปเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
1.3 อาชีพ พาณิชยกรรม คือ อาชีพที่เปนตัวกลางในการจําหนายสินคาและบริการตาง ๆ
1.4 อาชีพ คหกรรม คือ เปนอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร การผลิตอาหาร
2. แบ งตามลั ก ษณะของอาชี พ ลั กษณะการประกอบอาชี พ ในประเทศไทยสามารถแบ ง
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
2.1 อาชีพราชการ ขาราชการเปนเจาหนาที่ของรัฐ มีหนาที่ใหบริการประชาชนใหไดรับความ
สะดวกสบายในดานตาง ๆ
2.2 อาชีพรับจาง หมายถึง อาชีพที่มีผูอื่นเปนเจาของกิจการโดยผูประกอบอาชีพเปนผูรับจาง
ทํางานให
2.3 อาชีพอิสระ คืออาชีพที่ตองเปนผูประกอบการลงทุน ลงแรง และบริหารกิจการดวยตนเอง
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต (2556) ระบุถึงการแบงประเภทของงานอาชีพไว 2 ลักษณะ คือ 1) แบงตาม
ลักษณะเนื้อหาของวิชาชีพ และ 2) แบงตามลักษณะของการประกอบอาชีพ ซึ่งสรุปรายละเอียด ไดดังนี้
1. การแบ งอาชี พตามเนื้ อหาของวิ ชาชี พ สามารถจั ดกลุ มอาชี พตามเนื้ อหาวิ ชาของ อาชี พได
6 ประเภท ไดแก
1.1 อาชีพเกษตรกรรม (Agricultural Occupation) ถือเปนอาชีพหลักและเปนอาชีพที่สําคัญ
ของคนไทย เปนอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต การจัดจําหนายสินคาและการบริการดานการเกษตร ผลผลิต
ทางการเกษตรนอกจากจะใช ในการบริ โภคแล ว ยั งใช เป นวั ตถุ ดิ บในการผลิ ตทางอุ ตสาหกรรม อาชี พ
เกษตรกรรมในประเทศไทย ไดแก การทํานา ทําไร ทําสวน และการเลี้ยงสัตว
1.2 อาชีพอุตสาหกรรม (Industry Occupation) เปนอาชีพที่เกี่ยวกับการผลิตสินคา โดยการ
นํ าเอาวั ตถุ วั ตถุ ดิ บ หรื อสิ นค าบางชนิ ดมาแปรสภาพให เกิ ดประโยชน ต อผู ใช มากขึ้ น ในขั้ นตอนของ
กระบวนการผลิตประกอบดวยปจจัยมากมาย ไดแก แรงงาน เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ ทุน อาคาร การบริหาร
จัดการ เปนตน
1.3 อาชีพพาณิชยกรรม และอาชีพบริการ (Commerce and Service Occupation)
- อาชีพพาณิชยกรรม คือ การประกอบอาชีพที่มีลักษณะการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนสินคาโดยใชเงินเปนตัวกลาง สวนใหญการดําเนินงานอยูในรูปแบบของการซื้อมาขายไป ผูประกอบ
อาชีพนี้จึงจัดวาเปนคนกลางที่ทําหนาที่ซื้อสินคาจากผูผลิต แลวนํามาขายตอใหกับผูบริโภค ไดแก การคา
ปลีกและการคาสง โดยจะจัดจําหนายในรูปแบบของการขายตรง หรือจัดจําหนายทางออม
- อาชีพบริการ หมายถึง การประกอบอาชีพที่มีลักษณะการดําเนินงานเกี่ยวกับการทํา
ใหผูซื้อเกิดความพึงพอใจ การบริการอาจจะเปนสินคาที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได
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1.4 อาชี พคหกรรม (Spill Smoke Occupation) หมายถึง กลุ มของการประกอบอาชี พที่ มี
ลักษณะการดํ าเนิ นงานเกี่ ยวกั บการประกอบอาหารคาว หวาน และอาหารวาง ของไทยและต างประเทศ
การเสริมสวย การตัดเย็บเสื้อผา เปนตน
1.5 อาชีพหัตกรรม (Handicraft Occupation) หมายถึง การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงานชาง
โดยใชมือผลิตชิ้นงานเปนสวนใหญ ไดแก อาชีพจักสาน แกะสลัก ทอผาดวยมือ ทอเสื่อ เปนตน
1.6 อาชีพศิลปกรรม (Art Objectives Occupation) หมายถึงการประกอบอาชีพที่มีลักษณะ
การดําเนินงานเกี่ยวกับการแสดงออกของศิลปะในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การปน การวาดภาพ การเขียนแบบ
การดนตรี การละคร การโฆษณา การถายภาพ เปนตน
2. การแบงอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพ สามารถจัดกลุมอาชีพตามลักษณะการประกอบ
อาชีพไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
2.1 อาชี พอิ สระ (Freelance) หมายถึ ง อาชี พทุ กประเภทที่ ผู ประกอบอาชี พดํ าเนิ นการ
ดวยตนเองแตเพียงผูเดียวหรือเปนกลุม เปนอาชีพที่ไมตองใชคนมาก ถามีความจําเปนจะใชวิธีการจางคน
มาช วยงานเป นครั้ งคราว เจ าของกิ จกรรมจะเป นผู ลงทุ นและจั ดจํ าหน ายเอง คิ ดแผนงานและตั ดสิ นใจ
ดวยตนเองทุกเรื่อง
2.2 อาชีพรับจาง (Occupation work for) หมายถึง อาชีพที่รับจางทํางานใหกับผูวาจางโดย
ไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง หรือเงินเดือน ลักษณะการทํางานรับจางสวนใหญทํางานในสถานประกอบการ
หรือโรงงาน อัตราการจางขึ้นอยูกับการกําหนดราคาของเจาของสถานประกอบการ หรือนายจาง ทํางานตาม
เวลาที่กําหนด การประกอบอาชีพรับจางมีขอดีตรงที่ไมมีความเสี่ยงเรื่องการลงทุน
2.3 อาชีพงานฝมือ (Craft Occupation) เปนอาชีพที่ผูปฏิบัติงานจะตองใชประสบการณและ
ความชํานาญเฉพาะดาน ไดแก งานศิลปะ งานหัตกรรม และงานประติมากรรม เปนตน
2.4 อาชีพรับราชการ (Government Servant Occupation) รวมถึงเจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เปนอาชีพที่มีลักษณะการปฏิบัติงานมุงเนนการใหบริการแกประชาชน
กลาวโดยสรุป อาชีพตาง ๆ ที่ปรากฏในประเทศไทย สามารถแบงประเภทของอาชีพได 2 ประเภท
หลัก ๆ ไดแก การแบงอาชีพตามลักษณะเนื้อหาของวิชาชีพ และการแบงอาชีพตามลักษณะของการประกอบ
วิชาชีพ
ทักษะที่จําเปนตอการทํางานอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต (2556) ระบุถึงทักษะในการทํางานวา เปนความสามารถที่ตองใชในการทํางาน
ทุกอาชีพ เชน ทักษะการคํานวณ ทักษะการประกอบอาหาร ถาเราคนพบทักษะที่มีอยูในตัวเรา และสามารถ
นําทักษะมาใชใหเปนประโยชนตอการทํางานก็จะชวยใหเราประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ทักษะใน
การทํางานที่สําคัญ ไดแก
1. ทักษะการสื่อสาร สามารถพูดหรือแสดงกิริยาทาทางใหผูอื่นเขาใจได ใชถอยคําสุภาพเหมาะสมกับ
บุคคลและกาลเทศะ เปนนักฟงที่ดี สามารถเขียนสรุปและนําเสนองานได
2. ทั กษะการจัดการ สามารถคั ดเลื อกบุ คคล จั ดสรรทรั พยากร งบประมาณ วัสดุ อุ ปกรณ และ
เครื่องมือในการทํางานไดอยางเหมาะสม ทําใหการดําเนินการตาง ๆ สําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. ทักษะดานงานเทคนิค สามารถนําเทคนิคตาง ๆ มาใชในการทํางาน ไดแก เทคนิคการซอมแซม
อุปกรณไฟฟา หรือคอมพิวเตอรไดเองโดยไมตองเรียกชาง ทําใหงานไมหยุดชะงัก สามารถดําเนินงานตอจน
แลวเสร็จและมีคุณภาพ
4. ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนํามาใชประโยชนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ทั กษะการแก ป ญหา สามารถแยกแยะป ญหาต าง ๆ ค นหาวิ ธี การแก ไขและเลื อกใช วิ ธี การ
แกปญหาอยางมีเหตุผล เพื่อใหทํางานไดสะดวกและประสบผลสําเร็จ
พุฒิพงษ จันดาโชต (http://www.trueplookpanya.com/. 2561) ไดสรุปทักษะที่จําเปนตอการ
ทํางานอาชีพ ไวดังนี้
1. ทักษะกระบวนการทํางาน เปนการลงมือทําดวยตนเอง โดยมุงเนนฝกวิธีการทํางานตามขั้นตอน
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการทํางาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหงาน เป นการศึ กษาข อมู ลเพื่ อนํ ามาวางแผนในการทํ างาน ไดแก
ลักษณะของงาน คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนในการทํางาน เปนการกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการไวลวงหนาอยาง
คราว ๆ โดยอาศัยขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอน เปนการลงมือตามแผนที่วางไว เพื่อใหงานสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค การลงมือทํางานในขั้นตอนนี้ตองมีการควบคุมดวย เพราะบางคนวางแผนไวอยางละเอียด แต
ไมไดปฏิบัติตาม ซึ่งอาจทําใหเกิดผลเสียตามมาได นอกจากนี้ควรตรวจสอบความกาวหนาของแผนดวย บาครั้ง
อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดมากอน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการทํางาน สามารถประเมินไดทั้งกอนทํางาน ขณะทํางาน และ
หลังจากทํางานเสร็จแลว ซึ่งทําใหทราบวางานที่ทําประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม ถาไม
สําเร็จมีสาเหตุมาจากอะไร และมีวิธีการปรับปรุงแกไขอยางไร
2. ทักษะกระบวนการแกปญหา มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 การพิจารณาปญหา เปนการกําหนดปญหา สังเกต และทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหาที่
เกิดขึ้น โดยสังเกตลักษณะของปญหา และพยายามมองใหถูกจุด
2.2 การวิเคราะหปญหา โดยแยกแยะวาปญหาที่ตองการแกไขนั้นมีสภาพเปนอยางไร แลว
รวบรวมขอมูลตาง ๆ พิจารณาวา ขอมูลหรือเงื่อนไขที่กําหนดมีเพียงพอที่จะแกปญหาหรือไม
2.3 การสรางทางเลือกในการแกปญหา หมายถึง การคิดแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลายจน
สามารถแกปญหานั้น ๆ ไดหรือไม
3. ทักษะการทํางานรวมกัน หมายถึง การทํางานรวมกับผูอื่นตั้งแตสองคนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค
หรือเปาหมายในการทํางานอยางเดียวกัน สมาชิกในกลุมรูจักหนาที่ของตนเอง และยึดหลักของการทํางานเปน
กลุมเปนสําคัญ รวมทั้งการมีมนุษยสัมพันธที่ดี เพื่อการดําเนินงานตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จ
4. ทักษะการแสวงหาความรู เปนวิธีการและกิจกรรมที่มุงเนนใหนักเรียนไดศึกษาคนควาเพื่อนําไปใช
ประกอบการเรียนเนื้อหาตาง ๆ หรือการทํางานอาชีพ เปนการพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา ทันสมัย และ
สามารถดํารงชีวิตอยูกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไดอยางมีความสุข
5. ทักษะการจัดการ เปนความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคน เพื่อใหไดผลงาน
สําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
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5.1 การตั้งเปาหมาย เปนการกําหนดสิ่งที่ตองการไดรับจากการทํางานไวลวงหนา ซึ่งอาจเปน
เปาหมายระยะสั้น ระยะยาว หรือเปาหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงได
5.2 การวิเคราะห ทรัพยากร เป นการพิ จารณาวา ทรัพยากรที่ นํ ามาใช สามารถทํ าให บรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไวหรือไม ทรัพยากรที่เปนปจจัยสําคัญของการจัดการมี 4 อยาง ซึ่งมักเรียกโดยยอวา 4M
5.3 การวางแผนและการกําหนดทรัพยากร เปนการกําหนดกิจกรรมไวลวงหนาวา จะตองทํา
อะไร สิ่งใด อยางไร เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสม และเกิดประโยชน
สูงสุด
5.4 การปฏิ บั ติ ตามแผนและการปรั บแผน เป นการนํ าแนวทางปฏิ บั ติ งานที่ กํ าหนดมา
ดําเนินการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว หรือปรับเปลี่ยนแผนที่วางไว เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา
ที่จะเกิดขึ้น
5.5 การประเมินผล เปนการตรวจสอบเพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานของตนเองหรือของทีมงาน
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม
กลาวโดยสรุปไดวา ทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานอาชีพมีอีกมากมาย ซึ่งสามารถเลือกนําไปใชให
เหมาะกับการทํางานอาชีพตาง ๆ ที่ทํา ผูเรียนสามารถเลือกใชทักษะในการทํางานที่เหมาะสมสอดคลองกับ
อาชีพที่ตนเองเลือก และวางเปาหมายวาจะเลือกเปนอาชีพของตนเองในอนาคตได
ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความสําเร็จในงานอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต (2556) ไดสรุปถึงปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการประกอบอาชีพใหประสบ
ความสําเร็จ ผูประกอบอาชีพตองใหความสําคัญกับสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1. การศึกษาวิเคราะหอาชีพที่ตองการทํา เพื่อขอมูลที่ได จะไดเปนประโยชนในการตัดสินใจเลือก
อาชี พให เหมาะกั บตั วเอง รวมถึ งความเป นไปได ในการตั ดสิ นใจเลื อกอาชี พนั้ น ๆ สิ่ งต าง ๆ ที่ ใช ในการ
ประกอบการวิเคราะห เชน ลักษณะอาชีพ ลักษณะงาน ขั้นตอน การวางแผนการจัดการ สภาพแวดลอม
คุณสมบั ติของผู ประกอบอาชี พ สภาพการจางหรือสภาพการประกอบอาชี พ รวมถึ งความก าวหนาในการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ ดวย
2. การวิเคราะหตนเองเกี่ยวกับงานอาชีพ เปนการมองอยางรูจัก และเขาใจตนเองในการหางานทํา
รูวาตนเองมีความรู ความสามารถ มีทักษะ ความสนใจ และมีบุคลิกภาพเปนอยางไร เหมาะสมกับอาชีพที่
ตนเองจะทํามากนอยแคไหน
3. ทักษะในการทํางาน ซึ่งเปนความสามารถที่ตองใชในการทํางานทุกอาชีพ เชน ทักษะในการคิด
คํานวณ ทักษะการประกอบอาหาร ทักษะในการเลนดนตรี หรือทักษะอื่น ๆ ที่จําเปนในการประกอบอาชีพ
นั้น ๆ ถาเราคนพบทักษะที่มีอยูในตัวเรา และสามารถนําทักษะมาใชใหเปนประโยชนตอการทํางาน ก็จะชวย
ใหเราประสบความสําเร็จในการทํางาน หรือการประกอบอาชีพนั้น
4. ความถนัดหรือความสามารถพิเศษ หมายถึง ศักยภาพที่มีอยูในตัวบุคคล เปนพรสวรรคที่สั่งสมมา
จากประสบการณ หรือเกิ ดขึ้นจากการศึ กษาคนควา ความถนัด หรือความสามารถพิเศษเหลานี้ ผูที่รูจั ก
ตนเองดี ควรนํามาใชใหเกิดประโยชนในการประกอบอาชีพ
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ณัฐยา ตนสมรส และคณะ (https://sites.google.com/. 2561) ไดสรุปถึงปจจัยในการประกอบ
อาชีพใหประสบความสําเร็จ ตองอาศัยปจจัย 3 ประการ ไดแก
1. ทุน ควรมีการวางแผนการดําเนินธุรกิจไวลวงหนา เพื่อที่จะไดทราบวาตองใชเงินทุนเทาใด จะหา
แหลงเงินทุนที่ใด เพื่อวางแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได
2. ความรู ตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ การฝกอบรมจากสถาบันดานอาชีพ หรือการทํางาน
เปนทีม เกิดความชํานาญ ประสบการณในการทํางานได
3. การจัดการ มีการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะมารวมคิดรวมทํางาน และรวมลงทุน เครื่องมือ เครื่องใช
และการจัดระบบการทํางานใหเหมาะสมกับธุรกิจที่จะดําเนินการ
นอกจากนี้ กัญญาณัฐ จันทรเมืองไทย (https://sites.google.com/. 2561) ไดกลาวถึงปจจัยที่
เปนคุณลักษณะของผูที่จะประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ ควรมีคุณลักษณะในตัวเอง ดังนี้
1. ความเชื่อมั่นในตนเอง หรือความสามารถของตนเอง มีความเปนอิสระและรูจักพึ่งตนเอง
มีความมั่นใจ เขมแข็งและเด็ดเดี่ยว เชื่อมั่นวาจะเอาชนะสิ่งตาง ๆ ที่จะเปนอุปสรรคในการทํางาน
และไมประมาทในความสามารถของตนเอง
2. มีวิสั ยทั ศน ก วางไกลในการทํ างาน สามารถวิเคราะห เหตุ การณ ในอนาคตไดและรูจั ก
เตรียมความพรอมรับเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการประกอบอาชีพ
3. มีความรับผิดชอบ ตองานที่ทํา หรือมอบหมายใหผูอื่นทํา และจะดูแลจนงานสําเร็จตาม
เปาหมาย
4. มีความกระตือรือรน ไมหยุดนิ่งตอการทํางาน ทํางานทุกอยางโดยไมหลีกเลี่ยงงาน
5. ใฝห าความรูเพิ่ มเติมในงานหรือ อาชี พที่ ทํ าอยูสม่ํ าเสมอ เพื่ อที่ จะนํ ามาปรับใชในการ
ประกอบอาชีพนั้น ใหประสบความสําเร็จตลอดไป
6. การกลาที่จะตัดสินใจและมีความมานะพยายาม หนักแนนไมหวั่นไหว เชื่อมั่นในตนเองกับ
งานที่ทํา มีความพยายามทุมเทในการทํางาน
7. ความสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม ตองรูจักการปรับตัวตามสภาพแวดลอม มากกวา
ปลอยใหทุกอยางเปนไปตามยถากรรม หรือขึ้นอยูกับโชคหรือดวง
8. รูจักประมาณตนเอง ไมทําสิ่งที่เกินตัวในการทําธุรกิจควรเริ่มจากธุรกิจเล็ก ๆ กอน และ
เมื่อกิจการเจริญรุงเรืองแลวคอยขยายเพิ่มทุนออกไปจึงจะประสบความสําเร็จ
9. ประหยั ด การดํา เนิ น งานในระยะสั้ น ยั ง จะไม ทั น เห็ น ผล ผู ป ระกอบการจะตอ งรู จั ก
ประหยัดและอดออม ตองรูจักหักหามใจในชวงที่ธุรกิจอยูในชวงตั้งตัว และตองดําเนินธุรกิจตอไปใน
ระยะยาวจนกวาจะบรรลุเปาหมาย
10. ความซื่อสัตย ตองมีความซื่อสัตยตอลูกคาและหุนสวน และตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง
และครอบครัว
สรุปไดวาปจจัยที่สงเสริมใหการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จนั้น มองโดยภาพรวมแลว
สามารถแบงไดออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) ปจจัยที่เปนเทคนิควิธีการทํางาน และ 2) ปจจัยที่เปน
คุณ ลักษณะของผูประกอบอาชีพ ซึ่งผูที่จะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ไมวาจะเป น
อาชีพที่เปนลูกจางหรือขาราชการ หรืออาชีพที่เปนธุรกิจของตนเองก็ตาม ผูประกอบอาชีพตองมีและ
ปฏิบัติ การประกอบอาชีพจึงจะประสบความสําเร็จแนนอน
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การประกอบอาชีพของประชากรในจังหวัดเชียงราย
จัง หวั ด เชี ยงรายเป น จัง หวั ด ที่ อ ยูเหนื อ สุด ของประเทศไทย เป น ประตู ไ ปสู ลุม แม น้ํ าโขง
ตอนบน หรือเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เปน เมืองหนาดานที่ มีอาณาเขตติดตอ กับประเทศเพื่ อนบ าน
2 ประเทศด วยกั น คือ ประเทศพมา และประเทศลาว จั ง หวั ดเชี ยงรายมีลั กษณะพื้ น ที่ สว นใหญ
เปน ภูเขาสูง และปาไม และมีที่ราบเปนหยอม ๆ ในหุบเขาและที่ราบ และมีลุมน้ําที่สําคัญ 7 สาย
สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปจะขึ้นอยูกับเกษตรกรรมเปนหลัก ประชาชนสวนใหญมีอาชีพทางการเกษตร
มีทั้งการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว และมีธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาการเกษตรเพื่อสงออก
อยู ด ว ย นอกจากนี้ จั ง หวั ด เชี ย งรายยั ง เป น เมื อ งท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ อี ก จั ง หวั ด หนึ่ ง สํ า นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย (2559) ไดระบุถึงเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพของประชากร
ในจั ง หวัด เชี ยงรายไว วา ประชากรของจัง หวัด เชี ย งราย จะประกอบอาชี พ ภาคการเกษตรเป น
สวนใหญ โดยมีพื ชเศรษฐกิจที่สําคัญ อยูหลายชนิด ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัต ว
ถั่วเหลื อง ขิง กระเที ยม ลําไย ลิ้น จี่ สมโอ สับ ปะรด สมเขี ยวหวาน ชา กาแฟ ไมดอก ไม ประดั บ
ตลอดจนพืชผักตาง ๆ ขณะที่สัตวเศรษฐกิจ ก็มีการเลี้ยงสัตวขนาดใหญและขนาดเล็ก โดยมากจะเปน
ลักษณะสรางรายไดเสริมนอกเหนือจากอาชีพการเพาะปลูก ไดแก การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ กระบือ
สุกร ไกพื้นเมือง ไกเนื้อ ไกไข สวนทางดานการประมง จะมีการเลี้ยงปลานิลเปนจํานวนมาก มีการ
ประมงน้ํ า จื ด และการจั บ สั ต ว น้ํ า จากแหล ง น้ํ า ธรรมชาติ ซึ่ ง เป น กิ จ กรรมที่ เป น รองจากอาชี พ
เกษตรกรรม
การผลิตภาคการเกษตร
การผลิ ต สาขาเกษตรกรรม ประกอบด ว ยกิ จ กรรม 3 ประเภท ได แ ก กิ จ กรรมด านพื ช
กิจกรรมดานปศุสัตว และกิจกรรมดานการประมง
1. กิจกรรมดานพืช พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย ประกอบดวย ขาว ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ถั่วเหลือง ลําไย ลิ้นจี่ ยางพารา และพืชผัก นอกจากนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจที่จังหวัดมุงพัฒ นา
ใหเปนพืชเศรษฐกิจเฉพาะถิ่น ไดแก ชา กาแฟ สับปะรด เปนตน
เชียงรายเปน จังหวัดที่มีพื้ นที่ป ลูกชามากที่สุดของประเทศ และในป พ.ศ.2547 จังหวัด
เชียงรายไดกําหนดใหชาเปนพืชยุทธศาสตรหลัก โดยสงเสริมใหมีการปลูกชาเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทน
พืชอื่น ๆ ที่ใหผลตอบแทนต่ํา และผลักดันใหจังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางการผลิตชาพันธุดีของ
ประเทศ พั นธุที่ ป ลูก ไดแ ก ชาอั สสั ม ซึ่ง เป น พั น ธุ ดั้ง เดิ ม และชาจีน ที่ เริ่ม นิย มปลู ก เนื่ องจากให
ผลตอบแทนสูง และเปนที่ตองการของตลาด แหลงผลิตที่สําคัญอยูในเขตอําเภอแมฟาหลวง อําเภอ
แมสรวย และอําเภอเวียงปาเปา สวนพืชเศรษฐกิจใหมที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นอีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของ
จังหวัดเชียงราย ไดแก กาแฟ เนื่องจากมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดตางประเทศ โดยมี
แหลงผลิตที่สําคัญอยูในเขตอําเภอแมสรวย อําเภอแมฟาหลวง อําเภอเมือง และอําเภอแมสาย
2. กิจกรรมดานปศุสัตว ประกอบดวยสัตวเลี้ยงที่สําคัญ คือ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร และไก
3. กิจกรรมดานการประมง ประกอบดวยการจับสัตวน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําจืด (กุงกามกราม ปลา และกบ) การเพาะพันธุสัตวน้ํา เปนตน
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การผลิตภาคอุตสาหกรรม
Chiangrai Travel (http://sites.google.com/. 2557) ได ระบุ ว า การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม
ของจังหวัดเชียงราย สวนใหญเปนอุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีขาว กิจการบมใบชา บมใบยาสูบ อบเมล็ดพืช)
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมที่สนับสนุนกิจการกอสราง โดยอําเภอ
เมืองเชียงราย มีโรงงานตั้งอยูมากที่สุด รองลงมาคือ อําเภอแมจัน และอําเภอแมสาย
สวนอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดเชียงราย ไดแก
1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบดวยการผลิตขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเหลือง ขิง กระเทียม
ลําไย ลิ้นจี่ สับปะรด เปนหลัก รองลงมา ไดแก โรงอบเมล็ดพืช และผลผลิตทางการเกษตร โรงงานขิงดอง
2. อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบดวยการทําอิฐ ทอ ผลิตภัณฑจากซีเมนต และคอนกรีตผสมเสร็จ
3. อุตสาหกรรมอื่น ๆ ประกอบดวยกิจการเกี่ยวกับหองเย็น กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ดิน ทรายที่ใช
ในการกอสราง กิจการเกี่ยวกับยาสูบ เปนตน
การคาชายแดน
จากที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายที่เปนเมืองชายแดนดานทิศเหนือ จึงมีจุดเดนทางภูมิศาสตรที่เหมาะ
แกการเปนศูนยกลางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน (GMS) ซึ่งประกอบดวย
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต) สหภาพพมา และ สปป.ลาว นอกจากเปนจังหวัดชายแดนแลว
เชียงรายยังมีโครงสรางพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักธุรกิจ และนักทองเที่ยว อาทิ
ทาอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงราย เสนทางคมนาคมทางบกเชื่อมโยงโครงขายทางหลวงภาคเหนือตอนบน
และยังเชื่อมโยงไปยังประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบนไดถึง 2 เสนทาง คือ เสนทาง R3A ไทย ลาว จีน
และเส นทาง R3B ไทย พม า จี น การคมนาคมทางน้ํ า ทั้ งด านการขนสงและการเดินทางโดยใชแม น้ํ าโขง
ในจังหวัดเชียงรายมีทาเทียบเรือที่อําเภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของ ซึ่งระบบสาธารณูปโภคเหลานี้ถือเปน
ปจจัยสําคัญที่เอื้อตอการคาชายแดน การขนสงสินคาทั้งในประเทศ และตางประเทศ ตลอดจนการทองเที่ยว
ที่เชื่อมโยงภาคเหนือตอนบนกับอนุภู มิภาคลุมน้ําโขง และตอไปยังประเทศจีนอีกดวย (Chiangrai Travel.
http://sites.google.com/. 2557)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สําหรับจังหวัดเชียงรายไดถูกกําหนดใหเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะที่ 2 ซึ่งมีพื้นที่ที่
กําหนด จํานวน 21 ตําบล ใน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอแมสาย 8 ตําบล อําเภอเชียงแสน 6 ตําบล และอําเภอ
เชียงของ 7 ตําบล
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แผนภาพที่ 3 แสดงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย, 2559)
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอแมสาย
อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ ที่ไดกําหนดบทบาทของแตละพื้นที่ไว ดังนี้
1. อําเภอแมสาย เปนตลาดชายแดนไทย – พมา และเสนทางทองเที่ยวเชื่อมมัณฑเลย
2. อําเภอเชียงแสน เปนทาเรือสูจีนตะวันตก และการทองเที่ยวสามเหลี่ยมทองคํา
3. อําเภอเชียงของ เปน ประตูการคาสูจีนตะวันตก และเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมตอกับ
หลวงพระบาง
จึงทําใหเสนทาง R3A ที่เชื่อมระหวางประเทศไทย (เชียงราย – เชียงของ) ไปยัง สปป.ลาว
(บอแกว-เวียงภูภา-หลวงน้ําทา-บอเต็น) และเขาสูประเทศจีนทางตอนใต (บอหาน-เชียงรุง-คุณหมิง)
รวมระยะทาง ประมาณ 1,200 กิโลเมตร และ R3B ที่เชื่อมระหวางประเทศไทย (เชียงราย-แมสาย)
ไปยัง สหภาพพมา (ทาขี้เหล็ก-เชียงตุง) และเขาสูประเทศจีนที่ ตาลั๊ว กอนเชื่อมโยงกับเสนทาง R3A
ที่เชียงรุงและคุณหมิง รวมระยะทางจากแมสาย ถึงเชียงรุงประมาณ 380 กิโลเมตร ซึ่งมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการกระจายสินคาตลอดจนการกําหนดใหเปนเสนทางดานการทองเที่ยว โดยจุดเดนของ
เสนทาง 2 สายนี้ คือ
- R3A ใชระยะเวลาในการขนสงสั้นกวาการขนสงทางเรือ เหมาะแกการขนสงสินคาเกษตร
ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น
- R3B ได รับ ความนิ ย มในด านการเป น เส น ทางการท อ งเที่ ย วเส น ทางเชีย งราย-แม ส ายเชียงตุง-เมืองลา-เชียงรุง-คุณหมิง
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แผนภาพที่ 4 แสดงเสนทางการคมนาคม R3A และ R3B ที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย, 2559)
กล าวโดยสรุป การพั ฒ นาทางด านเศรษฐกิ จ และการประกอบอาชี พ ของประชากรของ
จัง หวั ด เชี ย งราย มี ห ลากหลายรู ป แบบ โดยมี ก ารประกอบอาชี พ หลัก ได แ ก อาชี พ เกษตรกรรม
นอกจากนั้นก็มีอาชีพการเลี้ยงสัตว การประมง และการอุตสาหกรรม ซึ่งการอุตสาหกรรมสวนใหญ
จะเปนการอุตสาหกรรมที่เนนไปในทางอุตสาหกรรมการเกษตรเปนหลัก และนอกจากนี้ในปจจุบันที่
เปนที่นาสนใจก็คือ เชียงรายไดมุงเนนไปทางอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และเชียงรายไดถูกกําหนดให
เปน พื้นที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ ที่สามารถเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานไดถึง 2 ประเทศ และ
สามารถที่จะเดินทางเชื่อมตอไปยังประเทศจีนได โดยมีเสนทางที่เชื่อมตอ และใชในการขนสงสินคา
และการทองเที่ยวไดอีกดวย
ขอบเขตและแนวปฏิบั ติการดําเนินโครงการจัดทํ าฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลระดั บพื้นที่
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายของสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา SDG 4
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
การดํ า เนิ น โครงการจั ดทํ าฐานข อมู ลและระบบติ ดตามประเมิ นผลระดั บพื้ นที่ เพื่ อสนั บสนุ น
การขั บเคลื่ อนเป าหมายของสหประชาชาติ ว าด วยการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นด านการศึ กษา SDG 4 ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2563 สํานั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึ กษาธิการ ซึ่ ง เป น กิจกรรมที่
สนั บ สนุ น การขับ เคลื่อ นเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ด านการศึ ก ษาระดั บ พื้ น ที่ (SDG 4 LAB) 6
จั ง หวั ด นํ า ร อ ง สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได กํ า หนดขอบเขตและแนวปฏิ บั ติ ในการ
ดําเนินการ ดังนี้
ความเปนมาของโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
เป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) เป น
วาระการพั ฒ นาระยะ 15 ป (ค.ศ.2016-2030/พ.ศ.2559-2573) ที่ ผู นํ า ประเทศสมาชิ ก
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สหประชาชาติ จํานวน 193 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ไดรวมกันลงนามคํารับรองพันธะสัญ ญา
ทางการเมื อ งระดั บ ผู นํ า ในเอกสาร “Transforming Our World : The 2030 Agenda for
Sustainable Development” เปนการยืนยันเจตนารมณและการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลกดานตาง ๆ ใน 15 ปขางหนารวมกัน เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการแกไขปญ หาในทุกมิติ
รวมทั้งสานตอภารกิจที่ยังไมบรรลุผลสําเร็จภายใตเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium
Development Goals : MDGs) (ค.ศ.2000-2015) ประกอบดวยเปาหมาย 17 ขอ (Goals) ที่
ครอบคลุ ม ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง เป น 3 เสาหลั ก ด า นการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
โดยเฉพาะเปาหมายหลักที่ 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและ
เทาเทียม และสนับสนุน โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 10 เปาหมาย (Target) ที่มุง
พัฒนาและแกไขโจทยการพัฒนาการศึกษาของโลก ทั้งโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และ
ปจจัยที่สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพทุกมิติ ทุกระดับ ทุกประเภท อยางครอบคลุม
ทั่วถึง และเทาเทียม
รั ฐ บาลไทยได กํ า หนดกลไกการขั บ เคลื่ อ นเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในรู ป แบบ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ปลัดกระทรวง ผูแทน
สวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ รวมเปนกรรมการ โดยมีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) เปนฝายเลขานุการ และไดมอบหมายใหมีหนวยงานรับผิดชอบแตละเปาหมาย
ทั้ง 17 เปาหมายหลัก ตั้งปป พ.ศ.2559 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายหลักที่ 4 สรางหลักประกันวา
ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอด
ชีวิต (SDG 4) ทั้งนี้ กพย. ใหความสําคัญ กับการขับเคลื่อนเปาหมายระดับประเทศและระดับพื้น ที่
และขับเคลื่อนและดําเนินการตามประเด็น บริบท ความพรอมของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ใน
พื้นที่ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากระดับพื้นที่
ดวยเหตุนี้ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะฝายเลขานุการ
หนวยงานหลักในการดําเนินการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (SDG 4) รวมกับภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของทางการศึกษา จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดานการศึกษาสูระดั บพื้นที่ (Localizing SDG 4) ใหสอดคลองกับความแตกต างหลากหลายของบริบททาง
การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงไดดําเนินโครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
ระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายของสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา
SDG 4 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยไดดําเนินการสรางการรับรู ความเขาใจในการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา รวมกับสํานักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค สํานักบูรณาการยุทธศาสตร
การศึกษา สป. โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Move) และวิสาหกิจเพื่อ
สังคมดานการศึกษา และไดคดั เลือกจังหวัดนํารองเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาใน
ระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab) จํานวน 6 จังหวัด ไดแก เชียงราย อุดรธานี ลพบุรี ปราจีนบุรี สตูล และปตตานี
ซึ่งไดกําหนดแผนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นที่ 6 จังหวัดนํารอง และ
ขับเคลื่อนตามแผนดังกลาวในระดับพื้นที่อยางเขมขน ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการนี้ เพื่ อให
ดําเนินการโครงการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความตอเนื่อง จึงไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูล
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และระบบติ ดตามประเมินผลระดับพื้ นที่เพื่ อสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายของสหประชาชาติวาด วย
การพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา SDG 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยหนึ่งในกิจกรรมสําคัญของ
โครงการ มุงเนนใหมีการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาในระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab)
โดยเฉพาะ 6 จังหวัดนํารอง เพื่อใหจังหวัดนํารองมีขอมูลสถานการณ แผนการขับเคลื่อนโครงการที่สอดคลอง
กับบริบทพื้นที่ภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา ตลอดจนใหมีกลไกการประเมินผลระดับ
พื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (SDG 4) ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการกําหนดนโยบาย มาตรการ และการดําเนินการระดับพื้นที่ที่คํานึงถึงความเหมาะสมและบริบทความ
จําเปนของแตละพื้นที่อยางเปนระบบ ตอเนื่อง โดยอาศัยหนวยงานในระดับจังหวัดเปนฐานในการดําเนินการ
แตละพื้นที่ จึงเห็นควรกําหนดขอบเขตและแนวปฏิบัติการดําเนินโครงการฯ กิจกรรมยอยที่ 2.1 สนับสนุน
การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab) 6 จังหวัดนํารอง เพื่อให
การดําเนินกิจกรรมของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 6 จังหวัด ไดแก เชียงราย อุดรธานี ลพบุ รี
ปราจีนบุรี สตูล และปตตานี ในฐานะจังหวัดนํารองการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการที่ไดกําหนดไว
โดยมีแนวทางการดําเนินกิจกรรมฯ ที่ไดประมวลจากการประชุมปฏิบัติการ จัดทําแผนการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพั ฒนาที่ ยั่ งยืนด านการศึ กษาในระดั บพื้ นที่ (SDG 4 Lab) 6 จั งหวั ดนํ าร องในระหวางวั นที่ 13-14
มกราคม 2563 รวมทั้งใหสอดรับกับสถานการณปจจุบันที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ สงผลให มี ขอจํ ากั ดทั้ งการประชุ มที่ ไม สามารถดํ าเนินการไดโดยปกติ
ตลอดจนการเลื่อนการเปดภาคเรียนของสถานศึกษาทุกระดับ
2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อจัดทําแผนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนดานการศึกษาระดับ
พื้นที่ (SDG 4 Lab) 6 จังหวัดนํารอง
2.2 เพื่อขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab)
6 จังหวัดนํารอง ตามบริบทและความตองการของพื้นที่
3. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด
ตั ว ชี้ วั ด หลั ก : จํ า นวนจั ง หวั ด นํ า ร อ งที่ ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นตามแผนการ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนดา นการศึกษาระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab)
ตามมาตรการ แผนงาน โครงการเพื่อการแกไขปญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด และดานอื่น ๆ ตามความตองการของพื้นที่
ตัวชี้วัดยอย :
3.1 จังหวัดนํารองมีแผนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา
ระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab) ที่มีการกํา หนดมาตรการ แผนงาน โครงการเพื่อการ
แกปญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและดานอื่น ๆ
ตามความตองการของพื้นที่

