
ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน โดย กสศ. 
มาตรฐานการศึกษา         ดา้นผู้เรียน    ด้านกระบวนการ           ด้านปัจจัย 
มาตรฐานที่  18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติ 
   และสนองความต้องการของผู้เรียน 

 2. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุภาวดี   ศรีวงยาง  และคณะ 
************************************************************************************************** 

หลักการและเหตุผล 
 

 การท างาน  และการมีรายได้ที่จะแลกเปลี่ยนปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตได้อย่างเพียงพอ  
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ปกติ
ทั่วไปทุกคน และเป็นเป้าหมายขั้นต่ าในการพัฒนาของทุกประเทศ   

นักเรียนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การใช้ประสบการณ์ชีวิตที่ด ารงอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครองสู่
การแสวงหาเป้าหมายในการด ารงอยู่ของตนเอง มองหาสิ่งที่ตนชื่นชอบ อยากจะเป็น และพยายามทดลองท า
สิ่งต่าง ๆ เพ่ือแสดงถึงความเป็นตัวตนของตนเองที่จะยืนอยู่ในโลก สังคม และชุมชน ให้ตนเป็นในแบบที่ตนชื่น
ชอบนั้น หลายครั้งจะมีพฤติกรรมแปลก ๆ การเลียนแบบความประพฤติปฏิบัติที่เบี่ยงเบนไปจากความ
คาดหวังของครอบครัว ชุมชน สังคมปกติทั่วไป จนอาจถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพตนเอง และสังคม
รอบข้าง  การปรับทิศทางความคิด แนวทางการใช้เวลา และใช้ชีวิตเข้าสู่กระแสการมีงานท า  จะเป็นการสร้าง
คุณค่าให้กับตัวเด็กเอง สังคม และประเทศชาติ 

แนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล มุ่งเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาถึงปัญหา ความ
จ าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยอย่างรอบด้าน และการมีทักษะการงานได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตร
การศึกษา โดยการศึกษาภาคบังคับ ทั้งระดับประถม และมัธยม ที่เรียกว่ากลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ มองหาความถนัด ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป   ในอนาคต ใน
ระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา เด็กจะเริ่มบ่งบอกความสนใจ ความถนัดของตนเอง    โดยเลื อกสายการ
เรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งเชิงช่างฝีมือ การบริการ  และวิชาการ ขณะที่การศึกษา          ในระดับอุดมศึกษา มี
การจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยหรือ University Business Incubation-UBI ขึ้นในทุก
มหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาพัฒนาเข้าสู่การประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นผู้ประกอบการอิสระ การคิด พัฒนา ผลิตภัณฑ์  และบริการใหม่ ๆ อันจะเป็นต้น
ธารแห่งการจ้างงาน   

นอกจากแนวทางดังกล่าวที่ด าเนินการให้กับเด็กในระบบการศึกษาแล้วนั้น  ทั้งภาครัฐและเอกชนยัง
ได้พัฒนานโยบายมาตรการ กลไกอ่ืน ๆ ขึ้นมาสนับสนุน ที่สนับสนุนเกื้อกูล การส่งเสริมทักษะการงานอาชีพ  
ความเข้มแข็งในการประกอบการของผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการใหม่ให้เติบโตยั่งยืน  

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนยังมีเด็กจ านวนไม่น้อยที่ไม่อาจเข้าถึงบริการ หรือได้รับประโยชน์จากนโยบาย 
มาตรการการพัฒนาดังกล่าว เนื่องจากการออกจากภาคการศึกษากลางคันด้วยสาเหตุต่าง ๆ หรือจากข้อ
เรียกร้องของเด็ก  และผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานเสนอให้ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมทักษะอาชีพการงานของส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ

https://www.facebook.com/HnwyBmPheaaWisahkicMhawithyalayRachphatNkhrswrrkh?fref=nf


ผู้สูงอายุ (ระหว่างปี 2554 - 2556) ด าเนินโครงการต่อเนื่อง โดยให้เพ่ิมระยะเวลา การด าเนินงาน และเพ่ิม
จ านวนเด็กเข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้เด็กเข้าถึงบริการ โอกาสการพัฒนาที่รัฐบาลจัดให้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
เข้าสู่การมีงานท า จนถึงระดับการเป็นผู้ประกอบการเต็มตามศักยภาพที่เด็กแต่ละคนมี อันจะส่งผลต่อสวัสดิ
ภาพของเด็ก และความไพบูลย์ของประเทศในภาพรวม   ในอนาคต   

