


  
รายงานวิจัยการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชน

ในสถานศึกษา ที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
ภายใตการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  
(Sustainable Development Goals : SDGs)  
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สํานกังานศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย 
สํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 

กระทรวงศกึษาธิการ 
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 บทสรปุสําหรบัผูบรหิาร  

 การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชน
ในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมาย        
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการ
เสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของ
พื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 2) ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  กลุมเปาหมาย  ไดแก  
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 21 แหง  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก  แบบนิเทศติดตามการดําเนินงาน โครงการการเสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการวิจัยสรุปได  ดังนี้ 
 
สรุปผล 

1. ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ไดกําหนดรูปแบบ/แนวทางในการพัฒนาตาม
โครงการ ซึ่งในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางดังกลาวขางตน  ศธจ.ไดกําหนดรูปแบบ  ในการพัฒนาไว 3 ระยะ  คือ  

ระยะท่ี 1 ระยะเริ่มตนโครงการ  ประกอบดวย  ปจจัยนําเขา (จังหวัดนํารองโครงการ และงบประมาณ)  
กระบวนการ (การประชุมรับฟงแนวทางการดําเนินงาน)  และผลผลิต (แนวทางการดําเนนิโครงการ)  

ระยะท่ี 2 ระยะดําเนินโครงการ  ประกอบดวย  ปจจัยนําเขา (จังหวัดนํารองโครงการ และงบประมาณ)  
กระบวนการ (1. คัดเลือกโรงเรียนกลุมเปาหมาย 21 แหง  2. ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกลุมเปาหมาย       
3. โรงเรียนกลุมเปาหมาย 21 แหง ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานอาชีพ  4. การนิเทศโดย
คณะกรรมการนิเทศ จาก ศธจ.เชียงราย จํานวน 3 ครั้ง/โรงเรียน)  และผลผลิต (1. สถานศึกษาท่ีเขารวม
โครงการ 21 แหง  2. โครงการของสถานศึกษา 21 โครงการ  3. ผลดานการบริหารจัดการ  4. ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และ 5. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน)  

ระยะท่ี 3  สรุปผลโครงการ  ประกอบดวย  ปจจัยนําเขา (จังหวัดนํารองโครงการ และงบประมาณ)  
กระบวนการ (แลกเปล่ียนเรียนรูโดยสถานศึกษา 21 แหง และสรุปผลโครงการในรูปแบบวิจัย)  และผลผลิต  
(สรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบผลการวิจัย)   

2. ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมาย     
การพัฒนาท่ียั่ งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ.2563      
สรุปผลได ดังนี้  

 2.1 ดานการดําเนินงานของสถานศึกษา  มีสถานศึกษาท่ีปฏิบัติตามประเด็นรายการ        
ท้ัง 6 รายการ เฉล่ียรอยละ 72.22 และรายการท่ีสถานศึกษาปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก สถานศึกษา    
ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกจิกรรมการพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ SDGs 
(คาเฉล่ียรอยละ 100) สวนรายการท่ีสถานศึกษาปฏิบัติไดนอยท่ีสุด ไดแก สถานศึกษาไดกําหนด
รูปแบบ หรือคูมือการจัดกิจกรรมอาชีพใหผูเรียน /ผูอื่นใชในการเรียนรู (คาเฉล่ียรอยละ 47.62) โดย 
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สถานศึกษากลุมเปาหมาย ไดจัดกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหกับผูเรียนท่ีแตกตางกัน 
ตามบริบทของสถานศึกษา  ไดแก  1) โรงเรียนบานปาซาง (ซางครุณานุสาสน) จัดกิจกรรมการเพาะเห็ด และ 
การตัดผม  2) โรงเรียนถํ้าปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมดานอาหารและงานชาง  3) โรงเรียนแมแอบวิทยาคม จัด
กิจกรรมมัคคุเทศกนอยและการปลูกผักอินทรีย  4) โรงเรียนสหศาสตรศึกษา จัดกิจกรรมปลูกเมลอนออรแกนิ
คปลอดสารพิษสรางอาชีพ  5) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จัดกิจกรรมฝกประสบการณการเลนฟุตบอล การ
ตัดสินกีฬาฟุตบอลจากรากหญาสูกีฬาอาชีพ  6) โรงเรียนบานหัวดอย จัดกิจกรรมนักธุรกิจนอย ยุวเกษตรกรวิถี 
พอเพียง  7) โรงเรียนบานดู (สหราษฎรพัฒนาคาร) จัดกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟา   8) โรงเรียนหวยสัก
วิทยาคม จัดกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟาภูฐานกับตํารับอาหารจากเห็ด  9) โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง จัด 
กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย  10) โรงเรียนบานโปงนก จัดกิจกรรมงานตัดเย็บ (ผาสวยดวยมือฉัน)     
11) โรงเรียนบานทุงมาน จัดกิจกรรมอาหารวางสรางอาชีพ (Snack for Income)  12) โรงเรียนบานโปงเทวี จัด 
กิจกรรมตัดผมเบ้ืองตนสูอาชีพท่ียั่งยืน  13) โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม จัดกิจกรรมการจัดทําอาหารวาง การ
จัดเครื่องด่ืมและการตอนรับและใหบริการ  14) โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรมทําของท่ีระลึกจากเครื่อง
รีดรอน  15) โรงเรียนบานรองแช จัดกิจกรรมการออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ Packaging Design  16) โรงเรียน
ชุมชนบานปากอดํา จัดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิส  17) โรงเรียนแมลาววิทยาคม จัดกิจกรรมเกษตร
พอเพียง  18) โรงเรียนปาแดงวิทยา จัดกิจกรรมการทําขนมปงและเคกกลวยหอม  19) โรงเรียนบานดอยชาง 
จัดกิจกรรมเปดโลกกวางสรางโอกาสสรางเสนทางสูอาชีพ  20) โรงเรียนริมโขงวิทยา จัดกิจกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑจากผาทอไทล้ือ  และ 21) โรงเรียน โรงชางวิทยา จัดกิจกรรมปุยธรรมชาติเพื่อเกษตรท่ียั่งยืน 

 2.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู สถานศึกษาท่ีปฏิบัติตามประเด็นรายการ ท้ัง 6 
รายการ เฉล่ียรอยละ 73.02 และรายการท่ีครูในสถานศึกษาปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก ครูจัดกิจกรรม
ฝกทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหกับผูเรียน (คาเฉล่ียรอยละ 100) สวนรายการท่ีครูใน
สถานศึกษาปฏิบัติไดนอยท่ีสุด ไดแก ครูนํากิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพบรรจุไว
ในหลักสูตร (คาเฉล่ียรอยละ 57.14)  โดยครูในสังกัดสถานศึกษาทุกแหงไดจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการฝก
ทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดฝกประสบการณและไดศึกษาเรียนรู โดยสวน
ใหญจะจัดเปนกิจกรรมเสริมในรายวิชาเพิ่มเติมของสถานศึกษา  และไดพัฒนาทักษะเบ้ืองตนใหผูเรียนตอยอด
ฝกเปนอาชีพเสริม และสรางรายไดระหวางเรียนใหแกผูเรียน กอนท่ีผูเรียนจะจบหลักสูตรจากสถานศึกษา 

 2.3 ดานผลท่ีเกิดกับผู เรียน  ผูเรียนโดยเฉล่ีย รอยละ 92.86 ไดรับการเสริมสรางทักษะ       
และประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย            
โดยรายการท่ีเกิดกับผูเรียนไดมากท่ีสุด มี 4 รายการ  ไดแก ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรูตามหลักสูตร  ผูเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนกิจกรรมเสริมทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพท่ีโรงเรียนจัดข้ึน  ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะดานอาชีพ โดยฝกจากประสบการณ
ตรง และไดลงมือปฏิบัติจริง  ผูเรียนไดฝกประสบการณดานอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทในพื้นท่ี (คาเฉล่ีย
รอยละ 100)  สวนรายการท่ีเกิดกับผูเรียนนอยท่ีสุด ไดแก ผูเรียนสนใจท่ีจะนําทักษะ และประสบการณ
ดานอาชีพท่ีไดเรียนรู ไปพัฒนาหรือศึกษาตอเพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคต  (คาเฉล่ียรอยละ 71.42)  
โดยผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรูตามหลักสูตร  และสนใจท่ีจะ
เรียนกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูและฝก    
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จากประสบการณตรงท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และความตองการของผูเรียน  และนอกจากนี้ยังเปน
การสรางรายไดใหกับผูเรียนในระหวางเรียนอีกดวย 
 
เทคนิค/วิธีการท่ีครูแนะแนวใชในการช้ีแนะ หรือถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน 
 เทคนิค/วิธีการท่ีครูแนะแนวใชในการช้ีแนะ หรือถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน ของสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย มีหลากหลายเทคนิควิธีการ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 1. สรางองคความรูและความตระหนักใหผูเรียนเขาใจตนเองและส่ิงแวดลอม ซึ่งจะทําใหผูเรียน
สามารถใชวิจารณญาณ ในการวางแผนในอนาคตท่ีเหมาะสมกับตัวเอง ไมวาจะเปนการเลือกวิชาเรียน วางแผน
การศึกษาตอหรือประกอบอาชีพเปนบุคคลท่ีสามารถนําตนเองได 
 2. ไมใชวิธีบังคับ แตใชวิธีท่ีใหผู ไดรับการชวยเหลือไดเรียนรู ท่ีจะชวยตนเอง และไดเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพสงเสริมศักยภาพใหแสดงเปนผลประโยชนแกตนเองและสังคม 
 3. ใหบริการแนะแนวอยางตอเนื่อง การแนะแนวจะไดผลยอมตองอาศัยการเอาใจใสอยูตลอดเวลา 
โดยจัดบริการอยางตอเนื่อง ต้ังแตเล็กจนโต หรือต้ังแตเขาเรียนจนกระท่ังจบจากสถานศึกษา โดยการ
ประสานงานอยางดีระหวางผูปกครองหรือผูรับผิดชอบผูเรียนในแตละระดับ แตละช้ันเรียน 
 4. ตองคํานึงถึงผูเรียนทุกคน ไมไดชวยเหลือเฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง และเนื่องจากผูเรียนแตละคน
แตกตางกันการใหบริการจึงควรใหเหมาะสมกับแตละบุคคล 
 5. การบรรยายใหความรู และใชเอกสารแนวทางการเสริมทักษะ และการสรางประสบการณดาน
อาชีพสําหรับนักเรียนประกอบการบรรยาย 
 6. การสรางสรรคผลงาน มีแนวทางในการสรางช้ินงานใหเปนแบบอยางใหกับผูเรียน และใหผูเรียน 
ไดมีโอกาสในการสรางสรรคผลงานตามความคิดของตนเอง และทําการแนะแนวทางเพื่อใหผูเรียนสามารถ      
นําความคิดสรางสรรคของตนเอง มาใชในการสรางช้ินงานได 
 7. การผลิตช้ินงานของผูเรียน มีการฝกทักษะปฏิบัติ โดยใหผูเรียนไดฝกการใชอุปกรณในทุกประเภท
ของการสรางช้ินงาน 
 8. จัดกิจกรรมดานทักษะอาชีพใหกับผู เรียน โดยผานกระบวนการคนควาทางอินเตอรเนต            
การรวบรวมขอมูล รวมท้ังการเชิญวิทยากร/ภูมิปญญาทองถ่ิน มาใหความรูกับผูเรียน 
 9. จัดกลุมผูเรียนท่ีเขารับการพัฒนาตามรูปแบบท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ไดแก     
1) ไมศึกษาตอ  2) ศึกษาตอดานอาชีวศึกษา  3) ศึกษาตอช้ันมัธยมปลาย  เปนตน และใชกระบวนการพัฒนา
อาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 10. นําบุคคลตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพตาง ๆ  มาใหความรู และกระตุนให
ผูเรียนสนใจ และอยากทํา  และนําผูเรียนไปศึกษาเรียนรูสถานประกอบการจริงตามความสนใจของผูเรียน  
 
 
 
 
 
 



ง 
 

ปญหา/อุปสรรคในการทํางาน  
 1. ปญหาการประชาสัมพันธโครงการท่ียังไมท่ัวถึงชุมชน ท้ังการประชาสัมพันธกอน และ 
หลังการดําเนินโครงการ 
 2. บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความรู ทักษะและประสบการณดานอาชีพ ทําใหไมเขาใจ 
ในรายละเอียดบางสวนจึงไมสามารถอํานวยความสะดวกใหแกวิทยากรไดอยางเต็มศักยภาพ และขาด
ความรูความชํานาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ และการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

3. การดําเนินงานตามโครงการ เนื่องจากมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานหลาย
หนวยงาน ตองทําแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน อาจทําใหเกิดอุปสรรคในการทํางาน การ
ประสานงาน และการสรางความเขาใจ  
 4. ระยะเวลาและความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม 
 5. ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถดานอาชีพ 
 6. การจัดการอบรมชวงนี้ตองมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัส
โควิท – 19  ทําใหเกิดความไมสะดวก และปฏิบัติกิจกรรมไดไมเต็มท่ี 
 7. อุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานทักษะอาชีพมีจํานวนจํากัด ผูเรียนปฏิบัติงานไดไมท่ัวถึง 
วัสดุอุปกรณในการสรางผลงาน/ช้ินงานไมเพียงพอตอการฝกอบรม เนื่องจากราคาแพงมาก ตนทุน   
สูงมาก 
 8. ในกรณีท่ีผูเรียนท่ีมีความประสงคจะนําส่ิงท่ีไดเรียนรู/อาชีพท่ีนาสนใจไปทําตอยอดท่ีบาน 
เพื่อเพิ่มรายไดระหวางเรียน  ผูเรียนบางคนไมมีทุนทรัพย และอุปกรณในการทํากิจกรรม 
 9. ผูเรียนบางคนตองยายถ่ินฐานตามผูปกครอง สงผลใหขาดความตอเนื่องในการเรียน และ
ฝกทักษะอาชีพ  
 10. งบประมาณไมเพียงพอ 
 
ขอเสนอแนะและความตองการในการพัฒนา 
 1. โครงการพัฒนาอาชีพในครั้งนี้ เปนจุดเริ่มตนท่ีดี ท่ีสงเสริมและตอยอดจากกิจกรรมเดิมท่ี
สถานศึกษาไดดําเนินการอยูแลว หากมีการพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน และรูปแบบท่ีใชในการ
ดําเนินงาน บูรณาการหรือสอดแทรกเขากับหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ จะทํา
ใหเกิดเปนงานปกติท่ีสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง และเกิดการตอยอดท่ีเห็นคุณคาของ
กิจกรรมท่ีสามารถสรางเสริมรายไดระหวางเรียน และนําไปสูการเรียนรูอยางมีความสุขท้ังตอผูบริหาร 
ครูผูสอน และผูเรียนตอไป 
 2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของสถานศึกษามีการพัฒนาความรู ทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพอื่น ๆ อยางหลากหลาย เพื่อท่ีจะสามารถถายทอดความรู ทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 
 3. สงเสริม สนับสนุนอาชีพการพัฒนาทักษะและประสบการณดานอาชีพ ใหแกผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง 



จ 
 

 4. โครงการนี้ควรไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง และมีหลักสูตรท่ีชัดเจน หลากหลาย
สามารถใหผูเรียนไดเลือก และสนใจมากยิ่งข้ึน 
 5. ตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถตรงกับงาน 
 6. ตองการอาคารสถานท่ี โรงฝกงาน 
 7. งบประมาณท่ีสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน 
 8. ชวงเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม ควรมีการดําเนินโครงการนี้ตอเนื่องทุกป 
 9. ควรมีกิจกรรมการนําเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณของครู และผูเรียนในทุก
โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
 10. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดอบรม และมีการตอยอด
เพื่อใหผลผลิตนําไปสูตลาดท่ีกวางข้ึน เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและการมีรายไดระหวางเรียน  
 11. ควรจัดหา/สนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพของผูเรียนท่ีมีความประสงคจะนําอาชีพ   
ท่ีไดเรียนรูไปตอยอดเปนอาชีพเสริมของผูเรียน 
 12. ควรสรางเครือขายกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาอาชีพใหแกกลุมผูเรียนท่ี
ไมไดศึกษาตอ และกลุมผูเรียนท่ีสนใจเรียนตอดานสายอาชีพในวิทยาลัยการอาชีพ, วิทยาลัย
อาชีวศึกษา, วิทยาลัยเทคนิค และอื่น ๆ ใหแกผูเรียนเพื่อการมีงานทําโดยจัดทําเปนคอรสฝกอบรม
หลักสูตรระยะส้ันเพื่อใหผูเรียนไดมีเกียรติบัตร วุฒิบัตรท่ีเกี่ยวของกับทักษะอาชีพ และประสบการณ
ดานอาชีพ 
 13. ควรดําเนินโครงการตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิตใหกับผูเรียนอยางหลากหลายตามความถนัด และความสนใจ และควรจัดสรรงบประมาณใหมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อความตอเนื่องและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เปนวาระการ
พัฒนาประเทศระยะ 15 ป (พ.ศ.2559 – 2573) ท่ีผูนําประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จํานวน 
193 ประเทศ รวมท้ังประเทศไทย ไดรวมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผูนํา ใน
เอกสาร “Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development” 
เปนการยืนยันเจตนารมณ และกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกดานตาง ๆ ใน 15 ป
ขางหนารวมกัน เพื่อผลักดันและขับเคล่ือนการแกไขปญหาในทุกมิติ รวมท้ังสานตอภารกิจท่ียังไม
บรรลุผลสําเร็จภายใตเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบดวยเปาหมายหลัก 17 ขอ ท่ีครอบคลุม
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนสามเสาหลักดานการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะ
เปาหมายหลักท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 10 เปาหมาย (Target) ท่ีมุงพัฒนาและ
แกไขโจทยการพัฒนาการศึกษาของโลกท้ังโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และปจจัยท่ี
สนับสนุนการจัดการศึกษา และการเรียนรูท่ีมีคุณภาพทุกมิติ ทุกระดับ ทุกประเภท อยางครอบคลุม 
ท่ัวถึง และเทาเทียม  
 รัฐบาลไทยไดกําหนดกลไกการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน  ในรูปแบบ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ปลัดกระทรวง ผูแทน
สวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ รวมเปนกรรมการ โดยมีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) เปนฝายเลขานุการ และไดมอบหมายใหมีหนวยงานหลักรับผิดชอบแตละ
เปาหมาย ท้ัง 17 เปาหมายหลัก ต้ังแตหวงป พ.ศ.2559 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบหมายให
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ในเปาหมายหลักท่ี 4 
สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียมและสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรูตลอดชีวิต (SDG 4)  ท้ังนี้ กพย. ใหความสําคัญกับการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนท่ีตองเริ่มตนจากการดําเนินการในระดับพื้นท่ี (Localizing SDGs) โดยมุงเนนใหทุกภาคสวนท่ี
เกี่ยวของวิเคราะห และสังเคราะหเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งเปนเปาหมายหมายรวมระดับโลก 
ใหเปนเปาหมายในระดับประเทศ และระดับพื้นท่ี และขับเคล่ือนและดําเนินการตามประเด็นบริบท 
ความพรอมของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ในพื้นท่ี เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย     
การพัฒนาท่ียั่งยืนจากระดับพื้นท่ี ซึ่งสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานะฝายเลขานุการหนวยงานหลักในการดําเนินการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนดานการศึกษา (SDG 4) รวมกับภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของดานการศึกษา จึงไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาสูระดับพื้นท่ี ใหสอดคลอง
กับความแตกตางท่ีหลากหลายของบริบททางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงได
ดําเนินการโครงการจัดทําฐานขอมูล และระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนเปาหมายของสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา SDG 4 ต้ังแต
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ปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยไดดําเนินการสรางการรับรู ความเขาใจในการขับเคล่ือนเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา รวมกับสํานักงานศึกษาธิการภาคท้ัง 18 ภาค  สํานักบูรณาการ
ยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสาหกิจเพื่อสังคมดานการศึกษา และไดคัดเลือกจังหวัดนํารองเพื่อ
การขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาในระดับพื้นท่ี จํานวน 6 จังหวัด  ไดแก 
เชียงราย  อุดรธานี  ลพบุรี  ปราจีนบุรี  สตูล  และปตตานี  ซึ่งไดกําหนดจัดแผนการขับเคล่ือน
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ี 6 จังหวัดนํารอง ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 
อยางเขมขน เพื่อใหจังหวัดนํารองท้ัง 6 จังหวัดมีขอมูลสถานการณ แผนการขับเคล่ือน โครงการท่ี
สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา ตลอดจนใหมี
กลไกการประเมินผลระดับพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดาน
การศึกษาในระดับพื้นท่ี ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดนโยบาย มาตรการ และการ
ดําเนินการระดับพื้นท่ีท่ีคํานึงถึงความเหมาะสม และบริบทความจําเปนของแตละพื้นท่ีอยางเปน
ระบบ และตอเนื่องโดยอาศัยหนวยงานระดับจังหวัดเปนฐาน 
 สําหรับจังหวัดเชียงราย เห็นวาการศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนา เพื่อใหสอดคลอง    
กับสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไปของโลกและสังคม  การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนรูจักคิด 
เรียนรู ทํางาน แกปญหา ส่ือสาร และรวมมือการทํางานไดอยางมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต ทักษะอาชีพ       
และการดํารงชีพ จึงเปนประเด็นสําคัญและจําเปนอยางยิ่งของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ในศตวรรษ       
ท่ี 21 โดยเนนท่ีทักษะในการใหบุคคลสามารถวิเคราะหตนเอง เลือกอาชีพเพื่อสนองตอความตองการ         
ของตนเอง พินิจพิเคราะหอาชีพท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพของบุคคล ส่ิงแวดลอม คานิยม และภูมิหลัง        
ของบุคคลนั้น  และจากสภาพปจจุบันท่ีพบวา ผูเรียนขาดการเรียนรูศักยภาพและวิเคราะหตนเองในดานอาชีพ 
ไมสามารถประเมินและพัฒนาทักษะของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ และขาดความเขาใจในความสนใจ         
และความสามารถของตนเองวาตนควรจะเลือกอาชีพใด จึงจะเหมาะสมและตรงกับความตองการ ของตนเอง  
จากการวิเคราะหสถานการณของจังหวัดเชียงราย และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงราย ป พ.ศ.2562 
(ปวีณา  ล้ีตระกูล, 2562) พบวา ประชาชนมีการดําเนินวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีประชาชน             
แตละพื้นท่ีประกอบอาชีพในภูมิลําเนาของตนเอง บุตรหลานก็มักจะประกอบอาชีพ และมีทักษะอาชีพตามท่ี
ครอบครัวของตนเองดํารงชีพอยู  แตในสภาวการณปจจุบัน ความสนใจ การปลูกฝงจากครอบครัว ตลอดจน
แนวคิดในการตัดสินใจในเรื่องอาชีพจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณของประเทศ และสังคมในยุคปจจุบัน  
แนวโนมของแตละพื้นท่ี จะปรับไปในการเสริมสรางทักษะอาชีพท่ี เหมาะกับงานและการจางงาน
ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน  จากขอมูลดังกลาวขางตน ความจําเปนท่ีตองเสริมสรางผูเรียนใหมีทักษะการคิด 
การเรียนรู และองคความรูท่ีหลากหลายประการ มีความสามารถในการทํางานได อยางมีประสิทธิภาพ และ
ศักยภาพอยางเต็มเปยม จําเปนตองพัฒนาตนเอง คนหาความสามารถและวิเคราะหตนเอง ตลอดจนเสริมสราง
ทักษะอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพแกตนเองได จึงจะสามารถดําเนินชีวิตไดอยางราบรื่นและมีความสุข สามารถ    
นําศักยภาพของตนเองมาใชในการพัฒนาประเทศชาติไดอยางเต็มท่ี  ทักษะอาชีพเปนทักษะสําคัญท่ีควรเรง
เสริมสรางใหกับเยาวชนเพราะเปนทักษะสําคัญจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมแหงศตวรรษท่ี 21        
มีความหลากหลายซับซอนและมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  คนท่ีมีทักษะอาชีพดีสามารถท่ีจะทํางาน
ประกอบอาชีพอิสระและการทํางานในสถานประกอบการใหมีประสิทธิภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน 
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 เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง และ
สนับสนุนการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (SDG 4) ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
กําหนดนโยบาย การขับเคล่ือนกลไกระดับประเทศ ท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมและบริบทความจําเปนของแตละ
พื้นท่ี รวมท้ังการกําหนดนโยบาย มาตรการ และการดําเนินการระดับพื้นท่ีอยางเปนระบบ และตอเนื่อง  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของ 
การพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (SDG 4) และสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีและความตองการในการพัฒนา
ของจังหวัด และกลุมเปาหมายในระดับพื้นท่ี  ศธจ.เชียงรายจึงไดจัดทําโครงการ การเสริมสรางทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใต
การขับเคล่ือนเป าหมายการพัฒนาท่ี ยั่ งยืน (Sustain Development Goals : SDGs) ป งบประมาณ            
พ.ศ.2563 ข้ึน เพื่อสนองตอการพัฒนาประเทศชาติท่ียั่งยืนตอไป   

วัตถุประสงค   

  จากการดําเนินโครงการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนา
ท่ียั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563  ได กํ าหนด
วัตถุประสงคของการศึกษา ไวดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย     

2. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
 
ขอบเขตการดําเนินงาน 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดกําหนดขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการ      
การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
ของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. ช้ีแจงการดําเนินงานโครงการ SDG ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับจังหวัด
เชียงราย 
  2. พัฒนารูปแบบ/แนวทางการดําเนินโครงการ โดย 

 - พิจารณาสถานศึกษาเปาหมายในการดําเนินโครงการ จํานวน 21 แหง 
  - แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ SDG ในระดับจังหวัด และประชุมปฏิบัติการ      

เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ 
 - คณะกรรมการดําเนินโครงการจัดทําเอกสาร/คูมือการดําเนินโครงการและกําหนด      
Time Line การดําเนินงาน 
 - ศธจ.เชียงราย พัฒนาและสรางรูปแบบกลางในการพัฒนาโครงการ  
 - ศธจ.เชียงราย นําเสนอกรอบการดําเนินโครงการ 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 
  - สถานศึกษาจะตองจัดกิจกรรมตามท่ีกําหนดไวในรูปแบบ และคูมือการจัดกิจกรรม
ของตนเองตามระยะเวลาท่ีกําหนด (โรงเรียนกําหนด Time line ของตนเอง) 
 4. นิเทศ ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา 
  - ศธจ.เชียงราย กําหนดคณะนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย 21 แหง  
  - กําหนดแผน และปฏิทินนิเทศ  
  - ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบตามแผน/ปฏิทินท่ีกําหนด 
 5. แลกเปล่ียนเรียนรู และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมในพื้นท่ี 
  - ศธจ.เชียงราย นําเสนอผลการดําเนินงาน การขยายรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมของจังหวัด 
  - สถานศึกษาขยายผลรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม 
  - เผยแพร นําเสนอ ผลการดําเนินงานผานส่ือตาง ๆ ในพื้นท่ีและส่ือในสวนกลาง 
 6. ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
  
กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมาย  ไดแก สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน       
21 แหง  ซึ่งไดจากการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีความสนใจท่ีจะจัดกิจกรรมฝกทักษะอาชีพ
ใหกับผูเรียน  
 
ตัวแปร 
 1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก รูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
 2. ตัวแปรตาม  ไดแก 
 2.2 ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
 2.3 ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ซึ่งกําหนดผล 3 ดาน  
ไดแก  ดานการดําเนินงานของสถานศึกษา  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และผลท่ีเกิดกับผูเรียน 
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ระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการดําเนินการในครั้งนี้ กําหนดระยะเวลาในชวงระหวาง เดือนมกราคม         
– ตุลาคม พ.ศ.2563 
 
 
กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาถึง 1) ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสราง
ทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี
จังหวัดเชียงราย และ 2) ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ 
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ซึ่งไดนําเสนอเปน   
กรอบแนวคิดของการศึกษา  ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดของการพัฒนารูปแบบ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 รูปแบบ /แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา 
ท่ีสอดคลองกับบริบทของจังหวัดเชียงราย   หมายถึง กิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีทางโครงการจัดข้ึน
เพื่อเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน ซึ่งกําหนดไว 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 ประกอบดวย 
  - ปจจัยนําเขา (Inputs)  ไดแก 1) จังหวัดนํารองโครงการ  2) งบประมาณ 
  - กระบวนการ (Process) ไดแก  การประชุมรับฟงแนวทางการดําเนินงาน 
  - ผลผลิต (Outputs) ไดแก แนวทางการดําเนินโครงการ 
  ระยะท่ี 2 ประกอบดวย 
  - ปจจัยนําเขา (Inputs)  ไดแก 1) จังหวัดนํารองโครงการ  2) งบประมาณ 
  - กระบวนการ (Process) ไดแก 1) คัดเลือกสถานศึกษากลุมเปาหมาย 21 แหง       
2) ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกลุมเปาหมาย 3) สถานศึกษากลุมเปาหมายดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานทักษะอาชีพ  4) การนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศ  

 ผลการใชรูปแบบ/แนว
ทางการเสริมสรางทักษะ
และประสบการณดาน
อาชีพสําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาท่ีสอดคลอง
กับบริบทของพื้นท่ีจังหวัด 
เชียงราย 

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

1. การขับเคลื่อนเปาหมาย 
    การพัฒนาท่ีย่ังยืน ดาน  
    การศึกษา (SDG 4) 
2. ทักษะและประสบการณ 
    ดานอาชีพ 
3. ทักษะของเยาวชนใน 
    ศตวรรษท่ี 21 
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  - ผลผลิต (Outputs) ไดแก 1) สถานศึกษาเขารวมโครงการ 21 แหง 2) โครงการ
ของสถานศึกษา จํานวน 21 โครงการ   3) ผลการนิเทศตามเครื่องมือนิเทศ 
 ระยะท่ี 3 ประกอบดวย 
  - ปจจัยนําเขา (Inputs)  ไดแก 1) จังหวัดนํารองโครงการ  2) งบประมาณ 
  - กระบวนการ (Process) ไดแก 1) แลกเปล่ียนเรียนรูโดยสถานศึกษา 21 แหง        
2) สรุปผลโครงการในรูปแบบวิจัยโดยคณะทํางาน      
  - ผลผลิต (Outputs) ไดแก สรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบผลการวิจัย 

ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย หมายถึง ผลของการจัดทํา
แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพใหแกเยาวชน ท่ีสถานศึกษากลุมเปาหมาย
แตละแหงตางกําหนดข้ึน เพื่อพัฒนาทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน  ซึ่งไดกําหนดไว 
3 ดาน  ไดแก 1) ดานการดําเนินงานของสถานศึกษา  2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และ       
3) ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

ดานการดําเนินงานของสถานศึกษา พิจารณาจากประเด็นตาง ๆ ไดแก 1) สถานศึกษาได
จัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ SDG           
2) สถานศึกษาไดพัฒนากิจกรรมตามโครงการ SDG โดยการทํางานอยางมีสวนรวมของฝายตาง ๆ 
เชน ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ  3) สถานศึกษาไดพัฒนากิจกรรมอาชีพ เปนหลักสูตรเพื่อ
นําไปใช ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  4) สถานศึกษาไดกําหนดรูปแบบ หรือคูมือการจัด
กิจกรรมอาชีพใหผูเรียน/ผูอื่นใชในการเรียนรู  5) สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมอาชีพท่ีพัฒนาข้ึน     
อยางตอเนื่อง  6) สถานศึกษาไดจัด PLC เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพในสถานศึกษา และ 
ขยายผลเพื่อการเรียนรู และพัฒนาทักษะอาชีพใหแกผูเรียน 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  พิจารณาจากประเด็นตาง ๆ ไดแก 1) ครูนํากิจกรรม    
เสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพบรรจุไวในหลักสูตร  2) ครูนํากิจกรรมเสริมทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพสูการสอนในกลุมสาระใด  3) ครูกําหนดช่ัวโมงสอนกิจกรรมเสริมทักษะ และ
ประสบการณดานอาชีพ จํานวนกี่ช่ัวโมง/สัปดาห  4) ครูจัดกิจกรรมฝกทักษะ และประสบการณ  
ดานอาชีพใหกับผูเรียนหรือไม อยางไร (อธิบาย)  5) ครูไดพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหกับ
ผูเรียน และสามารถตอยอดเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน  6) ครูไดจัดกิจกรรมแนะแนว
ดานอาชีพ ใหกับผูเรียนกอนท่ีผูเรียนจบหลักสูตรจากสถานศึกษา   

ดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน พิจารณาจากประเด็นตาง ๆ ไดแก  1) ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริม
ทักษะอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรูตามหลักสูตร  2) ผูเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนกิจกรรม
เสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน  3) ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะ 
ดานอาชีพ โดยฝกจากประสบการณตรงและไดลงมือปฏิบัติจริง  4) ผูเรียนไดฝกประสบการณดาน
อาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทในพื้นท่ี  5) ผูเรียนไดฝกประสบการณดานอาชีพท่ีไดเรียนรู ไปตอยอด
และสรางรายไดระหวางเรียน  6) ผูเรียนสนใจท่ีจะนําทักษะและประสบการณดานอาชีพท่ีไดเรียนรู
ไปพัฒนาหรือศึกษาตอเพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคต       
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 กลุมเปาหมาย หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน    
21 แหง ซึ่งไดจากการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีความสนใจท่ีจะจัดกิจกรรมฝกทักษะอาชีพ
ใหกับผูเรียน ไดแก  1) โรงเรียนบานปาซาง  2) โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม  3) โรงเรียนแมแอบ
วิทยาคม  4) โรงเรียนสหศาสตรศึกษา  5) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  6) โรงเรียนบานหัวดอย       
7) โรงเรียนบานดู   8) โรงเรียนหวยสักวิทยาคม  9) โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง             
10) โรงเรียนบานโปงนก  11) โรงเรียนบานทุงมาน  12) โรงเรียนบานโปงเทวี  13) โรงเรียน    
เวียงเชียงรุงวิทยาคม  14) โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  15) โรงเรียนบานรองแช  16) โรงเรียนชุมชน
บานปากอดํา  17) โรงเรียนแมลาววิทยาคม  18) โรงเรียนปาแดงวิทยา  19) โรงเรียนบานดอยชาง  
20) โรงเรียนริมโขงวิทยา  และ 21) โรงเรียนโรงชางวิทยา 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาทักษะและประสบการณดานอาชีพใหแกผู เรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งเปนปท่ีผูเรียนจะตองจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และจะตองเลือกวิถีการเรียนรู       
ของตนเองในอนาคต 

2. ครูมีแนวทาง/เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนดานทักษะอาชีพ และครูแนะแนวมีเทคนิคในการให
ความรูและแนะแนวการศึกษาตอในอนาคตใหแกผูเรียน หรือแนะแนวทางในการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ      
ท่ีผูเรียนสนใจ และการศึกษาหรืออาชีพในอนาคตของผูเรียน  

3. ผูเรียนมีคุณลักษณะเปนบุคคลแหงการเรียนรู   
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บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 

 
  การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา ท่ีสอดคลอง        
กับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยผูรับผิดชอบโครงการไดศึกษา
คนควา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาในครั้งนี้เปนลําดับ  ดังนี้   

1. เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
2. การเสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา 
3. การประกอบอาชีพของประชากรในจังหวัดเชียงราย 
4. ขอบเขตและแนวปฏิบัติการดําเนินโครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล

ระดับพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนเปาหมายของสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน       
ดานการศึกษา SDG 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  

5. โครงการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษา      
ท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เป าหมายการพั ฒนาท่ี ยั่ งยื น  (Sustainable Development Goals : SDGs) นั้ นมี ท้ั งหมด             

17 เปาหมาย ซึ่ง กระทรวงการตางประเทศ (https://www.sdgmove.com/aboutsdgs/ 2015) ระบุไว ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพท่ี 2 แสดงเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

ท่ีมา : กระทรวงการตางประเทศ (https://www.sdgmove.com/aboutsdgs/  2015) 
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เปาหมายท่ี 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกท่ี (No Poverty)  
เปาหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) 
เปาหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี (Good Health and Well-Being 
เปาหมายท่ี 4 การไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (Quality Education)  
เปาหมายท่ี 5 ความเทาเทียมทางเพศ (Gender Quality)  
เปาหมายท่ี 6 การจัดการน้ําและสุขาภิบาล (Clean water and Sanitation)  
เปาหมายท่ี 7 พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได (Affordable and Clean Energy) 
เปาหมายท่ี 8 การจางงานท่ีมีคุณคา และการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent work and 

Economic Growth)  
เปาหมายท่ี 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน (Industry, Innovation and 

Infrastructure)   
เปาหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมลํ้า (Reduce Inequalities)  
เปาหมายท่ี 11 การต้ังเมืองและถ่ินฐานมนุษยท่ียั่งยืน (Sustainable Consumption) 
เปาหมายท่ี 12 แผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)  
เปาหมายท่ี 13 การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)  
เปาหมายท่ี 14 การใชประโยชนจากมหาสมุทร และทรัพยากรทางทะเล (Life below 

Water)   
เปาหมายท่ี 15 การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก  (Life on Land)  
เป าหมายท่ี  16 สังคมสงบสุข ยุ ติธรรม  ไม แบ งแยก (Peace, Justice and Strong 

Institution)   
เปาหมายท่ี 17 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Partnerships for the Goals) 

แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาตินั้น เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ.  2558 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติไดรับรองวาระการพัฒนาอยางยั่งยืน พ.ศ. 2573 
ซึ่งจะบรรลุเปาหมายภายในระยะเวลา 15 ป ประกอบดวย 17 เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยมี      
169 ประเทศ เปาหมายเฉพาะเจาะจง และ 230 ตัวช้ีวัด เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนเนนใหความสําคัญ
กับการปรับสมดุลท้ัง 3 มิติของการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมในรูปแบบ
บูรณาการ และการมีสวนรวมเพื่อไมท้ิงใครไวขางหลัง  
(กระทรวงการตางประเทศ. https://www.sdgmove.com/aboutsdgs/. 2015)  

 แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนในประเทศไทย 
นักวิชาการหลายทานพยายามอธิบายความหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนใหชัดเจนยิ่งข้ึน      

ท่ีสําคัญคือ แนวคิดของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2549) ไดอธิบายการพัฒนาท่ียั่งยืนวา       
“การพัฒนาท่ียั่งยืนมีลักษณะท่ีเปนบูรณาการ (Integrated) คือทําใหเกิดเปนองครวม (Holistic) 
หมายความวา องคประกอบท้ังหลายท่ีเกี่ยวของจะตองมาประสานกันครบองค และมีลักษณะ       
อีกอยางหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือ การทําใหกิจกรรมของมนุษย
สอดคลอง 10 กับกฎเกณฑของธรรมชาติ” นั่นคือ การกําหนดแนวทางการพัฒนาจะตองคํานึงถึง
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ปจจัยดานมนุษยโดยใหคุณคาทางวัฒนธรรมรวมอยูในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ัง         
การแกปญหาส่ิงแวดลอมดวย ดังนั้น ตามแนวคิดของพระธรรมปฎก จึงสามารถสรุปไดวา “การพัฒนา      
ท่ียั่งยืนเปน การพัฒนาท่ีครอบคลุมการพัฒนาในทุกดานและทุกมิติ กลาวคือ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม จิตใจ วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีคนเปนศูนยกลางหรือ เปาหมาย
ของการพัฒนาเพื่อใหคนอยูดีกินดีและมีความสุข ท้ังคนในรุนนี้และรุนตอ ๆ ไป”  

นอกจากนี้ ในการจัดทําขอเสนอของประเทศไทยในการประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ณ นครโจฮันเนสเบอรก ประเทศแอฟริกาใต เมื่อเดือนกันยายนป พ.ศ. 2545 
คณะอนุกรรมการกํากับการอนุวัต ตามแผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งมีหนาท่ีเปน
คณะกรรมการเตรียมการประชุมสุดยอดฯ ของประเทศไดรวมกับสถาบันส่ิงแวดลอมไทยจัดระดม
ความคิดเห็นจากภาคีตาง ๆ ไดขอยุติดานคํานิยามของการพัฒนาท่ียั่งยืนวา “การพัฒนาท่ียั่งยืนใน
บริบทไทย เปนการพัฒนาท่ีตองคํานึงถึงความเปนองครวมของทุก ๆ ดานอยางสมดุล บนพื้นฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทย ดวยการมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุม         
ดวยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
อยางเทาเทียม”  

เกื้อ วงศบุญสิน (2547) กลาววา การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีตรงกับความ
ตองการตามความจําเปนในปจจุบัน โดยสามารถรองรับความตองการหรือความจําเปนท่ีจะเกิดแก  
ชนรุนหลังดวย ท้ังนี้ มาตรฐานการครองชีพท่ีเลยขีดความจําเปนข้ันพื้นฐานตํ่าสุดจะยั่งยืนตอเมื่อ
มาตรฐานการบริโภคในทุกหนทุกแหงคํานึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว (Long-term Sustainability) 
รวมถึงครอบคลุม มาตรการการรักษามรดกทางทรัพยากรท่ีจะตกกับคนรุนหลัง โดยอยางนอยให  
มากพอกับชนรุนปจจุบันท่ีไดรับมา และเปนการพัฒนาท่ีกระจายประโยชนของความกาวหนา
เศรษฐกิจไดอยางท่ัวถึง ตลอดจนเปนการพัฒนาท่ีปกปองส่ิงแวดลอมท้ังในระดับทองถ่ิน และในระดับ
โลกโดยรวม เพื่อชนรุนหลังและเปนการพัฒนาท่ีทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึนอยางแทจริง  

ไพฑูรย พงศะบุตร (2544) มีความเห็นวา การพัฒนาอยางยั่งยืน เปนการอนุรักษ และ    
การใชทรัพยากรอยางพอดี เพื่อใหสามารถ ใชประโยชนตอไปได ในระยะยาว และมีการกระจาย
ผลประโยชนใหแกคนสวนใหญ รวมท้ังความรวมมืออยางใกลชิดระหวางผูเกี่ยวของหรือมีสวนได    
สวนเสีย  

คณะกรรมาธิการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (2551)  ระบุวา การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน คือ รูปแบบการพัฒนาท่ีคอยตอบสนองความตองการของมนุษยใน ปจจุบันโดยไมมีขอ      
ผอนปรนใด ๆ กับความตองการท่ีจําเปนท่ีคอยตอบสนองความตองการของมนุษยในอนาคตดวย  

สรุปไดวา การพัฒนาท่ียั่งยืนรวมความถึง 3 ดาน คือเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม                    
ซึ่งความเช่ือมโยงและความสัมพันธกันโครงการพัฒนาใด ๆ ตองคํานึงถึงองคประกอบท้ัง 3 ดานนี้   
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องคประกอบการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ในการศึกษาแนวคิดและองคประกอบการพัฒนาท่ียั่งยืน มีนักวิชาการในหลากหลายสาขา

และสถาบันตางๆ ไดใหความหมายและองคประกอบการพัฒนาท่ียั่งยืนไวในลักษณะท่ี คลายคลึงกัน  
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2556) ไดระบุถึง                   

การพัฒนาท่ียั่งยืนไว คือ การพัฒนาท่ีเนนใหมนุษยคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก 
และใหมีการดําเนินการพัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โดยใหเปนการพัฒนาท่ีตอบสนองความตองการของคนท้ังในยุคปจจุบัน และยุคตอๆ ไป อยาง      
เทาเทียมกัน 27 หลักการสําคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืน คือ การสรางสมดุลระหวาง 3 มิติของการ
พัฒนา อันไดแก  

1. มิติการพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน ซึ่งเปนการพัฒนาเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตอยางมี คุณภาพ 
กระจายรายไดใหเอื้อประโยชนตอคนสวนใหญในสังคม โดยเฉพาะคนท่ีมีรายไดตํ่า  

2. มิติการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน ซึ่งเปนการพัฒนาคนใหมีความรู มีสมรรถนะและมีผลิต ภาพ
สูงข้ึน สงเสริมใหเกิดสังคมท่ีมีคุณภาพ และเปนสังคมแหงการเรียนรู  

3. มิติการพัฒนาส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน ซึ่งเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณท่ีระบบ
นิเวศสามารถฟนตัวกลับสูสภาพเดิมไดการปลอยมลพิษออกสูส่ิงแวดลอมในระดับท่ีระบบนิเวศ
สามารถดูดซับและทําลายมลพิษนั้นได โดยใหสามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากรประเภทท่ีใชแลว 
หมดไปได 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต. 2552) ซึ่งไดกลาววา กระแสในการพัฒนาแบบใหม      
มี 2 กระแส ไดแก 1) กระแส แรกเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวคิดของคณะกรรมาธิการโลกวาดวย
ส่ิงแวดลอม และการพัฒนา (CSD) คือมุงพัฒนาควบคูไปกับการใหความสําคัญแกส่ิงแวดลอม       
อันเนื่องมาจากการเพิ่มจํานวน ประชากร สงผลใหเกิดปญหาทรัพยากรรอยหรอ และการเกิดมลภาวะ 
2) กระแสท่ีสอง คือการพัฒนาตามแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO) ท่ีใหความสําคัญแกคุณคาของ
มนุษยและวัฒนธรรม ซึ่งเปน หัวใจสําคัญของการพัฒนา   

สรุปไดวา การพัฒนาท่ียั่งยืนควรเปนการพัฒนาเพื่อสรางสังคมท่ียั่งยืน ควบคูกับตอบสนอง
ความตองการของตนได โดยไมสงผลกระทบตอสัตวโลก และประชาชนรุนตอๆ ไปในอนาคต    

การนําเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนสูทองถ่ิน 
ต้ังแตวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกใชเปนหลักการสําคัญ  

ในความพยายามเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนความ
สมดุลในการใชทุนทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
มีพื้นฐานอยูบนหลักการ 3 ประการท่ีเนนการเดินทางสายกลางสําหรับคนไทยทุกระดับต้ังแตจาก   
ทุกครอบครัว สูระดับชุมชนและสูระดับประเทศ หลักการเหลานี ้คือ  

1. ความพอประมาณ  ในปพ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชได 
อธิบายถึงความหมายของการรูจักความพอประมาณ : “ความพอเพียงคือความพอประมาณ … ความ
พอประมาณไมไดหมายความวาประหยัดเกินไป อนุญาตใหใชสินคาท่ีหรูหราได … แตควรจะพอประมาณ   
ตามความหมายของตนเอง” – พระราชดํารัส ณ พระราชวังดุสิต เมื่อวันท่ี  4 ธันวาคม พ.ศ.2541               
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ในประเทศไทย การพอประมาณเปนหลักการท่ีสําคัญในการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน    
การบริโภคท่ีนอยลงและรูปแบบการผลิตท่ีหลากหลาย (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 12)  การลดการใช
เช้ือเพลิงฟอสซิล (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 7) และการจัดการทางทะเลอยางยั่งยืน (เปาหมาย         
การพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 14) และบนบก (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 15) ระบบนิเวศตาง ๆ  

2. ความสมเหตุสมผล  ความสมเหตุสมผล หมายถึง การพิจารณาอยางรอบคอบของ 
ผลกระทบท่ีการกระทําและการตัดสินใจของเราอาจมีตอท้ังผูอื่นและโลกรอบตัวเรา การพิจารณา
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ความสมเหตุสมผลมีการประยุกตใชในทางปฏิบัติไดมากมาย         
ในประเด็นระดับโลกเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน       
ท่ี 13) ความเทาเทียม (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 10) ความยุติธรรม (เปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืนท่ี 16) การพัฒนาแหลงพลังงานท่ีสะอาด (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 7) และ    
การลดมลพิษ (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 12) 

3. ความรอบคอบ ความรอบคอบเปนเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียงตาง ๆ การทํางาน 
อยางเปนระบบ และการบรรลุระดับของความสามารถและการพึ่งพาตนเองกอนดําเนินการตอ 
นอกจากนี้ยังเปนเรื่องเกี่ยวกับคนท่ีดูแลไมใหเกินขีดความสามารถของพวกเขา   

หลักการนี้อาจประยุกตใชกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนเกือบท้ังหมดรวมท้ังดานสุขภาพ 
(เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 3)  อาหาร (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 2)   น้ํา (เปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 6) และความมั่นคงดานพลังงาน (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี 7)   

สรุปไดวา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนคุณคาของภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ิน
เพื่อตอบสนองความทาทายในการพัฒนาทองถ่ิน และปลูกฝงแนวความคิดท่ียั่งยืนใหกับคนในทองถ่ิน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกนําไปประยุกตใชในหลาย ๆ ดานของชีวิตอยางมีนัยสําคัญ
กอนท่ีจะนํามาใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ท้ังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืนไดมีการบูรณาการไวในกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมท้ังนโยบายประเทศไทย 4.0 ดังนั้นแผนงาน
และแผนงบประมาณของหนวยงานรัฐบาลท้ังหมดจึงถูกกําหนดใหสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน   

 การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในประเทศไทย 
สําหรับประเทศไทยนั้น นอกจากการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม        

ตามแนวทางของ SDGs ขององคการสหประชาชาติแลว  ประเทศไทยยังใหความสําคัญกับมิติทางดาน
วัฒนธรรมอีกดวย และการจะบรรลุความสําเร็จของเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนไดนั้น พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 พระมหากษัตริยนักพัฒนาท่ีทรงไดรับการยอมรับอยางกวางขวางท้ังในประเทศ      
และระดับนานาชาติไดพระราชทานเข็มทิศการพัฒนา ไวใหทุกภาคสวนนอมนาไปประยุกตใชอยางเหมาะสม 
นั่นคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวพระราชดําริ ท่ีต้ังอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย 
เปนแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวเองท่ีดี  ตลอดจนใชความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ซึ่งจะ
นําไปสูความสุขในการดําเนินชีวิต และสรางสัมฤทธิผลแหงการพัฒนาท่ียั่งยืนไดอยางแทจริง  

https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg12-responsible-consumption-and-production/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg7-affordable-and-clean-energy/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg14-life-below-water/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg14-life-below-water/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg15-life-on-land/
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เสถียร ฉันทะ และคณะ (2560) กลาววา ประเทศไทยมีกรอบการพัฒนาของตนเองท่ีกําลังใชอยู
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยหลักภูมิปญญา และความ
ซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนหลักการ เดินทางสายกลาง ความสมเหตุสมผล และความรอบคอบตามแนวคิดของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 โดยเนนถึงการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือความ
ยั่งยืน และไดรับการยอมรับวาเปนหลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศ
ไทยมาต้ังแตป พ.ศ. 2545  โดยต้ังแตป พ.ศ.2562 รัฐบาลไทยไดจัดต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีคณะกรรมการจํานวน 37 คน ซึ่งมาจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน สังคม  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการระดับชาติเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดใหความสําคัญกับความรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชนและ
องคกรภาคประชาสังคมโดยยึดหลักความรวมมือในการพัฒนา  สําหรับภาครัฐนั้น ไดกําหนดกระบวนการของ
การมีสวนรวมขององคกรภาคประชาสังคมและเนื้อหาของผลลัพธทางวิชาการท่ีสําคัญ เชน แผนการ
ดําเนินงานของแตละเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  ภาครัฐสวนใหญใชงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรใหกับ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อทํางานสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน กองทุนเหลานี้เปนรากฐานสําหรับ
แผนการดําเนินงานแบบบูรณาการของรัฐบาลตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) รัฐบาลไดสรางโครงสรางสําหรับการประสานงานระหวาง
หนวยงานในความพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  และนอกจากนี้ ในป พ.ศ.2560 รัฐบาลได
ใชแนวทางความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน โดยไดสงเสริมวิสาหกิจขนาด
จ๋ิว โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นท่ีชนบทโดยไดรวมมือกับบริษัทขนาดใหญใน 76 จังหวัดท่ัวประเทศ  และเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2561 ไดมีการเปดตัวนโยบายหนึ่งเพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตของคนยากจน ความพอเพียง 
และประชาธิปไตย โดยเรียกโครงการนี้วา “โครงการไทยนิยมยั่งยืน”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางประโยชน
ใหแกหมูบาน/ชุมชน  นโยบายเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะสงเสริมบทบาทขององคกรชุมชนทองถ่ิน และองคกร
ภาคประชาสังคม และสรางผลประโยชนใหมากยิ่งข้ึน   (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม. 2560)   

กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะเวลา 20 ปท่ีประกาศโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

เปนส่ิงสําคัญในการใหประเทศไทยมีทิศทางท่ีชัดเจนในระยะยาวเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรียกกันวาเปน
แผน  6-6-4  ซึ่งประกอบดวย 6 ดาน 6 ยุทธศาสตรหลัก และ 4 ยุทธศาสตรสนับสนุนยุทธศาสตร       
ท้ัง 6 ดานประกอบดวยความมั่นคง การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
ความเสมอภาคทางสังคม การเติบโตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและการปรับสมดุลของสภาพแวดลอม และ
การพัฒนาภาครัฐยุทธศาสตรท้ัง 6 ดานดังกลาวมีเปาหมายเพื่อ : 

1. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย 
2. ใหความยุติธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
3. เสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน 
4. สงเสริมการเติบโตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ยืน 
5. เสริมสรางเสถียรภาพของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและความยั่งยืน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐและสงเสริมธรรมาภิบาล 

http://www.tica.thaigov.net/main/en/information
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4 ยุทธศาสตรท่ีสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวยการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา
เมือง ภูมิภาคและเขตเศรษฐกิจ และความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 ไดรับการจัดทําข้ึนใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติ แผนนี้ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการใชความรู ทักษะและ      
การประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังเนนความ
สมดุลกับความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม แผนนี้ยังคงมุงเนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบดวย    
3 หลักการคือ ความพอประมาณ ความสมเหตุสมผล และความรอบคอบ 

การติดตามและประเมินผล 
บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม (2560) กลาวไววา แผนงานของรัฐบาลไทยเพื่อการบรรลุเปาหมาย  

การพัฒนาอยางยั่งยืนประกอบดวย 3 สวน คือ 
1. สวนยุทธศาสตรจะดําเนินการเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหบรรลุเปาหมายระดับชาติ 
2. สวนโครงการจะครอบคลุมแผนปฏิบัติการการดําเนินงานท่ีมีกรอบเวลา 
3. สวนการติดตามสามารถประยุกตใชตัวช้ีวัดการดําเนินงานหลักของสหประชาชาติและ

ตัวช้ีวัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีองคกรตาง ๆ ไดพัฒนาหรือกําลังพัฒนา 
ในการประเมินผล  ของประเทศไทย และแสดงใหเห็นวาจําเปนตองดําเนินการอะไรตอ หรือไม

เพื่อใหประสบความสําเร็จในการบรรลุ 17 เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
รัฐบาลไดระบุวา การทบทวนการดําเนินการตามวาระการพัฒนาอยางยั่งยืน พ.ศ. 2573 ไมได

เปนเพียงข้ันตอนการรายงาน หรือโอกาสในการแลกเปล่ียนแนวทางปฏิบัติท่ีดีและความทาทาย
ระหวางประเทศ  แตเปนโอกาสสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการทําความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณ
และแผนงาน ตลอดจนสรางความตระหนักและสรางความเขาใจในเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาและชุมชน 

ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินงานตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนในป พ.ศ. 2573 การทบทวน
โดยสมัครใจระดับชาติเปนข้ันตอนสําคัญสําหรับประเทศไทย ในการติดตามความกาวหนาในความ
พยายาม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และชวยประเทศดวยการเสริมสรางความเขมแข็งในความ
พยายามในการดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และสรางความตระหนักรูของ
สาธารณชนและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางจากหลายภาคสวนของสังคมไทยเพื่อ
การบรรลุเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน   

ดังนั้น ในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจึงไดรับการจัดใหอยูลําดับท่ี 55 จาก 157 ประเทศ
ในดัชนีท่ีจัดต้ังข้ึน “เพื่อชวยใหประเทศตาง ๆ สามารถตรวจสอบไดวาพวกเขายืนอยูท่ีจุดใดในเรื่องท่ี
ปฏิบัติตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน” ประเทศไทยไดลงทุนอยางมากในการลดความยากจน 
(เปาหมายท่ี 1) และทําใหมั่นใจไดวามีการการเขาถึงน้ําสะอาดและสุขาภิบาล (เปาหมายท่ี 6) 
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อยางไรก็ตามยังมีความจําเปนตองดําเนินการอยางมุงมั่นและการมีสวนรวมใหมากข้ึนสําหรับประเทศ
ไทยท่ีจะบรรลุความกาวหนาอยางมีนัยสําคัญในทุกเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 การไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (Quality Education) 
 เปาหมายท่ี 4 การไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (Quality Education : Ensure inclusive 
and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) 
นับต้ังแตป พ.ศ.2543 เปนตนมา ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกมีความกาวหนาในการจัดบริการทาง
การศึกษาอยางถวนหนาเปนอยางมาก อัตราการไดรับการศึกษาในภาพรวมของประเทศท่ีกําลัง
พัฒนาเพิ่มข้ึนรอยละ 91 และในป พ.ศ.2558 จํานวนเด็กท่ัวโลกท่ีไมไดรับการศึกษาลดลงเกือบ
ครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้อัตราผูท่ีมีความสามารถในการอานออกเขียนไดยังเพิ่มข้ึนเปนอยางมาก เด็กหญิง
ไดเขาเรียนหนังสือมากข้ึนกวาเดิม  การท่ีจะใหมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และท่ัวถึงสําหรับทุกคนนั้น ได
ตอกย้ําความเช่ือท่ีวา การศึกษาเปนสวนหนึ่งของกลไกท่ีสําคัญท่ีสุดและอยูเหนือบทพิสูจนใด ๆ 
การศึกษาจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  เปาหมายนี้สรางความมั่นใจไดวาเด็กหญิงและเด็กชายทุกคน
จะสําเร็จการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายภายในป พ.ศ.2573 นอกจากนี้ยังมีเปาหมายในการเขาถึง
การฝกอบรมอาชีพในราคาท่ี เหมาะสม และอยางเทาเทียมกัน (สยาม อรุณศรีมรกต และ             
ยงยุทธ  วัชรดุลย, 2559)  

สําหรับประเทศไทย ไดกําหนดเปาหมายท่ี 4 เปนการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาท่ีมุงเนน
ในการสรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต โดยไดต้ังเปาหมายไว เพื่อเปนแนวดําเนินการ ดังนี ้

1. สรางหลักประกันวาเด็กชาย และเด็กหญิงทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นําไปสูผลลัพธทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายใน 
ป พ.ศ.2573  

2. สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา การดูแล และการจัด
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ ภายในป พ.ศ.2573 เพื่อใหเด็ก
เหลานั้นมีความพรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  

3. ใหชายและหญิงทุกคนเขาถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัย ท่ีมีราคาท่ีสามารถจายได และมีคุณภาพภายในป พ.ศ.2573 

4. เพิ่มจํานวนเยาวชนและผูใหญท่ีมีทักษะท่ีจําเปน รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ 
สําหรับการจางงาน การมีงานท่ีดี และการเปนผูประกอบการ ภายในป พ.ศ.2573  

5. ขจัดความเหล่ือมลํ้าทางเพศในการศึกษา และสรางหลักประกันวากลุมท่ีเปราะบางซึ่งรวมถึง   
ผูพิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเขาถึงการศึกษา และการฝกอาชีพทุกระดับอยางเทาเทียม ภายในป          
พ.ศ.2573  

6. สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญในสัดสวนสูง ท้ังชายและหญิง สามารถอาน
ออกเขียนไดและคํานวณได ภายในป พ.ศ.2573  

7. สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรู และทักษะท่ีจําเปนสําหรับสงเสริม        
การพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตท่ียั่งยืน       
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สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความ
รุนแรง การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และในสวนรวม    
ของวัฒนธรรมตอการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในป พ.ศ.2573  

โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้  
๑. สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษาท่ีออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และ 

เพศสภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ
มีประสิทธิผลสําหรับทุกคน  

๒. ขยายจํานวนทุนการศึกษาในท่ัวโลกท่ีใหสําหรับประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศ
พัฒนานอยท่ีสุด รัฐกําลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา ในการสมัครเขาศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝกอาชีพ และโปรแกรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ดานเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร ในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ ภายใน
ป พ.ศ.2563  

๓. เพิ่มจํานวนครูท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการดําเนินการผานทางความรวมมือระหวางประเทศ   
ในการฝกอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนานอยท่ีสุด และรัฐกําลัง
พัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป พ.ศ.2573  

สรุปไดวา ประเทศไทยไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาในเปาหมายท่ี 4 โดยกําหนดใหในป 
พ.ศ.2573 นั้น เปนปท่ีประเทศไทยตองพัฒนาใหเด็กและเยาวชนไทยไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
และมีความเหล่ือมลํ้ากันนอยท่ีสุด โดยยึดเปาหมายหลักท่ีกําหนดไวเปนสําคัญ 
 
การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา 

 ความหมายและความสําคัญของอาชีพ 
 กรมการจัดหางาน (2541) ระบุความหมายของการประกอบอาชีพ หมายถึง งานหรือ
ภาระหนาท่ีของมนุษย  ตองทําสม่ํ าเสมอหรือประจําตัวดวยความถนัด ความสนใจ ความรู
ความสามารถ ประสบการณ หรือการฝกฝนจนเช่ียวชาญโดยมีผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ไดแก 
ความพึงพอใจ  เงิน  การแลกเปล่ียน การไดรับการยกยองใหมีช่ือเสียง และการสรางเครือขายเพื่อน
ฝูงในสังคม 
 สมคิด  มิมมา (2556) ใหความหมายของคําวา “อาชีพ” (Occupation) หมายถึง การทํา
มาหากินจากการทํางาน หรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีกอใหเกิดผลผลิตและรายได เปนงานท่ีสุจริต ไมผิด
ศีลธรรม เปนท่ียอมรับของสังคม 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 

https://sites.google.com/


17 
 

2. ความสําคัญของอาชีพตอครอบครัว ครอบครัวเปนหนวยสังคมท่ีเล็กท่ีสุด  สมาชิกของ
ครอบครัวประกอบดวย พอ  แม  ลูก  ซึ่งมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอกัน เชน พอแมมีหนาท่ี 
เล้ียงดูลูกและใหการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ลูกมีหนาท่ีศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จ
การศึกษาแลวแสวงหาอาชีพ เพื่อหารายไดมาเล้ียงดูตนเอง พอ แม และทุกคนในครอบครัวใหมี  
ความเปนอยูท่ีดี 

3. ความสําคัญของอาชีพตอชุมชน ครอบครัวเปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม หากสมาชิก
แตละครอบครัวประกอบอาชีพท่ีสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย และมีอาชีพท่ีมั่นคง รายไดดี และ        
มีโอกาสกาวหนาภายในชุมชน ทําใหชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจของชุมชนเจริญรุงเรืองสามารถพึ่งพา
ตนเองได 

4. ความสําคัญของอาชีพตอประเทศชาติ เมื่อประชาชนในชาติมีการประกอบอาชีพ มีรายได
มาเล้ียงตนเองและครอบครัวทําใหอัตราการวางงานลดนอยลง ยอมเปนการแกไขปญหาสังคมใหกับ
รัฐบาล สภาพสังคมมีความเปนอยูท่ีดี  มีการใชทรัพยากรภายในชุมชน  รายไดเกิดการหมุนเวียน    
ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกาวหนา ผลจากการท่ีประชาชนประกอบอาชีพ มีงานทํา มีรายได
ชุมชนมีความเขาแข็งและชําระภาษีใหแกรัฐ เพื่อรัฐจะไดนําไปพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เชน การ
สรางถนน สะพาน เข่ือน โรงไฟฟา เปนตน การประกอบอาชีพของประชาชน ในชุมชนและ          
ในประเทศ จึงเปนการชวยพัฒนาประเทศชาติไดอีกทางหนึ่ง 

ธนัชพร  มีหมัน (https://pattarapornt.weebly.com/. 2561)  อธิบายความสําคัญของการ
ประกอบอาชีพ ไววา การประกอบอาชีพเปนท่ีมาของรายได  เพื่อนําไปใชจายในการดํารงชีวิต  ซึ่งจําเปนตอง 
อาศัยปจจัยส่ี  ไดแก  อาหาร  ท่ีอยูอาศัย  เครื่องนุงหม  และยารักษาโรค  ในอดีตส่ิงของตาง ๆ เหลานี้        
เปนหนาท่ีของพอแมเปนผูจัดหาใหแกสมาชิก  ดวยการผลิตข้ึนใชเองในครอบครัว  โดยไมจําเปนตองใชเงิน  
ซื้อหา  ปจจุบันการ ดํารงชีวิตในสังคมไดเปล่ียนแปลงไป  ประชาชนมีการศึกษามากข้ึน  ความรูท่ีไดรับจะเปน
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ  เพื่อใหมีรายไดมาซื้อปจจัยส่ีและส่ิงของอื่น ๆ ในการดํารงชีวิตและ             
สรางมาตรฐานท่ีดีใหแก ตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  อาชีพมีอยูมากมายควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพ  
ท่ีมีความถนัดและความสนใจ  สุจริต มีความมั่นคงในชีวิต และมีรายไดเพียงพอ  ความจําเปนของการประกอบ
อาชีพ  มีดังนี้  

1.  เพื่อตนเอง  เปนการประกอบอาชีพเพื่อใหไดเงินหรือรายไดมาจับจายใชสอยสําหรับการดําเนิน
ชีวิต  และตอบสนองความตองการของตนเอง  เชน  ซื้อเครื่องซักผา  เครื่องตัดหญา รถยนต  ฯลฯ  ซื้อส่ิง สราง
ความบันเทิงและการพักผอน  เชน  วิทย ุ โทรทัศน  วีดิทัศน ตลอดจนซื้อสินคาฟุมเฟอย  เชน  เครื่องประดับ
ราคาแพง  น้ําหอม  เครื่องสําอาง  เปนตน  

2.  เพี่อครอบครัว  ครอบครัวเปนหนวยสังคมท่ีเล็กท่ีสุด  สมาชิกของครอบครัวประกอบดวย 
พอ  แม  ลูก  ซึ่งมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอกัน  เชน  พอ แมมีหนาท่ีเล้ียงดูลูก และใหการศึกษา เพื่อ
ประกอบอาชีพในอนาคต  ลูกมีหนาท่ีศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา  แลวแสวงหาอาชีพ  เพื่อหารายได   
มาเล้ียงดูตนเอง  พอแม  และทุกคนในครอบครัว  ใหมีมาตรฐานความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