เปาหมาย ป 2563
6 จังหวัด

6 จังหวัด
(จังหวัดละ 1 แผน)
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ตัวชี้วัด
3.2 จํานวนจังหวัดที่มีการดําเนินโครงการเพื่อการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ งยื น ด า นการศึ ก ษาระดั บ พื้ น ที่ (SDG 4 Lab) ที่ ส อดคล อ งกั บ บริบ ทความ
ตองการของพื้ นที่ และตอบสนองตอเปา ประสงคภายใตเปาหมายหลักที่ 4 ได
อยางนอย 1 เปาหมายจาก 10 เปาหมาย
3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดา นการศึกษาระดับ
พื้นที่ SDG 4 Lab) 6 จังหวัดนํารอง

เปาหมาย ป 2563
6 จังหวัด
(อยางนอยจังหวัดละ
1 โครงการ)
ภาพรวม 1 ฉบับ 6
จังหวัด
(จังหวัดละ 1 แผน

ขอบเขตการดําเนินงาน
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 การกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน พรอมแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการฯ
ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เปนจังหวัดนํารอง 6 จังหวัด
1.2 การชี้แจงทําความเขาใจการดําเนินโครงการใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 6
จังหวัดนํารองผานชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณ
1.3 การจั ด /อํ า นวยการให มี ที ม วิ ช าการสนั บ สนุ น ให คํ า ปรึ ก ษา ชี้ แ นะ และ
สนั บ สนุ น การดํ าเนิ น กิ จ กรรมตามโครงการแกสํ านั กงานศึ ก ษาธิก ารจั ง หวัด ที่ เป น จัง หวัด นํ าร อ ง
6 จังหวัด ผานชองทางการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณ
1.4 การประสาน กํ า กั บ และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน และผลการใช จ า ย
งบประมาณของโครงการฯ รวมทั้งปญหา อุปสรรคของการดําเนินโครงการของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเปนรายไตรมาส นําเสนอผูบริหาร
1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการฯ ภาพรวม นําเสนอผูบริหาร และเผยแพร
สื่อสารใหหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของระดับประเทศและระดับนานาชาติ (ถามี)
2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 6 จังหวัดนํารอง ไดแก เชียงราย อุดรธานี ลพบุรี ปราจีนบุรี
สตูล และปตตานี (กระจาย 6 ภาค ยึดหลักการแบงภาค ตามแนวนโยบายรัฐบาลที่คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กําหนด)
2.1 การจัดทํ าแผนการขับ เคลื่อ นเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืนด านการศึกษาระดับพื้ น ที่
(SDG 4 Lab) ประกอบดวย
2.1.1 ขอมูลพื้นฐาน/ขอมูลสารสนเทศระดับจังหวัดตามกรอบเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนดานการศึกษา
2.1.2 ปญ หา อุปสรรคและความทาทายดานการศึกษาในระดับจังหวัด ผานกรอบ
มุมมองของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา
2.1.3 การกํ า หนดเป า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ สํ า คั ญ (Objective Key Result :
OKRs) ของเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นที่จังหวัด 3 ระยะ ไดแก ระยะสั้น :
พ.ศ.2563 ระยะกลาง : พ.ศ.2564-2568 และระยะยาว : พ.ศ.2570-2573
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2.1.4 โครงการสําคัญในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา
ของหน วยงานที่ เกี่ย วขอ งในพื้ น ที่ ระยะสั้น :พ.ศ.2563 ระยะกลาง : พ.ศ.2564-2568 และ
ระยะยาว : พ.ศ.2570-2573
2.1.5 ขอเสนอโครงการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาระดับ
พื้นที่ (SDG 4 Lab) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สอดคลองกับบริบทความตองการของพื้น ที่
และตอบสนองต อ เป า ประสงค ภ ายใต เป า หมายหลั ก ที่ 4 ได อ ย า งน อ ย 1 เป า หมาย จาก 10
เปาหมาย
2.1.6 ขอเสนอโครงการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาระดับ
พื้ น ที่ (SDG 4 Lab) ระยะกลาง : พ.ศ.2564-2568 และระยะยาว : พ.ศ.2570-2573 ที่
สอดคลองกับบริบทและความตองการของพื้นที่ และตอบสนองตอเปาหมายภายใตเปาหมายหลักที่ 4
(ไมจํากัดจํานวนโครงการ) โดย
- ขอเสนอโครงการฯ ระยะกลาง : พ.ศ.2564-2568 ตองมีโครงการที่สอดคลอง
อยางน อย 3 เปาหมาย จาก 10 เป าหมาย โดยโครงการหนึ่ง อาจตอบสนองตอเป าหมายภายใต
เปาหมายหลักที่ 4 ไดหลายเปาหมาย
- ขอเสนอโครงการ ฯ ระยะยาว : พ.ศ.2570-2573 ตองมีโครงการที่สอดคลอง
อยางน อย 5 เปาหมายจาก 10 เปาหมาย โดยโครงการหนึ่ งอาจตอบสนองต อเปาหมายภายใต
เปาหมายหลักที่ 4 ไดหลายเปาหมาย
2.2 การดําเนินการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นที่ SDG 4
Lab) ผานโครงการที่จังหวัดไดเสนอตามแผนขอ 2.1 อยางนอย 1 โครงการ ที่สอดคลองกับบริบท
ความต อ งการของพื้ น ที่ และตอบสนองต อ เป า ประสงค ภ ายใต เป า หมายหลั ก ที่ 4 ได อ ย า งน อ ย
1 เปาหมายจาก 10 เปาหมาย
2.3 สื่อสาร รณรงคการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ดานการศึกษาระดับพื้น ที่
(SDG 4 Lab) ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ
2.4 ติดตามและรายงานผลการดําเนินโครงการ
2.5 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของโครงการภาพรวม และสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของ
แนวปฏิบัติ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 การจัดทําแผนการขับ เคลื่อ นเปาหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา
ระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab) จังหวัด.....
แนวทางการดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะทํางาน โดยมีผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่รวมเปนคณะทํางาน
2. จั ด ทํ า แผนการขั บ เคลื่ อ นเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ด า นการศึ ก ษา (SDG 4 Lab)
จังหวัด ...โดยขอใหนําขอมูลที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไดจัดทําไวเบื้องตนแลวในคราวประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นที่ (SDG 4
Lab) 6 จังหวัดนํารอง ระหวางวันที่ 13-14 มกราคม 2563 มาพิจารณาทบทวนและจัดทําขอมูล
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ให ค รบถ ว นตามกรอบโครงสร า งหั ว ข อ ในการจั ด ทํ า แผนการขั บ เคลื่ อ นฯ ของแต ล ะจั ง หวั ด
ประกอบดวย
2.1 ขอมูล พื้น ฐาน/ขอ มูลสารสนเทศระดับ จังหวัดตามกรอบเปาหมายการพัฒ นาที่
ยั่งยืนดานการศึกษา ภายใตกรอบเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (อยางนอย 5 ใน 10
เปาหมาย ขึ้นอยูกับบริบทขอมูลของแตละพื้นที่จังหวัด)
2.2 ป ญ หา อุ ป สรรค และความท าทายด านการศึ ก ษาในระดั บ จั ง หวัด ผ านกรอบ
มุมมองของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา
2.3 กํา หนดเป าหมายและผลสั ม ฤทธิ์ สํา คัญ (Objective Key Result : OKRs) ของ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นที่จังหวัด ใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
2.4 มาตรการ/กลยุ ท ธ สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ด า น
การศึกษาระดับพื้นที่จังหวัด
2.5 โครงการสําคัญ ในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนดานการศึกษาของ
หนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ
2.6 แผนงาน โครงการ เพื่ อ การแก ไ ขป ญ หา และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการพั ฒ นา
การศึกษาของจังหวัด และดานอื่น ๆ ตามความตองการของพื้นที่
2.7 โครงการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นที่ (SDG 4
Lab) ของสํ านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั ง หวัด ที่ ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทและความต อ งการของพื้ น ที่ และ
ตอบสนองตอเปาประสงคภายใตเปาหมายหลักที่ 4 ไดอยางนอย 1 เปาหมายจาก 10 เปาหมาย
จํานวนไมนอยกวา 1 โครงการ
2.8 การนําแผนสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
3. จัดสงแผนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นที่ (SDG 4
Lab) จังหวัด....มายังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
4. เสนอกรรมาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อทราบ และเผยแพรหนวยงาน/ภาคสวนตาง ๆ ที่
เกี่ยวของรับทราบผานชองทางตาง ๆ
กิจกรรมที่ 2 การดําเนินโครงการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา
ระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
บรรจุไวในแผนการขับเคลื่อนฯ)
แนวทางการดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการ
2. กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน และกลุมเปาหมายและปฏิทินการดําเนินโครงการ
โดยขอใหพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการที่สอดรับกับสถานการณปจจุบันที่ไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่สงผลใหมีขอจํากัด
ทั้ง การประชุมที่ไมสามารถดําเนินการไดโดยปกติ เชน ไมสามารถจัดสัมมนา ประชุมขนาดใหญไ ด
ตลอดจนการเลื่อ นการเป ดภาคเรียนของสถานศึ กษาทุ กระดับ ซึ่ง อาจกระทบต อแผนการดําเนิ น
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โครงการเดิม จึงขอใหพิจารณาปรับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ใหมีมาตรการรองรับความเสี่ยง
ในการดําเนินโครงการ หรือใชกลไกชองทางสื่อสารอื่น ๆ รองรับไวดวย
3. ดําเนินโครงการตามที่ไดวางแผนไว
4. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน และสรุ ป ประเด็ น สํ า คั ญ หรื อ องค ค วามรู ที่ ไ ด และรายงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมที่ 3 สื่อสาร รณรงคผานชองทางการสื่อสาร
แนวทางการดําเนินงาน
1. เผยแพรการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 1) และดําเนินโครงการ (กิจกรรมที่ 2) ใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรับทราบ ผานสื่อหรือชองทางออนไลน ตาง ๆ เพื่อสรางการรับรูความเขาใจและความรวม
รับผิดชอบตอแนวนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัด อาทิ หนวยงานที่
เกี่ย วขอ งกับ การศึก ษา อาทิ สํา นัก งานศึก ษาธิการภาค มหาวิท ยาลั ยที่ มีศั กยภาพสนั บ สนุ น ทาง
วิชาการ สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาในพื้ นที่ สํานักงานพั ฒ นาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด สํานัก งานแรงงาน
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของดาน
การศึกษา เปนตน
กิจกรรมที่ 4 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
แนวทางการดําเนินงาน
1. ติดตาม รายงานผลความกาวหนา และสรุปรายงานผลการดําเนินงานเมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ/รายไตรมาส ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบตามกําหนด
2. เผยแพรการดําเนินงานใหหนวยงาน/ภาคีที่เกี่ยวของทราบ และนําไปใชเปนแนวทางการ
พัฒนาการขับเคลื่อนโครงการในปงบประมาณตอไป
3. สนับสนุนขอมูลความกาวหนาในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หากมี
การประสานข อ มู ล จากหน ว ยงานส ว นกลาง เพื่ อ ประโยชน ต อ การสนั บ สนุ น การขอรั บ จั ด สรร
งบประมาณโครงการฯ ในปงบประมาณถัดไป
ปฏิทินการดําเนินงาน 6 จังหวัดนํารอง

ที่
กิจกรรม
วัน เดือน ป
1 ประชุมปฏิบัติการการจัดทําแผนการขับเคลื่อน
13-14
เป าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื นด านการศึ กษาใน มกราคม
ระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab)
2563
2 กิจกรรมที่ 1 จัดทําแผนการขับเคลื่อนเปาหมาย สง สป.ภายใน
การพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาในระดับพื้ นที่ วันที่ 30
และปฏิทินการดําเนินงานของจังหวัด 6 จังหวัด มิถุนายน
2563
นํ าร อง (ลพบุ รี ปราจี นบุ รี เชี ยงราย อุ ดรธานี
สตูลและปตตานี) และทบทวนขอเสนอโครงการ
ขับเคลื่อนฯ ของจังหวัดจากที่ไดเสนอในการ

กลุมเปาหมาย
ศธจ. ผูรับผิดชอบ
โครงการของ ศธจ.และ
ผูทรงคุณวุฒิ กศจ.
ผูรับผิดชอบโครงการ
ศธจ. 6 จังหวัดนํารอง

ผูรับผิดชอบ
สนย.สป.
ศธจ.สนย.สป.
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ที่

กิจกรรม
วัน เดือน ป
ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการขับเคลื่อนฯ ให
สอดรับกับสถานการณที่ไดรับผลกระทบจากการ
แพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19)
3 กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการโครงการเพื่อขับเคลื่อน มิถุนายนเป าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื นด านการศึ กษาใน กันยายน
ระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab) ของ ศธจ.
2563
4 กิจกรรมที่ 3 สื่ อสาร รณรงค ผ านชองทางการ มิถุนายนสื่อสารตาง ๆ
กันยายน
2563
5 กิจกรรมที่ 4 ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน
4.1 รายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจาย ไตรมาส 3 :
งบประมาณรายไตรมาส
10 กรกฎาคม
- ศธจ. รายงาน สป.
2563
ไตรมาส 4 :
15 สิงหาคม
2563
4.2 จั ดทํ าสรุปรายงานผลการดํ าเนิ นโครงการ กันยายน
ภาพรวม
2563

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบโครงการ
ศธจ. 6 จังหวัดนํารอง

ศธจ.สนย.สป.

