
งาน/โครงการ: โครงการเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
  เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
                     ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 
ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1 เมษายน  2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์       
 
1. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ได้ใช้สื่อที่สามารถ
เห็นเป็นรูปธรรม ได้ลงมือปฏิบัติงาน  
     2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์จริง สามารถน าไปศึกษาต่อระดับสูง และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
    3. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาชิ้นงาน ผลงานออกสู่ชุมชน เกิดรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และน าไป
ประกอบอาชีพได้ในระดับต่อไป 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ได้ใช้สื่อที่
สามารถเห็นเป็นรูปธรรม ได้ลงมือปฏิบัติงาน  
           2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเกิดทักษะและประสบการณ์จริง สามารถ
น าไปศึกษาต่อระดับสูง และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
           3. ร้อยละ 20 ของนักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเกิดการพัฒนาชิ้นงาน ผลงานออกสู่ชุมชน 
เกิดรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และน าไปประกอบอาชีพได้ในระดับต่อไป 
 
   เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีมาตรฐาน ตามสาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว สาระท่ี 2 
การออกแบบและเทคโนโลยี สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาระที่ 4 การอาชีพ อย่างมี
คุณภาพ 

3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

 1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
 2. วางแผนด าเนินการ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 



    ขั้นด าเนินการ (DO) 
 4. ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนในรูปแบบโครงงาน  
     ด้านอาหาร / ขนม /อาหารว่าง  
     ด้านงานไม้ / งานโลหะ / งานช่างอ่ืน ๆ  
     ด้านงานประดิดประดอย /งานจักสาน  
     ด้านอื่น ๆ ที่นักเรียนสนใจ 

    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
 5. นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 

    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 6. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
        - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
              - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 
     
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
 
 
  

- พ.ค. - มิ.ย. 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ผลการประชุมโครงการเป็นไป
อย่างเรียบร้อย  
 
  

2. วางแผนด าเนินการ 
 
  

- พ.ค. 2564 ด าเนินการ
แล้ว 

มีการวางแผนการด าเนินงานที่
ชัดเจน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  

- พ.ค. 2564 ด าเนินการ
แล้ว 

ได้คณะกรรมการด าเนินงานและ
มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน 

4. ส่งเสริมการหารายได้
ระหว่างเรียนในรูปแบบ
โครงงาน :  
ด้านอาหาร / ขนม /
อาหารว่าง  
ด้านงานไม้ / งานโลหะ / 
งานช่างอ่ืน ๆ  

- มิ.ย. 2564 
- ก.พ. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนมีโครงงานอาชีพอิสระ 
และสามารถหารายได้ระหว่าง
เรียน 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

ด้านงานประดิดประดอย /
งานจักสาน ด้านอื่น ๆ ที่
นักเรียนสนใจ 

5. .นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

- มิ.ย.2564 – 
มี.ค. 2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
  

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

- มี.ค. 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการประกอบอาชีพ และ
การวางแผน 
2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต  และ
พัฒนาสู่ผู้ประกอบอาชีพ 
รุ่นเยาว์ 
  

รวม - 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ ไม่ได้ใช้งบประมาณตาม
โครงการ 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 



    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ได้ใช้สื่อที่
สามารถเห็นเป็นรูปธรรม ได้ลงมือปฏิบัติงาน  

ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคมเกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียน ได้ใช้สื่อที่สามารถเห็นเป็น
รูปธรรม ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง 

บรรลุ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
เกิดทักษะและประสบการณ์จริง สามารถน าไป
ศึกษาต่อระดับสูง และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคมเกิดทักษะและประสบการณ์
จริง สามารถน าไปศึกษาต่อระดับสูง และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

บรรลุ 

ร้อยละ 20 ของนักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
เกิดการพัฒนาชิ้นงาน ผลงานออกสู่ชุมชน เกิด
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และน าไป
ประกอบอาชีพได้ในระดับต่อไป  
 

ร้อยละ 20 ของนักเรียนโรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคมเกิดการพัฒนาชิ้นงาน 
ผลงานออกสู่ชุมชน เกิดรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว และน าไปประกอบ
อาชีพได้ 

บรรลุ 

 
 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีมาตรฐาน ตาม
สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว สาระท่ี 2 
การออกแบบและเทคโนโลยี สาระท่ี 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสาระที่ 4 การ
อาชีพ อย่างมีคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมี
มาตรฐาน ตามสาระที่ 1 การด ารงชีวิต
และครอบครัว สาระท่ี 2 การออกแบบ
และเทคโนโลยี สาระท่ี 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสาระที่ 4 
การอาชีพ อย่างมีคุณภาพ 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- -- 
 

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
 
 



ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1. การต่อยอดกิจกรรมหารายได้
ของนักเรียนส่วนใหญ่ยังค่อนข้างมี
น้อย  
2. นักเรียนไม่มีตลาดในการขาย
สินค้า 

1. จัดอบรมความรู้แก่นักเรียน
เกี่ยวกับการจัดการการตลาด  
2. ก าหนดนโยบายที่ชัดเจน และ
ส่งเสริมให้มีการก ากับติดตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพ่ือ
การมีรายได้ระหว่างเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  
3. สร้างเจตคติท่ีดีต่อการประกอบ
อาชีพอิสระให้กับนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


