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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพสำหรับเยาวชน
ในสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ จั งหวั ด เชี ย งราย ภายใต้ ก ารขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ผลการพัฒ นารูปแบบ/แนวทางการ
เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบ ทของ
พื้นที่จังหวัดเชียงราย 2) ผลการใช้รูปแบบ/แนวทางการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพ
สำหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 21 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบนิ เทศติดตามการดำเนินงาน โครงการการเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ ด้านอาชีพ
สำหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
สรุปผล
1. ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพสำหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาที่ สอดคล้ องกับบริบทของพื้ นที่ จังหวัดเชี ยงราย ได้กำหนดรูปแบบ/แนวทางในการพั ฒนาตาม
โครงการ ซึ่งในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางดังกล่าวข้างต้น ศธจ.ได้กำหนดรูปแบบ ในการพัฒนาไว้ 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้นโครงการ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (จังหวัดนำร่องโครงการ และงบประมาณ)
กระบวนการ (การประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน) และผลผลิต (แนวทางการดำเนินโครงการ)
ระยะที่ 2 ระยะดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (จังหวัดนำร่องโครงการ และงบประมาณ)
กระบวนการ (1. คัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 21 แห่ ง 2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
3. โรงเรี ยนกลุ่ มเป้ าหมาย 21 แห่ ง ดำเนิ นการจั ดกิจกรรมพั ฒนาผู้ เรียนด้านอาชี พ 4. การนิ เทศโดย
คณะกรรมการนิเทศ จาก ศธจ.เชียงราย จำนวน 3 ครั้ง/โรงเรียน) และผลผลิต (1. สถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 21 แห่ง 2. โครงการของสถานศึกษา 21 โครงการ 3. ผลด้านการบริหารจัดการ 4. ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และ 5. ผลที่เกิดกับผู้เรียน)
ระยะที่ 3 สรุปผลโครงการ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (จังหวัดนำร่องโครงการ และงบประมาณ)
กระบวนการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสถานศึกษา 21 แห่ง และสรุปผลโครงการในรูปแบบวิจัย) และผลผลิต
(สรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบผลการวิจัย)
2. ผลการใช้รูป แบบ/แนวทางการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ ด้านอาชีพ สำหรับ
เยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้การขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) ปี ง บประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลได้ ดังนี้
2.1 ด้ านการดำเนิ นงานของสถานศึ กษา มี ส ถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ต ามประเด็ น รายการ
ทั้ง 6 รายการ เฉลี่ยร้อยละ 72.22 และรายการที่ สถานศึกษาปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ สถานศึกษา
ได้จัดทำโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ภายใต้โครงการ SDGs
(ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 100) ส่ว นรายการที่ สถานศึกษาปฏิบัติได้น้อยที่ สุด ได้แก่ สถานศึกษาได้กำหนด
รู ปแบบ หรื อคู่ มื อการจั ดกิ จกรรมอาชี พให้ ผู้ เรียน /ผู้ อื่ นใช้ ในการเรียนรู้ (ค่ าเฉลี่ ยร้ อยละ 47.62) โดย
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สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณ์ด้านอาชีพให้กับผู้เรียนที่แตกต่างกัน
ตามบริบทของสถานศึกษา ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางครุณานุสาสน์) จัดกิจกรรมการเพาะเห็ด และ
การตัดผม 2) โรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมด้านอาหารและงานช่าง 3) โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม จัด
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยและการปลูกผักอินทรีย์ 4) โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จัดกิจกรรมปลูกเมล่อนออร์แกนิ
