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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12                  
(พ.ศ. 2560- 2564) อยูใ่นห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปั้ญหาพื้นฐานหลายดา้นท่ีสั่งสม               
มานานท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกนัใกลชิ้ดมากข้ึนการแข่งขนั
ด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากข้ึน สังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากข้ึนเป็นสภาพ               
ไร้พรมแดน การพฒันาเทคโนโลยีจะมีการเปล่ียนแปลง  อย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความ
เป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะท่ี ประเทศไทยมีขอ้จ ากดั             
ของปัจจยัพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา ท่ีชัดเจนข้ึน              
ช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 นับเป็นจงัหวะเวลาท่ีท้าทายอย่างมากท่ีประเทศไทยต้องปรับตัว             
ขนานใหญ่ โดยจะตอ้งเร่งพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจยัและพฒันา และนวตักรรมให้เป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน                 
ของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขนัในโลกท่ีรุนแรงข้ึนมากแต่ประเทศไทยมีขอ้จ ากดัหลายดา้น 
อาทิคุณภาพคนไทยยงัต ่า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเร่ืององคค์วามรู้ ทกัษะและทศันคติ สังคม
ขาดคุณภาพและมีความเหล่ือมล ้าสูงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการยกระดบัศกัยภาพการพฒันา โครงสร้าง
ประชากรเขา้สู่สังคมสูงวยัส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จ านวนประชากรวยัแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 
2558 และโครงสร้างประชากรจะเขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์ ภายในส้ินแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก็ร่อยหรอเส่ือมโทรมอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นทั้งตน้ทุนในเชิง
เศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะท่ีการบริหารจดัการ ภาครัฐ           
ยงัดอ้ยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชนัเป็นวงกวา้ง จึงส่งผลให้การผลกัดนั
ขับเคล่ือนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิเต็มท่ี  บางภาคส่วนของสังคมจึงยงัถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี, 2560 : 1) 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั 1–11 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบ
ความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจ ประเทศสามารถขยายตวัไดอ้ย่างรวดเร็ว พน้จากการถูกจดัให ้
เป็นประเทศท่ียากจน แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจดงักล่าวนั้น เป็นเพียงแค่การเจริญเติบโตใน
ลกัษณะของภาพรวมภายนอกท่ี ยงัขาดความสมดุลของการพฒันาท่ีแทจ้ริง เพราะปัญหาความ 
ยากจนยงัคงมีอยูแ่ละขยายวงกวา้งมากข้ึน มีความเหล่ือมล ้าของการกระจายรายไดก้ารกระจายความ
เจริญระหวา่งชนบทกบัเมือง และการกระจายผลประโยชน์ระหวา่งกลุ่มคนในสังคมแสดงให้เห็นถึง
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การพฒันาท่ีลม้เหลว และไม่ย ัง่ยืนคือ มีเศรษฐกิจท่ีดีแต่สังคมมีปัญหา คุณภาพชีวิตของประชาชน
ต ่าลง (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,  2560 : 11) 
 ดงันั้นแนวคิดในการจดัการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลกัการ เป้าหมายและ
แนวคิดในการจดัการศึกษาเพื่อใหป้ระชาชนทุกคน ทุกช่วงวยั ตั้งแต่ปฐมวยั วยัเรียน วยัท างาน และ
ผูสู้งอายุมีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้แต่ละบุคคลได้พฒันาตามความ
พร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุด มีความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในการ
ด ารงชีวติและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะในการท างานเพื่อการประกอบอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อนัจะน าไปพฒันาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
แผนการศึกษาแห่งชาติจึงตอ้งก าหนดเป้าหมายการจดัการศึกษาท่ีครอบคลุม โดยไม่ปล่อยปะละเลย
หรือทิ้งใครไวข้้างหลัง เป็นการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  และต้องพฒันา
คุณภาพและประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างหลกัประกนัวา่ เด็กปฐมวยัทุกคน