ผูรับผิดชอบโครงการ
ศธจ. 6 จังหวัดนํารอง

ศธจ.สนย.สป.

ผูรับผิดชอบโครงการ
ศธจ. 6 จังหวัดนํารอง

ศธจ.สนย.สป.

สนย.สป. และ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ศธจ. 6 จังหวัดนํารอง

ศธจ.สนย.สป.

การสนับสนุน กํากับ ติดตาม และรายงาน
1. การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานั กนโยบายและ
ยุทธศาสตร สป. จะสนับสนุนทางวิชาการแกสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนดานการศึกษา (6 จังหวัดนํารอง) ตลอดจนกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อรับทราบความกาวหนาของการดําเนินโครงการ รวมถึงผลการดําเนินงาน และปญหาอุปสรรคของ
การดําเนินงานเพื่อนําเสนอผูบริหารทราบ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563
2. การรายงานผลการดําเนิ นงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
และผลการใชจายงบประมาณ จัดสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรวบรวมนําเสนอผูบริหารทราบ
เมื่อสิ้นสุดไตรมาส ไดแก
- ไตรมาสที่ 3 : ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- ไตรมาสที่ 4 : ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
ทั้งนี้ อาจมีการประสานขอขอมูลความกาวหนาในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเปน
ระยะ เพือ่ ประโยชนตอการสนับสนุนการขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ในปงบประมาณถัดไป
__________________________________________
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โครงการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบท
ของพื้ น ที่ จั งหวั ด เชี ยงราย ภายใต การขั บ เคลื่ อ นเป าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ.2563
1.ชื่อโครงการ การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ.2563
ลักษณะโครงการ

 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

2. หลักการและเหตุผลความจําเปน
เป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) เป นวาระการพั ฒ นา
ที่ประเทศไทยไดรวมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผูนํา ในเอกสาร “Transforming Our
World : The 2030 Agenda for Sustainable Development” และรั ฐบาลไทยได กํ าหนดกลไกการ
ขั บเคลื่ อนเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นในรู ปแบบคณะกรรมการเพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (กพย.) ซึ่ งมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนเลขานุการ
รับผิดชอบหลัก ซึ่ง กพย. ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตองเริ่มตนจากการ
ดํ าเนิ นการในระดั บพื้ นที่ เพื่ อนํ าไปสู การปฏิ บั ติ ให บรรลุ เป าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื นจากระดั บพื้ นที่ สู
ระดับประเทศ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่ อนเป าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื นด านการศึ กษา (SDG 4) ได คั ดเลื อกจั งหวั ดนํ ารองเพื่ อขับเคลื่ อน
เป าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาในระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab) จํานวน 6 จังหวัด ไดแก เชียงราย
อุดรธานี ลพบุรี ปราจีนบุรี สตูล และปตตานี ซึ่งจังหวัดเชียงราย เปนหนึ่งในจังหวัดนํารองซึ่งจะไดดําเนินการ
ตามแผนการขับเคลื่อน SDG 4 Lab ตามที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดไว ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ไดกํ าหนดยุ ทธศาสตรการพั ฒนาสํ าคั ญอันดั บที่ หนึ่ ง คื อ การเสริมสรางและพั ฒนา
ศักยภาพทุ นมนุ ษย ที่ ให ความสํ าคัญกับการวางรากฐานการพั ฒนาคนให มี ความสมบู รณ เพื่ อให คนไทย
มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและสามารถเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดี คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น โดยกําหนดแนว
ทางการพั ฒนาที่สํ าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ พั ฒนาศักยภาพคนให มีทั กษะ ความรูและความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
สังคมในศตวรรษที่ 21 สถานการณโลกมีความแตกตางจากศตวรรษที่ผานมา การศึกษาจึงจําเปน
ที่ จะต องพั ฒนาเพื่ อให สอดคล องกั บสภาวการณ ที่ เปลี่ ยนแปลงไปของโลกและสั งคม การจั ดการศึ กษา
เพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนรูจักคิด เรียนรู ทํางาน แกปญหา สื่อสาร และรวมมือการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิผลไปตลอดชีวิต ทักษะอาชีพและการดํารงชีพ จึงเปนประเด็นสําคัญและจําเปนอยางยิ่งของการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน ในศตวรรษที่ 21 โดยเนนที่ทักษะในการใหบุคคลสามารถวิเคราะหตนเอง เลือกอาชีพ
เพื่อสนองตอความตองการของตนเอง พินิจพิเคราะหอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของบุคคล สิ่งแวดลอม
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คานิยม และภูมิหลังของบุคคลนั้น จากสภาพปจจุบันพบวา ผูเรียนขาดการเรียนรูศักยภาพและวิเคราะห
ตนเองในดานอาชีพ ไมสามารถประเมินและพัฒนาทักษะของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ และขาดความเขาใจใน
ความสนใจและความสามารถของตนเองวาตนควรจะเลือกอาชีพใด จึงจะเหมาะสมและตรงกับความตองการ
ของตนเอง จากการวิ เคราะห สถานการณ ของจั งหวั ดเชี ยงรายและแนวทางการพั ฒนาจั งหวั ดเชี ยงราย
ป พ.ศ.2563 (ปวีณา ลี้ตระกูล, 2562) พบวา ประชาชนมีการดําเนินวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่
ประชาชนแตละพื้นที่ประกอบอาชีพในภูมิลําเนาของตนเอง บุตรหลานก็มักจะประกอบอาชีพ และมีทักษะ
อาชี พ ตามที่ ครอบครั วของตนเองดํ ารงชี พ อยู แต ในสภาวการณ ป จจุ บั น ความสนใจ การปลู กฝ ง
จากครอบครัว ตลอดจนแนวคิดในการตัดสินใจในเรื่องอาชีพจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณของประเทศและ
สังคมในยุคปจจุบัน แนวโนมของแตละพื้นที่จะปรับไปในการเสริมสรางทักษะอาชีพที่เหมาะกับงานและการ
จางงานภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น จากขอมูลและสภาพการณดังกลาวขางตน ความจําเปนที่ตองเสริมสราง
ผูเรียนใหมีทักษะการคิด การเรียนรูและองคความรูที่หลากหลายประการ มีความสามารถในการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ และศักยภาพอยางเต็มเปยม จําเปนตองพัฒนาตนเอง คนหาความสามารถและวิเคราะห
ตนเอง ตลอดจนเสริมสรางทักษะอาชีพที่มีประสิทธิภาพแกตนเองได จึงจะสามารถดําเนินชีวิตไดอยางราบรื่น
และมีความสุข สามารถนํ าศักยภาพของตนเองมาใชในการพัฒนาประเทศชาติได อยางเต็มที่ ทั กษะอาชี พ
เป นทั กษะสําคัญที่ ควรเรงเสริมสรางให กับเยาวชนเพราะเป นทั กษะสํ าคั ญจําเปนสําหรับการดําเนิ นชีวิ ต
ในสังคมแห งศตวรรษที่ 21 มี ความหลากหลายซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วคนที่ มีทั กษะ
อาชี พดีสามารถที่ จะทํ างานประกอบอาชี พอิ สระและการทํ างานในสถานประกอบการให มี ประสิ ทธิ ภาพ
ตามความตองการของตลาดแรงงาน
เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (SDG 4) ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
กําหนดนโยบาย การขับเคลื่อนกลไกระดับประเทศ ที่คํานึงถึงความเหมาะสมและบริบทความจําเปนของแตละ
พื้นที่ รวมทั้งการกําหนดนโยบาย มาตรการ และการดําเนิ นการระดับพื้ นที่ อยางเปนระบบ และตอเนื่อง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (SDG 4) และสอดคลองกับบริบทของพื้นที่และความตองการในการพัฒนาของ
จั งหวั ด และกลุ มเป าหมายในระดั บพื้ นที่ ศธจ.เชี ยงรายจึ งได จั ดทํ าโครงการ การเสริมสร างทั กษะและ
ประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต
การขั บ เคลื่ อ นเป าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น (Sustain Development Goals : SDGs) ป ง บประมาณ
พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อสนองตอการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนตอไป
3. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาใหสถานศึกษามีรูปแบบ/แนวทาง การเสริมสรางทักษะและประสบการณดาน
อาชีพ ใหแกเยาวชนที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย
2) เพื่อพัฒนาบุคลากร
2.1) พัฒนาครูแกนนําใหมีความรู ความสามารถในการเสริมสรางทักษะและประสบการณ
ดานอาชีพ
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ผูเรียน

2.2 พั ฒนาครูแนะแนวใหมี เทคนิควิธีการในการชี้ แนะ ถ ายทอดเสนทางอาชี พใหแก

3) เสริ มสรางผูเรียนให มีทั กษะและประสบการณ ดานอาชีพที่สอดคล องกับบริบทพื้ นที่ ใน
จังหวัดเชียงราย และมุงสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. เปาหมายโครงการ
ผูเรียนมีทักษะและประสบการณดานอาชีพที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ภายใต
การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustain Development Goals : SDGs)
5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group)
- กลุมเป าหมายหลัก ไดแก โรงเรียนที่มีความประสงคในการพัฒนาทักษะดานอาชีพใหกับ
นักเรียน จํานวน 20 แหง
- กลุมเปาหมายยอย ไดแก 1) ครูแกนนําในโรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 40 คน 2) ครู
แนะแนวในโรงเรี ยนกลุ มเป าหมาย จํ านวน 21 คน 3) ผู เรี ยน ชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 3 ของโรงเรี ยน
กลุมเปาหมาย
6. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษากลุมเปาหมาย 20 แหง มีรูปแบบ/แนวทาง การเสริมสรางทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพอยางยั่งยืนใหแกเยาวชน ที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย
2. สถานศึกษากลุมเปาหมาย 20 แหง จะตองจัดกิจกรรมตามที่กําหนดไวในรูปแบบ และคูมือ
การจัดกิจกรรมของตนเองตามระยะเวลาที่กําหนด (ร.ร.กําหนด Time line ของตนเอง)
3. ครู แกนนํ า 40 คน มี ความรู ความสามารถในการเสริ มสร างทั กษะและประสบการณ
ดานอาชีพ
4. ครูแนะแนว 20 คน มีเทคนิค วิธีการในการชี้แนะ ถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน
5. ผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาใหมีทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย
เชิงคุณภาพ
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคูมือการดําเนินโครงการ และกําหนด Time Line
การดําเนินงาน
2. โรงเรียนไดรูปแบบ วิธีการพัฒนาฯ ที่จะนําไปใชปฏิบัติการในโรงเรียนใหเกิดการพัฒนา
ทักษะอาชีพของนักเรียนที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย
3. บุคลากรครูแกนนําและครูแนะแนวมีความรู ความสามารถและทักษะประสบการณดาน
อาชีพ และสามารถถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน
4. นักเรียนในโรงเรียนเปาหมาย มีทักษะและประสบการณดานอาชีพที่ยั่งยืน ที่สอดคลองกับ
บริบทพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย
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7. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
กิ จ กรรมที่ 1 ชี้ แ จงการดํ าเนิ น งานโครงการ SDG ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับจังหวัดเชียงราย
- ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนิ นงานโครงการ และสรางความ
ตระหนั กในการพั ฒนา ให แก ผูรั บผิ ดชอบ และผูเกี่ ยวของในการ
ดําเนินโครงการ และรับนโยบายจากผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบ/แนวทางการดําเนินโครงการ
- สรรหา/พิจารณาโรงเรียนเปาหมายในการดําเนินโครงการ จํานวน
20 แหง
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ SDG ในระดับจังหวัด
และประชุมปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ
- คณะกรรมการดํ าเนินโครงการจัดทํ าเอกสาร/คูมื อการดําเนิ น
โครงการและกําหนด Time Line การดําเนินงาน
- ศธจ.เชี ยงราย พั ฒ นาและสร างรู ปแบบกลางในการพั ฒ นา
โครงการ
- ศธจ.เชี ย งราย นํ าเสนอกรอบการดํ าเนิ นโครงการ SDG
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตอ กศจ.เชียงราย
- สถานศึกษานํารอง 21 โรง กําหนดรูปแบบและพัฒนารูปแบบ
ของแตละแหง
กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบ/แนวทางของสถานศึกษา
แตละแหง
- ศธจ.เชียงราย จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาแตละแหง เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมแหงละ 30,000 บาท จํานวน 21 แหง
- สถานศึกษาจะตองจัดกิจกรรมตามที่กําหนดไวในรูปแบบ และ
คูมือการจัดกิจกรรมของตนเองตามระยะเวลาที่กําหนด (ร.ร.กําหนด
Time line ของตนเอง)
กิ จกรรมที่ 4 นิ เทศ ตรวจสอบ และติ ดตามการดํ าเนิ นงานของ
สถานศึกษา
- ศธจ.เชี ยงราย กํ าหนดคณะนิ เทศ ติ ดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษากลุมเปาหมาย 21 แหง
- กําหนดแผน และปฏิทินนิเทศ
- ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบตามแผน/ปฏิทินที่กําหนด
กิจกรรมที่ 5 แลกเปลี่ ยนเรียนรู และถอดบทเรียนรู ปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาจัดกิจกรรมในพื้นที่

ระยะเวลา
มี.ค. 2563
มี.ค. 2563

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
และกลุมนิเทศฯ

พ.ค.2563

คณะกรรมการดําเนิน
โครงการฯ

มิ.ย.-ส.ค.2563

กลุมนโยบายและแผน
และสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย

มิ.ย.-ส.ค.2563

คณะกรรมการดําเนิน
โครงการ

ก.ย.2563

คณะกรรมการดําเนิน
โครงการ และสถานศึกษา
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กิจกรรม
- ศธจ.เชียงราย นําเสนอผลการดําเนินงาน การขยายรูปแบบ/แนว
ทางการจัดกิจกรรมของจังหวัด
- สถานศึกษาขยายผลรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม
- เผยแพร นําเสนอ ผลการดําเนินงานผานสื่อตาง ๆ ในพื้นที่และ
สื่อในสวนกลาง
กิจกรรมที่ 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
- ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ
กลุมเปาหมาย

ก.ย.2563

ศธจ.เชียงราย

8. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ป) ตุลาคม พ.ศ.2562 – กันยายน พ.ศ.2563
9. พื้ นที่ ดําเนิ นการ : โรงเรียนกลุ มเปาหมาย 21 โรง โดยได จากการคัดเลือกโรงเรียนที่ ไดจั ด
กิจกรรม Work Experience ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
10. งบประมาณ 900,000 บาท จาก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดงบประมาณ
หมวดรายจาย
งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด
(บาท)
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
กิ จกรรมที่ 1 การประชุ มสร างการรับรูงานโครงการ SDG
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามบริ บทของจั งหวั ด
เชียงราย
กิ จกรรมย อ ยที่ 1.1 ประชุ มผู บริ หารหน วยงานทาง 2,400.การศึกษาเพื่อชี้แจง และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา ที่
สอดคล องกั บบริ บทของพื้ นที่ จั งหวั ดเชี ยงราย ภายใต การ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุมเป าหมาย : ผูบริหารหน วยงานทางการศึ กษา และ
บุคลากร สนง ศธจ.เชียงราย รวมจํานวน 34 คน
กิ จกรรมย อยที่ 1.2 ประชุ มยุ ทธศาสตร การศึ กษาที่
สอดคล องกั บบริ บทของพื้ นที่ จั งหวั ดเชี ยงราย ภายใต การ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ มเปาหมาย : ผูบริหารหน วยงานทางการศึกษา และ 2,300.บุคลากร สนง ศธจ.เชียงราย รวมจํานวน 32 คน
กิจกรรมยอยที่ 1.3 ประชุมสรางการรับรูและขับเคลื่อนการ
จั ดการศึ กษาในจั งหวั ดเชี ยงราย ภายใต การขั บเคลื่ อน
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรม 1.3.1 แตงตั้งคณะทํางานการจัดการประชุม
กิจกรรม 1.3.2 ประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินการ
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กิจกรรม/รายละเอียด

หมวดรายจาย
งบประมาณ
(บาท)
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ

ประชุม

- กลุ ม เป าหมาย : บุ ค ลากรสํ านั กงาน ศธจ.
550.เชียงราย จํานวน 11 คน
กิ จกรรม 1.3.3 ประชุ มชี้ แจงแนวทางการดํ าเนิ นการ
ประชุม
- กลุมเปาหมาย : คณะทํางาน จํานวน 28 คน
1,400.กิจกรรม 1.3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางการรับรูและ
บริหารจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อน
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- กลุ มเป าหมาย : ผู บริ หารหน วยงานทางการศึ กษา 93,350.ผูอํานวยการสถานศึกษา และบุคลากร สนง.ศธจ.เชียงราย รวม
จํานวน 850 คน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบ/แนวทางการดําเนินโครงการ
28,000.- สรรหา/พิจารณาโรงเรียนเปาหมายในการดําเนินโครงการ
จํานวน 21 แหง
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ SDG ในระดับ
จังหวัด และประชุมปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนิน
โครงการ
- คณะกรรมการดํ าเนิ นโครงการจั ดทํ าเอกสาร/คู มื อการ
ดําเนินโครงการและกําหนด Time Line การดําเนินงาน
- ศธจ.เชียงราย พัฒนาและสรางรูปแบบกลางในการพัฒนา
โครงการ
- ศธจ.เชี ยงรายนํ าเสนอกรอบการดํ าเนิ นโครงการ SDG
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตอ กศจ.เชียงราย
- สถานศึกษานํารอง 21 โรง กําหนดรูปแบบและพัฒนา
รูปแบบของแตละแหง
โดยกิจกรรมที่ 2 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 41 คน
กิ จกรรมที่ 3 ปฏิ บั ติ กิ จกรรมตามรู ปแบบ/แนวทางของ 630,000.สถานศึกษา แตละแหง
- ศธจ.เชียงราย จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาแตละแหง
เพื่อดําเนินกิจกรรมแหงละ 30,000 บาท จํานวน 21 แหง
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กิจกรรม/รายละเอียด