คปลอดสารพิษสร้างอาชีพ 5) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์การเล่นฟุตบอล การ
ตัดสินกีฬาฟุตบอลจากรากหญ้าสู่กีฬาอาชีพ 6) โรงเรียนบ้านหัวดอย จัดกิจกรรมนักธุรกิจน้อย ยุวเกษตรกรวิถี
พอเพี ยง 7) โรงเรียนบ้ านดู่ (สหราษฎร์พั ฒนาคาร) จัดกิจกรรมการเพาะเห็ ดนางฟ้ า 8) โรงเรียนห้ วยสั ก
วิทยาคม จัดกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานกับตำรับอาหารจากเห็ด 9) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง จัด
กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากกล้ วย 10) โรงเรียนบ้านโป่งนก จัดกิจกรรมงานตัดเย็บ (ผ้าสวยด้วยมือฉัน)
11) โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน จัดกิจกรรมอาหารว่างสร้างอาชีพ (Snack for Income) 12) โรงเรียนบ้านโป่งเทวี จัด
กิจกรรมตัดผมเบื้องต้นสู่อาชีพที่ยั่งยืน 13) โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดกิจกรรมการจัดทำอาหารว่าง การ
จัดเครื่องดื่มและการต้อนรับและให้บริการ 14) โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรมทำของที่ระลึกจากเครื่อง
รีดร้อน 15) โรงเรียนบ้านร่องแช่ จัดกิจกรรมการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ Packaging Design 16) โรงเรียน
ชุมชนบ้ านป่ าก่อดำ จัดกิจกรรมการปลู กผั กไฮโดรโปนิส์ 17) โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมเกษตร
พอเพียง 18) โรงเรียนป่าแดงวิทยา จัดกิจกรรมการทำขนมปังและเค้กกล้วยหอม 19) โรงเรียนบ้านดอยช้าง
จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างโอกาสสร้างเส้นทางสู่อาชีพ 20) โรงเรียนริมโขงวิทยา จัดกิจกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อ และ 21) โรงเรียน โรงช้างวิทยา จัดกิจกรรมปุ๋ยธรรมชาติเพื่อเกษตรที่ยั่งยืน
2.2 ด้ านการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ สถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ต ามประเด็ น รายการ ทั้ ง 6
รายการ เฉลี่ยร้อยละ 73.02 และรายการที่ครูในสถานศึกษาปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ครูจัดกิจกรรม
ฝึกทักษะ และประสบการณ์ ด้านอาชีพให้ กับผู้ เรียน (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100) ส่ว นรายการที่ ครูใน
สถานศึกษาปฏิบัติได้น้อยที่สุด ได้แก่ ครูนำกิจกรรมเสริมทักษะ และประสบการณ์ด้านอาชีพบรรจุไว้
ในหลักสูตร (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 57.14) โดยครูในสังกัดสถานศึกษาทุกแห่งได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึ ก
ทักษะ และประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์และได้ศึกษาเรี ยนรู้ โดยส่วน
ใหญ่จะจัดเป็นกิจกรรมเสริมในรายวิชาเพิ่มเติมของสถานศึกษา และได้พัฒนาทักษะเบื้องต้นให้ผู้เรียนต่อยอด
ฝึกเป็นอาชีพเสริม และสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่ผู้เรียน ก่อนที่ผู้เรียนจะจบหลักสูตรจากสถานศึกษา
2.3 ด้ านผลที่ เกิ ดกั บผู้ เรี ยน ผู้ เรี ยนโดยเฉลี่ ย ร้ อยละ 92.86 ได้ รั บการเสริ มสร้างทั กษะ
และประสบการณ์ ด้านอาชีพสำหรั บเยาวชนในสถานศึกษาที่ สอดคล้ องกับบริบทของพื้นที่ จังหวัดเชี ยงราย
โดยรายการที่เกิดกับผู้เรียนได้มากที่สุด มี 4 รายการ ได้แก่ ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ
เพิ่ มเติ มนอกเหนื อจากการเรี ยนรู้ ตามหลั กสู ตร ผู้ เรียนมี ความสนใจที่ จะเรียนกิ จกรรมเสริมทั กษะและ
ประสบการณ์ด้านอาชีพที่โรงเรียนจัดขึ้น ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะด้านอาชีพ โดยฝึกจากประสบการณ์
ตรง และได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ (ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 100) ส่วนรายการที่เกิดกับผู้เรียนน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้เรียนสนใจที่จะนำทักษะ และประสบการณ์
ด้านอาชีพที่ได้เรียนรู้ ไปพัฒนาหรือศึกษาต่อเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.42)
โดยผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร และสนใจที่จะ
เรียนกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพที่สถานศึกษาจัดขึ้น เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึ ก
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จากประสบการณ์ตรงที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และความต้องการของผู้เรียน และนอกจากนี้ยังเป็น
การสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนในระหว่างเรียนอีกด้วย
เทคนิค/วิธีการที่ครูแนะแนวใช้ในการชี้แนะ หรือถ่ายทอดเส้นทางอาชีพให้แก่ผู้เรียน
เทคนิค/วิธีการที่ครูแนะแนวใช้ในการชี้แนะ หรือถ่ายทอดเส้นทางอาชีพให้แก่ผู้เรียน ของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย มีหลากหลายเทคนิควิธีการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. สร้ างองค์ความรู้ และความตระหนักให้ ผู้ เรียนเข้าใจตนเองและสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งจะทำให้ ผู้ เรียน
สามารถใช้วิจารณญาณ ในการวางแผนในอนาคตที่เหมาะสมกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกวิชาเรียน วางแผน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพเป็นบุคคลที่สามารถนำตนเองได้
2. ไม่ ใช้ วิ ธี บั งคั บ แต่ ใช้ วิ ธี ที่ ให้ ผู้ ได้ รั บการช่ วยเหลื อได้ เรี ยนรู้ที่ จะช่ วยตนเอง และได้ เพิ่ มพู น
ประสิทธิภาพส่งเสริมศักยภาพให้แสดงเป็นผลประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
3. ให้บริการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง การแนะแนวจะได้ผลย่อมต้องอาศัยการเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา
โดยจั ดบริ การอย่ างต่ อเนื่ อง ตั้ งแต่ เล็ กจนโต หรือตั้ งแต่ เข้ าเรี ยนจนกระทั่ งจบจากสถานศึ กษา โดยการ
ประสานงานอย่างดีระหว่างผู้ปกครองหรือผู้รับผิดชอบผู้เรียนในแต่ละระดับ แต่ละชั้นเรียน
4. ต้องคำนึงถึงผู้เรียนทุกคน ไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง และเนื่องจากผู้เรียนแต่ละคน
แตกต่างกันการให้บริการจึงควรให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
5. การบรรยายให้ความรู้ และใช้เอกสารแนวทางการเสริมทักษะ และการสร้างประสบการณ์ ด้าน
อาชีพสำหรับนักเรียนประกอบการบรรยาย
6. การสร้างสรรค์ผลงาน มีแนวทางในการสร้างชิ้นงานให้เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน และให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดของตนเอง และทำการแนะแนวทางเพื่อให้ ผู้เรียนสามารถ
นำความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง มาใช้ในการสร้างชิ้นงานได้
7. การผลิตชิ้นงานของผู้เรียน มีการฝึกทักษะปฏิบัติ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ในทุกประเภท
ของการสร้างชิ้นงาน
8. จั ดกิ จกรรมด้ านทั กษะอาชี พให้ กั บผู้ เรี ยน โดยผ่ านกระบวนการค้ นคว้ าทางอิ นเตอร์ เนต
การรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการเชิญวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาให้ความรู้กับผู้เรียน
9. จัดกลุ่มผู้เรียนที่เข้ารับการพัฒนาตามรูปแบบที่สอดคล้ องกับความต้องการของผู้ เรียน ได้แก่
1) ไม่ศึกษาต่อ 2) ศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา 3) ศึกษาต่อชั้นมัธยมปลาย เป็นต้น และใช้กระบวนการพัฒนา
อาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
10. นำบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่าง ๆ มาให้ความรู้ และกระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจ และอยากทำ และนำผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้สถานประกอบการจริงตามความสนใจของผู้เรียน

ง

ปัญหา/อุปสรรคในการทำงาน
1. ปัญหาการประชาสัมพันธ์โครงการที่ยังไม่ทั่วถึงชุมชน ทั้งการประชาสัมพันธ์ก่อน และ
หลังการดำเนินโครงการ
2. บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพ ทำให้ไม่เข้าใจ
ในรายละเอียดบางส่วนจึงไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่วิทยากรได้อย่างเต็มศักยภาพ และขาด
ความรู้ความชำนาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
3. การดำเนินงานตามโครงการ เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลาย
หน่ ว ยงาน ต้ อ งทำแบบบู ร ณาการระหว่างหน่ ว ยงาน อาจทำให้ เกิ ด อุ ป สรรคในการทำงาน การ
