
คูมือครูแนะแนว

สำหรับการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพ
แกนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานผูตรวจการแผนดิน
ตุลาคม ๒๕๖๓

คูมือ
หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา

(ศึกษาธิการจังหวัด, ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, 
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, ทองถิ่นจังหวัด)

และ



 สารบัญ 

            หน้า 

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ     ๑ 
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

ส่วนที่ ๑  คู่มือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา 

   ๑.  หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา          ๘ 

   ๒. บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา      ๘ 

   ๓. การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา    ๑๐ 

ส่วนที่ ๒  คู่มือครูแนะแนว 

   ๑.  บทบาทและหน้าที่ของครูแนะแนว       ๑๗ 

   ๒. การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของครูแนะแนว     ๑๘ 

   ๓. ข้อสังเกต / ข้อแนะน าและขอความร่วมมือ “ครูแนะแนว”    ๒๖ 

ส่วนที่ ๓  ปฏิทินการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔      ๒๙  
   (ภาพรวมทุกข้ันตอนตามคู่มือฯ ๑๒ ขั้นตอน)     

  

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  ร่างขั้นตอน ปฏิทินและการก าหนดวันที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัด ก - ๑ 
    ต้องด าเนินการตามโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน   
     ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ   

ภาคผนวก ข  แบบ ก. แบบสอบถามความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะ  ข - ๑ 
    ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  
    พร้อมค าอธิบายการกรอกข้อมูลแบบสอบถามฯ (ส าหรับสอบถามนักเรียน รายบุคคล) 

ภาคผนวก ค  แบบ ข. แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับโรงเรียน ค - ๑ 

ภาคผนวก ง  แบบ ค. แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับต้นสังกัด ง - ๑ 

ภาคผนวก จ  แบบ ง. แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับจังหวัด จ – ๑ 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

ภาคผนวก ฉ  ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการสมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ิมทักษะ  ฉ - ๑ 
    ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

ภาคผนวก ช  จ านวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพ  ช - ๑ 
    แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
   รายจังหวัด 

ภาคผนวก ซ  สรุปผังขั้นตอนการส ารวจและสรุปผลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย   ซ - ๑ 
     

เอกสารประกอบเพิ่มเติม 

- เอกสารประกอบค าบรรยายและชี้แจงบทบาทหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา 
และบทบาทของครูแนะแนว 



โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพ 

แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ 

หลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

  



โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ 

แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม. ๓) 

 

๑. ความเป็นมาโครงการฯ 

 จากข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับพบว่า ในแต่ละจังหวัดใน

แต่ละปีการศึกษามีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนและ

มีความจ าเป็นที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ” เพ่ือหารายได้ช่วยครอบครัวเป็นจ านวนมาก 

ข้อมูลสถิติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปีการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๙ มีจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ จ านวน ๗๘๐,๕๓๗ คน 

และปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๑๔๗,๖๔๒ คน ซึ่งถือว่ามีจ านวนสูง 

 ผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) พิจารณาเห็นว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น

จังหวัดหนึ่งที่มีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนและมี

ความจ าเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือ เพ่ือหารายได้ช่วยครอบครัวเป็นจ านวนมาก จึงได้

ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนด าเนินโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ

หลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดินกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่

ในการช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อในพ้ืนที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ โดยโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่

นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ถือเป็นหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการ

แผ่นดินในการด าเนินการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของ

รัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ บัญญัติไว้ความว่า “รัฐต้อง

ด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้  

ตลอดชีวิต....” 

 

 



๒ 
 

 ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน เพ่ือขยายผลการด าเนินโครงการและ

สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ

การศึกษาภาคบังคับ (ม. ๓) ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกจังหวัดได้มีการ

ด าเนินโครงการฯ พร้อมกันทั่วประเทศ 

๒. กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการฯ 

 จากการด าเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลัง

จบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการสรุปบทเรียนออกเป็นขั้นตอนการด าเนินการหลัก  

๓ ขั้นตอน ดังนี้  

 

 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการจัดท าคู่มือโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน

ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ  

๑๒ ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ ๑  การแจ้งเริ่มการด าเนินงานตามโครงการฯ แต่ละปี (โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)    

   ขั้นตอนที่ ๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ  ของจังหวัด 

 ขั้นตอนที่ ๓  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ  ของจังหวัด 



๓ 
 

 

 ขั้นตอนที่ ๔  การประชุมชี้แจงผู้อ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์  
ขั้นตอน ปฏิทินการด าเนินโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ ฯลฯ ร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน ในกิจกรรมสร้างเครือข่าย 
การแนะแนวอาชีพ  
   ขั้นตอนที่ ๕  การส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
  ขั้นตอนที่ ๖  การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึง, เงินสงเคราะห์
กองทุนคุ้มครองเด็ก, เงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือเงินสงเคราะห์อื่น แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
  ขั้นตอนที่ ๗  การน านักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมที่สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน หรือส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  
   ขั้นตอนที่ ๘  การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ 
   ขั้นตอนที่ ๙  การจัดเตรียมต าแหน่งงานรองรับหลังผ่านการฝึกอบรมฯ 
     ขั้นตอนที่ ๑๐  การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 
         ๑๐.๑  การติดตามผลระหว่างด าเนินโครงการฯ  
         ๑๐.๒  การประเมินผลการด าเนินโครงการฯ (ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ) 
   ขั้นตอนที่ ๑๑  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   ขั้นตอนที่ ๑๒  แจ้งสรุปผลการด าเนินโครงการฯ ให้หน่วยงานส่วนกลางทราบ (โดยกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน)    
  

      



๔ 
 

๓. การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ 



๕ 
 

๔. ปฏิทินการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาพรวมทกุขั้นตอนตามคู่มือฯ ๑๒ ขั้นตอน) 

 

๑. การแจ้งเริ่มการด าเนินงานตามโครงการฯ แต่ละป ี 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก กรมพฒันาฝีมือแรงงาน) 

 

เพือ่แจ้งเริ่มต้นโครงการฯ โดยมีหนังสือแจ้งไปยงั
ผู้ว่าราชการจังหวดั และแจ้งหนว่ยงานสว่นกลาง
เพือ่ให้แจ้งหนว่ยงานในสังกัดในระดับจังหวัดเพือ่
สนับสนุนการด าเนินโครงการฯ 

 

ช่วงปลายปีงบประมาณ
หรือต้นปีงบประมาณ 
(ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓) 

 

        
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะ 
ด้านอาชพีแกน่ักเรยีนครอบครัวยากจนที่ไม่ไดเ้รียนตอ่ 
หลังจบการศึกษาภาคบงัคบัของจงัหวดั (เพิ่มเติม) 
กรณีเห็นสมควร 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอื
แรงงาน หรือส านักงานพฒันาฝมีอืแรงงานจังหวัดใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ) 

 

เพือ่ทบทวนองคป์ระกอบคณะกรรมการขบัเคลือ่น
โครงการฯ และมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
ให้กับคณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ  
(กรณีทีเ่ห็นสมควรจะมีการแตง่ตั้งหน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้องเพิ่มเติม) 

 

ภายในวนัที ่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

        
๓. การประชุมคณะกรรมการขบัเคลื่อนโครงการฯ 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอื
แรงงาน หรือส านักงานพฒันาฝมีอืแรงงานจังหวัด 
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ) 

 

เพือ่ให้คณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ  
ประชุมเพือ่พิจารณา 
  ๑) ปฏทิินและก าหนดวันที่ตอ้งด าเนินการ  
ได้แก ่การประชุมชี้แจงฯ การศึกษาดูงาน  
การเปิดการฝึกอบรม  
  ๒) เหน็ชอบหลักสตูรที่จะเปิดอบรม   
  ๓) มอบหมายภารกิจการจัดท าแบบสอบถาม 
และแบบสรปุฯ ให้หน่วยงานต้นสงักัดสถานศึกษา 
     (ศึกษาธิการจังหวัด, ผูอ้ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, ผูอ้ านวยการ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา,  
ท้องถิ่นจังหวดั) 
       

 

ครั้งที่ ๑ และครั้งที ่๒  
ภายในวนัที ่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
และการประชุม 
ในครั้งตอ่ไป 
ตลอดระยะเวลา 
การด าเนินโครงการฯ 

 

        
๔. การประชุมชีแ้จงผู้อ านวยการโรงเรียนและ 
ครูแนะแนว เกี่ยวกบัวัตถปุระสงค ์ขั้นตอน ปฏทิิน 
การด าเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชพีแก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ไดเ้รียนตอ่หลังจบการศึกษา 
ภาคบังคบั ฯลฯ ร่วมกบัโครงการเตรียมความพรอ้ม 
แก่ก าลังแรงงาน ในกิจกรรมสร้างเครอืข่าย 
การแนะแนวอาชพี  
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส านกังานจัดหางาน
จังหวดั) 

 

เพือ่ชีแ้จงวัตถปุระสงค ์ขั้นตอน ปฏิทิน 
การด าเนินโครงการฯ และรายละเอียด 
การกรอกแบบสอบถามและแบบสรุปฯ  
ให้กับผู้อ านวยการโรงเรียนและครแูนะแนว 

 

ระหว่าง ๒๒ พฤศจิกายน 
– ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
(๑ สปัดาห์กอ่นเปิด 
ภาคเรียนที ่๒)   

 

        
๕. การส ารวจและจ าแนกนักเรยีนกลุ่มเป้าหมาย 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก หน่วยงานต้นสังกดั 
ของโรงเรียน และโรงเรยีน) 

 
  เพือ่ส ารวจและจ าแนกนักเรยีนกลุม่เป้าหมาย 

ที่ตอ้งการฝึกอบรมทักษะอาชพีตามโครงการฯ 
และสรุปผลฯ ส่งผลใหห้น่วยงานที่เกีย่วข้อง 
เพือ่ด าเนินการตอ่ไป  

 
  ระหว่างวันที่  

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ – 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๔  

/๖. การสนับสนุน... หมายเหตุ  เพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ของการเปิด – ปิดภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ กรกฎาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 



๖ 
 

 

๖. การสนบัสนนุเงนิสงเคราะหค์รอบครวัผู้มีรายได้นอ้ยและ      
ไร้ที่พึ่ง, เงินสงเคราะห์กองทุนคุม้ครองเด็ก, เงินทุนเพือ่ 
การประกอบอาชีพ หรือเงินสงเคราะห์อืน่แก่นักเรยีน
กลุ่มเป้าหมาย  
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส านกังานพฒันาสังคมและ 
ความมัน่คงของมนุษย์จังหวดั)  

 

เพือ่ให้ส านักงานพฒันาสังคมและความมัน่คง 
ของมนุษย์จงัหวัด พิจารณาการสนับสนุน 
เงินสงเคราะหป์ระเภทต่างๆ ตามระเบยีบ 
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ระหว่างวันท่ี  
๑ กุมภาพันธ์ -  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

        

๗. การน านักเรยีนกลุม่เป้าหมายไปศึกษาดงูานและรับสมัคร
เข้าอบรมที่สถาบันพฒันาฝีมือแรงงานหรอืส านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานจังหวดั  
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก โรงเรียน และสถาบันพฒันา
ฝีมือแรงงานหรอืส านักงานพฒันาฝีมือแรงงานจังหวดั) 

 

เพือ่ชีแ้จงหลักสูตรการฝึกอบรมให้กบันักเรียน
กลุ่มเป้าหมายและใหน้ักเรยีนกลุ่มเป้าหมายมา 
ศึกษาดงูาน ณ โรงฝึกงานของแตล่ะสาขา (Shop) 
รวมทั้งมีการวัดแวว พรอ้มเปดิรบัสมัครเข้ารบั 
การฝึกอบรม (ด าเนินการในวันเดยีวกัน) 

 

ระหว่างวันที่  
๑ กุมภาพันธ ์-  
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

        
๘. การฝึกอบรมทักษะด้านอาชพี 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 
หรือส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานจังหวดั) 

 

เพือ่เปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกเตรียม 
เข้าท างาน 

 

ควรจะเปน็สปัดาห ์
ที่ ๒ ของเดอืน
เมษายน  
(หลงัเทศกาล
สงกรานต)์ - 
กันยายน ๒๕๖๔  

          
๙. การจัดเตรียมต าแหน่งงานรองรับหลังผา่นการฝกึอบรมฯ 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส านกังานจัดหางานจังหวดั) 

 

เพือ่เตรยีมขอ้มูลต าแหน่งงานวา่งให้กับนักเรยีน
กลุ่มเป้าหมายที่จะจบการฝึกอบรมฯ พร้อมสนบัสนุน
ทุนและอปุกรณเ์พื่อการประกอบอาชีพอิสระ 

 

ระหว่างเดอืน
เมษายน -กันยายน 
๒๕๖๔  

  
 

        

๑๐. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 
    ๑๐.๑  การติดตามผลระหวา่งด าเนินโครงการฯ  
    ๑๐.๒  การประเมินผลการด าเนินโครงการฯ (ภายหลงั
เสร็จส้ินโครงการฯ) 
  (หน่วยงานผู้รบัผดิชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน
หรือส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานจังหวดัในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ) 

 

เพือ่ทราบผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา 
อปุสรรคเป็นระยะๆ ทั้งในส่วนของการฝึกอบรมและ
ภาพรวมการด าเนนิโครงการฯ รวมทั้งการติดตาม
ประเมนิผลการด าเนินโครงการฯ เมื่อเสรจ็สิ้น
โครงการฯ 

 เริ่มโครงการฯ ถึง
สิ้นสุดโครงการฯ  

/๑๑. สรุปรายงาน

... 

หมายเหตุ  เพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ของการเปิด – ปิดภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ กรกฎาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 



๗ 
 

 

๑๑. สรุปรายงานผลการด าเนนิโครงการฯ ให้กรมพฒันา
ฝีมือแรงงาน 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 
หรือส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานจังหวดัในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ) 

 เพือ่รายงานผลการด าเนินโครงการฯ  
ให้กรมพฒันาฝีมอืแรงงานทราบ  
เพือ่เตรยีมเริ่มการด าเนินโครงการฯ ในปีตอ่ไป 

 สิ้นสุดโครงการฯ 
(ตุลาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๒. แจ้งสรปุผลการด าเนินโครงการฯ  
ให้หนว่ยงานสว่นกลางทราบ 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก กรมพฒันาฝีมือแรงงาน) 

 เพือ่แจ้งสรปุผลการด าเนนิโครงการฯ  
ให้หนว่ยงานสว่นกลางทราบ 

 สิ้นสุดโครงการฯ 
(ตุลาคม ๒๕๖๔) 

 
หมายเหตุ  เพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ของการเปิด – ปิดภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ กรกฎาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 



ส่วนที่ ๑ 

คู่มือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา 

- ศึกษาธิการจังหวัด 

- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

- ท้องถิ่นจังหวัด  



 
 

๘ 
 

ส่วนที่ ๑  
คู่มือหน่วยงานต้นสังกดัของสถานศึกษา 

 

 ๑. หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ศึกษาธิการจังหวัด 
  ๑.๒  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   

       ๑.๓   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
   ๑.๔  ท้องถิ่นจังหวัด  

 

 ๒. บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา 

  ๒.๑  ศึกษาธิการจังหวัด   
     หน้าที่ 
      ๑)  จัดท าแบบสอบถามและแบบสรุปที่ใช้ในการส ารวจให้มีปริมาณเพียงพอกับจ านวน
นักเรียนตามโรงเรียนในสังกัด 
      ๒)  ส ารวจและรวบรวมจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนนอกเหนือจากโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสังกัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ (สศศ.) 
    ๓)  สรุปภาพรวมการส ารวจและจ าแนกจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จากทุกสังกัด 
   ๔)  รายงานผลการส ารวจและจ าแนกจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จากทุกสังกัด  
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ๕)  สนับสนุน ก ากับ และติดตามโรงเรียนและครูแนะแนวในการมีส่วนร่วมการด าเนิน
โครงการฯ อาทิ การส ารวจข้อมูลนักเรียนที่จะไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ การประชุมชี้แจงฯ 
การน านักเรียนมาศึกษาดูงานและเข้าอบรม ฯลฯ 
   ๖)  มอบหมายรองศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ  
 
 
 
 
 



 
 

๙ 
 

  ๒.๒  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
   หน้าที่  

   ๑)  จัดท าแบบสอบถามและแบบสรุปที่ใช้ในการส ารวจให้มีปริมาณเพียงพอกับจ านวนนักเรียน
ตามโรงเรียนในสังกัด 

    ๒)  ส ารวจและรวบรวมจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนตามสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

    ๓)  สนับสนุน ก ากับ และติดตามโรงเรียนและครูแนะแนวในการมีส่วนร่วมการด าเนิน
โครงการฯ อาทิ การส ารวจข้อมูลนักเรียนที่จะไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ การประชุมชี้แจงฯ 
การน านักเรียนมาศึกษาดูงานและเข้าอบรม ฯลฯ 

 

  ๒.๓  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
   หน้าที่   

     ๑)  จัดท าแบบสอบถามและแบบสรุปที่ใช้ในการส ารวจให้มีปริมาณเพียงพอกับจ านวนนักเรียน
ตามโรงเรียนในสังกัด 

   ๒)  ส ารวจและรวบรวมจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนตามสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

    ๓)  สนับสนุน ก ากับ และติดตามโรงเรียนและครูแนะแนวในการมีส่วนร่วมการด าเนินโครงการฯ 
อาทิ การส ารวจข้อมูลนักเรียนที่จะไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ การประชุมชี้แจงฯ การน านักเรียน
มาศึกษาดูงานและเข้าอบรม ฯลฯ 

  ๒.๔  ท้องถิ่นจังหวัด  
   หน้าที่  

    ๑)  จัดท าแบบสอบถามและแบบสรุปที่ใช้ในการส ารวจให้มีปริมาณเพียงพอกับจ านวน
นักเรียนตามโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งนี้ อาจจะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ที่มีโรงเรียนในสังกัดจัดท าเองหรือท้องถิ่นจังหวัดจัดท าเองก็ได้ 

    ๒)  ส ารวจและรวบรวมจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนตามสังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