หมวดรายจาย
งบประมาณ
(บาท)
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ

- สถานศึกษาจะตองจัดกิจกรรมตามที่กําหนดไวในรูปแบบ
และคูมือการจัดกิจกรรมของตนเองตามระยะเวลาที่กําหนด
(ร.ร.กําหนด Time line ของตนเอง)
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของ 30,000.สถานศึกษา
- ศธจ.เชียงราย กําหนดคณะนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษากลุมเปาหมาย 21 แหง
- กําหนดแผน และปฏิทินนิเทศ
- ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบตามแผน/ปฏิทินที่กําหนด
กิจกรรมที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู และถอดบทเรียนรูปแบบ/ 40,000.แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมในพื้นที่
- ศธจ.เชี ยงราย นํ าเสนอผลการดํ าเนิ น งาน การขยาย
รูปแบบ/ แนวทางการจัดกิจกรรมของจังหวัด
- สถานศึกษาขยายผลรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม
- เผยแพร นําเสนอ ผลการดําเนินงานผานสื่อตาง ๆ ในพื้นที่
และสื่อในสวนกลาง
กิจกรรมที่ 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดํ าเนินงานตาม 72,000.โครงการ
- ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 900,000.หมายเหตุ ขอถั่วจายทุกรายการ
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง :
1) การดํ าเนิ นงานตามโครงการ เนื่ องจากมี หน วยงานที่ เกี่ยวของกั บการดํ าเนิ นงานหลาย
หนวยงาน ตองทําแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน อาจทําใหเกิดอุปสรรคในการทํางาน การประสานงาน และ
การสรางความเขาใจ
2) การเกิดโรคระบาด (ไวรัสโควิท -19) อยางรุนแรง ซึ่งเกิดผลกระทบกับการดําเนินงานตาม
โครงการอยางตอเนื่อง ไดแก การเปดภาคเรียนของสถานศึกษา กิจกรรม การติดตอประสานงาน และงานอื่น ๆ
ที่ จะตองลงพื้นที่ เปนตน
การบริหารงานความเสี่ยง :
1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานตามโครงการ และประชุมชี้แจงทําความเขาใจ กํากับ
ดูแล ติดตาม และประเมินโครงการ
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2) ใชเทคนิค วิธีการดําเนินงานในรูปแบบอื่น ๆ ชวยเสริมในการทํางาน เชน สื่อ ICT / Internet
/VDO Conference เปนตน
12. หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Impact)
1. โรงเรียนไดรูปแบบ วิธีการพัฒนาฯ ที่จะนําไปใชปฏิบัติการในโรงเรียนใหเกิดการพัฒนา
ทักษะอาชีพของนักเรียนที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย
2. โรงเรียนกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในรูปแบบ วิธีการพัฒนาฯ ที่จัดทําขึ้น
3. เกิดเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชนและสถานประกอบในทองถิ่นในการจัด
การศึกษาในพื้นที่
4. นั กเรี ยนในโรงเรี ยนกลุ มเป าหมาย ได รั บการเสริ มสร าง และพั ฒ นาให มี ทั กษะและ
ประสบการณดานอาชีพ อันจะนําไปใชในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. เยาวชนในวัยเรียน มีรายไดระหวางเรียน อันจะชวยแบงเบาภาระ คาใชจายของครัวเรือน
14. ผูเขียนโครงการ
นางนรินทร ชมชื่น ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท 091 8535450 หรือ
089 8542383 e – mail : lanna.res@hotmail.com
15. ผูเสนอโครงการ
พันจาตรีฉลอง ออนนวน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน โทร. 081-2871806
ชื่อ พันจาตรี.......................................... ผูเสนอโครงการ
(ฉลอง ออนนวน)
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ชื่อ ................................................... ผูเห็นชอบโครงการ
(นายวิญู สันติภาพวิวัฒนา)
ตําแหนง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ชื่อ ................................................... ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิญู สันติภาพวิวัฒนา)
ตําแหนง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การดําเนินงานโครงการการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา
อย า งยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
สยาม อรุณศรีมรกต และยงยุทธ วัชรดุลย (2559) ไดศึกษาเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน
17 ประการของสหประชาชาติ เพื่ อ โลกอนาคต ระบุ ว า สหประชาชาติ กํ า หนดเป า หมายของ
การพัฒ นาสังคมโลกจากทศวรรษที่ผานมา 8 ประเด็น และไดสิ้นสุดลงในป พ.ศ.2558 และมีการ
กําหนดเปาหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืนสําหรับสัง คมโลกที่จะนํ าไปใชทศวรรษหนา 17 ประเด็น คื อ
1) การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ 2) การขจัดความหิวโหย การบรรลุถึงความมั่นคงทางอาหาร
และเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 3) การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี 4) การไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
เทาเทียม ทั่วถึงและมีการเรียนรูตลอดชีวิต 5) การบรรลุความเทาเทียมกันระหวางเพศ การเพิ่มพลัง
สตรีและเด็กหญิง 6) การเขาถึงการใชน้ําสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี 7) การเขาถึงพลังงานที่มั่นคง
และสะอาด 8) การมี ง านที่ มี คุ ณ ค า เพื่ อ เพิ่ ม การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ 9) การส ง เสริ ม
อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 10) การลดความเหลื่อมล้ํา
ทั้งภายในและระหวางประเทศ 11) การตั้งถิ่นฐานและชุมชนอยางยั่งยืน 12) การสงเสริมการผลิต
และการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 13) การเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14) การใชป ระโยชนจ ากทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝง อย างยั่ง ยืน 15) การใชป ระโยชนจ าก
ทรัพยากรบนบกและรักษาระบบนิเทวศ 16) การสรางสังคมสันติสุข ยุติธรรมและมีสถาบันทางสังคม
ที่มีความเขมแข็ง 17) การสงเสริมการมีสวนรวมในทุกระดับในการบรรลุถึงเปาหมายของการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ของโลก ทั้ ง นี้ ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เช น United Nation จะต อ งกํ า หนดเกณฑ และ
เปาหมายของดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประเทศตาง ๆ นําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
กมลิ น ทร พิ นิ จ ภู ว ดล และคณะ (2559) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Development) ภายใตโครงการพัฒ นากฎหมายภายในเพื่อรองรับ การทํางานดาน
ประชาคมอาเซี ย น ป ง บประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่ ง การวิจั ย เรื่ อ งนี้ เป น ลั กษณะ Quick Research
ในประเด็ น เร ง ด วนของประชาคมอาเซี ย น โดยใช ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี วัต ถุ ป ระสงค
3 ประการ คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เคราะห เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค ก ารสหประชาชาติ
2) เพื่อวิเคราะหยุทธศาสตรและกลไกของประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
บทบาทของประเทศไทยในการผลักดันเปาหมายการพัฒ นาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการนําเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
ขององค ก ารสหประชาชาติ ม าปรั บ ใช กั บ นโยบายด า นการพั ฒ นาของประชาคมอาเซี ย น จาก
ผลการวิ จั ย พบว า 1) เป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ขององค ก ารสหประชาชาติ จํ า นวน
17 เปาหมาย ยัง คงเนนการสรางสมดุลใน 3 มิติ คือ มิติของสังคม มิติของเศรษฐกิจ และมิติของ
สิ่งแวดลอม แตปรับวิธีคิดใหมใหการสรางสมดุลมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวยการกําหนดปจจัย 5P’s
ซึ่งประกอบด วย (1) People หรือป จจัยเกี่ย วกั บคน เปน การพัฒ นาในมิติ ของสังคม โดยกําหนด
เปาหมายที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 (2) Prosperity หรือปจจัยเกี่ยวกับความมั่งคั่ง เปนการพัฒนาในมิติ
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ของเศรษฐกิ จ โดยกํ า หนดเป น เป าหมายที่ 6, 12, 13, 14 และ 15 (3) Planet หรื อ ป จ จั ย
เกี่ยวกับโลก เปนการพัฒนาในมิติของสิ่งแวดลอม โดยกําหนดเปนเปาหมายที่ 7, 8, 9, 10 และ 11
(4) Peace หรือปจจัยเกี่ยวกับความสุข โดยใชหลักนิติธรรมเปนเครื่องมือในการสงเสริมการพัฒ นา
ในเปาหมายที่ 16 และ (5) Partnership หรือปจจัยที่เกี่ยวกับความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒ นาใน
เปาหมายที่ 17 2) บทบาทของประเทศไทยในการผลักดันเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการ
สหประชาชาติ บนพื้ นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง พบวา ประเทศไทยมีการกําหนดยุทธศาสตร
การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 7 ยุทธศาสตร
โดยแนวคิ ด พื้ น ฐานในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา 5 ประการ คื อ (1) หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (2) การพัฒนาเชิงพืน้ ที่ (3) การทําตามลําดับขั้น (4) การบูรณาการสนับสนุนจากหนวยงาน
ราชการ และภาคส วนอื่ น และ (5) การจั ด การความรู และพั ฒ นาคน ซึ่ ง สามารถนํ าไปใชในการ
เติมเต็มชองวางการพัฒนาของอาเซียนไดดวย
ชล บุญ นาค (2561) ไดศึกษาผลการดําเนินงานตามโครงการประสานงานการวิจัยเพื่ อ
สนับสนุนการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน (SDG Move) ซึ่งถือเปนหนวยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร (SRI Unit)
หนว ยที่ 14 ของสํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ รายงานผล
การดําเนิน งานทั้ งหมดของ โครงการตลอด 1 ปที่ผานมา (ระหวางสิง หาคม 2559 ถึง กัน ยายน
2560) โครงการประสานงานการ วิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น จึ ง เล็ ง เห็ น ว า ในการ
ขับเคลื่อน SDGs ดวยความรูและงานวิจัยนั้น มียุทธศาสตร 4 ประการที่สําคัญ คือ (1) การพัฒ นา
โครงสรางพื้ นฐานดานความรู และขอมู ลเกี่ย วกับ SDGs ที่ เขาถึ งไดโดยคนทุ กกลุม (2) การสราง
เครือขายนักวิชาการที่จะเขามาชวยกันหาทางออกใหกับปญหาความยั่งยืนในประเทศไทย ในรูปแบบ
ของ Sustainable Development Solution Network (SDSN) (3) การสรางองคความรูและพัฒนา
แนวทางในการนํา SDGs ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ (Localizing SDGs) (4) การทํางานกับภาครัฐ เพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหสอดคลองกับหลักการของ SDGs ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับหนวยงาน
ของรัฐในสวนกลางซึ่งเปนสวนทีท่ ําหนาที่กําหนดนโยบาย
ถวิล บุรีกุล และคณะ (2561) ไดศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน
(SDGs) : กรณีศึกษาการใชแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในกลุมเยาวชนไทยเพื่อเสริมสราง
ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเปนการศึกษานํารองสถานศึกษาสองแหงในจังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดชัยนาท โดยใชตัวแบบกระบวนการมีสวนรวม เปาหมายเพื่อวิเคราะหแนวทางการแกปญหา
อุบัติเหตุจราจรบนทองถนน และนําเสนอรูปแบบการแกปญหาอุบัติเหตุจราจรบนทองถนนของกลุม
เยาวชนในพื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษา อั น นํ า ไปสู ก ารบรรลุ เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น แบบมี ส ว นร ว ม
กลุมเป าหมายจากสถานศึกษา 2 แหง รวม 116 คน ไดเขารวมกระบวนการมีสวนรวมโดยมีการ
วางแผน ออกแบบดําเนิ นการ และประเมินผลกิ จกรรม มี ผลผลิตรวมทั้ง สิ้น 10 โครงการ พบวา
กลุมเปาหมายสามารถหยิบยกสิ่ง ที่คิดวาเป น ปญ หา และจัดทําโครงการแกไขปญ หาอุบัติเหตุทาง
จราจรได โครงการสวนใหญสอดคลองกับมาตรการดานการศึกษาและดานวิศวกรรม โดยยัง ขาด
โครงการที่สอดคลองกับมาตรการดานการบังคับใช และพบวากระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวน
ร ว มทํ า ให เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมบนท อ งถนนที่ ถู ก ต อ ง และปลอดภั ย ได
คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ควรมีการขยายผลและสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
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ในวงกวางไปยังกลุมเปาหมายอื่นโดยเชื่อมโยงกับเปาหมาย SDGs และควรสรางเงื่อนไขเพิ่มเติมใน
ระหวางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหกลุมเปาหมายออกแบบกิจกรรมที่ครอบคลุมมาตรการทาง
การศึกษา วิศวกรรม และการบังคับใชกฎหมาย
วัชรชัย จิรจิน ดากุล และปานวาด ทับทัง (2563) ไดศึกษาปญ หากฎหมายกับนโยบาย
เพื่อนําเสนอการปรับปรุงกฎหมายคุมครองแรงงาน และกฎหมายคุมครองเด็กของประเทศไทยที่ใชอยู
ให มีค วามสอดคลอ งกับ สถานการณ ป จจุ บัน เนื่อ งจากประเทศไทยเปน หนึ่ง ในประเทศที่ เขารว ม
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economics Community : AEC) ส ง ผลให มี แ รงงาน
เคลื่อนยายถิ่นฐานเขามาทํางานในประเทศไทยเปนจํานวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นมีแรงงานเด็ก ที่มีสวน
หนึ่ ง ทํ า งานในอุ ต สาหกรรมก อ สร า ง ทั้ ง นี้ พบว า การใช แ รงงานเด็ ก เป น หนึ่ ง ในเป า หมายของ
การพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่องคการสหประชาชาติรวมมือ
กับ องคก ารแรงงานระหวา งประเทศกําหนดขึ้น เพื่ อ ยุติ การใช แรงงานเด็ก การศึ กษาเรื่องนี้ เป น
การศึกษากฎหมายเพื่อการพัฒนาโดยวิเคราะหขอความคิด กรณีศึกษา และสถานการณทางสังคมใน
ปจจุบันโดยการวิจัยเอกสาร จากการศึกษา พบวา 1) แรงงานเด็กเคลื่อนยายถิ่นฐาน ไมปรากฏคํา
นิย ามที่ ชั ดเจน ทํ าให เกิ ดช องว างทางกฎหมาย ทํ าให ไ มไ ดรั บความคุม ครองตามกฎหมาย ควรที่
บัญญัติคํานิยามของเด็กกลุมนี้ไวในพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ใหชัดเจน 2) แรงงาน
เด็กเคลื่อนยายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมกอสราง จําพวกตอง ยก แบก หาม หาบ สิ่งของที่มีน้ําหนักมาก
นั้นไมระบุเปนงานอันตรายในกฎหมายคุมครองแรงงานของไทย ควรที่บัญญัติงานในลักษณะดังกลาว
เป น งานอั น ตรายสํ า หรั บ การใช แ รงงานเด็ ก ในพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
3) การใชแรงงานเด็กเปนหนึ่งในเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรที่กําหนดมาตรการใหมีขอยกเวน
เกี่ยวกับหลักเกณฑอายุของการใชแรงงานเด็ก สําหรับกรณีของกลุมประเทศกําลังพัฒ นาที่มีความ
จําเปนที่ตองใชแรงงานเด็ก
จากการศึก ษางานวิจั ยที่ เกี่ย วกั บ การขับ เคลื่ อนเป าหมายการพั ฒ นาอย างยั่ง ยื น (SDGs)
สรุป ได วา การขั บเคลื่อ นเปาหมายการพั ฒ นาอย างยั่ง ยืน (SDGs)นั้น มี การพั ฒ นาในหลากหลาย
ลักษณะโดยมีบริบทเปนฐานการพัฒนา และยึดเปาหมายการพัฒนาขององคการสหประชาชาติที่ได
กําหนดเปาหมายของการพัฒ นาไว 17 เปาหมายเปนหลัก และเนนการสรางสมดุลใน 3 มิติ ไดแก
มิติ ท างด านสัง คม มิ ติ ท างดา นเศรษฐกิ จ และมิ ติท างด านสิ่ ง แวดล อม ในกระบวนการพั ฒ นาที่
แตกตางกันตามบริบทของพื้นที่และความตองการของประชากร

๔๗

บทที่ 3
วิธีดําเนินการ
การพั ฒ นารูป แบบ/แนวทางการเสริม สรางทั ก ษะและประสบการณ ดา นอาชี พ สํ าหรั บ
เยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในครั้งนี้ ไดกําหนดประเด็นในการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1. แบบแผนการศึกษา
2. กลุมเปาหมาย (Target Group)
3. ขอบเขตการดําเนินงาน
4. ระยะเวลาดําเนินการ
5. งบประมาณ
6. ตัวแปรที่ศึกษา
7. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
8. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
9. การเก็บรวบรวมขอมูล/การวิเคราะหขอมูล
แบบแผนการศึกษา
การศึ กษาครั้ งนี้ ประยุ กต ใช วิ ธี การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development : R & D)
โดยมีการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณ ดานอาชีพ สําหรับเยาวชน
ในสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ บริบ ทของพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย ภายใต ก ารขั บ เคลื่ อ นเป า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
R : Research ศึกษาสภาพทั่วไป และวิเคราะหความพรอมของสถานศึกษา ความพรอม
ของคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา และสภาพความพรอมของผูบริหารสถานศึกษา
D : Development พั ฒ นารู ปแบบ/แนวทางการพั ฒ นาการจั ดการเรี ยนรู ทั กษะและ
ประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย
กลุมเปาหมาย (Target Group)
กลุมเป าหมายหลัก ไดแก สถานศึ กษาที่ มีความประสงค ในการพัฒนาทักษะและประสบการณ
ดานอาชีพใหแกผูเรียน จํานวน 21 แหง ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
กลุมเปาหมายยอย ไดแก 1) ครูแกนนําโรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 42 คน 2) ครูแนะแนว
จํานวน 21 คน 3) ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนกลุมเปาหมาย

๔๘
ขอบเขตการดําเนินงาน
สํา นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัด เชี ย งราย ได กํ าหนดขอบเขตการดํ าเนิ น งานตามโครงการ
การเสริมสร างทั ก ษะและประสบการณ ด านอาชีพ สําหรับ เยาวชนในสถานศึ กษา ที่ สอดคล องกั บ
บริบทของพื้น ที่ จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อนเป าหมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
1. ชี้แจงการดําเนินงานโครงการ SDGs ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับจังหวัด
เชียงราย
2. พัฒนารูปแบบ/แนวทางการดําเนินโครงการ
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบ/แนวทางของสถานศึกษาแตละแหง
4. นิเทศ ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมในพื้นที่
6. ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การในครั้ง นี้ กํ า หนดระยะเวลาในช ว งระหวา ง เดื อ นมกราคม
– ตุลาคม พ.ศ.2563
งบประมาณ
ตามหนังสือแจงจัดสรร ที่ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/2207 ลว. 4 กุมภาพันธ 2563
รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา)
จํานวนงบประมาณ 900,000 บาท
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบ/แนวทางการเสริ มสร างทั กษะและประสบการณ ด านอาชี พ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ตัวแปรตาม
คือ ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณ
ดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ไดแก
- การดําเนินงานของสถานศึกษา
- การจัดการเรียนรู
- ผลที่เกิดกับผูเรียน

๔๙
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ใชในการพั ฒนา ไดแก รูปแบบ/แนวทางในการเสริมสรางทักษะ และประสบการณ
ดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อน
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
2. เครื่ องมื อที่ ใช ในการเก็ บรวบรวมข อมู ล ได แก แบบนิ เทศติ ดตามการดํ าเนิ นงานโครงการ
การเสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบท
ของพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย ภายใต ก ารขั บ เคลื่ อ นเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การพั ฒนารูปแบบ/แนวทางในการพั ฒนาการจัดการเรียนรูเพื่ อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัดเชียงราย
1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูล ประสบการณ ดานอาชีพของผูเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษา
ปที่ 3 และวิเคราะหขอมูลสถานศึกษาที่สงเสริม และจัดกิจกรรมพัฒ นาดานอาชีพใหแกผูเรียน และ
สถานศึกษาที่มีความประสงคที่จะพัฒนาทักษะและประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน จนกระทั่งได
สถานศึกษากลุมเปาหมาย จํานวน 21 แหง
2. คณะกรรมการพั ฒ นา และยกร า งรู ป แบบ/แนวทางการเสริ ม สร า งทั ก ษะ และ
ประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย
3. ประชุมวิพากษรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพสําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย บุคลากรในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดแก ศึกษานิเทศก บุคลากร
กลุมนโยบายและแผน บุคลากรกลุมพัฒนาการศึกษา และผูเกี่ยวของ จํานวน 32 คน
4. ไดรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย และไดนํารูปแบบไปใชกับสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย จํานวน 21 แหง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบนิเทศติดตามการดําเนิน งาน โครงการ
การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบท
ของพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย ภายใต ก ารขั บ เคลื่ อ นเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเครื่องมือดังกลาวมีโครงสราง
ของเครื่องมือซึ่งประกอบดวย

๕๐
1. คําชี้แจง
2. ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
3. ตอนที่ 2 การดําเนินงานของสถานศึกษา
- ขอมูลเชิงปริมาณ
- ขอมูลเชิงคุณภาพ
4. ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
- ขอมูลเชิงปริมาณ
- ขอมูลเชิงคุณภาพ
5. ตอนที่ 4 ผลที่เกิดกับผูเรียน
- ขอมูลเชิงปริมาณ
- ขอมูลเชิงคุณภาพ
ตัวอยางเครื่องมือ แบบนิเทศติดตามการดําเนินโครงการ SDGs ดังนี้
ที่

รายการ

ก

โรงเรี ย นได จั ด ทํ า โครงการรองรั บ
รูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม .../

ขอมูลเชิงปริมาณ
ขอมูลเชิงคุณภาพ
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ (อธิบายวิธีการ/คุณภาพของงาน)

การเก็บรวบรวมขอมูล/การวิเคราะหขอมูล
1. ศึกษาสภาพทั่วไป และวิเคราะหความพรอมของสถานศึกษา ความพรอมของคณะครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา และสภาพความพรอมของผูบริหารสถานศึกษา
2. พัฒ นารูปแบบ/แนวทางในการเสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชน
ในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย
3. นํารูปแบบใหสถานศึกษานําไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา ตามรูปแบบ และระยะเวลาที่
กําหนด คือ ในชวงระหวาง เดือน มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ.2563
4. เก็บขอมูลผลการดําเนิ นงานตามเครื่องมือแบบนิ เทศติดตามการดําเนิน งาน โครงการ
การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบท
ของพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย ภายใต ก ารขั บ เคลื่ อ นเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
5. นําขอมูลมาวิเคราะห และเขียนสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
6. รายงานผลการวิเคราะหข อมูล ซึ่ง กําหนดการรายงานแบ งเปน การรายงานดวยสถิ ติ
คาเฉลี่ย ( X ) ขอมูลเชิงปริมาณ (ปฏิบัติ/ไมปฏิบัติ) และรายงานเชิงคุณภาพ

๕๑

บทที่ 4
ผลการดําเนินงาน
การพั ฒ นาแนวทางการเสริ ม สร า งทั ก ษะและประสบการณ ด านอาชี พ สํ า หรั บ เยาวชน
ในสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ บริบ ทของพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย ภายใต ก ารขั บ เคลื่ อ นเป า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย ได ร ายงานผลการดํ า เนิ น งานแบ ง เป น 2 ประเด็ น หลั ก
ตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย
2. ผลการใชรูป แบบ/แนวทางการเสริมสรางทัก ษะและประสบการณ ด านอาชีพ สํ าหรั บ
เยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชน
ในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย
จากการได ดํ าเนิ นโครงการ การเสริมสรางทั กษะและประสบการณ ด านอาชี พสําหรั บเยาวชน
ในสถานศึกษาที่สอดคลองกั บบริบทของพื้ นที่จั งหวัดเชียงราย ภายใต การขับเคลื่อนเปาหมายการพั ฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดกําหนดรูปแบบ/
แนวทางในการพัฒนาตามโครงการ ซึ่งในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางดังกลาวขางตน ศธจ.ไดกําหนดรูปแบบ
ในการพัฒนาไว ดังนี้

๕๒

เริ่มตนโครงการ
ปจจัยนําเขา
Inputs

กระบวนการ
process

ผลผลิต
outputs

- จังหวัดนํารองโครงการ
- งบประมาณ

ประชุมรับฟงแนวทาง
การดําเนินงาน

แนวทางการ
ดําเนินโครงการ

การดําเนินโครงการ
ปจจัยนําเขา
Inputs

กระบวนการ
process
1. คัดเลือกโรงเรียนกลุมเปาหมาย 21 แหง
2. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกลุมเปาหมาย

1. จังหวัดนํารอง
โครงการ
2. งบประมาณ

ผลผลิต
outputs
โรงเรียนเขารวมโครงการ
จํานวน 21 แหง

โรงเรียนกลุมเปาหมาย 21 แหง ดําเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานอาชีพ

โครงการของโรงเรียน
จํานวน 21 โครงการ

การนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศ
จาก ศธจ.เชียงราย จํานวน 3 ครั้ง/โรงเรียน

1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน

สรุปผลโครงการ
ปจจัยนําเขา
Inputs

1. จังหวัดนํารอง
โครงการ
2. งบประมาณ

กระบวนการ
process

ผลผลิต
outputs

แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยโรงเรียน 21 แหง

สรุปผลการดําเนินงาน
ในรูปแบบผลการวิจัย

สรุปผลโครงการในรูปแบบวิจัยโดยคณะทํางาน

แผนภาพที่ 5 แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย

๕๓
ผลการใชรปู แบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชน
ในสถานศึกษาที่สอดคลอ งกับ บริบ ทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ.2563
ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒ นา
ที่ ยั่ง ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ.2563 สํ านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดรายงานผลตามเครื่องมือที่กําหนดไว ดังนี้
ตารางที่ 1 การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ดานการดําเนินงานของสถานศึกษา)
จํานวน ร.ร. จํานวน ร.ร.ที่ปฏิบัติ
ที่
รายการ
กลุมเปาหมาย
จํานวน รอยละ
(แหง)
1 สถานศึ กษาได จั ดทํ าโครงการรองรั บรู ปแบบ/แนวทางการจั ด
21
21
100
2
3
4
5
6

กิจกรรม การพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ SDGs
สถานศึกษาไดพัฒนากิจกรรมตามโครงการ SDGs โดยการทํางาน
อย างมี ส วนร วมของฝ ายต าง ๆ เช น ครู ผู เรี ยน ผู ปกครอง
ชุมชน ฯลฯ
สถานศึกษาไดพัฒนากิจกรรมอาชีพ เปนหลักสูตร เพื่ อนําไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สถานศึกษาไดกําหนดรูปแบบ หรือคูมือการจัดกิจกรรมอาชีพ
ใหผูเรียน /ผูอื่นใชในการเรียนรู
สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมอาชีพที่พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง
สถานศึ กษาได จั ด PLC เกี่ ยวกั บกิ จ กรรมเสริ มทั กษะอาชี พ
ในสถานศึกษา และขยายผลเพื่อการเรียนรู และพัฒนาทักษะอาชีพ
ใหแกผเู รียน
เฉลี่ยรวม

21

15

71.43

21

15

71.43

21

10

47.62

21
21

15
15

71.43
71.43

72.22

ตารางที่ 1 การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา
ที่ส อดคลอ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่จั ง หวัด เชี ยงราย (ด านการดํ าเนิ น งานของสถานศึ กษา) โดยรวม
มีส ถานศึก ษาที่ ป ฏิ บั ติต ามประเด็ น รายการ ทั้ ง 6 รายการ เฉลี่ย รอ ยละ 72.22 และรายการที่
สถานศึกษาปฏิ บัติ มากที่ สุด ได แก สถานศึกษาได จัดทํ าโครงการรองรับรูป แบบ/แนวทางการจั ด
กิจกรรมการพัฒ นาการเรียนรูภายใตโครงการ SDGs (คาเฉลี่ยรอยละ 100) และรายการที่ปฏิบัติ
รองลงมา ไดแก 1) สถานศึกษาไดพัฒนากิจกรรมตามโครงการ SDGs โดยการทํางานอยางมีสวนรวมของ
ฝายตาง ๆ เชน ครู ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ 2) สถานศึกษาไดพัฒนากิจกรรมอาชีพเป นหลักสูตร
เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมอาชีพที่พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง
และ 4) สถานศึกษาไดจัด PLC เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพในสถานศึกษา และขยายผล เพื่อการเรียนรู

