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รายงานผลการด าเนินโครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 

 

 

 



ค าน า 

รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จังหวัดพิจิตร เพ่ือน าผลท่ีได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนท าให้โครงการนี้ประสบ 
ความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 
 

         

                                                                                          นายสุรศักด์ิ  จันทร์ทักษ์ 
              ครู  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ตามที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ได้อนุมัติให้ นายสุรศักด์ิ  จันทร์ทักษ์ด าเนินโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ                
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาความสามารถทางช่างอุตสาหกรรมของนักเรียน
ในด้านทักษะการท างานและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง ให้เห็น

คุณค่า ประโยชน์และ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น (วัตถุประสงค์) 

 การประเมินผลการด าเนินโครงการดังกล่าว ได้ใช้แบบสอบถาม พบว่า ผลส าเร็จของการด าเนิน
โครงการนี้โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ดี ในแต่ละข้อรายการ พบว่า 

1) บรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับ ดี               2)  ได้รับประโยชน์คุ้มค่าอยู่ในระดับดี 
3) การร่วมกิจกรรมของนักเรียนอยู่ในระดับ ดี  4) งบประมาณเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี 
5) ความส าเร็จตามตัวชี้วัดอยู่ในระดับ ดี  
 

 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและประทับใจมากที่สุดในการด าเนินโครงการ  
เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ 
  1. นักเรียนได้พัฒนาด้านทักษะการท างานและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  2.นักเรียนได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง เห็นคุณค่า และประโยชน์ของวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
 3.นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดีขึ้น   

   
 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าควรปรับปรุงมากที่สุดในการด าเนินโครงการ เรียงล าดับจาก 

มากไปน้อย คือ 
1. เพ่ิมงบประมาณ 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการครั้ง ต่อไป 

1. เพ่ิมงบประมาณ 

 

 

 

 



สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ชื่อโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ผลส าเร็จของโครงการ 

ท่ี รายการ ผลการด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้รับผิดชอบ 
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วัตถุประสงค์ 
1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ 
 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
 
3. เพ่ือพัฒนาความสามารถทางช่าง
อุตสาหกรรม  ของนักเรียนในด้านทักษะ
การท างานและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
4. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง 
นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
5. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้น   
เป้าหมาย 
2.1 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ 
2.2 มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอครบถ้วน
อย่างน้อย 90% 
2.3 พัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ของนักเรียนในด้านทักษะ
การท างานและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.4นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
 
 
 
   

 
1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีอย่าง
เพียงพอ 
2.นักเรียนได้รับส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
3. นักเรียนได้พัฒนาด้านทักษะการ
ท างานและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
4.นักเรียนได้รับการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรง เห็นคุณค่า และ
ประโยชน์ของวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
5.นักเรียนได้รับการพัฒนาและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดีขึ้น   
 
 

 
- 
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4 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รายการ
3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร้อย
ละ 20 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 
1. การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มี
คุณภาพมากขึ้น 
2. นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในด้านทักษะการ
ท างานและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของ
วิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

5. ระดับความคิดเห็น (ใส่จ านวนตัวเลข ตามเกณฑ์การประเมิน 3 = ดีมาก  2 = ดี  1 = น้อย) 
( 2  ) บรรลุวัตถุประสงค์  ( 2  ) ได้รับประโยชน์คุ้มค่า ( 2  ) การร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
( 2  ) งบประมาณเหมาะสม ( 2  ) ความส าเร็จตามตัวชี้วัด ( 2 ) ปัญหา-อุปสรรค 

    ลงชื่อ        .   ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            ( นายสุรศักด์ิ  จันทร์ทักษ์.) 
                  1/ ต.ค. /2562 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
1. ด าเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 

 

    ลงช่ือ      

                               ( นายธีรวัช    อุดค ามี ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

 



 

 

 

 

 

        
 
 

  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
แผนงาน   การบริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายสุรศักด์ิ  จันทร์ทักษ์ 
ลักษณะโครงการ :   (  / ) โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่  
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานท่ี  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
________________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันการจัดการศึกษาของสังคมไทย  ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนเป็นคนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาตน เอง
ตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ และต้องเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
การบูรณาการอย่างเหมาะสม การจัดเนื้อหาต้องสอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การฝึกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้ไปใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ สภาพการเรียนการสอนในวิชาช่าง
อุตสาหกรรม ที่เน้นพัฒนาทักษะทางด้านปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความช านาญ จึงจ าเป็น ได้ปฏิบัติจากวัสดุ           
ตามรายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ า เป็นและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ           
และเทคโนโลยีเป็นไปตามมาตรฐาน 

 

2. วัตถุประสงค์ (ระบุสภาพความส าเร็จที่พึงประสงค์ชัดเจน) 

2.1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ 
2.2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
2.3. เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านทักษะการท างานและการน าไปประยุกต์ใช้ใน  
       ชีวิตประจ าวัน  
2.4. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของวิชาการงาน             
       อาชีพและเทคโนโลยี 
2.5. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น   

 



3. เป้าหมาย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ/ แต่ละกิจกรรมระบุหน่วยชัดเจน) 
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ   
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
          1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอครบถ้วนอย่างน้อย 90% 

2. พัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนในด้านทักษะการท างานและ  
    การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  5 

รายการ 
          4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนร้อยละ 20 

5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
1.จัดซ้ือสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ในรายวิชาการ
งานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

2. จัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถ ด้าน
ทักษะการท างานและ
การน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน  

3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้น   
 

 
การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 

2. ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ 

3. เสนอโครงการ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซ้ือ 

2. จัดซ้ือวัสดุ 
  2.1 งานอุตสาหกรรม 
  2.2 งานคหกรรม 
  2.3 งานเกษตรกรรม 
  2.4 งานคอมพิวเตอร์ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  

2. น าเสนอกิจกรรม 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 

2. รายงานผล 

 
 

ต.ค.  2561 
 
 
 
 

ต.ค.2561 –  
ส.ค. 2562 

 
 
 
 
 

1 ต.ค. 2561  - 
ก.ย. 2562 

 
ก.ย. 2562 
ก.ย.  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

นายสุรศักด์ิ 
จันทร์ทักษ์ 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 4,000  
 



6. สถานท่ีด าเนินการ       โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

2. นักเรียนมีความสามารถในด้านทักษะ
การท างานและการน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  

3. นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของ

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   

1.สังเกต 

2.ทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมินโครงการ 
 

  
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
             1. การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพมากขึ้น  
             2. นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในด้านทักษะการท างานและการ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

        3. นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 

งบด าเนินการ 

รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อวัสดุอุปกรณ์งานอุตสาหกรรม  - - 1000 - 1,000 

2 สื่อวัสดุอุปกรณ์งานคหกรรม  - - 1000 - 1,000 

3 สื่อวัสดุอุปกรณ์งานเกษตรกรรม - - 1000 - 1,000 

4 สื่อวัสดุอุปกรณ์งานคอมพิวเตอร์ - - 1000 - 1,000 

 รวม - - 4,000 - 4,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

         ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นายสุรศักด์ิ จันทร์ทักษ์) 
 
                                                                                                        
                            ลงชื่อ ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  ( นางสุนันทา  จูอาภรณ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

 
 

 

 

 

 

 



รูปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 