ประสานงาน และการสร้างความเข้าใจ
4. ระยะเวลาและความต่อเนื่องของการดำเนินกิจกรรม
5. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านอาชีพ
6. การจัดการอบรมช่วงนี้ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิท – 19 ทำให้เกิดความไม่สะดวก และปฏิบัติกิจกรรมได้ไม่เต็มที่
7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทักษะอาชีพ มีจำนวนจำกัด ผู้เรียนปฏิบัติงานได้ไม่ทั่วถึง
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างผลงาน/ชิ้นงานไม่เพียงพอต่อการฝึกอบรม เนื่องจากราคาแพงมาก ต้นทุน
สูงมาก
8. ในกรณีที่ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้/อาชีพที่น่าสนใจไปทำต่อยอดที่บ้าน
เพื่อเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน ผู้เรียนบางคนไม่มีทุนทรัพย์ และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
9. ผู้เรียนบางคนต้องย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครอง ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการเรียน และ
ฝึกทักษะอาชีพ
10. งบประมาณไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะและความต้องการในการพัฒนา
1. โครงการพัฒนาอาชีพในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ส่งเสริมและต่อยอดจากกิจกรรมเดิมที่
สถานศึกษาได้ดำเนินการอยู่แล้ว หากมีการพัฒ นาแนวทางการดำเนินงาน และรูปแบบที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน บูรณาการหรือสอดแทรกเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จะทำ
ให้ เกิ ด เป็ น งานปกติ ที่ ส ามารถดำเนิ น งานได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง และเกิ ด การต่ อ ยอดที่ เห็ น คุ ณ ค่ าของ
กิจกรรมที่สามารถสร้างเสริมรายได้ระหว่างเรียน และนำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งต่อผู้บริหาร
ครูผู้สอน และผู้เรียนต่อไป
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ ด้ า นอาชี พ อื่ น ๆ อย่ างหลากหลาย เพื่ อ ที่ จ ะสามารถถ่ ายทอดความรู้ ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพ ให้แก่ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง

จ

4. โครงการนี้ ควรได้รับ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และมีห ลักสู ตรที่ชัดเจน หลากหลาย
สามารถให้ผู้เรียนได้เลือก และสนใจมากยิ่งขึ้น
5. ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับงาน
6. ต้องการอาคารสถานที่ โรงฝึกงาน
7. งบประมาณที่สนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
8. ช่วงเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ควรมีการดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี
9. ควรมีกิจกรรมการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของครู และผู้เรียนในทุก
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
10. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดอบรม และมีการต่อยอด
เพื่อให้ผลผลิตนำไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและการมีรายได้ระหว่างเรียน
11. ควรจัดหา/สนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ ของผู้เรียนที่มีความประสงค์จะนำอาชีพ
ที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมของผู้เรียน
12. ควรสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มผู้เรียนที่
ไม่ ได้ ศึ ก ษาต่ อ และกลุ่ ม ผู้ เรี ย นที่ ส นใจเรีย นต่ อ ด้ า นสายอาชี พ ในวิ ท ยาลั ย การอาชี พ , วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษา, วิทยาลัยเทคนิค และอื่น ๆ ให้แก่ผู้เรียนเพื่อการมีงานทำโดยจัดทำเป็นคอร์สฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีเกียรติบัตร วุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพ และประสบการณ์
ด้านอาชีพ
13. ควรดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิตให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความถนัด และความสนใจ และควรจัดสรรงบประมาณให้มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อความต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