ไดรั้บการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียนประถมศึกษา ทุกคนส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีผลลพัธ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ทุกคนสามารถเขา้ถึงการศึกษา
ระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพก าลงัแรงงานท่ีมีทกัษะ               
ท่ีจ  าเป็น รวมทั้งทกัษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจา้งงาน การมีงานท าท่ีดี (ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16, 2560 : 19) 
 สอดคล้องกับหลักการของแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12              
(พ.ศ. 2560 – 2564) การท่ีจะพฒันาประเทศไทยไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน ให้เกิดข้ึนในอนาคต
นั้น จะตอ้ง ให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยูใ่ห้เขม้แข็ง และมีพลงัเพียงพอใน
การขบัเคล่ือน กระบวนการการพฒันาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพฒันาคน” ให้มี
การเตรียมความพร้อม รับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ทกัษะ
การเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจยั แวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคน โดยการนอ้มน า 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต ์
ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทย ให้มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 10) 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ทุกสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมี
ความรู้ด้านอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะนักเรียนท่ียากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การศึกษาและต้องการหารายได้ระหว่างเรียนโดยมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 19) มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถ เขา้ใจแนวทางการเลือกอาชีพ ประกอบ
อาชีพและด ารงชีวติอยูใ่นสังคมได ้ประกอบกบัรัฐบาลโดย กระทรวงศึกษาธิการไดใ้ห้ความส าคญั
กบัการจดัการศึกษาดา้นสามญัศึกษาและอาชีวศึกษา ในสัดส่วน 50 : 50 เพื่อตอ้งการให้นกัเรียน
สนใจเรียนสายอาชีพมากข้ึน โรงเรียนนอกจากมีการด าเนินงานเพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยงัตอ้งเน้นให้นักเรียนมีทกัษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเขา้ตลาดแรงงาน หรือประกอบ
อาชีพอิสระให้สอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อศึกษาต่อใน
ระดับสูงข้ึน ซ่ึงในจุดเน้น ด้านการให้นักเรียนมีทกัษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าตลาดแรงงาน 
การศึกษาเป็นกลไกท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการพฒันาชาติ เน่ืองจากการศึกษาช่วยให้ประชาชนอ่านออก  
เขียนได ้คิดวิเคราะห์เป็น เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง และการด ารงชีวิตอยูใ่นสังคม 
ตลอดจนทกัษะการประกอบอาชีพและทกัษะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขนั ลดความสามารถในการแข่งขนั ลดความเหล่ือมล ้าในสังคมในระยะยาว (ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 1, ม.ป.ป. : 1-4) 
 จากขอ้คน้พบในการศึกษาวจิยัและติดตามผลการใชห้ลกัสูตรท่ีผา่นมา จึงเกิดการทบทวน
หลกัสูตร และน ามาสู่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมีความเหมาะสม 
ชดัเจน ทั้งเป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั 
ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็น
มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข                   
มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551 : 2) โดยไดก้ าหนดสาระส าหรับส่งเสริมดา้นทกัษะอาชีพไวใ้นสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง.4.1  เขา้ใจ มีทกัษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์ 
เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพฒันาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 19)   
 จากท่ีกล่าวมาการพฒันาทกัษะอาชีพมีความส าคญัโรงเรียนควรจดัการเรียนรู้ดา้นอาชีพ
เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์การท างานและสามารถหารายได้ระหว่างเรียนไดซ่ึ้งโรงเรียน            
ตะเครียะวทิยาคมไดน้ าแนวทางการพฒันาประเทศไทยภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่โมเดล “ประเทศไทย 
4.0” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลปัจจุบนั โดยการน าของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสชฺ.) จะน าพาประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนท่ีมากท่ีสุดใน