   ๓)  สนับสนุน ก ากับ และติดตามโรงเรียนและครูแนะแนวในการมีส่วนร่วมการด าเนิน
โครงการฯ อาทิ การส ารวจข้อมูลนักเรียนที่จะไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ การประชุมชี้แจงฯ 
การน านักเรียนมาศึกษาดูงานและอบรม ฯลฯ 



 
 

๑๐ 
 

๓. การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา 

  ขั้นตอน หน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

๑. การประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ  
(ข้ันตอนที่ ๓  
ตามโครงการฯ) 

 ๑. ก าหนดวันที่ต้องด าเนินการตามขั้นตอนปฏิทินโครงการฯ 
     ๑.๑ วันประชุมชี้แจงผู้อ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวฯ 
     ๑.๒ วันน านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาศึกษาดูงานและรับสมัครฯ 
๒. ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแบบสอบถาม (แบบ ก.) และแบบสรุป (แบบ ข.)  
ว่า ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแบบฯ  และวิธีการส ารวจ  
พร้อมก าหนดวันที่จะส่งแบบกลับ ซึ่งจะต้องน าแบบฯ มาชี้แจงท า 
ความเข้าใจและมอบให้แก่ครูแนะแนวในวันประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน
และครูแนะแนวฯ 

 

ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒  
ภายในวันที่  
๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ และการประชุม 
ในครั้งต่อไป 
ตลอดระยะเวลา 
การด าเนินโครงการฯ 

ภาคผนวก ก  
ร่างขั้นตอน ปฏิทิน
และการก าหนดวันที่
ต้องด าเนินการตาม
โครงการเพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพแก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนที่
ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ   

 

๒. การประชุมชี้แจง
ผู้อ านวยการโรงเรียนและ 
ครูแนะแนว เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทิน
การด าเนินโครงการเพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพแก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียน
ต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

๑.   การเชิญผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
ภายหลังจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน 
ได้รับหนังสือเชิญจากจัดหางานจังหวัดแล้ว 
   หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา  
มีหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญผู้ร่วมประชุมฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนว ตามโรงเรียนในสังกัด 

ระหว่างวันที่   
๒๒ พฤศจิกายน –  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
(๑ สัปดาห์ก่อนเปิด 
ภาคเรียนที่ ๒)   

ภาคผนวก ฉ 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
จากโครงการ 
เพ่ิมทักษะด้านอาชีพ 
แก่นักเรียนครอบครัว
ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษา 
ภาคบังคับ 

 - กรณีส านักงานจัดหา
งานจังหวัดมีงบประมาณ
จ ากัด จัดประชุมชี้แจงได้
เฉพาะครูแนะแนว  
  ขอความร่วมมือ
ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และ



 
 

๑๑ 
 

  ขั้นตอน หน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

ฯลฯ ร่วมกับโครงการเตรียม
ความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 
ในกิจกรรมสร้างเครือข่าย 
การแนะแนวอาชีพ  
(ข้ันตอนที่ ๔ ตามโครงการฯ) 

ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ประชุมชี้แจงโครงการฯ 
แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ในการประชุม
ประจ าเดือนผู้บริหาร
สถานศึกษา 

   ๒. การชี้แจงโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว
ยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดย 
ศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ 
      ๑) ชี้แจงขั้นตอนการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
      ๒) อธิบายรายละเอียดของการกรอก แบบ ก. แบบสอบถาม 
ความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรมโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ไดเ้รียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ส าหรับสอบถาม
นักเรียน รายบุคคล) และ แบบ ข. แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน 
ระดับโรงเรียน  
      ๓) ก าหนดวันส่งแบบสอบถามกลับให้ต้นสังกัด เพ่ือสะดวก 
ในการรวบรวมและประมวลผล    

 ภาคผนวก ข  
แบบ ก. 
แบบสอบถาม 
ความประสงค์สมัคร
เข้าฝึกอบรมโครงการ 
เพ่ิมทักษะด้านอาชีพ
แก่นักเรียนครอบครัว
ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษา 
ภาคบังคับ พร้อม
ค าอธิบาย 

 



 
 

๑๒ 
 

  ขั้นตอน หน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

     ๔) การสร้างความตระหนักให้ครูแนะแนวเห็นความส าคัญของ
โครงการฯ รวมถึงบทบาทภารกิจของครูแนะแนว ซึ่งครูแนะแนว 
ถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญของโครงการฯ นี้ 
๓. หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษามอบแบบสอบถาม (แบบ ก.)  
และแบบสรุป (แบบ ข.)  ให้แก่ครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียนในสังกัด 
ภายหลังการประชุมชี้แจงผู้อ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวฯ  
เสร็จสิ้นในวันดังกล่าว 

การกรอกข้อมูล
แบบสอบถามฯ 
(ส าหรับสอบถาม
นักเรียน รายบุคคล) 
ภาคผนวก ค  
แบบ ข.  
แบบสรุปผล 
การส ารวจ 
และจ าแนกนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  
ระดับโรงเรียน 
 

๓. การส ารวจและจ าแนก
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
(ข้ันตอนที่ ๕ ตามโครงการฯ) 

 ระหว่างวันที่  
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
– ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๔ 

  



 
 

๑๓ 
 

  ขั้นตอน หน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

๓.๑ ครูแนะแนวด าเนินการ
ส ารวจนักเรียนและจ าแนก
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

การสนับสนุน ก ากับติดตามในการส ารวจและจ าแนกนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนในสังกัด 

   

๓.๒ การสรุปและจ าแนก
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

๑. หน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละโรงเรียน มีหน้าที่ ดังนี้  
  ๑) รวบรวมแบบสอบถามฯ (แบบ ก.) เฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ 
ทั้งท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการฯ และไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ และ
แบบสรุปฯ (แบบ ข.) ของโรงเรียนในสังกัดของตน และจัดท าแบบ
สรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับต้นสังกัด 
(แบบ ค.) 
  ๒) น าส่งแบบ ค. พร้อมแบบสอบถามฯ (แบบ ก.) ให้ศึกษาธิการจังหวัด 

 ภาคผนวก ง  
แบบ ค.  
แบบสรุปผล 
การส ารวจและ
จ าแนกนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  
ระดับต้นสังกัด 
ภาคผนวก จ  
แบบ ง.  
แบบสรุปผล 
การส ารวจและ
จ าแนกนักเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย  
ระดับจังหวัด 

๑. หน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษาควรมีบัญชี
โรงเรียนในสังกัดเพ่ือ
ตรวจสอบความครบถ้วน 
ของข้อมูลโรงเรียนใน
สังกัดของตน 
๒. เพ่ือประโยชน์ในการ
ก ากับติดตามนักเรียนใน
สังกัดควรมีทะเบียนคุม
รายชื่อนักเรียนที่ไม่เรียน
ต่อทั้งที่ต้องการเข้าร่วม
โครงการฯ และ 
ไม่ต้องการเข้าร่วม
โครงการฯ 



 
 

๑๔ 
 

  ขั้นตอน หน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

๒.  ศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที ่
     ๑) รวบรวมแบบ ค. พร้อมแบบสอบถามฯ (แบบ ก.) เฉพาะนักเรียน
ที่ไม่ได้เรียนต่อ ทั้งที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ และไม่ต้องการเข้าร่วม
โครงการฯ เพ่ือจัดท าสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ระดับจังหวัด (แบบ ง.) ประกอบด้วย  
          (๑) นักเรียนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อใด ๆ ทั้งสิ้น  และ 
               (๑.๑) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
               (๑.๒) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
         (๒)  นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบ (กศน.) 
และ 
               (๒.๑) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
               (๒.๒) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
         (๓) นักเรียนที่ศึกษาต่อในระบบการศึกษา  

   

 ๒. ส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
   ๑. น าแบบ ค. ทั้งหมด ส่งให้ท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลให้ท้องถิ่น
จังหวัดได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียน ในการสนับสนุนการเดินทางให้กับครูและนักเรียนในพ้ืนที่ 
ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  

   



 
 

๑๕ 
 

  ขั้นตอน หน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

  ๒. น าแบบ ง. พร้อมแบบ ก. (เฉพาะนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ฝึกอบรมทักษะตามโครงการฯ) ส่งให้ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานหรือผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เพ่ือเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมรับการศึกษาดูงานและการเตรียมจัดการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ      
 ๓. น าแบบ ง. พร้อมแบบ ก. (เฉพาะนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ฝึกอบรมทักษะตามโครงการฯ) ส่งให้พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ส าหรับสนับสนุนในการขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและไร้ที่พ่ึงแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงสนับสนุนในการขอรับ 
เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็กแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

๔. การน านักเรียน
กลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงาน
และรับสมัครที่สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานหรือส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  
(ข้ันตอนที่ ๗ ตามโครงการฯ) 

การสนับสนุน ก ากับติดตามในการน านักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโรงเรียน
ในสังกัดของตนมาศึกษาดูงานและรับสมัครฯ  

ระหว่างวันที่  
๑ กุมภาพันธ์ -  
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

  



 
 

๑๖ 
 

  ขั้นตอน หน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

๕. การฝึกอบรม 
ทักษะด้านอาชีพ 
(ข้ันตอนที่ ๘ ตามโครงการฯ) 

การสนับสนุน ก ากับติดตามในการน านักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโรงเรียน
ในสังกัดของตนในการน ามาเข้ารับการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ  

ควรจะเป็นสัปดาห์ที่ ๒ 
ของเดือนเมษายน  
(หลังเทศกาลสงกรานต์) 
- กันยายน ๒๕๖๔ 

  

 



ส่วนที่ ๒ 

คู่มือครูแนะแนว  



 
 

๑๗ 
 

ส่วนที่ ๒  

คู่มือครูแนะแนว 

 

  ๑.  บทบาทและหน้าที่ของครูแนะแนว 

 ๑. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้อ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวฯ (ขั้นตอนที่ ๔ ตามโครงการฯ) 

 ๒. การส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นตอนที่ ๕ ตามโครงการฯ) 

  ๒.๑ การส ารวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามแบบ ก. แบบสอบถามความประสงค์ 

สมัครเข้าฝึกอบรมโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ 

การศึกษาภาคบังคับ  (ส าหรับสอบถามนักเรียน รายบุคคล) 

   ๒.๒ สรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน ตามแบบ ข.  

(แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน ระดับโรงเรียน) ส่งไปให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา 

 ๓. การน านักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและรับสมัครฯ (ขั้นตอนที่ ๗ ตามโครงการฯ) 

 ๔. การน านักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปเข้ารับการฝึกอบรมฯ  (ขั้นตอนที่ ๘ ตามโครงการฯ) 

 

หมายเหตุ  
๑) ครูแนะแนว หมายถึง ครูแนะแนว หรือ ครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ครูแนะแนว หรือ  

ครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการด าเนินการตามโครงการฯ 

๒) บทบาทของครูแนะแนวนับเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่
นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการชี้แจง 
ท าความเข้าใจแก่นักเรียนที่จะไม่ได้เรียนต่อหลังจบ ม. ๓ และผู้ปกครอง เกี่ยวกับโครงการฯ และประโยชน์ 
ที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะด้านอาชีพฯ 



๑๘ 

๒. การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของครูแนะแนว   

ขั้นตอน หน้าที่ของครูแนะแนว ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

๑. การประชุมชี้แจง
ผู้อ านวยการโรงเรียนและ 
ครูแนะแนว เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอน 
ปฏิทินการด าเนินโครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่
นักเรียนครอบครัวยากจนที่
ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ ฯลฯ 
ร่วมกับโครงการเตรียม
ความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  
ในกิจกรรมสร้างเครือข่าย 
การแนะแนวอาชีพ  
(ข้ันตอนที่ ๔ ตามโครงการฯ) 
 
 
 
 

 ๑. ครแูนะแนวมาเข้าร่วมการประชุมชี้แจงฯ เพื่อรับทราบขอ้มูล ดังนี้ 
    ๑) ความเป็นมา / วัตถุประสงค์ / ขั้นตอนตามปฏิทิน โครงการฯ 
    ๒) รายละเอียดของหลักสูตรที่จะมีการฝึกอบรม และระยะเวลา
ในการฝึกของแต่ละหลักสูตร 
    ๓) ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ  
เช่น  เงินสงเคราะห์ประเภทต่างๆ  สิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายหลัง
จากการเข้ารับการอบรมและการเข้าท างานต่อ 
   ๔) รายละเอียดขั้นตอนการส ารวจ การรวบรวม สรุปและจ าแนก
ข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
   ๕) รายละเอียดของการกรอกแบบสอบถามและแบบสรุปผล
ข้อมูล (แบบ ก. และ แบบ ข.)   
   ๖) ก าหนดวันส่งแบบสอบถามกลับให้หน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษา เพ่ือสะดวกในการรวบรวมและสรุปผล   
  ๗) ก าหนดวันในการศึกษาดูงานและรับสมัครฯ รวมทั้งหน่วยงานที่
จะรับผิดชอบในการสนับสนุนการเดินทางในการน านักเรียนมาศึกษา
ดูงานและรับสมัครฯ 
  ๘) ก าหนดวันในการเปิดฝึกอบรมฯ รวมทั้งหน่วยงานที่จะรับผิดชอบ 
ในการสนับสนุนการเดินทางในการน านักเรียนมาเข้าฝึกอบรมฯ 

ระหว่างวันที่  
๒๒ พฤศจิกายน 
– ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
(๑ สัปดาห์
ก่อนเปิด 
ภาคเรียนที่ ๒)   
 

 ภาคผนวก ข แบบ ก. 
แบบสอบถามความประสงค์
สมัครเข้าฝึกอบรมโครงการ 
เพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่
นักเรียนครอบครวัยากจน 
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ  
พร้อมค าอธิบายการกรอก
ข้อมูลแบบสอบถามฯ (ส าหรบั
สอบถามนักเรียน รายบุคคล) 
ภาคผนวก ค แบบ ข.  
แบบสรุปผลการส ารวจ 
และจ าแนกนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ระดับโรงเรียน 
ภาคผนวก ฉ ประโยชน ์
ที่จะได้รับจากโครงการ 
เพ่ิมทักษะด้านอาชีพ 
แก่นักเรียนครอบครัวยากจน 

ครูแนะแนวที่ได้เข้าร่วม
การประชุมชี้แจงฯ  
ควรเป็นคนที่รับผิดชอบ
การด าเนินโครงการฯ 
ตลอดทั้งโครงการฯ 



 
 

๑๙ 
 

ขั้นตอน หน้าที่ของครูแนะแนว ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

 ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ 

  ๒. ครูแนะแนวรับแบบสอบถามและแบบสรุปให้มีจ านวน
เพียงพอกับจ านวนนักเรียนของโรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือโรงเรียนจะสามารถจัดท าแบบสอบถามและแบบสรุปเอง 
ตามแบบในคู่มือฯ หรือจะน าระบบออนไลน์มาใช้ในการส ารวจ 
สรุปผลและส่งข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
ซึ่งต้องมีการตกลงกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียน 
ให้ชัดเจน เนื่องจากภายหลังการประชุมชี้แจงฯ ครูแนะแนว 
ต้องด าเนินการส ารวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ทันที 

   

๒. การส ารวจและจ าแนก
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
(ข้ันตอนที่ ๕ ตามโครงการฯ) 
 

ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากในการสร้างความเข้าใจ
ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนสนใจและเข้าร่วม
โครงการฯ 

ระหว่างวันที่  
๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๓ –  
๓๑ มกราคม 
๒๕๖๔ 

  

๒.๑ ครูแนะแนวด าเนินการ
ส ารวจนักเรียนและจ าแนก
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

๑. ครูแนะแนว มีหน้าที ่
     ๑) แนะน าข้อมูล ดังนี้ 
         ๑.๑) โครงการฯ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์ที่จะได้รับ

  ๑. การส ารวจนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน
โดยปกติจะส ารวจนักเรียน



 
 

๒๐ 
 

ขั้นตอน หน้าที่ของครูแนะแนว ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

จากโครงการฯ                        
         ๑.๒) รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ที่จะเปิดฝึกอบรม  
         ๑.๓) การกรอกแบบ ก. แบบสอบถามความประสงค์สมัคร 
เข้าฝึกอบรมโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน 
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ส าหรับสอบถามนักเรียน 
รายบุคคล) 
      ๒) ส ารวจนักเรียนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้เรียนต่อ 
ตามแบบสอบถามฯ (แบบ ก.) ซึ่งจะแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
       (๑) นักเรียนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อใด ๆ ทั้งสิ้น  และ 
           (๑.๑) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
           (๑.๒) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
      (๒) นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบ (กศน.) 
และ  
           (๒.๑) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
           (๒.๒) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
    (๓) นักเรียนที่ศึกษาต่อในระบบการศึกษา   
  ๒. ครูแนะแนวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ อีกครั้งให้กับ
นักเรียนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ เฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่ 
จะไม่ได้เรียนต่อ (นักเรียนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อใด ๆ ทั้งสิ้น และ

ทุกคนที่จะจบในปี
การศึกษานั้นๆ  
หากครูแนะแนวมีข้อมูล
เบื้องต้นของนักเรียนว่า 
นักเรียนคนใดที่ยากจน
หรือไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ
ในระบบการศึกษา  
อาจส ารวจเฉพาะนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนั้นก็ได้ 
ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม
ของโรงเรียน 
   แต่อย่างไรก็ตาม  
การสรุปแบบ ข. จ าเป็นต้อง
มีข้อมูลนักเรียนที่จะจบ
การศึกษาทั้งหมดในปี
การศึกษานั้นๆ กล่าวคือ 
จ านวนนักเรียนที่จบ
การศึกษาทั้งหมดของ
โรงเรียนจะต้องเท่ากับ



 
 