๕๔
และพั ฒนาทักษะอาชีพให แกผูเรียน (คาเฉลี่ยรอยละ 71.43) สวนรายการที่ส ถานศึก ษาปฏิบั ติไ ด
นอยที่สุด ไดแก สถานศึกษาไดกําหนดรูปแบบ หรือคูมือการจัดกิจกรรมอาชีพใหผูเรียน /ผูอื่นใชในการ
เรียนรู (คาเฉลี่ยรอยละ 47.62)
ขอมูลเชิงคุณภาพ
ดานการดําเนิน งานของสถานศึกษากลุมเปาหมาย ทั้ง 21 แห ง ไดดําเนินการเสริมสราง
ทักษะ และประสบการณดานอาชีพ ใหกับผูเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบานปาซาง (ซางดรุณานุสาสน)
โรงเรี ยนบ านป าซาง (ซางดรุ ณ านุ สาสน ) สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต ๓ ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ
SDGs โดยไดจัดทําโครงการเสริมสรางทักษะอาชีพดานการเพาะเห็ดและการตัดผม โดยครู ผูเรียน ผูปกครอง
และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมฝกทักษะอาชีพ ทั้งนี้ครู ผูเ รียน ผูปกครอง และชุมชน ไดเขารวม
กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ โรงเพาะเห็ดบานกุลนิษฐ นอกจากนี้ สถานศึกษาไดดําเนินการนําทักษะอาชีพ
การเสริ ม สร า งทั ก ษะอาชี พ ด า นการเพาะเห็ ด และการตั ด ผม ไปบรรจุ ในหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดทําสื่อใหความรู คูมือ และจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมอาชีพใหแกผูเรียน และตอยอดทักษะอาชีพที่ผูเรียนสนใจในการพัฒ นา
สถานศึกษาไดจัดประชุมครู และมีการ PLC เกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมทัก ษะอาชีพ และขยายผลเพื่ อ
นําไปสูการพัฒนาทักษะอาชีพใหแกผูเรียน
2. โรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม
โรงเรี ยนวั ดถ้ํ าปลาวิทยาคม สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต ๓๖ ได จั ดทํ า
โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิ จกรรมการพั ฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ SDGs โดยไดจัดทํ า
โครงการเสริมสร างทั กษะอาชี พดานอาหาร และงานช าง โดยครู ผูเรี ยน ผู ปกครองและชุมชนมี สวนรวม
ในการพัฒนากิจกรรมฝกทักษะอาชีพ ทั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากวัดและชุมชนในการเปนวิทยากรใหความรู
แกผูเรียน นอกจากนี้ สถานศึกษาไดดําเนินการนําทักษะอาชีพการเสริมสรางทักษะอาชีพดานอาหาร
และงานชางไปบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
จัดทํ าสื่อใหค วามรู คูมื อ ที่ เกี่ ยวกับ กิจ กรรมอาชีพ ให แกผู เรียนที่ หลากหลาย และตอ ยอดทัก ษะ
อาชีพที่นักเรียนสนใจในการพัฒ นา สถานศึกษาไดจัดประชุมครู และจัดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ และขยายผลเพื่อการเรียนรู สงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพใหแกผูเรียน
3. โรงเรียนแมแอบวิทยาคม
โรงเรียนแมแอบวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ SDGs โดยได
จั ดทํ าโครงการการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเสริ มสร างทั กษะอาชี พมั คคุ เทศก น อย ด วยเศรษฐกิ จพอเพี ยง
การปลูกผักอินทรีย โดยครู ผูเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมฝกทักษะอาชีพ
ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมการไปศึกษาดูงาน ณ วัดหมื่นพุทธเมตตาธรรมนั้น สถานศึกษาไดนําผูเรียน ผูปกครอง
และผู ช วยดู แลงานเกษตรของสถานศึ กษา ร วมศึ กษาดู งานด วย นอกจากนี้ ส ถานศึ ก ษาได น อ มนํ า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนหลักในการดําเนินการพัฒนาทักษะอาชีพมัคคุเทศกนอย
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ดวยเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักอินทรีย โดยนําไปบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนําไปใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดทําสื่อใหความรู คูมือ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมอาชีพใหแกผูเรียน
อยางหลากหลาย และตอยอดทักษะอาชีพที่ผูเรียนสนใจในการพัฒ นา สถานศึกษาไดจัดประชุมครู
และจัด PLC เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพและนําไปขยายผลเพื่อการเรียนรู สงเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพใหแกผูเรียน
4. โรงเรียนสหศาสตรศึกษา
โรงเรียนสหศาสตรศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดจัดทําโครงการ
รองรั บ รู ป แบบ/แนวทางการจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาการเรีย นรู ภายใต โครงการ SDGs โดยได
ดําเนิ น การโครงการ ปลู ก เมลอ นออรแ กนิ คปลอดสารพิ ษ สรางอาชีพ สถานศึก ษาได ดํ าเนิ น การ
ใช กระบวนการ PLC ของสถานศึก ษาเป น ลั กษณะประยุ กต ไ ปสูเทคนิ ค Tutorial Relationships
Pedagogy ซึ่งไดรับการถายทอดจากตนแบบประเทศแม็กซิโก เพื่อขยายผลแนวคิดการพัฒนาทักษะ
อาชีพนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกเมลอนออรแกนิคปลอดสารพิษสรางอาชีพ รวมทั้ง มีการจัด
กลุมอาชีพตามความถนัดของผูเรียน มีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนสูหลากหลายวิชา
ผูเรียนทุกคนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรับการคัดกรองสมรรถนะ และความถนัดทางอาชีพ
ผูเรีย นมี กลุ ม แกนนํ าต อ ยอดทํ าการตลาดในการจํ าหน า ยผลผลิ ต เมล อ นผา นทางระบบออนไลน
ซึ่งสงผลตอการใหนักเรียนไดฝกทักษะอาชีพในรูปแบบตามยุคสมัย ใชเทคโนโลยีเขามาชวยดําเนินการ
และการจัดการดานการตลาด
5. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดจัดทํา
โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs โดยได
ดําเนินโครงการการอบรมเสริมทักษะ และประสบการณการเลนกีฬาฟุตบอล การตัดสินกีฬาฟุตบอล
จากรากหญาสูกีฬาอาชีพ ซึ่งเปนโครงการที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนฝกฟุตบอลเพื่อกาวไปสูนักกีฬา
อาชีพ รวมถึงไดมีเวทีในการฝกครูผูฝกสอน ใหมีความสามารถในการโคช ผูเรียนรวมทั้งฝกในการเปน
ผูตัดสินกีฬาฟุตบอล มีการจัดทําหลักสูตรกีฬาฟุตบอล และมีการฝกสอนนักเรียนใหเลนฟุตบอลอยางจริงจัง
ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเปาหมายการเปนนักกีฬาอาชีพ มีการพัฒนาครูผูสอนใหไดรับทักษะกระบวนการ
ในการเปนครูผูฝกสอนกีฬาฟุตบอลอยางมีประสิทธิภาพ
6. โรงเรียนบานหัวดอย
โรงเรี ยนบ า นหั วดอย สั ง กั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 1
ไดพัฒ นากิจกรรมอาชีพ เปนหลักสูตรเพิ่มเติมสถานศึกษา เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยจัดกิจกรมเปดโลกกวางสูแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการสรางงาน สราง
อาชี พ สรางรายได ผานกิ จกรรมพั ฒ นาทั กษะอาชีพ และนั กธุ รกิจ น อย โครงการยุว เกษตรกรวิ ถี
พอเพียง และกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – ๓ และดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ผานการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมจากวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย คือ วิชาคอมพิวเตอรสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร และวิชาชางกล
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7. โรงเรียนบานดู (สหราษฎรพัฒนาคาร)
โรงเรียนบ านดู (สหราษฎรพัฒ นาคาร) สัง กัด สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 1 ไดจัดทํ าโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒ นาการเรียนรู
ภายใต โครงการ SDGs และได จั ด ทํ า จั ด โครงการเพาะเห็ ด นางฟ า โดยนํ า หลั ก การและเหตุ ผ ล
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาและ
บริ ห ารประเทศที่ ตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของทางสายกลางคํ านึ ง ถึ ง ความประมาณ ความมี เหตุ ผ ล
การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูควบคูกับคุณธรรม เพื่อประกอบการวางแผนในการ
ตัดสินใจ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมอาชีพที่พัฒ นาขึ้นอยางตอเนื่อง โดยใชกระบวนการ PDCA ในการ
ดําเนินงานเชิงระบบผลจากการดําเนินงานเปนผลิตภัณฑในรูปแบบอาหารประเภทตาง ๆ จากการฝก
ปฏิบัติของนักเรียน
8. โรงเรียนหวยสักวิทยาคม
โรงเรี ยนห วยสั กวิ ทยาคม สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 36 ได จั ดทํ า
โครงการปลูกเห็ดนางฟาภูฐานกับตํารับอาหารจากเห็ด ครู ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
กิจกรรมฝกทักษะอาชีพ โดยรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู และใหทั กษะความรู สถานศึ กษาไดนําทักษะ
อาชี พแปรรูปผลิตภั ณฑ จากเห็ ดนางฟ าภู ฐาน ไปบรรจุ ในหลักสู ตรของ สถานศึ กษา และ ได จัดทํ าสื่อให
ความรูที่ เกี่ยวกั บกิ จกรรมอาชีพให แก ผูเรียน สถานศึกษาได จัดกิ จกรรมอาชีพที่ หลากหลายและต อยอด
ทักษะอาชีพที่ ผูเรียนสนใจในพั ฒนาตอไป สถานศึกษาไดจั ดประชุมครูในการรวมกั นพั ฒนา กิ จกรรมที่
สงเสริมทักษะอาชีพ
9. โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง
โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ SDG โดยได
จั ดทํ าโครงการงานอาชี พแปรรู ปผลิ ตภั ณฑ จากกล วย โดยครู ผู เรี ยน ผู ปกครองและชุ มชนมี ส วนร วม
ในการพัฒนากิจกรรมฝกทักษะอาชีพ โดยไดรับความรวมมือจากชุมชนในการเปนวิทยากรใหความรูแกผูเรียน
และผูปกครองชวยจัดหาวัสดุอุปกรณบางสวนที่ใชในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ สถานศึกษาไดนําทักษะ
อาชีพแปรรูปผลิตภัณ ฑจากกลวยไปบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และจัดทําสื่อใหความรู คูมือ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมอาชีพใหแกผูเรียนที่หลากหลาย
และตอยอดทักษะ อาชีพที่นั กเรียนสนใจในการพัฒ นา สถานศึกษาไดจัดประชุมครู และจัด PLC
เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ และขยายผลเพื่อการเรียนรู สงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพใหแก
ผูเรียน
10. โรงเรียนบานโปงนก
โรงเรียนบานโปง นก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได
จัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs
ชื่อโครงการพั ฒ นาทักษะอาชีพ งานตั ดเย็บ (ผาสวยดวยมือฉัน ) ผูเรียนไดจัดกิจกรรมสงเสริมอาชี พ
เพื่ อใหเปนแนวทางในการประหยัดคาใชจายตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพี ยง และตอยอดให เป นอาชีพ
ตามที่ผูเรียนสนใจ เชน การปลูกผัก เลี้ยงไก เพาะเห็ดนางฟา เลี้ยงหมู ในป การศึกษา 2563 สถานศึกษา
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ไดสงเสริมการปกผา ตัดเย็บสิ่งของ การตัดเย็บผาปูที่นอน หมอน ผามานหนาตาง แบบงาย และประหยัด
ต นทุ น อี กทั้ งมี การจั ดกิ จกรรม PLC เพื่ อซั กถาม ไขข อข องใจ ด านการใช จั กรเย็ บผ า และการแก ไข
เมื่อจักรเย็บผามีปญหา และอื่น ๆ
11. โรงเรียนบานทุงมาน
โรงเรียนบ านทุ งม าน สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได จัดทํ า
โครงการ รองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs ชื่อ โครงการ
อาหารวางสรางอาชีพ (Snack for Income) เปนโครงการสงเสริมใหผู เรียนมีความรูเกี่ยวกับประสบการณ
ดานอาชี พ โครงการอาหารว างสรางอาชี พเพื่ อเพิ่ มพู นรายได ตลอดจนการพึ่ งพาตนเอง โดยใชหลั กการ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ซึ่ งมี ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิ จในป จจุบั น มี วัตถุประสงค เพื่ อ
เพิ่มพูนความรู ทั กษะ สรางความชํานาญและประสบการณดานทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อสรางรายได
ซึ่งในโรงเรียนไดมีโครงการหนึ่งหองเรียน 1 ผลิตภัณฑ อยางตอเนื่อง และฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดย
อบรมทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ โดยการฝ กอบรมครั้ งนี้ ได เชิ ญ วิ ทยากรที่ มี ความรู ความสามารถ
มาถ ายทอดประสบการณ และเทคนิ ค การฝ กปฏิ บั ติ ให แก ผู เข ารั บการฝ กอบรม มี การนํ าผลิ ตภั ณ ฑ
มาจําหนายในสหกรณ โรงเรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะอาชีพระหวางชั้นเรียน โดยจัดกิจกรรม
ในชวงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ทุกชั้นเรียน
12. โรงเรียนบานโปงเทวี
โรงเรียนบ านโปงเทวี สังกัดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได จัดทํ า
โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs ชื่อโครงการ
ตัดผมเบื้องตนสูอาชีพที่ยั่งยืน เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ SDGs โดยเนนการมีสวนรวม
ของคณะครู ผูเรียน และชุมชน (วิทยากร) ที่ ได นํ าความรู มาถ ายทอดใหผู เรียน สถานศึกษามี การพั ฒนา
กิจกรรมอาชีพ และจัดทําใหเปนสาระเพิ่มเติมหลักสูตรทองถิ่น โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวัน
พฤหั สบดี ตั้ งแต 13.00 - 16.00 น. และพั ฒนากิ จกรรมอาชี พให หลากหลายอย างต อเนื่ อง ผลลั พธ
ที่ออกมาผูเรียนที่รวมกิจกรรมสามารถตัดผมเบื้องตนไดทุกคน
13. โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม
โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 36 ไดจั ดทํ า
โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับประสบการณดานอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนรายได คือ กิจกรรมการจัด
ทําอาหารวาง การจัดเครื่องดื่ มและน้ํ าหวาน การตอนรับและใหบริการ ตลอดจน การพึ่ งพาตนเอง โดยใช
หลั กการ และปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ซึ่ งมี ความเหมาะสมกั บ สภาพเศรษฐกิ จ ในป จจุ บั น
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ สรางความชํานาญและประสบการณดาน ทักษะการประกอบอาชีพ
เพื่อสรางรายได ซึ่งในครั้งนี้เปนการจัดฝกอบบรม หลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
โดยการฝกอบรมครั้งนี้ ไดเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอด ประสบการและเทคนิคการฝก
ปฏิบัติ ใหแกผูเขารับการฝกอบรม มีชมรมรานกาแฟสดในสถานศึกษารองรับผูเรียนที่มีความสนใจในการ
นําไปประกอบอาชีพตอไป
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14. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
โรงเรี ยนอนุ บาลเชี ยงของ สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 4
จั ดกิ จกรรมการเรียนรูการเสริ มสร างทั กษะและประสบการณ ด านอาชี พของที่ ระลึ กจากเครื่องรี ดรอน
ไวบริการนักทองเที่ยว โดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมการจัดการเรียนรูทักษะและประสบการณ
ด านอาชี พให แก ผู เรี ยน ที่ สอดคล องกั บบริ บทของพื้ นที่ จั งหวั ดเชี ยงรายภายใต การขั บเคลื่ อนเป าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสถานศึกษาจัดทําเปนวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของสถานศึกษา
15. โรงเรียนบานรองแช
โรงเรียนบานรองแช สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดจัดทํ า
โครงการมีการพัฒนาหลักสูตรใหสถานศึกษามีรูปแบบ/แนวทาง การเสริมสรางทักษะ และประสบการณดาน
อาชีพ ใหแกผูเรียนที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรูทักษะ
และประสบการณ ด านอาชี พให แก ผู เรียน และเสริมสร างผู เรียนให มี ทั กษะและประสบการณ ด านอาชี พ
การออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ Packaging Design ไขเค็มดินปลวก ที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ในจังหวัด
เชียงราย และมุงสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
16. โรงเรียนชุมชนบานปากอดํา
โรงเรียนชุมชนบ านป าก อดํ า สังกั ดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 2
ได จั ดทํ าโครงการรองรับรู ปแบบ/แนวทางการจั ดกิ จกรรมการพั ฒ นาการเรี ยนรู ภายใต โครงการ SDGs
ดวยการจัดโครงการการเสริมสรางทักษะอาชีพโครงการสรางนวัตกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส เพื่อพัฒนา
ทักษะและประสบการณ ดานอาชีพ ใหแกเยาวชนในสถานศึกษา ภายใตการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยความรวมมือในการทํางานของฝายตาง ๆ เชน ผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง ชุนชนหรือหนวยงาน
อื่ นที่ เกี่ ยวข อง และนั กเรี ยน ทั้ งนี้ ทางสถานศึ กษาได ดํ าเนิ นการปรั บโครงสร างหลั กสู ตรลดเวลาเรี ยน
ออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยกําหนดชั่วโมงสอนกิจกรรมเสริมทักษะ
และประสบการณดานอาชีพ จํานวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห โดยใหผูเรียนเขาสูโลกของการทํางานตามสภาพจริง
ในสถานประกอบการ/แหล งเรี ยนรู หรือลงมื อปฏิ บั ติ ด วยตนเอง และสอดแทรกบู รณาการเสริ มทั กษะ
ดานอาชีพในกลุมสาระการงานอาชีพ ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสั งคมศึ กษา ศาสนาและวั ฒนธรรม เพื่ อให ผู เรี ยนมองเห็ นภาพงานอาชี พทั กษะและประสบการณ
ดานอาชีพตาง ๆ อยางหลากหลาย โดยพัฒนาผูเรียนทุกระดับทุกประเภท และใหตระหนักถึงความสําคัญ
และเตรียมความพรอมดานวิชาชีพใหผูเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนตน มุงเนนให
ผูเรียนรูจักตนเอง สํารวจความสนใจความถนัด ตอยอดเปนอาชีพที่สามารถสรางรายไดใหกับผูเรียน และให
ผูเรียนมองเห็นเสนทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาตอหรือเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ
17. โรงเรียนแมลาววิทยาคม
โรงเรี ยนแมลาววิทยาคม สังกั ดสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 36 สถานศึ กษา
ไดพัฒนากิจกรรมตามโครงการ SDGs ไดแก โครงการอาชีพเกษตรพอเพียง โดยการทํางานอยางมีสวนรวม
ของฝายตาง ๆ ประกอบดวย การประสานงานกับครูผูรับผิดชอบ ผูเรียนที่จะเขารวมการอบรมตลอดจน
การประชาสั มพั นธ ให กั บครู ปกครองหรื อคนในชุ มชนที่ สนใจ สถานศึ กษาได พั ฒ นากิ จกรรมอาชี พ
เปนหลักสูตรเพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการในหนวยการเรียนรูการงานอาชีพ
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และไดกําหนดรูปแบบ หรือคูมือการจัดกิจกรรมอาชีพใหผูเรียน /ผูอื่นใชในการเรียนรู
โดยการประชาสัมพันธใหกับผูที่สนใจ
18. โรงเรียนปาแดงวิทยา
โรงเรียนปาแดงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดพัฒนา
กิ จกรรมตามโครงการ SDGs โดยการเพิ่ มพู นความรู ทั กษะ สร างความชํ านาญและประสบการณ ด าน
การประกอบอาชีพ เพื่อสรางรายได ซึ่งในครั้งนี้เปนกรจัดฝกอบบรมหลักสูตรระยะสั้นโดยอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยการฝกอบรมครั้งนี้ ไดเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถมาถายทอดประสบการณและ
เทคนิคการฝกปฏิบัติ ใหแกผูเข ารับการฝกอบรมในการทําขนมป ง และเคกกลวยหอม เปนการเพิ่มรายได
ใหตนเองและครอบครัว สถานศึกษาไดเห็ นความสําคัญในการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตของผูเรียนจึงไดจั ดทํ า
โครงการอบรมสงเสริมอาชีพระยะสั้นใหกับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนปาแดงวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
และไดยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ รัชกาลที่ ๙ นอมนํามาใชกับนักเรียนบุคลากรในโรงเรียน
ประชาชน เยาวชนในชุมชนไดปฏิบัติตาม อีกทั้งหวังใหเกิดความสามัคคีสรางความสมานฉันทภายในชุมชน
และเปนการรวมกลุมเพื่อสรางอาชีพ สรางรายไดตอไป
19. โรงเรียนบานดอยชาง
โรงเรียนบานดอยชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดจัดทํา
โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs ไดแก กิจกรรม
เปดโลกกวาง สรางโอกาส สรางเสนทางสูอาชี พ โดยการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการสรางอาชี พ
สามารถกระทํ าได ด วยการนํ าความรู ความเข าใจและทั กษะกระบวนการที่ เรียนรู จากการโครงการฯ มา
ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพสวนตัว ดวยการสรางสรรคงานหรือผลิตชิ้นงานตามความสนใจ ความสามารถ
และความพรอมขึ้นดวยตนเอง และจัดจําหนายหรือใหบริการเปนการหารายไดระหวางเรียน นําผลผลิตใน
ทองถิ่นมาแปรรูป อีกทั้งเปนการฝกปฏิบัติทักษะ การวางแผนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ คิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน
20. โรงเรียนริมโขงวิทยา
โรงเรียนริมโขงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดจัดทํ า
โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs ดวยการจัด
โครงการการเสริมสรางทักษะอาชีพดานการออกแบบและผลิตภัณฑจากผาทอไทลื้อ โดยมีการทํางานรวมกัน
ระหวาง ครู ผูเรียน ผูปกครอง และภูมิป ญญาทองถิ่น และสถานศึกษาที่มีบุ คลากรในการสนับสนุน และ
สถานศึกษาได มีการจัดทํ าเป นหลั กสูตรในรายวิชาเพิ่มเติมในระดั บรูปแบบ Sp2CDCAR โดยมี การพั ฒนา
อย างตอเนื่องและมีการจัดทํา PCL ในแตละสัปดาห ๆ ละ 2 ครั้ง และใหครูมีการจัดทําวิชาเพิ่ มเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในหลักสูตร โรงเรียนริมโขง ป 2561 โดยจัดทําเปนวิชาเพิ่มเติมในรายวิชา กอท. โดย
กําหนด 2 ชั่วโมงตอสัปดาห และมีการจัดกิจกรรมเสริมทั กษะอาชีพ เชน กิจกรรมไทยลื้ อคิ ดส เพื่ อใหมีการ
เสริมทักษะ และมีการตอยอดดานอาชีพและมีการใหความรูดานอาชีพ จากการดําเนินการดังกลาว ทําใหนักเรียน
เรียนไดเรียนรูกิจกรรม เสริมทักษะอาชีพมากขึ้น โดยนักเรียนไดการลงมือปฏิบัติจริง ฝกประสบการณตรง และ
สามารถที่จะทําชิ้นงานสงจําหนายได และมีการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณที่มีประสบการณ
ตรง ทําใหกิจกรรมที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนริมโขงที่ชุมชนไทยลื้อ และมีการตอยอดและสรางรายได
ระหวางเรียนโดยมีชองทางการตลาดออนไลน และเปนชองทางในการพัฒนาที่เปนอาชีพในอนาคตได

๖๐
21. โรงเรียนโรงชางวิทยา
โรงเรียนโรงชางวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดจัดทํ า
โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs โดยไดดําเนิน
โครงการปุยธรรมชาติเพื่อเกษตรที่ยั่งยืน โดยใหนักเรียนไดฝกประสบการณในการลงมือทําปุยธรรมชาติเอง
ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชี พ มี การจัดทํ าหลั กสู ตร มี รูปแบบโครงการ
ภายใตคําสั่งของโรงเรียนมอบหมายงานใหกับครูอยางชัดเจนทําใหเกิดกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 2 การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู)
ที่

รายการ

1 ครูนํากิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ บรรจุไว
2
3
4
5
6

ในหลักสูตร
ครูนํากิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณ ดานอาชีพ สูการ
สอนในกลุมสาระ
ครูกําหนดชั่วโมงสอนกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดาน
อาชีพ จํานวน ..............ชั่วโมง/สัปดาห
ครูจัดกิจกรรมฝกทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหกับผูเรียน
ครูไดพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหกับผูเ รียน และสามารถ
ตอยอดเปนอาชีพ เสริมสรางรายไดใหกับผูเ รียน
ครูไดจัดกิจกรรมแนะแนวดานอาชีพ ใหกับผูเรียนกอน
ที่ผูเรียนจบหลักสูตรจากสถานศึกษา
เฉลี่ยรวม

จํานวน ร.ร. จํานวน ร.ร.ที่ปฏิบัติ
กลุมเปาหมาย
จํานวน รอยละ
(แหง)
21
14
66.67
21

12

57.14

21

16

76.19

21
21

21
16

100
76.19

21

13

61.90

73.02

ตารางที่ 2 การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู) โดยรวมสถานศึกษา
ที่ปฏิบัติตามประเด็น รายการ ทั้ง 6 รายการ เฉลี่ยรอยละ 73.02 และรายการที่ครูในสถานศึกษา
ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก ครูจัดกิจกรรมฝกทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหกับผูเรียน (คาเฉลี่ย
รอยละ 100) และรายการที่ปฏิบัติรองลงมา ไดแก 1) ครูกําหนดชั่วโมงสอนกิจกรรมเสริมทักษะ และ
ประสบการณดานอาชีพ และ 2) ครูไดพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหกับผูเรียน และสามารถตอยอดเปน
อาชีพ เสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน (คาเฉลี่ยรอยละ 76.19) สวนรายการที่ครูในสถานศึกษาปฏิบัติได
นอยที่สุด ไดแก ครูนํากิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพบรรจุไวในหลักสูตร (คาเฉลี่ย
รอยละ 57.14)

๖๑
ขอมูลเชิงคุณภาพ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมเปาหมาย ทั้ง 21 แหง ไดดําเนินการในการพัฒนาและ
เสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพ ใหกับผูเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบานปาซาง (ซางดรุณานุสาสน)
โรงเรียนบานปาซาง (ซางดรุณานุสาสน) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๓ ไดบรรจุกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณ ดานอาชีพไวในหลักสูตรสถานศึกษา ในกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห และใหผูเรียนดูแลเห็ดและ
ตัดผมในชวงเวลาวาง เชน เวลาพักเที่ยง และหลัง เลิกเรียน นอกจากนี้ ครูไ ดพัฒ นากิจกรรมเสริม
ทักษะอาชีพใหกับผูเรียนและสามารถตอยอดเปนอาชีพ เสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนมี
รายไดระหวางเรียน
2. โรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม
โรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม สังกั ดสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึ กษา เขต ๓๖ ได บ รรจุ
กิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพไวในหลักสูตรสถานศึกษา ในรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน
๑ ชั่วโมง/สัปดาห และจัดกิจกรรมดานอาชีพเพิ่มเติมในกิจกรรมแนะแนว นอกจากนี้ครูไดพัฒ นา
กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหกับผูเรียนและสามารถตอยอดเปนอาชีพ เสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน
ทําใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน
3. โรงเรียนแมแอบวิทยาคม
โรงเรียนแมแอบวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
ไดบรรจุกิจกรรมเสริมทัก ษะและประสบการณ ดานอาชีพไวในหลักสูตรสถานศึกษา ในกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห และใหผูเรียนดูแลผักอินทรีย
ในชวงเวลาวาง เชน เวลาพักเที่ยง และหลังเลิกเรียน นอกจากนี้ ครูไดพั ฒ นากิจกรรมเสริมทักษะ
อาชีพใหกับผูเรียนและสามารถตอยอดเปนอาชีพ เชน อาชีพงานเกษตร กิจกรรมมัคคุเทศกนอย และ
การขายของออนไลน ซึ่งเปนการเสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน
4. โรงเรียนสหศาสตรศึกษา
โรงเรียนสหศาสตรศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดจัดทําโครงการ
รองรั บ รู ป แบบ/แนวทางการจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาการเรีย นรู ภายใต โครงการ SDGs โดยได
ดําเนินการโครงการ ปลูกเมลอนออรแกนิคปลอดสารพิษสรางอาชีพ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้น
โรงเรียนไดใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเองผานกระบวนการเรียนรูเชิงรุก มีการเรียนรูทั้งทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ มีการลองผิดลองถูกจนประสบความสําเร็จในการปลูกเมลอนอยางมีคุณ ภาพ และไดฝกให
ผูเรียนไดใชกระบวนการการตลาดออนไลนดวยตัว ซึ่งเปนการฝกอาชีพนักเรียนผานการเรียนรูอยาง
อยางมีประสิทธิภาพ