ประเทศ ให้หลุดพน้จาก “โง่ จน เจ็บ” ไปสู่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ทั้งทางร่างกายและจิตใจโดย
มุ่งเน้นพฒันาคุณภาพชีวิตของคนเป็นหลกั ซ่ึงเป็นเป้าหมายพื้นฐานของการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน
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เป็นล าดบัแรก เพื่อใหป้ระชาชน “กินดี อยูดี่ มีความสุข” ชุมชนทอ้งถ่ินตอ้งพึ่งตนเองได ้ด าเนินชีวิต
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พออยู ่พอกิน พอใช้ พอเพียง” เหลือกินเหลือใชก้็น าไปขาย               
มีการรวมกลุ่มกนัท าวิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนจดักระบวนการเรียนรู้จากความตอ้งการพฒันาของคน
ในชุมชนเอง “การเรียนรู้ คือหัวใจ เป้าหมายคือการพึ่งตนเอง” “น ้ าไหลดี ไฟสว่างดี ถนนหนทางดี 
ส่ิงแวดลอ้มดี การศึกษาดี อนามยัดี อาชีพดี และวฒันธรรมประเพณีดี” ตอ้งการเห็นประเทศไทย 
โดยเฉพาะชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากหญา้ส าคญัของประเทศ เกิดการพฒันาทั้งทางวตัถุและจิตใจ ควบคู่
กนัไปตามภารกิจของรัฐบาลท่ีวา่ “ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน” ขบัเคล่ือนตามกลไก พลงัประชารัฐ 
(วงศส์ถิตย ์วสุิภี, 2560 : ออนไลน)์. 
 แต่สภาพปัจจุบนัการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวกบั การส่งเสริมการประกอบอาชีพ                 
ในสภาพจริงนั้น มีนกัวิชาการหลายท่านไดส้ะทอ้นขอ้มูลออกมา ดงัเช่น อมเรศ ศิลาอ่อน (2552) 
กล่าวว่าการศึกษาในปัจจุบนัสร้างคนให้ท า อะไรไม่เป็น เด็กไม่รู้ว่าตนเองถนัดอะไร มีปัญหา                  
ในการตดัสินใจ ในวิชาชีพ ดงันั้นการศึกษาควร“ฝึกให้รู้จริง ฝึกให้ท า เป็น” เช่นเดียวกบัวิธี                   
ของประเทศเยอรมนั สอดคลอ้งกบั กฤษณพงศ ์ กีรติกร (2552) ท่ีกล่าวถึงแนวคิดระบบ การศึกษา
ดั้งเดิมตามสาระของ พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ.2464 วา่ “นกัเรียนสามารถออกไปประกอบอาชีพ               
ได้หลายระดบัตั้งแต่ประถม มธัยมตน้ มธัยมปลาย และอุดมศึกษา” ต่างจากปัจจุบนัท่ีจะตอ้ง                  
ข้ึนบนัได 12 ปีการศึกษาขั้นพื้นฐานและข้ึนบนัไดอุดมศึกษาอีก 4 ปี ถึงจะไปประกอบอาชีพได ้
ปัจจุบนัคนคิดว่าตอ้งจบ อุดมศึกษา ตอ้งเรียนหนงัสือ 16 ปีจึงท างานไดโ้ดย การศึกษาในอดีต              
สร้างคนเขา้สู่การประกอบอาชีพได ้ทุกระดบั แต่การศึกษาในปัจจุบนัไม่ไดเ้ตรียมคนเขา้สู่ อาชีพ และ
จากตวัเลขล่าสุดนักเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เรียนต่อมธัยมปลายและอาชีวศึกษา ประมาณ            
ร้อยละ 70 ท่ีเหลือประมาณร้อยละ 30 ออกไปสู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงตอ้งมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะ
กบัต าแหน่งงาน ดงันั้น การเช่ือมโยงการมีงานท า ทกัษะการท างาน น่าจะเหมาะกบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ชยัพฤกษ ์ เสรีรักษ,์ 2552)  
 ผูร้ายงานได้มาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม สังกัดส านักงาน                  
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16  เม่ือวนัท่ี 1ธันวาคม 2557 ได้ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน บริบท
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม พบวา่ โรงเรียน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 260 หมู่ท่ี 5 ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด                
จงัหวดัสงขลา จดัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด                
153 คน ครูจ านวนทั้งหมด 15 คน ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 80 
ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 20 อาชีพหลกัของผูป้กครอง คือ อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 อาชีพ
รับจ้างคิดเป็นร้อยละ 12 อาชีพค้าขายคิดเป็นร้อยละ 5 และอาชีพรับราชการคิดเป็นร้อยละ 3                 
จากสภาพบริบทโดยทัว่ไปโรงเรียน มีเน้ือท่ี 51 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา อยู่ห่างจากอ าเภอระโนด 
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ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวดัสงขลา ประมาณ 90 กิโลเมตร ตั้ งอยู่ในท่ีราบลุ่ม                 
ซ่ึงอดีตเป็นท่ีนา สภาพของดินเป็นดินเหนียว การคมนาคมตอนเปิดโรงเรียนใหม่ๆ ยงัไม่สะดวก 