๒๑ 
 

ขั้นตอน หน้าที่ของครูแนะแนว ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบ (กศน.))  ทั้งท่ี
ประสงค์และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ (ตามผลการส ารวจ 
ในแบบ ก.) โดยเนื้อหาที่ครูแนะแนวควรให้ความส าคัญ ประกอบด้วย 
       ๑) วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการฯ เช่น การได้รับค่าตอบแทน โอกาสในการประกอบอาชีพ
ที่ดี รายได้ที่สูงขึ้นจากการเป็นแรงงานมีฝีมือ  ได้รับเงินสงเคราะห์
จากส านักงานพัฒนาความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พม.จ.)  
ระหว่างฝึกอบรม 
       ๒) แนะน าหลักสูตรที่เปิดการอบรม และความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ 
  ๓. ครูแนะแนวไปพบและชี้แจงผู้ปกครองเฉพาะในกลุ่มนักเรียน 
ที่จะไม่ได้เรียนต่อ (นักเรียนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อใด ๆ ทั้งสิ้น 
และนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบ (กศน.))  
ทั้งที่ประสงค์และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ  (ตามผลการ
ส ารวจในแบบ ก. ซึ่งเนื้อหาที่ครูแนะแนวต้องชี้แจงนั้นควรเป็นไป
ตามข้อ ๒. โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
    ๑) เพ่ือโน้มน้าวและชักชวนผู้ปกครองของนักเรียนที่ไม่ประสงค์ 
จะเข้าร่วมโครงการ ฯ และนักเรียนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ ให้เข้ามาร่วม
โครงการ ฯ  

นักเรียนที่จะศึกษาต่อ 
รวมกับนักเรียนที่ไม่ต้องการ
ศึกษาต่อ 
๒. การสร้างความเข้าใจ
กับผู้ปกครองถือเป็น 
เรื่องส าคัญและเป็นหน้าที่
ของครูแนะแนวในการท า
ความเข้าใจกับผู้ปกครอง
ในช่วงการส ารวจและการ
เยี่ยมบ้าน แต่ในข้อเท็จจริง
อาจท าได้ไม่ทั่วถึงหรือไม่ได้
ด าเนินการ ดังนั้น ควรมี
การน าโครงการฯ มาชี้แจง
และท าความเข้าใจกับ
ผู้ปกครองในการประชุม
ผู้ปกครองก่อนเปิดภาค
เรียนประจ าปี หรือในการ
เยี่ยมบ้านระหว่างปี
การศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้



 
 

๒๒ 
 

ขั้นตอน หน้าที่ของครูแนะแนว ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

    ๒) เพ่ือให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ฯ 
ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ิมทักษะด้านอาชีพฯ และอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ฯ  
 ๔. ครแูนะแนว  
     ๑) รวบรวมแบบสอบถามฯ (แบบ ก.) และจัดท าสรุป 
(แบบ ข.) 
     ๒) น าส่งสรุปผล (แบบ ข.) พร้อมแบบสอบถามฯ (แบบ ก.) 
เฉพาะนักเรียนที่ไม่เรียนต่อทั้งนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ 
และไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัด 
ได้แก่ 
          (๑) โรงเรียนระดับประถมศึกษาส่งให้กับผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
          (๒) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาส่งให้กับผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
           (๓) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
ส่งให้กับท้องถิ่นจังหวัด 
          (๔) โรงเรียนนอกเหนือจากต้นสังกัดข้างต้นส่งให้กับศึกษาธิการ
จังหวัด 

ด าเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว 
จึงควรน าโครงการฯ ไป
สร้างความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง 
ในเบื้องต้นก่อน 
๓. เพ่ือสะดวกในการ
สรุปผลและติดตามข้อมูล
นักเรียนภายหลังการส ารวจ
และจ าแนกนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย   
ครูแนะแนวควรจัดท า
ทะเบียนคุมรายชื่อ
นักเรียนที่ไม่ไดเ้รียนต่อ 
ทั้งที่ต้องการเข้าร่วม
โครงการฯ และไม่ต้องการ
เข้าร่วมโครงการฯ 
๔. กรณีไม่มีนักเรียนที่
ไม่ได้เรียนต่อ โรงเรียน
ต้องจัดท าสรุป (แบบ ข.) 



 
 

๒๓ 
 

ขั้นตอน หน้าที่ของครูแนะแนว ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
ด้วย 

๓. การน านักเรียน
กลุ่มเป้าหมายไปศึกษา 
ดูงานและรับสมัครเข้าอบรม
ที่สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานหรือส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
(ข้ันตอนที่ ๗ ตามโครงการฯ) 

 ๑. กรณีท่ีโรงเรียนจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนการเดินทาง 
ในการน านักเรียนมาศึกษาดูงานและรับสมัครฯ โรงเรียนควร
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ล่วงหน้าอย่างน้อย  
๒ สัปดาห์ก่อนการเดินทาง 
  ๒. น านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาศึกษาดูงานและรับสมัครที่สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานหรือส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
   นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย* ประกอบด้วย 
      (๑) นักเรียนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อใด ๆ ทั้งสิ้น  และ 
          (๑.๑) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
          (๑.๒) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
     (๒) นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบ (กศน.)  
และ 
          (๒.๑) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
          (๒.๒) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ    
  ๓. ในกรณีที่นักเรียนยังไม่สามารถตัดสินใจได้ในวันศึกษาดูงาน
และรับสมัครฯ ควรมีระยะเวลาให้นักเรียนตัดสินใจ อย่างน้อย  
๒ สัปดาห์ 

ระหว่างวันที่  
๑ กุมภาพันธ์ -  
๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 การน านักเรียนมาศึกษา 
ดูงานและรับสมัครฯ  
ครูแนะแนวจ าเป็นต้องทราบ
ความชัดเจนตั้งแต่ในขั้นตอน
ที่ ๔ การประชุมผู้อ านวยการ
โรงเรียนและครูแนะแนวฯ 
ว่าจะให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) หรือ
หน่วยงานต้นสงักัด
สถานศึกษารับผิดชอบในการ
สนับสนนุการเดนิทางของ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย กรณี
ที่ให้ อปท. รับผิดชอบ
สนับสนนุการเดนิทางฯ  
ครูแนะแนวต้องทราบถึงแนว
ปฏิบัติในการประสานขอรับ 
การสนับสนุนดว้ย 



 
 

๒๔ 
 

ขั้นตอน หน้าที่ของครูแนะแนว ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

   ทั้งนี้ ภายหลังจากท่ีผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือ
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สรุปจ านวนและ
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าฝึกอบรมและที่ยังไม่สมัครเข้า
ฝึกอบรมให้ครูแนะแนวแล้ว 
ครูแนะแนวด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑) นักเรียนที่สมัครเข้าฝึกอบรมฯ แล้ว ในช่วงที่รอเข้ารับ 
การฝึกอบรมฯ ให้ติดตามและเน้นย้ านักเรียนและผู้ปกครองเห็นถึง
ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อไม่ให้นักเรียนเปลี่ยนใจ
ก่อนการเปิดฝึกอบรม รวมทั้งน านักเรียนมาเข้าฝึกอบรมในวันที่
ก าหนดเปิดฝึกอบรมด้วย 
      ๒) นักเรียนที่ยังไม่สามารถตัดสินใจสมัครเข้าฝึกอบรมฯ ได้ 
ให้ชี้แจงท าความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองที่บ้านด้วย 
เนื่องจากการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะอยู่ท่ีผู้ปกครอง 
     ๓) กรณีที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายไม่ได้มาศึกษาดูงาน แต่สนใจ
สมัครเข้าฝึกอบรมฯ ให้เป็นหน้าที่ของครูแนะแนวในการประสาน
กับผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดโดยตรง      

 
 
  



 
 

๒๕ 
 

ขั้นตอน หน้าที่ของครูแนะแนว ปฏิทิน เอกสาร / แบบฟอร์ม หมายเหตุ 

๔. การฝึกอบรมทักษะ 
ด้านอาชีพ 
(ข้ันตอนที่ ๘ ตามโครงการฯ) 

  ๑. กรณีที่โรงเรียนจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนการเดินทาง 
ในการน านักเรียนมาฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานหรือส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด โรงเรียนควร
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ล่วงหน้าอย่างน้อย  
๒ สัปดาห์ก่อนการเดินทาง 
  ๒. น านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพที่สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานหรือส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาม
ปฏิทินการด าเนินที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้ให้ 
ความเห็นชอบก าหนดวันไว้แล้ว 

ควรจะเป็น
สัปดาห์ที่ ๒  
ของเดือน
เมษายน  
(หลังเทศกาล
สงกรานต์) - 
กันยายน ๒๕๖๔   
 

 การน านักเรียนมา 
เข้าฝึกอบรมฯ ครูแนะแนว
จ าเป็นต้องทราบ 
ความชัดเจนตั้งแต่ใน
ขั้นตอนที่ ๔ (การประชุม
ผู้อ านวยการโรงเรียนและ
ครูแนะแนวฯ) ว่ามีความ
จ าเป็นจะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ 
จากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือ
หน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษา เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 

 



๒๖ 
 

 
ตารางข้อมูลนักเรียนจากการด าเนินโครงการฯ ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑. รวมนักเรียนที่เรียนจบ ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๔๘๙,๐๑๒ คน 

   ๑.๑ เรียนต่อในระบบการศึกษา ๔๖๘,๒๓๑ คน 

   ๑.๒ ไม่เรียนต่อในระบบการศึกษา ๒๐,๗๘๑ คน 

         ๑.๒.๑ ไม่ต้องการเข้าฝกึทักษะอาชีพฯ ๑๔,๗๒๓ คน 

         ๑.๒.๒ ต้องการเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ ๖,๐๕๘ คน 

๒. จ านวนนักเรียนที่มาศึกษาดูงาน  ๓,๒๕๖ คน 

๓. จ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ  ๑,๐๑๔ คน 

๔. จ านวนนักเรียนเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ จริง  ๔๐๒ คน 

 
 
 
 
   
 
 

 สาเหตุ 
 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและผู้ปกครองอาจยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างแท้จริง ไม่เห็นประโยชน์
จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ทราบและไม่เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับระหว่างเข้าฝึกอบรม เช่น  

๑) การฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย  
๒) ที่พักและอาหารระหว่างการอบรม ฟรี 
๓) ได้รับเงินสงเคราะห์ประเภทต่างๆ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพัฒนาสังคม  

และความมั่นคงของมนุษย์ก าหนด ระหว่างการฝึกอบรม (จ านวน ๖,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาท) 

แนวทางแก้ไข 
 ครูแนะแนวจะต้องสร้างความเข้าใจเรื่องโครงการฯ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ สิทธิประโยชน์ และ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและผู้ปกครองได้รับทราบและเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของโครงการนี้  โดยเฉพาะการไปพบผู้ปกครองที่บ้านมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ครูแนะแนวต้องท าความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียน เพ่ือตอบข้อซักถามและสร้างความมั่นใจให้กั บ
ผู้ปกครอง เนื่องจากอ านาจการตัดสินใจสุดท้ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ของนักเรียนจะข้ึนอยู่กับผู้ปกครอง  

๑. จ านวนนักเรียนไม่เรียนต่อและไม่ตอ้งการ 
เข้าฝึกอบรมฯ ๑๔,๗๒๓ คน 

๒. จ านวนนักเรียนดูงานฯ น้อยกว่านักเรียน
ต้องการเขา้ฝึกอบรมฯ  ๒,๘๐๒ คน 

๓. จ านวนนักเรียนสมัครเขา้ฝึกอบรมฯ   
น้อยกว่านักเรียนมาศึกษาดูงานฯ  ๒,๒๔๒ คน 

๓. ข้อสังเกต / ข้อแนะน าและขอความร่วมมือ “ครูแนะแนว” 
 

๔. จ านวนนักเรียนที่เขา้ฝึกทักษะอาชพีฯ จริง 
น้อยกว่านักเรียนที่สมัครเขา้ฝึกอบรมฯ  ๖๑๒ คน 

ข้อสังเกต 
 

๑. จากข้อมูลในตารางข้างต้น มีนักเรียนที่ไม่เรียนต่อในระบบการศึกษา จ านวน ๒๐,๗๘๑ คน ต้องการเข้าฝึกทักษะ

อาชีพฯ จ านวน ๖,๐๕๘ คน จะเห็นได้ว่ามีจ านวนนักเรียนที่หายไป จ านวน ๑๔,๗๒๓ คน ซึ่งนักเรียนเหล่านี้น่าจะมี

โอกาสได้เข้าสู่กระบวนการฝึกทักษะด้านอาชีพฯ ของโครงการฯ 



๒๗ 
 

 
 
 
 
 

 สาเหตุ 
๑) วันที่จัดการศึกษาดูงานฯ ตรงกับวันที่มีกิจกรรมของโรงเรียน 
๒) โรงเรียนขาดงบประมาณสนับสนุนในการพานักเรียนไปศึกษาดูงาน 
๓) นักเรียนส่วนหนึ่งเปลี่ยนใจ เนื่องจากศึกษาต่อ มีงานท า ช่วยผู้ปกครองท างาน ผู้ปกครองไม่อนุญาต 

และนักเรียนมีทางเลือกอ่ืน 
แนวทางแก้ไข 
๑) การก าหนดวันที่น านักเรียนไปศึกษาดูงานและรับสมัครฯ ควรหลีกเลี่ยงวันที่มีกิจกรรมของโรงเรียน 

อนึ่ง เนื่องจากการก าหนดวันน านักเรียนไปศึกษาดูงานและรับสมัครฯ ได้มีการก าหนดวันตั้งแต่ 
ต้นภาคเรียนที่ ๒ ซึ่งอาจมีระยะเวลาห่างจากวันที่ก าหนดให้นักเรียนไปศึกษาดูงานฯ จริง ดังนั้น  
หากก่อนวันดูงานฯ พบว่า โรงเรียนมีกิจกรรมและส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถไปศึกษาดูงานฯ ได้
ตามท่ีก าหนดไว้ อาจมีการปรับเลื่อนวันศึกษาดูงานฯ โดยโรงเรียนนัดหมายกับผู้อ านวยการสถาบัน / 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดได้โดยตรง 

๒) หากมีความจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน านักเรียนไปศึกษาดูงานฯ ณ สถาบัน / 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการประสานให้ท้องถิ่น
จังหวัดแจ้งแนวทางการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ในพ้ืนที่ และขอให้ครูแนะแนวประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือขอรับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) อนุมัติงบประมาณได้ทันตามระยะเวลา 

๓) กรณีนักเรียนเปลี่ยนใจ หากครูแนะแนวได้มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ และประโยชน์
จากการเข้าร่วมโครงการฯ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง และมีการติดตามในการน านักเรียนที่ต้องการ
เข้าฝึกทักษะอาชีพฯ มาศึกษาดูงานฯ อย่างใกล้ชิด จะท าให้มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาศึกษาดูงานฯ ได้
มากขึ้น และส่งผลต่อโอกาสที่นักเรียนจะสมัครเข้าฝึกอบรมฯ มากขึ้น เนื่องจากได้มาเห็นสถานที่ในการ
ฝึกจริงและสถานที่พักอาศัยระหว่างการฝึก 

๒. จากข้อมูลในตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า นักเรียนที่ต้องการเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ จ านวน ๖,๐๕๘ คน ปรากฏว่า 
ในขั้นตอนการน านักเรียนมาศึกษาดูงานและรับสมัคร ณ สถาบัน / ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด มีนักเรียน
มาศึกษาดูงานฯ จ านวน ๓,๒๕๖ คน ซึ่งนักเรียนมาศึกษาดูงานฯ หายไปจากนักเรียนที่ต้องการเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ 
จ านวน ๒,๘๐๒ คน 
 



๒๘ 
 

 
 
 
 

  
 สาเหตุ 

๑) นักเรียนไม่สนใจในสาขาที่มีการเปิดฝึกอบรมฯ 
๒) นักเรยีนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการฝึกระยะสั้น 
๓) นักเรียนไม่สามารถตัดสินใจได้ 
๔) นักเรียนไม่สะดวกในการเดินทางมาฝึกอบรม 
๕) นักเรียนส่วนหนึ่งเปลี่ยนใจ เนื่องจากศึกษาต่อ มีงานท า ช่วยผู้ปกครองท างาน ผู้ปกครองไม่อนุญาต 

และนักเรียนมีทางเลือกอ่ืน 
 

แนวทางแก้ไข 
๑) ครูแนะแนวชี้แจงท าความเข้าใจแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายถึงหลักการในการก าหนดหลักสูตรสาขาที่เปิด

ฝึกอบรมฯ ว่า ไดค้ านึงถึงความครอบคลุมบริบทของจังหวัด (ความพร้อมของหน่วยฝึก ความต้องการของ
สาขาอาชีพของต าแหน่งว่างในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง) และต้องชี้แจงท าความเข้าใจกับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงประโยชน์และโอกาสของหลักสูตรที่เปิดอยู่  ว่าจะได้ประโยชน์อย่างไร และ
แนะน าเพ่ิมเติมว่านักเรียนสามารถฝึกอบรมหลักสูตรที่นักเรียนสนใจได้ในอนาคตจากหลักสูตร  
การฝึกอบรมปกติท่ีสถาบัน / ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจะได้มีการเปิดฝึกอบรมประจ าปี  

๒) กรณทีี่นักเรียนยังไม่สามารถตัดสินใจสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพฯ ครูแนะแนวจะต้องติดตาม
และสร้างความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยโน้มน้าวให้เห็นถึงโอกาสในการมีงานท า มีรายได้ 
ที่เพ่ิมขึ้นจากการเป็นแรงงานมีฝีมือ และโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

บทสรุป 
 

 จะเห็นได้ว่า “ครูแนะแนว” เป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการชี้แจง ท าความเข้าใจ ให้ความมั่นใจ  
แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและผู้ปกครองถึงประโยชน์อย่างยั่งยืนที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับจากการ
สมัครเข้าฝึกอบรมเพ่ิมทักษะด้านอาชีพตามโครงการฯ ดังนั้น ความเข้าใจของครูแนะแนวเกี่ยวกับ
โครงการฯ ความตระหนักในบทบาทและภารกิจที่ก าหนดเป็นเรื่องที่ส าคัญ หากครูแนะแนวได้เสียสละและ
ทุ่มเท ชี้แจงท าความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและผู้ปกครองแล้ว นักเรียนเหล่านี้จะมีโอกาสได้ 
เข้าฝึกอาชีพ มีงานท า มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงานของครูแนะแนวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอดโครงการฯ 
 

๓. จากข้อมูลในตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า จากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาศึกษาดูงานฯ จ านวน ๓,๒๕๖ คน 

นักเรียนที่สมัครเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ ๑,๐๑๔ คน ซ่ึงนักเรียนที่สมัครเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ หายไปจากนักเรียน 

