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ชื่อโครงการ                        พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน           ข้อที่  1, 3, 4 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ     มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นท่ี 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 
                                                         ประเด็นท่ี 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 
                                        มาตรฐานท่ี 3 ประเด็นท่ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                        นางณัจนา สุขกรีด  
ลักษณะโครงการ                โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ           1 เมษายน  2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
1.หลักการและเหตุผล    

การเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม เกษตร และงานช่างอุตสาหกรรม) ผู้เรียน
จะต้องได้รับการพัฒนา เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถ
ใช้ทักษะชีวิต  เกิดประสบการณ์ตรง สร้างอาชีพ เป็นผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม มีความขยัน อดทน มีความละเอียด
รอบคอบในการทำงาน สามารถใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันได้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และปัจจัยท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จได้นั้น คือวัสดุ
ฝึกงาน เครื่องมือ เครื่องใช้และส่ิงอำนวยความสะดวกอื่นๆ เป็นส่วนประกอบอันจะส่งผลให้นักเรียนทำงาน
อย่างมีความสุข พึงพอใจในผลงานตัวเอง ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพการงานท่ีสุจริต 
2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพื่อผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน 
     2.2 เพื่อผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานและนำไปใช้ในชีวิตได้จริง 
     2.3 เพื่อผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ มีความสุขในการทำงาน ภูมิใจในผลงานของตน 
     2.4 เพื่อมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
3. เป้าหมาย 
     - เชิงปริมาณ 
          1. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน  
อย่างน้อยร้อยละ 80 
          2. ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานและนำไปใช้ในชีวิตได้จริง อย่างน้อยร้อยละ 80 
     - เชิงคุณภาพ 
          1. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ มีความสุขในการทำงาน ภูมิใจในผลงานของตน 
          2. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำส่ือ นวัตกรรมในการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ นำไปใช้ได้จริง 
พ.ค. 64 - มี.ค. 65 ครูกลุ่มสาระฯ การงานฯ 

2. จัดซื้อวัสดุฝึกงาน พ.ค. 64 - มี.ค. 65 ครูกลุ่มสาระฯ การงานฯ 
3. จัดการเรียนการสอน พ.ค. 64 - มี.ค. 65 ครูกลุ่มสาระฯ การงานฯ 
4. ประเมินผลงานและจัดนิทรรศการทางวิชาการ มี.ค. 65 ครูกลุ่มสาระฯ การงานฯ 
5. สรุปและรายงาน มี.ค. 65 ครูณัจนา  สุขกรีด 
 
5. งบประมาณ  
 

    ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  47,930 บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. จัดซื้อวัสดุฝึก/วัสดุสอน 46,930   46,930 อุดหนุนรายหัว 

2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 1,000   1,000 อุดหนุนรายหัว 

3. สรุปและรายงาน      

รวมทั้งสิ้น      47,930      47,930  

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมิน 
1. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน มีความขยัน อดทน 
ละเอียดรอบคอบในการทำงาน อย่างน้อย ร้อยละ 80 

ตรวจสอบ ทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

2. ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานและ
นำไปใช้ในชีวิตได้จริง อย่างน้อยร้อยละ 80 

ตรวจสอบ ทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

3. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ มีความสุข
ในการทำงาน ภูมิใจในผลงานของตน 

ตรวจสอบ ทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

4. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  ตรวจสอบ ทดสอบ แบบทดสอบ 
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     (นางณัจนา สุขกรีด)                 (นายชวิศ จิตปุณยพงศ์)            (นายสุนทร พริกจำรูญ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

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

 
 
.......................................... 
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โครงการ  :  พัฒนาการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 

ช่วงที่ 1   ภาคเรียนท่ี 1/2564  (1 เมษายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
 งานเกษตร     

  1. จอบ 5 อัน  120 600  
2. เสียม 5 อัน 150 750  
3. คาด 5 อัน 180 900  

4. ดินและปุ๋ย 100 ถุง 10 1,000  
 งานช่าง     
1. หัวเช่ือมไฟฟ้า  6 อัน 120 720  
2.  สายเช่ือมไฟฟ้า 20 เมตร 30 600  
3.  สายดิน = 6อัน  6 อัน 100 600  
4.  หน้ากากเช่ือมไฟฟ้า  6 อัน 95 570  
5.  แว่นตาเช่ือมกรอกแสง  2 อัน 500 1,000  