๖๒
5. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได
จัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs
โดยได ดํ าเนิ น การโครงการ การอบรมการเสริ ม ทั ก ษะและประสบการณ ก ารเล น กี ฬ าฟุ ต บอล
การตั ดสินกี ฬาฟุ ตบอลจากรากหญ าสูกีฬ าอาชีพ ซึ่งครูได รับการฝกอบรมในเทคนิคการฝกสอนกีฬา
ฟุตบอลทั้งทางกฎกติกาในการเลนรวมทั้งเทคนิคการเปนโคชนักเรียน รวมทั้งเทคนิคการตัดสินกีฬาฟุตบอล
นักเรียนไดรับการฝกฝนทักษะการเลนกีฬาฟุตบอล อยางจริงจัง เพื่อเตรียมพรอมมุงสูนักกีฬาอาชีพ
6. โรงเรียนบานหัวดอย
โรงเรียนบานหัวดอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได
จัดทําหลักสูตรงานอาชีพที่เปด สอนในโรงเรียน ๒๔ หลักสูตร นักเรียนสามารถศึกษาคนควา และ
นําไปตอยอดเปนอาชีพเสริมรายไดใหกับนักเรียนได ครูไดจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวม
ในกระบวนการของการเรียนการสอน โดยเนน 2 องคประกอบ คือ การกระทํา (Doing) ผูเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอน และการสะทอนประสบการณ (Reflecting) ผูเรียนสามารถสะทอน
ไดวาตนกําลังเรียนรูอะไร และครูไดจัดกิจกรรมฝกทักษะและประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน
ภายใตโมเดล “อัญชัน สรางรายได (ANCHAN MODEL) มาเปนแนวทางปฏิบัติ
7. โรงเรียนบานดู (สหราษฎรพัฒนาคาร)
โรงเรียนบ านดู (สหราษฎรพัฒ นาคาร) สัง กัด สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษา
เขต 1 ได จั ด ทํ าโครงการรองรั บ รูป แบบ/แนวทางการจั ดกิ จ กรรมการพั ฒ นาการเรีย นรู ภายใต
โครงการ SDGs และสถานศึกษาไดจัดทําโครงการเพาะเห็ดนางฟา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรูและ ไดจัดโครงสรางหลักสูตร การเรียนการสอนในสาระเพิ่มเติม
งานอาชี พ ให แ ก ผู เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๑ - ๓ โดยเน น การลงมื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให เกิ ด ทั ก ษะ
ประสบการณ และมีรายไดระหวางเรียน ซึ่งไดจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย การเพาะเห็ด
นางฟาเปนการฝกใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจในเรื่องการดูแลรักษาการปฏิบัติในการเพาะเห็ด
การเก็บผลผลิตซึ่งเปนวิธีการเรียนรูโดยฝกปฏิบัติจริงฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบเห็นคุณคาของงาน
อาชีพที่สุจริตเพื่อเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาการประกอบอาชีพหรือรายไดเสริมและยังเกิดความ
ภาคภูมิใจกับผลผลิตไดรับผลผลิตจากการปฏิบั ติสามารถนําไปสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน เพื่อแกปญหาภาวะทุพโภชนาการ
8. โรงเรียนหวยสักวิทยาคม
ครูไดบรรจุกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพไวในหลักสูตรของสถานศึกษา ครูไดนํากิจกรรมเสริม
ทักษะอาชีพไปใชในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและกิจกรรมชุมนุม ครูไดกําหนดชั่วโมงสอน
กิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ในรายวิชาการงาน
อาชีพ กับชั่วโมงชุมนุม ครูไดจัดกิจกรรมในการฝกทักษะงานอาชีพใหผูเรียนโดยเชิญวิทยากรมาให
ความรู ครูไดพัฒ นากิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชหารายได
ระหวางเรียนได ครูไดจัดกิจกรรมแนะแนวดานอาชีพและสนับสนุนใหผูเรียนคนหาอาชีพที่ตนสนใจ
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9. โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง
โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 ไดบรรจุกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพไวในหลักสูตรสถานศึกษา ในกลุม
สาระเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห นอกจากนี้ไดบรรจุไวในกิจกรรม
พัฒ นาผูเรียนดวย และครูไดพัฒ นากิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหกับผูเรียนและสามารถตอยอดเปน
อาชีพ เสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน
10. โรงเรียนบานโปงนก
โรงเรียนบานโปงนก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ไดจัดทําหลักสูตรสงเสริมอาชีพตัดเย็บลงในกลุมสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี โดยใหผูเรียนมีโอกาส
ไดมาเรียนรู และฝกตัดเย็บในคาบชุมนุม และหลังเลิกเรียน ในวันจันทร อังคาร และวันพฤหัสบดี และมีครู
คอยกํากับดูแล มีครูแนะแนวคอยตอบขอสงสัย ในการประกอบอาชีพ การเปดรานขายสินคา และการขาย
ออนไลน
11. โรงเรียนบานทุงมาน
โรงเรี ยนบ านทุ งม าน สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา เชี ย งราย เขต 2
จัด ทํ าแผนการจัด การเรี ยนรูที่ เน น ผู เรีย นเป น สํ าคั ญ ที่ นํ ากระบวนการ Active Learning เข า มา
ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง และนํามา
ถายทอด เพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง นํากิจกรรมที่เสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพบรรจุ
ลงในหลักสูตรในกลุมสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูปฏิสัมพันธกับผูอื่น
สงเสริมการลงมือปฏิบัติ และการสรางเครือขายขยายองคความรูใหกับ ชุมชน ผูสอนทําหนาที่อํานวย
ความสะดวก เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในการ
เรียนรูที่หลากหลาย ไดรับการสนับสนุนในการ เตรียมสื่อ นวัตกรรม อุปกรณตาง ๆ จากแหลงเรียนรู
โดยตรง (วิทยากรทองถิ่น) จัดกระบวนการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการประเมิน
การใชหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป
12. โรงเรียนบานโปงเทวี
โรงเรียนบานโปงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบานโปงเทวี นํากิจกรรมที่เสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพบรรจุลงในหลักสูตรในกลุมสาระ
การเรียนรูก ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี ในทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต 13.00 - 16.00 น. โดยจัดการฝกทักษะ
ด านอาชี พ เช น การตั ดผม การทํ าขนม การทํ าพวงกุ ญ แจ และอื่ น ๆ ที่ สามารถต อยอดให เป นอาชี พ
เพื่อเสริมรายไดใหกับเด็กผูเรียน และไดติดตามผูเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญแลวเลือกไปศึกษา
ตอที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปาในสายอาชีพ
13. โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม
โรงเรีย นเวี ย งเชี ยงรุง วิท ยาคม สั ง กัด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 36
จากการที่ไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่นํากระบวนการ Active Learning
เขามาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ KRUSAM
Model เนน ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง และนํามาถายทอด เพื่ อสรางองคความรูดวย
ตนเอง มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรูปฏิสัมพันธกับผูอื่น สงเสริมการลงมือปฏิบัติ และการสรางเครือขาย
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ขยายองคความรูใหกับ ชุมชน ผูสอนทําหนาที่อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการพัฒ นา
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในการเรียนรูที่หลากหลาย ไดรับการสนับสนุน ใน
การ เตรียมสื่อ นวัตกรรม อุปกรณตาง ๆ จากแหลงเรียนรูโดยตรง (วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง)
จัดกระบวนการเรีย นรูตามแผนการจั ดการเรีย นรูทุ กขั้ นตอน มีก ารประเมิน การใช หลั กสู ตรและ
แผนการจัดการเรียนรู เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป
14. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครูนํา
กิจกรรมเสริมทั กษะ และประสบการณ ด านอาชี พบรรจุไวในหลั กสู ตรสถานศึ กษาเพื่ อรองรับเขตพั ฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เปนรายวิชาเพิ่มเติม ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชื่อรายวิชา Heat Transfer กําหนดเวลา
เรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) สถานศึกษาอนุบาลเชียงของมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบของการ
เสริมสร างทั กษะและประสบการณ ด านอาชีพให แก ผูเรี ยนที่ สอดคล องกับบริบทพื้ นที่ ในอํ าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย มีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน กําหนดจุดมุงหมายของหลักการรายวิชาเพิ่มเติม “ของที่ระลึก
จากเครื่องรีดรอน” การเลือกเนื้อหาสาระประเภทการเรียนรู การจัดเนื้อหาสาระประเภทของการจัดการเรียนรู
กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
15. โรงเรียนบานรองแช
โรงเรียนบานรองแช สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัดทํารูปแบบ
แนวทาง การเสริมสรางทักษะประสบการณดานอาชีพอยางยั่งยืนใหแกเยาวชน ที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ใน
จังหวัดเชียงราย มีคูมือการจัดกิจกรรมการออกแบบกราฟฟกบรรจุภัณฑ Packaging Design ผลิตภัณฑไข
เค็มดินปลวก ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 สถานศึกษาบานรองแช มีทักษะและประสบการณดานอาชีพ
ที่ยั่งยืน สอดคลองกับบริบทพื้นที่จังหวัดเชียงราย
16. โรงเรียนชุมชนบานปากอดํา
โรงเรียนชุมชนบานปากอดํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ไดดําเนินการปรับโครงสรางหลักสูตรลดเวลาเรียน ออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู ดวยวิธีการเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน ไดกําหนด
ชั่ว โมงสอนกิ จกรรมเสริม ทั ก ษะและประสบการณ ด านอาชี พ จํานวน 5 ชั่ วโมง/สั ป ดาห โดยให
นักเรียนเขาสูโลกของการทํางานตามสภาพจริงในสถานประกอบการ/แหลงเรียนรู หรือลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง และสอดแทรกบูรณาการเสริมสรางทักษะดานอาชีพในกลุมสาระการงานอาชีพ ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อใหผูเรียนมองเห็นภาพงานอาชีพทักษะและประสบการณดานอาชีพตาง ๆ อยางหลากหลาย โดย
พัฒ นาผูเรียนทุกระดับทุกประเภท และตระหนักถึง ความสําคัญ และเตรียมความพรอมดานวิชาชีพ
ใหผูเรียนตั้ง แตระดับ ประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนตน มุง เนนให ผูเรียนรูจักตนเอง สํารวจ
ความสนใจความถนัด ตอยอดเปน อาชีพที่สามารถสรางรายไดใหกับผูเรียน และใหผูเรียนมองเห็น
เสนทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาตอ หรือเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ

๖๕
17. โรงเรียนแม ลาววิทยาคม สังกั ดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 36
ไดบ รรจุกิจกรรมเสริมทัก ษะ และประสบการณ ด านอาชี พ บรรจุไ วในหลั กสูต รโดยบูรณาการจั ด
การเรียนการสอนในหนวยการเรียนรูการงานอาชีพมัธยมศึกษาปที่ 3 ครูกําหนดชั่วโมงสอนกิจกรรม
เสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ จํานวน 4 ชั่วโมง/สัปดาหโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานอาชีพ ครูจัดกิจกรรมฝกทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหกับผูเรียนโดยการนําผูเรียน
ไปเรียนรูสถานประกอบการจริง และไดพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหกับผูเรียน และสามารถตอ
ยอดเปน อาชีพเสริมสรางรายไดใหกับผูเรียนโดยการนําบุคคลตัวอยางที่ป ระสบผลสําเร็จในอาชีพ
ตาง ๆ มาให ความรูกับ ผูเรีย น และจั ดกิจกรรมแนะแนวดานอาชีพใหกั บผู เรียนก อนที่ผูเรียนจบ
หลักสูตรจากสถานศึกษาโดยการจัดอบรมใหกับผูเรียนเกี่ยวกับอาชีพที่ผูเรียนสนใจ
18. โรงเรียนปาแดงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ครูไดนํากิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ บรรจุไ วในกิจกรรมเสริม และกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โดยใชเวลาจัดกิจกรรมในเวลาวาง และเวลาหลังเลิกเรียนดวย โดยกําหนดให
ผูเรียนที่มีความสนใจไดศึกษาเรียนรูการทําขนมเบเกอรี่ (ขนมปงและเคกกลวยหอม) และการใชเวลา
วางให เกิด ประโยชน เป น การรวมคิด การทํ าและการรว มพั ฒ นากอ ใหเกิด ความรั กความสามั ค คี
ในหมูคณะ นอกจากนี้ผูเรียนไดรับการฝกอบรมสงเสริมอาชีพระยะสั้น การทําขนมจากวิทยากรผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญในการทําขนมเบเกอรี่ ซึ่งเปนการสงเสริมใหผูเรียนสามารถตอยอดเปนอาชีพ
เสริมสรางรายไดใหกับผูเรียนได
19. โรงเรียนบานดอยชาง
โรงเรียนบานดอยชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครู
ไดบรรจุกิจกรรมอาชีพไวในหลักสูตร โดยบรรจุไวในรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิชาดอยชางบานเรา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 วิชาทักษะการพูดในมี่ชุมชนและแมคคาเดเมีย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชากาแฟดอยชางและการออกแบบบรรจุภัณฑ
ครูไดจัดกิจกรรมฝกทักษะและประสบการณดานอาชีพใหกับผูเรียนที่นําภูมิปญญาทองถิ่น บริบทของ
ชุมชนมาจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียนตามความถนัดและสนใจ และสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
ตอยอดเปนอาชีพ และเสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน
20. โรงเรียนริมโขงวิทยา
โรงเรียนริมโขงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูไดจัดกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ โดยจัดการ
เรียนการสอนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติในวิชา “การทอผาไทลื้อ” และไดนํากิจกรรมการสอนนี้สูการ
สอนในกลุ ม สาระการงานอาชี พ และเทคโนโลยี ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ถึ ง ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยกําหนดชั่วโมงสอนกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ จํานวน 2
ชั่วโมง/สัป ดาห และลงในกิ จกรรมลดเวลาเรีย นเพิ่ ม เวลารูอี ก 2 ชั่วโมง/สัป ดาห และมี การเชิ ญ
วิทยากรจากภายนอกซึ่งเปนวิทยากรทองถิ่นเขามาใหความรูและฝกทักษะใหกับผูเรียน จํานวน 40
ชั่วโมง/ป โดยวิทยากรจะเขามาใหความรูทุกสัปดาห โดยผูเรียนจะไดเรียนรูวิธีการทอผา การยอมดาย
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ดวยสีธรรมชาติ และการนําผลผลิตมาแปรรูปเปน ผลิตภัณ ฑ ผูเรียนจะไดเรียนทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ การเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิต และเปนการเพิ่มรายไดใหผูเรียนและครอบครัวอีกดวย
21. โรงเรียนโรงชางวิทยา
โรงเรี ยนโรงช างวิทยา สั งกั ด สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 ได จั ดทํ า
โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs โดยไดดําเนินการ
โครงการ ปุยธรรมชาติเพื่ อเกษตรที่ ยั่งยืน นักเรียนไดเรียนรูโดยกระบวนการ Active Learning ผานการลงมื อ
ปฏิ บัติอยางจริงจัง โดยเรียนรูผานประสบการณ ตรง และนอกจากนี้ ไดนําวิทยากรท องถิ่นมาอบรมใหความรู
กับผูเรียน กิจกรรมฝกทักษะอาชีพใหกับผูเรียน ไดแก การทําปุย เพื่อปรับปรุงฟนฟูสภาพดินใหมีความอุดม
สมบูรณเพิ่มจุลินทรียในดิน การทําปุยหมักแหงธรรมชาติ การทําปุยหมักน้ําธรรมชาติ การทําน้ําหมัก และ
ทําฮอรโมน การทําน้ําหมักสมุนไพร 7 รส เพื่อปองกันศัตรูพืช และกิจกรรมปลูกพืชผักปลอดสารพิษทั้งปลูกพืช
ระยะสั้ น และปลู กพื ชผล เป นต น ซึ่ งกิ จกรรมเหล านี้ ผู เรี ยนสามารถปฏิ บั ติ ได และสามารถนํ าไปต อยอด
เปนอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดใหแกผูเรียนและครอบครัวได
ดานผลที่เกิดกับผูเรียน
ตารางที่ 3 การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ดานผลที่เกิดกับผูเรียน)
ที่

รายการ

1 ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือ
2
3
4
5
6

จากการเรียนรูตามหลักสูตร
ผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนกิจกรรมเสริมทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพที่สถานศึกษาจัดขึ้น
ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะดานอาชีพ โดยฝกจาก
ประสบการณตรง และไดลงมือปฏิบัติจริง
ผูเรียนไดฝกประสบการณดานอาชีพที่สอดคลองกับบริบท
ในพื้นที่
ผูเ รียนสามารถนําทักษะ และประสบการณดานอาชีพที่ไดเรียนรู
ไปตอยอดและสรางรายไดระหวางเรียน
ผูเ รียนสนใจที่จะนําทักษะ และประสบการณดานอาชีพที่ไดเรียนรู
ไปพัฒนาหรือศึกษาตอ เพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคต
เฉลี่ยรวม

จํานวน ร.ร. จํานวน ร.ร.ที่ปฏิบัติ
กลุมเปาหมาย
จํานวน รอยละ
(แหง)
21
21
100
21

21

100

21

21

100

21

21

100

21

18

85.71

21

15

71.42

92.86
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ตารางที่ 3 การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ดานผลที่เกิดกับผูเรียน) โดยรวมสถานศึกษาที่ปฏิบัติ
ตามประเด็นรายการ ทั้ง 6 รายการ เฉลี่ยรอยละ 92.86 และรายการที่เกิดกับผูเรียนไดมากที่สุด
มี 4 รายการ ได แ ก ผู เรี ยนได เรี ยนรู กิ จกรรมเสริ มทั กษะอาชี พเพิ่ มเติ มนอกเหนื อจากการเรี ยนรู
ตามหลักสูตร ผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพที่โรงเรียนจัดขึ้น
ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะดานอาชีพ โดยฝกจากประสบการณตรง และไดลงมือปฏิบัติจริง ผูเรียนไดฝก
ประสบการณ ดานอาชีพที่ สอดคล องกับบริบทในพื้ นที่ (คาเฉลี่ ยรอ ยละ 100) และรายการที่ ป ฏิ บั ติ
รองลงมา ไดแก ผูเรียนสามารถนําทักษะ และประสบการณดานอาชีพที่ไดเรียนรู ไปตอยอดและสรางรายได
ระหวางเรียน (คาเฉลี่ยรอยละ 85.71) สวนรายการที่เกิดกับผูเรียนนอยที่สุด ไดแก ผูเรียนสนใจที่จะนํา
ทักษะ และประสบการณ ดานอาชีพที่ไดเรียนรู ไปพัฒนาหรือศึกษาตอ เพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคต
(คาเฉลี่ยรอยละ 71.42)
ขอมูลเชิงคุณภาพ
ดานผลที่เกิดกับผูเรียน จากการดําเนินการเสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพ
ให กั บ ผูเรียน ในสถานศึ ก ษากลุ ม เป าหมายทั้ ง 21 แห ง ผ านกระบวนการฝก ทั กษะอาชีพ ต าง ๆ
ตามบริบทของสถานศึกษาแตละแหง จึงเกิดผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบานปาซาง (ซางดรุณานุสาสน)
โรงเรี ยนบ านป าซาง (ซางดรุ ณ านุ สาสน ) สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต ๓ ผูเรียนไดเรียนรูทักษะอาชีพจากวิทยากรทองถิ่นที่เขามาอบรมทักษะอาชีพ และผูเรียน
มีความสนใจในกิจกรรมการฝกพัฒนาทักษะอาชีพ ผูเรียนไดฝกทักษะอาชีพในภาคปฏิบัติและลงมือ
ปฏิบัติจริง ไดเรียนรูและฝกทักษะอาชีพที่มีในชุมชน ผูเรียนสามารถนําทักษะอาชีพมาสรางรายได
ระหวางเรียน โดยโรงเรียนสนับสนุนตนทุนให และใหผูเรียนนําไปตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
เพื่อนํามาจําหนาย ทั้งนี้ผูเรียนสามารถนําทักษะอาชีพดานการเพาะเห็ดและการตัดผมไปใชประกอบ
อาชีพไดในอนาคต
2. โรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม
โรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม สังกัดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต ๓๖ ผู เรียนได
เรียนรูทักษะอาชีพจากวิทยากรทองถิ่นที่เขามาอบรมทักษะอาชีพ และผูเรียนมีความสนใจในกิจกรรม
การฝกพัฒนาทักษะอาชีพ และผูเรียนไดฝกทักษะอาชีพในภาคปฏิบัติและลงมือปฏิบัติจริง ไดเรียนรู
และฝกทักษะอาชีพที่อยูในชุมชนและสอดคลองกับความตองการของชุมชน เชน การทําอาหาร ชาง
เชื่อม และชางปูน ผูเรียนสามารถนําทักษะอาชีพมาหารายไดระหวางเรียนโดยโรงเรียนสนับสนุ น
ตน ทุ น ให และให ผูเรีย นนํ าไปตอ ยอดในการพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ ใหม เพื่ อนํ ามาจําหนาย ทั้ง นี้ ผูเรีย น
สามารถนําทักษะอาชีพดานอาหาร และงานชางไปใชประกอบอาชีพไดในอนาคต
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3. โรงเรียนแมแอบวิทยาคม
โรงเรียนแมแอบวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
ผู เรี ย นได เรีย นรูทั ก ษะอาชี พ จากวิ ท ยากรท อ งถิ่ น ที่ เข ามาอบรมทั ก ษะอาชี พ และได เรีย นรูจ าก
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งผูเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการฝกพัฒนาทักษะอาชีพ และผูเรียน
ไดฝกทักษะอาชีพในภาคปฏิบัติและลงมือปฏิบัติจริง ไดเรียนรูและฝกทักษะอาชีพที่อยูในชุมชนและ
สอดคลองในชุมชน เชน การทําการเกษตร การเปนมัคคุเทศก การขายของออนไลน และการคาขาย
ภายในชุมชน ผูเรียนสามารถนําทักษะอาชีพมาสรางรายไดระหวางเรียนโดยโรงเรียนสนับสนุนตนทุน
ให และใหผูเรียนนําไปตอยอดในการพัฒ นาผลิตภัณฑ ใหมเพื่อนํามาจําหนาย ทั้งนี้ผูเรียนสามารถ
นําทักษะอาชีพมัคคุเทศกนอย ดวยเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักอินทรีย ไปใชประกอบอาชีพได
ในอนาคต
4. โรงเรียนสหศาสตรศึกษา
โรงเรียนสหศาสตรศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผูเรียนไดเรียนรู
ตามกรอบทฤษฎี 5 Steps ควบคู กั น ไปคื อ การสํา รวจความสนใจของผู เรี ย น ผู เรี ยนจัด แบ ง เป น
3 กลุม โดย กลุมที่ 1 ผูเรียนจะไดเรียนรู 1 คน 1 สมรรถนะสาขาอาชีพเปนอยางนอย กลุมที่ 2
ผู เ รี ย น 1 คน 2 วุ ฒิ บั ต รเป น ไปตามความร ว มมื อ กั น ระหว า งโรงเรี ย นในสั ง กั ด สพฐ.กั บ
สถาบัน การศึกษาในสังกัด สอศ. เมื่อผูเรียนเรียนครบตามโครงสรางเวลา กลุมที่ 3 ผูเรียน 1 คน
1 สมรรถนะตามสาขาการศึ ก ษาต อ ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป น ผู เรี ย นที่ จ บชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ท่ี 3
เรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนจึงไดฝกประสบการณดานอาชีพที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ซึ่งจะไดนําไปตอยอดในการสรางรายไดระหวางเรียน และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอตาม
ความตองการของผูเรียนแตละคนในอนาคตตอไป
5. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
โรงเรีย นสามั ค คี วิ ท ยาคม 2 สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36
ผูเรียน จํานวน 21 คน ที่มุงในการเขารวมทีมกีฬาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ที่ไดรับการสงเสริม
สนับสนุน โดยไดมีโอกาสเขาถึงกีฬาฟุตบอลอยางจริงจัง ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนนักกีฬามีทักษะ
และประสบการณดานการเปนนักกีฬาของจังหวัดเชียงราย หรือนักกีฬาอาชีพในบริบทพื้นที่จังหวัด
เชียงราย และผูเรียนไดรับการยกระดับใหเปนนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนที่มีคุณภาพ มีความพรอมเขาสู
การแขงขันระดับกึ่งอาชีพ และมีโอกาสเขาไปแขงขันในรายการหลัก Thailand Amateur League
ตอไป
6. โรงเรียนบานหัวดอย
โรงเรีย นบา นหั วดอย สั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาเชีย งราย เขต 1
ผูเรี ยนในระดั บ ชั้น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 3 จํ านวน 33 คน ไดรั บการพั ฒ นาทั ก ษะและประสบการณ
ด า นอาชี พ โดยใช ก ระบวนการพั ฒ นา ANCHAN MODEL ซึ่ ง เป น การนํ า พื ช พื้ น บ า น “อั ญ ชั น ”
มาประยุกตใชกับงานอาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทํากิจกรรมในสถานศึกษา ทําใหมีความรู ความสามารถ
การพึ่งตนเองโดยการลงมือปฏิบัติจริง และเปนการสรางรายไดเสริมใหกับผูเรียน โดยเฉพาะการทํา
ขนมไทย เค ก เบเกอรี่ และชาอั ญ ชั น ใบเตย ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู โ ดยการมี ส ว นร ว มโดยเน น
2 องคประกอบที่สําคัญ คือ 1) การกระทํา (Doing) และ 2) การสะทอนประสบการณ (Reflecting)
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และนอกจากนี้ผูเรียนยังไดฝกประสบการณในการสรางเสนทางธุรกิจใหมที่เงินทุนนอยดวยตนเอง
โดยสงเสริมการใชพืชสมุนไพร เปนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพอีกดวย
7. โรงเรียนบานดู (สหราษฎรพัฒนาคาร)
โรงเรียนบ านดู (สหราษฎรพัฒ นาคาร) สัง กัด สํานักงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพนอกเหนือจากการเรียนรูตามหลักสูตร คือ
การเพาะเห็ดนางฟา และผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจในเรื่องของการ
ดูแลรักษา การปฏิบัติในการเพาะเห็ด การเก็บผลผลิตซึ่งเปนวิธีการเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติจริง ฝกให
ผูเรียนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณคาของงานอาชีพที่สุจริต เพื่อเปนแนวทางในการนําไปพัฒ นาการ
ประกอบอาชีพ หรือสรางรายไดเสริม และยัง เกิดความภาคภูมิใจกับผลผลิตไดรับ ผลผลิตจากการ
ปฏิบัติ และสามารถนําไปสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อแกปญหาภาวะ
ทุพโภชนาการของเด็กในสถานศึกษาอีกดวย
8. โรงเรียนหวยสักวิทยาคม