มาศึกษาดูงานฯ  จ านวน ๒,๒๔๒ คน 



ส่วนที่ ๓ 

ปฏิทินการด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔   

(ภาพรวมทุกขั้นตอนตามคู่มือฯ ๑๒ ขั้นตอน)   



๒๙ 

 

ส่วนที่ ๓  
ปฏิทนิการด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาพรวมทกุขั้นตอนตามคู่มือฯ ๑๒ ขั้นตอน) 

 

๑. การแจ้งเริ่มการด าเนินงานตามโครงการฯ แต่ละป ี 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก กรมพฒันาฝีมือแรงงาน) 

 

เพือ่แจ้งเริ่มต้นโครงการฯ โดยมีหนังสือแจ้งไปยงั
ผู้ว่าราชการจังหวดั และแจ้งหนว่ยงานสว่นกลาง
เพือ่ให้แจ้งหนว่ยงานในสังกัดในระดับจังหวัดเพือ่
สนับสนุนการด าเนินโครงการฯ 

 

ช่วงปลายปีงบประมาณ
หรือต้นปีงบประมาณ 
(ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓) 

 

        
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะ 
ด้านอาชพีแกน่ักเรยีนครอบครัวยากจนที่ไม่ไดเ้รียนตอ่ 
หลังจบการศึกษาภาคบงัคบัของจงัหวดั (เพิ่มเติม) 
กรณีเห็นสมควร 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอื
แรงงาน หรือส านักงานพฒันาฝมีอืแรงงานจังหวัดใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ) 

 

เพือ่ทบทวนองคป์ระกอบคณะกรรมการขบัเคลือ่น
โครงการฯ และมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
ให้กับคณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ  
(กรณีทีเ่ห็นสมควรจะมีการแตง่ตั้งหน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้องเพิ่มเติม) 

 

ภายในวนัที ่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

        
๓. การประชุมคณะกรรมการขบัเคลื่อนโครงการฯ 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอื
แรงงาน หรือส านักงานพฒันาฝมีอืแรงงานจังหวัด 
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ) 

 

เพือ่ให้คณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ  
ประชุมเพือ่พิจารณา 
  ๑) ปฏทิินและก าหนดวันที่ตอ้งด าเนินการ  
ได้แก ่การประชุมชี้แจงฯ การศึกษาดูงาน  
การเปิดการฝึกอบรม  
  ๒) เหน็ชอบหลักสตูรที่จะเปิดอบรม   
  ๓) มอบหมายภารกิจการจัดท าแบบสอบถาม 
และแบบสรปุฯ ให้หน่วยงานต้นสงักัดสถานศึกษา 
     (ศึกษาธิการจังหวัด, ผูอ้ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, ผูอ้ านวยการ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา,  
ท้องถิ่นจังหวดั) 

 

ครัง้ที่ ๑ และครั้งที ่๒  
ภายในวนัที ่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
และการประชุม 
ในครั้งตอ่ไป 
ตลอดระยะเวลา 
การด าเนินโครงการฯ 

 

        
๔. การประชุมชีแ้จงผู้อ านวยการโรงเรียนและ 
ครูแนะแนว เกี่ยวกบัวัตถปุระสงค ์ขั้นตอน ปฏทิิน 
การด าเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชพีแก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ไดเ้รียนตอ่หลังจบการศึกษา 
ภาคบังคบั ฯลฯ ร่วมกบัโครงการเตรียมความพรอ้ม 
แก่ก าลังแรงงาน ในกิจกรรมสร้างเครอืข่ายการแนะแนว
อาชพี  
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส านกังานจัดหางาน
จังหวดั) 

 

เพือ่ชีแ้จงวัตถปุระสงค ์ขั้นตอน ปฏิทิน 
การด าเนินโครงการฯ และรายละเอียด 
การกรอกแบบสอบถามและแบบสรุปฯ  
ให้กับผู้อ านวยการโรงเรียนและครแูนะแนว 

 

ระหว่าง ๒๒ พฤศจิกายน 
– ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
(๑ สปัดาห์กอ่นเปิด 
ภาคเรียนที ่๒)   

 

        
๕. การส ารวจและจ าแนกนักเรยีนกลุ่มเป้าหมาย 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก หน่วยงานต้นสังกดั 
ของโรงเรียน และโรงเรยีน) 

 
  เพือ่ส ารวจและจ าแนกนักเรยีนกลุม่เป้าหมาย 

ที่ตอ้งการฝึกอบรมทักษะอาชพีตามโครงการฯ 
และสรุปผลฯ ส่งผลใหห้น่วยงานที่เกีย่วข้อง 
เพือ่ด าเนินการตอ่ไป  

 
  ระหว่างวันที่  

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ – 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๔  

/๖. การสนับสนุน... หมายเหตุ  เพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ของการเปิด – ปิดภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ กรกฎาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 



๓๐ 

 

 

๖. การสนบัสนนุเงนิสงเคราะหค์รอบครวัผู้มีรายได้นอ้ยและ      
ไร้ที่พึ่ง, เงินสงเคราะห์กองทุนคุม้ครองเด็ก, เงินทุนเพือ่ 
การประกอบอาชีพ หรือเงินสงเคราะห์อืน่แก่นักเรยีน
กลุ่มเป้าหมาย  
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส านกังานพฒันาสังคมและ 
ความมัน่คงของมนุษย์จังหวดั)  

 

เพือ่ให้ส านักงานพฒันาสังคมและความมัน่คง 
ของมนุษย์จงัหวัด พิจารณาการสนับสนุน 
เงินสงเคราะหป์ระเภทต่างๆ ตามระเบยีบ 
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ระหว่างวันท่ี  
๑ กุมภาพันธ์ -  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

        

๗. การน านักเรยีนกลุม่เป้าหมายไปศึกษาดงูานและรับสมัคร
เข้าอบรมที่สถาบันพฒันาฝีมือแรงงานหรอืส านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานจังหวดั  
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก โรงเรียน และสถาบันพฒันา
ฝีมือแรงงานหรอืส านักงานพฒันาฝีมือแรงงานจังหวดั) 

 

เพือ่ชีแ้จงหลักสูตรการฝึกอบรมให้กบันักเรียน
กลุ่มเป้าหมายและใหน้ักเรยีนกลุ่มเป้าหมายมา 
ศึกษาดงูาน ณ โรงฝึกงานของแตล่ะสาขา (Shop) 
รวมทั้งมีการวัดแวว พรอ้มเปดิรบัสมัครเข้ารบั 
การฝึกอบรม (ด าเนินการในวันเดยีวกัน) 

 

ระหว่างวันที่  
๑ กุมภาพันธ ์-  
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

        
๘. การฝึกอบรมทักษะด้านอาชพี 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 
หรือส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานจังหวดั) 

 

เพือ่เปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกเตรียม 
เข้าท างาน 

 

ควรจะเปน็สปัดาห ์
ที่ ๒ ของเดอืน
เมษายน  
(หลงัเทศกาล
สงกรานต)์ - 
กันยายน ๒๕๖๔  

          
๙. การจัดเตรียมต าแหน่งงานรองรับหลังผา่นการฝกึอบรมฯ 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส านกังานจัดหางานจังหวดั) 

 

เพือ่เตรยีมขอ้มูลต าแหน่งงานวา่งให้กับนักเรยีน
กลุ่มเป้าหมายที่จะจบการฝึกอบรมฯ พร้อมสนบัสนุน
ทุนและอปุกรณเ์พื่อการประกอบอาชีพอิสระ 

 

ระหว่างเดอืน
เมษายน -กันยายน 
๒๕๖๔  

  
 

        

๑๐. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 
    ๑๐.๑  การติดตามผลระหวา่งด าเนินโครงการฯ  
    ๑๐.๒  การประเมินผลการด าเนินโครงการฯ (ภายหลงั
เสร็จส้ินโครงการฯ) 
  (หน่วยงานผู้รบัผดิชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน
หรือส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานจังหวดัในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ) 

 

เพือ่ทราบผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา 
อปุสรรคเป็นระยะๆ ทั้งในส่วนของการฝึกอบรมและ
ภาพรวมการด าเนนิโครงการฯ รวมทั้งการติดตาม
ประเมนิผลการด าเนินโครงการฯ เมื่อเสรจ็สิ้น
โครงการฯ 

 เริ่มโครงการฯ ถึง
สิ้นสุดโครงการฯ  

/๑๑. สรุปรายงาน

... 
หมายเหตุ  เพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ของการเปิด – ปิดภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ กรกฎาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 



๓๑ 

 

๑๑. สรุปรายงานผลการด าเนนิโครงการฯ  
ให้กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 
หรือส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานจังหวดัในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ) 

 เพือ่รายงานผลการด าเนินโครงการฯ  
ให้กรมพฒันาฝีมอืแรงงานทราบ  
เพือ่เตรยีมเริ่มการด าเนินโครงการฯ ในปีตอ่ไป 

 สิ้นสุดโครงการฯ 
(ตุลาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๒. แจ้งสรปุผลการด าเนินโครงการฯ  
ให้หนว่ยงานสว่นกลางทราบ 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก กรมพฒันาฝีมือแรงงาน) 

 เพือ่แจ้งสรปุผลการด าเนนิโครงการฯ  
ให้หนว่ยงานสว่นกลางทราบ 

 สิ้นสุดโครงการฯ 
(ตุลาคม ๒๕๖๔) 

 
 หมายเหตุ  เพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ของการเปิด – ปิดภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ กรกฎาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 



ภาคผนวก ก  
ร่างขั้นตอน ปฏิทนิและการก าหนดวันที่ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัดต้องด าเนนิการ 
ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชพีแก่นักเรียนครอบครัวยากจน 

ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
  

ส าหรับดาวน์โหลด 
เอกสารภาคผนวก 



ร่างขั้นตอน ปฏิทินและการก าหนดวันที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัด 
ต้องด าเนนิการตามโครงการเพิ่มทกัษะด้านอาชีพแก่นกัเรียนครอบครัวยากจนทีไ่ม่ได้เรียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบังคับ   

         
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะ 
ด้านอาชพีแกน่ักเรยีนครอบครัวยากจนที่ไม่ไดเ้รียนตอ่ 
หลังจบการศึกษาภาคบงัคบัของจงัหวดั (เพิ่มเติม) 
กรณีเห็นสมควร 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอื
แรงงาน หรือส านักงานพฒันาฝมีอืแรงงานจังหวัดใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ) 

 

เพือ่ทบทวนองคป์ระกอบคณะกรรมการขบัเคลือ่น
โครงการฯ และมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
ให้กับคณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ  
(กรณีทีเ่ห็นสมควรจะมีการแตง่ตั้งหน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้องเพิ่มเติม) 

 ภายในวนัที ่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

        
2. การประชุมคณะกรรมการขบัเคลื่อนโครงการฯ 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอื
แรงงาน หรือส านักงานพฒันาฝมีอืแรงงานจังหวัดใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ) 

 

เพือ่ให้คณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ  
ประชุมเพือ่พิจารณา 
  ๑) ปฏทิินและก าหนดวันที่ตอ้งด าเนินการ  
ได้แก ่การประชุมชี้แจงฯ การศึกษาดูงาน  
การเปิดการฝึกอบรม  
  ๒) เหน็ชอบหลักสตูรที่จะเปิดอบรม   
  ๓) มอบหมายภารกิจการจัดท าแบบสอบถาม 
และแบบสรปุฯ ให้หน่วยงานต้นสงักัดสถานศึกษา 
     (ศึกษาธิการจังหวัด, ผูอ้ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, ผูอ้ านวยการ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา,  
ท้องถิ่นจังหวดั) 

 

ครั้งที่ ๑ และครั้งที ่๒  
ภายในวนัที ่ 
๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ และการ
ประชุม 
ในครั้งตอ่ไป 
ตลอดระยะเวลา 
การด าเนินโครงการฯ 

 

        
3. การประชุมชีแ้จงผู้อ านวยการโรงเรียนและ 
ครูแนะแนว เกี่ยวกบัวัตถปุระสงค ์ขั้นตอน ปฏทิิน 
การด าเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชพีแก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ไดเ้รียนตอ่หลังจบการศึกษา 
ภาคบังคบั ฯลฯ ร่วมกบัโครงการเตรียมความพรอ้ม 
แก่ก าลังแรงงาน ในกิจกรรมสร้างเครอืข่ายการแนะแนว
อาชพี  
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส านกังานจัดหางาน
จังหวดั) 

 เพือ่ชีแ้จงวัตถปุระสงค ์ขั้นตอน ปฏิทิน 
การด าเนินโครงการฯ และรายละเอียด 
การกรอกแบบสอบถามและแบบสรุปฯ  
ให้กับผู้อ านวยการโรงเรียนและครแูนะแนว 

 ระหว่าง  
๒๒ พฤศจิกายน –  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
(๑ สปัดาห์กอ่นเปิด 
ภาคเรียนที ่๒)   

 

        
4. การส ารวจและจ าแนกนักเรยีนกลุ่มเป้าหมาย 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก หน่วยงานต้นสังกดั 
ของโรงเรียน และโรงเรยีน) 

 
  เพือ่ส ารวจและจ าแนกนักเรยีนกลุม่เป้าหมาย 

ที่ตอ้งการฝึกอบรมทักษะอาชพีตามโครงการฯ 
และสรุปผลฯ ส่งผลใหห้น่วยงานที่เกีย่วข้อง 
เพือ่ด าเนินการตอ่ไป  

 
  ระหว่างวันที่  

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
– ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๔  

 

5. การสนบัสนนุเงนิสงเคราะหค์รอบครวัผู้มีรายได้
น้อยและไร้ทีพ่ึ่ง, เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก,  
เงินทุนเพือ่การประกอบอาชพี หรอืเงนิสงเคราะหอ์ื่น 
แก่นักเรยีนกลุม่เป้าหมาย  
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส านกังานพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัด)  

 

เพือ่ให้ส านักงานพฒันาสังคมและความมัน่คง 
ของมนุษย์จงัหวัด พิจารณาการสนับสนุน 
เงินสงเคราะหป์ระเภทต่างๆ ตามระเบยีบ 
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ระหว่างวันท่ี  
๑ กุมภาพันธ์ -  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

     
 

    
/๖. การสนับสนุน... 

หมายเหตุ  เพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ของการเปิด – ปิดภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ กรกฎาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

ก าหนด
วันที่ 

............. 

............. 

ภาคผนวก ก 



 

6. การน านักเรยีนกลุม่เป้าหมายไปศึกษาดงูาน 
และรับสมัครเข้าอบรมที่สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 
หรือส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานจังหวดั  
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก โรงเรียน และสถาบัน
พฒันาฝีมือแรงงานหรือส านักงานพฒันาฝีมือแรงงาน
จังหวดั) 

 

เพือ่ชีแ้จงหลักสูตรการฝึกอบรมให้กบันักเรียน
กลุ่มเป้าหมายและใหน้ักเรยีนกลุ่มเป้าหมายมา 
ศึกษาดงูาน ณ โรงฝึกงานของแตล่ะสาขา (Shop) 
รวมทั้งมีการวัดแวว พรอ้มเปดิรบัสมัครเข้ารบั 
การฝึกอบรม (ด าเนินการในวันเดยีวกัน) 

 

ระหว่างวันที่  
๑ กุมภาพันธ ์-  
๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

        
7. การฝึกอบรมทักษะด้านอาชพี 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 
หรือส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานจังหวดั) 

 

เพือ่เปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกเตรียม 
เข้าท างาน 

 ควรจะเปน็
สัปดาห ์
ที่ ๒ ของเดอืน
เมษายน  
(หลงัเทศกาล
สงกรานต)์ - 
กันยายน 
๒๕๖๔  

          
8. การจัดเตรียมต าแหน่งงานรองรับหลัง 
ผ่านการฝึกอบรมฯ 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส านกังานจัดหางาน
จังหวดั) 

 

เพือ่เตรยีมขอ้มูลต าแหน่งงานวา่งให้กับนักเรยีน
กลุ่มเป้าหมายที่จะจบการฝึกอบรมฯ พร้อม
สนับสนุนทุนและอปุกรณเ์พื่อการประกอบอาชพี
อิสระ 

 ระหว่างเดอืน
เมษายน -
กันยายน 
๒๕๖๔  

  
 

        

9. การติดตามและประเมนิผลการด าเนินโครงการฯ 
    9.๑  การตดิตามผลระหว่างด าเนินโครงการฯ  
    9.๒  การประเมินผลการด าเนนิโครงการฯ  
(ภายหลงัเสร็จส้ินโครงการฯ) 
  (หน่วยงานผู้รบัผดิชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอื
แรงงานหรอืส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานจังหวัดใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ) 

 

เพือ่ทราบผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา 
อปุสรรคเป็นระยะๆ ทั้งในส่วนของการฝึกอบรม
และภาพรวมการด าเนินโครงการฯ รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลการด าเนนิโครงการฯ เมือ่เสร็จ
สิ้นโครงการฯ 

 เริ่มโครงการฯ 
ถึงสิ้นสุด
โครงการฯ  

     

๑0. สรุปรายงานผลการด าเนนิโครงการฯ  
ให้กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 
(หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 
หรือส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานจังหวดัในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการฯ) 

 เพือ่รายงานผลการด าเนินโครงการฯ  
ให้กรมพฒันาฝีมอืแรงงานทราบ  
เพือ่เตรยีมเริ่มการด าเนินโครงการฯ ในปีตอ่ไป 

 สิ้นสุด
โครงการฯ 
(ตุลาคม 
๒๕๖๔) 

 
 
 

หมายเหตุ  เพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ของการเปิด – ปิดภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ กรกฎาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

ก าหนด
วันที่ 

............. 

............. 

ก าหนด
วันที่ 

............. 

............. 



ภาคผนวก ข   
แบบ ก. แบบสอบถามความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม 

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชพีแกน่ักเรียนครอบครัวยากจน 
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  

(ส าหรับสอบถามนักเรียน รายบุคคล) 
  

ส าหรับดาวน์โหลด 
เอกสารภาคผนวก 



๑ 

 

 

 (ร่าง) แบบสอบถาม 

ความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม 

โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.๓)  

ของจังหวัด.................... 

โรงเรียน............................................ 

๑. ข้อมูลสถานศึกษา 

๑.๑ ชื่อสถานศึกษา.................................................................. ........................................................................... ............ 

      ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ........................................................... .......................................... 

๑.๒ สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานใด (ข้อเลือกตามบริบทของแต่ละจังหวัด) 

O สพป. ................................... เขต ........    O สพม. …..............................…….  

O อปท.  O สศศ.  O เอกชน  O อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................  
 

๒. ข้อมูลนักเรียน 

๒.๑ ค าน าหน้านาม...............ชื่อ....................................................................นามสกุล..................................................... 

๒.๒ เกิดวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ............... ปัจจุบันอายุ ............... ปี 

๒.๓ หมายเลขประจ าตัวบัตรประชาชน (เลข ๑๓ หลัก) ............................................................. 

๒.๔ ปัจจุบันนักเรียนอาศัยกับ (กรณีไม่อยู่กับผู้ปกครอง).........................................................................   

 อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่...............ต าบล...........................อ าเภอ.......................... 

 จังหวัด.................................       รหัสไปรษณีย์....................... 

 โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ๑) ของตนเอง................................. ๒) บุคคลที่สามารถติดต่อได้................................. 

๓. ข้อมูลผู้ปกครอง 

    ๓.๑ ชื่อบิดา - นามสุกุล (ใส่ค าน าหน้าชื่อด้วย)............................................................................................... ................ 

๓.๒ ชื่อมารดา – นามสกุล  (ใส่ค าน าหน้าชื่อด้วย)..................................................................................................... ......... 

๓.๓ ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ 

  บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่...............ต าบล...........................อ าเภอ.......................... 

 จังหวัด.................................       รหัสไปรษณีย์....................... 

 โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ๑) ของตนเอง................................. ๒) บุคคลที่สามารถติดต่อได้................................. 

ภาคผนวก ข 

แบบ ก.  
(ส าหรับสอบถามนักเรียน รายบุคคล) 



๒ 

 

    ๓.๔ ครอบครัวมีบัตรสวัสดิการของรัฐหรือไม่  
     O มี  โปรดระบุเลขท่ีบัตร ……………………………………………………..    O ไม่มี         
 

๔. ความต้องการของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม. ๓) (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 

        ๔.๑ ไม่ต้องการศึกษาต่อใด ๆ ทั้งสิ้น  และ 

 O ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 

     O ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 

        ๔.๒ ต้องการศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบ (กศน.) และ 

     O ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 

     O ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 

 ๔.๓ O ศึกษาต่อในระบบการศึกษา เช่น ม.๔, ปวช. เป็นตน้ 

 

๕. กรณีต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ หลักสูตรเตรียมเข้าท างาน (เลือกเพียงข้อเดียว) 

    ค าถามข้อนี้ ค าตอบที่ให้เลือกจะเป็นหลักสูตรที่จะเปิดจริงในจังหวัดนั้น เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

    O กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล : สาขาช่างซ่อมรถจักยานยนต์ 

     O กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ : สาขาช่างเย็บผ้าจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) 

     O กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ  : (โปรดระบุ)................................................................. 

 

 

      ลงชื่อ     ครูผู้รับผิดชอบ 

            (...........................................................) 

      ต าแหน่ง....................................................... 

    หมายเลขโทรศัพท์................................อีเมล..........................ของครูผู้รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ   ก่อนจะมีการสอบถามนักเรียน  ครูแนะแนวควรแนะน าโครงการฯ และสิทธิประโยชน์และประโยชน์ 
      ของโครงการฯ ที่นักเรียนจะได้รับ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 



๓ 

 

ค าอธิบายแบบสอบถาม 

(ร่าง) แบบสอบถาม 

ความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม 

โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.๓)  

ของจังหวัด.................... 

โรงเรียน............................................ 

๑. ข้อมูลสถานศึกษา 

๑.๑ ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ ......................................... 

      ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ..................................................................................................... 

๑.๒ สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานใด (ข้อเลือกตามบริบทของแต่ละจังหวัด) 

O สพป. ................................... เขต ........    O สพม. …..............................…….  

O อปท.  O สศศ.  O เอกชน  O อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................  

 

 

 

 

 

 

 

๒. ข้อมูลนักเรียน 

๒.๑ ค าน าหน้านาม...............ชื่อ...................................นามสกุล................................... 

๒.๒ เกิดวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ............... ปัจจุบันอายุ ............... ปี 

๒.๓ หมายเลขประจ าตัวบัตรประชาชน (เลข ๑๓ หลัก) ............................................................. 

๒.๔ ปัจจุบันนักเรียนอาศัยกับ (กรณีไม่อยู่กับผู้ปกครอง) ................................................................................  

 อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่...............ต าบล...........................อ าเภอ.......................... 

 จังหวัด.................................       รหัสไปรษณีย์....................... 

 โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ๑) ของตนเอง................................. ๒) บุคคลที่สามารถติดต่อได้................................. 

 

แบบ ก.  
(ส าหรับสอบถามนักเรียน รายบุคคล) 

ข้อ ๑. เพื่อเป็นข้อมูลในการสรุปผลตามแบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน ระดับโรงเรียน (แบบ ข)   
โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือเตรียมการสนับสนุนการเดินทางให้กับครูและนักเรียนในพื้นที่  
ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ   

๒) หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา เพ่ือสะดวกในการรวบรวมและสรุปผลข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ของแต่ละโรงเรียนที่ต้องจ าแนกตามหน่วยงานต้นสังกัด 



๔ 

 

๓. ข้อมูลผู้ปกครอง 

    ๓.๑ ชื่อบิดา - นามสุกุล (ใส่ค าน าหน้าชื่อด้วย)............................................................................................... ................ 

๓.๒ ชื่อมารดา – นามสกุล  (ใส่ค าน าหน้าชื่อด้วย)..................................................................................................... ......... 

๓.๓ ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ 

  บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่...............ต าบล...........................อ าเภอ.......................... 

 จังหวัด.................................       รหัสไปรษณีย์....................... 

 โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ๑) ของตนเอง................................. ๒) บุคคลที่สามารถติดต่อได้................................. 

   ๓.๔ ครอบครัวมีบัตรสวัสดกิารของรัฐหรือไม่  
     O มี  โปรดระบุเลขท่ีบัตร ……………………………………………………..    O ไม่มี      
    
 

 

 

 

๔. ความต้องการของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม. ๓) (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 

        ๔.๑ ไม่ต้องการศึกษาต่อใด ๆ ทั้งสิ้น และ 

 O ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 

     O ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 

        ๔.๒ ต้องการศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบ (กศน.) และ 

     O ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 

     O ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 

 ๔.๓ O ศึกษาต่อในระบบการศึกษา เช่น ม.๔ ปวช. เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ๒. และข้อ ๓. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดตามนักเรียน ดังนี้ 
๑. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ส าหรับเตรียมการรับสมัครนักเรียน 

เข้าอบรม  

๒. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  ส าหรับการคัดกรองในการสนับสนุนในการรับเงินสงเคราะห์ประเภทต่างๆ 

ข้อ ๔. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและสรุปผล 
ตามแบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน ระดับโรงเรียน (แบบ ข)   
 



๕ 

 

๕. กรณีต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ หลักสูตรเตรียมเข้าท างาน (เลือกเพียงข้อเดียว) 

       O สาขาช่างซ่อมรถจักยานยนต์  

     O สาขาช่างเย็บผ้าจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) 

     O สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 

     O สาขาช่างสีรถยนต์ 

     O สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 

     O สาขาช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 

     O สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า 

     O สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

     O สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

     O สาขาช่างแต่งผมสตรี 

     O สาขาช่างปูกระเบื้อง 

     O สาขานวดไทยและนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ 

     O อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................................  

 

 

 

   

     ลงชื่อ     ครูผู้รับผิดชอบ 

            (...........................................................) 

      ต าแหน่ง....................................................... 

    หมายเลขโทรศัพท์................................อีเมล..........................ของครูผู้รับผิดชอบ  

 

 

 

หมายเหตุ   ก่อนจะมีการสอบถามนักเรียน  ครูแนะแนวควรแนะน าโครงการฯ และสิทธิประโยชน์และประโยชน์ 
      ของโครงการฯ ที่นักเรียนจะได้รับ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

 

ข้อ ๕. ค าถามข้อนี้ ค าตอบที่ให้เลือกจะเป็นหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และเป็นหลักสูตรที่จะเปิดอบรมในจังหวัดนั้น  

การลงนาม  : ครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้ลงนาม เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการติดต่อและติดตามนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 



ภาคผนวก ค  

แบบ ข. แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนก 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับโรงเรียน 
  

ส าหรับดาวน์โหลด 
เอกสารภาคผนวก 



เขา้รว่ม
โครงการฯ

(๑.๑)

ไมเ่ขา้รว่ม
โครงการฯ

(๑.๒)

เขา้รว่ม
โครงการฯ

(๒.๑)

ไมเ่ขา้รว่ม
โครงการฯ

(๒.๒)

๑. โรงเรียน..........

รวมทัง้สิน้

สรุป

๑. จ านวนนักเรียนที่ตอ้งการเขา้ฝึกอบรมทกัษะอาชพีตามโครงการฯ ..............................คน

  (ค ำนวณจำกขอ้มลูจำกผลรวม (๑.๑) + (๒.๑)

๒. จ านวนนักเรียนที่ไมต่อ้งการเขา้ฝึกอบรมทกัษะอาชพีตามโครงการฯ ..............................คน

  (ค ำนวณจำกขอ้มลูจำกผลรวม (๑.๒) + (๒.๒)

๓. จ านวนนักเรียนที่จะศึกษาตอ่ในระบบ ..............................คน

 (ขอ้มลูตำม (๔)

โรงเรียน........................................................................................

อ าเภอ....................  จงัหวัด.........

ภาคผนวก ค

รวมจ านวน
นักเรยีนทัง้สิน้* 

(๕) 
(๓) + (๔)

ขอ้มลู ณ วนัที่.............................................................................

แบบ ข.

โรงเรยีน

นักเรยีนทีจ่ะ
ศึกษาตอ่ใน

ระบบ
(๔)

ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (อปท.) ..............................................................................................................

 นักเรยีนทีไ่มศึ่กษาตอ่
ในระบบใดๆ 

(๑)

 นักเรยีนทีจ่ะศึกษาตอ่
ในระบบ กศน.

(๒)

รวมจ านวน
นักเรยีน

ทีไ่มศึ่กษาตอ่
(๓) 

(๑.๑) + (๑.๒) +
 (๒.๑) +(๒.๒)

แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน ระดับโรงเรยีน
โครงการเพ่ิมทกัษะดา้นอาชพีแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไ่ดเ้รียนตอ่หลงัจบการศึกษาภาคบงัคับ (ชั้น ม.๓) 



ภาคผนวก ง 

แบบ ค. แบบสรปุผลการส ารวจและจ าแนก 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับต้นสังกัด 

 
 

  

ส าหรับดาวน์โหลด 
เอกสารภาคผนวก 



เข้าร่วม
โครงการฯ

(๑.๑)

ไม่เข้าร่วม
โครงการฯ

(๑.๒)

เข้าร่วม
โครงการฯ

(๒.๑)

ไม่เข้าร่วม
โครงการฯ

(๒.๒)

๑. อ ำเภอ...... (รวม)

๑. โรงเรียน....

๒. โรงเรียน....

๒. อ ำเภอ......  (รวม)

๑. โรงเรียน....

๒. โรงเรียน....

๓. อ ำเภอ......  (รวม)

๑. โรงเรียน....

๒. โรงเรียน....

รวมทั้งสิ้น

สรุป

๑. จ านวนนักเรียนที่ตอ้งการเขา้ฝึกอบรมทกัษะอาชพีตามโครงการฯ ..............................คน

  (ค ำนวณจำกขอ้มลูจำกผลรวม (๑.๑) + (๒.๑)

๒. จ านวนนักเรียนที่ไมต่อ้งการเขา้ฝึกอบรมทกัษะอาชพีตามโครงการฯ ..............................คน

  (ค ำนวณจำกขอ้มลูจำกผลรวม (๑.๒) + (๒.๒)

๓. จ านวนนักเรียนที่จะศึกษาตอ่ในระบบ ..............................คน

 (ขอ้มลูตำม (๔)

รวมจ านวน
นักเรียนทั้งสิ้น*

 (๕) 
(๓) + (๔)

แบบ ค

ข้อมูล ณ วนัที.่.......................................

จงัหวดั....................

 นักเรียนที่ไม่ศึกษาตอ่
ในระบบใดๆ 

(๑)

 นักเรียนที่จะศึกษาตอ่
ในระบบ กศน.

(๒)
นักเรียนที่จะ
ศึกษาตอ่ใน

ระบบ
(๔)

อ าเภอ / โรงเรียน

รวมจ านวน
นักเรียน

ที่ไม่ศึกษาตอ่
(๓) 

(๑.๑) + (๑.๒) +
 (๒.๑) +(๒.๒)

ตั้งอยู่ในเขต
องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน
(อปท.)

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต......

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต......

ส านักงานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินจงัหวดั

ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั 

โครงการเพ่ิมทกัษะดา้นอาชพีแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไ่ดเ้รียนตอ่หลงัจบการศึกษาภาคบงัคับ (ชั้น ม.๓) 

แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน ระดบัตน้สังกัด

ภาคผนวก ง



ภาคผนวก จ  

แบบ ง. แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนก 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับจังหวัด 
  

ส าหรับดาวน์โหลด 
เอกสารภาคผนวก 



ขอ้มลู ณ วันที่........................................

เขา้ร่วม
โครงการฯ

(๑.๑)

ไมเ่ขา้ร่วม
โครงการฯ

(๑.๒)

เขา้ร่วม
โครงการฯ

(๒.๑)

ไมเ่ขา้ร่วม
โครงการฯ

(๒.๒)

๑. ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับประถมศึกษา

๒. ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับมธัยมศึกษา

๓. ส านกังานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่จังหวัด

๔. ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัด

รวมทัง้สิน้

สรุป

๑. จ านวนนักเรียนทีต่้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ ..............................คน

  (ค านวณจากข้อมลูจากผลรวม (๑.๑) + (๒.๑)

๒. จ านวนนักเรียนทีไ่ม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ ..............................คน

  (ค านวณจากข้อมลูจากผลรวม (๑.๒) + (๒.๒)

๓. จ านวนนักเรียนทีจ่ะศึกษาต่อในระบบ ..............................คน

 (ข้อมลูตาม (๔)

ภาคผนวก จ

รวมจ านวน
นักเรียน
ทัง้สิน้*
(๕) 

(๓) + (๔)

แบบ ง.

แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน ระดบัจังหวัด
โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่ม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบงัคับ (ชั้น ม.๓) 

จังหวดั....................

หน่วยงานตน้สงักัด

นักเรียนทีจ่ะ
ศึกษาตอ่ใน

ระบบ
(๔)

 นักเรียนทีไ่มศึ่กษาตอ่
ในระบบใดๆ 

(๑)

 นักเรียนทีจ่ะศึกษาตอ่
ในระบบ กศน.

(๒)

รวมจ านวนนักเรียน
ทีไ่มศึ่กษาตอ่

(๓) 
(๑.๑) + (๑.๒) + 

(๒.๑) +(๒.๒)



ภาคผนวก ฉ   

ประโยชน์ที่จะไดร้ับจากโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ 
แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ 

หลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
  

ส าหรับดาวน์โหลด 
เอกสารภาคผนวก 



ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รบัจากการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
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  ๑. มีทักษะอาชีพ เป็นแรงงานที่มีฝีมือ และได้ค่าจ้างในอัตราที่สูงขึ้น 
จากอัตราค่าจ้างขั้นต่่า (จากแรงงานไร้ฝีมือเป็นแรงงานมีฝีมือ) 
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากการฝีกอบรมในสายอาชีพ  
เพื่อประกอบการสมัครงาน 
  ๓. มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนและอุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชีพ
ส่าหรับผู้จบการอบรมท่ีประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระ 
  ๔. ได้รับโอกาสในการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
และเข้าทดสอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในโอกาสต่อไป  
  ๕. ได้รับโอกาสในการบรรจุเข้าท่างานภายหลังจบหลักสูตรการฝึกอบรม 

ภายหลังการฝึกอบรม 

ภาคผนวก ฉ 

ระหว่างการฝึกอบรม 

  ๑. การอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  ๒. ที่พักและอาหารระหว่างการอบรม ฟรี 
  ๓. ได้รับเงินสงเคราะหค์รอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ท่ีพึ่ง เงินสงเคราะห์
กองทุนคุ้มครองเด็ก  เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ หรือเงินสงเคราะห์อ่ืน 
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ก่าหนด ระหว่างการฝึกอบรม 



ภาคผนวก ช 

โรงเรียนกลุ่มเปา้หมาย 
ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชพีแก่นักเรียนครอบครัวยากจน 

ที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

รายจังหวัด 
  

ส าหรับดาวน์โหลด 
เอกสารภาคผนวก 



ภาคผนวก ช

ที่ จังหวดั โรงเรียนสังกัด สพม.

โรงเรียนสังกัด 

สพป.

(โรงเรียนขยาย

โอกาส)

โรงเรียนสังกัด 

อปท.

โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์

โรงเรียน

เอกชน
รวม

1 นนทบุรี 18 24 20 1 63

2 พระนครศรีอยธุยา 29 101 9 139

3 ปทุมธานี 22 49 6 77

4 สระบุรี 21 49 14 84

5 สิงห์บุรี 12 40 1 53

6 ลพบุรี 25 76 6 1 108

7 ชัยนาท 13 54 4 1 72

8 อา่งทอง 14 39 3 56

9 ฉะเชิงเทรา 29 88 7 124

10 สมุทรปราการ 25 34 5 64

11 ปราจนีบุรี 19 59 12 90

12 นครนายก 11 31 2 44

13 สระแกว้ 14 67 11 92

14 ราชบุรี 26 66 9 101

15 กาญจนบุรี 29 115 3 2 149

16 สุพรรณบุรี 32 76 5 113

17 นครปฐม 29 41 9 1 80

18 เพชรบุรี 22 39 9 1 71

19 ประจวบคีรีขนัธ์ 18 58 7 83

20 สมุทรสงคราม 9 15 2 26

21 สมุทรสาคร 11 27 11 49

22 สุราษฎร์ธานี 44 109 11 1 165

23 ชุมพร 22 71 4 1 98

24 นครศรีธรรมราช 71 143 6 1 221

25 พัทลุง 27 41 3 1 72

26 ตรัง 28 47 5 80

27 กระบี่ 16 44 3 1 64

28 พังงา 13 34 6 1 54

จ านวนโรงเรยีนกลุม่เปา้หมาย
โครงการเพ่ิมทกัษะด้านอาชีพแก่นักเรยีนครอบครวัยากจนที่ไม่เรยีนต่อหลังจบการศึกษาภาคบงัคับ รายจังหวัด



ที่ จังหวดั โรงเรียนสังกัด สพม.