เพราะถนนเป็นถนนดิน ในฤดูฝนใช้งานไม่ไดต้อ้งใช้การคมนาคมทางน ้ า ตามล าคลองตะเครียะ   
แต่ในปัจจุบนัการคมนาคมสะดวกข้ึน มีถนนลาดยางผา่นหน้าโรงเรียน เป็นถนน ร.พ.ช. มีการใช้
รถจกัรยาน จกัรยานยนต์ และรถยนต์  การเดินทางและการขนส่งจึงสะดวกมากข้ึน ประชากร              
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คนในชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีการเก้ือกูล                  
ซ่ึงกนัและกนั มีการรักษาขนบธรรมเนียมอนัดีงาม พื้นท่ีตั้งมีลกัษณะเป็นท่ีราบ ชาวบา้นส่วนใหญ่
รักสงบ อาชีพหลกัคือการท านา เน่ืองจากมีแหล่งน ้าท่ีเอ้ือต่อการท านาและเพาะปลูก ประกอบอาชีพ
หลกัคือเกษตรกรรม ไดแ้ก่การท านา ปลูกผกั เล้ียงสัตว ์เล้ียงกุง้และรับจา้งทัว่ไป การคา้ขาย การท า
ขนมเพื่อจ าหน่ายในเทศกาลต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้รายได้ของชาวบ้านไม่แน่นอน เพราะรายได ้               
ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดต่้อเฉล่ียครัวเรือน 30,000-40,000 บาท
ต่อปี (โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม. 2559 : 1) 
 สภาพปัญหาดา้นการพฒันาทกัษะอาชีพ 
 ในการจดัการศึกษาโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม นกัเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การเรียนรู้
ด้านอาชีพเพื่อการหารายได้ระหว่างเรียนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง แต่ท่ีผ่านมาทางโรงเรียน                     
ขาดการส่งเสริมทกัษะอาชีพ โรงเรียนไม่มีแนวทางท่ีชดัเจนในการจดั ท าหลกัสูตรการจดัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบ อาชีพ โรงเรียนไม่ได้ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง ให้เข้ามา เพิ่มศกัยภาพในการจดัการศึกษาวิชาชีพ นักเรียนไม่มีรายได้ระหว่างเรียน 
นกัเรียนกวา่คร่ึงของโรงเรียนเป็นครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีเงินให้ลูกมาเรียนมากนกั นกัเรียน
ขาดทกัษะในการด าเนินชีวิต นอกจากน้ี โรงเรียนไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในการจดัรายวิชาแนะแนว
เพื่อแนะน าลกัษณะการท างานของแต่ละอาชีพท่ีส าคญัให้นักเรียน ขาดการประเมินบุคลิกภาพ  
ความเหมาะสมด้านอาชีพ ไม่มีขอ้มูลการส ารวจความตอ้งการอตัราก าลงัแรงงานของทอ้งถ่ิน             
ระดับจังหวดัและอ า เภอ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติมไม่ได้ค  านึงถึง                    
ความสอดคลอ้งกบัความถนดัทางทกัษะและสมรรถนะทางอาชีพ และความถนดัทางสาขาวิชาชีพ 
ซ่ึงจะต้องจดัให้สอดรับกนั  และรองรับพื้นฐาน การศึกษาต่อ และครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้            
โดยจดักระบวนการเรียนรู้เนน้ไปท่ีบทบาทของตวัครูยงัใชบ้ทบาทท่ีเป็นผูส้อน (Teacher) ยงัสอนแบบ 
Passive Learning มากกว่า Active Learning ตามแนวทางการจดัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21               
ท่ีเนน้สมรรถนะทางสาขาวชิาชีพ และดา้นนกัเรียน ไม่มีทกัษะและสมรรถนะตามประเภทวิชาชีพ และ
สาขาวิชาชีพ นกัเรียนท่ีจบการศึกษาและไม่เรียนต่อไม่สามารถเขา้อยู่ในสถานประกอบการอย่างมี
ฝีมือ ไม่สามารถไปเป็นผูป้ระกอบการในอาชีพอิสระไดป้ระสบผลส าเร็จ เน่ืองจากขาดประสบการณ์



6 
 

การเรียนรู้ การเป็นผูป้ระกอบการ การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ไม่ไดจ้ดักิจกรรมชุมนุมท่ีเนน้การ
ฝึกอาชีพ และขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเขา้มาพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายไดร้ะหวา่งเรียน (โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม, 2559 : 2) 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัปัญหาขา้งตน้ โรงเรียนจึงไดก้ าหนดนโยบายเร่งด่วน            
ในการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 
2560 ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งผูบ้ริหาร คณะครู นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองและองคก์รต่างๆ ในชุมชน 
 ในฐานะผูอ้  านวยการโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา             
เขต 16 มีหนา้ที่บริหารจดัการกิจการของหน่วยงานสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบติังาน นิเทศ  
ควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการของโรงเรียนในทุกๆ ด้าน ได้ตระหนักและ              
เห็นความส าคญัในการพฒันาสถานศึกษา โดยมุ่งหวงัจะพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญั มีความ