โรงเรี ยนห วยสั กวิท ยาคม สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา 36 ผูเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 5 ไดรับการเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ
กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน และผลิตภัณฑจากเห็ดนางฟา เชน การทําอาหารจากเห็ดนางฟา การ
แปรรูปแหนมเห็ด การทําชูชิเห็ดนางฟาภูฐานกับน้ําพริกขา เห็ดนางฟาภูฐานทอดสมุนไพร ตลอดจน
การใหความรูในการออกแบบบรรจุภัณฑ และการจัดจําหนาย ผูเรียนไดฝกประสบการณดานอาชีพที่
สอดคลองกับบริบทพื้นที่ของสถานศึกษา และบริบทของชุมชน ทําใหผูเรียนไดเรียนรูบริบทของชุมชน
ของตนเอง มีทักษะในการทํางาน การแกปญหา มีประสบการณตรง มีความรูในการดํารงชีวิตที่ยั่งยืน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9. โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง
โรงเรี ย นชุ ม ชนบ านแม ข า วต ม หลวง สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 1 ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 104 คน ไดเรียนรูทักษะอาชีพจาก
วิทยากรทองถิ่นที่เขามาอบรมทักษะอาชีพ กิจกรรมที่ทํา คือ การแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย และ
ผูเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการฝกพัฒนาทักษะอาชีพ และผูเรียนไดฝกทักษะอาชีพในภาคปฏิบัติ
และลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริง ได เรีย นรู แ ละฝ ก ทั กษะอาชี พ ที่ มี อ ยู ในชุ ม ชนและสอดคล อ งในชุ ม ชน เช น
ผลิตภัณฑ OTOP ของชุมชน ผูเรียนสามารถนําทักษะอาชีพมาหารายไดระหวางเรียนโดยโรงเรียน
สนับสนุนตนทุนให และใหผูเรียนนําไปตอยอดในการพัฒ นาผลิตภัณฑใหมเพื่อนํามาจําหนาย ทั้ง นี้
ผูเรียนสามารถนําทักษะอาชีพดานการแปรรูปผลิตภัณฑไปใชประกอบอาชีพไดในอนาคต
10. โรงเรียนบานโปงนก
โรงเรีย นบ านโป ง นก สั ง กัด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษา เชี ย งราย เขต 2
ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 60 คน ไดทํากิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ
(ผาสวยดวยมือฉัน) ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพการผลิตของใช เชน ผลิตพวงกุญ แจ
กระเปาใสเหรียญ กระเปาเครื่องสําอาง กลองทิชชู กระเปาผา โดยใชชิ้นงาน ผาปกที่ผูเรียนปกจาก
กิจกรรมผาปกลายมงมาติด ตกแตงหรือปกติดชิ้นงานเพื่อใหสวยงามแปลกตาเมื่อมีชิ้นงาน ใหผูเรียน
โพสตลงใน Facebook เพื่อแนะนําสินคา ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถนําทักษะเหลานี้ไปประกอบอาชีพ
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และรูจักวิธีการคาขาย คือ ผลิตภัณฑจําหนายครบวงจร และจากการสังเกตการจัดการเรียนการสอน
ของครูในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูเรียนมีความสนใจและชอบและมีความถนัด สามารถ
เรีย นรูเพิ่ มเติ มได ตลอดเวลา และผู เรี ยนได เห็ น คุ ณ คางานฝมื อ ที่ จะสามารถนํ าไปต อ ยอดในการ
ประกอบอาชีพได
11. โรงเรียนบานทุงมาน
โรงเรียนบานทุงมาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 50 คน ไดเรียนรูในกิจกรรมฝกทักษะ และประสบการณ
ดานอาชีพตามโครงการอาหารวางสรางอาชีพ (Snack for Income) ซึ่งผูเรียนไดรับการเรียนรู และ
พัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ และชุมชนบริเวณใกลเคียงกับสถานศึกษา
และสามารถนําไปประกอบอาชีพ ในปจจุบั น และอนาคต เป นการรวมกันคิด รวมทําและการรวม
พัฒนา กอใหเกิดเปนอาชีพตอไป และสามารถเผยแพรใหผูสนใจได
12. โรงเรียนบานโปงเทวี
โรงเรี ยนบ า นโป ง เทวี สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2
ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 33 คน ไดรับการพัฒนาทักษะและประสบการณดาน
อาชีพ โดยกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะ คือ การตัดผมเบื้องตนสูอาชีพที่ยั่งยืน ซึ่งเปน
หลักสูตรระยะสั้น โดยผูเรียนไดรับความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู ความ
ชํานาญในการตั ด ผมของทั้ ง เพศชาย และเพศหญิ ง ผู เรีย นได เรีย นรูกิ จกรรมในการเสริม ทั กษะ
ดานอาชีพ หลากหลายกิจกรรม ผูเรียนสวนใหญ สนใจและมีสวนรวมกับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้ น
โดยได ฝกประสบการณ จากผูเชี่ย วชาญ และลงมือ ปฏิ บั ติจริง ได ใชวั สดุอุ ปกรณ ที่ มีในท องถิ่ น ที่
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อนําไปตอยอดสรางรายไดระหวางเรียน และพัฒนาตอยอดเพื่อ
นําไปประกอบอาชีพในอนาคต
13. เวียงเชียงรุงวิทยาคม
โรงเรีย นเวีย งเชีย งรุง วิ ท ยาคม สั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 36
ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 40 คน ไดรับการฝกทักษะ และเสริมประสบการณดาน
อาชีพที่เสริมเพิ่มเติมจากหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งเปนหลักสูตรการเรียนรูการใหบริการ และการ
ตอ นรับ กิ จกรรมที่ ผู เรีย นได เรี ยนรู ได แ ก การเรีย นรูเบื้ อ งต น ศิล ปะในงานให บ ริก ารอาหารและ
เครื่องดื่ม การจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงานบริการอาหารเครื่องดื่ม ทักษะการจัดโตะ
อาหารตามรูปแบบตาง ๆ การพับผาเนปกิน เปนตน ผูเรียนไดรับการอบรมเพื่อเปนการพัฒนาทักษะ
ความชํานาญและการเตรียมความพรอมในการใหบริการซึ่งถือเปนชองทางใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะ
และได รั บ ประสบการณ จ ริง สามารถนํ า ไปเป น พื้ น ฐานในการประกอบอาชี พ ที่ ผู เรีย นสนใจได
ซึ่งนําไปสูการเปนธุรกิจและเปน ชองทางในการหารายไดระหวางเรียนและตอยอดในปารประกอบ
อาชีพในอนาคตได
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14. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูเรียน
ในระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 3 จํ านวน 20 คน ได เรี ยนรู กิ จกรรมเสริมทั กษะอาชี พทํ าของที่ ระลึ กจาก
เครื่องรีดรอน โดยเริ่มจากที่ผูเรียนไดรูจักกับอุปกรณ เครื่องรีดรอน หลักการทํางาน วิธีการใชงานอุปกรณ
เครื่องรีด รอน การสรางชิ้นงานของเครื่องรีดรอน ความเหมาะสม และขีดขอจํากัดของอุปกรณเครื่องรีดรอน
การเรียนรูในโปรแกรม Photoshop เพื่อการสรางสรรคผลงาน การตกแตงภาพ การแกไขภาพ เพื่อใหเกิดความ
สมบูรณ ของชิ้นงาน ซึ่งผูเรียนไดมีโอกาสคิดสรางสรรคผลงานของตนเอง มีการฝกปฏิบัติในการสรางชิ้นงาน
ของที่ระลึกตาง ๆ จากเครื่องรีดรอน โดยใหผูเรียนไดฝกใชอุปกรณเครื่องรีดรอนในทุกประเภทของการสราง
ชิ้นงาน ตลอดถึงดานการขาย ผูเรียนไดรูจักการนําสินคาออกสูทองตลาดเพื่อเปนการสรางรายไดระหวางเรียน
และ แบงเบาภาระทางบาน ซึ่งจะมีแนวทางในการสงเสริมการขาย เชน ทาง Facebook ทางออนไลน และการ
รับออรเดอรจากงานกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดเขารวม และนอกจากนี้ผูเรียนไดรับการฝกใหทําบัญชีรายรับรายจาย
การคํานวณหาราคาตนทุน กําไร ของสินคา เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ทํ าใหผูเรียนสามารถนําไปตอยอดในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได
15. โรงเรียนบานรองแช
โรงเรีย นบ านรอ งแช สั ง กัด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4
ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 จํานวน 30 คน ไดรับการฝกทักษะ และประสบการณดาน
อาชี พ ในกิ จ กรรมการออกแบบกราฟ ก บรรจุ ภั ณ ฑ Packaging Design ไข เค็ ม ดิ น ปลวก ซึ่ ง เป น
กิจกรรมที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย และชุมชนบริเวณใกลเคียงของสถานศึกษา
ผูเรียนไดฝกทักษะในการทําไขเค็มดินปลวก และทําเปนอาชีพ และการสงออกขาย ตลอดถึงการทํา
Package ขายส ง ให กั บ ลู กค า ซึ่ ง เปน กิ จกรรมที่ ส ามารถสรา งรายได ใหกั บ ผู เรีย นในระหวางเรีย น
ผูเรียนไดรับการเสริมสราง และพัฒนาใหมีทักษะและประสบการณดานอาชีพ อันจะนําไปใชในการ
ดํารงชีวิตใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีได
16. โรงเรียนชุมชนบานปากอดํา
โรงเรียนชุมชนบ านป าก อดํ า สังกั ดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 2
ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ไดรับการฝกทักษะและประสบการณดานอาชีพ ในกิจกรรมการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส ผูเรียนไดรับการฝกทักษะการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ความรูเบื้องตน และที่มาของผักไฮโดร
โปรนิกส ประโยชนและการสรางรายไดจากผักไฮโดรโปนิกส การวางแผนการปลูกและขั้นตอนการปลูกผักไฮโดร
โปนิ กส เป นต น ซึ่ งกิ จกรรมนี้ สามารถสร างเสริ มความรู ให กั บผู เรี ยน ซึ่ งผู เรี ยนสามารถนํ าไปต อยอด
และสามารถทําเปนกิจกรรมเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัวได
17. โรงเรียนแมลาววิทยาคม
โรงเรียนแมลาววิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 125 คน ไดเรียนรูในจัดกิจกรรมอาชีพที่โรงเรียนพัฒ นาขึ้น
ในสาระการเรี ย นรู เพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรม และชุ ม นุ ม ต า ง ๆ อย า งต อ เนื่ อ งโดยได เน น ทั ก ษะและ
ประสบการณดานอาชีพในรูปแบบเกษตรพอเพียง การนําผูเรียน ไปเรียนรูสถานประกอบการจริง
ตามความสนใจของผู เรี ย น และสถานศึ ก ษาได จั ด PLC เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะอาชี พ ใน
สถานศึ ก ษา และขยายผลเพื่ อ การเรี ย นรู และพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ให แ ก ผู เรี ย น โดยการสํ า รวจ
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ความตองการของผูเ รียนดาน อาชีพที่สนใจ เชน การทําปุยโบกาฉิแบบสวนปงลาว การทําอาหารไก
+ เป ด แบบเป ง ใจ ฟ ารม การทํ าอาหารวัว แบบสวนเอเดน การทํ าอาหารปลาแบบมานพฟาร ม
การคั่วกาแฟแบบกาแฟดอยมะคา เปนตน ผูเรียนไดไปเรียนรูในสถานที่ประกอบการจริง ไดมีโอกาส
ศึกษาเรียนรูจากบุค คลตั วอยางที่ ประสบผลสําเร็จ ในอาชีพ ต าง ๆ ทํ าให ผูเรีย นสามารถนํ าทัก ษะ
และประสบการณดานอาชีพที่ไดเรียนรูไปพัฒนา หรือศึกษาตอเพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได
18. โรงเรียนปาแดงวิทยา
โรงเรียนป าแดงวิทยา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 ผูเรียน
ได เรียนรูกิ จกรรมเสริมทั กษะอาชี พเพิ่ มเติ มนอกเหนื อจากการเรียนรู ตามหลักสู ตรโดย ผู เรียนได เรียนรู
ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเรียนรูในวิชาเพิ่มเติม ใชในกิจกรรมลดเวาลาเรียนเพิ่มเวลารู ไดรับการฝกอบรม
การทํ าขนมเบเกอรี่ (ขนมป งและเค กกล วยหอม) ซึ่ งเป นหลั กสู ตรระยะสั้นโดยอบรมทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ และไดเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดประสบการณและเทคนิคการฝกปฏิบัติ
ใหแกผูเขารับการฝกอบรม และใชเวลาหลังเลิกเรียน ใหเกิดประโยชน มีการทํางานเปนกลุม ผูเรียนสามารถ
นํากิจกรรมการทําขนมเบเกอรี่ ไปตอยอด และสรางรายไดระหวางเรียนได สามารถทําสงขายใหกลุมผูสนใจที่
จะรับประทาน และสงขายในตลาดรานคาขายปลีกบริเวณชุมชน
19. โรงเรียนบานดอยชาง
โรงเรียนบ านดอยช าง สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2
ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรูตามหลักสูตร โดยการ
ออกไปฝกประสบการณการทํางานกับครอบครัว กับรานคาวิสาหกิจชุมชนในวันหยุดเสาร-อาทิตย
ผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพที่สถานศึกษาจัดขึ้น
อยางเต็มใจ สนใจและกระตือรือรนที่จะเรียน ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะดานอาชีพ โดยฝกจาก
ประสบการณ ต รง และไดลงมือ ปฏิบั ติจริง ทั้ง ดานการเรียนการสอนตามหลักสู ตรและการทํางาน
หารายได พิเศษระหวางเรีย น ผูเรี ยนได ฝกประสบการณ ด านอาชีพ ที่ สอดคลอ งกั บ บริบ ทในพื้ น ที่
โดยการเรียนรูผานหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติม และการหารายไดพิเศษระหวางเรียน
ตามรานคาวิสาหกิจชุมชนตาง ๆ ในหมูบานดอยชาง และไดฝกประสบการณทํางานในรานคาวิสาหกิจ
ชุมชน ผูเรียนมีแรงบันดาลใจจากตัวอยางที่ดีในการสรางอาชีพของคนในชุมชนที่ไดนําผลผลิตและ
พืชเศรษฐกิจในชุมชนมาพัฒนาตอยอดจนประสบความสําเร็จ
20. โรงเรียนริมโขงวิทยา
โรงเรียนริมโขงวิ ทยา สังกั ดสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูเรียน
ไดเรียนรู กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพิ่ มเติ มนอกเหนื อจากการเรี ยนรูตามหลักสู ตร โดยผูเรี ยน ได เรียนรู
กิจกรรมเสริ มทั กษะอาชี พมากขึ้ น และได ฝ กประสบการณ ไดลงมือปฏิ บั ติและสอดคล องกับบริบทของ
โรงเรียนริมโขงวิทยาที่เปนชุมชนไทลื้อ กิจกรรมทักษะอาชีพที่ ไดดําเนินการ ไดแก กิจกรรมการออกแบบ
ผลิ ตภั ณฑ จากผ าทอไทลื้ อ กิ จกรรมการตั ดเย็ บผลิ ตภั ณฑ ผ าทอไทลื้ อ เป นต น และมี การต อยอดและ
สรางรายไดระหวางเรียน โดยมีชองทาง การตลาดในตลาดออนไลน และเปนชองทางในการพัฒนาตอเปนอาชีพ
ในอนาคต
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21. โรงเรียนโรงชางวิทยา
โรงเรีย นโรงชางวิท ยา สั ง กัด สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 2
ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs
โดยไดดําเนินการโครงการ ปุยธรรมชาติเพื่อเกษตรที่ยั่งยืน นักเรียนมีประสบการณตรง ไดปลูกจิตสํานึก
ในการรักษาสิ่งแวดลอมโดยใชการดําเนินการปุยธรรมชาติ นักเรียนไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง โดย
ผานการลงมือทําอยางจริงจังโดยครูคอยเปนพี่เลี้ยงในการจัดกระบวนการเรียนรู มีผลิตภัณฑที่เกิดจากการลง
มือปฏิ บั ติ โดยเป นผลงานของนั กเรี ยนที่ ผ านกระบวนการเรียนรูจากสถานการณ จริง นั กเรี ยนมี รายได
ระหวางเรียน จากการจําหนายผลผลิตปุยที่เกิดขึ้น
เทคนิค/วิธีการที่ครูแนะแนวใชในการชี้แนะ หรือถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน
เทคนิค/วิธีการที่ครูแนะแนวใชในการชี้แนะ หรือถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน ของสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย มีหลากหลายเทคนิควิธีการ ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. สรางองคความรูและความตระหนั กใหผู เรียนเขาใจตนเองและสิ่งแวดล อม ซึ่งจะทํ าใหผู เรียน
สามารถใชวิจารณญาณ ในการวางแผนในอนคตที่เหมาะสมกับตัวเอง ไมวาจะเปนการเลือกวิชาเรียน วางแผน
การศึกษาตอหรือประกอบอาชีพเปนบุคคลที่สามารถนําตนเองได
2. ไม ใช วิธี บั งคั บ แต ใช วิ ธี ที่ ให ผู ได รั บการช วยเหลื อได เรี ยนรู ที่ จะช วยตนเอง และได เพิ่ มพู น
ประสิทธิภาพสงเสริมศักยภาพใหแสดงเปนผลประโยชนแกตนเองและสังคม
3. ใหบริการแนะแนวอยางตอเนื่อง การแนะแนวจะไดผลยอมตองอาศัยการเอาใจใสอยูตลอดเวลา
โดยจั ดบริ การอย างต อเนื่ อง ตั้ งแต เล็ กจนโต หรือตั้ งแต เข าเรี ยนจนกระทั่ งจบจากสถานศึ กษา โดยการ
ประสานงานอยางดีระหวางผูปกครองหรือผูรับผิดชอบผูเรียนในแตละระดับ แตละชั้นเรียน
4. ตองคํานึงถึงผูเรียนทุกคน ไมไดชวยเหลือเฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง และเนื่องจากผูเรียนแตละคน
แตกตางกันการใหบริการจึงควรใหเหมาะสมกับแตละบุคคล
5. การบรรยายใหความรู และใชเอกสารแนวทางการเสริมทักษะ และการสรางประสบการณดาน
อาชีพสําหรับนักเรียนประกอบการบรรยาย
6. การสรางสรรคผลงาน มีแนวทางในการสรางชิ้นงานใหเปนแบบอยางใหกับผูเรียน และใหผูเรียนได
มีโอกาสในการสรางสรรคผลงานตามความคิดของตนเอง และทําการแนะแนวทางเพื่อใหผูเรียนสามารถนํ า
ความคิดสรางสรรคของตนเอง มาใชในการสรางชิ้นงานได
7. การผลิตชิ้นงานของผูเรียน มีการฝกทักษะปฏิบัติ โดยใหผูเรียนไดฝกการใชอุปกรณในทุกประเภท
ของการสรางชิ้นงาน
8. จั ดกิ จกรรมด านทั กษะอาชี พให กั บผู เรี ยน โดยผ านกระบวนการค นคว าทางอิ นเตอร เนต
การรวบรวมขอมูล รวมทั้งการเชิญวิทยากร/ภูมิปญญาทองถิ่น มาใหความรูกับผูเรียน
9. จัดกลุมผู เรียนที่ เขารับการพั ฒนาตามรูปแบบที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ได แก
1) ไมศึกษาตอ 2) ศึกษาตอดานอาชีวศึกษา 3) ศึกษาตอชั้นมัธยมปลาย เปนตน และใชกระบวนการพัฒนา
อาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต
10. นําบุคคลตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพตาง ๆ มาใหความรู และกระตุนให
ผูเรียนสนใจ และอยากทํา และนําผูเรียนไปศึกษาเรียนรูสถานประกอบการจริงตามความสนใจของผูเรียน

๗๔
ปญหา/อุปสรรคในการทํางาน
1. ปญ หาการประชาสัมพันธโครงการที่ยังไมทั่วถึงชุมชน ทั้ง การประชาสัมพันธกอน และ
หลังการดําเนินโครงการ
2. บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความรู ทักษะและประสบการณดานอาชีพ ทําใหไมเขาใจ
ในรายละเอียดบางสวนจึงไมสามารถอํานวยความสะดวกใหแกวิทยากรไดอยางเต็มศักยภาพ และขาด
ความรูความชํานาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ และการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
3. การดําเนิน งานตามโครงการ เนื่องจากมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานหลาย
หน ว ยงาน ต อ งทํ าแบบบู รณาการระหว างหน ว ยงาน อาจทํ าให เกิ ด อุ ป สรรคในการทํ างาน การ
ประสานงาน และการสรางความเขาใจ
4. ระยะเวลาและความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม
5. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดานอาชีพ
6. การจัดการอบรมชวงนี้ตองมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิท – 19 ทําใหเกิดความไมสะดวก และปฏิบัติกิจกรรมไดไมเต็มที่
7. อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติง านทักษะอาชีพมีจํานวนจํากัด ผูเรียนปฏิบัติง านไดไมทั่วถึง
วัสดุอุปกรณในการสรางผลงาน/ชิ้นงานไมเพียงพอตอการฝกอบรม เนื่องจากราคาแพงมาก ตนทุน
สูงมาก
8. ในกรณีที่ผูเรียนที่มีความประสงคจะนําสิ่งที่ไดเรียนรู/อาชีพที่นาสนใจไปทําตอยอดที่บาน
เพื่อเพิ่มรายไดระหวางเรียน ผูเรียนบางคนไมมีทุนทรัพย และอุปกรณในการทํากิจกรรม
9. ผูเรียนบางคนตองยายถิ่นฐานตามผูปกครอง สงผลใหขาดความตอเนื่องในการเรียน และ
ฝกทักษะอาชีพ
10. งบประมาณไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะและความตองการในการพัฒนา
1. โครงการพัฒนาอาชีพในครั้งนี้ เปนจุดเริ่มตนที่ดี ที่สงเสริมและตอยอดจากกิจกรรมเดิมที่
สถานศึกษาไดดําเนินการอยูแลว หากมีการพัฒ นาแนวทางการดําเนินงาน และรูปแบบที่ใชในการ
ดําเนินงาน บูรณาการหรือสอดแทรกเขากับหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ จะทํา
ให เกิ ด เป น งานปกติ ที่ ส ามารถดํ าเนิ น งานได อ ยา งต อ เนื่ อง และเกิ ด การต อ ยอดที่ เห็ น คุ ณ ค า ของ
กิจกรรมที่สามารถสรางเสริมรายไดระหวางเรียน และนําไปสูการเรียนรูอยางมีความสุขทั้งตอผูบริหาร
ครูผูสอน และผูเรียนตอไป
2. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาความรู ทั ก ษะและ
ประสบการณ ด า นอาชี พ อื่ น ๆ อย า งหลากหลาย เพื่ อ ที่ จ ะสามารถถ ายทอดความรู ทั ก ษะและ
ประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ

๗๕

ตอเนื่อง

3. สงเสริม สนับสนุนอาชีพการพัฒนาทักษะและประสบการณดานอาชีพ ใหแกผูเรียนอยาง

4. โครงการนี้ควรไดรับการสนับ สนุนอยางตอเนื่ อง และมีห ลัก สูตรที่ชัดเจน หลากหลาย
สามารถใหผูเรียนไดเลือก และสนใจมากยิ่งขึ้น
5. ตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถตรงกับงาน
6. ตองการอาคารสถานที่ โรงฝกงาน
7. งบประมาณที่สนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
8. ชวงเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม ควรมีการดําเนินโครงการนี้ตอเนื่องทุกป
9. ควรมีกิจกรรมการนําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณของครู และผูเรียนในทุก
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
10. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดอบรม และมีการตอยอด
เพื่อใหผลผลิตนําไปสูตลาดที่กวางขึ้น เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและการมีรายไดระหวางเรียน
11. ควรจัดหา/สนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพของผูเรียนที่มีความประสงคจะนําอาชีพ
ที่ไดเรียนรูไปตอยอดเปนอาชีพเสริมของผูเรียน
12. ควรสรางเครือขายกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาอาชีพใหแกกลุมผูเรียนที่
ไม ไ ด ศึ ก ษาต อ และกลุ ม ผู เรี ย นที่ ส นใจเรี ย นต อ ด า นสายอาชี พ ในวิ ท ยาลั ย การอาชี พ , วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษา, วิทยาลัยเทคนิค และอื่น ๆ ใหแกผูเรียนเพื่อการมีงานทําโดยจัดทําเปนคอรสฝกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อใหผูเรียนไดมีเกียรติบัตร วุฒิบัตรที่เกี่ยวของกับทักษะอาชีพ และประสบการณ
ดานอาชีพ
13. ควรดําเนินโครงการตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางและพัฒ นาทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิตใหกับผูเรียนอยางหลากหลายตามความถนัด และความสนใจ และควรจัดสรรงบประมาณใหมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อความตอเนื่องและพัฒนาคุณภาพผูเรียน