โรงเรียนบ้านเชียงยืน  ในฐานะหน่วยงานการศึกษาเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพที่แต่ละ
คนมีจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมเด็กสู่การเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นเยาว์ อันเป็นโครงการศึกษาเชิงการทดลอง(Experimental Study) โดยรวบรวมกรอบนโยบาย มาตรการ 
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  รวมทั้งการจัดการ
ฝึกอบรมการประกอบการให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ก าหนด เพ่ือท าความเข้าใจกับปัญหา  อุปสรรค ช่องว่าง
ทั้งเชิงนโยบาย และการปฏิบัติ เพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษานโยบาย มาตรการ กลไก  และการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
2. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริตรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาตนเองสู่การเป็น

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กค้นหาการประกอบอาชีพที่สนใจ ถนัดเหมาะสมกับวัย 
4. เพ่ือให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประกอบอาชีพ และการเขียนแผนธุรกิจ 
5. เพ่ือให้เด็กสามารถน าความรู้ความเข้าใจการประกอบอาชีพไปแข่งขันการท างานประกอบอาชีพ 

อันก่อให้เกิดรายได้ต่อไป 
 

เป้าหมาย  
 

1. นักเรียนกองทุน กสศ. โรงเรียนบ้านเชียงยืน ที่สนใจ ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้การงานอาชีพ และมีแนวคิด
อยากเป็นผู้ประกอบการ  

2. เด็กที่ผ่านในโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการพัฒนาต่อยอด
ความคิดเตรียมเป็นผู้ประกอบการอาชีพรุ่นเยาว์ 

3. เด็กท่ีสามารถต่อยอดอาชีพจากพ่อและแม่ ผู้ปกครอง สานผันอาชีพของตนเอง  
 

สถานที่ด าเนินการ   
 

ใต้ถุนอาคารเรียนมัธยม(ตึกเขียว)   
 

 วิธีด าเนินการ 
 

1. ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการผู้ที่เกี่ยวข้อง  
2. ศึกษากรอบแนวทาง  นโยบาย  มาตรการ กลไก ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้พัฒนาและด าเนินการ เพื่อ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  
3. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นกรณีศึกษา หาแนวทางการ

ส่งเสริม พัฒนาที่เหมาะสม   
 5.2 กระบวนงาน : 

1) ศึกษากรอบแนวทาง  นโยบาย  มาตรการ กลไก ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้พัฒนาและด าเนินการเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  



2) ก าหนดหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ “เพ่ือให้มีรายได้ระหว่างเรียน 
3) แจ้งผู้เกี่ยวข้องและนักเรียนกองทุน กสศ. ให้ทราบและเข้าร่วมโครงการ  
4) อบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
5) พัฒนาขีดความสามารถของเด็กผ่านประสบการณ์ ด้วยการเข้าฝึกทดลองปฏิบั ติงานจริง 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยมีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษา คอยดูแล แนะน า  พัฒนาผลิตภัณฑ์  
6) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

 7) สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 

ผลผลิต   
 

เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิตในสังคมการท างาน ทักษะการงานอาชีพ และ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
 

ผลลัพธ์  
  

เด็กท่ีเข้าโครงการมีทัศคติที่ดีต่ออาชีพการงานที่สุจริตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม มี
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ  และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจประกอบการอาชีพอิสระท่ีสามารถสร้าง
รายได้ระหว่างเรียน  

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  

1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประกอบการเพ่ือหารายได้ระหว่าง
เรียน   

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับบริบทของพ้ืน ระบบ
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

3. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 
1. การสัมภาษณ์ 
2. แบบสอบถาม 

 
    ลงชื่อ………………….......…….….….ผู้เสนอโครงการ        
                      (นางสุภาวดี   ศรีวงยาง)                       
                    ครผูู้รับผิดชอบ 
 
    ลงชื่อ……………………….…........….ผู้เห็นชอบโครงการ    
                 (ว่าที่ร้อยตรียุทธการณ์   โพธิ์ศรี)                       
                   หวัหน้างานวิชาการ                       
 
         ลงชื่อ…………………………........…….ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายทองไส   เทียบดอกไม้) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน 

 