3.  เพื่อชุมชน ครอบครัวเปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม หากสมาชิกแตละครอบครัวประกอบ
อาชีพท่ีสุดจริตถูกตองตามกฎหมาย และมีอาชีพท่ีมั่นคง รายไดดี และมีโอกาสกาวหนาภายในชุมชน ทําให
ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจของชุมชนเจริญรุงเรืองสามารถพึ่งพาตนเองได 
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4.  เพื่อประเทศชาติ  เมื่อประชาชนในชาติมีการประกอบอาชีพ  มีรายไดมาเล้ียงตนเองและ 
ครอบครัว  ทําใหอัตราการวางงานลดนอยลง  ยอมเปนการแกไขปญหาสังคมใหกับรัฐบาล  สภาพสังคมมีความ
เปนอยูท่ีดี  มีการใชทรัพยากรภายในชุมชน  รายไดเกิดการหมุนเวียน  ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
กาวหนา  ผลจากการท่ีประชาชนประกอบอาชีพ  มีงานทํา  มีรายได  ชุมชนมีความเขาแข็งและชําระภาษี   
ใหแกรัฐ  เพื่อรัฐจะไดนําไปพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ   เชน  การสราง  สะพาน  เข่ือน  เปนตน การประกอบ
อาชีพของประชาชนในชุมชน และในประเทศ  จึงเปนการชวยพัฒนาประเทศชาติไดอีกทางหนึ่ง 

จรีลักษณ รัตนาพันธ (http://jareeluk.blogspot.com/. 2557) อธิบาย เกี่ยวกับความจําเปนและ
ความสําคัญของการมีอาชีพและการมีงานทํา ไววา การมีอาชีพ เปนส่ิงท่ีสําคัญในวิถีชีวิต และการดํารงชีพ    
ในปจจุบัน เพราะอาชีพเปนการสรางรายไดเพื่อเล้ียงชีพตนเองและครอบครัว อาชีพกอใหเกิดผลผลิต และ   
การบริการ ซึ่งสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคและท่ีสําคัญคือ อาชีพมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ     
ของประเทศชาติความสําคัญของอาชีพจึงเปนฟนเฟองสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน    
สงผลถึงความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ 

การจัดการเรียนรูเกี่ยวกับ “อาชีพ” จึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะในการจัดการเรียนรูในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนชวงเวลาในการเตรียมความพรอมของผูเรียนท่ีจะเลือกการประกอบอาชีพ         
ของตนเองตอไปในอนาคต ในท่ีนี้จะกลาวถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูการอาชีพใน 2 ประเด็น 
คือ  ความสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูการอาชีพในระดับบุคคล  และความสําคัญของการจัด
ประสบการณการเรียนรูการอาชีพในระดับครอบครัวและชุมชน ดังนี้ 

1. ความสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูสาระการอาชีพในระดับบุคคล ประกอบดวย 
 1.1 ความสําคัญของการจัดการเรียนรูการอาชีพท่ีมีตอผูเรียน การจัดการเรียนรูการอาชีพ       

มีความสําคัญตอผูเรียน ดังนี้ 
  - ทําใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของอาชีพ  ทําใหผูเรียนรูจัก

อาชีพตาง  ๆท่ีมีอยูโดยเฉพาะอาชีพในชุมชน 
  - ทําใหผู เรียนรูจักตนเองในดานของความสามารถและความสนใจในการประกอบ    

อาชีพในอนาคต 
  - ทําใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการทํางาน ไดแก มีทักษะในการทํางาน มีทักษะในการ

จัดการ การแกปญหา การทํางานรวมกับผูอื่นและมีทักษะในการแสวงหาความรู  
  - ทําใหผูเรียนเปนผูมีคุณธรรมท่ีจําเปนตองใชในการประกอบอาชีพ ไดแก มีความ

ซื่อสัตย มีความขยันอดทน มีความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ 
 1.2 ความสําคัญของการจัดการเรียนรูสาระการอาชีพท่ีมีตอผูปกครอง การจัดการเรียนรู     

การอาชีพมีความสําคัญตอผูปกครองนักเรียน ดังนี้ 
  - ทําใหผูปกครองไดทราบถึงพัฒนาการดานความสามารถในการทํางาน และความสนใจ

ในการประกอบอาชีพในอนาคตของผูบุตรหลานท่ีอยูในปกครอง ซึ่งเปนขอมูลสําคัญท่ีจะนําไปใชในการ
ตัดสินใจวางแผนอนาคตทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของบุตรหลานไดอยางดี 

  - ผูปกครองไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องงานอาชีพโดยทางออมจากการมีสวนรวมในการ
ชวยเหลือใหเกิดการเรียนรู และประเมินผลการเรียนรูของบุตรหลานตามท่ีโรงเรียนกําหนด เชน การประเมิน
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การปฏิบัติงานและประเมินช้ินงานของนักเรียน การรายงานพฤติกรรมการปฏิบัติตนในชวงท่ีนักเรียน          
อยูท่ีบาน เปนตน 

  - การจัดการเรียนรูการอาชีพของสถานศึกษาสวนใหญจะมีการขยายผลการจัดกิจกรรม 
สูผูปกครองและชุมชน ไดแก การจัดการฝกอาชีพในวันหยุดเสารอาทิตย เปนการใหบริการแกชุมชนท่ีทําให
ผูปกครองและบุคคลตางๆท่ีอยูในชุมชนมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและยังสามารถนําไปใช        
ในการประกอบอาชีพกอใหเกิดรายไดเสริม ซึ่งจะสงผลใหสถานภาพทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนดีข้ึนได      
อีกทางหนึ่ง 

  - การจัดการเรียนรูการอาชีพท่ีสถานศึกษาจัดข้ึนนั้น จะมีการใหผูเรียนไดเยี่ยมชมหรือ
สังเกตการปฏิบัติจากผูรูผูชํานาญในแตละสาขาอาชีพท่ีกําหนดไวในหลักสูตร การจัดประสบการณในลักษณะ
นี้นิยมเชิญภูมิปญญาทองถ่ินท่ีอยูในชุมชนเปนวิทยากรพิเศษใหความรูแกผูเรียนซึ่งอาจเปนผูปกครองนักเรียน
หรือบุคคลในชุมชน การจัดประสบการณเรียนรูลักษณะนี้จะกอใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวางผูปกครองกับ
ครูและผูบริหารโรงเรียน 

2. ความสําคัญของการจัดการเรียนรูการอาชีพในระดับครอบครัวและชุมชน การจัดประสบการณ   
การเรียนรูสาระการอาชีพ ระดับประถมศึกษามีความสําคัญตอครอบครัวและชุมชน ดังนี้ 

 2.1 ชวยสงเสริมสัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว การท่ีสถานศึกษาจัดใหผูเรียนทํา 
กิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพซึ่งจะตองมีการจัดเตรียมอุปกรณและฝกฝนปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนลงมือ
ปฏิบัติจริงซึ่งตองใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานนาน งานบางอยางตองทําท่ีบาน  เชน อาชีพดานการถักทอ 
การทําเครื่องประดับ ผูปกครองอาจมีสวนรวมในการฝกหัดใหบุตรหลานของตนท่ีบาน การไดอยูใกลชิดกันจะ
ทําใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพอแม ผูปกครองและนักเรียนใหมีมากยิ่งข้ึนได 

 2.2 ชวยใหบุคคลในชุมชนมีความรูท่ีจะนําไปใชในการประกอบอาชีพ  ซึ่งกอเกิดรายไดท่ีจะ 
นําไปใชในการดํารงชีวิตตอไป บุคคลในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอันเปนผลใหเกิดมั่นคงในทางเศรษฐกิจใน
ชุมชน 

 2.3 กอใหเกิดความเขมแข็งทางสังคมระหวางบุคคลท่ีอาศัยอยูในชุมชน การท่ีบุคคลมารวม   
รับความรู และฝกประสบการณดานอาชีพรวมกัน จะกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน มีความรักความสามัคคี
กันระหวางบุคคลในชุมชน   
 สรุปไดวา การมีอาชีพเปนส่ิงสําคัญในวิถีชีวิต และการดํารงชีพในปจจุบัน เพราะอาชีพเปน
การสรางรายไดเพื่อเล้ียงชีพตนเอง และครอบครัว อาชีพกอใหเกิดผลผลิตและการบริการ ซึ่ง
สนองตอบตอความตองการของผูบริโภค และท่ีสําคัญคือ อาชีพมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติ ความสําคัญของอาชีพจึงเปนฟนเฟองสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน 
สงผลถึงความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ 

 ประเภทของอาชีพ 
อาชีพตาง ๆ  ในประเทศไทยมีมากมายหลากหลายอาชีพ ซึ่งบุคคลสามารถจะเลือกประกอบอาชีพได

ตามความถนัดความตองการ ความชอบ และความสนใจ ไมวาจะเปนอาชีพประเภทใด จะเปนอาชีพอิสระ หรือ
อาชีพรับจาง  ถาหากเปนอาชีพท่ีสุจริตยอมจะทําใหเกิดรายไดมาสูตนเอง  และครอบครัว ถาบุคคลผูนั้น                      
มีความมุงมั่น ขยัน อดทน ตลอดจนมีความรู  ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ จะทําใหมองเห็นโอกาสในการ       
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เขาสูอาชีพ และพัฒนาอาชีพใหม  ๆใหเกิดอยูเสมอ  กัญญาณัฐ  จันทรเมืองไทย (https://sites.google.com/. 
2561) ไดแบงประเภทของอาชีพไว 2 ลักษณะดวยกัน ไดแก 

1.  แบงตามเนื้อหาของอาชีพ โดยยึดหลักการแบงตามเนื้อหาวิชาของ แตละอาชีพ ดังนี้ 
      1.1 เกษตรกร ประเทศต้ังอยูบนพื้นท่ี อันอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกการเล้ียงสัตว 
     1.2 อุตสาหกรรม คือกระบวนการนําวัตถุดิบ วัสดุ หรือสินคาบางชนิด มาแปลรูปเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
     1.3 อาชีพ พาณิชยกรรม คือ อาชีพท่ีเปนตัวกลางในการจําหนายสินคาและบริการตาง ๆ  
     1.4 อาชีพ คหกรรม คือ เปนอาชีพท่ีเกี่ยวเนื่องกับอาหาร การผลิตอาหาร 
 2. แบ งตามลักษณะของอาชีพ  ลักษณะการประกอบอาชีพในประเทศไทยสามารถแบ ง
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
    2.1 อาชีพราชการ ขาราชการเปนเจาหนาท่ีของรัฐ มีหนาท่ีใหบริการประชาชนใหไดรับความ
สะดวกสบายในดานตาง  ๆ
    2.2 อาชีพรับจาง หมายถึง อาชีพท่ีมีผูอื่นเปนเจาของกิจการโดยผูประกอบอาชีพเปนผูรับจาง
ทํางานให 
    2.3 อาชีพอิสระ คืออาชีพท่ีตองเปนผูประกอบการลงทุน ลงแรง และบริหารกิจการดวยตนเอง 
 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต (2556) ระบุถึงการแบงประเภทของงานอาชีพไว 2 ลักษณะ คือ 1) แบงตาม
ลักษณะเนื้อหาของวิชาชีพ และ 2) แบงตามลักษณะของการประกอบอาชีพ ซึ่งสรุปรายละเอียด ไดดังนี้ 
 1. การแบงอาชีพตามเนื้อหาของวิชาชีพ สามารถจัดกลุมอาชีพตามเนื้อหาวิชาของ อาชีพได           
6 ประเภท  ไดแก 
  1.1 อาชีพเกษตรกรรม (Agricultural Occupation) ถือเปนอาชีพหลักและเปนอาชีพท่ีสําคัญ
ของคนไทย เปนอาชีพท่ีเกี่ยวเนื่องกับการผลิต การจัดจําหนายสินคาและการบริการดานการเกษตร ผลผลิต
ทางการเกษตรนอกจากจะใชในการบริโภคแลว ยังใชเปนวัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรม  อาชีพ
เกษตรกรรมในประเทศไทย ไดแก การทํานา ทําไร ทําสวน และการเล้ียงสัตว 
  1.2 อาชีพอุตสาหกรรม (Industry Occupation) เปนอาชีพท่ีเกี่ยวกับการผลิตสินคา โดยการ
นําเอาวัตถุ วัตถุดิบ หรือสินคาบางชนิดมาแปรสภาพใหเกิดประโยชนตอผูใชมากข้ึน ในข้ันตอนของ
กระบวนการผลิตประกอบดวยปจจัยมากมาย ไดแก แรงงาน เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ ทุน อาคาร การบริหาร
จัดการ เปนตน  
  1.3 อาชีพพาณิชยกรรม และอาชีพบริการ (Commerce and Service Occupation) 
   - อาชีพพาณิชยกรรม คือ การประกอบอาชีพท่ีมีลักษณะการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
แลกเปล่ียนสินคาโดยใชเงินเปนตัวกลาง สวนใหญการดําเนินงานอยูในรูปแบบของการซื้อมาขายไป ผูประกอบ
อาชีพนี้จึงจัดวาเปนคนกลางท่ีทําหนาท่ีซื้อสินคาจากผูผลิต แลวนํามาขายตอใหกับผูบริโภค ไดแก การคา
ปลีกและการคาสง โดยจะจัดจําหนายในรูปแบบของการขายตรง หรือจัดจําหนายทางออม 
   - อาชีพบริการ  หมายถึง การประกอบอาชีพท่ีมีลักษณะการดําเนินงานเกี่ยวกับการทํา
ใหผูซื้อเกิดความพึงพอใจ การบริการอาจจะเปนสินคาท่ีมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 

https://sites.google.com/
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  1.4 อาชีพคหกรรม (Spill Smoke Occupation) หมายถึง กลุมของการประกอบอาชีพท่ีมี
ลักษณะการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารคาว หวาน และอาหารวาง ของไทยและตางประเทศ       
การเสริมสวย การตัดเย็บเส้ือผา เปนตน 
  1.5 อาชีพหัตกรรม (Handicraft Occupation) หมายถึง การประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวกับงานชาง
โดยใชมือผลิตช้ินงานเปนสวนใหญ ไดแก อาชีพจักสาน แกะสลัก ทอผาดวยมือ ทอเส่ือ เปนตน 
  1.6 อาชีพศิลปกรรม (Art Objectives Occupation) หมายถึงการประกอบอาชีพท่ีมีลักษณะ
การดําเนินงานเกี่ยวกับการแสดงออกของศิลปะในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การปน การวาดภาพ การเขียนแบบ 
การดนตรี การละคร การโฆษณา การถายภาพ เปนตน 
 2. การแบงอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพ สามารถจัดกลุมอาชีพตามลักษณะการประกอบ
อาชีพไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 2.1 อาชีพอิสระ (Freelance) หมายถึง อาชีพทุกประเภทท่ีผูประกอบอาชีพดําเนินการ      
ดวยตนเองแตเพียงผูเดียวหรือเปนกลุม เปนอาชีพท่ีไมตองใชคนมาก ถามีความจําเปนจะใชวิธีการจางคน          
มาชวยงานเปนครั้งคราว เจาของกิจกรรมจะเปนผูลงทุนและจัดจําหนายเอง คิดแผนงานและตัดสินใจ        
ดวยตนเองทุกเรื่อง 
 2.2 อาชีพรับจาง (Occupation work for) หมายถึง อาชีพท่ีรับจางทํางานใหกับผูวาจางโดย
ไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง หรือเงินเดือน  ลักษณะการทํางานรับจางสวนใหญทํางานในสถานประกอบการ
หรือโรงงาน อัตราการจางข้ึนอยูกับการกําหนดราคาของเจาของสถานประกอบการ หรือนายจาง ทํางานตาม
เวลาท่ีกําหนด การประกอบอาชีพรับจางมีขอดีตรงท่ีไมมีความเส่ียงเรื่องการลงทุน  
 2.3 อาชีพงานฝมือ (Craft Occupation) เปนอาชีพท่ีผูปฏิบัติงานจะตองใชประสบการณและ
ความชํานาญเฉพาะดาน ไดแก งานศิลปะ งานหัตกรรม และงานประติมากรรม  เปนตน 
 2.4 อาชีพรับราชการ (Government Servant Occupation) รวมถึงเจาหนาท่ีของรัฐ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เปนอาชีพท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานมุงเนนการใหบริการแกประชาชน  
 กลาวโดยสรุป อาชีพตาง ๆ ท่ีปรากฏในประเทศไทย สามารถแบงประเภทของอาชีพได 2 ประเภท
หลัก ๆ  ไดแก  การแบงอาชีพตามลักษณะเนื้อหาของวิชาชีพ  และการแบงอาชีพตามลักษณะของการประกอบ
วิชาชีพ  

 ทักษะท่ีจําเปนตอการทํางานอาชีพ 
 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต (2556) ระบุถึงทักษะในการทํางานวา เปนความสามารถท่ีตองใชในการทํางาน
ทุกอาชีพ เชน ทักษะการคํานวณ ทักษะการประกอบอาหาร ถาเราคนพบทักษะท่ีมีอยูในตัวเรา และสามารถ
นําทักษะมาใชใหเปนประโยชนตอการทํางานก็จะชวยใหเราประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ทักษะใน
การทํางานท่ีสําคัญ ไดแก 
 1. ทักษะการส่ือสาร สามารถพูดหรือแสดงกิริยาทาทางใหผูอื่นเขาใจได ใชถอยคําสุภาพเหมาะสมกับ
บุคคลและกาลเทศะ เปนนักฟงท่ีดี สามารถเขียนสรุปและนําเสนองานได 
 2. ทักษะการจัดการ สามารถคัดเลือกบุคคล จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณและ
เครื่องมือในการทํางานไดอยางเหมาะสม ทําใหการดําเนินการตาง  ๆสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 3. ทักษะดานงานเทคนิค สามารถนําเทคนิคตาง ๆ มาใชในการทํางาน ไดแก เทคนิคการซอมแซม
อุปกรณไฟฟา หรือคอมพิวเตอรไดเองโดยไมตองเรียกชาง ทําใหงานไมหยุดชะงัก สามารถดําเนินงานตอจน
แลวเสร็จและมีคุณภาพ 
 4. ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนํามาใชประโยชนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. ทักษะการแกปญหา สามารถแยกแยะปญหาตาง ๆ คนหาวิธีการแกไขและเลือกใชวิธีการ
แกปญหาอยางมีเหตุผล เพื่อใหทํางานไดสะดวกและประสบผลสําเร็จ 
 พุฒิพงษ  จันดาโชต (http://www.trueplookpanya.com/. 2561)  ไดสรุปทักษะท่ีจําเปนตอการ
ทํางานอาชีพ ไวดังนี้ 
 1. ทักษะกระบวนการทํางาน เปนการลงมือทําดวยตนเอง โดยมุงเนนฝกวิธีการทํางานตามข้ันตอน
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งมีข้ันตอนกระบวนการทํางาน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะหงาน เปนการศึกษาขอมูลเพื่อนํามาวางแผนในการทํางาน ไดแก 
ลักษณะของงาน คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน 
 ข้ันตอนท่ี 2 การวางแผนในการทํางาน เปนการกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการไวลวงหนาอยาง
คราว  ๆโดยอาศัยขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 มาใชประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
 ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติงานตามลําดับข้ันตอน เปนการลงมือตามแผนท่ีวางไว เพื่อใหงานสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค การลงมือทํางานในข้ันตอนนี้ตองมีการควบคุมดวย เพราะบางคนวางแผนไวอยางละเอียด แต
ไมไดปฏิบัติตาม ซึ่งอาจทําใหเกิดผลเสียตามมาได นอกจากนี้ควรตรวจสอบความกาวหนาของแผนดวย บาครั้ง
อาจมีการปรับเปล่ียนแผนเพื่อหลีกเล่ียงปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคิดมากอน 
 ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลการทํางาน สามารถประเมินไดท้ังกอนทํางาน ขณะทํางาน และ
หลังจากทํางานเสร็จแลว ซึ่งทําใหทราบวางานท่ีทําประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม ถาไม
สําเร็จมีสาเหตุมาจากอะไร และมีวิธีการปรับปรุงแกไขอยางไร  
 2. ทักษะกระบวนการแกปญหา มีข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1 การพิจารณาปญหา เปนการกําหนดปญหา สังเกต และทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหาท่ี
เกิดข้ึน โดยสังเกตลักษณะของปญหา และพยายามมองใหถูกจุด 
  2.2 การวิเคราะหปญหา โดยแยกแยะวาปญหาท่ีตองการแกไขนั้นมีสภาพเปนอยางไร แลว
รวบรวมขอมูลตาง ๆ  พิจารณาวา ขอมูลหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดมีเพียงพอท่ีจะแกปญหาหรือไม  
  2.3 การสรางทางเลือกในการแกปญหา หมายถึง การคิดแกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลายจน
สามารถแกปญหานั้น  ๆไดหรือไม 
 3. ทักษะการทํางานรวมกัน หมายถึง การทํางานรวมกับผูอื่นต้ังแตสองคนข้ึนไป โดยมีวัตถุประสงค 
หรือเปาหมายในการทํางานอยางเดียวกัน สมาชิกในกลุมรูจักหนาท่ีของตนเอง และยึดหลักของการทํางานเปน
กลุมเปนสําคัญ รวมท้ังการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี เพื่อการดําเนินงานตาง ๆ  ใหประสบผลสําเร็จ 
 4. ทักษะการแสวงหาความรู เปนวิธีการและกิจกรรมท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดศึกษาคนควาเพื่อนําไปใช
ประกอบการเรียนเนื้อหาตาง ๆ  หรือการทํางานอาชีพ เปนการพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา ทันสมัย และ
สามารถดํารงชีวิตอยูกับความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีไดอยางมีความสุข 
 5. ทักษะการจัดการ  เปนความพยายามของบุคคลท่ีจะจัดระบบงานและจัดระบบคน เพื่อใหไดผลงาน
สําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีข้ันตอน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
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  5.1 การต้ังเปาหมาย เปนการกําหนดส่ิงท่ีตองการไดรับจากการทํางานไวลวงหนา ซึ่งอาจเปน
เปาหมายระยะส้ัน ระยะยาว หรือเปาหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงได 
  5.2 การวิเคราะหทรัพยากร เปนการพิจารณาวา ทรัพยากรท่ีนํามาใชสามารถทําใหบรรลุ
เปาหมายท่ีต้ังไวหรือไม ทรัพยากรท่ีเปนปจจัยสําคัญของการจัดการมี 4 อยาง ซึ่งมักเรียกโดยยอวา 4M  
  5.3 การวางแผนและการกําหนดทรัพยากร เปนการกําหนดกิจกรรมไวลวงหนาวา จะตองทํา
อะไร ส่ิงใด อยางไร เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเหมาะสม และเกิดประโยชน
สูงสุด 
  5.4 การปฏิบัติตามแผนและการปรับแผน เปนการนําแนวทางปฏิบัติงานท่ีกําหนดมา
ดําเนินการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีต้ังไว หรือปรับเปล่ียนแผนท่ีวางไว เพื่อหลีกเล่ียงปญหา 
ท่ีจะเกิดข้ึน 
  5.5 การประเมินผล เปนการตรวจสอบเพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานของตนเองหรือของทีมงาน
บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  
 กลาวโดยสรุปไดวา ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการทํางานอาชีพมีอีกมากมาย ซึ่งสามารถเลือกนําไปใชให
เหมาะกับการทํางานอาชีพตาง ๆ ท่ีทํา ผูเรียนสามารถเลือกใชทักษะในการทํางานท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ
อาชีพท่ีตนเองเลือก และวางเปาหมายวาจะเลือกเปนอาชีพของตนเองในอนาคตได  

 ปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในงานอาชีพ  
 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต (2556) ไดสรุปถึงปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการประกอบอาชีพใหประสบ
ความสําเร็จ ผูประกอบอาชีพตองใหความสําคัญกับส่ิงตาง  ๆดังนี้ 
 1. การศึกษาวิเคราะหอาชีพท่ีตองการทํา เพื่อขอมูลท่ีได จะไดเปนประโยชนในการตัดสินใจเลือก
อาชีพใหเหมาะกับตัวเอง รวมถึงความเปนไปไดในการตัดสินใจเลือกอาชีพนั้น ๆ ส่ิงตาง ๆ ท่ีใชในการ
ประกอบการวิเคราะห เชน ลักษณะอาชีพ ลักษณะงาน ข้ันตอน การวางแผนการจัดการ  สภาพแวดลอม 
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ สภาพการจางหรือสภาพการประกอบอาชีพ รวมถึงความกาวหนาในการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ  ดวย 
 2. การวิเคราะหตนเองเกี่ยวกับงานอาชีพ  เปนการมองอยางรูจัก และเขาใจตนเองในการหางานทํา   
รูวาตนเองมีความรู ความสามารถ มีทักษะ ความสนใจ และมีบุคลิกภาพเปนอยางไร เหมาะสมกับอาชีพท่ี
ตนเองจะทํามากนอยแคไหน 
 3. ทักษะในการทํางาน ซึ่งเปนความสามารถท่ีตองใชในการทํางานทุกอาชีพ เชน ทักษะในการคิด
คํานวณ ทักษะการประกอบอาหาร ทักษะในการเลนดนตรี หรือทักษะอื่น ๆ ท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ  
นั้น ๆ  ถาเราคนพบทักษะท่ีมีอยูในตัวเรา และสามารถนําทักษะมาใชใหเปนประโยชนตอการทํางาน ก็จะชวย
ใหเราประสบความสําเร็จในการทํางาน หรือการประกอบอาชีพนั้น 
 4. ความถนัดหรือความสามารถพิเศษ หมายถึง ศักยภาพท่ีมีอยูในตัวบุคคล เปนพรสวรรคท่ีส่ังสมมา
จากประสบการณ หรือเกิดข้ึนจากการศึกษาคนควา ความถนัด  หรือความสามารถพิเศษเหลานี้ ผูท่ีรูจัก 
ตนเองดี ควรนํามาใชใหเกิดประโยชนในการประกอบอาชีพ 
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 ณัฐยา  ตนสมรส และคณะ (https://sites.google.com/. 2561) ไดสรุปถึงปจจัยในการประกอบ
อาชีพใหประสบความสําเร็จ ตองอาศัยปจจัย 3 ประการ ไดแก  
 1. ทุน  ควรมีการวางแผนการดําเนินธุรกิจไวลวงหนา เพื่อท่ีจะไดทราบวาตองใชเงินทุนเทาใด จะหา
แหลงเงินทุนท่ีใด เพื่อวางแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได 
 2. ความรู  ตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ การฝกอบรมจากสถาบันดานอาชีพ หรือการทํางาน
เปนทีม เกิดความชํานาญ ประสบการณในการทํางานได 
 3. การจัดการ  มีการคัดเลือกตัวบุคคลท่ีจะมารวมคิดรวมทํางาน และรวมลงทุน เครื่องมือ เครื่องใช 
และการจัดระบบการทํางานใหเหมาะสมกับธุรกิจท่ีจะดําเนินการ  
 นอกจากนี้ กัญญาณัฐ  จันทรเมืองไทย (https://sites.google.com/. 2561) ไดกลาวถึงปจจัยท่ี
เปนคุณลักษณะของผูท่ีจะประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ ควรมีคุณลักษณะในตัวเอง  ดังนี้ 
 1. ความเช่ือมั่นในตนเอง หรือความสามารถของตนเอง มีความเปนอิสระและรูจักพึ่งตนเอง 
มีความมั่นใจ เขมแข็งและเด็ดเด่ียว เช่ือมั่นวาจะเอาชนะส่ิงตาง ๆ ท่ีจะเปนอุปสรรคในการทํางาน 
และไมประมาทในความสามารถของตนเอง 
 2. มีวิสัยทัศนกวางไกลในการทํางาน สามารถวิเคราะหเหตุการณในอนาคตไดและรูจัก
เตรียมความพรอมรับเหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวางการประกอบอาชีพ 
 3. มีความรับผิดชอบ ตองานท่ีทํา หรือมอบหมายใหผูอื่นทํา และจะดูแลจนงานสําเร็จตาม
เปาหมาย  
 4. มีความกระตือรือรน ไมหยุดนิ่งตอการทํางาน ทํางานทุกอยางโดยไมหลีกเล่ียงงาน 
 5. ใฝหาความรูเพิ่มเติมในงานหรืออาชีพท่ีทําอยูสม่ําเสมอ เพื่อท่ีจะนํามาปรับใชในการ
ประกอบอาชีพนั้น ใหประสบความสําเร็จตลอดไป 
 6. การกลาท่ีจะตัดสินใจและมีความมานะพยายาม หนักแนนไมหวั่นไหว เช่ือมั่นในตนเองกับ
งานท่ีทํา มีความพยายามทุมเทในการทํางาน  
 7. ความสามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม ตองรูจักการปรับตัวตามสภาพแวดลอม มากกวา
ปลอยใหทุกอยางเปนไปตามยถากรรม หรือข้ึนอยูกับโชคหรือดวง 
 8. รูจักประมาณตนเอง ไมทําส่ิงท่ีเกินตัวในการทําธุรกิจควรเริ่มจากธุรกิจเล็ก ๆ กอน และ
เมื่อกิจการเจริญรุงเรืองแลวคอยขยายเพิ่มทุนออกไปจึงจะประสบความสําเร็จ 
 9. ประหยัด การดําเนินงานในระยะส้ัน ยังจะไมทันเห็นผล ผูประกอบการจะตองรูจัก
ประหยัดและอดออม ตองรูจักหักหามใจในชวงท่ีธุรกิจอยูในชวงต้ังตัว และตองดําเนินธุรกิจตอไปใน
ระยะยาวจนกวาจะบรรลุเปาหมาย 
 10. ความซื่อสัตย ตองมีความซื่อสัตยตอลูกคาและหุนสวน และตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง
และครอบครัว 
 สรุปไดวาปจจัยท่ีสงเสริมใหการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จนั้น มองโดยภาพรวมแลว
สามารถแบงไดออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) ปจจัยท่ีเปนเทคนิควิธีการทํางาน และ 2) ปจจัยท่ีเปน
คุณลักษณะของผูประกอบอาชีพ ซึ่งผูท่ีจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ไมวาจะเปน
อาชีพท่ีเปนลูกจางหรือขาราชการ หรืออาชีพท่ีเปนธุรกิจของตนเองก็ตาม ผูประกอบอาชีพตองมีและ
ปฏิบัติ การประกอบอาชีพจึงจะประสบความสําเรจ็แนนอน 
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การประกอบอาชีพของประชากรในจังหวัดเชียงราย 
  จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดท่ีอยูเหนือสุดของประเทศไทย เปนประตูไปสูลุมแมน้ําโขง
ตอนบน หรือเขตส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ เปนเมืองหนาดานท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน      
2 ประเทศดวยกัน คือ ประเทศพมา และประเทศลาว จังหวัดเชียงรายมีลักษณะพื้นท่ีสวนใหญ     
เปนภูเขาสูง และปาไม และมีท่ีราบเปนหยอม ๆ ในหุบเขาและท่ีราบ และมีลุมน้ําท่ีสําคัญ 7 สาย  
สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไปจะข้ึนอยูกับเกษตรกรรมเปนหลัก ประชาชนสวนใหญมีอาชีพทางการเกษตร 
มีท้ังการเพาะปลูกและการเล้ียงสัตว และมีธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาการเกษตรเพื่อสงออก    
อยูดวย นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกจังหวัดหนึ่ ง สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย (2559) ไดระบุถึงเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพของประชากร    
ในจังหวัดเชียงรายไววา  ประชากรของจังหวัดเชียงราย จะประกอบอาชีพภาคการเกษตรเปน     
สวนใหญ โดยมีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญอยูหลายชนิด ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเล้ียงสัตว    
ถ่ัวเหลือง ขิง กระเทียม ลําไย ล้ินจ่ี สมโอ สับปะรด สมเขียวหวาน ชา กาแฟ ไมดอก ไมประดับ 
ตลอดจนพืชผักตาง ๆ ขณะท่ีสัตวเศรษฐกิจ ก็มีการเล้ียงสัตวขนาดใหญและขนาดเล็ก โดยมากจะเปน
ลักษณะสรางรายไดเสริมนอกเหนือจากอาชีพการเพาะปลูก ไดแก การเล้ียงโคนม โคเนื้อ กระบือ 
สุกร ไกพื้นเมือง ไกเนื้อ ไกไข  สวนทางดานการประมง จะมีการเล้ียงปลานิลเปนจํานวนมาก มีการ
ประมงน้ําจืด และการจับสัตวน้ําจากแหลงน้ํ าธรรมชาติ ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีเปนรองจากอาชีพ
เกษตรกรรม  

 การผลิตภาคการเกษตร 
 การผลิตสาขาเกษตรกรรม ประกอบดวยกิจกรรม 3 ประเภท ไดแก กิจกรรมดานพืช  
กิจกรรมดานปศุสัตว และกิจกรรมดานการประมง 
 1. กิจกรรมดานพืช  พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงราย ประกอบดวย ขาว ขาวโพด
เล้ียงสัตว ถ่ัวเหลือง ลําไย ล้ินจ่ี ยางพารา และพืชผัก นอกจากนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจท่ีจังหวัดมุงพัฒนา
ใหเปนพืชเศรษฐกิจเฉพาะถ่ิน ไดแก ชา กาแฟ สับปะรด เปนตน   

เชียงรายเปนจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูกชามากท่ีสุดของประเทศ และในป พ.ศ.2547 จังหวัด
เชียงรายไดกําหนดใหชาเปนพืชยุทธศาสตรหลัก โดยสงเสริมใหมีการปลูกชาเพิ่มมากข้ึนเพื่อทดแทน
พืชอื่น ๆ ท่ีใหผลตอบแทนตํ่า และผลักดันใหจังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางการผลิตชาพันธุดีของ
ประเทศ พันธุท่ีปลูก ไดแก ชาอัสสัม ซึ่งเปนพันธุ ด้ังเดิม และชาจีน ท่ีเริ่มนิยมปลูก เนื่องจากให
ผลตอบแทนสูง และเปนท่ีตองการของตลาด แหลงผลิตท่ีสําคัญอยูในเขตอําเภอแมฟาหลวง  อําเภอ
แมสรวย และอําเภอเวียงปาเปา  สวนพืชเศรษฐกิจใหมท่ีมีลักษณะเฉพาะถ่ินอีกชนิดหนึ่งท่ีข้ึนช่ือของ
จังหวัดเชียงราย ไดแก กาแฟ เนื่องจากมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดตางประเทศ โดยมี
แหลงผลิตท่ีสําคัญอยูในเขตอําเภอแมสรวย  อําเภอแมฟาหลวง  อําเภอเมือง และอําเภอแมสาย  

2. กิจกรรมดานปศุสัตว ประกอบดวยสัตวเล้ียงท่ีสําคัญ คือ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร   และไก  
3. กิจกรรมดานการประมง ประกอบดวยการจับสัตวน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติ การเพาะเล้ียงสัตว  

น้ําจืด (กุงกามกราม ปลา และกบ) การเพาะพันธุสัตวน้ํา เปนตน 
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การผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Chiangrai Travel (http://sites.google.com/. 2557) ได ระบุ ว า การผลิตภาคอุตสาหกรรม       

ของจังหวัดเชียงราย สวนใหญเปนอุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีขาว กิจการบมใบชา บมใบยาสูบ อบเมล็ดพืช)  
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนกิจการกอสราง โดยอําเภอ 
เมืองเชียงราย มีโรงงานต้ังอยูมากท่ีสุด  รองลงมาคือ อําเภอแมจัน และอําเภอแมสาย    

สวนอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 3 อันดับแรกของจังหวัดเชียงราย ไดแก 
1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบดวยการผลิตขาว ขาวโพดเล้ียงสัตว ถ่ัวเหลือง ขิง กระเทียม 

ลําไย ล้ินจ่ี สับปะรด เปนหลัก  รองลงมา ไดแก โรงอบเมล็ดพืช และผลผลิตทางการเกษตร โรงงานขิงดอง  
2. อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบดวยการทําอิฐ  ทอ  ผลิตภัณฑจากซีเมนต และคอนกรีตผสมเสร็จ  
3. อุตสาหกรรมอื่น  ๆประกอบดวยกิจการเกี่ยวกับหองเย็น กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ดิน ทรายท่ีใช

ในการกอสราง กิจการเกี่ยวกับยาสูบ เปนตน 

การคาชายแดน 
จากท่ีต้ังของจังหวัดเชียงรายท่ีเปนเมืองชายแดนดานทิศเหนือ จึงมีจุดเดนทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะ  

แกการเปนศูนยกลางเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน (GMS) ซึ่งประกอบดวย
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต)  สหภาพพมา และ สปป.ลาว  นอกจากเปนจังหวัดชายแดนแลว  
เชียงรายยังมีโครงสรางพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักธุรกิจ และนักทองเท่ียว อาทิ 
ทาอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงราย  เสนทางคมนาคมทางบกเช่ือมโยงโครงขายทางหลวงภาคเหนือตอนบน 
และยังเช่ือมโยงไปยังประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบนไดถึง 2 เสนทาง คือ เสนทาง R3A ไทย ลาว จีน 
และเสนทาง R3B ไทย พมา จีน  การคมนาคมทางน้ํา ท้ังดานการขนสงและการเดินทางโดยใชแมน้ําโขง         
ในจังหวัดเชียงรายมีทาเทียบเรือท่ีอําเภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของ  ซึ่งระบบสาธารณูปโภคเหลานี้ถือเปน
ปจจัยสําคัญท่ีเอื้อตอการคาชายแดน การขนสงสินคาท้ังในประเทศ และตางประเทศ ตลอดจนการทองเท่ียว  
ท่ีเช่ือมโยงภาคเหนือตอนบนกับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และตอไปยังประเทศจีนอีกดวย  (Chiangrai Travel.  
http://sites.google.com/. 2557)        

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
สําหรับจังหวัดเชียงรายไดถูกกําหนดใหเปนพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะท่ี 2 ซึ่งมีพื้นท่ีท่ี

กําหนด จํานวน 21 ตําบล ใน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอแมสาย 8 ตําบล  อําเภอเชียงแสน 6 ตําบล และอําเภอ
เชียงของ 7 ตําบล   

 
 
 
 
 
 
 
  

http://sites.google.com/
http://sites.google.com/
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แผนภาพท่ี 3 แสดงพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย 
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย, 2559) 

 ท้ังนี้ จังหวัดเชียงรายไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอแมสาย  
อําเภอเชียงแสน  และอําเภอเชียงของ ท่ีไดกําหนดบทบาทของแตละพื้นท่ีไว ดังนี้ 
 1. อําเภอแมสาย เปนตลาดชายแดนไทย – พมา และเสนทางทองเท่ียวเช่ือมมัณฑเลย 
 2. อําเภอเชียงแสน เปนทาเรือสูจีนตะวันตก และการทองเท่ียวสามเหล่ียมทองคํา 
 3. อําเภอเชียงของ เปนประตูการคาสูจีนตะวันตก และเสนทางการทองเท่ียวเช่ือมตอกับ 
หลวงพระบาง 
 จึงทําใหเสนทาง R3A ท่ีเช่ือมระหวางประเทศไทย (เชียงราย – เชียงของ) ไปยัง สปป.ลาว 
(บอแกว-เวียงภูภา-หลวงน้ําทา-บอเต็น) และเขาสูประเทศจีนทางตอนใต (บอหาน-เชียงรุง-คุณหมิง) 
รวมระยะทาง ประมาณ 1,200 กิโลเมตร และ R3B ท่ีเช่ือมระหวางประเทศไทย (เชียงราย-แมสาย) 
ไปยัง สหภาพพมา (ทาข้ีเหล็ก-เชียงตุง) และเขาสูประเทศจีนท่ี ตาล๊ัว กอนเช่ือมโยงกับเสนทาง R3A 
ท่ีเชียงรุงและคุณหมิง รวมระยะทางจากแมสาย ถึงเชียงรุงประมาณ 380 กิโลเมตร ซึ่งมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการกระจายสินคาตลอดจนการกําหนดใหเปนเสนทางดานการทองเท่ียว โดยจุดเดนของ
เสนทาง 2 สายนี้ คือ  
 - R3A ใชระยะเวลาในการขนสงส้ันกวาการขนสงทางเรือ เหมาะแกการขนสงสินคาเกษตร   
ท่ีมีอายุการเก็บรักษาส้ัน  
 - R3B ไดรับความนิยมในดานการเปนเสนทางการทองเท่ียวเสนทางเชียงราย-แมสาย-   
เชียงตุง-เมืองลา-เชียงรุง-คุณหมิง 
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 แผนภาพท่ี 4 แสดงเสนทางการคมนาคม R3A และ R3B ท่ีติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย, 2559) 

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพของประชากรของ
จังหวัดเชียงราย มีหลากหลายรูปแบบ โดยมีการประกอบอาชีพหลัก ไดแก อาชีพเกษตรกรรม 
นอกจากนั้นก็มีอาชีพการเล้ียงสัตว  การประมง และการอุตสาหกรรม ซึ่งการอุตสาหกรรมสวนใหญ
จะเปนการอุตสาหกรรมท่ีเนนไปในทางอุตสาหกรรมการเกษตรเปนหลัก  และนอกจากนี้ในปจจุบันท่ี
เปนท่ีนาสนใจก็คือ เชียงรายไดมุงเนนไปทางอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และเชียงรายไดถูกกําหนดให
เปนพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีสามารถเช่ือมตอกับประเทศเพื่อนบานไดถึง 2 ประเทศ และ
สามารถท่ีจะเดินทางเช่ือมตอไปยังประเทศจีนได โดยมีเสนทางท่ีเช่ือมตอ และใชในการขนสงสินคา 
และการทองเท่ียวไดอีกดวย 
 
ขอบเขตและแนวปฏิบัติการดําเนินโครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นท่ี   
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายของสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา SDG 4 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  
 การดําเนินโครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นท่ีเพื่อสนับสนุน      
การขับเคล่ือนเปาหมายของสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา SDG 4 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนกิจกรรมท่ี
สนับสนุนการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ี (SDG 4 LAB) 6 
จังหวัดนํารอง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดขอบเขตและแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการ ดังนี ้

 ความเปนมาของโครงการ 
 1. หลักการและเหตุผล 
  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เปน
วาระการพัฒนาระยะ 15 ป (ค.ศ.2016-2030/พ.ศ.2559-2573) ท่ีผูนําประเทศสมาชิก
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สหประชาชาติ จํานวน 193 ประเทศรวมท้ังประเทศไทย ไดรวมกันลงนามคํารับรองพันธะสัญญา
ทางการเมืองระ ดับ ผูนํ า ใน เอกสาร “Transforming Our World : The 2030 Agenda for 
Sustainable Development” เปนการยืนยันเจตนารมณและการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของโลกดานตาง ๆ ใน 15 ปขางหนารวมกัน เพื่อผลักดันและขับเคล่ือนการแกไขปญหาในทุกมิติ
รวมท้ังสานตอภารกิจท่ียังไมบรรลุผลสําเร็จภายใตเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals : MDGs) (ค.ศ.2000-2015) ประกอบดวยเปาหมาย 17 ขอ (Goals) ท่ี
ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดลอม ซึ่งเปน 3 เสาหลักดานการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โดยเฉพาะเปาหมายหลักท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและ
เทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 10 เปาหมาย (Target) ท่ีมุง
พัฒนาและแกไขโจทยการพัฒนาการศึกษาของโลก ท้ังโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และ
ปจจัยท่ีสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพทุกมิติ ทุกระดับ ทุกประเภท อยางครอบคลุม 
ท่ัวถึง และเทาเทียม 
 รัฐบาลไทยไดกําหนดกลไกการขับเคล่ือนเป าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน ในรูปแบบ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ปลัดกระทรวง ผูแทน
สวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ รวมเปนกรรมการ โดยมีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) เปนฝายเลขานุการ และไดมอบหมายใหมีหนวยงานรับผิดชอบแตละเปาหมาย 
ท้ัง 17 เปาหมายหลัก ต้ังปป พ.ศ.2559 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลักในการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายหลักท่ี 4 สรางหลักประกันวา
ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอด
ชีวิต (SDG 4) ท้ังนี้ กพย. ใหความสําคัญกับการขับเคล่ือนเปาหมายระดับประเทศและระดับพื้นท่ี 
และขับเคล่ือนและดําเนินการตามประเด็น บริบท ความพรอมของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ใน
พื้นท่ี เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนจากระดับพื้นท่ี 
 ดวยเหตุนี้ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะฝายเลขานุการ
หนวยงานหลักในการดําเนินการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา  (SDG 4) รวมกับภาคี
เครือขายท่ีเกี่ยวของทางการศึกษา จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ดานการศึกษาสูระดับพื้นท่ี (Localizing SDG 4) ใหสอดคลองกับความแตกตางหลากหลายของบริบททาง
การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงไดดําเนินโครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
ระดับพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนเปาหมายของสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา 
SDG 4 ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยไดดําเนินการสรางการรับรู ความเขาใจในการขับเคล่ือนเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา รวมกับสํานักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค  สํานักบูรณาการยุทธศาสตร
การศึกษา สป. โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs Move) และวิสาหกิจเพื่อ
สังคมดานการศึกษา และไดคัดเลือกจังหวัดนํารองเพื่อขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาใน
ระดับพื้นท่ี (SDG 4 Lab) จํานวน 6 จังหวัด ไดแก เชียงราย  อุดรธานี  ลพบุรี  ปราจีนบุรี  สตูล  และปตตานี 
ซึ่งไดกําหนดแผนการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ี   6 จังหวัดนํารอง และ
ขับเคล่ือนตามแผนดังกลาวในระดับพื้นท่ีอยางเขมขน ในปงบประมาณ       พ.ศ.2563  ในการนี้ เพื่อให
ดําเนินการโครงการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความตอเนื่อง จึงไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูล
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และระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนเปาหมายของสหประชาชาติวาดวย      
การพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา SDG 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยหนึ่งในกิจกรรมสําคัญของ
โครงการ มุงเนนใหมีการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาในระดับพื้นท่ี (SDG 4 Lab) 
โดยเฉพาะ 6 จังหวัดนํารอง เพื่อใหจังหวัดนํารองมีขอมูลสถานการณ แผนการขับเคล่ือนโครงการท่ีสอดคลอง
กับบริบทพื้นท่ีภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา ตลอดจนใหมีกลไกการประเมินผลระดับ
พื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (SDG 4) ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการกําหนดนโยบาย มาตรการ และการดําเนินการระดับพื้นท่ีท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมและบริบทความ
จําเปนของแตละพื้นท่ีอยางเปนระบบ ตอเนื่อง โดยอาศัยหนวยงานในระดับจังหวัดเปนฐานในการดําเนินการ
แตละพื้นท่ี  จึงเห็นควรกําหนดขอบเขตและแนวปฏิบัติการดําเนินโครงการฯ กิจกรรมยอยท่ี 2.1 สนับสนุน
การขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ี (SDG 4 Lab) 6 จังหวัดนํารอง เพื่อให
การดําเนินกิจกรรมของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 6 จังหวัด ไดแก เชียงราย  อุดรธานี  ลพบุรี  
ปราจีนบุรี  สตูล  และปตตานี  ในฐานะจังหวัดนํารองการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการท่ีไดกําหนดไว  
โดยมีแนวทางการดําเนินกิจกรรมฯ ท่ีไดประมวลจากการประชุมปฏิบัติการ จัดทําแผนการขับเคล่ือนเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาในระดับพื้นท่ี (SDG 4 Lab) 6 จังหวัดนํารองในระหวางวันท่ี 13-14 
มกราคม 2563 รวมท้ังใหสอดรับกับสถานการณปจจุบันท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีสงผลใหมีขอจํากัดท้ังการประชุมท่ีไมสามารถดําเนินการไดโดยปกติ  
ตลอดจนการเล่ือนการเปดภาคเรียนของสถานศึกษาทุกระดับ 
 2. วัตถุประสงคของโครงการ 
  2.1 เพื่อจัดทําแผนการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับ
พื้นท่ี (SDG 4 Lab) 6 จังหวัดนํารอง 
  2.2 เพื่อขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ี (SDG 4 Lab) 
6 จังหวัดนํารอง ตามบริบทและความตองการของพื้นท่ี 
 3. ตัวช้ีวัดและเปาหมายของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ป 2563 
ตัวช้ี วัดหลัก : จํานวนจังหวัดนํารองท่ีดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนการ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ี (SDG 4 Lab) 
ตามมาตรการ แผนงาน โครงการเพื่อการแกไขปญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด และดานอื่น ๆ ตามความตองการของพื้นท่ี 

6 จังหวัด 

ตัวช้ีวัดยอย :   
3.1 จังหวัดนํารองมีแผนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนดานการศึกษา
ระดับพื้นท่ี (SDG 4 Lab) ท่ีมีการกําหนดมาตรการ แผนงาน โครงการเพื่อการ
แกปญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและดานอ่ืน ๆ 
ตามความตองการของพื้นท่ี 

6 จังหวัด 
(จังหวัดละ 1 แผน) 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ป 2563 
3.2 จํานวนจังหวัดท่ีมีการดําเนินโครงการเพื่อการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ี (SDG 4 Lab) ท่ีสอดคลองกับบริบทความ
ตองการของพื้นท่ี และตอบสนองตอเปาประสงคภายใตเปาหมายหลักท่ี 4 ได
อยางนอย 1 เปาหมายจาก 10 เปาหมาย 

6 จังหวัด 
(อยางนอยจังหวัดละ  

1 โครงการ) 

3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนดานการศึกษาระดับ
พื้นท่ี SDG 4 Lab) 6 จังหวัดนํารอง 

ภาพรวม 1 ฉบับ 6 
จังหวัด 

(จังหวัดละ 1 แผน 

 ขอบเขตการดําเนินงาน 
 1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.1 การกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน พรอมแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการฯ 
ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดท่ีเปนจังหวัดนํารอง 6 จังหวัด 
  1.2 การช้ีแจงทําความเขาใจการดําเนินโครงการใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 6 
จังหวัดนํารองผานชองทางการส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณ 
  1.3 การจัด/อํานวยการใหมีทีมวิชาการสนับสนุน ใหคําปรึกษา ช้ีแนะ และ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการแกสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดท่ีเปนจังหวัดนํารอง        
6 จังหวัด ผานชองทางการส่ือสารรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณ 
  1.4 การประสาน กํากับ และติดตามผลการดําเนินงาน และผลการใชจาย
งบประมาณของโครงการฯ รวมท้ังปญหา อุปสรรคของการดําเนินโครงการของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเปนรายไตรมาส นําเสนอผูบริหาร 
  1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการฯ ภาพรวม นําเสนอผูบริหาร และเผยแพร 
ส่ือสารใหหนวยงานและภาคสวนท่ีเกี่ยวของระดับประเทศและระดับนานาชาติ (ถามี) 
 2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 6 จังหวัดนํารอง ไดแก เชียงราย อุดรธานี ลพบุรี ปราจีนบุรี 
สตูล และปตตานี (กระจาย 6 ภาค ยึดหลักการแบงภาค ตามแนวนโยบายรัฐบาลท่ีคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)  กําหนด) 
 2.1 การจัดทําแผนการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ี 
(SDG 4 Lab) ประกอบดวย 
  2.1.1 ขอมูลพื้นฐาน/ขอมูลสารสนเทศระดับจังหวัดตามกรอบเปาหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืนดานการศึกษา 
  2.1.2 ปญหา อุปสรรคและความทาทายดานการศึกษาในระดับจังหวัด ผานกรอบ
มุมมองของเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา 
  2.1.3 การกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ สําคัญ (Objective Key Result : 
OKRs) ของเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ีจังหวัด 3 ระยะ ไดแก ระยะส้ัน :
พ.ศ.2563 ระยะกลาง : พ.ศ.2564-2568 และระยะยาว : พ.ศ.2570-2573  
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  2.1.4 โครงการสําคัญในการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี ระยะส้ัน :พ.ศ.2563 ระยะกลาง : พ.ศ.2564-2568 และ    
ระยะยาว : พ.ศ.2570-2573   
  2.1.5 ขอเสนอโครงการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับ
พื้นท่ี (SDG 4 Lab) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีสอดคลองกับบริบทความตองการของพื้นท่ี 
และตอบสนองตอเปาประสงคภายใตเปาหมายหลักท่ี 4 ไดอยางนอย 1 เปาหมาย จาก 10 
เปาหมาย 
  2.1.6 ขอเสนอโครงการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับ
พื้นท่ี (SDG 4 Lab) ระยะกลาง : พ.ศ.2564-2568 และระยะยาว : พ.ศ.2570-2573 ท่ี
สอดคลองกับบริบทและความตองการของพื้นท่ี และตอบสนองตอเปาหมายภายใตเปาหมายหลักท่ี 4 
(ไมจํากัดจํานวนโครงการ) โดย 
  - ขอเสนอโครงการฯ ระยะกลาง : พ.ศ.2564-2568 ตองมีโครงการท่ีสอดคลอง
อยางนอย 3 เปาหมาย จาก 10 เปาหมาย โดยโครงการหนึ่งอาจตอบสนองตอเปาหมายภายใต
เปาหมายหลักท่ี 4 ไดหลายเปาหมาย 
  - ขอเสนอโครงการ ฯ ระยะยาว : พ.ศ.2570-2573 ตองมีโครงการท่ีสอดคลอง
อยางนอย 5 เปาหมายจาก 10 เปาหมาย โดยโครงการหนึ่งอาจตอบสนองตอเปาหมายภายใต
เปาหมายหลักท่ี 4 ไดหลายเปาหมาย 
 2.2 การดําเนินการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ี SDG 4 
Lab) ผานโครงการท่ีจังหวัดไดเสนอตามแผนขอ 2.1 อยางนอย 1 โครงการ ท่ีสอดคลองกับบริบท
ความตองการของพื้นท่ี และตอบสนองตอเปาประสงคภายใตเปาหมายหลักท่ี 4 ไดอยางนอย         
1 เปาหมายจาก 10 เปาหมาย 
 2.3 ส่ือสาร รณรงคการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ี 
(SDG 4 Lab) ผานชองทางการส่ือสารตาง ๆ 
 2.4 ติดตามและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 2.5 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของโครงการภาพรวม และสนับสนุนขอมูลท่ีเกี่ยวของ  

แนวปฏิบัติ 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  กิจกรรมท่ี 1 การจัดทําแผนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา
ระดับพื้นท่ี (SDG 4 Lab) จังหวัด..... 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. แตงต้ังคณะทํางาน โดยมีผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับพื้นท่ีรวมเปนคณะทํางาน 
 2. จัดทําแผนการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (SDG 4 Lab) 
จังหวัด ...โดยขอใหนําขอมูลท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไดจัดทําไวเบ้ืองตนแลวในคราวประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ี (SDG 4 
Lab) 6 จังหวัดนํารอง ระหวางวันท่ี 13-14 มกราคม 2563 มาพิจารณาทบทวนและจัดทําขอมูล
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ใหครบถวนตามกรอบโครงสรางหัวขอในการจัดทําแผนการขับเคล่ือนฯ ของแตละจังหวัด 
ประกอบดวย 
 2.1 ขอมูลพื้นฐาน/ขอมูลสารสนเทศระดับจังหวัดตามกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนดานการศึกษา ภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (อยางนอย 5 ใน 10 
เปาหมาย ข้ึนอยูกับบริบทขอมูลของแตละพื้นท่ีจังหวัด) 
 2.2 ปญหา อุปสรรค และความทาทายดานการศึกษาในระดับจังหวัด ผานกรอบ
มุมมองของเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา 
 2.3 กําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (Objective Key Result : OKRs) ของ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ีจังหวัด ใหสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 
 2.4 มาตรการ/กลยุทธสําคัญในการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดาน
การศึกษาระดับพื้นท่ีจังหวัด 
 2.5 โครงการสําคัญในการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาของ
หนวยงานในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของ 
 2.6 แผนงาน โครงการ เพื่อการแกไขปญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด และดานอื่น ๆ ตามความตองการของพื้นท่ี 
 2.7 โครงการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ี (SDG 4 
Lab) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ท่ีสอดคลองกับบริบทและความตองการของพื้นท่ี และ
ตอบสนองตอเปาประสงคภายใตเปาหมายหลักท่ี 4 ไดอยางนอย 1 เปาหมายจาก 10 เปาหมาย 
จํานวนไมนอยกวา 1 โครงการ 
 2.8 การนําแผนสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
 3. จัดสงแผนการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาระดับพื้นท่ี (SDG 4 
Lab) จังหวัด....มายังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 4. เสนอกรรมาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อทราบ และเผยแพรหนวยงาน/ภาคสวนตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของรับทราบผานชองทางตาง ๆ 
  
 กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินโครงการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา
ระดับพื้นท่ี (SDG 4 Lab) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ตามท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
บรรจุไวในแผนการขับเคลื่อนฯ)  
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. แตงต้ังคณะทํางานดําเนินโครงการ 
 2. กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน และกลุมเปาหมายและปฏิทินการดําเนินโครงการ
โดยขอใหพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการท่ีสอดรับกับสถานการณปจจุบันท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท่ีสงผลใหมีขอจํากัด
ท้ังการประชุมท่ีไมสามารถดําเนินการไดโดยปกติ เชน ไมสามารถจัดสัมมนา ประชุมขนาดใหญได 
ตลอดจนการเล่ือนการเปดภาคเรียนของสถานศึกษาทุกระดับ ซึ่งอาจกระทบตอแผนการดําเนิน



34 
 

โครงการเดิม จึงขอใหพิจารณาปรับแนวทางการขับเคล่ือนโครงการ ใหมีมาตรการรองรับความเส่ียง
ในการดําเนินโครงการ หรือใชกลไกชองทางส่ือสารอื่น ๆ รองรับไวดวย 
 3. ดําเนินโครงการตามท่ีไดวางแผนไว 
 4. สรุปผลการดําเนินงาน และสรุปประเด็นสําคัญ หรือองคความรู ท่ีได และรายงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 กิจกรรมท่ี 3 สื่อสาร รณรงคผานชองทางการสื่อสาร  
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. เผยแพรการขับเคล่ือนฯ (กิจกรรมท่ี 1) และดําเนินโครงการ (กิจกรรมท่ี 2) ใหหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของรับทราบ ผานส่ือหรือชองทางออนไลน ตาง ๆ เพื่อสรางการรับรูความเขาใจและความรวม
รับผิดชอบตอแนวนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายหนวยงานท่ีเกี่ยวของในจังหวัด อาทิ หนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษา อาทิ สํานักงานศึกษาธิการภาค มหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพสนับสนุนทาง
วิชาการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
สถานศึกษาในพื้นท่ี สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สํานักงานแรงงาน
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวของดาน
การศึกษา เปนตน 
 กิจกรรมท่ี 4 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน  
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ติดตาม รายงานผลความกาวหนา และสรุปรายงานผลการดําเนินงานเมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ/รายไตรมาส ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบตามกําหนด 
 2. เผยแพรการดําเนินงานใหหนวยงาน/ภาคีท่ีเกี่ยวของทราบ และนําไปใชเปนแนวทางการ
พัฒนาการขับเคล่ือนโครงการในปงบประมาณตอไป 
 3. สนับสนุนขอมูลความกาวหนาในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หากมี
การประสานขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง เพื่อประโยชนตอการสนับสนุนการขอรับจัดสรร
งบประมาณโครงการฯ ในปงบประมาณถัดไป 

ปฏิทินการดําเนินงาน 6 จังหวัดนํารอง 
ท่ี กิจกรรม วัน เดือน ป กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมปฏิบัติการการจัดทําแผนการขับเคลื่อน

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนดานการศึกษาใน
ระดับพื้นท่ี (SDG 4 Lab) 

13-14 
มกราคม 
2563 

ศธจ. ผูรับผิดชอบ
โครงการของ ศธจ.และ
ผูทรงคุณวุฒิ กศจ. 

สนย.สป. 

2 กิจกรรมท่ี 1 จัดทําแผนการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืนดานการศึกษาในระดับพื้นท่ี 
และปฏิทินการดําเนินงานของจังหวัด 6 จังหวัด
นํารอง (ลพบุรี ปราจีนบุรี เชียงราย อุดรธานี 
สตูลและปตตานี) และทบทวนขอเสนอโครงการ
ขับเคลื่อนฯ ของจังหวัดจากท่ีไดเสนอในการ  

สง สป.ภายใน
วันท่ี 30 
มิถุนายน 
2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
ศธจ. 6 จังหวัดนํารอง 

ศธจ.สนย.สป. 
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ท่ี กิจกรรม วัน เดือน ป กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
 ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการขับเคลื่อนฯ ให

สอดรับกับสถานการณท่ีไดรับผลกระทบจากการ
แพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19)  

   

3 กิจกรรมท่ี 2 ดําเนินการโครงการเพื่อขับเคลื่อน
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนดานการศึกษาใน
ระดับพื้นท่ี (SDG 4 Lab) ของ ศธจ. 

มิถุนายน-
กันยายน 
2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
ศธจ. 6 จังหวัดนํารอง 

ศธจ.สนย.สป. 

4 กิจกรรมท่ี 3 สื่อสาร รณรงคผานชองทางการ
สื่อสารตาง ๆ   

มิถุนายน-
กันยายน 
2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
ศธจ. 6 จังหวัดนํารอง 

ศธจ.สนย.สป. 

5 กิจกรรมท่ี 4 ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน    
 4.1 รายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจาย

งบประมาณรายไตรมาส  
   - ศธจ. รายงาน สป. 

ไตรมาส 3 : 
10 กรกฎาคม 
2563 
ไตรมาส 4 : 
15 สิงหาคม 
2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
ศธจ. 6 จังหวัดนํารอง 

ศธจ.สนย.สป. 

 4.2 จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพรวม 

กันยายน 
2563 

สนย.สป. และ
ผูรับผิดชอบโครงการ 
ศธจ. 6 จังหวัดนํารอง 

ศธจ.สนย.สป. 

  

การสนับสนนุ กํากับ ติดตาม และรายงาน  
 1. การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร สป. จะสนับสนุนทางวิชาการแกสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืนดานการศึกษา (6 จังหวัดนํารอง) ตลอดจนกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อรับทราบความกาวหนาของการดําเนินโครงการ รวมถึงผลการดําเนินงาน และปญหาอุปสรรคของ 
การดําเนินงานเพื่อนําเสนอผูบริหารทราบ ต้ังแตเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563 
 2. การรายงานผลการดําเนินงาน  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
และผลการใชจายงบประมาณ จัดสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรวบรวมนําเสนอผูบริหารทราบ 
เมื่อส้ินสุดไตรมาส ไดแก  
 - ไตรมาสท่ี 3 : ภายในวันท่ี  10  กรกฎาคม  2563 
 - ไตรมาสท่ี 4 : ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 
 ท้ังนี้ อาจมีการประสานขอขอมูลความกาวหนาในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเปน
ระยะ เพือ่ประโยชนตอการสนับสนุนการขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ในปงบประมาณถัดไป 

__________________________________________ 
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โครงการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
ของพื้ นท่ี จังหวัดเชียงราย ภายใต การขับเคลื่ อนเป าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยื น (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

  
1.ช่ือโครงการ  การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษา               

 ท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนา 
 ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

       ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง                โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผลความจําเปน  
 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เปนวาระการพัฒนา       
ท่ีประเทศไทยไดรวมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผูนํา ในเอกสาร “Transforming Our 
World : The 2030 Agenda for Sustainable Development” และรัฐบาลไทยได กํ าหนดกลไกการ
ขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนเลขานุการ 
รับผิดชอบหลัก  ซึ่ง กพย. ใหความสําคัญกับการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีตองเริ่มตนจากการ
ดําเนินการในระดับพื้นท่ี เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนจากระดับพื้นท่ีสู
ระดับประเทศ 
 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (SDG 4) ไดคัดเลือกจังหวัดนํารองเพื่อขับเคล่ือน
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาในระดับพื้นท่ี (SDG 4 Lab) จํานวน 6 จังหวัด ไดแก เชียงราย 
อุดรธานี ลพบุรี ปราจีนบุรี สตูล และปตตานี  ซึ่งจังหวัดเชียงราย เปนหนึ่งในจังหวัดนํารองซึ่งจะไดดําเนินการ
ตามแผนการขับเคล่ือน SDG 4 Lab ตามท่ีสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดไว ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้  ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสําคัญอันดับท่ีหนึ่ง คือ การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ท่ีใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทย         
มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงและสามารถเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดี คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มข้ึน โดยกําหนดแนว
ทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประการหนึ่ง คือ พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรูและความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
 สังคมในศตวรรษท่ี 21 สถานการณโลกมีความแตกตางจากศตวรรษท่ีผานมา การศึกษาจึงจําเปน    
ท่ีจะตองพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณ ท่ีเปล่ียนแปลงไปของโลกและสังคม การจัดการศึกษา         
เพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนรูจักคิด เรียนรู ทํางาน แกปญหา ส่ือสาร และรวมมือการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิผลไปตลอดชีวิต ทักษะอาชีพและการดํารงชีพ จึงเปนประเด็นสําคัญและจําเปนอยางยิ่งของการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน ในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนท่ีทักษะในการใหบุคคลสามารถวิเคราะหตนเอง เลือกอาชีพ
เพื่อสนองตอความตองการของตนเอง พินิจพิเคราะหอาชีพท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพของบุคคล ส่ิงแวดลอม 
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คานิยม และภูมิหลังของบุคคลนั้น  จากสภาพปจจุบันพบวา ผูเรียนขาดการเรียนรูศักยภาพและวิเคราะห
ตนเองในดานอาชีพ ไมสามารถประเมินและพัฒนาทักษะของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ และขาดความเขาใจใน
ความสนใจและความสามารถของตนเองวาตนควรจะเลือกอาชีพใด จึงจะเหมาะสมและตรงกับความตองการ 
ของตนเอง  จากการวิเคราะหสถานการณของจังหวัดเชียงรายและแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงราย            
ป พ.ศ.2563 (ปวีณา  ล้ีตระกูล, 2562) พบวา ประชาชนมีการดําเนินวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ี
ประชาชนแตละพื้นท่ีประกอบอาชีพในภูมิลําเนาของตนเอง บุตรหลานก็มักจะประกอบอาชีพ และมีทักษะ
อาชีพตามท่ีครอบครัวของตนเองดํารงชีพอยู  แต ในสภาวการณ ปจจุ บัน ความสนใจ การปลูกฝ ง                
จากครอบครัว ตลอดจนแนวคิดในการตัดสินใจในเรื่องอาชีพจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณของประเทศและ
สังคมในยุคปจจุบัน  แนวโนมของแตละพื้นท่ีจะปรับไปในการเสริมสรางทักษะอาชีพท่ีเหมาะกับงานและการ
จางงานภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน  จากขอมูลและสภาพการณดังกลาวขางตน ความจําเปนท่ีตองเสริมสราง
ผูเรียนใหมีทักษะการคิด การเรียนรูและองคความรูท่ีหลากหลายประการ มีความสามารถในการทํางานได 
อยางมีประสิทธิภาพ และศักยภาพอยางเต็มเปยม จําเปนตองพัฒนาตนเอง คนหาความสามารถและวิเคราะห
ตนเอง ตลอดจนเสริมสรางทักษะอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพแกตนเองได จึงจะสามารถดําเนินชีวิตไดอยางราบรื่น
และมีความสุข สามารถนําศักยภาพของตนเองมาใชในการพัฒนาประเทศชาติไดอยางเต็มท่ี ทักษะอาชีพ    
เปนทักษะสําคัญท่ีควรเรงเสริมสรางใหกับเยาวชนเพราะเปนทักษะสําคัญจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิต        
ในสังคมแหงศตวรรษท่ี 21 มีความหลากหลายซับซอนและมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วคนท่ีมีทักษะ   
อาชีพดีสามารถท่ีจะทํางานประกอบอาชีพอิสระและการทํางานในสถานประกอบการใหมีประสิทธิภาพ        
ตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง และ
สนับสนุนการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (SDG 4) ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
กําหนดนโยบาย การขับเคล่ือนกลไกระดับประเทศ ท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมและบริบทความจําเปนของแตละ
พื้นท่ี รวมท้ังการกําหนดนโยบาย มาตรการ และการดําเนินการระดับพื้นท่ีอยางเปนระบบ และตอเนื่อง  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของการ
พัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (SDG 4) และสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีและความตองการในการพัฒนาของ
จังหวัด และกลุมเปาหมายในระดับพื้นท่ี  ศธจ.เชียงรายจึงไดจัดทําโครงการ การเสริมสรางทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใต
การขับเคล่ือนเป าหมายการพัฒนาท่ี ยั่ งยืน (Sustain Development Goals : SDGs) ป งบประมาณ            
พ.ศ.2563 ข้ึน เพื่อสนองตอการพัฒนาประเทศชาติท่ียั่งยืนตอไป   