๗๖

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชน
ในสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ บริบ ทของพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย ภายใต ก ารขั บ เคลื่ อ นเป า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่ อ 1) ผลการพัฒ นารูปแบบ/แนวทางการ
เสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของ
พื้นที่จังหวัดเชียงราย 2) ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย กลุมเปาหมาย ไดแก
สถานศึ กษาที่จัด การศึกษาระดับ การศึก ษาขั้น พื้ นฐาน จํานวน 21 แห ง ซึ่ง ไดจากการพิจารณา
คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความสนใจที่จะจัดกิจกรรมฝกทักษะอาชีพใหกับผูเรียน สําหรับเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบนิเทศติดตามการดําเนินงาน โครงการการเสริมสรางทักษะ และประสบการณ
ดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อน
เป าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
สรุปผล

1. ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไดกําหนดรูปแบบ/แนวทางในการ
พัฒนาตามโครงการ ซึ่งในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางดังกลาวขางตน ศธจ.ไดกําหนดรูปแบบ ในการพัฒนาไว
ดังนี้

๗๗

เริ่มตนโครงการ
ปจจัยนําเขา
Inputs

กระบวนการ
process

ผลผลิต
outputs

- จังหวัดนํารองโครงการ
- งบประมาณ

ประชุมรับฟงแนวทาง
การดําเนินงาน

แนวทางการ
ดําเนินโครงการ

การดําเนินโครงการ
ปจจัยนําเขา
Inputs

กระบวนการ
process
1. คัดเลือกโรงเรียนกลุมเปาหมาย 21 แหง
2. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกลุมเปาหมาย

1. จังหวัดนํารอง
โครงการ
2. งบประมาณ

ผลผลิต
outputs
โรงเรียนเขารวมโครงการ
จํานวน 21 แหง

โรงเรียนกลุมเปาหมาย 21 แหง ดําเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานอาชีพ

โครงการของโรงเรียน
จํานวน 21 โครงการ

การนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศ
จาก ศธจ.เชียงราย จํานวน 3 ครั้ง/โรงเรียน

1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน

สรุปผลโครงการ
ปจจัยนําเขา
Inputs

1. จังหวัดนํารอง
โครงการ
2. งบประมาณ

กระบวนการ
process

ผลผลิต
outputs

แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยโรงเรียน 21 แหง

สรุปผลการดําเนินงาน
ในรูปแบบผลการวิจัย

สรุปผลโครงการในรูปแบบวิจัยโดยคณะทํางาน

๗๘
2. ผลการใชรูป แบบ/แนวทางการเสริมสรางทั กษะและประสบการณ ดานอาชีพ สําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุป
ผลได ดังนี้
2.1 ด านการดํ าเนิ นงานของสถานศึ กษา มี ส ถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ต ามประเด็ น รายการ
ทั้ง 6 รายการ เฉลี่ยรอยละ 72.22 และรายการที่สถานศึกษาปฏิบัติมากที่สุด ไดแก สถานศึกษา
ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ SDGs
(คาเฉลี่ยรอยละ 100) สวนรายการที่ สถานศึกษาปฏิ บัติไ ดนอ ยที่สุด ไดแ ก สถานศึกษาไดกําหนด
รูปแบบ หรื อคู มื อการจั ดกิ จกรรมอาชี พให ผู เรียน /ผู อื่ นใช ในการเรียนรู (ค าเฉลี่ ยร อยละ 47.62) โดย
สถานศึกษากลุมเปาหมาย ไดจัดกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหกับผูเรียนที่แตกตางกัน
ตามบริบทของสถานศึกษา ไดแก 1) โรงเรียนบานปาซาง (ซางครุณานุสาสน) จัดกิจกรรมการเพาะเห็ด และ
การตัดผม 2) โรงเรียนถ้ําปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมดานอาหารและงานชาง 3) โรงเรียนแมแอบวิทยาคม จัด
กิจกรรมมัคคุเทศกนอยและการปลูกผักอินทรีย 4) โรงเรียนสหศาสตรศึกษา จัดกิจกรรมปลูกเมลอนออรแกนิ
คปลอดสารพิ ษสรางอาชีพ 5) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จัดกิ จกรรมฝกประสบการณ การเลนฟุตบอล การ
ตัดสินกีฬาฟุตบอลจากรากหญาสูกีฬาอาชีพ 6) โรงเรียนบานหัวดอย จัดกิจกรรมนักธุรกิจนอย ยุวเกษตรกรวิถี
พอเพี ยง 7) โรงเรี ยนบ านดู (สหราษฎร พั ฒนาคาร) จั ดกิ จกรรมการเพาะเห็ ดนางฟ า 8) โรงเรี ยนห วยสั ก
วิทยาคม จัดกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟาภูฐานกับตํารับอาหารจากเห็ด 9) โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง จัด
กิจกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ จากกลวย 10) โรงเรียนบานโปงนก จัดกิ จกรรมงานตัดเย็ บ (ผ าสวยด วยมือฉัน)
11) โรงเรียนบานทุงมาน จัดกิจกรรมอาหารวางสรางอาชีพ (Snack for Income) 12) โรงเรียนบานโปงเทวี จัด
กิจกรรมตัดผมเบื้องตนสูอาชีพที่ยั่งยืน 13) โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม จัดกิจกรรมการจัดทําอาหารวาง การ
จัดเครื่องดื่มและการตอนรับและใหบริการ 14) โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรมทําของที่ระลึกจากเครื่อง
รีดรอน 15) โรงเรียนบานรองแช จัดกิจกรรมการออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ Packaging Design 16) โรงเรียน
ชุมชนบ านป ากอดํา จั ดกิ จกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิ ส 17) โรงเรี ยนแมลาววิทยาคม จัดกิจกรรมเกษตร
พอเพียง 18) โรงเรียนปาแดงวิทยา จัดกิจกรรมการทําขนมปงและเคกกลวยหอม 19) โรงเรียนบานดอยชาง
จัดกิจกรรมเปดโลกกวางสรางโอกาสสรางเสนทางสูอาชีพ 20) โรงเรียนริมโขงวิทยา จัดกิจกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑจากผาทอไทลื้อ และ 21) โรงเรียน โรงชางวิทยา จัดกิจกรรมปุยธรรมชาติเพื่อเกษตรที่ยั่งยืน
2.2 ด านการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู สถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ต ามประเด็ น รายการ ทั้ ง 6
รายการ เฉลี่ยรอยละ 73.02 และรายการที่ครูในสถานศึกษาปฏิบัติมากที่สุด ไดแก ครูจัดกิจกรรม
ฝกทั กษะ และประสบการณ ด านอาชี พใหกับ ผูเรีย น (คาเฉลี่ย รอยละ 100) ส วนรายการที่ ครูใน
สถานศึกษาปฏิบัติไดนอยที่สุด ไดแก ครูนํากิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพบรรจุไว
ในหลักสูตร (คาเฉลี่ยรอยละ 57.14) โดยครูในสังกัดสถานศึกษาทุกแหงไดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝ ก
ทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดฝกประสบการณและไดศึกษาเรียนรู โดยสวน
ใหญจะจัดเปนกิจกรรมเสริมในรายวิชาเพิ่มเติมของสถานศึกษา และไดพัฒนาทักษะเบื้องตนใหผูเรียนตอยอด
ฝกเปนอาชีพเสริม และสรางรายไดระหวางเรียนใหแกผูเรียน กอนที่ผูเรียนจะจบหลักสูตรจากสถานศึกษา
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2.3 ด านผลที่ เกิ ดกั บผู เรี ยน ผู เรี ยนโดยเฉลี่ ย ร อยละ 92.86 ได รั บการเสริ มสร างทั กษะ
และประสบการณ ด านอาชีพสํ าหรับเยาวชนในสถานศึ กษาที่ สอดคลองกับบริบทของพื้ นที่ จั งหวัดเชียงราย
โดยรายการที่เกิดกับผูเรียนไดมากที่สุด มี 4 รายการ ไดแก ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ
เพิ่ มเติ มนอกเหนื อจากการเรี ยนรูตามหลั กสู ตร ผู เรี ยนมี ความสนใจที่ จะเรียนกิ จกรรมเสริ มทั กษะและ
ประสบการณดานอาชีพที่โรงเรียนจัดขึ้น ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะดานอาชีพ โดยฝกจากประสบการณ
ตรง และไดลงมือปฏิบัติจริง ผูเรียนไดฝกประสบการณดานอาชีพที่สอดคลองกับบริบทในพื้นที่ (คาเฉลี่ย
รอยละ 100) สวนรายการที่เกิดกับผูเรียนนอยที่สุด ไดแก ผูเรียนสนใจที่จะนําทักษะ และประสบการณ
ดานอาชีพที่ไดเรียนรู ไปพัฒนาหรือศึกษาตอเพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคต (คาเฉลี่ยรอยละ 71.42)
โดยผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนื อจากการเรียนรูตามหลักสูตร และสนใจที่จะ
เรียนกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณ ด านอาชีพที่ สถานศึกษาจัดขึ้น เนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูและฝ ก
จากประสบการณตรงที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และความตองการของผูเรียน และนอกจากนี้ยังเปน
การสรางรายไดใหกับผูเรียนในระหวางเรียนอีกดวย
อภิปรายผล
การดําเนินงานตามโครงการ การเสริมสรางทักษะและประสบการณ ดานอาชีพ สําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ไดสรุปผลการดําเนินงาน และมีประเด็นที่เปนขอสังเกตในการดําเนินงานในครั้งนี้ ดังนี้
1. จากการพั ฒนารูปแบบ/แนวทางในการเสริมสรางทักษะและประสบการณ ดานอาชีพ สําหรับ
เยาวชนในสถานศึ กษาที่ สอดคล องกั บบริ บทของพื้ นที่ จั งหวั ดเชี ยงราย ภายใต การขั บเคลื่ อนเป าหมาย
การพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่ สํ านั กงานศึ กษาธิ การจังหวั ดเชี ยงราย
ไดกําหนดกระบวนการในการทํางานไวเปน 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มตนโครงการ ระยะการดําเนินโครงการ และ
ระยะสรุปผลโครงการ และพบวา การดํ าเนิ นการไดแล วเสร็จตามเวลาที่ กําหนดไว ทั้งนี้ เนื่องจากวาทาง
คณะทํางานตามโครงการดังกลาว ไดกําหนดกิจกรรมในการดําเนินงาน เวลาการดําเนินงาน และกําหนด
ปฏิทินการดําเนินงานที่ชัดเจน แนนอน และปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวอยางเครงครัด (สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย : โครงการฯ) โดยเริ่มตั้งแตกิจกรรมที่ 1 ชี้แจงการดําเนินโครงการ SDG ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563 ในระดับจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบ/แนวทางการดําเนินโครงการ กิจกรรมที่ 3
ปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบ/แนวทางของสถานศึกษา แตละแหงและการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษา
เพื่ อดํ าเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรมที่ 4 นิ เทศ ตรวจสอบ และติดตามการดํ าเนิ นงานของสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 5 แลกเปลี่ ยนเรียนรู และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพั ฒนาจั ดกิ จกรรมในพื้ นที่ และ
กิจกรรมที่ 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการฯ
2. จากการที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดรวมกันระดมความคิด และกําหนดแนวทางใน
การพัฒนา ในดานการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคลอง
กับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั้น เนื่องจากวา การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมใหสําหรับผูเรียน
หรือเยาวชนในจังหวัดเชียงราย มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคน โดยเนนที่ทักษะในการให
บุคคลสามารถวิเคราะหตนเอง เลือกอาชีพที่สนองความตองการของตนเอง พินิจพิเคราะหอาชีพที่เหมาะสม
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กับตนเอง ซึ่งจากผลการวิเคราะหสถานการณของจังหวัดเชียงราย และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ป พ.ศ.2562 (ปวีณา ลี้ตระกูล, 2562) ที่พบวา ประชาชนมีการดําเนินวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ที่ประชาชน แตละพื้นที่ประกอบอาชีพในภูมิลําเนาของตนเอง บุตรหลานก็มักจะประกอบอาชีพ และมีทักษะ
อาชีพตามที่ครอบครัวของตนเองดํารงชีพอยู แตในสภาวการณปจจุบัน ความสนใจ การปลูกฝงจากครอบครัว
ตลอดจนแนวคิดในการตัดสินใจในเรื่องอาชีพจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณของประเทศ และสังคมในยุค
ปจจุบัน แนวโนมของแตละพื้นที่ จะปรับไปในการเสริมสรางทักษะอาชีพที่เหมาะกับงานและการจางงาน
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น จากขอมูลดังกลาวขางตน ความจําเปนที่ตองเสริมสรางผูเรียนใหมีทักษะการคิด
การเรียนรู และองคความรูที่หลากหลายประการ มีความสามารถในการทํางานได อยางมีประสิทธิภาพ และ
ศักยภาพอยางเต็มเปยม จําเปนตองพัฒนาตนเอง คนหาความสามารถและวิเคราะหตนเอง ตลอดจนเสริมสราง
ทักษะอาชีพที่มีประสิทธิภาพแกตนเองได จึงจะสามารถดําเนินชีวิตไดอยางราบรื่นและมีความสุข และจาก
แนวความคิดดังกลาว สามารถตอบโจทยในเรื่องของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) ได ดังที่ กมลินทร พินิจภูวดล และคณะ (2559) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาอยางยั่งยืน
(Sustainable Development) ภายใต โ ครงการพั ฒ นากฎหมายภายในเพื่ อ รองรั บ การทํ า งานด า น
ประชาคมอาเซียน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่พบวา เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการ
สหประชาชาติ จํานวน 17 เปาหมาย ยังคงเนนการสรางสมดุลใน 3 มิติ คือ มิติของสังคม มิติของ
เศรษฐกิจ และมิติของสิ่งแวดลอม ซึ่งการพัฒนาทักษะและประสบการณอาชีพใหแกผูเรียนหรือเยาวชน
สามารถตอบสนองกั บการพั ฒนาทางด านเศรษฐกิ จให กั บผู เรี ยน ครอบครั ว ชุ มชน ประเทศชาติ และ
สนองตอบกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ดานการศึกษาได
เทคนิค/วิธีการที่ครูแนะแนวใชในการชี้แนะ หรือถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน
เทคนิค/วิธีการที่ครูแนะแนวใชในการชี้แนะ หรือถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน ของสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย มีหลากหลายเทคนิควิธีการ ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. สรางองคความรูและความตระหนั กใหผู เรียนเขาใจตนเองและสิ่งแวดล อม ซึ่งจะทํ าใหผู เรียน
สามารถใชวิจารณญาณ ในการวางแผนในอนาคตที่เหมาะสมกับตัวเอง ไมวาจะเปนการเลือกวิชาเรียน วางแผน
การศึกษาตอหรือประกอบอาชีพเปนบุคคลที่สามารถนําตนเองได
2. ไม ใช วิธี บั งคั บ แต ใช วิ ธี ที่ ให ผู ได รั บการช วยเหลื อได เรี ยนรู ที่ จะช วยตนเอง และได เพิ่ มพู น
ประสิทธิภาพสงเสริมศักยภาพใหแสดงเปนผลประโยชนแกตนเองและสังคม
3. ใหบริการแนะแนวอยางตอเนื่อง การแนะแนวจะไดผลยอมตองอาศัยการเอาใจใสอยูตลอดเวลา
โดยจั ดบริ การอย างต อเนื่ อง ตั้ งแต เล็ กจนโต หรือตั้ งแต เข าเรี ยนจนกระทั่ งจบจากสถานศึ กษา โดยการ
ประสานงานอยางดีระหวางผูปกครองหรือผูรับผิดชอบผูเรียนในแตละระดับ แตละชั้นเรียน
4. ตองคํานึงถึงผูเรียนทุกคน ไมไดชวยเหลือเฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง และเนื่องจากผูเรียนแตละคน
แตกตางกันการใหบริการจึงควรใหเหมาะสมกับแตละบุคคล
5. การบรรยายใหความรู และใชเอกสารแนวทางการเสริมทักษะ และการสรางประสบการณดาน
อาชีพสําหรับนักเรียนประกอบการบรรยาย
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6. การสรางสรรคผลงาน มีแนวทางในการสรางชิ้นงานใหเปนแบบอยางใหกับผูเรียน และใหผูเรียน
ไดมีโอกาสในการสรางสรรคผลงานตามความคิดของตนเอง และทําการแนะแนวทางเพื่ อให ผูเรียนสามารถ
นําความคิดสรางสรรคของตนเอง มาใชในการสรางชิ้นงานได
7. การผลิตชิ้นงานของผูเรียน มีการฝกทักษะปฏิบัติ โดยใหผูเรียนไดฝกการใชอุปกรณในทุกประเภท
ของการสรางชิ้นงาน
8. จั ดกิ จกรรมด านทั กษะอาชี พให กั บผู เรี ยน โดยผ านกระบวนการค นคว าทางอิ นเตอร เนต
การรวบรวมขอมูล รวมทั้งการเชิญวิทยากร/ภูมิปญญาทองถิ่น มาใหความรูกับผูเรียน
9. จัดกลุมผู เรียนที่ เขารับการพั ฒนาตามรูปแบบที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ได แก
1) ไมศึกษาตอ 2) ศึกษาตอดานอาชีวศึกษา 3) ศึกษาตอชั้นมัธยมปลาย เปนตน และใชกระบวนการพัฒนา
อาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต
10. นําบุคคลตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพตาง ๆ มาใหความรู และกระตุนให
ผูเรียนสนใจ และอยากทํา และนําผูเรียนไปศึกษาเรียนรูสถานประกอบการจริงตามความสนใจของผูเรียน
ปญหา/อุปสรรคในการทํางาน
1. ปญ หาการประชาสัมพันธโครงการที่ยังไมทั่วถึงชุมชน ทั้ง การประชาสัมพันธกอน และ
หลังการดําเนินโครงการ
2. บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความรู ทักษะและประสบการณดานอาชีพ ทําใหไมเขาใจ
ในรายละเอียดบางสวนจึงไมสามารถอํานวยความสะดวกใหแกวิทยากรไดอยางเต็มศักยภาพ และขาด
ความรูความชํานาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ และการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
3. การดําเนิน งานตามโครงการ เนื่องจากมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานหลาย
หน ว ยงาน ต อ งทํ าแบบบู รณาการระหว างหน ว ยงาน อาจทํ าให เกิ ด อุ ป สรรคในการทํ างาน การ
ประสานงาน และการสรางความเขาใจ
4. ระยะเวลาและความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม
5. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดานอาชีพ
6. การจัดการอบรมชวงนี้ตองมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิท – 19 ทําใหเกิดความไมสะดวก และปฏิบัติกิจกรรมไดไมเต็มที่
7. อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติง านทักษะอาชีพมีจํานวนจํากัด ผูเรียนปฏิบัติง านไดไมทั่วถึง
วัสดุอุปกรณในการสรางผลงาน/ชิ้นงานไมเพียงพอตอการฝกอบรม เนื่องจากราคาแพงมาก ตนทุน
สูงมาก
8. ในกรณีที่ผูเรียนที่มีความประสงคจะนําสิ่งที่ไดเรียนรู/อาชีพที่นาสนใจไปทําตอยอดที่บาน
เพื่อเพิ่มรายไดระหวางเรียน ผูเรียนบางคนไมมีทุนทรัพย และอุปกรณในการทํากิจกรรม
9. ผูเรียนบางคนตองยายถิ่นฐานตามผูปกครอง สงผลใหขาดความตอเนื่องในการเรียน และ
ฝกทักษะอาชีพ
10. งบประมาณไมเพียงพอ

๘๒
ขอเสนอแนะและความตองการในการพัฒนา
1. โครงการพัฒนาอาชีพในครั้งนี้ เปนจุดเริ่มตนที่ดี ที่สงเสริมและตอยอดจากกิจกรรมเดิมที่
สถานศึกษาไดดําเนินการอยูแลว หากมีการพัฒ นาแนวทางการดําเนินงาน และรูปแบบที่ใชในการ
ดําเนินงาน บูรณาการหรือสอดแทรกเขากับหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ จะทํา
ให เกิ ด เป น งานปกติ ที่ ส ามารถดํ าเนิ น งานได อ ยา งต อ เนื่ อง และเกิ ด การต อ ยอดที่ เห็ น คุ ณ ค า ของ
กิจกรรมที่สามารถสรางเสริมรายไดระหวางเรียน และนําไปสูการเรียนรูอยางมีความสุขทั้งตอผูบริหาร
ครูผูสอน และผูเรียนตอไป
2. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาความรู ทั ก ษะและ
ประสบการณ ด า นอาชี พ อื่ น ๆ อย า งหลากหลาย เพื่ อ ที่ จ ะสามารถถ ายทอดความรู ทั ก ษะและ
ประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ
3. สงเสริม สนับสนุนอาชีพการพัฒนาทักษะและประสบการณดานอาชีพ ใหแกผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง
4. โครงการนี้ควรไดรับการสนับ สนุนอยางตอเนื่ อง และมีห ลัก สูตรที่ชัดเจน หลากหลาย
สามารถใหผูเรียนไดเลือก และสนใจมากยิ่งขึ้น
5. ตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถตรงกับงาน
6. ตองการอาคารสถานที่ โรงฝกงาน
7. งบประมาณที่สนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
8. ชวงเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม ควรมีการดําเนินโครงการนี้ตอเนื่องทุกป
9. ควรมีกิจกรรมการนําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณของครู และผูเรียนในทุก
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
10. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดอบรม และมีการตอยอด
เพื่อใหผลผลิตนําไปสูตลาดที่กวางขึ้น เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและการมีรายไดระหวางเรียน
11. ควรจัดหา/สนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพของผูเรียนที่มีความประสงคจะนําอาชีพ
ที่ไดเรียนรูไปตอยอดเปนอาชีพเสริมของผูเรียน
12. ควรสรางเครือขายกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาอาชีพใหแกกลุมผูเรียนที่
ไม ไ ด ศึ ก ษาต อ และกลุ ม ผู เรี ย นที่ ส นใจเรี ย นต อ ด า นสายอาชี พ ในวิ ท ยาลั ย การอาชี พ , วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษา, วิทยาลัยเทคนิค และอื่น ๆ ใหแกผูเรียนเพื่อการมีงานทําโดยจัดทําเปนคอรสฝกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อใหผูเรียนไดมีเกียรติบัตร วุฒิบัตรที่เกี่ยวของกับทักษะอาชีพ และประสบการณ
ดานอาชีพ
13. ควรดําเนินโครงการตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางและพัฒ นาทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิตใหกับผูเรียนอยางหลากหลายตามความถนัด และความสนใจ และควรจัดสรรงบประมาณใหมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อความตอเนื่องและพัฒนาคุณภาพผูเรียน
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โครงการ การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทของพืน้ ที่จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน (Sustainable Development : SDGs)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ..2563

ภาคผนวก ข
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ

ภาคผนวก ค
แบบนิเทศติดตามการดําเนินงาน

ภาคผนวก ง
รูปภาพกิจกรรมการดําเนินงาน

ภาคผนวก จ
คณะผูจัดทํารายงาน

คณะทํางาน
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
คณะทํางาน
1. นายสมนึก ดาดี
ผอ. กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.เชียงราย
4. พันจาตรีฉลอง ออนนวน
ผอ.กลุมนโยบายและแผน ศธจ.เชียงราย
5. นายกริช มากกุญชร
ผอ.กลุมพัฒนาการศึกษา ศธจ.เชียงราย
6. นางนรินทร ชมชื่น
ศึกษานิเทศก ศธจ.เชียงราย
7. นายศิลปชัย ขันดาวงศ
ศึกษานิเทศก ศธจ.เชียงราย
8. นายวีรัตน สานุมิตร
ศึกษานิเทศก ศธจ.เชียงราย
9. นายอนุรักษ พรมเลข
ศึกษานิเทศก ศธจ.เชียงราย
10. นางสาวนันทนา จันทรฝน ศึกษานิเทศก ศธจ.เชียงราย
11. นางเสารวลักษณ นันชัยบัว ศึกษานิเทศก ศธจ.เชียงราย
12. นางวรุณี แกวสุข
ศึกษานิเทศก ศธจ.เชียงราย
13. นางสาวสะติม คํามา
ศึกษานิเทศก ศธจ.เชียงราย
14. นางกุลจิรา บัวผัน
ศึกษานิเทศก ศธจ.เชียงราย
15. นางสาวพรรณนาพัชร ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก ศธจ.เชียงราย
16. นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศธจ.เชียงราย
17. นางเยาวภา ชมภูพิทักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศธจ.เชียงราย
18. นายไกรพงษ สุวรรณทา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศธจ.เชียงราย
หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กลุมนโยบายและแผน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
บรรณาธิการกิจ
ดร.นรินทร ชมชื่น

ศึกษานิเทศก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
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