โรงเรียนสังกัด 

สพป.

(โรงเรียนขยาย

โอกาส)

โรงเรียนสังกัด 

อปท.

โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์

โรงเรียน

เอกชน
รวม

29 ภูเกต็ 7 12 8 1 28

30 ระนอง 7 25 2 1 35

31 นราธิวาส 17 50 5 2 74

32 ปัตตานี 17 35 4 1 57

33 ยะลา 12 24 5 1 42

34 สงขลา 41 76 8 1 126

35 สตูล 12 41 2 1 56

36 จนัทบุรี 23 48 4 1 76

37 ตราด 16 27 2 1 46

38 ชลบุรี 31 74 20 125

39 ระยอง 19 48 3 70

40 เลย 31 101 9 1 142

41 หนองบัวล าภู 21 83 0 104

42 อดุรธานี 63 230 18 311

43 หนองคาย 31 46 3 1 81

44 บึงกาฬ 25 50 0 75

45 นครพนม 51 81 2 134

46 มุกดาหาร 30 56 2 88

47 สกลนคร 45 188 7 1 241

48 กาฬสินธุ์ 55 144 14 213

49 ขอนแกน่ 84 254 31 1 370

50 มหาสารคาม 35 115 26 176

51 ร้อยเอด็ 60 215 9 1 285

52 ศรีสะเกษ 56 225 41 1 323

53 ยโสธร 27 96 4 1 128

54 อบุลราชธานี 59 276 19 1 355

55 อ านาจเจริญ 22 53 3 1 79

56 ชัยภูมิ 37 148 30 215

57 นครราชสีมา 50 413 69 532

จ านวนโรงเรยีนกลุม่เปา้หมาย
โครงการเพ่ิมทกัษะด้านอาชีพแก่นักเรยีนครอบครวัยากจนที่ไม่เรยีนต่อหลังจบการศึกษาภาคบงัคับ รายจังหวัด (ต่อ)

2



ที่ จังหวดั โรงเรียนสังกัด สพม.

โรงเรียนสังกัด 

สพป.

(โรงเรียนขยาย

โอกาส)

โรงเรียนสังกัด 

อปท.

โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์

โรงเรียน

เอกชน
รวม

58 บุรีรัมย์ 66 276 4 1 347

59 สุรินทร์ 85 213 2 300

60 เชียงใหม่ 34 224 12 4 274

61 แม่ฮ่องสอน 8 65 3 4 80

62 ล าปาง 30 67 4 1 102

63 ล าพูน 15 39 4 1 59

64 เชียงราย 41 166 8 1 216

65 พะเยา 18 60 4 1 83

66 แพร่ 16 58 4 1 79

67 น่าน 30 78 2 1 111

68 สุโขทัย 27 68 11 106

69 ตาก 20 89 7 1 117

70 พิษณุโลก 39 162 5 1 207

71 อตุรดิตถ์ 18 60 6 84

72 เพชรบูรณ์ 39 165 3 1 208

73 ก าแพงเพชร 32 98 2 132

74 พิจติร 30 80 7 117

75 นครสวรรค์ 37 114 13 164

76 อทุัยธานี 21 50 2 73

รวม 2,239 7,003 646 50 9,938

หมายเหตุ

2. ตารางข้างต้น ยงัไม่รวมโรงเรียนเอกชน สามารถสอบถามข้อมูลได้จากส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั

1. ข้อมูลเบือ้งต้นของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิม่ทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่ม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ รายจังหวดั

จ านวนโรงเรยีนกลุม่เปา้หมาย
โครงการเพ่ิมทกัษะด้านอาชีพแก่นักเรยีนครอบครวัยากจนที่ไม่เรยีนต่อหลังจบการศึกษาภาคบงัคับ รายจังหวัด (ต่อ)
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ภาคผนวก ซ   

สรุปผังขั้นตอนการส ารวจและสรปุผลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
  

ส าหรับดาวน์โหลด 
เอกสารภาคผนวก 



1 

สรุปผังขั้นตอนการส ารวจและสรุปผลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ภาคผนวก ซ 



เอกสารประกอบค าบรรยายและชี้แจง 
บทบาทหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา 

และบทบาทของครูแนะแนว 



เอกสารประกอบ 
การบรรยายและชี้แจง 

บทบาทหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา 
และบทบาทของครูแนะแนว 

 
 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ตุลาคม 2563 

1 



เอกสารประกอบค าบรรยายและชี้แจง 

1. บทบาทของ
หน่วยงาน 

ต้นสังกัดของ
สถานศึกษา 

2. บทบาทของ 
ครูแนะแนว 
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1. บทบาทของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดของสถานศึกษา 
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หัวข้อที่ 1 

บทบาทและหน้าที่ 
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

ของสถานศึกษา 

หัวข้อที่ 2 

การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ 
หัวข้อที่ 3  

ขั้นตอนการส ารวจ 
และสรุปผล 

เนื้อหา 
บทบาทของหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา 
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1. หน่วยงาน 
ต้นสังกัด

สถานศึกษา 

2. สถานศึกษา
ต่างๆ 

หัวข้อที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของหนว่ยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา 

1. ศึกษาธิการจังหวัด 
2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
4. ท้องถิ่นจังหวัด 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และครูแนะแนว 
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หัวข้อที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา 
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 1. ศึกษาธิการจังหวัด*  
2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
4. ท้องถิ่นจังหวัด 

มีหน้าที ่ 1)  จัดท าแบบสอบถามและแบบสรุปที่ใช้ในการส ารวจให้มีปริมาณเพียงพอกับจ านวนนักเรียนตามโรงเรียนในสังกัด 
    2)  ส ารวจและรวบรวมจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนในสังกัด*    
  3)  สนับสนุน ก ากับ และติดตามโรงเรียนและครูแนะแนวในการมีส่วนร่วมการด าเนินโครงการฯ อาทิ การส ารวจข้อมูล
นักเรียนที่จะไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ การประชุมช้ีแจงฯ การน านักเรียนมาศึกษาดูงานและเข้าอบรม ฯลฯ 
หมายเหตุ  *ศึกษาธิการจังหวัดท าหน้าที่รวบรวมและสรุปจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนนอกเหนือจากโรงเรียนในสังกัด
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และท้องถิ่นจังหวัด 

ศึกษาธิการจังหวัด 
มีหน้าที่   4) สรุปภาพรวมการส ารวจและจ าแนกจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจากทุกสังกัด 
 5) รายงานผลการส ารวจและจ าแนกจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จากทุกสังกัด ส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 6) มอบหมายรองศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ  
  



หัวข้อที่ 2 การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ 
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3. การส ารวจและจ าแนก 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

(ขั้นตอนที่ 5) 

4. การน านักเรียนไปศึกษาดูงาน
และรับสมัครเข้าฝึกอบรมฯ  

(ขั้นตอนที่ 7) 

5. การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ 
(ขั้นตอนที่ 8) 

2. การประชุมชี้แจง
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

และครูแนะแนวฯ 
(ขั้นตอนที่ 4) 

1. การประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อน

โครงการฯ 
(ขั้นตอนที่ 3) 



1. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ (ขั้นตอนที่ 3)  
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1. ก าหนดวันที่ต้องด าเนินการ 
ตามขั้นตอนปฏิทินโครงการฯ 
     1.1 วันประชุมชี้แจงผู้อ านวยการโรงเรียน
และครูแนะแนวฯ 
     1.2 วันน านักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
มาศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมฯ 
 
 
 
 
 

2. ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแบบสอบถาม  
(แบบ ก.) และแบบสรุป (แบบ ข.)  
ว่า ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแบบฯ  
และวิธีการส ารวจ พร้อมก าหนดวันที่จะส่งแบบ
กลับ ซึ่งจะต้องน าแบบฯ มาชี้แจงท าความเข้าใจ
และมอบให้แก่ครูแนะแนวในวันประชุม
ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวฯ 
 
 
 
 



2. การประชุมชี้แจงผูอ้ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวฯ (ขั้นตอนที่ 4)  
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 1. การเชิญผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
  ภายหลังจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนได้รับหนังสือเชิญ 
จากจัดหางานจังหวัด แล้ว 
    หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา มีหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญผู้ร่วมประชุมฯ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนว ตามโรงเรียนในสังกัด 



2. การประชุมชี้แจงผูอ้ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวฯ (ขั้นตอนที่ 4) (ต่อ) 

  7) ชี้แจงการให้การสนับสนุนในการขอรับเงินสงเคราะห์ประเภทต่างๆ 
  8) แนะน าสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายหลังจากการเข้ารับอบรมและการเข้าท างานต่อ 

    1) ช้ีแจงวัตถุประสงค์ กิจกรรมตามปฏิทิน และประโยชน์ของโครงการฯ 
    2) แนะน าหลักสูตรที่จะมีการฝึกอบรม 
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 3) ชี้แจงขั้นตอนการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 4) อธิบายรายละเอียดของการกรอก แบบ ก. แบบสอบถามความประสงค ์

สมัครเข้าฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ (ส าหรับสอบถามนักเรียน รายบุคคล) และ แบบ ข.  
แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน ระดับโรงเรียน  
 5) ก าหนดวันส่งแบบสอบถามกลับให้ต้นสังกัด เพื่อสะดวกในการรวบรวมและ

ประมวลผล    
6) การสร้างความตระหนักให้ครูแนะแนวเห็นความส าคัญของโครงการฯ  

รวมถึงบทบาทภารกิจของครูแนะแนว ซึ่งครูแนะแนวถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ 
ของโครงการฯ นี้ 

ศึกษาธิการจังหวัด 
หรือผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา - 
ประถมศึกษา 

2. การชี้แจงโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 



2. การประชุมชี้แจงผูอ้ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวฯ (ขั้นตอนที่ 4) (ต่อ) 
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3. หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษามอบแบบสอบถาม (แบบ ก.) และแบบสรุป (แบบ ข.)    
  ให้แก่ครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียนในสังกัด ภายหลังการประชุมชี้แจงผู้อ านวยการโรงเรียน 
และครูแนะแนวฯ เสร็จสิ้นในวันดังกล่าว 
 



ข้อเสนอแนะ 
  ควรเน้นย้ าประโยชนท์ี่จะได้รับจากโครงการฯ  

ระหว่าง 
การฝึกอบรม 

  1. มีทักษะอาชีพ เป็นแรงงานที่มีฝีมือ และได้ค่าจ้างในอัตราที่สูงขึ้น 
จากอัตราค่าจ้างข้ันต่ า (จากแรงงานไร้ฝีมือเป็นแรงงานมีฝีมือ) 
  2. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากการฝีกอบรมในสายอาชีพ  
เพื่อประกอบการสมัครงาน 
  3. มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนและอุปกรณ์เพ่ือการประกอบอาชีพ 
ส าหรับผู้จบการอบรมที่ประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระ 
  4. ได้รับโอกาสในการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
และเข้าทดสอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในโอกาสต่อไป  
  5. ได้รับโอกาสในการบรรจุเข้าท างานภายหลังจบหลักสูตรการฝึกอบรม 

  1. การอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  2. ที่พักและอาหารระหว่างการอบรม ฟร ี
  3. ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห ์
กองทุนคุ้มครองเด็ก เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ หรือเงินสงเคราะห์อื่น  
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ก าหนด ระหว่างการฝึกอบรม 

ภายหลัง 
การฝึกอบรม 
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2. การประชุมชี้แจงผูอ้ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวฯ (ขั้นตอนที่ 4) (ต่อ) 



3. การส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นตอนที่ 5)  
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1. หน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละโรงเรียน มีหน้าท่ี ดังนี้  
    1) รวบรวมแบบสอบถามฯ (แบบ ก.) และแบบสรุปฯ (แบบ ข.) ของโรงเรียนในสังกัดของตน  
และจัดท าแบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับต้นสังกัด (แบบ ค.) 
    2) น าส่งแบบ ค. พร้อมแบบสอบถามฯ (แบบ ก.) ให้ศึกษาธิการจังหวัด 

 
 
 
 

แบบ ข.  
แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุม่เปา้หมาย 

ระดับโรงเรียน 
 (1)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

  (2)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

แบบ ก.   

ศึกษาธิการจังหวัด  

 
 
 
 

 

แบบ ค.  
แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุม่เปา้หมาย  

ระดับต้นสังกัด 
 (1)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

  (2)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

แบบ ก.   



3. การส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นตอนที่ 5) (ต่อ)  
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(1)   นักเรียนท่ีไม่ต้องการศึกษาต่อใด ๆ ท้ังสิ้น  และ 

       (1.1) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

       (1.2) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

 (2)   นักเรียนท่ีต้องการศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบ (กศน.)  และ 

       (2.1) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

       (2.2) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

(3)  นักเรียนท่ีศึกษาต่อในระบบการศึกษา   

2.  ศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ 
1) รวบรวมแบบ ค. พร้อมแบบสอบถามฯ (แบบ ก.) เพื่อจัดท าสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับจังหวัด (แบบ ง.)  

แบบ ง.  
แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับจังหวัด 

แบบ ค.  
แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนก

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับต้นสังกัด 

 (1)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

  (2)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

แบบ ก.   
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แบบ ง.  
แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนก

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับจังหวัด 

แบบ ค.  
แบบสรุปผลการส ารวจและ

จ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับต้นสังกัด 

ท้องถิ่นจังหวัด 

เพื่อเป็นข้อมูลให้ท้องถิ่นจังหวัด 
ได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียน ในการสนับสนุน 
การเดินทางให้กับครูและนักเรียน
ในพื้นที่ ส าหรับการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  

1. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน หรือผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมรับ
การศึกษาดูงานและการเตรียมจัดการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ    
 
 

 

2. พัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์จังหวัด 
เพื่อเป็นข้อมูลให้พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส าหรับสนับสนุน
ในการขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว 
ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งแก่นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงสนับสนุนในการ
ขอรับเงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก
แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

3. การส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นตอนที่ 5) (ต่อ) 

2)  ส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ ดังนี ้

 (1)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
เข้าฝึกอบรมฯ 

  (2)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ต้องการ
เข้าฝึกอบรมฯ 

แบบ ก.   



3. การส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นตอนที่ 5) (ต่อ) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา 

ควรมบีัญชีโรงเรียนในสังกัดเพื่อตรวจสอบ 
ความครบถ้วนของข้อมูลโรงเรียนในสังกัดของตน 

2. เพื่อประโยชน์ในการก ากับติดตามนักเรียน 
ในสังกัดควรมทีะเบียนคุมรายชื่อนักเรียน 
ที่ไม่เรียนต่อทั้งที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ 
และไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ  

 



4. การน านักเรียนไปศึกษาดูงานและรับสมัครฯ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถานที่ที่คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ก าหนด ฯลฯ 

(ขั้นตอนที่ 7)   
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การสนับสนุน ก ากับติดตามในการน านักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ตามโรงเรียนในสังกัดของตนมาศึกษาดูงานและรับสมัครฯ 



5. การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ (หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าท างาน) (ขั้นตอนที่ 8)  

18 

การสนับสนุน ก ากับติดตามในการน านักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ตามโรงเรียนในสังกัดของตนในการน ามาเข้ารับการฝึกอบรม 
ทักษะด้านอาชีพ 



หัวข้อที่ 3  
ขั้นตอนการส ารวจและสรุปผล 
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1. การอธิบายแบบส ารวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

2. วิธีการสรุปแบบส ารวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
         (แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. แบบ ง.) 
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1. แบบส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

แบบส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 แบบ  
 แบบ ก. แบบสอบถามความประสงค์สมัครเข้าฝกึอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ 
แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนตอ่หลงัจบการศึกษาภาคบังคับ   
(ส าหรับสอบถามนักเรียนรายบคุคล) 
  แบบ ข. แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับโรงเรียน 
 แบบ ค. แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับต้นสังกัด
 แบบ ง. แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรยีนกลุม่เป้าหมาย ระดับจังหวัด  



แบบ ก. แบบสอบถามความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม 
โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไ่ดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3)  

ของจังหวัด.................... 
โรงเรียน............................................ 
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๑. ข้อมูลสถานศึกษา 
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา......................................................................................................................................................... 
      ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ..................................................................................................... 
๑.๒ สถานศึกษาสังกดัหน่วยงานใด (ข้อเลือกตามบริบทของแต่ละจังหวัด) 
O สพป. ................................... เขต ........    O สพม. …..............................…….  
O อปท.  O สศศ.  O เอกชน  O อื่นๆ โปรดระบุ...................................  