  3. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อพัฒนาใหสถานศึกษามีรูปแบบ/แนวทาง การเสริมสรางทักษะและประสบการณดาน
อาชีพ ใหแกเยาวชนท่ีสอดคลองกับบริบทพื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย   
 2)  เพื่อพัฒนาบุคลากร 
  2.1) พัฒนาครูแกนนําใหมีความรู ความสามารถในการเสริมสรางทักษะและประสบการณ      
ดานอาชีพ 
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   2.2 พัฒนาครูแนะแนวใหมีเทคนิควิธีการในการช้ีแนะ ถายทอดเสนทางอาชีพใหแก
ผูเรียน 
  3) เสริมสรางผูเรียนใหมีทักษะและประสบการณดานอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทพื้นท่ีใน
จังหวัดเชียงราย และมุงสูเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน   

4. เปาหมายโครงการ 
ผูเรียนมีทักษะและประสบการณดานอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทพื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย ภายใต    

การขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustain Development Goals : SDGs)   

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 
           - กลุมเปาหมายหลัก  ไดแก โรงเรียนท่ีมีความประสงคในการพัฒนาทักษะดานอาชีพใหกับ
นักเรียน  จํานวน 20 แหง  
 - กลุมเปาหมายยอย ไดแก   1) ครูแกนนําในโรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 40 คน  2) ครู
แนะแนวในโรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 21 คน  3) ผู เรียน ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 ของโรงเรียน
กลุมเปาหมาย 
 6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  
 เชิงปริมาณ 
           1. สถานศึกษากลุมเปาหมาย 20 แหง มีรูปแบบ/แนวทาง การเสริมสรางทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพอยางยั่งยืนใหแกเยาวชน ท่ีสอดคลองกับบริบทพื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย   
            2. สถานศึกษากลุมเปาหมาย 20 แหง จะตองจัดกิจกรรมตามท่ีกําหนดไวในรูปแบบ และคูมือ
การจัดกิจกรรมของตนเองตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ร.ร.กําหนด Time line ของตนเอง) 
 3. ครูแกนนํา 40 คน มีความรู ความสามารถในการเสริมสรางทักษะและประสบการณ       
ดานอาชีพ 
 4. ครูแนะแนว 20 คน มีเทคนิค วิธีการในการช้ีแนะ ถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน 
 5. ผูเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาใหมีทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทพื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย 

เชิงคุณภาพ 
 1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคูมือการดําเนินโครงการ และกําหนด Time Line 
การดําเนินงาน 

 2. โรงเรียนไดรูปแบบ วิธีการพัฒนาฯ ท่ีจะนําไปใชปฏิบัติการในโรงเรียนใหเกิดการพัฒนา
ทักษะอาชีพของนักเรียนท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 

 3. บุคลากรครูแกนนําและครูแนะแนวมีความรู ความสามารถและทักษะประสบการณดาน 
อาชีพ และสามารถถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน 

 4. นักเรียนในโรงเรียนเปาหมาย  มีทักษะและประสบการณดานอาชีพท่ียั่งยืน ท่ีสอดคลองกับ
บริบทพื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย  
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 7. วิธีดําเนนิการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี  1 ช้ีแจงการดําเนินงานโครงการ SDG ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับจังหวัดเชียงราย 
   - ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ และสรางความ
ตระหนักในการพัฒนา ใหแกผูรับผิดชอบ และผูเกี่ยวของในการ
ดําเนินโครงการ และรับนโยบายจากผูวาราชการจังหวัดเชียงราย    

มี.ค. 2563 
  

มี.ค. 2563 
  

กลุมนโยบายและแผน 
และกลุมนิเทศฯ 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนารูปแบบ/แนวทางการดําเนินโครงการ 
   - สรรหา/พิจารณาโรงเรียนเปาหมายในการดําเนินโครงการ จํานวน 
20 แหง 
   - แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ SDG ในระดับจังหวัด 
และประชุมปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ 
   - คณะกรรมการดําเนินโครงการจัดทําเอกสาร/คูมือการดําเนิน
โครงการและกําหนด Time Line การดําเนินงาน 
 
   - ศธจ.เชียงราย พัฒนาและสรางรูปแบบกลางในการพัฒนา
โครงการ  
   - ศธจ.เชียงราย นํ าเสนอกรอบการดําเนิ นโครงการ SDG 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตอ กศจ.เชียงราย 
   - สถานศึกษานํารอง 21 โรง กําหนดรูปแบบและพัฒนารูปแบบ
ของแตละแหง 

พ.ค.2563 คณะกรรมการดําเนิน
โครงการฯ 

กิจกรรมท่ี 3 ปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบ/แนวทางของสถานศึกษา  
แตละแหง 
   - ศธจ.เชียงราย จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาแตละแหง เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมแหงละ 30,000 บาท จํานวน 21 แหง 
   - สถานศึกษาจะตองจัดกิจกรรมตามท่ีกําหนดไวในรูปแบบ และ
คูมือการจัดกิจกรรมของตนเองตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ร.ร.กําหนด 
Time line ของตนเอง) 

มิ.ย.-ส.ค.2563 กลุมนโยบายและแผน 
และสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย 

กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
   - ศธจ.เชียงราย กํ าหนดคณะนิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษากลุมเปาหมาย 21 แหง  
   - กําหนดแผน และปฏิทินนิเทศ  
   - ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบตามแผน/ปฏิทินท่ีกําหนด 

มิ.ย.-ส.ค.2563 คณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

กิจกรรมท่ี 5 แลกเปล่ียนเรียนรู และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาจัดกิจกรรมในพื้นท่ี 

ก.ย.2563 คณะกรรมการดําเนิน
โครงการ และสถานศึกษา
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
   - ศธจ.เชียงราย นําเสนอผลการดําเนินงาน การขยายรูปแบบ/แนว
ทางการจัดกิจกรรมของจังหวัด 
   - สถานศึกษาขยายผลรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม 
   - เผยแพร นําเสนอ ผลการดําเนินงานผานส่ือตาง ๆ  ในพื้นท่ีและ
ส่ือในสวนกลาง 

กลุมเปาหมาย 

กิจกรรมท่ี 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
   - ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

ก.ย.2563 ศธจ.เชียงราย 

 8. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ป)  ตุลาคม พ.ศ.2562 – กันยายน พ.ศ.2563 
 9. พื้นท่ีดําเนินการ  :  โรงเรียนกลุมเปาหมาย 21 โรง  โดยไดจากการคัดเลือกโรงเรียนท่ีไดจัด
กิจกรรม Work Experience ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

10. งบประมาณ  900,000 บาท  จาก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมวดรายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมสรางการรับรูงานโครงการ SDG 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามบริบทของจังหวัด
เชียงราย  
     กิจกรรมยอยท่ี 1.1 ประชุมผูบริหารหนวยงานทาง
การศึกษาเพื่อช้ีแจง และขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษา ท่ี
สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการ
ขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
     กลุมเปาหมาย : ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา และ
บุคลากร สนง ศธจ.เชียงราย รวมจํานวน 34 คน 
     กิจกรรมยอยท่ี 1.2 ประชุมยุทธศาสตรการศึกษาท่ี
สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการ
ขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
      กลุมเปาหมาย : ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา และ
บุคลากร สนง ศธจ.เชียงราย รวมจํานวน 32 คน 
  กิจกรรมยอยท่ี 1.3 ประชุมสรางการรับรูและขับเคล่ือนการ
จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือน
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
      กิจกรรม 1.3.1 แตงต้ังคณะทํางานการจัดการประชุม 
      กิจกรรม 1.3.2 ประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินการ

 
 
 

  2,400.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,300.- 
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมวดรายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

ประชุม  
               - กลุ มเป าหมาย : บุคลากรสํานั กงาน ศธจ.
เชียงราย จํานวน 11 คน 
      กิจกรรม 1.3.3 ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินการ
ประชุม  
              - กลุมเปาหมาย : คณะทํางาน จํานวน 28 คน 
     กิจกรรม 1.3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางการรับรูและ
บริหารจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือน
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
         - กลุมเปาหมาย : ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา  
ผูอํานวยการสถานศึกษา และบุคลากร สนง.ศธจ.เชียงราย รวม
จํานวน 850 คน 

 
550.- 

 
 
 
 

1,400.- 
 
 

93,350.- 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนารูปแบบ/แนวทางการดําเนินโครงการ 
   - สรรหา/พิจารณาโรงเรียนเปาหมายในการดําเนินโครงการ 
จํานวน 21 แหง 
   - แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ SDG ในระดับ
จังหวัด และประชุมปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนิน
โครงการ 
   - คณะกรรมการดําเนินโครงการจัดทําเอกสาร/คูมือการ
ดําเนินโครงการและกําหนด Time Line การดําเนินงาน 
 
 
   - ศธจ.เชียงราย พัฒนาและสรางรูปแบบกลางในการพัฒนา
โครงการ  
   - ศธจ.เชียงรายนําเสนอกรอบการดําเนินโครงการ SDG 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตอ กศจ.เชียงราย 
   - สถานศึกษานํารอง 21 โรง กําหนดรูปแบบและพัฒนา
รูปแบบของแตละแหง 
   โดยกิจกรรมท่ี 2 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 41 คน  
  

  28,000.-    

กิจกรรมท่ี 3 ปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบ/แนวทางของ
สถานศึกษา     แตละแหง 
   - ศธจ.เชียงราย จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาแตละแหง 
เพื่อดําเนนิกิจกรรมแหงละ 30,000 บาท จํานวน 21 แหง 

630,000.-    
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กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมวดรายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

   - สถานศึกษาจะตองจัดกิจกรรมตามท่ีกําหนดไวในรูปแบบ 
และคูมือการจัดกิจกรรมของตนเองตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
(ร.ร.กําหนด Time line ของตนเอง) 
กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
   - ศธจ.เชียงราย กําหนดคณะนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษากลุมเปาหมาย 21 แหง  
   - กําหนดแผน และปฏิทินนิเทศ  
   - ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบตามแผน/ปฏิทินท่ีกําหนด 

30,000.-    

กิจกรรมท่ี 5 แลกเปล่ียนเรียนรู และถอดบทเรียนรูปแบบ/                            
แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมในพื้นท่ี 
   - ศธจ.เชียงราย นําเสนอผลการดําเนินงาน การขยาย
รูปแบบ/        แนวทางการจัดกิจกรรมของจังหวัด 
   - สถานศึกษาขยายผลรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม 
   - เผยแพร นําเสนอ ผลการดําเนินงานผานส่ือตาง ๆ  ในพื้นท่ี
และส่ือในสวนกลาง 

40,000.-    

กิจกรรมท่ี 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานตาม
โครงการ 
   - ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ  

72,000.-    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 900,000.-    

หมายเหตุ  ขอถ่ัวจายทุกรายการ 

 11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ   
 ความเส่ียง :   
 1)  การดําเนินงานตามโครงการ เนื่องจากมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานหลาย
หนวยงาน ตองทําแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน อาจทําใหเกิดอุปสรรคในการทํางาน การประสานงาน และ
การสรางความเขาใจ  
 2) การเกิดโรคระบาด (ไวรัสโควิท -19) อยางรุนแรง ซึ่งเกิดผลกระทบกับการดําเนินงานตาม
โครงการอยางตอเนื่อง  ไดแก การเปดภาคเรียนของสถานศึกษา กิจกรรม การติดตอประสานงาน และงานอื่น  ๆ
ท่ี จะตองลงพื้นท่ี เปนตน  

การบริหารงานความเส่ียง :   
 1) มีการแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางานตามโครงการ และประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ กํากับ 

ดูแล  ติดตาม และประเมินโครงการ  
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 2) ใชเทคนิค วิธีการดําเนินงานในรูปแบบอื่น ๆ  ชวยเสริมในการทํางาน เชน ส่ือ ICT / Internet 
/VDO Conference เปนตน  

 12. หนวยงานรับผิดชอบ   
กลุมนโยบายและแผน  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

 13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact)  
           1. โรงเรียนไดรูปแบบ วิธีการพัฒนาฯ ท่ีจะนําไปใชปฏิบัติการในโรงเรียนใหเกิดการพัฒนา
ทักษะอาชีพของนักเรียนท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
           2. โรงเรียนกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในรูปแบบ วิธีการพัฒนาฯ ท่ีจัดทําข้ึน  
             3. เกิดเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชนและสถานประกอบในทองถ่ินในการจัด
การศึกษาในพื้นท่ี 
           4. นักเรียนในโรงเรียนกลุมเปาหมาย ไดรับการเสริมสราง และพัฒนาใหมี ทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพ อันจะนําไปใชในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
           5. เยาวชนในวัยเรียน มีรายไดระหวางเรียน อันจะชวยแบงเบาภาระ คาใชจายของครัวเรือน 

 14. ผูเขียนโครงการ 
 นางนรินทร  ชมช่ืน  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท  091 8535450 หรือ       
089 8542383   e – mail : lanna.res@hotmail.com  

 15. ผูเสนอโครงการ 
 พันจาตรีฉลอง  ออนนวน  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  โทร. 081-2871806     
 
   
     ช่ือ  พันจาตรี.......................................... ผูเสนอโครงการ 
             (ฉลอง   ออนนวน) 
          ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
 

 
     ช่ือ  ................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
                   (นายวิญู  สันติภาพวิวัฒนา) 
                         ตําแหนง  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 

 
     ช่ือ  ................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                    (นายวิญู  สันติภาพวิวัฒนา) 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การดําเนินงานโครงการการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

สยาม อรุณศรีมรกต และยงยุทธ วัชรดุลย  (2559) ไดศึกษาเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
17 ประการของสหประชาชาติเพื่อโลกอนาคต  ระบุวาสหประชาชาติกําหนดเปาหมายของ        
การพัฒนาสังคมโลกจากทศวรรษท่ีผานมา 8 ประเด็น และไดส้ินสุดลงในป พ.ศ.2558 และมีการ
กําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสําหรับสังคมโลกท่ีจะนําไปใชทศวรรษหนา 17 ประเด็น คือ      
1) การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ  2) การขจัดความหิวโหย การบรรลุถึงความมั่นคงทางอาหาร 
และเกษตรกรรมท่ียั่งยืน  3) การมีสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี  4) การไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ      
เทาเทียม ท่ัวถึงและมีการเรียนรูตลอดชีวิต  5) การบรรลุความเทาเทียมกันระหวางเพศ การเพิ่มพลัง
สตรีและเด็กหญิง  6) การเขาถึงการใชน้ําสะอาดและสุขาภิบาลท่ีดี  7) การเขาถึงพลังงานท่ีมั่นคง
และสะอาด  8) การมีงานท่ีมีคุณคาเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  9) การสงเสริม
อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  10) การลดความเหล่ือมลํ้า
ท้ังภายในและระหวางประเทศ  11) การต้ังถ่ินฐานและชุมชนอยางยั่งยืน  12) การสงเสริมการผลิต
และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  13) การเตรียมพรอมรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
14) การใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน  15) การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรบนบกและรักษาระบบนิเทวศ  16) การสรางสังคมสันติสุข ยุติธรรมและมีสถาบันทางสังคม
ท่ีมีความเขมแข็ง  17) การสงเสริมการมีสวนรวมในทุกระดับในการบรรลุถึงเปาหมายของการพัฒนา
ท่ียั่งยืนของโลก ท้ังนี้หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เชน United Nation จะตองกําหนดเกณฑ และ
เปาหมายของดัชนีการพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อประเทศตาง ๆ นําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดความยั่งยืน  

กมลินทร   พินิ จ ภูวดล และคณะ (2559) ได ศึกษาเรื่อง การพัฒนาอยางยั่ งยืน 
(Sustainable Development) ภายใตโครงการพัฒนากฎหมายภายในเพื่อรองรับการทํางานดาน
ประชาคมอาเซียน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งการวิจัยเรื่องนี้เปนลักษณะ Quick Research       
ในประเด็นเรงดวนของประชาคมอาเซียน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค         
3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะหเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ        
2) เพื่อวิเคราะหยุทธศาสตรและกลไกของประชาคมอาเซียนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ัง
บทบาทของประเทศไทยในการผลักดันเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ  
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการนําเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
ขององคการสหประชาชาติมาปรับใชกับนโยบายดานการพัฒนาของประชาคมอาเซียน จาก
ผลการวิจัย พบวา   1) เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ จํานวน           
17 เปาหมาย ยังคงเนนการสรางสมดุลใน 3 มิติ คือ มิติของสังคม มิติของเศรษฐกิจ และมิติของ
ส่ิงแวดลอม แตปรับวิธีคิดใหมใหการสรางสมดุลมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวยการกําหนดปจจัย 5P’s 
ซึ่งประกอบดวย (1) People หรือปจจัยเกี่ยวกับคน เปนการพัฒนาในมิติของสังคม โดยกําหนด
เปาหมายท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5  (2) Prosperity หรือปจจัยเกี่ยวกับความมั่งค่ัง เปนการพัฒนาในมิติ
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ของเศรษฐกิจ โดยกําหนดเปนเปาหมายท่ี 6, 12, 13, 14 และ 15  (3) Planet หรือปจจัย
เกี่ยวกับโลก เปนการพัฒนาในมิติของส่ิงแวดลอม โดยกําหนดเปนเปาหมายท่ี 7, 8, 9, 10 และ 11   
(4) Peace หรือปจจัยเกี่ยวกับความสุข โดยใชหลักนิติธรรมเปนเครื่องมือในการสงเสริมการพัฒนา 
ในเปาหมายท่ี 16 และ (5) Partnership หรือปจจัยท่ีเกี่ยวกับความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาใน
เปาหมายท่ี 17   2) บทบาทของประเทศไทยในการผลักดันเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการ
สหประชาชาติ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพบวา ประเทศไทยมีการกําหนดยุทธศาสตร
การบูรณาการการขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 7 ยุทธศาสตร 
โดยแนวคิดพื้นฐานในการขับเคล่ือนการพัฒนา 5 ประการ คือ (1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) การพัฒนาเชิงพืน้ท่ี (3) การทําตามลําดับข้ัน (4) การบูรณาการสนับสนุนจากหนวยงาน
ราชการ และภาคสวนอื่น และ (5) การจัดการความรูและพัฒนาคน ซึ่งสามารถนําไปใชในการ     
เติมเต็มชองวางการพัฒนาของอาเซียนไดดวย     

ชล  บุญนาค (2561) ไดศึกษาผลการดําเนินงานตามโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG Move) ซึ่งถือเปนหนวยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร (SRI Unit) 
หน วยท่ี 14 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค เพื่อรายงานผล           
การดําเนินงานท้ังหมดของ โครงการตลอด 1 ปท่ีผานมา (ระหวางสิงหาคม 2559 ถึง กันยายน 
2560) โครงการประสานงานการ วิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน จึงเล็งเห็นวา ในการ
ขับเคล่ือน SDGs ดวยความรูและงานวิจัยนั้นมียุทธศาสตร 4 ประการท่ีสําคัญ คือ (1) การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานความรู และขอมูลเกี่ยวกับ SDGs ท่ีเขาถึงไดโดยคนทุกกลุม (2) การสราง
เครือขายนักวิชาการท่ีจะเขามาชวยกันหาทางออกใหกับปญหาความยั่งยืนในประเทศไทย ในรูปแบบ
ของ Sustainable Development Solution Network (SDSN) (3) การสรางองคความรูและพัฒนา
แนวทางในการนํา SDGs ไปปฏิบัติจริงในพื้นท่ี (Localizing SDGs) (4) การทํางานกับภาครัฐ เพื่อให
เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการทํางานใหสอดคลองกับหลักการของ SDGs ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกับหนวยงาน
ของรัฐในสวนกลางซึ่งเปนสวนท่ีทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย 

ถวิล  บุรีกุล และคณะ (2561) ไดศึกษา เรื่อง การขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs) : กรณีศึกษาการใชแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในกลุมเยาวชนไทยเพื่อเสริมสราง
ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเปนการศึกษานํารองสถานศึกษาสองแหงในจังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดชัยนาท โดยใชตัวแบบกระบวนการมีสวนรวม เปาหมายเพื่อวิเคราะหแนวทางการแกปญหา
อุบัติเหตุจราจรบนทองถนน และนําเสนอรูปแบบการแกปญหาอุบัติเหตุจราจรบนทองถนนของกลุม
เยาวชนในพื้นท่ีกรณีศึกษา อันนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแบบมีสวนรวม 
กลุมเปาหมายจากสถานศึกษา 2 แหงรวม 116 คน ไดเขารวมกระบวนการมีสวนรวมโดยมีการ
วางแผน ออกแบบดําเนินการ และประเมินผลกิจกรรม มีผลผลิตรวมท้ังส้ิน 10 โครงการ พบวา 
กลุมเปาหมายสามารถหยิบยกส่ิงท่ีคิดวาเปนปญหา และจัดทําโครงการแกไขปญหาอุบัติเหตุทาง
จราจรได โครงการสวนใหญสอดคลองกับมาตรการดานการศึกษาและดานวิศวกรรม โดยยังขาด
โครงการท่ีสอดคลองกับมาตรการดานการบังคับใช และพบวากระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมบนทองถนนท่ีถูกตอง และปลอดภัยได 
คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ควรมีการขยายผลและสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
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ในวงกวางไปยังกลุมเปาหมายอื่นโดยเช่ือมโยงกับเปาหมาย SDGs และควรสรางเงื่อนไขเพิ่มเติมใน
ระหวางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหกลุมเปาหมายออกแบบกิจกรรมท่ีครอบคลุมมาตรการทาง
การศึกษา วิศวกรรม และการบังคับใชกฎหมาย 

วัชรชัย  จิรจินดากุล  และปานวาด  ทับทัง (2563) ไดศึกษาปญหากฎหมายกับนโยบาย 
เพื่อนําเสนอการปรับปรุงกฎหมายคุมครองแรงงาน และกฎหมายคุมครองเด็กของประเทศไทยท่ีใชอยู
ใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศท่ีเขารวม
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน  (ASEAN Economics Community : AEC) ส งผลให มี แรงงาน
เคล่ือนยายถ่ินฐานเขามาทํางานในประเทศไทยเปนจํานวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นมีแรงงานเด็ก ท่ีมีสวน
หนึ่งทํางานในอุตสาหกรรมกอสราง ท้ังนี้ พบวา การใชแรงงานเด็กเปนหนึ่งในเปาหมายของ        
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ท่ีองคการสหประชาชาติรวมมือ
กับองคการแรงงานระหวางประเทศกําหนดข้ึน เพื่อยุติการใชแรงงานเด็ก การศึกษาเรื่องนี้เปน
การศึกษากฎหมายเพื่อการพัฒนาโดยวิเคราะหขอความคิด กรณีศึกษา และสถานการณทางสังคมใน
ปจจุบันโดยการวิจัยเอกสาร  จากการศึกษา พบวา 1) แรงงานเด็กเคล่ือนยายถ่ินฐาน ไมปรากฏคํา
นิยามท่ีชัดเจน ทําใหเกิดชองวางทางกฎหมาย ทําใหไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ควรท่ี
บัญญัติคํานิยามของเด็กกลุมนี้ไวในพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ใหชัดเจน 2) แรงงาน
เด็กเคล่ือนยายถ่ินฐานในอุตสาหกรรมกอสราง จําพวกตอง ยก แบก หาม หาบ ส่ิงของท่ีมีน้ําหนักมาก
นั้นไมระบุเปนงานอันตรายในกฎหมายคุมครองแรงงานของไทย  ควรท่ีบัญญัติงานในลักษณะดังกลาว
เปนงานอันตรายสําหรับการใชแรงงานเด็กในพระราชบัญญั ติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541           
3) การใชแรงงานเด็กเปนหนึ่งในเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ควรท่ีกําหนดมาตรการใหมีขอยกเวน
เกี่ยวกับหลักเกณฑอายุของการใชแรงงานเด็ก สําหรับกรณีของกลุมประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีความ
จําเปนท่ีตองใชแรงงานเด็ก 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs)   
สรุปไดวา การขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs)นั้น มีการพัฒนาในหลากหลาย
ลักษณะโดยมีบริบทเปนฐานการพัฒนา และยึดเปาหมายการพัฒนาขององคการสหประชาชาติท่ีได
กําหนดเปาหมายของการพัฒนาไว 17 เปาหมายเปนหลัก และเนนการสรางสมดุลใน 3 มิติ ไดแก 
มิติทางดานสังคม  มิติทางดานเศรษฐกิจ และมิติทางดานส่ิงแวดลอม  ในกระบวนการพัฒนาท่ี
แตกตางกันตามบริบทของพื้นท่ีและความตองการของประชากร     
 



๔๗ 
 

บทที่ 3  
วิธีดําเนนิการ  

     
 การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในครั้งนี้ ไดกําหนดประเด็นในการ
ดําเนินงาน  ดังนี้  
 1.  แบบแผนการศึกษา  
 2. กลุมเปาหมาย (Target Group)   
 3. ขอบเขตการดําเนินงาน  
 4. ระยะเวลาดําเนินการ  
 5. งบประมาณ  
 6. ตัวแปรท่ีศึกษา  
 7. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  
 8. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
 9. การเก็บรวบรวมขอมูล/การวิเคราะหขอมูล  
 
แบบแผนการศึกษา   
 การศึกษาครั้งนี้ประยุกต ใชวิธีการวิจัย และพัฒนา (Research and Development : R & D)           
โดยมีการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชน     
ในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมาย        
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)   
  R : Research  ศึกษาสภาพท่ัวไป และวิเคราะหความพรอมของสถานศึกษา  ความพรอม
ของคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา และสภาพความพรอมของผูบริหารสถานศึกษา  
  D : Development  พัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย   
 
กลุมเปาหมาย (Target Group)  
 กลุมเปาหมายหลัก  ไดแก  สถานศึกษาท่ีมีความประสงคในการพัฒนาทักษะและประสบการณ        
ดานอาชีพใหแกผูเรียน จํานวน 21 แหง ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 กลุมเปาหมายยอย  ไดแก  1) ครูแกนนําโรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 42 คน  2) ครูแนะแนว 
จํานวน 21 คน  3) ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนกลุมเปาหมาย    
  

 
 



๔๘ 
 

ขอบเขตการดําเนินงาน  
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดกําหนดขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการ        
การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา ท่ีสอดคลองกับ 
บริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable  
Development Goals : SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี ้ 
 1. ช้ีแจงการดําเนินงานโครงการ SDGs ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับจังหวัด 
เชียงราย 
 2. พัฒนารูปแบบ/แนวทางการดําเนินโครงการ  
 3. ปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบ/แนวทางของสถานศึกษาแตละแหง 
 4. นิเทศ ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 5. แลกเปล่ียนเรียนรู และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมในพื้นท่ี 
 6. ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ   
 
ระยะเวลาดําเนินการ   
  ระยะเวลาในการดําเนินการในครั้งนี้ กําหนดระยะเวลาในชวงระหวาง เดือนมกราคม         
– ตุลาคม พ.ศ.2563  
 
งบประมาณ   

ตามหนังสือแจงจัดสรร ท่ี สป.ศธ. ท่ี ศธ 0201.5/2207 ลว. 4 กุมภาพันธ 2563 
รายงานการโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แผนงานยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน (กิจกรรมการขับเคล่ือนนโยบายดานการศึกษา) 
จํานวนงบประมาณ 900,000 บาท 
  
ตัวแปรท่ีศึกษา  

ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ  
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย    

ตัวแปรตาม คือ ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณ        
ดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี  
จังหวัดเชียงราย ไดแก  
   - การดําเนินงานของสถานศึกษา  
 - การจัดการเรียนรู  
 - ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

 
 
 



๔๙ 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 
 1. เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา ไดแก รูปแบบ/แนวทางในการเสริมสรางทักษะ และประสบการณ      
ดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือน
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการ           
การเสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
ของพื้น ท่ี จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 การพัฒนารูปแบบ/แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของจังหวัดเชียงราย   

  1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูล ประสบการณดานอาชีพของผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา      
ปท่ี 3 และวิเคราะหขอมูลสถานศึกษาท่ีสงเสริม และจัดกิจกรรมพัฒนาดานอาชีพใหแกผูเรียน และ
สถานศึกษาท่ีมีความประสงคท่ีจะพัฒนาทักษะและประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน จนกระท่ังได
สถานศึกษากลุมเปาหมาย จํานวน 21 แหง   
 2. คณะกรรมการพัฒนา และยกรางรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะ และ
ประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
 3. ประชุมวิพากษรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพสําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผูเขารวมประชุม 
ประกอบดวย บุคลากรในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดแก ศึกษานิเทศก บุคลากร
กลุมนโยบายและแผน บุคลากรกลุมพัฒนาการศึกษา และผูเกี่ยวของ จํานวน 32 คน    
 4. ไดรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และไดนํารูปแบบไปใชกับสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย จํานวน 21 แหง   

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล    
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบนิเทศติดตามการดําเนินงาน โครงการ  
การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
ของพื้น ท่ี จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเครื่องมือดังกลาวมีโครงสราง
ของเครื่องมือซึ่งประกอบดวย  
 
 
 



๕๐ 
 

 1. คําช้ีแจง  
 2. ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
 3. ตอนท่ี 2 การดําเนินงานของสถานศึกษา   
  - ขอมูลเชิงปริมาณ  
  - ขอมูลเชิงคุณภาพ  
 4. ตอนท่ี 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
  - ขอมูลเชิงปริมาณ  
  - ขอมูลเชิงคุณภาพ  
 5. ตอนท่ี 4 ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 
  - ขอมูลเชิงปริมาณ 
  - ขอมูลเชิงคุณภาพ 

 ตัวอยางเครื่องมือ แบบนิเทศติดตามการดําเนินโครงการ SDGs  ดังนี้  
 

ท่ี รายการ 
ขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ 

(อธิบายวิธีการ/คุณภาพของงาน) ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
ก โรงเรียนไดจัดทําโครงการรองรับ

รูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม .../ 
   

  
การเก็บรวบรวมขอมูล/การวิเคราะหขอมูล 
 1. ศึกษาสภาพท่ัวไป และวิเคราะหความพรอมของสถานศึกษา  ความพรอมของคณะครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา และสภาพความพรอมของผูบริหารสถานศึกษา 
 2. พัฒนารูปแบบ/แนวทางในการเสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชน    
ในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย   
 3. นํารูปแบบใหสถานศึกษานําไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา ตามรูปแบบ และระยะเวลาท่ี
กําหนด คือ ในชวงระหวาง เดือน มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ.2563 
 4. เก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามเครื่องมือแบบนิเทศติดตามการดําเนินงาน โครงการ   
การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
ของพื้น ท่ี จังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   
 5. นําขอมูลมาวิเคราะห และเขียนสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 6. รายงานผลการวิเคราะหขอมูล ซึ่งกําหนดการรายงานแบงเปน การรายงานดวยสถิติ 
คาเฉล่ีย ( X ) ขอมูลเชิงปริมาณ (ปฏิบัติ/ไมปฏิบัติ)  และรายงานเชิงคุณภาพ 
 
  
 



๕๑ 
 

บทที่ 4 
ผลการดําเนนิงาน  

 การพัฒนาแนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชน          
ในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมาย        
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดรายงานผลการดําเนินงานแบงเปน 2 ประเด็นหลัก         
ตามวัตถุประสงคของการศึกษา  ดังนี ้

1. ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย     

2. ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
  
ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชน
ในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย     
 จากการไดดําเนินโครงการ การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชน        
ในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนา         
ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ไดกําหนดรูปแบบ/
แนวทางในการพัฒนาตามโครงการ ซึ่งในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางดังกลาวขางตน  ศธจ.ไดกําหนดรูปแบบ  
ในการพัฒนาไว ดังนี้ 
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                                                                 เร่ิมตนโครงการ  

  
 
 
 

 
 

 
                                                              การดําเนินโครงการ  

  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
                                                                สรุปผลโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 5 แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนในสถานศึกษา 

                            ท่ีสอดคลองกับบริบทพื้นท่ีของจังหวัดเชียงราย 

ปจจัยนําเขา 
Inputs 

กระบวนการ 
process 

ผลผลติ 
outputs 

1. จังหวัดนํารอง 
    โครงการ 
2. งบประมาณ  
      

 
 

1. คัดเลือกโรงเรียนกลุมเปาหมาย 21 แหง 
2. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกลุมเปาหมาย 

โรงเรียนกลุมเปาหมาย 21 แหง ดําเนินการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานอาชีพ 

การนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศ 
จาก ศธจ.เชียงราย จํานวน 3 ครั้ง/โรงเรียน 

โรงเรียนเขารวมโครงการ 
จํานวน 21 แหง 

โครงการของโรงเรียน 
จํานวน 21 โครงการ 

1. ดานการบริหารจัดการ 
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3. ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 

ปจจัยนําเขา 
Inputs 

กระบวนการ 
process 

ผลผลติ 
outputs 

แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยโรงเรียน 21 แหง 

สรุปผลโครงการในรูปแบบวิจัยโดยคณะทํางาน 

สรุปผลการดําเนินงาน 
ในรูปแบบผลการวิจัย 

1. จังหวัดนํารอง 
    โครงการ 
2. งบประมาณ  
    

 
 

ปจจัยนําเขา 
Inputs 

กระบวนการ 
process 

ผลผลติ 
outputs 

- จังหวัดนํารองโครงการ 
- งบประมาณ 

ประชุมรับฟงแนวทาง 
การดําเนินงาน 

แนวทางการ
ดําเนินโครงการ 
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ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชน  
ในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคลื่อนเปาหมาย     
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ.2563   

 ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนา     
ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ไดรายงานผลตามเครื่องมือท่ีกําหนดไว  ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา  
    ท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  (ดานการดําเนินงานของสถานศึกษา) 

ท่ี รายการ 
จํานวน ร.ร. 