 6. หมวกนิรภัย   3 อัน 250 750  
 7.  เหล็กแผ่น กว้าง2นิ้วxยาว 6 

เมตร x หนา 4 มิลลิเมตร  
5 เส้น 300 1,500  

8. เหล็กกล่อง กว้าง 1 นิ้ว xยาว 1
นิ้วx หนา 4 มิลลิเมตร 

10 เส้น 200 2,000  

9.  ลวดเช่ือมไฟฟ้า  1 ลัง 120 1,200  
10. หินเจียมือ= 1 อัน  1 อัน 3,200 3,200  

 คหกรรม     
1. เตาแก๊สพร้อมถัง 2 ชุด 3,500 7,000  
2. กะทะทอด เบอร์ 16 2 อัน 350 700  
3. ตะหลิว 4 อัน 50 200  
4. เขียง 2 อัน 150 300  
5. มีดสับ 2 อัน 250 500  
6. มีดปอก 3 อัน 50 150  
7. หม้อเบอร์ 30 2 ใบ 120 240  
             24,480  
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ช่วงที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 1 รายการ 1,000 1,000  
 งานช่าง     

1. แว่นตากันกระเด็น  5 อัน 50 250  
2. ใบหินเจีย 1 กล่อง 1,300 1,300  

3. ไฟเบอร์ตัดเหล็ก  14 นิ้ว  5 ใบ 150 750  
4. ไม้เซตเขียนแบบ  10 ชุด 65 650  
5. กระดานเขียนแบบ  10 อัน 350 3,500  
6. กรรไกรแผ่นสังกะสีตัดตรง 5 อัน 270 1,350  
7. แผ่นสังกะสี หนา 2 มิลลิเมตร  1 ม้วน 1,300 1,300  
8. คีมล็อค  2 อัน 350 700  
9. ซีแคมป์  6 อัน 300 1,800  
10. สว่านมือเจาะเหล็ก  1 อัน 2,700 2,700  

 คหกรรม     
1. ครกหิน พร้อมสาก 1 ลูก 400 400  
2. ครกดิน พร้อมสาก 3 ลูก 240 720  
3. จักรเย็บผ้า ไฟฟ้า 2 เครื่อง 3,500 7,000  
      
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,420  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ     พัฒนางานโภชนาการ 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที่  4   
มาตรฐานการประกันคุณภาพ     มาตรฐานที่  1 ประเด็นท่ี 1.2.4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางณัจนา  สุขกรีด 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ             1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

หน้าท่ีสำคัญของโรงเรียน คือพัฒนางานโภชนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียนในโรงเรียนให้มี
ความพร้อมในด้านการเรียนการศึกษา คือพร้อมในด้านสุขภาพ การอยู่ร่วมในโรงเรียน ชุมชน และสังคม ได้
ด้วยความสุข และมีศักยภาพอย่างท่ัวถึง สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเพื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  
2.  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการบริการด้านโภชนาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ 

     นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ร้อยละ 90 
 
- เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนได้รับการบริการด้านโภชนาการท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. 64 ครูณัจนา  สุขกรีด 
2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่องงานโภชนาการ พ.ค. 64 – มี.ค. 65 ครูณัจนา/คณทำงาน 
3. ปรับปรุงร้านอาหารในโรงเรียน พ.ค. 64 – มี.ค. 65 ครูณัจนา/คณะทำงาน 
4. กิจกรรมประกวดร้านค้า พ.ค. 64 – มี.ค. 65 ครูณัจนา/คณะทำงาน 
5. สรุป รายงานผล ม.ีค. 65 ครูณัจนา  สุขกรีด 
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5. งบประมาณ 
 

            ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  44,000  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่อง 
   งานโภชนาการ 

     

2. งานปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ และ 
   จัดโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 

   44,000 รายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น    44,000  
 
6. การประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ร้อยละ 100 
 

สังเกต แบบสังเกต 

2. นักเรียนได้รับการบริการด้านโภชนาการท่ี
มีประสิทธิภาพ 
 

    ประเมินการให้บริการ แบบประเมินการให้บริการ 

 
 

 
 

     (นางณัจนา สุขกรีด)                 (นายชวิศ จิตปุณยพงศ์)            (นายสุนทร พริกจำรูญ) 
 
 
 
 

โครงการ  :  พัฒนางานโภชนาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 

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

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

 
 
 
.......................................... 
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รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 

ช่วงที่ 1   ภาคเรียนท่ี 1/2564  (1 เมษายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ท่ีชำรุด   2,000  
2. ผ้ากันเป้ือน หมวก  20 ชุด 250 5,000  
3. เตาแก๊สพร้อมถัง 2 ชุด 3,500 7,000  
      
      
      
      
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000  
 
 
 

ช่วงที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. อ่างน้ำล้างภาชนะ 10 ชุด 3,000 30,000  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000  
 