ข้อ ๑. เพ่ือเป็นข้อมูลในการสรุปผลตามแบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนกัเรียน ระดับโรงเรียน (แบบ ข)   
โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 
 ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเตรียมการสนับสนุนการเดินทางให้กับครูและนักเรียนในพื้นท่ี  
ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ   
  ๒) หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา เพื่อสะดวกในการรวบรวมและสรุปผลข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ของแต่ละโรงเรียนท่ีต้องจ าแนกตามหน่วยงานต้นสังกัด 

 



แบบ ก.  (ต่อ) 
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๒. ข้อมูลนักเรียน 
 ๒.๑ ค าน าหน้านาม...............ชื่อ....................................................................นามสกุล..................................................... 
 ๒.๒ เกิดวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ............... ปัจจุบันอายุ ............... ปี 
 ๒.๓ หมายเลขประจ าตัวบัตรประชาชน (เลข ๑๓ หลัก) ............................................................. 
 ๒.๔ ปัจจุบันนักเรียนอาศัยกับ.................................................................................................... (กรณีไม่อยู่กับผู้ปกครอง) 
 อยู่บ้านเลขที.่...................หมู่ที่...............ต าบล...........................อ าเภอ.......................... 
 จังหวัด.................................       รหัสไปรษณีย.์...................... 
 โทรศัพท์ที่สามารถตดิตอ่ได ้๑) ของตนเอง................................. ๒) บุคคลที่สามารถติดต่อได.้................................ 
๓. ข้อมูลผู้ปกครอง 
    ๓.๑ ชื่อบิดา - นามสุกุล (ใส่ค าน าหน้าชื่อด้วย)............................................................................................................... 
 ๓.๒ ชื่อมารดา – นามสกุล  (ใส่ค าน าหน้าช่ือด้วย).............................................................................................................. 
 ๓.๓ ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได ้
  บ้านเลขที.่...................หมู่ที่...............ต าบล...........................อ าเภอ.......................... 
 จังหวัด.................................       รหัสไปรษณีย.์...................... 
 โทรศัพท์ที่สามารถตดิตอ่ได ้๑) ของตนเอง................................. ๒) บุคคลที่สามารถติดต่อได.้................................ 
    ๓.๔ ครอบครัวมีบัตรสวัสดิการของรัฐหรือไม่  
    O มี  โปรดระบุเลขที่บัตร ……………………………………………………..    O ไม่มี    
 
 
      
 

ข้อ ๒. และข้อ ๓. เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตดิตามนกัเรียน ดังนี้ 
•ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือส านกังานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ส าหรับเตรียมการรับสมัครนักเรียนเข้าอบรม  
•พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ส าหรับการคัดกรองในการสนับสนุนในการรับเงินสงเคราะห์ประเภทต่างๆ 

 
 

 



แบบ ก.  (ต่อ) 
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๔. ความต้องการของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม. ๓) (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
        ๔.๑ ไม่ต้องการศึกษาต่อใด ๆ ทั้งสิ้น   และ 
 O ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 
     O ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 
        ๔.๒ ต้องการศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบ (กศน.) และ 
     O ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 
     O ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 
       ๔.๓ O ศึกษาต่อในระบบการศึกษา เช่น ม.๔ ปวช. เป็นต้น 
 
 
 

ข้อ ๔. เพ่ือเป็นข้อมูลในการจ าแนกนักเรียนกลุ่มเปา้หมายและสรุปผล 
ตามแบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน ระดับโรงเรียน (แบบ ข)   
 
 ๕. กรณีต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ หลักสูตรเตรียมเข้าท างาน (เลือกเพียงข้อเดียว) 

       O กลุ่มอาชีพช่างเคร่ืองกล : (เช่น สาขาช่างซ่อมรถจักยานยนต์ .................................) 
     O กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ : (เช่น สาขาช่างเย็บผ้าจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) .............................) 
     O อื่นๆ (ระบ.ุ.........................................................) 
 
 
 
 
 

ข้อ ๕. ค าถามข้อนี้ ค าตอบที่ให้เลือกจะเป็นหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ  
และเป็นหลักสูตรที่จะเปิดอบรมในจังหวัดนั้น เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะประกอบด้วย ๒ หลักสูตรข้างต้น 



แบบ ก.  (ต่อ) 
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    ลงชื่อ    ครูผู้รับผิดชอบ 
                 (.........................................................................) 

    ต าแหน่ง.............................................................................................................. 

    หมายเลขโทรศัพท์................................อีเมล..........................ของครูผู้รับผิดชอบ
    

การลงนาม  : ครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้ลงนาม เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการติดตอ่และติดตามนักเรียนกลุม่เป้าหมาย 
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 วัตถุประสงค์ของการส ารวจนักเรียนที่จะจบการศกึษาภาคบังคับและไม่ได้เรียนต่อตาม
แบบสอบถามฯ (แบบ ก.)  ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

     (1)   นักเรียนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อใด ๆ ทั้งสิ้น  และ 

            (1.1) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

            (1.2) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

     (2)   นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบ (กศน.) และ  

            (2.1) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

            (2.2) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

     (3)   นักเรียนที่ศึกษาต่อในระบบการศึกษา  

แบบ ก.  (ต่อ) 



แบบ ข  แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน ระดับโรงเรียน 
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ข้อมูลจาก
แบบ ก.  
ข้อ ๔. 

ข้อมูลจากแบบ ก. ข้อ ๑. 



ตัวอย่าง แบบ ข  แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน ระดับโรงเรียน 
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โรงเรียน 

 นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ 
ในระบบใดๆ  

(๑) 

 นักเรียนที่จะศึกษาต่อ 
ในระบบ กศน. 

(๒) 

รวมจ านวน
นักเรียน 

ที่ไม่ศึกษาต่อ 
(๓)  

(๑.๑) + (๑.๒) 
+ (๒.๑) +(๒.๒) 

นักเรียนที่จะ
ศึกษาต่อใน

ระบบ 
(๔) 

รวมจ านวน
นักเรียนทั้งสิ้น*  

(๕)  
(๓) + (๔) เข้าร่วม

โครงการฯ 
(๑.๑) 

ไม่เข้าร่วม
โครงการฯ 

(๑.๒) 

เข้าร่วม
โครงการฯ 

(๒.๑) 

ไม่เข้าร่วม
โครงการฯ 

(๒.๒) 

๑. โรงเรียนเด็กดี  2 3  4 5 14  16  30 
รวมทั้งสิ้น  2 3 4 5 14  16    30 

สรุป             
๑. จ านวนนักเรียนที่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
 (ค านวณจากข้อมูลจากผลรวม (๑.๑) + (๒.๑) 

  6 คน 

๒. จ านวนนักเรียนที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทกัษะอาชีพตามโครงการฯ  
(ค านวณจากข้อมูลจากผลรวม (๑.๒) + (๒.๒) 

  8 คน 

๓. จ านวนนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระบบ 
 (ข้อมูลตาม (๔) 

      16 คน 



 การสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับโรงเรียน (แบบ ข.)  
และรวบรวมแบบสอบถามฯ (แบบ ก.) จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
             (1)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
             (2)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
             (3)   นักเรียนที่ศึกษาต่อในระบบการศึกษา   
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ครูแนะแนวและนักเรียน ครูแนะแนว 

แบบ ก.   
แบบสอบถามความประสงค์ 
สมัครเข้าฝึกอบรมโครงการ 

เพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ 

หลังจบการศึกษาภาคบังคับ  
(ส าหรับสอบถามนักเรียนรายบุคคล) 

แบบ ข.  
แบบสรุปผล 

การส ารวจและจ าแนกนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับโรงเรียน 

 (1)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

  (2)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

 (3)  นักเรียนที่ศึกษาต่อในระบบการศึกษา  

แบบ ก.   

วิธีการสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับโรงเรียน (แบบ ข.) 



  น าส่งสรุปผล (แบบ ข.) พร้อมแบบสอบถามฯ (แบบ ก.) เฉพาะนักเรียนที่ไม่เรียนต่อทั้งนักเรียน 
ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ และไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ 
              (1)   โรงเรียนระดับประถมศกึษาส่งให้กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
              (2)   โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาส่งให้กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
              (3)   โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่งให้กับท้องถิ่นจังหวัด 
              (4)   โรงเรียนนอกเหนือจากต้นสังกัดข้างต้นส่งให้กับศึกษาธิการจังหวัด 
ได้แก่ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในสงักัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)   

29 

ครูแนะแนว 

แบบ ข.  
แบบสรุปผล 

การส ารวจและจ าแนกนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับโรงเรียน 

 (1)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

  (2)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

แบบ ก.   

หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา 
1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
3. ท้องถิ่นจังหวัด 
4. ศึกษาธิการจังหวัด 

วิธีการสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับโรงเรียน (แบบ ข.) (ต่อ) 



ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต......

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต...... ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จังหวัด

เข้าร่วม

โครงการฯ

(๑.๑)

ไม่เข้าร่วม

โครงการฯ

(๑.๒)

เข้าร่วม

โครงการฯ

(๒.๑)

ไม่เข้าร่วม

โครงการฯ

(๒.๒)

๑. อ าเภอ...... (รวม)

๑. โรงเรียน....

๒. อ าเภอ......  (รวม)

๑. โรงเรียน....

รวมทัง้สิ้น

สรุป

๑. จ านวนนักเรียนที่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ ..............................คน

  (ค านวณจากข้อมูลจากผลรวม (๑.๑) + (๒.๑)

๒. จ านวนนักเรียนที่ไมต้่องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ ..............................คน

  (ค านวณจากข้อมูลจากผลรวม (๑.๒) + (๒.๒)

๓. จ านวนนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระบบ ..............................คน

 (ข้อมูลตาม (๔)

รวมจ านวน

นักเรียนทัง้สิ้น*

 (๕) 

(๓) + (๔)

จังหวดั....................

ข้อมูล ณ วันที.่.......................................

อ าเภอ / โรงเรียน

ต้ังอยูใ่นเขต

องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน

(อปท.)

 นักเรียนทีไ่ม่ศึกษาต่อ

ในระบบใดๆ 

(๑)

 นักเรียนทีจ่ะศึกษาต่อ

ในระบบ กศน.

(๒)

รวมจ านวน

นักเรียน

ทีไ่ม่ศึกษาต่อ

(๓) 

(๑.๑) + (๑.๒) +

 (๒.๑) +(๒.๒)

นักเรียนทีจ่ะ

ศึกษาต่อใน

ระบบ

(๔)

แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน ระดับต้นสังกัด
โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไ่ด้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ัน ม.๓) 
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แบบ ค แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน  ระดับต้นสังกัด 
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ตัวอย่าง แบบ ค แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน  ระดับต้นสังกัด 

อ าเภอ / โรงเรียน 

ตั้งอยู่ในเขต
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(อปท.) 

 นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ 
ในระบบใดๆ  

(๑) 

 นักเรียนที่จะศึกษาต่อ 
ในระบบ กศน. 

(๒) 

รวมจ านวน
นักเรียน 

ที่ไม่ศึกษาต่อ 
(๓)  

(๑.๑) + (๑.๒) 
+ (๒.๑) 
+(๒.๒) 

นักเรียนที่
จะศึกษาต่อ
ในระบบ 

(๔) 

รวมจ านวน
นักเรียน
ทั้งสิ้น*  

(๕)  
(๓) + (๔) 

เข้าร่วม
โครงการฯ 

(๑.๑) 

ไม่เข้าร่วม
โครงการฯ 

(๑.๒) 

เข้าร่วม
โครงการฯ 

(๒.๑) 

ไม่เข้าร่วม
โครงการฯ 

(๒.๒) 

๑. อ าเภอ VV รวม ๑ โรงเรียน   2  3  4 5 14  16  30 

  ๑. โรงเรียนเด็กดี A  2  3  4 5 14 16 30 

๒. อ าเภอ AB รวม ๒ โรงเรียน   7 7 11 11 36 23 59 

  ๑. โรงเรียนเด็กเก่ง A 5 6 7 8 26 14 40 

  ๒. โรงเรียนสอนดี B 2 1 4 3 10 9 19 

รวมทั้งสิ้น   9 10 15 16 50 39 89 

สรุป             
๑. จ านวนนักเรียนที่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ    24 คน 
  (ค านวณจากข้อมูลจากผลรวม (๑.๑) + (๒.๑)           
๒. จ านวนนักเรียนที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทกัษะอาชีพตามโครงการฯ    26 คน 
  (ค านวณจากข้อมูลจากผลรวม (๑.๒) + (๒.๒)           
๓. จ านวนนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระบบ  (ข้อมูลตาม (๔)       39 คน 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

หน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละโรงเรียน มีหน้าที่ ดังนี้  
    1) รวบรวมแบบสอบถามฯ (แบบ ก.) และแบบสรุปฯ (แบบ ข.) ของโรงเรียนในสังกัดของตน  
และจัดท าแบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับต้นสังกัด (แบบ ค.) 
    2) น าส่งแบบ ค. พร้อมแบบสอบถามฯ (แบบ ก.) ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
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วิธีการสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับต้นสังกัด (แบบ ค.)  

แบบ ข.  
แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุม่เปา้หมาย 

ระดับโรงเรียน 

 (1)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

  (2)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

แบบ ก.   แบบ ค.  
แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย ระดับต้นสังกัด 

ศึกษาธิการจังหวัด  

 (1)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

  (2)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

แบบ ก.   
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แบบ ง. แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน ระดับจังหวัด 



สรุป           
๑. จ านวนนักเรียนที่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ (ค านวณจากข้อมูลจากผลรวม (๑.๑) + (๒.๑) 280 คน 

๒. จ านวนนักเรียนที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทกัษะอาชีพตามโครงการฯ  (ค านวณจากข้อมูลจากผลรวม (๑.๒) + (๒.๒) 265 คน 

๓. จ านวนนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระบบ  (ข้อมูลตาม (๔)  305 คน 
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ตัวอย่าง แบบ ง. แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน ระดับจังหวัด 

หน่วยงานต้นสังกัด 

 นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ 
ในระบบใดๆ  

(๑) 

 นักเรียนที่จะศึกษาต่อ 
ในระบบ กศน. 

(๒) 

รวมจ านวนนักเรียน 
ที่ไม่ศึกษาต่อ 

(๓)  
(๑.๑) + (๑.๒) + 
(๒.๑) +(๒.๒) 

นักเรียนที่จะ
ศึกษาต่อใน

ระบบ 
(๔) 

รวมจ านวน
นักเรียนทั้งสิ้น* 

(๕)  
(๓) + (๔) 

เข้าร่วม
โครงการฯ 

(๑.๑) 

ไม่เข้าร่วม
โครงการฯ 

(๑.๒) 

เข้าร่วม
โครงการฯ 

(๒.๑) 

ไม่เข้าร่วม
โครงการฯ 

(๒.๒) 

๑. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระดับประถมศึกษา  

9 10 15 16 50 39 89 

๒. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

120 100 25 20 265 105 370 

๓. ท้องถิ่นจังหวัด 50 25 10 5 90 67 157 

๔. ศึกษาธิการจังหวัด 40 66 11 23 140 94 234 

รวมทั้งสิ้น 219 201 61 64 545 305 850 
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(1)   นักเรียนท่ีไม่ต้องการศึกษาต่อใด ๆ ท้ังสิ้น และ 

       (1.1) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

       (1.2) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

 (2)   นักเรียนท่ีต้องการศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบ (กศน.)  และ 

       (2.1) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

       (2.2) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

(3)  นักเรียนท่ีศึกษาต่อในระบบการศึกษา   

ศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ 
- รวบรวมแบบ ค. เพื่อจัดท าสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับจังหวัด (แบบ ง.)  

แบบ ง.  
แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับจังหวัด 

แบบ ค.  
แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนก

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับต้นสังกัด 

วิธีการสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับต้นสังกัด (แบบ ง.) 

 (1)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

  (2)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

แบบ ก.   
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แบบ ง.  
แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนก

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับจังหวัด 

แบบ ค.  
แบบสรุปผลการส ารวจและ

จ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับต้นสังกัด 

ท้องถิ่นจังหวัด 

เพื่อเป็นข้อมูลให้ท้องถิ่นจังหวัด 
ได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียน ในการสนับสนุน 
การเดินทางให้กับครูและนักเรียน
ในพื้นที่ ส าหรับการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  

1. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน หรือผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมรับ
การศึกษาดูงานและการเตรียมจัดการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ    
 
 

 

2. พัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์จังหวัด 
เพื่อเป็นข้อมูลให้พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส าหรับสนับสนุน
ในการขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว 
ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งแก่นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงสนับสนุนในการ
ขอรับเงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก
แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ศึกษาธิการจังหวัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

วิธีการสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (แบบ ค. และ แบบ ง.) 

 (1)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
เข้าฝึกอบรมฯ 

  (2)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ต้องการ
เข้าฝึกอบรมฯ 

แบบ ก.   
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สรุปผังขั้นตอนการส ารวจและสรุปผลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 



บทบาทของครแูนะแนว 
 

ส าหรับการด าเนิน 
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ 
แก่นักเรียนครอบครัวยากจน 

ทีไ่ม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  
 
 
 

38 



เนื้อหา 

หัวข้อที่ 1  
บทบาทและหน้าที ่
ของครูแนะแนว 

หัวข้อที่ 2  
การด าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ของ 

ครูแนะแนว 
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1. ครูแนะแนว หมายถึง ครูแนะแนว หรือ ครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ครูแนะแนว  
หรือ ครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการด าเนินการตามโครงการฯ 

2. บทบาทของครูแนะแนวนับเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาท 
ในการชี้แจงท าความเข้าใจแก่นักเรียนที่จะไม่ได้เรียนต่อหลังจบ ม. 3 และผู้ปกครอง เกี่ยวกับโครงการฯ 
และประโยชน์ที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ 

หัวข้อที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของครูแนะแนว 

การน านักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

ไปเข้ารับการฝึกอบรมฯ 

 1. การส ารวจนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  
2. สรุปผลการส ารวจและ
จ าแนกนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน  

เข้าร่วมการประชุมชี้แจง
ผู้อ านวยการโรงเรียนและ 

ครูแนะแนวฯ  

การน านักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
ไปศึกษาดูงานและ 
รับสมัครเข้าอบรมฯ  
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2. การส ารวจและจ าแนก 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

(ขั้นตอนที่ 5) 

3. การน านักเรียนไปศึกษาดูงาน
และรับสมัครเข้าฝึกอบรมฯ  

(ขั้นตอนที่ 7) 

5. การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ 
(ขั้นตอนที่ 8) 

1. การประชุมชี้แจงผู้อ านวยการ
โรงเรียนและครูแนะแนวฯ 

(ขั้นตอนที่ 4) 

หัวข้อที่ 2 การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของครแูนะแนว 
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03 

01 

04 

02 

07 

05 

08 

06 

ความเป็นมา / วัตถุประสงค์ / 
ขั้นตอนตามปฏิทิน  

1. การประชุมชี้แจงผู้อ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวฯ (ขั้นตอนที่ 4)  

1. ครูแนะแนวมาเข้าร่วมการประชุมชี้แจงฯ เพ่ือรับทราบข้อมูล  

รายละเอียดและระยะเวลา 
ของหลักสูตรที่จะเปิดอบรม 

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ 
 สิทธิประโยชน์ต่างๆ  

ขั้นตอนการส ารวจ การรวบรวม  
สรุปและจ าแนกนักเรียน 

การกรอกแบบสอบถามและแบบ
สรุปผลข้อมูล (แบบ ก. และ แบบ ข.)   

