
 การส ารวจและการจ าแนกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการฝึกอบรม 
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ     

 หลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3)  
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วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน 
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

2.    เพื่อเพิ่มโอกาสเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการมีงานท า  
   ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา 
   ภาคบังคับ 
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บทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3  

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน 
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และท าความเข้าใจข้อมูลโครงการฯ ให้กับนักเรียน 
ชั้น ม.3 เพื่อให้นักเรียนได้พิจารณาเป็นทางเลือกในการพัฒนาทักษะอาชีพ 

2. ส ารวจข้อมูลครอบคลุมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายการศึกษา 
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3. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลภาพรวมนักเรียนชั้น ม.3 ที่ประสงค์จะเข้า
ร่วมโครงการ ระดับโรงเรียน  เพื่อรายงานส านักงานเขตพื้นที่ 

4. ดูแลส่งเสริมให้นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าร่วมการดูงาน
และการฝึกทักษะอาชีพตามที่ตั้งใจ 

 

 

 



 แบบสอบถามความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม 
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ     

 หลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3) ของจังหวัดเพชรบูรณ์  
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แบบสอบถาม 

ความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม 
โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3) 

ของจังหวัดเพชรบูรณ ์
โรงเรียน..................................................................... 

 
1. ข้อมูลสถานศึกษา 
    1.1 ชื่อสถานศึกษา.................................................................................................................................................... 
          ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)................................................................................................. 
    1.2 สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานใด (ข้อเลือกตามบริบทของแต่ละจังหวัด) 
      สพป. .......................................... เขต...................     สพม. ......................................................... 
                 อปท.                 สศศ.          เอกชน                      อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................... 
 

แบบ ก. 
(ส าหรับสอบถามนักเรียน รายบุคคล) 



ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. ข้อมูลนักเรียน   

    2.1 ค าน าหน้านาม...............ชื่อ...........................................................นามสกุล....................................................... 

    2.2 เกิดวันที.่..............เดือน........................................พ.ศ..............................ปัจจุบันอายุ................................ปี 

    2.3 หมายเลขประจ าตัวประชาชน (เลข 13 หลัก)............................................................................ 

    2.4 ปัจจุบันนักเรียนอาศัยกับ (กรณีไม่อยู่กับผู้ปกครอง)......................................................................................... 

          อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ท่ี....................ต าบล.......................................อ าเภอ.......................................... 

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

     โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 1) ของตนเอง................................................................... 

                    2) บุคคลที่สามารถติดต่อได้ชื่อ............................................................................  
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3. ข้อมูลผู้ปกครอง 

    3.1 ชื่อบิดา – นามสกุล  (ใส่ค าน าหน้าชื่อด้วย)....................................................................................................... 

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

    3.3 ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ 

          บ้านเลขที่.........................หมู่ท่ี....................ต าบล.......................................อ าเภอ........................................... 

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

      โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 1) ของตนเอง................................................................... 

                                             2) บุคคลที่สามารถติดต่อได้ชื่อ............................................................................  

    3.4 ครอบครัวมีบัตรสวัสดิการของรัฐหรือไม่  

           มี  โปรดระบุเลขที่บัตร .............................................................       ไม่ม ี
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4. ความต้องการของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3) (เลือกตอบเพียงข้อเดียวเท่านั้น) 
    4.1 ไม่ต้องการศึกษาต่อใด ๆ ทั้งสิ้น และ 
      ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 
       ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 
 

    4.2 ต้องการศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบ (กศน.) และ 
      ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 
       ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ 
 

    4.3 ศึกษาต่อในระบบการศึกษา  
                 ศึกษาต่อในระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
                 ศึกษาต่อในระบบการศึกษาในสายอาชีวศึกษา 
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5. กรณีต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ หลักสูตรเตรียมเข้าท างาน (เลือกเพียงข้อเดียว) 
      ช่างซ่อมและบ ารุงรถจักรยานยนต์ (280 ชั่วโมง) 
       ช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ (280 ชั่วโมง) 

และสาขาที่สามารถด าเนินการ ในกรณีที่มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 10 คนขึ้นไป ดังนี้ 
      สาขาช่างเย็บผ้าจักรอุตสาหกรรม  
      สาขาช่างสีรถยนต์ 
      สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
                 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
                 สาขาช่างแต่งผมสตรี 
                 สาขาช่างปูกระเบื้อง 
                 สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย 
                 สาขาการโรงแรม 
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      ลงชื่อ    ครูผู้รับผิดชอบ 
            (..............................................) 
      ต าแหน่ง................................................... 
    หมายเลขโทรศัพท.์......................................อีเมล...........................ของครูผู้รับผิดชอบ 
 
หมายเหตุ   ก่อนจะมีการสอบถามนักเรียน ครูแนะแนวควรแนะน าโครงการฯ และสิทธิประโยชน์และประโยชน์ 
               ของโครงการฯ ที่นักเรียนจะได้รับ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
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แบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียน ระดับโรงเรียน 
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3) 

โรงเรียน......................................................... 
อ าเภอ………………………….จังหวัดเพชรบูรณ ์

ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)....................................................... 
                  ข้อมูล ณ วันที่....................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน 

นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ 
ในระบบใด ๆ 

(1) 

นักเรียนที่จะศึกษาต่อ 
ในระบบ กศน. 

(2) 

รวมจ านวนนักเรียน 
ที่ไม่ศึกษาต่อ  

(3)  
(1.1) + (1.2) + 
 (2.1) + (2.2) 

นักเรียนที่จะศึกษาต่อในระบบ 

(4) 

รวมจ านวน
นักเรียนท้ังสิ้น*  

(5) 
(3) + (4) เข้าร่วม 

โครงการฯ 
(1.1) 

ไม่เข้าร่วม 
โครงการฯ 

(1.2) 

เข้าร่วม 
โครงการฯ 

(2.1) 

ไม่เข้าร่วม 
โครงการฯ 

(2.2) 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

(4.1) 

อาชีวศึกษา 
(4.2) 

 

1. โรงเรียน...............               
                
                
                
                

รวมทั้งสิ้น               

แบบ ข. 
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สรุป 

1. จ านวนนักเรียนที่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการ   ........................... คน 
ค านวณจากข้อมูลจากผลรวม (1.1) + (2.1) 
2. จ านวนนักเรียนที่ไม่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการ ........................... คน 
ค านวณจากข้อมูลจากผลรวม (1.2) + (2.2) 
3. จ านวนนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระบบ                                  ...........................  คน 
ค านวณจากข้อมูลจากผลรวม (4) 
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