กลุมเปาหมาย 
(แหง) 

จํานวน ร.ร.ท่ีปฏิบัติ 

จํานวน รอยละ 

 1 สถานศึกษาไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัด
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ SDGs 

21  21 100 

2 สถานศึกษาไดพัฒนากิจกรรมตามโครงการ SDGs โดยการทํางาน
อยางมีสวนรวมของฝายตาง ๆ เชน ครู ผู เรียน ผูปกครอง     
ชุมชน ฯลฯ 

21 15 71.43 

3 สถานศึกษาไดพัฒนากิจกรรมอาชีพ เปนหลักสูตร เพื่อนําไปใช   
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

21 15 71.43 

4 สถานศึกษาไดกําหนดรูปแบบ หรือคูมือการจัดกิจกรรมอาชีพ 
ใหผูเรียน /ผูอื่นใชในการเรียนรู 

21 10 47.62 

5 สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมอาชีพท่ีพัฒนาข้ึนอยางตอเน่ือง 21 15 71.43 
6 สถานศึกษาไดจัด PLC เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ          

ในสถานศึกษา และขยายผลเพื่อการเรียนรู และพัฒนาทักษะอาชีพ
ใหแกผูเรียน 

21 15 71.43 

 เฉลี่ยรวม 72.22 

 ตารางท่ี 1 การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา  
ท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  (ดานการดําเนินงานของสถานศึกษา) โดยรวม         
มีสถานศึกษาท่ีปฏิบัติตามประเด็นรายการ ท้ัง 6 รายการ เฉล่ียรอยละ 72.22 และรายการท่ี
สถานศึกษาปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก สถานศึกษาไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัด
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ SDGs (คาเฉล่ียรอยละ 100) และรายการท่ีปฏิบัติ
รองลงมา ไดแก 1) สถานศึกษาไดพัฒนากิจกรรมตามโครงการ SDGs โดยการทํางานอยางมีสวนรวมของ  
ฝายตาง ๆ เชน ครู ผูเรียน ผูปกครอง  ชุมชน ฯลฯ  2) สถานศึกษาไดพัฒนากิจกรรมอาชีพเปนหลักสูตร     
เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  3) สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมอาชีพท่ีพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง  
และ 4) สถานศึกษาไดจัด PLC เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพในสถานศึกษา และขยายผล เพื่อการเรียนรู 
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และพัฒนาทักษะอาชีพใหแกผูเรียน (คาเฉล่ียรอยละ 71.43) สวนรายการท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได    
นอยท่ีสุด ไดแก สถานศึกษาไดกําหนดรูปแบบ หรือคูมือการจัดกิจกรรมอาชีพใหผูเรียน /ผูอื่นใชในการ
เรียนรู (คาเฉล่ียรอยละ 47.62)   

ขอมูลเชิงคุณภาพ      

ดานการดําเนินงานของสถานศึกษากลุมเปาหมาย ท้ัง 21 แหง ไดดําเนินการเสริมสราง  
ทักษะ และประสบการณดานอาชีพ ใหกับผูเรียน  ดังนี้ 

1. โรงเรียนบานปาซาง (ซางดรุณานุสาสน) 
โรงเรียนบานปาซาง (ซางดรุณานุสาสน ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา      

เชียงราย เขต ๓ ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ 
SDGs  โดยไดจัดทําโครงการเสริมสรางทักษะอาชีพดานการเพาะเห็ดและการตัดผม โดยครู ผูเรียน ผูปกครอง
และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมฝกทักษะอาชีพ  ท้ังนี้ครู ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน  ไดเขารวม
กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ โรงเพาะเห็ดบานกุลนิษฐ   นอกจากนี้ สถานศึกษาไดดําเนินการนําทักษะอาชีพ
การเสริมสรางทักษะอาชีพดานการเพาะเห็ดและการตัดผม ไปบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา        
เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดทําส่ือใหความรู  คูมือ และจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมอาชีพใหแกผูเรียน และตอยอดทักษะอาชีพท่ีผูเรียนสนใจในการพัฒนา 
สถานศึกษาไดจัดประชุมครู และมีการ PLC เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพและขยายผลเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาทักษะอาชีพใหแกผูเรียน 

2. โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม 
โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ไดจัดทํา

โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ SDGs โดยไดจัดทํา
โครงการเสริมสรางทักษะอาชีพดานอาหาร และงานชาง โดยครู ผูเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม         
ในการพัฒนากิจกรรมฝกทักษะอาชีพ  ท้ังนี้ ไดรับความรวมมือจากวัดและชุมชนในการเปนวิทยากรใหความรู
แกผูเรียน  นอกจากนี้ สถานศึกษาไดดําเนินการนําทักษะอาชีพการเสริมสรางทักษะอาชีพดานอาหาร
และงานชางไปบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
จัดทําส่ือใหความรู  คูมือ ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมอาชีพใหแกผูเรียนท่ีหลากหลาย และตอยอดทักษะ 
อาชีพท่ีนักเรียนสนใจในการพัฒนา สถานศึกษาไดจัดประชุมครู และจัดแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับ
กจิกรรมเสริมทักษะอาชีพ และขยายผลเพื่อการเรียนรู สงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพใหแกผูเรียน 

3. โรงเรียนแมแอบวิทยาคม 
โรงเรียนแมแอบวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ SDGs โดยได
จัดทําโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะอาชีพมัคคุเทศกนอย ดวยเศรษฐกิจพอเพียง           
การปลูกผักอินทรีย  โดยครู ผูเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมฝกทักษะอาชีพ  
ท้ังนี้ ในการจัดกิจกรรมการไปศึกษาดูงาน ณ วัดหมื่นพุทธเมตตาธรรมนั้น สถานศึกษาไดนําผูเรียน ผูปกครอง 
และผูชวยดูแลงานเกษตรของสถานศึกษา รวมศึกษาดูงานดวย  นอกจากนี้สถานศึกษาไดนอมนํา          
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนหลักในการดําเนินการพัฒนาทักษะอาชีพมัคคุเทศกนอย      
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ดวยเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักอินทรีย โดยนําไปบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนําไปใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดทําส่ือใหความรู  คูมือ ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมอาชีพใหแกผูเรียน
อยางหลากหลาย และตอยอดทักษะอาชีพท่ีผูเรียนสนใจในการพัฒนา สถานศึกษาไดจัดประชุมครู 
และจัด PLC เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพและนําไปขยายผลเพื่อการเรียนรู สงเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพใหแกผูเรียน 
 4. โรงเรียนสหศาสตรศึกษา     
 โรงเรียนสหศาสตรศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดจัดทําโครงการ
รองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs  โดยได
ดําเนินการโครงการ ปลูกเมลอนออรแกนิคปลอดสารพิษสรางอาชีพ สถานศึกษาไดดําเนินการ           
ใชกระบวนการ PLC ของสถานศึกษาเปนลักษณะประยุกตไปสูเทคนิค Tutorial Relationships 
Pedagogy ซึ่งไดรับการถายทอดจากตนแบบประเทศแม็กซิโก เพื่อขยายผลแนวคิดการพัฒนาทักษะ
อาชีพนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกเมลอนออรแกนิคปลอดสารพิษสรางอาชีพ รวมท้ัง มีการจัด
กลุมอาชีพตามความถนัดของผูเรียน มีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนสูหลากหลายวิชา 
ผูเรียนทุกคนท่ีเรียนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3  ไดรับการคัดกรองสมรรถนะ และความถนัดทางอาชีพ 
ผูเรียนมีกลุมแกนนําตอยอดทําการตลาดในการจําหนายผลผลิตเมลอนผานทางระบบออนไลน        
ซึ่งสงผลตอการใหนักเรียนไดฝกทักษะอาชีพในรูปแบบตามยุคสมัย ใชเทคโนโลยีเขามาชวยดําเนินการ
และการจัดการดานการตลาด 
 5. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดจัดทํา
โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs  โดยได
ดําเนินโครงการการอบรมเสริมทักษะ และประสบการณการเลนกีฬาฟุตบอล การตัดสินกีฬาฟุตบอล
จากรากหญาสูกีฬาอาชีพ ซึ่งเปนโครงการท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนฝกฟุตบอลเพื่อกาวไปสูนักกีฬา
อาชีพ รวมถึงไดมีเวทีในการฝกครูผูฝกสอน ใหมีความสามารถในการโคช ผูเรียนรวมท้ังฝกในการเปน
ผูตัดสินกีฬาฟุตบอล มีการจัดทําหลักสูตรกีฬาฟุตบอล และมีการฝกสอนนักเรียนใหเลนฟุตบอลอยางจริงจัง 
ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเปาหมายการเปนนักกีฬาอาชีพ มีการพัฒนาครูผูสอนใหไดรับทักษะกระบวนการ
ในการเปนครูผูฝกสอนกีฬาฟุตบอลอยางมีประสิทธิภาพ 

6. โรงเรียนบานหัวดอย 
โรงเรียนบานหัวดอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1      

ไดพัฒนากิจกรรมอาชีพ เปนหลักสูตรเพิ่มเติมสถานศึกษา เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยจัดกิจกรมเปดโลกกวางสูแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมการสรางงาน สราง
อาชีพ สรางรายได ผานกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพและนักธุรกิจนอย โครงการยุวเกษตรกรวิถี
พอเพียง และกิจกรรมชุมนุม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – ๓  และดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ผานการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมจากวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย คือ วิชาคอมพิวเตอรสารสนเทศ   
เพื่อการส่ือสาร และวิชาชางกล 
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 7. โรงเรียนบานดู (สหราษฎรพัฒนาคาร)    
 โรงเรียนบานดู (สหราษฎรพัฒนาคาร) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา     
เชียงราย เขต 1 ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู  
ภายใตโครงการ SDGs  และไดจัดทําจัดโครงการเพาะเห็ดนางฟา โดยนําหลักการและเหตุผล       
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9  ทรงมี  
พระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาและ
บริหารประเทศท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางคํานึงถึง  ความประมาณ  ความมีเหตุผล          
การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  ตลอดจนใชความรูควบคูกับคุณธรรม เพื่อประกอบการวางแผนในการ  
ตัดสินใจ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมอาชีพท่ีพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง โดยใชกระบวนการ PDCA ในการ
ดําเนินงานเชิงระบบผลจากการดําเนินงานเปนผลิตภัณฑในรูปแบบอาหารประเภทตาง ๆ จากการฝก  
ปฏิบัติของนักเรียน  
 8. โรงเรียนหวยสักวิทยาคม  

โรงเรียนหวยสักวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ไดจัดทํา
โครงการปลูกเห็ดนางฟาภูฐานกับตํารับอาหารจากเห็ด  ครู ผูเรียน ผูปกครอง  ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
กิจกรรมฝกทักษะอาชีพ โดยรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู และใหทักษะความรู สถานศึกษาไดนําทักษะ
อาชีพแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดนางฟาภูฐาน  ไปบรรจุในหลักสูตรของ สถานศึกษา และ ไดจัดทําส่ือให
ความรูท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมอาชีพใหแกผูเรียน  สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมอาชีพท่ีหลากหลายและตอยอด
ทักษะอาชีพท่ีผูเรียนสนใจในพัฒนาตอไป  สถานศึกษาไดจัดประชุมครูในการรวมกันพัฒนา กิจกรรมท่ี
สงเสริมทักษะอาชีพ  

9. โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง 
โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ SDG โดยได
จัดทําโครงการงานอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย โดยครู ผูเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม                                             
ในการพัฒนากิจกรรมฝกทักษะอาชีพ  โดยไดรับความรวมมือจากชุมชนในการเปนวิทยากรใหความรูแกผูเรียน 
และผูปกครองชวยจัดหาวัสดุอุปกรณบางสวนท่ีใชในการจัดกิจกรรม  นอกจากนี้ สถานศึกษาไดนําทักษะ
อาชีพแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวยไปบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอน และจัดทําส่ือใหความรู  คูมือ ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมอาชีพใหแกผูเรียนท่ีหลากหลาย 
และตอยอดทักษะ อาชีพท่ีนักเรียนสนใจในการพัฒนา สถานศึกษาไดจัดประชุมครู และจัด PLC 
เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ และขยายผลเพื่อการเรียนรู สงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพใหแก
ผูเรียน 
 10. โรงเรียนบานโปงนก    
 โรงเรียนบานโปงนก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได
จัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs              
ช่ือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ (ผาสวยดวยมือฉัน)  ผูเรียนไดจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ 
เพื่อใหเปนแนวทางในการประหยัดคาใชจายตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และตอยอดใหเปนอาชีพ 
ตามท่ีผูเรียนสนใจ เชน การปลูกผัก เล้ียงไก เพาะเห็ดนางฟา เล้ียงหมู ในปการศึกษา 2563 สถานศึกษา       
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ไดสงเสริมการปกผา  ตัดเย็บส่ิงของ การตัดเย็บผาปูท่ีนอน หมอน ผามานหนาตาง แบบงาย และประหยัด
ตนทุน อีกท้ังมีการจัดกิจกรรม PLC เพื่อซักถาม ไขขอของใจ ดานการใชจักรเย็บผา และการแกไข           
เมื่อจักรเย็บผามีปญหา และอื่น  ๆ 

11. โรงเรียนบานทุงมาน 
โรงเรียนบานทุงมาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดจัดทํา

โครงการ รองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs ช่ือ โครงการ 
อาหารวางสรางอาชีพ (Snack for Income) เปนโครงการสงเสริมใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับประสบการณ
ดานอาชีพ โครงการอาหารวางสรางอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได ตลอดจนการพึ่งพาตนเอง โดยใชหลักการ     
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน มีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มพูนความรู ทักษะ สรางความชํานาญและประสบการณดานทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อสรางรายได    
ซึ่งในโรงเรียนไดมีโครงการหนึ่งหองเรียน 1 ผลิตภัณฑ อยางตอเนื่อง และฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน โดย
อบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝกอบรมครั้งนี้  ไดเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถ         
มาถายทอดประสบการณและเทคนิค การฝกปฏิ บัติใหแก ผู เขารับการฝกอบรม มีการนําผลิตภัณฑ            
มาจําหนายในสหกรณโรงเรียน และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูทักษะอาชีพระหวางช้ันเรียน โดยจัดกิจกรรม
ในชวงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ทุกช้ันเรียน 
 12. โรงเรียนบานโปงเทวี 

โรงเรียนบานโปงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดจัดทํา
โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs ช่ือโครงการ  
ตัดผมเบ้ืองตนสูอาชีพท่ียั่งยืน  เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ SDGs โดยเนนการมีสวนรวม
ของคณะครู ผูเรียน และชุมชน (วิทยากร) ท่ีไดนําความรูมาถายทอดใหผูเรียน สถานศึกษามีการพัฒนา
กจิกรรมอาชีพ และจัดทําใหเปนสาระเพิ่มเติมหลักสูตรทองถ่ิน  โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวัน
พฤหัสบดี ต้ังแต 13.00 - 16.00 น. และพัฒนากิจกรรมอาชีพใหหลากหลายอยางตอเนื่อง ผลลัพธ           
ท่ีออกมาผูเรียนท่ีรวมกิจกรรมสามารถตัดผมเบ้ืองตนไดทุกคน 
      13. โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม 
 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ไดจัดทํา
โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับประสบการณดานอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนรายได คือ กิจกรรมการจัด
ทําอาหารวาง การจัดเครื่องด่ืมและน้ําหวาน การตอนรับและใหบริการ ตลอดจน การพึ่งพาตนเอง โดยใช
หลักการ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ซึ่ งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ในปจจุบัน                  
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ สรางความชํานาญและประสบการณดาน ทักษะการประกอบอาชีพ 
เพื่อสรางรายได ซึ่งในครั้งนี้เปนการจัดฝกอบบรม หลักสูตรระยะส้ัน โดยอบรมท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
โดยการฝกอบรมครั้งนี้ ไดเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอด ประสบการและเทคนิคการฝก
ปฏิบัติใหแกผูเขารับการฝกอบรม มีชมรมรานกาแฟสดในสถานศึกษารองรับผูเรียนท่ีมีความสนใจในการ
นําไปประกอบอาชีพตอไป  
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14. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4          

จัดกิจกรรมการเรียนรูการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพของท่ีระลึกจากเครื่องรีดรอน         
ไวบริการนักทองเท่ียว โดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมการจัดการเรียนรูทักษะและประสบการณ
ดานอาชีพใหแกผูเรียน ท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายภายใตการขับเคล่ือนเปาหมาย      
การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยสถานศึกษาจัดทําเปนวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของสถานศึกษา  
 15. โรงเรียนบานรองแช 

โรงเรียนบานรองแช สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ไดจัดทํา
โครงการมีการพัฒนาหลักสูตรใหสถานศึกษามีรูปแบบ/แนวทาง การเสริมสรางทักษะ และประสบการณดาน
อาชีพ ใหแกผูเรียนท่ีสอดคลองกับบริบทพื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรูทักษะ
และประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน และเสริมสรางผูเรียนใหมีทักษะและประสบการณดานอาชีพ      
การออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ Packaging Design ไขเค็มดินปลวก ท่ีสอดคลองกับบริบทพื้นท่ี ในจังหวัด
เชียงราย และมุงสูเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
          16. โรงเรียนชุมชนบานปากอดํา   

โรงเรียนชุมชนบานปากอดํา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2      
ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs        
ดวยการจัดโครงการการเสริมสรางทักษะอาชีพโครงการสรางนวัตกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส  เพื่อพัฒนา
ทักษะและประสบการณดานอาชีพ ใหแกเยาวชนในสถานศึกษา ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนา   
ท่ียั่งยืน โดยความรวมมือในการทํางานของฝายตาง  ๆเชน ผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง ชุนชนหรือหนวยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวของ และนักเรียน ท้ังนี้ ทางสถานศึกษาไดดําเนินการปรับโครงสรางหลักสูตรลดเวลาเรียน 
ออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยกําหนดช่ัวโมงสอนกิจกรรมเสริมทักษะ
และประสบการณดานอาชีพ จํานวน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห โดยใหผูเรียนเขาสูโลกของการทํางานตามสภาพจริง    
ในสถานประกอบการ/แหลงเรียนรู หรือลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และสอดแทรกบูรณาการเสริมทักษะ       
ดานอาชีพในกลุมสาระการงานอาชีพ ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อใหผูเรียนมองเห็นภาพงานอาชีพทักษะและประสบการณ      
ดานอาชีพตาง ๆ อยางหลากหลาย  โดยพัฒนาผูเรียนทุกระดับทุกประเภท และใหตระหนักถึงความสําคัญ
และเตรียมความพรอมดานวิชาชีพใหผูเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนตน มุงเนนให
ผูเรียนรูจักตนเอง สํารวจความสนใจความถนัด ตอยอดเปนอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดใหกับผูเรียน และให
ผูเรียนมองเห็นเสนทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาตอหรือเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ 
 17. โรงเรียนแมลาววิทยาคม  

โรงเรียนแมลาววิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สถานศึกษา      
ไดพัฒนากิจกรรมตามโครงการ SDGs ไดแก โครงการอาชีพเกษตรพอเพียง  โดยการทํางานอยางมีสวนรวม
ของฝายตาง ๆ ประกอบดวย  การประสานงานกับครูผูรับผิดชอบ ผูเรียนท่ีจะเขารวมการอบรมตลอดจน   
การประชาสัมพันธใหกับครูปกครองหรือคนในชุมชนท่ีสนใจ สถานศึกษาไดพัฒนากิจกรรมอาชีพ             
เปนหลักสูตรเพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการในหนวยการเรียนรูการงานอาชีพ
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และไดกําหนดรูปแบบ หรือคูมือการจัดกิจกรรมอาชีพใหผูเรียน /ผูอื่นใชในการเรียนรู
โดยการประชาสัมพันธใหกับผูท่ีสนใจ 
 18. โรงเรียนปาแดงวิทยา  

โรงเรียนปาแดงวิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดพัฒนา
กิจกรรมตามโครงการ SDGs โดยการเพิ่มพูนความรู ทักษะ สรางความชํานาญและประสบการณดาน          
การประกอบอาชีพ เพื่อสรางรายได ซึ่งในครั้งนี้เปนกรจัดฝกอบบรมหลักสูตรระยะส้ันโดยอบรมท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยการฝกอบรมครั้งนี้ ไดเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถมาถายทอดประสบการณและ
เทคนิคการฝกปฏิบัติใหแกผูเขารับการฝกอบรมในการทําขนมปง และเคกกลวยหอม เปนการเพิ่มรายได      
ใหตนเองและครอบครัว สถานศึกษาไดเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนจึงไดจัดทํา
โครงการอบรมสงเสริมอาชีพระยะส้ันใหกับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนปาแดงวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย 
และไดยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ รัชกาลท่ี ๙ นอมนํามาใชกับนักเรียนบุคลากรในโรงเรียน 
ประชาชน เยาวชนในชุมชนไดปฏิบัติตาม อีกท้ังหวังใหเกิดความสามัคคีสรางความสมานฉันทภายในชุมชน
และเปนการรวมกลุมเพื่อสรางอาชีพ สรางรายไดตอไป 
 19. โรงเรียนบานดอยชาง  

โรงเรียนบานดอยชาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดจัดทํา
โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs  ไดแก กิจกรรม
เปดโลกกวาง สรางโอกาส สรางเสนทางสูอาชีพ  โดยการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการสรางอาชีพ 
สามารถกระทําไดดวยการนําความรู ความเขาใจและทักษะกระบวนการท่ีเรียนรูจากการโครงการฯ มา
ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพสวนตัว ดวยการสรางสรรคงานหรือผลิตช้ินงานตามความสนใจ ความสามารถ
และความพรอมข้ึนดวยตนเอง และจัดจําหนายหรือใหบริการเปนการหารายไดระหวางเรียน นําผลผลิตใน
ทองถ่ินมาแปรรูป อีกท้ังเปนการฝกปฏิบัติทักษะ การวางแผนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ คิดเปน ทําเปน 
แกปญหาเปน 

20. โรงเรียนริมโขงวิทยา  
โรงเรียนริมโขงวิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดจัดทํา

โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs  ดวยการจัด
โครงการการเสริมสรางทักษะอาชีพดานการออกแบบและผลิตภัณฑจากผาทอไทล้ือ โดยมีการทํางานรวมกัน
ระหวาง ครู  ผูเรียน ผูปกครอง และภูมิปญญาทองถ่ิน และสถานศึกษาท่ีมีบุคลากรในการสนับสนุน และ
สถานศึกษาไดมีการจัดทําเปนหลักสูตรในรายวิชาเพิ่มเติมในระดับรูปแบบ Sp2CDCAR โดยมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องและมีการจัดทํา PCL ในแตละสัปดาห ๆ ละ 2 ครั้ง และใหครูมีการจัดทําวิชาเพิ่มเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในหลักสูตร โรงเรียนริมโขง ป 2561 โดยจัดทําเปนวิชาเพิ่มเติมในรายวิชา กอท. โดย
กําหนด 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห และมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ เชน กิจกรรมไทยล้ือคิดส เพื่อใหมีการ    
เสริมทักษะ และมีการตอยอดดานอาชีพและมีการใหความรูดานอาชีพ จากการดําเนินการดังกลาว ทําใหนักเรียน
เรียนไดเรียนรูกิจกรรม เสริมทักษะอาชีพมากข้ึน โดยนักเรียนไดการลงมือปฏิบัติจริง  ฝกประสบการณตรง และ
สามารถท่ีจะทําช้ินงานสงจําหนายได และมีการเรียนรูจากผูเช่ียวชาญและผูมีประสบการณท่ีมีประสบการณ
ตรง ทําใหกิจกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนริมโขงท่ีชุมชนไทยล้ือ และมีการตอยอดและสรางรายได
ระหวางเรียนโดยมีชองทางการตลาดออนไลน และเปนชองทางในการพัฒนาท่ีเปนอาชีพในอนาคตได  
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21. โรงเรียนโรงชางวิทยา    
โรงเรียนโรงชางวิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดจัดทํา

โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs  โดยไดดําเนิน
โครงการปุยธรรมชาติเพื่อเกษตรท่ียั่งยืน โดยใหนักเรียนไดฝกประสบการณในการลงมือทําปุยธรรมชาติเอง 
ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ มีการจัดทําหลักสูตร มีรูปแบบโครงการ 
ภายใตคําส่ังของโรงเรียนมอบหมายงานใหกับครูอยางชัดเจนทําใหเกิดกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  

ตารางท่ี 2 การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา  
    ท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  (ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู) 
 

ท่ี รายการ 
จํานวน ร.ร. 

กลุมเปาหมาย 
(แหง) 

จํานวน ร.ร.ท่ีปฏิบัติ 

จํานวน รอยละ 

 1 ครูนํากิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ บรรจุไว 
ในหลักสูตร 

21 14 66.67 

2 ครูนํากิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณ ดานอาชีพ สูการ
สอนในกลุมสาระ  

21 12 57.14 

3 ครูกําหนดช่ัวโมงสอนกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดาน
อาชีพ จํานวน ..............ช่ัวโมง/สัปดาห 

21 16 76.19 

4 ครูจัดกิจกรรมฝกทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหกับผูเรียน   21 21 100 
5 ครูไดพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหกับผูเรียน  และสามารถ

ตอยอดเปนอาชีพ เสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน 
21 16 76.19 

6 ครูไดจัดกิจกรรมแนะแนวดานอาชีพ ใหกับผูเรียนกอน 
ท่ีผูเรียนจบหลักสูตรจากสถานศึกษา  

21  13 61.90 

 เฉลี่ยรวม 73.02 

  ตารางท่ี 2 การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา  
ท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  (ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู) โดยรวมสถานศึกษา
ท่ีปฏิบัติตามประเด็นรายการ ท้ัง 6 รายการ เฉล่ียรอยละ 73.02 และรายการท่ีครูในสถานศึกษา
ปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก ครูจัดกิจกรรมฝกทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหกับผูเรียน (คาเฉล่ีย
รอยละ 100) และรายการท่ีปฏิบัติรองลงมา ไดแก 1) ครูกําหนดช่ัวโมงสอนกิจกรรมเสริมทักษะ และ
ประสบการณดานอาชีพ  และ 2) ครูไดพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหกับผูเรียน และสามารถตอยอดเปน
อาชีพ เสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน (คาเฉล่ียรอยละ 76.19) สวนรายการท่ีครูในสถานศึกษาปฏิบัติได    
นอยท่ีสุด ไดแก ครูนํากิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพบรรจุไวในหลักสูตร (คาเฉล่ีย
รอยละ 57.14)   
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ขอมูลเชิงคุณภาพ      

 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมเปาหมาย ท้ัง 21 แหง ไดดําเนินการในการพัฒนาและ
เสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพ ใหกับผูเรียน  ดังนี้ 

1. โรงเรียนบานปาซาง (ซางดรุณานุสาสน) 
โรงเรียนบานปาซาง (ซางดรุณานุสาสน) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต ๓ ไดบรรจุกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพไวในหลักสูตรสถานศึกษา ในกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห และใหผูเรียนดูแลเห็ดและ
ตัดผมในชวงเวลาวาง เชน เวลาพักเท่ียง และหลังเลิกเรียน นอกจากนี้ครูไดพัฒนากิจกรรมเสริม
ทักษะอาชีพใหกับผูเรียนและสามารถตอยอดเปนอาชีพ เสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนมี
รายไดระหวางเรียน  

2. โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม 
โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ไดบรรจุ

กิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพไวในหลักสูตรสถานศึกษา ในรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 
๑ ช่ัวโมง/สัปดาห และจัดกิจกรรมดานอาชีพเพิ่มเติมในกิจกรรมแนะแนว นอกจากนี้ครูไดพัฒนา
กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหกับผูเรียนและสามารถตอยอดเปนอาชีพ เสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน 
ทําใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน  

3. โรงเรียนแมแอบวิทยาคม 
โรงเรียนแมแอบวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

ไดบรรจุกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพไวในหลักสูตรสถานศึกษา ในกลุมสาระ    
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห และใหผูเรียนดูแลผักอินทรีย  
ในชวงเวลาวาง เชน เวลาพักเท่ียง และหลังเลิกเรียน นอกจากนี้ครูไดพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะ
อาชีพใหกับผูเรียนและสามารถตอยอดเปนอาชีพ เชน อาชีพงานเกษตร กิจกรรมมัคคุเทศกนอย และ
การขายของออนไลน ซึ่งเปนการเสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน  
 4. โรงเรียนสหศาสตรศึกษา     
 โรงเรียนสหศาสตรศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดจัดทําโครงการ
รองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs  โดยได
ดําเนินการโครงการ ปลูกเมลอนออรแกนิคปลอดสารพิษสรางอาชีพ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้น 
โรงเรียนไดใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเองผานกระบวนการเรียนรูเชิงรุก มีการเรียนรูท้ังทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ มีการลองผิดลองถูกจนประสบความสําเร็จในการปลูกเมลอนอยางมีคุณภาพ และไดฝกให
ผูเรียนไดใชกระบวนการการตลาดออนไลนดวยตัว ซึ่งเปนการฝกอาชีพนักเรียนผานการเรียนรูอยาง
อยางมีประสิทธิภาพ 
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 5. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2    
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได

จัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs  
โดยไดดําเนินการโครงการ  การอบรมการเสริมทักษะและประสบการณการเลนกีฬาฟุตบอล        
การตัดสินกีฬาฟุตบอลจากรากหญาสูกีฬาอาชีพ  ซึ่งครูไดรับการฝกอบรมในเทคนิคการฝกสอนกีฬา
ฟุตบอลท้ังทางกฎกติกาในการเลนรวมท้ังเทคนิคการเปนโคชนักเรียน รวมท้ังเทคนิคการตัดสินกีฬาฟุตบอล  
นักเรียนไดรับการฝกฝนทักษะการเลนกีฬาฟุตบอล อยางจริงจัง เพื่อเตรียมพรอมมุงสูนักกีฬาอาชีพ   

6. โรงเรียนบานหัวดอย 
          โรงเรียนบานหัวดอย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได
จัดทําหลักสูตรงานอาชีพท่ีเปด สอนในโรงเรียน ๒๔ หลักสูตร นักเรียนสามารถศึกษาคนควา และ
นําไปตอยอดเปนอาชีพเสริมรายไดใหกับนักเรียนได ครูไดจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนมีสวนรวม
ในกระบวนการของการเรียนการสอน โดยเนน 2 องคประกอบ คือ การกระทํา (Doing) ผูเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอน และการสะทอนประสบการณ (Reflecting) ผูเรียนสามารถสะทอน
ไดวาตนกําลังเรียนรูอะไร และครูไดจัดกิจกรรมฝกทักษะและประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน 
ภายใตโมเดล “อัญชัน สรางรายได (ANCHAN MODEL) มาเปนแนวทางปฏิบัติ 

7. โรงเรียนบานดู (สหราษฎรพัฒนาคาร)   
 โรงเรียนบานดู (สหราษฎรพัฒนาคาร) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา    
เขต 1 ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใต
โครงการ SDGs และสถานศึกษาไดจัดทําโครงการเพาะเห็ดนางฟา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรูและ ไดจัดโครงสรางหลักสูตร การเรียนการสอนในสาระเพิ่มเติม 
งานอาชีพใหแกผู เรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ โดยเนนการลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะ 
ประสบการณ และมีรายไดระหวางเรียน ซึ่งไดจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย  การเพาะเห็ด
นางฟาเปนการฝกใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจในเรื่องการดูแลรักษาการปฏิบัติในการเพาะเห็ด
การเก็บผลผลิตซึ่งเปนวิธีการเรียนรูโดยฝกปฏิบัติจริงฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบเห็นคุณคาของงาน
อาชีพท่ีสุจริตเพื่อเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาการประกอบอาชีพหรือรายไดเสริมและยังเกิดความ
ภาคภูมิใจกับผลผลิตไดรับผลผลิตจากการปฏิบัติสามารถนําไปสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน เพื่อแกปญหาภาวะทุพโภชนาการ  
 8. โรงเรียนหวยสักวิทยาคม  

               ครูไดบรรจุกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพไวในหลักสูตรของสถานศึกษา ครูไดนํากิจกรรมเสริม 
ทักษะอาชีพไปใชในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและกิจกรรมชุมนุม  ครูไดกําหนดช่ัวโมงสอน
กิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ จํานวน  2 ช่ัวโมง/สัปดาห ในรายวิชาการงาน 
อาชีพ กับช่ัวโมงชุมนุม  ครูไดจัดกิจกรรมในการฝกทักษะงานอาชีพใหผูเรียนโดยเชิญวิทยากรมาให
ความรู  ครูไดพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชหารายได 
ระหวางเรียนได ครูไดจัดกิจกรรมแนะแนวดานอาชีพและสนับสนุนใหผูเรียนคนหาอาชีพท่ีตนสนใจ 
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9. โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง  
โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  

เขต 1 ไดบรรจุกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพไวในหลักสูตรสถานศึกษา ในกลุม 
สาระเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห นอกจากนี้ไดบรรจุไวในกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดวย และครูไดพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหกับผูเรียนและสามารถตอยอดเปน 
อาชีพ เสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน 
 10. โรงเรียนบานโปงนก    
 โรงเรียนบานโปงนก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   
ไดจัดทําหลักสูตรสงเสริมอาชีพตัดเย็บลงในกลุมสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี  โดยใหผูเรียนมีโอกาส
ไดมาเรียนรู และฝกตัดเย็บในคาบชุมนุม  และหลังเลิกเรียน ในวันจันทร อังคาร และวันพฤหัสบดี และมีครู
คอยกํากับดูแล มีครูแนะแนวคอยตอบขอสงสัย ในการประกอบอาชีพ การเปดรานขายสินคา  และการขาย
ออนไลน 

11. โรงเรียนบานทุงมาน 
 โรงเรียนบานทุงมาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2    
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท่ีนํากระบวนการ Active Learning เขามา
ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง และนํามา
ถายทอด เพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง นํากิจกรรมท่ีเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพบรรจุ      
ลงในหลักสูตรในกลุมสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการแลกเปล่ียนเรียนรูปฏิสัมพันธกับผูอื่น 
สงเสริมการลงมือปฏิบัติ และการสรางเครือขายขยายองคความรูใหกับ ชุมชน ผูสอนทําหนาท่ีอํานวย
ความสะดวก เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย ไดรับการสนับสนุนในการ เตรียมส่ือ นวัตกรรม อุปกรณตาง ๆ จากแหลงเรียนรู
โดยตรง (วิทยากรทองถ่ิน) จัดกระบวนการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการประเมิน
การใชหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป 

12. โรงเรียนบานโปงเทวี 
 โรงเรียนบานโปงเทว ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 
โรงเรียนบานโปงเทวี นํากิจกรรมท่ีเสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพบรรจุลงในหลักสูตรในกลุมสาระ 
การเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ในทุกวันพฤหัสบดี ต้ังแต 13.00 - 16.00 น. โดยจัดการฝกทักษะ
ดานอาชีพ เชน การตัดผม การทําขนม การทําพวงกุญแจ และอื่น ๆ ท่ีสามารถตอยอดให เปนอาชีพ             
เพื่อเสริมรายไดใหกับเด็กผูเรียน และไดติดตามผูเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สวนใหญแลวเลือกไปศึกษา
ตอท่ีวิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปาในสายอาชีพ 
 13. โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม    
 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36     
จากการท่ีไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท่ีนํากระบวนการ Active Learning 
เขามาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ KRUSAM 
Model เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงและนํามาถายทอด เพื่อสรางองคความรูดวย
ตนเอง มีการ แลกเปล่ียนเรียนรูปฏิสัมพันธกับผูอื่น สงเสริมการลงมือปฏิบัติ และการสรางเครือขาย
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ขยายองคความรูใหกับ ชุมชน ผูสอนทําหนาท่ีอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนา
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในการเรียนรูท่ีหลากหลาย ไดรับการสนับสนุนใน
การ เตรียมส่ือ นวัตกรรม อุปกรณตาง ๆ จากแหลงเรียนรูโดยตรง (วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง) 
จัดกระบวนการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการประเมินการใชหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนรู เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาการจัดการเรยีนรูตอไป 

14. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ครูนํา

กิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพบรรจุไวในหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เปนรายวิชาเพิ่มเติม ในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ช่ือรายวิชา Heat Transfer กําหนดเวลา
เรียน 40 ช่ัวโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห) สถานศึกษาอนุบาลเชียงของมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบของการ
เสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียนท่ีสอดคลองกับบริบทพื้นท่ีในอําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย  มีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน กําหนดจุดมุงหมายของหลักการรายวิชาเพิ่มเติม “ของท่ีระลึก
จากเครื่องรีดรอน” การเลือกเนื้อหาสาระประเภทการเรียนรู การจัดเนื้อหาสาระประเภทของการจัดการเรียนรู 
กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล   

15. โรงเรียนบานรองแช 
โรงเรียนบานรองแช  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  จัดทํารูปแบบ 

แนวทาง การเสริมสรางทักษะประสบการณดานอาชีพอยางยั่งยืนใหแกเยาวชน ท่ีสอดคลองกับบริบทพื้นท่ีใน
จังหวัดเชียงราย มีคูมือการจัดกิจกรรมการออกแบบกราฟฟกบรรจุภัณฑ Packaging Design ผลิตภัณฑไข
เค็มดินปลวก  ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 สถานศึกษาบานรองแช มีทักษะและประสบการณดานอาชีพ
ท่ียั่งยืน สอดคลองกับบริบทพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
 16. โรงเรียนชุมชนบานปากอดํา 
 โรงเรียนชุมชนบานปากอดํา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ไดดําเนินการปรับโครงสรางหลักสูตรลดเวลาเรียน ออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู ดวยวิธีการเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน ไดกําหนด
ช่ัวโมงสอนกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพ จํานวน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห โดยให
นักเรียนเขาสูโลกของการทํางานตามสภาพจริงในสถานประกอบการ/แหลงเรียนรู หรือลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง และสอดแทรกบูรณาการเสริมสรางทักษะดานอาชีพในกลุมสาระการงานอาชีพ ภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เพื่อใหผูเรียนมองเห็นภาพงานอาชีพทักษะและประสบการณดานอาชีพตาง ๆ อยางหลากหลาย โดย
พัฒนาผูเรียนทุกระดับทุกประเภท และตระหนักถึงความสําคัญและเตรียมความพรอมดานวิชาชีพ    
ใหผูเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนตน มุงเนนใหผูเรียนรูจักตนเอง สํารวจ  
ความสนใจความถนัด ตอยอดเปนอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดใหกับผูเรียน และใหผูเรียนมองเห็น
เสนทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาตอ หรือเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมคุีณภาพ 
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 17. โรงเรียนแมลาววิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36        
ไดบรรจุกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ บรรจุไวในหลักสูตรโดยบูรณาการจัด        
การเรียนการสอนในหนวยการเรียนรูการงานอาชีพมัธยมศึกษาปท่ี 3 ครูกําหนดช่ัวโมงสอนกิจกรรม  
เสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ จํานวน 4 ช่ัวโมง/สัปดาหโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ 
โครงงานอาชีพ ครูจัดกิจกรรมฝกทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหกับผูเรียนโดยการนําผูเรียน   
ไปเรียนรูสถานประกอบการจริง และไดพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหกับผูเรียน และสามารถตอ  
ยอดเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหกับผูเรียนโดยการนําบุคคลตัวอยางท่ีประสบผลสําเร็จในอาชีพ   
ตาง ๆ มาใหความรูกับผูเรียน  และจัดกิจกรรมแนะแนวดานอาชีพใหกับผูเรียนกอนท่ีผูเรียนจบ  
หลักสูตรจากสถานศึกษาโดยการจัดอบรมใหกับผูเรียนเกี่ยวกับอาชีพท่ีผูเรียนสนใจ     
 18. โรงเรียนปาแดงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   
ครูไดนํากิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ บรรจุไวในกิจกรรมเสริม และกิจกรรม     
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โดยใชเวลาจัดกิจกรรมในเวลาวาง และเวลาหลังเลิกเรียนดวย โดยกําหนดให 
ผูเรียนท่ีมีความสนใจไดศึกษาเรียนรูการทําขนมเบเกอรี่ (ขนมปงและเคกกลวยหอม) และการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน เปนการรวมคิด การทําและการรวมพัฒนากอใหเกิดความรักความสามัคคี        
ในหมูคณะ นอกจากนี้ผูเรียนไดรับการฝกอบรมสงเสริมอาชีพระยะส้ัน การทําขนมจากวิทยากรผูมี 
ความรูความเช่ียวชาญในการทําขนมเบเกอรี่ ซึ่งเปนการสงเสริมใหผูเรียนสามารถตอยอดเปนอาชีพ
เสริมสรางรายไดใหกับผูเรียนได    
 19. โรงเรียนบานดอยชาง     
 โรงเรียนบานดอยชาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  คร ู
ไดบรรจุกิจกรรมอาชีพไวในหลักสูตร โดยบรรจุไวในรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
ดังนี้  
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิชาดอยชางบานเรา  
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 วิชาทักษะการพูดในมี่ชุมชนและแมคคาเดเมีย 
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 วิชากาแฟดอยชางและการออกแบบบรรจุภัณฑ 
ครูไดจัดกิจกรรมฝกทักษะและประสบการณดานอาชีพใหกับผูเรียนท่ีนําภูมิปญญาทองถ่ิน บริบทของ
ชุมชนมาจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียนตามความถนัดและสนใจ และสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
ตอยอดเปนอาชีพ และเสริมสรางรายไดใหกับผูเรียน  
 20. โรงเรียนริมโขงวิทยา 
 โรงเรียนริมโขงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูไดจัดกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ โดยจัดการ
เรียนการสอนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติในวิชา “การทอผาไทล้ือ” และไดนํากิจกรรมการสอนนี้สูการ
สอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับช้ันประถมศึกษาป ท่ี 4 ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยกําหนดช่ัวโมงสอนกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ จํานวน 2 
ช่ัวโมง/สัปดาห และลงในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูอีก 2 ช่ัวโมง/สัปดาห และมีการเชิญ
วิทยากรจากภายนอกซึ่งเปนวิทยากรทองถ่ินเขามาใหความรูและฝกทักษะใหกับผูเรียน จํานวน 40 
ช่ัวโมง/ป โดยวิทยากรจะเขามาใหความรูทุกสัปดาห โดยผูเรียนจะไดเรียนรูวิธีการทอผา การยอมดาย
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ดวยสีธรรมชาติ และการนําผลผลิตมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ผูเรียนจะไดเรียนท้ังภาคทฤษฎี และ 
ภาคปฏิบัติ การเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิต และเปนการเพิ่มรายไดใหผูเรียนและครอบครัวอีกดวย  

21. โรงเรียนโรงชางวิทยา     
 โรงเรียนโรงชางวิทยา สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดจัดทํา
โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs  โดยไดดําเนินการ
โครงการ ปุยธรรมชาติเพื่อเกษตรท่ียั่งยืน นักเรียนไดเรียนรูโดยกระบวนการ Active  Learning ผานการลงมือ
ปฏิบัติอยางจริงจัง โดยเรียนรูผานประสบการณตรง และนอกจากนี้ไดนําวิทยากรทองถ่ินมาอบรมใหความรู    
กับผูเรียน กิจกรรมฝกทักษะอาชีพใหกับผูเรียน ไดแก  การทําปุย เพื่อปรับปรุงฟนฟูสภาพดินใหมีความอุดม
สมบูรณเพิ่มจุลินทรียในดิน  การทําปุยหมักแหงธรรมชาติ   การทําปุยหมักน้ําธรรมชาติ  การทําน้ําหมัก และ  
ทําฮอรโมน  การทําน้ําหมักสมุนไพร 7 รส เพื่อปองกันศัตรูพืช และกิจกรรมปลูกพืชผักปลอดสารพิษท้ังปลูกพืช
ระยะส้ัน และปลูกพืชผล เปนตน   ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ผูเรียนสามารถปฏิบัติได และสามารถนําไปตอยอด       
เปนอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดใหแกผูเรียนและครอบครัวได 
 
 ดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

ตารางท่ี 3 การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา  
    ท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  (ดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน) 

  

ท่ี รายการ 
จํานวน ร.ร. 

กลุมเปาหมาย 
(แหง) 

จํานวน ร.ร.ท่ีปฏิบัติ 

จํานวน รอยละ 

 1 ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือ 
จากการเรียนรูตามหลักสูตร 

21 21 100 

2 ผูเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนกิจกรรมเสริมทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 

21 21 100 

3 ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะดานอาชีพ โดยฝกจาก
ประสบการณตรง และไดลงมือปฏิบัติจริง 

21 21 100 

4 ผูเรียนไดฝกประสบการณดานอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบท 
ในพื้นท่ี 

21 21 100 

5 ผูเรียนสามารถนําทักษะ และประสบการณดานอาชีพท่ีไดเรียนรู 
ไปตอยอดและสรางรายไดระหวางเรียน 

21 18 85.71 

6 ผูเรียนสนใจท่ีจะนําทักษะ และประสบการณดานอาชีพท่ีไดเรียนรู 
ไปพัฒนาหรือศึกษาตอ เพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคต  

21  15 71.42 

 เฉลี่ยรวม 92.86 
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 ตารางท่ี 3 การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา  
ท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  (ดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน) โดยรวมสถานศึกษาท่ีปฏิบัติ
ตามประเด็นรายการ ท้ัง 6 รายการ เฉล่ียรอยละ 92.86 และรายการท่ีเกิดกับผูเรียนไดมากท่ีสุด     
มี 4 รายการ  ไดแก ผู เรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรู             
ตามหลักสูตร  ผูเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพท่ีโรงเรียนจัดข้ึน   
ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะดานอาชีพ โดยฝกจากประสบการณตรง และไดลงมือปฏิบัติจริง  ผูเรียนไดฝก
ประสบการณดานอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทในพื้นท่ี (คาเฉล่ียรอยละ 100) และรายการท่ีปฏิบัติ
รองลงมา ไดแก  ผูเรียนสามารถนําทักษะ และประสบการณดานอาชีพท่ีไดเรียนรู ไปตอยอดและสรางรายได
ระหวางเรียน (คาเฉล่ียรอยละ 85.71) สวนรายการท่ีเกิดกับผูเรียนนอยท่ีสุด ไดแก ผูเรียนสนใจท่ีจะนํา
ทักษะ และประสบการณดานอาชีพท่ีไดเรียนรู ไปพัฒนาหรือศึกษาตอ เพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคต  
(คาเฉล่ียรอยละ 71.42)   

ขอมูลเชิงคุณภาพ      
 ดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน จากการดําเนินการเสริมสรางทักษะ และประสบการณดานอาชีพ
ใหกับผูเรียน ในสถานศึกษากลุมเปาหมายท้ัง 21 แหง ผานกระบวนการฝกทักษะอาชีพตาง ๆ      
ตามบริบทของสถานศึกษาแตละแหง จึงเกิดผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบานปาซาง (ซางดรุณานุสาสน) 
โรงเรียนบานปาซาง (ซางดรุณานุสาสน ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา       

เชียงราย เขต ๓ ผูเรียนไดเรียนรูทักษะอาชีพจากวิทยากรทองถ่ินท่ีเขามาอบรมทักษะอาชีพ และผูเรียน
มีความสนใจในกิจกรรมการฝกพัฒนาทักษะอาชีพ ผูเรียนไดฝกทักษะอาชีพในภาคปฏิบัติและลงมือ
ปฏิบัติจริง ไดเรียนรูและฝกทักษะอาชีพท่ีมีในชุมชน ผูเรียนสามารถนําทักษะอาชีพมาสรางรายได
ระหวางเรียน โดยโรงเรียนสนับสนุนตนทุนให และใหผูเรียนนําไปตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
เพื่อนํามาจําหนาย ท้ังนี้ผูเรียนสามารถนําทักษะอาชีพดานการเพาะเห็ดและการตัดผมไปใชประกอบ
อาชีพไดในอนาคต 

2. โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม 
โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ผูเรียนได

เรียนรูทักษะอาชีพจากวิทยากรทองถ่ินท่ีเขามาอบรมทักษะอาชีพ และผูเรียนมีความสนใจในกิจกรรม
การฝกพัฒนาทักษะอาชีพ และผูเรียนไดฝกทักษะอาชีพในภาคปฏิบัติและลงมือปฏิบัติจริง ไดเรียนรู
และฝกทักษะอาชีพท่ีอยูในชุมชนและสอดคลองกับความตองการของชุมชน เชน การทําอาหาร ชาง
เช่ือม และชางปูน ผูเรียนสามารถนําทักษะอาชีพมาหารายไดระหวางเรียนโดยโรงเรียนสนับสนุน
ตนทุนให และใหผูเรียนนําไปตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อนํามาจําหนาย ท้ังนี้ผูเรียน
สามารถนําทักษะอาชีพดานอาหาร และงานชางไปใชประกอบอาชีพไดในอนาคต 
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3. โรงเรียนแมแอบวิทยาคม 
โรงเรียนแมแอบวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

ผูเรียนไดเรียนรูทักษะอาชีพจากวิทยากรทองถ่ินท่ีเขามาอบรมทักษะอาชีพ และไดเรียนรูจาก 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ซึ่งผูเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการฝกพัฒนาทักษะอาชีพ และผูเรียน
ไดฝกทักษะอาชีพในภาคปฏิบัติและลงมือปฏิบัติจริง ไดเรียนรูและฝกทักษะอาชีพท่ีอยูในชุมชนและ 
สอดคลองในชุมชน เชน การทําการเกษตร การเปนมัคคุเทศก การขายของออนไลน และการคาขาย 
ภายในชุมชน  ผูเรียนสามารถนําทักษะอาชีพมาสรางรายไดระหวางเรียนโดยโรงเรียนสนับสนนุตนทุน 
ให และใหผูเรียนนําไปตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อนํามาจําหนาย ท้ังนี้ผูเรียนสามารถ     
นําทักษะอาชีพมัคคุเทศกนอย ดวยเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักอินทรีย ไปใชประกอบอาชีพได       
ในอนาคต  
  4. โรงเรียนสหศาสตรศึกษา     

โรงเรียนสหศาสตรศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผูเรียนไดเรียนรู
ตามกรอบทฤษฎี 5 Steps ควบคูกันไปคือการสํารวจความสนใจของผูเรียน ผูเรียนจัดแบงเปน        
3 กลุม โดย กลุมท่ี 1 ผูเรียนจะไดเรียนรู 1 คน 1 สมรรถนะสาขาอาชีพเปนอยางนอย  กลุมท่ี 2 
ผู เรียน 1  คน  2  วุฒิ บัตรเปนไปตามความรวมมือกัน ระหวางโรงเรียน ใน สังกัด สพฐ.กับ
สถาบันการศึกษาในสังกัด สอศ. เมื่อผูเรียนเรียนครบตามโครงสรางเวลา  กลุมท่ี 3 ผูเรียน 1 คน     
1 สมรรถนะตามสาขาการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเปนผูเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3      
เรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนจึงไดฝกประสบการณดานอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ซึ่งจะไดนําไปตอยอดในการสรางรายไดระหวางเรียน และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอตาม
ความตองการของผูเรียนแตละคนในอนาคตตอไป 
 5. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36        
ผูเรียน จํานวน 21 คน ท่ีมุงในการเขารวมทีมกีฬาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ท่ีไดรับการสงเสริม 
สนับสนุน โดยไดมีโอกาสเขาถึงกีฬาฟุตบอลอยางจริงจัง ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนนักกีฬามีทักษะ 
และประสบการณดานการเปนนักกีฬาของจังหวัดเชียงราย หรือนักกีฬาอาชีพในบริบทพื้นท่ีจังหวัด
เชียงราย และผูเรียนไดรับการยกระดับใหเปนนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนท่ีมีคุณภาพ มีความพรอมเขาสู
การแขงขันระดับกึ่งอาชีพ และมีโอกาสเขาไปแขงขันในรายการหลัก Thailand Amateur League 
ตอไป  

6. โรงเรียนบานหัวดอย 
           โรงเรียนบานหัวดอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 33 คน ไดรับการพัฒนาทักษะและประสบการณ      
ดานอาชีพ โดยใชกระบวนการพัฒนา ANCHAN MODEL ซึ่งเปนการนําพืชพื้นบาน “อัญชัน”        
มาประยุกตใชกับงานอาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทํากิจกรรมในสถานศึกษา ทําใหมีความรู ความสามารถ 
การพึ่งตนเองโดยการลงมือปฏิบัติจริง และเปนการสรางรายไดเสริมใหกับผูเรียน โดยเฉพาะการทํา
ขนมไทย เคก  เบ เกอรี่  และชาอัญ ชันใบเตย ผู เรียนได เรียนรู โดยการมีส วนรวมโดยเนน                  
2 องคประกอบท่ีสําคัญ คือ 1) การกระทํา (Doing) และ 2) การสะทอนประสบการณ (Reflecting) 
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และนอกจากนี้ผูเรียนยังไดฝกประสบการณในการสรางเสนทางธุรกิจใหมท่ีเงินทุนนอยดวยตนเอง 
โดยสงเสริมการใชพืชสมุนไพร เปนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพอีกดวย     
 7. โรงเรียนบานดู (สหราษฎรพัฒนาคาร)   
 โรงเรียนบานดู (สหราษฎรพัฒนาคาร) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพนอกเหนือจากการเรียนรูตามหลักสูตร คือ 
การเพาะเห็ดนางฟา และผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจในเรื่องของการ
ดูแลรักษา การปฏิบัติในการเพาะเห็ด การเก็บผลผลิตซึ่งเปนวิธีการเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติจริง ฝกให
ผูเรียนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณคาของงานอาชีพท่ีสุจริต เพื่อเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ หรือสรางรายไดเสริม และยังเกิดความภาคภูมิใจกับผลผลิตไดรับผลผลิตจากการ
ปฏิบัติ และสามารถนําไปสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อแกปญหาภาวะ
ทุพโภชนาการของเด็กในสถานศึกษาอีกดวย   
  8. โรงเรียนหวยสักวิทยาคม       
 โรงเรียนหวยสักวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 36 ผูเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5 ไดรับการเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพ 
กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน และผลิตภัณฑจากเห็ดนางฟา เชน การทําอาหารจากเห็ดนางฟา การ
แปรรูปแหนมเห็ด การทําชูชิเห็ดนางฟาภูฐานกับน้ําพริกขา เห็ดนางฟาภูฐานทอดสมุนไพร ตลอดจน
การใหความรูในการออกแบบบรรจุภัณฑ และการจัดจําหนาย  ผูเรียนไดฝกประสบการณดานอาชีพท่ี
สอดคลองกับบริบทพื้นท่ีของสถานศึกษา และบริบทของชุมชน ทําใหผูเรียนไดเรียนรูบริบทของชุมชน
ของตนเอง  มีทักษะในการทํางาน การแกปญหา มีประสบการณตรง มีความรูในการดํารงชีวิตท่ียั่งยืน 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

9. โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง 
โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1  ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน 104 คน ไดเรียนรูทักษะอาชีพจาก
วิทยากรทองถ่ินท่ีเขามาอบรมทักษะอาชีพ  กิจกรรมท่ีทํา คือ การแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย และ
ผูเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการฝกพัฒนาทักษะอาชีพ และผูเรียนไดฝกทักษะอาชีพในภาคปฏิบัติ
และลงมือปฏิบัติจริง ไดเรียนรูและฝกทักษะอาชีพท่ีมีอยูในชุมชนและสอดคลองในชุมชน เชน 
ผลิตภัณฑ OTOP ของชุมชน  ผูเรียนสามารถนําทักษะอาชีพมาหารายไดระหวางเรียนโดยโรงเรียน
สนับสนุนตนทุนให และใหผูเรียนนําไปตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อนํามาจําหนาย ท้ังนี้
ผูเรียนสามารถนําทักษะอาชีพดานการแปรรูปผลิตภัณฑไปใชประกอบอาชีพไดในอนาคต 
 10. โรงเรียนบานโปงนก    
 โรงเรียนบานโปงนก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2  
ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน 60 คน ไดทํากิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ 
(ผาสวยดวยมือฉัน) ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพการผลิตของใช เชน ผลิตพวงกุญแจ 
กระเปาใสเหรียญ กระเปาเครื่องสําอาง กลองทิชชู กระเปาผา โดยใชช้ินงาน ผาปกท่ีผูเรียนปกจาก
กิจกรรมผาปกลายมงมาติด ตกแตงหรือปกติดช้ินงานเพื่อใหสวยงามแปลกตาเมื่อมีช้ินงาน ใหผูเรียน
โพสตลงใน Facebook เพื่อแนะนําสินคา ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถนําทักษะเหลานี้ไปประกอบอาชีพ 
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และรูจักวิธีการคาขาย คือ ผลิตภัณฑจําหนายครบวงจร  และจากการสังเกตการจัดการเรียนการสอน 
ของครูในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูเรียนมีความสนใจและชอบและมีความถนัด สามารถ
เรียนรูเพิ่มเติมไดตลอดเวลา และผูเรียนไดเห็นคุณคางานฝมือท่ีจะสามารถนําไปตอยอดในการ 
ประกอบอาชีพได   

11. โรงเรียนบานทุงมาน 
 โรงเรียนบานทุงมาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ผูเรียน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน 50 คน ไดเรียนรูในกิจกรรมฝกทักษะ และประสบการณ
ดานอาชีพตามโครงการอาหารวางสรางอาชีพ (Snack for Income) ซึ่งผูเรียนไดรับการเรียนรู และ
พัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนท่ีสอดคลองกับบริบทพื้นท่ี และชุมชนบริเวณใกลเคียงกับสถานศึกษา 
และสามารถนําไปประกอบอาชีพในปจจุบันและอนาคต เปนการรวมกันคิด รวมทําและการรวม
พัฒนา กอใหเกิดเปนอาชีพตอไป และสามารถเผยแพรใหผูสนใจได 

12. โรงเรียนบานโปงเทวี 
 โรงเรียนบานโปงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 33 คน ไดรับการพัฒนาทักษะและประสบการณดาน
อาชีพ  โดยกิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะ คือ การตัดผมเบ้ืองตนสูอาชีพท่ียั่งยืน  ซึ่งเปน
หลักสูตรระยะส้ัน โดยผูเรียนไดรับความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากวิทยากรท่ีมีความรู ความ
ชํานาญในการตัดผมของท้ังเพศชาย และเพศหญิง  ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมในการเสริมทักษะ      
ดานอาชีพหลากหลายกิจกรรม ผูเรียนสวนใหญสนใจและมีสวนรวมกับกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน    
โดยไดฝกประสบการณจากผูเช่ียวชาญ และลงมือปฏิบัติจริง  ไดใชวัสดุอุปกรณท่ีมีในทองถ่ิน ท่ี
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อนําไปตอยอดสรางรายไดระหวางเรียน และพัฒนาตอยอดเพื่อ
นําไปประกอบอาชีพในอนาคต 
 13. เวียงเชียงรุงวิทยาคม  
 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 40 คน ไดรับการฝกทักษะ และเสริมประสบการณดาน
อาชีพท่ีเสริมเพิ่มเติมจากหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งเปนหลักสูตรการเรียนรูการใหบริการ และการ
ตอนรับ กิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนรู ไดแก การเรียนรูเบ้ืองตนศิลปะในงานใหบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม การจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงานบริการอาหารเครื่องด่ืม  ทักษะการจัดโตะ
อาหารตามรูปแบบตาง ๆ การพับผาเนปกิน เปนตน  ผูเรียนไดรับการอบรมเพื่อเปนการพัฒนาทักษะ 
ความชํานาญและการเตรียมความพรอมในการใหบริการซึ่งถือเปนชองทางใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะ 
และไดรับประสบการณจริง สามารถนําไปเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพท่ีผู เรียนสนใจได          
ซึ่งนําไปสูการเปนธุรกิจและเปนชองทางในการหารายไดระหวางเรียนและตอยอดในปารประกอบ
อาชีพในอนาคตได  
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14. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  
    โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูเรียน   
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 20 คน ไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพทําของท่ีระลึกจาก       
เครื่องรีดรอน โดยเริ่มจากท่ีผูเรียนไดรูจักกับอุปกรณเครื่องรีดรอน หลักการทํางาน วิธีการใชงานอุปกรณ
เครื่องรีด รอน การสรางช้ินงานของเครื่องรีดรอน  ความเหมาะสม และขีดขอจํากัดของอุปกรณเครื่องรีดรอน 
การเรียนรูในโปรแกรม Photoshop เพื่อการสรางสรรคผลงาน การตกแตงภาพ การแกไขภาพ เพื่อใหเกิดความ
สมบูรณ ของช้ินงาน  ซึ่งผูเรียนไดมีโอกาสคิดสรางสรรคผลงานของตนเอง มีการฝกปฏิบัติในการสรางช้ินงาน
ของท่ีระลึกตาง ๆ  จากเครื่องรีดรอน โดยใหผูเรียนไดฝกใชอุปกรณเครื่องรีดรอนในทุกประเภทของการสราง
ช้ินงาน  ตลอดถึงดานการขาย ผูเรียนไดรูจักการนําสินคาออกสูทองตลาดเพื่อเปนการสรางรายไดระหวางเรียน
และ แบงเบาภาระทางบาน ซึ่งจะมีแนวทางในการสงเสริมการขาย เชน ทาง Facebook ทางออนไลน และการ
รับออรเดอรจากงานกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีไดเขารวม  และนอกจากนี้ผูเรียนไดรับการฝกใหทําบัญชีรายรับรายจาย 
การคํานวณหาราคาตนทุน กําไร ของสินคา เปนตน ซึ่งส่ิงเหลานี้ทําใหผูเรียนสามารถนําไปตอยอดในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได 

15. โรงเรียนบานรองแช 
โรงเรียนบานรองแช  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 จํานวน 30 คน ไดรับการฝกทักษะ และประสบการณดาน
อาชีพในกิจกรรมการออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ Packaging Design ไขเค็มดินปลวก ซึ่งเปน 
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทพื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย และชุมชนบริเวณใกลเคียงของสถานศึกษา 
ผูเรียนไดฝกทักษะในการทําไขเค็มดินปลวก และทําเปนอาชีพ และการสงออกขาย ตลอดถึงการทํา  
Package ขายสงใหกับลูกคา ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสามารถสรางรายไดใหกับผูเรียนในระหวางเรียน 
ผูเรียนไดรับการเสริมสราง และพัฒนาใหมีทักษะและประสบการณดานอาชีพ อันจะนําไปใชในการ 
ดํารงชีวิตใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได  
 16. โรงเรียนชุมชนบานปากอดํา 
 โรงเรียนชุมชนบานปากอดํา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  ไดรับการฝกทักษะและประสบการณดานอาชีพ ในกิจกรรมการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส  ผูเรียนไดรับการฝกทักษะการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส  ความรูเบ้ืองตน และท่ีมาของผักไฮโดร
โปรนิกส ประโยชนและการสรางรายไดจากผักไฮโดรโปนิกส การวางแผนการปลูกและข้ันตอนการปลูกผักไฮโดร
โปนิกส  เปนตน ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถสรางเสริมความรูใหกับผู เรียน ซึ่งผู เรียนสามารถนําไปตอยอด           
และสามารถทําเปนกิจกรรมเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัวได   
 17. โรงเรียนแมลาววิทยาคม   

โรงเรียนแมลาววิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ผูเรียน 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 125 คน ไดเรียนรูในจัดกิจกรรมอาชีพท่ีโรงเรียนพัฒนาข้ึน   
ในสาระการเรียนรู เพิ่ มเติม กิจกรรม และชุมนุมตาง ๆ อยางตอเนื่องโดยได เนนทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพในรูปแบบเกษตรพอเพียง การนําผูเรียน  ไปเรียนรูสถานประกอบการจริง
ตามความสนใจของผูเรียน และสถานศึกษาไดจัด PLC เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใน
สถานศึกษา และขยายผลเพื่อการเรียนรู และพัฒนาทักษะอาชีพใหแกผู เรียน โดยการสํารวจ      
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ความตองการของผูเรียนดาน อาชีพท่ีสนใจ เชน การทําปุยโบกาฉิแบบสวนปงลาว  การทําอาหารไก 
+ เปด แบบเปงใจฟารม  การทําอาหารวัวแบบสวนเอเดน การทําอาหารปลาแบบมานพฟารม      
การค่ัวกาแฟแบบกาแฟดอยมะคา  เปนตน ผูเรียนไดไปเรียนรูในสถานท่ีประกอบการจริง ไดมีโอกาส
ศึกษาเรียนรูจากบุคคลตัวอยางท่ีประสบผลสําเร็จในอาชีพตาง ๆ ทําใหผูเรียนสามารถนําทักษะ    
และประสบการณดานอาชีพท่ีไดเรียนรูไปพัฒนา หรือศึกษาตอเพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได 
 18. โรงเรียนปาแดงวิทยา  
  โรงเรียนปาแดงวิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูเรียน        
ไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรูตามหลักสูตรโดย ผูเรียนไดเรียนรู          
ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเรียนรูในวิชาเพิ่มเติม ใชในกิจกรรมลดเวาลาเรียนเพิ่มเวลารู ไดรับการฝกอบรม
การทําขนมเบเกอรี่ (ขนมปงและเคกกลวยหอม) ซึ่งเปนหลักสูตรระยะส้ันโดยอบรมท้ังภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ และไดเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดประสบการณและเทคนิคการฝกปฏิบัติ
ใหแกผูเขารับการฝกอบรม และใชเวลาหลังเลิกเรียน ใหเกิดประโยชน มีการทํางานเปนกลุม  ผูเรียนสามารถ
นํากิจกรรมการทําขนมเบเกอรี่ ไปตอยอด และสรางรายไดระหวางเรียนได สามารถทําสงขายใหกลุมผูสนใจท่ี
จะรับประทาน และสงขายในตลาดรานคาขายปลีกบริเวณชุมชน 
 19. โรงเรียนบานดอยชาง   

โรงเรียนบานดอยชาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรูตามหลักสูตร โดยการ
ออกไปฝกประสบการณการทํางานกับครอบครัว กับรานคาวิสาหกิจชุมชนในวันหยุดเสาร-อาทิตย  
ผูเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน
อยางเต็มใจ สนใจและกระตือรือรนท่ีจะเรียน ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะดานอาชีพ โดยฝกจาก 
ประสบการณตรง และไดลงมือปฏิบัติจริงท้ังดานการเรียนการสอนตามหลักสูตรและการทํางาน       
หารายไดพิเศษระหวางเรียน ผูเรียนไดฝกประสบการณดานอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทในพื้นท่ี     
โดยการเรียนรูผานหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติม และการหารายไดพิเศษระหวางเรียน   
ตามรานคาวิสาหกิจชุมชนตาง ๆ ในหมูบานดอยชาง และไดฝกประสบการณทํางานในรานคาวิสาหกิจ
ชุมชน  ผูเรียนมีแรงบันดาลใจจากตัวอยางท่ีดีในการสรางอาชีพของคนในชุมชนท่ีไดนําผลผลิตและ 
พืชเศรษฐกิจในชุมชนมาพัฒนาตอยอดจนประสบความสําเร็จ  
 20. โรงเรียนริมโขงวิทยา  
 โรงเรียนริมโขงวิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ผูเรียน        
ไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรูตามหลักสูตร โดยผูเรียน ไดเรียนรู
กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพมากข้ึน และไดฝกประสบการณ ไดลงมือปฏิบัติและสอดคลองกับบริบทของ  
โรงเรียนริมโขงวิทยาท่ีเปนชุมชนไทล้ือ กิจกรรมทักษะอาชีพท่ีไดดําเนินการ ไดแก กิจกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑจากผาทอไทล้ือ  กิจกรรมการตัดเย็บผลิตภัณฑผาทอไทล้ือ เปนตน และมีการตอยอดและ         
สรางรายไดระหวางเรียน โดยมีชองทาง การตลาดในตลาดออนไลน และเปนชองทางในการพัฒนาตอเปนอาชีพ
ในอนาคต 
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 21. โรงเรียนโรงชางวิทยา 
โรงเรียนโรงชางวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2       

ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ภายใตโครงการ SDGs  
โดยไดดําเนินการโครงการ ปุยธรรมชาติเพื่อเกษตรท่ียั่งยืน นักเรียนมีประสบการณตรง ไดปลูกจิตสํานึก
ในการรักษาส่ิงแวดลอมโดยใชการดําเนินการปุยธรรมชาติ นักเรียนไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง โดย
ผานการลงมือทําอยางจริงจังโดยครูคอยเปนพี่เล้ียงในการจัดกระบวนการเรียนรู   มีผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการลง
มือปฏิบัติ โดยเปนผลงานของนักเรียนท่ีผานกระบวนการเรียนรูจากสถานการณจริง  นักเรียนมีรายได     
ระหวางเรียน จากการจําหนายผลผลิตปุยท่ีเกิดข้ึน 
  
เทคนิค/วิธีการท่ีครูแนะแนวใชในการช้ีแนะ หรือถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน 
 เทคนิค/วิธีการท่ีครูแนะแนวใชในการช้ีแนะ หรือถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน ของสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย มีหลากหลายเทคนิควิธีการ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 1. สรางองคความรูและความตระหนักใหผูเรียนเขาใจตนเองและส่ิงแวดลอม ซึ่งจะทําใหผูเรียน
สามารถใชวิจารณญาณ ในการวางแผนในอนคตท่ีเหมาะสมกับตัวเอง ไมวาจะเปนการเลือกวิชาเรียน วางแผน
การศึกษาตอหรือประกอบอาชีพเปนบุคคลท่ีสามารถนําตนเองได 
 2. ไมใชวิธีบังคับ แตใชวิธีท่ีใหผู ไดรับการชวยเหลือไดเรียนรู ท่ีจะชวยตนเอง และไดเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพสงเสริมศักยภาพใหแสดงเปนผลประโยชนแกตนเองและสังคม 
 3. ใหบริการแนะแนวอยางตอเนื่อง การแนะแนวจะไดผลยอมตองอาศัยการเอาใจใสอยูตลอดเวลา 
โดยจัดบริการอยางตอเนื่อง ต้ังแตเล็กจนโต หรือต้ังแตเขาเรียนจนกระท่ังจบจากสถานศึกษา โดยการ
ประสานงานอยางดีระหวางผูปกครองหรือผูรับผิดชอบผูเรียนในแตละระดับ แตละช้ันเรียน 
 4. ตองคํานึงถึงผูเรียนทุกคน ไมไดชวยเหลือเฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง และเนื่องจากผูเรียนแตละคน
แตกตางกันการใหบริการจึงควรใหเหมาะสมกับแตละบุคคล 
 5. การบรรยายใหความรู และใชเอกสารแนวทางการเสริมทักษะ และการสรางประสบการณดาน
อาชีพสําหรับนักเรียนประกอบการบรรยาย 
 6. การสรางสรรคผลงาน มีแนวทางในการสรางช้ินงานใหเปนแบบอยางใหกับผูเรียน และใหผูเรียนได
มีโอกาสในการสรางสรรคผลงานตามความคิดของตนเอง และทําการแนะแนวทางเพื่อใหผูเรียนสามารถนํา
ความคิดสรางสรรคของตนเอง มาใชในการสรางช้ินงานได 
 7. การผลิตช้ินงานของผูเรียน มีการฝกทักษะปฏิบัติ โดยใหผูเรียนไดฝกการใชอุปกรณในทุกประเภท
ของการสรางช้ินงาน 
 8. จัดกิจกรรมดานทักษะอาชีพใหกับผู เรียน โดยผานกระบวนการคนควาทางอินเตอรเนต            
การรวบรวมขอมูล รวมท้ังการเชิญวิทยากร/ภูมิปญญาทองถ่ิน มาใหความรูกับผูเรียน 
 9. จัดกลุมผูเรียนท่ีเขารับการพัฒนาตามรูปแบบท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ไดแก     
1) ไมศึกษาตอ  2) ศึกษาตอดานอาชีวศึกษา  3) ศึกษาตอช้ันมัธยมปลาย  เปนตน และใชกระบวนการพัฒนา
อาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 10. นําบุคคลตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพตาง ๆ  มาใหความรู และกระตุนให
ผูเรียนสนใจ และอยากทํา  และนําผูเรียนไปศึกษาเรียนรูสถานประกอบการจริงตามความสนใจของผูเรียน  
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ปญหา/อุปสรรคในการทํางาน  
 1. ปญหาการประชาสัมพันธโครงการท่ียังไมท่ัวถึงชุมชน ท้ังการประชาสัมพันธกอน และ 
หลังการดําเนินโครงการ 
 2. บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความรู ทักษะและประสบการณดานอาชีพ ทําใหไมเขาใจ 
ในรายละเอียดบางสวนจึงไมสามารถอํานวยความสะดวกใหแกวิทยากรไดอยางเต็มศักยภาพ และขาด
ความรูความชํานาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ และการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

3. การดําเนินงานตามโครงการ เนื่องจากมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานหลาย
หนวยงาน ตองทําแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน อาจทําใหเกิดอุปสรรคในการทํางาน การ
ประสานงาน และการสรางความเขาใจ  
 4. ระยะเวลาและความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม 
 5. ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถดานอาชีพ 
 6. การจัดการอบรมชวงนี้ตองมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัส
โควิท – 19  ทําใหเกิดความไมสะดวก และปฏิบัติกิจกรรมไดไมเต็มท่ี 
 7. อุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานทักษะอาชีพมีจํานวนจํากัด ผูเรียนปฏิบัติงานไดไมท่ัวถึง 
วัสดุอุปกรณในการสรางผลงาน/ช้ินงานไมเพียงพอตอการฝกอบรม เนื่องจากราคาแพงมาก ตนทุน   
สูงมาก 
 8. ในกรณีท่ีผูเรียนท่ีมีความประสงคจะนําส่ิงท่ีไดเรียนรู/อาชีพท่ีนาสนใจไปทําตอยอดท่ีบาน 
เพื่อเพิ่มรายไดระหวางเรียน  ผูเรียนบางคนไมมีทุนทรัพย และอุปกรณในการทํากิจกรรม 
 9. ผูเรียนบางคนตองยายถ่ินฐานตามผูปกครอง สงผลใหขาดความตอเนื่องในการเรียน และ
ฝกทักษะอาชีพ  
 10. งบประมาณไมเพียงพอ 
 
ขอเสนอแนะและความตองการในการพัฒนา 
 1. โครงการพัฒนาอาชีพในครั้งนี้ เปนจุดเริ่มตนท่ีดี ท่ีสงเสริมและตอยอดจากกิจกรรมเดิมท่ี
สถานศึกษาไดดําเนินการอยูแลว หากมีการพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน และรูปแบบท่ีใชในการ
ดําเนินงาน บูรณาการหรือสอดแทรกเขากับหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ จะทํา
ใหเกิดเปนงานปกติท่ีสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง และเกิดการตอยอดท่ีเห็นคุณคาของ
กิจกรรมท่ีสามารถสรางเสริมรายไดระหวางเรียน และนําไปสูการเรียนรูอยางมีความสุขท้ังตอผูบริหาร 
ครูผูสอน และผูเรียนตอไป 
 2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของสถานศึกษามีการพัฒนาความรู ทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพอื่น ๆ อยางหลากหลาย เพื่อท่ีจะสามารถถายทอดความรู ทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 
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 3. สงเสริม สนับสนุนอาชีพการพัฒนาทักษะและประสบการณดานอาชีพ ใหแกผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
 4. โครงการนี้ควรไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง และมีหลักสูตรท่ีชัดเจน หลากหลาย
สามารถใหผูเรียนไดเลือก และสนใจมากยิ่งข้ึน 
 5. ตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถตรงกับงาน 
 6. ตองการอาคารสถานท่ี โรงฝกงาน 
 7. งบประมาณท่ีสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน 
 8. ชวงเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม ควรมีการดําเนินโครงการนี้ตอเนื่องทุกป 
 9. ควรมีกิจกรรมการนําเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณของครู และผูเรียนในทุก
โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
 10. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดอบรม และมีการตอยอด
เพื่อใหผลผลิตนําไปสูตลาดท่ีกวางข้ึน เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและการมีรายไดระหวางเรียน  
 11. ควรจัดหา/สนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพของผูเรียนท่ีมีความประสงคจะนําอาชีพ   
ท่ีไดเรียนรูไปตอยอดเปนอาชีพเสริมของผูเรียน 
 12. ควรสรางเครือขายกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาอาชีพใหแกกลุมผูเรียนท่ี
ไมไดศึกษาตอ และกลุมผูเรียนท่ีสนใจเรียนตอดานสายอาชีพในวิทยาลัยการอาชีพ, วิทยาลัย
อาชีวศึกษา, วิทยาลัยเทคนิค และอื่น ๆ ใหแกผูเรียนเพื่อการมีงานทําโดยจัดทําเปนคอรสฝกอบรม
หลักสูตรระยะส้ันเพื่อใหผูเรียนไดมีเกียรติบัตร วุฒิบัตรท่ีเกี่ยวของกับทักษะอาชีพ และประสบการณ
ดานอาชีพ 
 13. ควรดําเนินโครงการตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิตใหกับผูเรียนอยางหลากหลายตามความถนัด และความสนใจ และควรจัดสรรงบประมาณใหมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อความตอเนื่องและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ  

 การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชน
ในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมาย        
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการ
เสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของ
พื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 2) ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ
สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  กลุมเปาหมาย  ไดแก  
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 21 แหง  ซึ่งไดจากการพิจารณา
คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีความสนใจท่ีจะจัดกิจกรรมฝกทักษะอาชีพใหกับผูเรียน สําหรับเครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  แบบนิเทศติดตามการดําเนินงาน โครงการการเสริมสรางทักษะ และประสบการณ
ดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือน
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563    
ซึ่งผลการวิจัยสรุปได  ดังนี้ 
 
สรุปผล 

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

  
 
 
 

 
 

 
                                                              การดําเนินโครงการ  

  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
                                                                สรุปผลโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ปจจัยนําเขา 
Inputs 

กระบวนการ 
process 

ผลผลติ 
outputs 

1. จังหวัดนํารอง 
    โครงการ 
2. งบประมาณ  
      

 
 

1. คัดเลือกโรงเรียนกลุมเปาหมาย 21 แหง 
2. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกลุมเปาหมาย 

โรงเรียนกลุมเปาหมาย 21 แหง ดําเนินการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานอาชีพ 

การนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศ 
จาก ศธจ.เชียงราย จํานวน 3 ครั้ง/โรงเรียน 

โรงเรียนเขารวมโครงการ 
จํานวน 21 แหง 

โครงการของโรงเรียน 
จํานวน 21 โครงการ 

1. ดานการบริหารจัดการ 
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3. ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 

ปจจัยนําเขา 
Inputs 

กระบวนการ 
process 

ผลผลติ 
outputs 

แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยโรงเรียน 21 แหง 

สรุปผลโครงการในรูปแบบวิจัยโดยคณะทํางาน 

สรุปผลการดําเนินงาน 
ในรูปแบบผลการวิจัย 

1. จังหวัดนํารอง 
    โครงการ 
2. งบประมาณ  
    

 
 

ปจจัยนําเขา 
Inputs 

กระบวนการ 
process 

ผลผลติ 
outputs 

- จังหวัดนํารองโครงการ 
- งบประมาณ 

ประชุมรับฟงแนวทาง 
การดําเนินงาน 

แนวทางการ
ดําเนินโครงการ 
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2. ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมาย     
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุป
ผลได ดังนี้  

 2.1 ดานการดําเนินงานของสถานศึกษา  มีสถานศึกษาท่ีปฏิบัติตามประเด็นรายการ        
ท้ัง 6 รายการ เฉล่ียรอยละ 72.22 และรายการท่ีสถานศึกษาปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก สถานศึกษา    
ไดจัดทําโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกจิกรรมการพัฒนาการเรียนรูภายใตโครงการ SDGs 
(คาเฉล่ียรอยละ 100) สวนรายการท่ีสถานศึกษาปฏิบัติไดนอยท่ีสุด ไดแก สถานศึกษาไดกําหนด
รูปแบบ หรือคูมือการจัดกิจกรรมอาชีพใหผูเรียน /ผูอื่นใชในการเรียนรู (คาเฉล่ียรอยละ 47.62) โดย 
สถานศึกษากลุมเปาหมาย ไดจัดกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหกับผูเรียนท่ีแตกตางกัน 
ตามบริบทของสถานศึกษา  ไดแก  1) โรงเรียนบานปาซาง (ซางครุณานุสาสน) จัดกิจกรรมการเพาะเห็ด และ 
การตัดผม  2) โรงเรียนถํ้าปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมดานอาหารและงานชาง  3) โรงเรียนแมแอบวิทยาคม จัด
กิจกรรมมัคคุเทศกนอยและการปลูกผักอินทรีย  4) โรงเรียนสหศาสตรศึกษา จัดกิจกรรมปลูกเมลอนออรแกนิ
คปลอดสารพิษสรางอาชีพ  5) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จัดกิจกรรมฝกประสบการณการเลนฟุตบอล การ
ตัดสินกีฬาฟุตบอลจากรากหญาสูกีฬาอาชีพ  6) โรงเรียนบานหัวดอย จัดกิจกรรมนักธุรกิจนอย ยุวเกษตรกรวิถี 
พอเพียง  7) โรงเรียนบานดู (สหราษฎรพัฒนาคาร) จัดกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟา   8) โรงเรียนหวยสัก
วิทยาคม จัดกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟาภูฐานกับตํารับอาหารจากเห็ด  9) โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง จัด 
กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย  10) โรงเรียนบานโปงนก จัดกิจกรรมงานตัดเย็บ (ผาสวยดวยมือฉัน)     
11) โรงเรียนบานทุงมาน จัดกิจกรรมอาหารวางสรางอาชีพ (Snack for Income)  12) โรงเรียนบานโปงเทวี จัด 
กิจกรรมตัดผมเบ้ืองตนสูอาชีพท่ียั่งยืน  13) โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม จัดกิจกรรมการจัดทําอาหารวาง การ
จัดเครื่องด่ืมและการตอนรับและใหบริการ  14) โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรมทําของท่ีระลึกจากเครื่อง
รีดรอน  15) โรงเรียนบานรองแช จัดกิจกรรมการออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ Packaging Design  16) โรงเรียน
ชุมชนบานปากอดํา จัดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิส  17) โรงเรียนแมลาววิทยาคม จัดกิจกรรมเกษตร
พอเพียง  18) โรงเรียนปาแดงวิทยา จัดกิจกรรมการทําขนมปงและเคกกลวยหอม  19) โรงเรียนบานดอยชาง 
จัดกิจกรรมเปดโลกกวางสรางโอกาสสรางเสนทางสูอาชีพ  20) โรงเรียนริมโขงวิทยา จัดกิจกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑจากผาทอไทล้ือ  และ 21) โรงเรียน โรงชางวิทยา จัดกิจกรรมปุยธรรมชาติเพื่อเกษตรท่ียั่งยืน 

 2.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู สถานศึกษาท่ีปฏิบัติตามประเด็นรายการ ท้ัง 6 
รายการ เฉล่ียรอยละ 73.02 และรายการท่ีครูในสถานศึกษาปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก ครูจัดกิจกรรม
ฝกทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหกับผูเรียน (คาเฉล่ียรอยละ 100) สวนรายการท่ีครูใน
สถานศึกษาปฏิบัติไดนอยท่ีสุด ไดแก ครูนํากิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณดานอาชีพบรรจุไว
ในหลักสูตร (คาเฉล่ียรอยละ 57.14)  โดยครูในสังกัดสถานศึกษาทุกแหงไดจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการฝก
ทักษะ และประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดฝกประสบการณและไดศึกษาเรียนรู โดยสวน
ใหญจะจัดเปนกิจกรรมเสริมในรายวิชาเพิ่มเติมของสถานศึกษา  และไดพัฒนาทักษะเบ้ืองตนใหผูเรียนตอยอด
ฝกเปนอาชีพเสริม และสรางรายไดระหวางเรียนใหแกผูเรียน กอนท่ีผูเรียนจะจบหลักสูตรจากสถานศึกษา 
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 2.3 ดานผลท่ีเกิดกับผู เรียน  ผูเรียนโดยเฉล่ีย รอยละ 92.86 ไดรับการเสริมสรางทักษะ       
และประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย            
โดยรายการท่ีเกิดกับผูเรียนไดมากท่ีสุด มี 4 รายการ  ไดแก ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรูตามหลักสูตร  ผูเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนกิจกรรมเสริมทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพท่ีโรงเรียนจัดข้ึน  ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะดานอาชีพ โดยฝกจากประสบการณ
ตรง และไดลงมือปฏิบัติจริง  ผูเรียนไดฝกประสบการณดานอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทในพื้นท่ี (คาเฉล่ีย
รอยละ 100)  สวนรายการท่ีเกิดกับผูเรียนนอยท่ีสุด ไดแก ผูเรียนสนใจท่ีจะนําทักษะ และประสบการณ
ดานอาชีพท่ีไดเรียนรู ไปพัฒนาหรือศึกษาตอเพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคต  (คาเฉล่ียรอยละ 71.42)  
โดยผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรูตามหลักสูตร  และสนใจท่ีจะ
เรียนกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณดานอาชีพท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูและฝก    
จากประสบการณตรงท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และความตองการของผูเรียน  และนอกจากนี้ยังเปน
การสรางรายไดใหกับผูเรียนในระหวางเรียนอีกดวย 
 
อภิปรายผล 
 การดําเนินงานตามโครงการ การเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย  ไดสรุปผลการดําเนินงาน และมีประเด็นท่ีเปนขอสังเกตในการดําเนินงานในครั้งนี้  ดังนี้ 
 1. จากการพัฒนารูปแบบ/แนวทางในการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพ สําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ภายใตการขับเคล่ือนเปาหมาย         
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย      
ไดกําหนดกระบวนการในการทํางานไวเปน 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มตนโครงการ  ระยะการดําเนินโครงการ และ
ระยะสรุปผลโครงการ และพบวา การดําเนินการไดแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว  ท้ังนี้ เนื่องจากวาทาง
คณะทํางานตามโครงการดังกลาว  ไดกําหนดกิจกรรมในการดําเนินงาน  เวลาการดําเนินงาน และกําหนด
ปฏิทินการดําเนินงานท่ีชัดเจน แนนอน และปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด (สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย : โครงการฯ)  โดยเริ่มต้ังแตกิจกรรมท่ี 1 ช้ีแจงการดําเนินโครงการ SDG ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ในระดับจังหวัดเชียงราย  กิจกรรมท่ี 2 พัฒนารูปแบบ/แนวทางการดําเนินโครงการ  กิจกรรมท่ี 3 
ปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบ/แนวทางของสถานศึกษา แตละแหงและการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษา  
เพื่อดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา  
กิจกรรมท่ี 5 แลกเปล่ียนเรียนรู และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมในพื้นท่ี  และ
กิจกรรมท่ี 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการฯ   
 2. จากการท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดรวมกันระดมความคิด และกําหนดแนวทางใน
การพัฒนา ในดานการเสริมสรางทักษะและประสบการณดานอาชีพสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีสอดคลอง
กับบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายนั้น เนื่องจากวา การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมใหสําหรับผูเรียน 
หรือเยาวชนในจังหวัดเชียงราย มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคน โดยเนนท่ีทักษะในการให
บุคคลสามารถวิเคราะหตนเอง เลือกอาชีพท่ีสนองความตองการของตนเอง พินิจพิเคราะหอาชีพท่ีเหมาะสม  
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กับตนเอง ซึ่งจากผลการวิเคราะหสถานการณของจังหวัดเชียงราย และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงราย     
ป พ.ศ.2562 (ปวีณา  ล้ีตระกูล, 2562) ท่ีพบวา ประชาชนมีการดําเนินวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม      
ท่ีประชาชน แตละพื้นท่ีประกอบอาชีพในภูมิลําเนาของตนเอง บุตรหลานก็มักจะประกอบอาชีพ และมีทักษะ
อาชีพตามท่ีครอบครัวของตนเองดํารงชีพอยู  แตในสภาวการณปจจุบัน ความสนใจ การปลูกฝงจากครอบครัว 
ตลอดจนแนวคิดในการตัดสินใจในเรื่องอาชีพจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณของประเทศ และสังคมในยุค
ปจจุบัน  แนวโนมของแตละพื้นท่ี จะปรับไปในการเสริมสรางทักษะอาชีพท่ีเหมาะกับงานและการจางงาน
ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน  จากขอมูลดังกลาวขางตน ความจําเปนท่ีตองเสริมสรางผูเรียนใหมีทักษะการคิด 
การเรียนรู และองคความรูท่ีหลากหลายประการ มีความสามารถในการทํางานได อยางมีประสิทธิภาพ และ
ศักยภาพอยางเต็มเปยม จําเปนตองพัฒนาตนเอง คนหาความสามารถและวิเคราะหตนเอง ตลอดจนเสริมสราง
ทักษะอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพแกตนเองได จึงจะสามารถดําเนินชีวิตไดอยางราบรื่นและมีความสุข  และจาก
แนวความคิดดังกลาว สามารถตอบโจทยในเรื่องของเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ได ดังท่ี กมลินทร  พินิจภูวดล และคณะ (2559) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Sustainable Development) ภายใตโครงการพัฒนากฎหมายภายในเพื่อรองรับการทํางานดาน
ประชาคมอาเซียน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ท่ีพบวา เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการ
สหประชาชาติ จํานวน 17 เปาหมาย ยังคงเนนการสรางสมดุลใน 3 มิติ คือ มิติของสังคม มิติของ
เศรษฐกิจ และมิติของส่ิงแวดลอม ซึ่งการพัฒนาทักษะและประสบการณอาชีพใหแกผูเรียนหรือเยาวชน  
สามารถตอบสนองกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจใหกับผูเรียน  ครอบครัว  ชุมชน ประเทศชาติ และ
สนองตอบกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ดานการศึกษาได 
 
เทคนิค/วิธีการท่ีครูแนะแนวใชในการช้ีแนะ หรือถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน 
 เทคนิค/วิธีการท่ีครูแนะแนวใชในการช้ีแนะ หรือถายทอดเสนทางอาชีพใหแกผูเรียน ของสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย มีหลากหลายเทคนิควิธีการ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 1. สรางองคความรูและความตระหนักใหผูเรียนเขาใจตนเองและส่ิงแวดลอม ซึ่งจะทําใหผูเรียน
สามารถใชวิจารณญาณ ในการวางแผนในอนาคตท่ีเหมาะสมกับตัวเอง ไมวาจะเปนการเลือกวิชาเรียน วางแผน
การศึกษาตอหรือประกอบอาชีพเปนบุคคลท่ีสามารถนําตนเองได 
 2. ไมใชวิธีบังคับ แตใชวิธีท่ีใหผู ไดรับการชวยเหลือไดเรียนรู ท่ีจะชวยตนเอง และไดเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพสงเสริมศักยภาพใหแสดงเปนผลประโยชนแกตนเองและสังคม 
 3. ใหบริการแนะแนวอยางตอเนื่อง การแนะแนวจะไดผลยอมตองอาศัยการเอาใจใสอยูตลอดเวลา 
โดยจัดบริการอยางตอเนื่อง ต้ังแตเล็กจนโต หรือต้ังแตเขาเรียนจนกระท่ังจบจากสถานศึกษา โดยการ
ประสานงานอยางดีระหวางผูปกครองหรือผูรับผิดชอบผูเรียนในแตละระดับ แตละช้ันเรียน 
 4. ตองคํานึงถึงผูเรียนทุกคน ไมไดชวยเหลือเฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง และเนื่องจากผูเรียนแตละคน
แตกตางกันการใหบริการจึงควรใหเหมาะสมกับแตละบุคคล 
 5. การบรรยายใหความรู และใชเอกสารแนวทางการเสริมทักษะ และการสรางประสบการณดาน
อาชีพสําหรับนักเรียนประกอบการบรรยาย 



๘๑ 
 

 6. การสรางสรรคผลงาน มีแนวทางในการสรางช้ินงานใหเปนแบบอยางใหกับผูเรียน และใหผูเรียน 
ไดมีโอกาสในการสรางสรรคผลงานตามความคิดของตนเอง และทําการแนะแนวทางเพื่อใหผูเรียนสามารถ      
นําความคิดสรางสรรคของตนเอง มาใชในการสรางช้ินงานได 
 7. การผลิตช้ินงานของผูเรียน มีการฝกทักษะปฏิบัติ โดยใหผูเรียนไดฝกการใชอุปกรณในทุกประเภท
ของการสรางช้ินงาน 
 8. จัดกิจกรรมดานทักษะอาชีพใหกับผู เรียน โดยผานกระบวนการคนควาทางอินเตอรเนต            
การรวบรวมขอมูล รวมท้ังการเชิญวิทยากร/ภูมิปญญาทองถ่ิน มาใหความรูกับผูเรียน 
 9. จัดกลุมผูเรียนท่ีเขารับการพัฒนาตามรูปแบบท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ไดแก     
1) ไมศึกษาตอ  2) ศึกษาตอดานอาชีวศึกษา  3) ศึกษาตอช้ันมัธยมปลาย  เปนตน และใชกระบวนการพัฒนา
อาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 10. นําบุคคลตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพตาง ๆ  มาใหความรู และกระตุนให
ผูเรียนสนใจ และอยากทํา  และนําผูเรียนไปศึกษาเรียนรูสถานประกอบการจริงตามความสนใจของผูเรียน  
 
ปญหา/อุปสรรคในการทํางาน  
 1. ปญหาการประชาสัมพันธโครงการท่ียังไมท่ัวถึงชุมชน ท้ังการประชาสัมพันธกอน และ 
หลังการดําเนินโครงการ 
 2. บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความรู ทักษะและประสบการณดานอาชีพ ทําใหไมเขาใจ 
ในรายละเอียดบางสวนจึงไมสามารถอํานวยความสะดวกใหแกวิทยากรไดอยางเต็มศักยภาพ และขาด
ความรูความชํานาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ และการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

3. การดําเนินงานตามโครงการ เนื่องจากมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานหลาย
หนวยงาน ตองทําแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน อาจทําใหเกิดอุปสรรคในการทํางาน การ
ประสานงาน และการสรางความเขาใจ  
 4. ระยะเวลาและความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม 
 5. ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถดานอาชีพ 
 6. การจัดการอบรมชวงนี้ตองมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัส
โควิท – 19  ทําใหเกิดความไมสะดวก และปฏิบัติกิจกรรมไดไมเต็มท่ี 
 7. อุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานทักษะอาชีพมีจํานวนจํากัด ผูเรียนปฏิบัติงานไดไมท่ัวถึง 
วัสดุอุปกรณในการสรางผลงาน/ช้ินงานไมเพียงพอตอการฝกอบรม เนื่องจากราคาแพงมาก ตนทุน   
สูงมาก 
 8. ในกรณีท่ีผูเรียนท่ีมีความประสงคจะนําส่ิงท่ีไดเรียนรู/อาชีพท่ีนาสนใจไปทําตอยอดท่ีบาน 
เพื่อเพิ่มรายไดระหวางเรียน  ผูเรียนบางคนไมมีทุนทรัพย และอุปกรณในการทํากิจกรรม 
 9. ผูเรียนบางคนตองยายถ่ินฐานตามผูปกครอง สงผลใหขาดความตอเนื่องในการเรียน และ
ฝกทักษะอาชีพ  
 10. งบประมาณไมเพียงพอ 
 



๘๒ 
 

ขอเสนอแนะและความตองการในการพัฒนา 
 1. โครงการพัฒนาอาชีพในครั้งนี้ เปนจุดเริ่มตนท่ีดี ท่ีสงเสริมและตอยอดจากกิจกรรมเดิมท่ี
สถานศึกษาไดดําเนินการอยูแลว หากมีการพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน และรูปแบบท่ีใชในการ
ดําเนินงาน บูรณาการหรือสอดแทรกเขากับหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ จะทํา
ใหเกิดเปนงานปกติท่ีสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง และเกิดการตอยอดท่ีเห็นคุณคาของ
กิจกรรมท่ีสามารถสรางเสริมรายไดระหวางเรียน และนําไปสูการเรียนรูอยางมีความสุขท้ังตอผูบริหาร 
ครูผูสอน และผูเรียนตอไป 
 2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของสถานศึกษามีการพัฒนาความรู ทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพอื่น ๆ อยางหลากหลาย เพื่อท่ีจะสามารถถายทอดความรู ทักษะและ
ประสบการณดานอาชีพใหแกผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 
 3. สงเสริม สนับสนุนอาชีพการพัฒนาทักษะและประสบการณดานอาชีพ ใหแกผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
 4. โครงการนี้ควรไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง และมีหลักสูตรท่ีชัดเจน หลากหลาย
สามารถใหผูเรียนไดเลือก และสนใจมากยิ่งข้ึน 
 5. ตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถตรงกับงาน 
 6. ตองการอาคารสถานท่ี โรงฝกงาน 
 7. งบประมาณท่ีสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน 
 8. ชวงเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม ควรมีการดําเนินโครงการนี้ตอเนื่องทุกป 
 9. ควรมีกิจกรรมการนําเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณของครู และผูเรียนในทุก
โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
 10. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดอบรม และมีการตอยอด
เพื่อใหผลผลิตนําไปสูตลาดท่ีกวางข้ึน เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและการมีรายไดระหวางเรียน  
 11. ควรจัดหา/สนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพของผูเรียนท่ีมีความประสงคจะนําอาชีพ   
ท่ีไดเรียนรูไปตอยอดเปนอาชีพเสริมของผูเรียน 
 12. ควรสรางเครือขายกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาอาชีพใหแกกลุมผูเรียนท่ี
ไมไดศึกษาตอ และกลุมผูเรียนท่ีสนใจเรียนตอดานสายอาชีพในวิทยาลัยการอาชีพ, วิทยาลัย
อาชีวศึกษา, วิทยาลัยเทคนิค และอื่น ๆ ใหแกผูเรียนเพื่อการมีงานทําโดยจัดทําเปนคอรสฝกอบรม
หลักสูตรระยะส้ันเพื่อใหผูเรียนไดมีเกียรติบัตร วุฒิบัตรท่ีเกี่ยวของกับทักษะอาชีพ และประสบการณ
ดานอาชีพ 
 13. ควรดําเนินโครงการตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิตใหกับผูเรียนอยางหลากหลายตามความถนัด และความสนใจ และควรจัดสรรงบประมาณใหมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อความตอเนื่องและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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