ก าหนดวันส่งแบบสอบถามกลับ 
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

ก าหนดวันในการศึกษาดงูานและรับสมคัรฯ 
และหน่วยงานที่จะรับผิดชอบการเดินทาง 

ก าหนดวันในการเปิดฝึกอบรมฯ และ
หน่วยงานที่จะรับผิดชอบการเดินทาง 
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2. ครูแนะแนวรับแบบสอบถามและแบบสรุปให้มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักเรียนของโรงเรียน 
จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือโรงเรียนจะสามารถจัดท าแบบสอบถามและแบบสรุปเองตามแบบในคู่มือฯ 
หรือจะน าระบบออนไลน์มาใช้ในการส ารวจ สรุปผลและส่งข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งต้องมีการตกลงกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียนใหช้ัดเจน  
เนื่องจากภายหลังการประชุมชี้แจงฯ ครูแนะแนวต้องด าเนินการส ารวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ทันที 

1. การประชุมชี้แจงผู้อ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวฯ (ขั้นตอนที่ 4) (ต่อ)  

ข้อเสนอแนะ 
ครูแนะแนวที่ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงฯ ควรเป็นคนที่รับผดิชอบการด าเนินโครงการฯ  
ตลอดทั้งโครงการฯ 



2. การส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นตอนที่ 5)  
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1.2) รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ที่จะเปิดฝึกอบรม  

1.1) โครงการฯ และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ 

1.3) การกรอกแบบ ก. แบบสอบถามโครงการฯ 

1. ครูแนะแนว มีหน้าที่ 
    1) แนะน าข้อมูล ดังนี้ 
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2) ส ารวจนักเรียนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้เรียนต่อตามแบบสอบถามฯ (แบบ ก.)  
ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

 
 
 
 
 
 

      

 

   

     (1)   นักเรียนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อใด ๆ ทั้งสิ้น  และ 

            (1.1) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

            (1.2) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

      (2)   นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบ (กศน.)  และ 

            (2.1) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

            (2.2) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 

     (3)   นักเรียนที่ศึกษาต่อในระบบการศึกษา   

2. การส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นตอนที่ 5) (ต่อ)  



2. ครูแนะแนวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ อีกครั้ง  
ให้กับนักเรียนที่จะจบการศกึษาภาคบังคับ เฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่จะไม่ได้เรียนต่อทั้งที่ประสงค์
และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ (ตามผลการส ารวจในข้อ 1.)  
    เนื้อหาที่ครูแนะแนวควรชี้แจง    
    1) วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ เช่น การได้รับค่าตอบแทน 
โอกาสในการประกอบอาชีพที่ดี รายได้ที่สูงขึ้นจากการเป็นแรงงานมีฝีมือ ได้รับเงินสงเคราะห์ 
จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระหว่างฝึกอบรม  โอกาสในการมีงานท าหลังจบ 
การฝึกอบรมฯ 
    2) แนะน าหลักสูตรที่เปิดการอบรม และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
 เพื่อให้นักเรียนทราบว่ามีหลักสูตรใดบ้าง 
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2. การส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นตอนที่ 5) (ต่อ)  



3. ครูแนะแนวไปพบและชี้แจงผู้ปกครองเฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่จะไม่ได้เรียนต่อ 
ทั้งที่ประสงค์และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ (ตามผลการส ารวจในข้อ 1.)  
ซึ่งเนื้อหาที่ครูแนะแนวต้องชี้แจงนัน้ควรเป็นไปตามข้อ 2.  
    วัตถุประสงค์ 
    1) เพื่อโน้มน้าวและชักชวนนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ฯ และนักเรียนที่ยังตัดสินใจ
ไม่ได้ ให้เข้ามาร่วมโครงการ ฯ  
    2) เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ฯ ตระหนักถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะ
ได้รับระหว่างการฝึกอบรมและภายหลังการฝึกอบรมฯ และอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ฯ  
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2. การส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นตอนที่ 5) (ต่อ)  
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4. ครูแนะแนวรวบรวมแบบสอบถามฯ (แบบ ก.) และจัดท าสรุป (แบบ ข.)  
ส่งหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา 
   4.1 การรวบรวมแบบ ก. และจัดท าแบบ ข.  

ครูแนะแนว 

แบบ ก.   
แบบสอบถามความประสงค์ 
สมัครเข้าฝึกอบรมโครงการ 

เพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลัง

จบการศึกษาภาคบังคับ 
(ส าหรับสอบถามนักเรียน รายบุคคล) 

แบบ ข.  
แบบสรุปผล 

การส ารวจและจ าแนกนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับโรงเรียน 

 (1)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

  (2)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

 (3)  นักเรียนท่ีศึกษาต่อในระบบ
การศึกษา  

แบบ ก.   

2. การส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นตอนที่ 5) (ต่อ)  
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แบบ ข.  
แบบสรุปผล 

การส ารวจและจ าแนก
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับโรงเรียน 

 (1)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

  (2)   นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 

แบบ ก.   

หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา 
1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
3. ท้องถิ่นจังหวัด 
4. ศึกษาธิการจังหวัด 

   4.2 การน าส่งแบบ ข. ให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา  

2. การส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นตอนที่ 5) (ต่อ)  

ครูแนะแนว 



ข้อเสนอแนะ 
 1. การส ารวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนโดยปกติจะส ารวจนักเรียนทุกคนที่จะจบในปีการศึกษานั้นๆ  
หากครูแนะแนวมีข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนว่า นักเรียนคนใดที่ยากจนหรือไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระบบการศึกษา 
อาจส ารวจเฉพาะนักเรียนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนั้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโรงเรียน 
    แต่อย่างไรก็ตาม การสรุปแบบ ข. จ าเป็นต้องมีข้อมูลนักเรียนที่จะจบการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาน้ันๆ 
กล่าวคือ จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมดของโรงเรียนจะต้องเท่ากับนักเรียนที่จะศึกษาต่อรวมกับนักเรียน 
ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อ 
 2. การสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองถือเป็นเรื่องส าคัญและเป็นหน้าที่ของครูแนะแนวในการท าความเข้าใจ 
กับผู้ปกครองในช่วงการส ารวจและการเยี่ยมบ้าน แต่ในข้อเท็จจริงอาจท าได้ไม่ทั่วถึงหรือไม่ได้ด าเนินการ ดังนั้น  
ควรมีการน าโครงการฯ มาชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนประจ าปี 
หรือในการเยี่ยมบ้านระหว่างปีการศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว จึงควรน าโครงการฯ  
ไปสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในเบื้องต้นก่อน 
  3. เพื่อสะดวกในการสรุปผลและติดตามข้อมูลนักเรียนภายหลังการส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ครูแนะแนวควรจัดท าทะเบียนคุมรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อทั้งที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ และไม่ต้องการ 
เข้าร่วมโครงการฯ 
 4. กรณีไม่มีนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ โรงเรียนต้องจัดท าสรุป (แบบ ข.) ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา
ด้วย 50 

2. การส ารวจและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นตอนที่ 5) (ต่อ)  



3. การน านักเรียนไปศึกษาดูงานและรับสมัครฯ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถานที่ที่คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
ก าหนด ฯลฯ (ขั้นตอนที่ 7)  
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หน้าที่ของครูแนะแนว 
1. กรณีที่โรงเรียนจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนการเดินทางในการน านักเรียนมาศึกษาดูงานและรับสมัครฯ  

โรงเรียนควรประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง 
2 น านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาศึกษาดูงานและรับสมัครที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือส านักงานพัฒนาฝมีือแรงงาน

จังหวัด 
   นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย* ประกอบด้วย 

      (1) นักเรียนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อใด ๆ ทั้งสิ้น และ 

          (1.1) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

          (1.2) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

     (2) นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบ (กศน.)  และ 

          (2.1) ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  

          (2.2) ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ  
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หน้าที่ของครูแนะแนว 
 3. ในกรณีที่นักเรียนยังไม่สามารถตัดสินใจสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพฯ ได้ในวันศึกษา 

ดูงาน ควรมีระยะเวลาให้นักเรียนตัดสินใจ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
   ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา 

ฝีมือแรงงานจังหวัด สรุปจ านวนและรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ครูแนะแนวแล้ว 
    ครูแนะแนวด าเนินการ ดังนี้ 

    1) นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ให้ติดตามและน ามาเข้าอบรมในวันอบรมที่ก าหนด 

    2) นักเรียนที่ยังไม่สามารถตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ให้ชี้แจงท าความเข้าใจ  
ชักชวนผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าร่วมโครงการฯ อีกครั้ง 

    3) กรณีที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายไม่ได้มาศึกษาดูงาน แต่สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมฯ ให้เป็นหน้าที่ 
ของครูแนะแนวในการประสานกับผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดโดยตรง 

3. การน านักเรียนไปศึกษาดูงานและรับสมัครฯ (ขั้นตอนที่ 7)  
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ข้อเสนอแนะ 
การน านักเรียนมาศึกษาดูงานและรับสมัครฯ ครูแนะแนวจ าเป็นต้องทราบความชัดเจน 

ตั้งแต่ในขั้นตอนที่ 4 (การประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวฯ) ว่ามีความจ าเป็น 
จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
หรือหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายการเดินทางของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย กรณีที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ครูแนะแนวต้องทราบถึงแนวปฏิบัติในการประสานขอรับการสนับสนุนด้วย (รายละเอียดสอบถาม
ได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ) 

 

3. การน านักเรียนไปศึกษาดูงานและรับสมัครฯ (ขั้นตอนที่ 7)  



4. การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ (หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าท างาน) 
(ขั้นตอนที่ 8)  
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หน้าที่ของครูแนะแนว 
 1. กรณีที่โรงเรียนจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนการเดินทางในการน านักเรียนมาฝึกอบรมทักษะ 

ด้านอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด โรงเรียนควรประสาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง 

 2. น านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตามปฏิทินการด าเนินที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ
ก าหนดวันไว้แล้ว 



ขั้นตอนที่ 8 การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ (ต่อ) 

55 

ข้อเสนอแนะ 
การน านักเรียนมาเข้าฝึกอบรมฯ ครูแนะแนวจ าเป็นต้องทราบความชัดเจน

ตั้งแต่ในขั้นตอนที่ 4 (การประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนวฯ) ว่า  
มีความจ าเป็นจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเดินทางของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

กรณีมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครูแนะแนวสามารถสอบถามแนวปฏิบัติ
ในการประสานของรับการสนับสนุนงบประมาณได้จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)  ที่โรงเรียนจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
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สรุปผังขั้นตอนการส ารวจและสรุปผลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
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1. รวมนักเรียนที่เรียนจบ ม. 3 ปีการศึกษา 2562 489,012 คน 

   1.1 เรียนต่อในระบบการศึกษา 468,231 คน 

   1.2 ไม่เรียนต่อในระบบการศึกษา 20,781 คน 

         1.2.1 ไม่ต้องการเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ 14,723 คน 

         1.2.2 ต้องการเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ 6,058 คน 

2. จ านวนนักเรียนที่มาศึกษาดูงาน  3,256 คน 

3. จ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ  1,014 คน 

4. จ านวนนักเรียนเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ จริง  402 คน 

 

1. จ านวนนักเรียนไม่เรียนต่อและไม่ต้องการ 
เข้าฝึกอบรมฯ 14,723 คน 

2. จ านวนนักเรียนดูงานฯ น้อยกว่านักเรียน
ต้องการเข้าฝึกอบรมฯ 2,802 คน 

3. จ านวนนักเรียนสมัครเข้าฝึกอบรมฯ น้อยกว่า
นักเรียนมาศึกษาดูงานฯ 2,242 คน 

4. จ านวนนักเรียนที่เข้าฝึกทักษะอาชีพฯ จริง 
น้อยกว่านักเรียนที่สมัครเข้าฝึกอบรมฯ 612 คน 

ตารางข้อมูลนักเรียนจากการด าเนินโครงการฯ ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อสังเกต / ข้อแนะน าและขอความร่วมมือ “ครูแนะแนว” 
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ข้อสังเกต / ข้อแนะน าและขอความร่วมมือ “ครูแนะแนว” (ต่อ) 

 1. นักเรียนที่ไม่เรียนต่อ จ านวน 20,781 คน นักเรียนที่ต้องการเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ จ านวน 6,058 คน 
นักเรียนที่ไม่เรียนต่อและไม่ต้องการเข้าฝึกทักษะด้านอาชีพฯ หายไป จ านวน 14,723 คน 

สาเหต ุ
 นักเรียนลุ่มเป้าหมายและผู้ปกครองอาจยังไม่เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างแท้จริง ไม่เห็น
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ทราบและ 
ไม่เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับระหว่าง 
เข้าฝึกอบรม เช่น  
  1) การฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย  
  2) ที่พักและอาหารระหว่างการอบรม ฟร ี
  3) ได้รับเงินสงเคราะห์ประเภทต่างๆ  
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ก าหนด ระหว่างการ
ฝึกอบรม (จ านวน 6,000 – 8,000 บาท) 
 

แนวทางแก้ไข 
  ครูแนะแนวจะต้องสร้างความเข้าใจเรื่อง
โครงการฯ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ สิทธิประโยชน์ 
และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ 
โดยเฉพาะการไปพบผู้ปกครองที่บ้าน 
  ครูแนะแนวต้องท าความเข้าใจกับผู้ปกครองของ
นักเรียน เพื่อตอบข้อซักถามและสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ปกครอง เนื่องจากอ านาจการตัดสินใจ
สุดท้ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ของนักเรียน 
จะขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง  
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ข้อสังเกต / ข้อแนะน าและขอความร่วมมือ “ครูแนะแนว” (ต่อ) 

 2. นักเรียนที่ต้องการเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ จ านวน 6,058 คน นักเรียนมาดูงานฯ จ านวน 3,256 คน 
นักเรียนที่มาดูงานฯ หายไปจากนักเรียนที่ต้องการเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ จ านวน 2,802 คน 

สาเหต ุ
   1) วันที่จัดการศึกษาดูงานฯ  
ตรงกับวันที่มีกิจกรรมของโรงเรียน 
  2) โรงเรียนขาดงบประมาณสนับสนุน 
ในการพานักเรียนไปศึกษาดูงาน 
  3)  นักเรียนส่วนหนึ่งเปลี่ยนใจ เนื่องจาก
ศึกษาต่อ มีงานท า ช่วยผู้ปกครองท างาน 
ผู้ปกครองไม่อนุญาต และนักเรียนมี
ทางเลือกอ่ืน 
 
 
 
 

แนวทางแก้ไข 
  1) การก าหนดวันที่น านักเรียนไปศึกษาดูงาน 
และรับสมัครฯ อาจมีการปรับเลื่อนวันศึกษาดูงานฯ  
โดยโรงเรียนนัดหมายกับผู้อ านวยการสถาบัน / ส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
  2) หากมีความจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการน านักเรียนไปศึกษาดูงานฯ ครูแนะแนวประสานงาน
กับ อปท. ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์  
  3) กรณีนักเรียนเปลี่ยนใจ หากครูแนะแนวได้สร้าง 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ และประโยชน์จากการ 
เข้าร่วมโครงการฯ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง และม ี
การติดตามในการน านักเรียนที่ต้องการเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ 
มาศึกษาดูงานฯ อย่างใกล้ชิด 
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ข้อสังเกต / ข้อแนะน าและขอความร่วมมือ “ครูแนะแนว” (ต่อ) 

 3. นักเรียนมาศึกษาดูงานฯ จ านวน 3,256 คน นักเรียนที่สมัครเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ จ านวน 1,014 คน  
นักเรียนที่สมัครฯ หายไปจากนักเรียนมาดูงานฯ  จ านวน 2,242 คน 

สาเหต ุ
  1)  นักเรียนไม่สนใจในสาขาที่มีการเปิด
ฝึกอบรมฯ 
  2)  นักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็น 
การฝึกระยะสั้น 
  3)  นักเรียนไม่สามารถตัดสินใจได ้
  4)  นักเรียนไม่สะดวกในการเดินทาง 
มาฝึกอบรม 
  5)  นักเรียนส่วนหนึ่งเปลี่ยนใจ เนื่องจากศึกษา
ต่อ มีงานท า ช่วยผู้ปกครองท างาน ผู้ปกครอง 
ไม่อนุญาต และนักเรียนมีทางเลือกอื่น 
 

แนวทางแก้ไข 
  1) ครูแนะแนวชี้แจงท าความเข้าใจถึงหลักการ
ก าหนดหลักสูตรสาขาที่เปิดฝึกอบรมฯ และต้องชี้แจง
ประโยชน์และโอกาสของหลักสูตรที่เปิดอยู่ ว่าจะได้
ประโยชน์อย่างไร และแนะน าเพิ่มเติมว่านักเรียนสามารถ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่นักเรียนสนใจได้ในอนาคต 
  2) กรณีที่นักเรียนยังไม่สามารถตัดสินใจสมัครเข้า
ฝึกอบรมฯ ครูแนะแนวจะต้องติดตามและสร้างความ
เข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยโน้มน้าวให้เห็นถึง
โอกาสในการมีงานท า มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเป็น
แรงงานมีฝีมือ และโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ข้อสังเกต / ข้อแนะน าและขอความร่วมมือ “ครูแนะแนว” (ต่อ) 

   “ครูแนะแนว” เป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการชี้แจง ท าความเข้าใจ  
ให้ความมั่นใจ แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและผู้ปกครองถึงประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับจากการสมัครเข้าฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพ 
ตามโครงการฯ  

    ดังนั้น ความเข้าใจของครูแนะแนวเกี่ยวกับโครงการฯ ความตระหนักในบทบาท
และภารกิจที่ก าหนดเป็นเรื่องที่ส าคัญ หากครูแนะแนวได้เสียสละและทุ่มเท  
ชี้แจงท าความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและผู้ปกครองแล้ว นักเรียนเหล่านี้ 
จะมีโอกาสได้เข้าฝึกอาชีพ มีงานท า มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

    ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของครูแนะแนวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอดโครงการฯ 
 