เช่ือว่าในการบริหารงานสถานศึกษา ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจในการกระท า
หรือไม่กระท าการใดๆ คือ ขอ้มูลและสารสนเทศของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ทั้งทางดา้น
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการและผลผลิต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของ
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบ จ าเป็นต้องมีการประเมินโครงการ จึงได้ร่วมมือกัน
วางแผน และประสานความร่วมมือ ระหว่างครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ      
ท่ี ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินงาน นักเรียน ผูป้กครองและชุมชน ในการจดัท าโครงการพฒันา
ทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน ของนกัเรียนโดยใชก้ลยุทธ์พลงัประชารัฐ โรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม ปีการศึกษา 2560 ซ่ึงโครงการจะประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคเ์พียงใดย่อมข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัหลายประการ การที่จะทราบผลการด าเนินงานว่าส าเร็จหรือลม้เหลวมีส่ิงใดควรปรับปรุง
แก้ไข จ าเป็นตอ้งอาศยัการประเมินผลท่ีเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือ อนัจะน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาและตดัสินใจ และจากการท่ีผูป้ระเมินไดศึ้กษารูปแบบ
การประเมิน พบวา่ รูปแบบการประเมินท่ีเหมาะสมกบัการประเมิน โครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อ
การมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม       
ปีการศึกษา 2560 คือ รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model) เหตุเพราะเป็นการประเมินท่ี
ช่วยในการตัดสินใจ เป็นการได้ข้อมูลอย่างครอบคลุม  และผลการประเมินครบทั้ ง 4 ด้าน คือ                       
การประเมินสภาพแวดลอ้ม การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิตจะ
ท าให้ทราบผลส าเร็จของโครงการวา่มีมากนอ้ยเพียงใด ตลอดจนไดข้อ้มูลยอ้นกลบัไปทบทวน
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วตัถุประสงค์ของโครงการ ปัจจัยป้อน และผลผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุม                   
เป็นแนวทางในการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการพฒันาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการประเมิน 
 วตัถุประสงคข์องการประเมินการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม                   
ปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 
 1.  เพื่อประเมินสภาพแวดลอ้มของโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่าง
เรียนของนกัเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 
เก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็น ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ความสอดคลอ้งกบันโยบายตน้สังกดั 
และความเป็นไปไดข้องโครงการ 
 2.  เพื่อประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่าง
เรียนของนกัเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 
เก่ียวกับความพร้อมของบุคลากร ความพียงพอของงบประมาณ ว ัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี                       
ความเหมาะสม  การบริหารจดัการ และหน่วยงานท่ีสนบัสนุนโครงการ                     
 3.  เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 
2560 เก่ียวกบัการวางแผน การด าเนินงาน ติดตามก ากบัและประเมินผลน ามาปรับปรุงและพฒันา 
 4.  เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียน
ของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560  
ประกอบดว้ย การประเมินเก่ียวกบัความส าเร็จของการด าเนินงานพฒันาทกัษะอาชีพ ดงัน้ี 
  4.1  คุณภาพของการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560  
   4.2  พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560                
  4.3  ทกัษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 
  4.4   ความพึงพอใจของนกัเรียน ครู  ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เครือข่ายชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน      
ของนกัเรียน โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560   
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ขอบเขตของการประเมินโครงการ 
 ในการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใช ้            
กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560  ผูร้ายงานในฐานะผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ไดจ้ดัให้มี โครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน โดยใช ้              
กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ผูร้ายงานไดก้ าหนดขอบเขต
ของการประเมินโครงการไว ้3 ดา้น คือ ดา้นเน้ือหา ดา้นประชากร  และดา้นระยะเวลา ซ่ึงมีรายละเอียด  
ดงัน้ี 
 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 ในการด าเนินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน           
โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ”  โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560  ผูร้ายงานในฐานะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ได้จดัให้มีโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียนโดยกลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ในคร้ังน้ี
ผู ้รายงานได้ประยุกต์ใช้ รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  ของสตัฟ เฟิลบีม 
(Stufflebeam. 1983 : 169 - 179) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วน คือ        
 1.  การประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation) ไดแ้ก่ ความตอ้งการจ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ  ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ ความสอดคลอ้งกบันโยบายหน่วยงานตน้สังกดั 
และความเป็นไปไดข้องโครงการ 
 2.  การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation)  ไดแ้ก่  ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอ
ของงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์และอาคารสถานท่ี  ความเหมาะสมการบริหารจดัการ และหน่วยงาน 
ท่ีสนบัสนุนโครงการ 
 3.  การประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process  Evaluation) ไดแ้ก่ การวางแผน การด าเนินการ
จดักิจกรรม การติดตามประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและพฒันา 
 4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ไดแ้ก่ คุณภาพของการพฒันาทกัษะอาชีพ 
เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะ
วิทยาคม ปีการศึกษา 2560  พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพ
เพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน  ทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน  
และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเครือข่าย
ชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน 
โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560   
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 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากร ประกอบดว้ย 
 1.  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม               
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 153  คน  
 2.  ครู ท่ีปฏิบติัการสอนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน 
 3.  ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 จ านวน  153  คน   
 4.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 จ านวน              
9 คน  
 5. เครือข่ายชุมชน 5 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์การบริหารส่วนต าบลตะเครียะ 
เครือข่ายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เครือข่ายนาอินทรีย์บ้านหนองถ้วย 
เครือข่ายกลุ่มเล้ียงปลาดุกบา้นขาว  และเครือข่ายส านกังานเกษตรอ าเภอระโนด 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการประเมินประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 1. นกัเรียน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan. 1960 : 608) และสุ่มแบบแบ่งชั้นอยา่งเป็นสัดส่วน (Stratified Random Sampling) 
โดยใช้ระดบัชั้นเป็นหน่วยการสุ่ม และสุ่มอย่างง่าย (Sample Random) โดยวิธีการจบัฉลาก ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งปีการศึกษา 2560 จ านวน 108 คน  
 2.  ครูศึกษาจากประชากรครูท่ีปฏิบติัการสอน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน  
 3.  ผูป้กครอง ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชผู้ป้กครองของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 108 คน 
 4.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) โดยยกเวน้ผูอ้  านวยการโรงเรียนและผูแ้ทนครู ได้กลุ่มตวัอย่าง ปีการศึกษา 2560 จ านวน                  
7 คน  
