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ชื่อโครงการ  โครงการเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้นักเรียนมีราย 
     ได้ระหว่างเรียน  
แผนงาน    วิชาการ 
กลยุทธ์ที ่ 1   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2    ปลูกฝังคุณธรรม  ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 
มาตรฐานที่ 1    คุณภาพของผู้เรียน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
         ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา 1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ 
          ใช้ในชีวิตได ้
   2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
        ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ             โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์    
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1 เมษายน  2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
   การจัดการเรียนการสอนที่ตามหลักสูตร พุทธศักราช 2551 เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และ
แข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดี ต่อการท างาน 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพอเพียง และมีความสุข และการจัดการเรียนการสอน ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกปฏิบัติลงมือท าชิ้นงานจริง ตามลักษณะวิชา ท าให้นัก เรียนเกิด
ทักษะกระบวนการท างาน มีนิสัยรักการท างาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีคุณธรรมในการท างาน และสามารถ
พ่ึงตนเองได้ และครูในกลุ่มสาระมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสม
พอเพียง ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ตรงตามที่หลักสูตรก าหนด  
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2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ได้ใช้สื่อที่สามารถเห็น
เป็นรูปธรรม ได้ลงมือปฏิบัติงาน  
     2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์จริง สามารถน าไปศึกษาต่อระดับสูง และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
    3. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาชิ้นงาน ผลงานออกสู่ชุมชน เกิดรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และน าไป
ประกอบอาชีพได้ในระดับต่อไป  
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 
           1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ได้ใช้สื่อที่
สามารถเห็นเป็นรูปธรรม ได้ลงมือปฏิบัติงาน  
           2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเกิดทักษะและประสบการณ์จริง สามารถน าไป
ศึกษาต่อระดับสูง และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
           3. ร้อยละ 20 ของนักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเกิดการพัฒนาชิ้นงาน ผลงานออกสู่ชุมชน เกิด
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และน าไปประกอบอาชีพได้ในระดับต่อไป  
     3.2 ด้านคุณภาพ 
          นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีมาตรฐาน ตามสาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว สาระที่ 2 
การออกแบบและเทคโนโลยี สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาระที่ 4 การอาชีพ อย่างมี
คุณภาพ 
 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

พ.ค. - มิ.ย. 
2565 

0 นางสาวพนิดา                  
ดวงทิพย์ 

โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

2. วางแผนด าเนินการ นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

พ.ค. 2565 0 นางสาวพนิดา                  
ดวงทิพย์ 

โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ ครูและนักเรียน พ.ค. 2565 0 นางสาวพนิดา                  
ดวงทิพย์ 

โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นด าเนินการ (Do) 

4. ส่งเสริมการหารายได้
ระหว่างเรียนในรูปแบบ
โครงงาน ด้านอาหาร / 
ขนม /อาหารว่าง ด้านงาน
ไม้ / งานโลหะ / งานช่าง
อ่ืน ๆ ด้านงาน
ประดิดประดอย /งานจัก
สาน ด้านอื่น ๆ ที่นักเรียน
สนใจ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

มิ.ย. 2565 - 
ก.พ. 2566 

5,000 นางสาวพนิดา              
ดวงทิพย์ 

โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

5.นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

ครูและนักเรียน มิ.ย.2565 – 
มี.ค. 2566 

0  นางสาวพนิดา              
ดวงทิพย์ 

โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

6. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ  

 ครูและนักเรียน มี.ค. 2566 0 นางสาวพนิดา              
ดวงทิพย์ 

โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

 
5. งบประมาณ จ านวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
    แหล่งงบประมาณ   (    )  สพฐ  จัดสรร   จ านวน  ..................... บาท 
    (    )  สพม.พะเยา  จัดสรร  จ านวน  ..................... บาท  
    ( )  โรงเรียนจัดสรร(งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ)  จ านวน  5,000 บาท 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับฝึกอาชีพ   2,000  
2 วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับประกอบ

อาชีพตามความสนใจของ
ผู้เรียน 

  4,000  
นักเรียนสมทบ 
1000 บาท 

รวม (หกพันบาทถ้วน) 6,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
          นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคมมีมีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การฝึกทักษะ ปฏิบัติงานร้อยละ 100 

 
สังเกต, ตรวจสอบ 

 

  
แบบส ารวจ 

 
 

เชิงคุณภาพ  
   1.  นักเรียนของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

มีมีความรู้ และทักษะประสบการณ์การท างานบ้าน 
งานเกษตร งานช่างอุตสาหกรรม งานธุรกิจ และงาน
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหลักสูตรของระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

 
การตรวจสอบ 

สังเกต  สัมภาษณ์ 
 
 

 

 
แบบประเมิน 

 
 

 

             2. ครูและบุคคลของโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคมมีสื่อและนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีคุณภาพมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

การตรวจสอบ 
สังเกต  สัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีมาตรฐาน ตามสาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว สาระท่ี 2 
การอาชีพ อย่างมีคุณภาพ 
 
 
     ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวพนิดา   ดวงทิพย์) 
            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
     ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ  
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     ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางวินนา  เทพค า) 
                             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
 
 
 
              ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นางสาวกัญญาณี  ชวาเขียว) 
                        รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
                                           
 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                              (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 