 5.  เครือข่ายชุมชน 5 เครือข่าย ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
โดยใชเ้ครือข่ายละ 3 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 เพื่อให้การประเมินโครงการครอบคลุมทุกประเด็นและมีปฏิทินการปฏิบตัิงานที่ชดัเจน
สามารถน าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ผูร้ายงานไดก้ าหนดระยะเวลา              
ในการประเมินโครงการพฒันาพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใช ้          
กลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560  ดงัน้ี 
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 ระยะท่ี 1 ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นปัจจยั
น าเขา้วนัท่ี 22 -25 พฤษภาคม  2560 
 ระยะท่ี 2 ระหวา่งด าเนินโครงการ ประเมินดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ ระหวา่ง
วนัท่ี 15-25 ธนัวาคม 2560  
 ระยะท่ี 3 หลงัส้ินสุดโครงการ เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นผลผลิต วนัท่ี 12 – 31 มีนาคม 2561 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผลจากการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน              
โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ท าให้ไดรั้บประโยชน์           
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการประเมินโครงการไว ้ดงัน้ี 
 1.  ไดข้อ้มูลสารสนเทศดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และ
ดา้นผลผลิตของโครงการเพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน นกัเรียน คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง ชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียได้รับทราบความก้าวหน้าของ
โครงการ เพื่อหาแนวทางส่งเสริมใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนและสามารถตดัสินใจด าเนินการและแกไ้ขท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาโรงเรียน 
 2.  ครูได้ปรับพฤติกรรมการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนพฒันา
ทกัษะอาชีพ 
 3.  นกัเรียนมีทกัษะการท างาน พฒันาทกัษะอาชีพเพื่อสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียนได ้
 4.  ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม                    
ปีการศึกษา 2560 
 5.  ผูป้กครอง ชุมชนไดมี้บทบาทและใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะอาชีพ
เพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2560 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการไดเ้ขา้ใจวธีิการด าเนินการตรงกนั จึงก าหนดนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 
 1.  การประเมิน (Evaluation)  หมายถึง  กระบวนการรวบรวมขอ้มูลการจดักระท า และน าเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินโครงการเพื่อตดัสินใจให้คุณค่าต่อโครงการและการปรับปรุงการด าเนิน
โครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยการน าสารสนเทศ หรือผลจากการวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์               
ท่ีก าหนด 
 2.  โครงการ หมายถึง แผนงานท่ีมีระยะเวลาการด าเนินงาน งบประมาณ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย กิจกรรมท่ีชดัเจน มีระยะเวลาเร่ิมตน้ และส้ินสุดการท ากิจกรรมท่ีแน่นอน ซ่ึงเป็นแผนงานท่ี
มีจุดหมายเพื่อยกระดบัคุณภาพของงานไม่ใช่งานในลกัษณะงานประจ า ในที่น้ีหมายถึงโครงการ
พฒันาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 
 3.  การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการตดัสินคุณค่าของโครงการโดยใชส้ารสนเทศ 
หรือผลการวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามช่วงระยะเวลาตั้งแต่ก่อนด าเนินโครงการ
ระหว่างด าเนินการ และหลงัด าเนินการว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ มีจุดเด่น จุดดอ้ยของโครงการ
อยา่งไร เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจวา่จะปรับปรุง แกไ้ขโครงการเพื่อด าเนินงานต่อไปหรือ
ยุติการด าเนินโครงการในท่ีน้ีหมายถึง พฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 โดยใช้รูปแบบซิปป์ 
ประเมิน  4 ดา้น คือ 
    3.1  ประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ  เป็นการประเมินเพื่อพิจารณา                     
ความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ ความสอดคล้อง                     
ดา้นนโยบายตน้สังกดั และความเป็นไปไดข้องโครงการ 
       3.2  ประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการเก่ียวกับความพร้อมของบุคลากร                    
ความเพียงพอของงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ความเหมาะสมการบริหารจดัการโครงการ
และหน่วยงาน ท่ีสนบัสนุนโครงการ 
   3.3  ประเมินดา้นกระบวนการด าเนินโครงการเก่ียวกบัการวางแผน การด าเนินการ
ติดตามประเมินผล  และการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันา 
  3.4  ประเมินด้านผลผลิตของโครงการเก่ียวกับคุณภาพท่ีได้จากการด าเนินโครงการ
พฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียน              
ตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 ไดแ้ก่   
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  3.4.1  คุณภาพของการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของ
นกัเรียน โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 
  3.4.2  พฤติกรรมการจัดการเ รียนรู้ของครูในการส่งเสริมการพฒันาทกัษะ
อาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 
  3.4.3  ทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม ปีการศึกษา 2560 
  3.4.4  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน  และเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 
2560 
 4.  การพฒันา หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ล้วคือการท าให้
ลกัษณะเดิมเปล่ียนแปลงไป โดยมุ่งหมายวา่ลกัษณะใหม่ท่ีเขา้มาแทนท่ีนั้นจะดีกวา่ลกัษณะเดิมของ
โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม 
 5.  ทกัษะอาชีพ หมายถึง ทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ และหรือเห็น
ช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคตของนกัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะพื้นฐานส าคญั 5 ดา้น 
ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนก าหนด ได้แก่ ทกัษะการท างาน ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการท างาน
ร่วมกนั ทกัษะการแสวงหาความรู้ และทกัษะการจดัการ 
       5.1  ทกัษะกระบวนการท างาน หมายถึง การลงมือท างานต่างๆ ด้วยตนเอง โดย
มุ่งเนน้การฝึกฝนวิธีการท างานอยา่งสม ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์งาน วางแผนการท างาน การลงมือ
ท างาน และประเมินผลการท างาน ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนก าหนด 
       5.2  ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบโดยมีการสังเกต การวิเคราะห์แยกแยะปัญหา สร้างทางเลือกในการแกปั้ญหา และประเมิน
ทางเลือกหรือวธีิแกปั้ญหา ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนก าหนด 
       5.3  ทกัษะการท างานร่วมกนั หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดมี้
การวางแผนการท างานร่วมกนั ร่วมมือกนัท างานโดยมีเป้าหมายอนัเดียวกนั  ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
  5.4  ทกัษะการแสวงหาความรู้ หมายถึง การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือ 
วารสาร หรือแหล่งความรู้ออนไลน์ ฯลฯ ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนก าหนด 
  5.5  ทกัษะการจดัการ หมายถึง ความสามารถในการวางแผน จดัระบบงาน จดัระบบ
บุคคล มอบหมายงาน และประเมินผลงานได ้ ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนก าหนด 
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 6.  รายได้ระหว่างเรียน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการท่ี
นกัเรียนไดรั้บ จากการประกอบอาชีพในระหวา่งเรียน 
 7.  กลยทุธ์ หมายถึง วธีิการท่ีแยบยลของผูบ้ริหารในการด าเนินการพฒันาเพื่อให้นกัเรียน
มีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ เพื่อท่ีจะประกอบอาชีพใหส้ าเร็จ 
 8.  พลังประชารัฐ หมายถึง ความร่วมมือของผูเ้ก่ียวข้องจากทุกภาคส่วน ครอบคลุม
องคก์รภาครัฐ เอกชน และชุมชน  ในการพฒันาการศึกษาอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ทกัษะดา้นอาชีพ มีรายไดร้ะหวา่งเรียน สามารถดูแลตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัวได ้
 9.  กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” หมายถึง วิธีการท่ีแยบยลของผูบ้ริหารในการพฒันาเพื่อให้
นักเรียนเกิดทกัษะอาชีพ โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผูป้กครอง ชุมชน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ในการพฒันาการศึกษาอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ทกัษะดา้นอาชีพ มีรายไดร้ะหวา่งเรียน สามารถดูแลตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัวได ้


