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                                                   บทที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนต้องได้รับการพัฒนา
ด้านความรู้ ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชิวิตอย่างเต็มศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงจัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
  

1. เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับการนิเทศการสอน มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี
ขึ้นไป  
 3. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีใช้วิจัยในชั้นเรียนในการแก้ปัญหาและพัฒนา
นักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นตามเกณฑ์  
 5. เพื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

6. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยีทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค  
ขอบเขตของกิจกรรม/โครงการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนี้ 
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ครู 9 คน และ นักเรียน 2,551 คน 
 2. สถานที่ด าเนินการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เป้าหมาย 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี
เป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับการนิเทศการสอนและมี

ผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับดี 
3. ร้อยละ 80 ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี แก้ปัญหาชั้นเรียนโดยใช้การวิจัยในชั้น 



2 
 

4. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ครูสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกคนมีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนสูงขึ้น 

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้มาตรฐาน 
 5. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างเต็มตามศักยภาพ 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีตัวชี้วัดความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อย
ละ 80 
 2. ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับการนิเทศการสอน มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างน้อยร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
 4. ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีใช้วิจัยในชั้นเรียนในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน 

5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 80 
 6. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 7. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยีทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ความหมายของการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 2. นิเทศการสอน 
 3. วิจัยในชั้นเรียน 
 4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. กระบวนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ความหมายของการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้าน
จิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้าน
วิชาการ วิชางาน และวิชาชีวติ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  สาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มี
ทักษะในการท างาน ท างานเป็น รักการท างาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความสามารถในการจักการ การ
วางแผนออกแบบการท างาน สามารถน าเอาความรู้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และประยุกต์ใช้
ในการท างาน สร้าง พัฒนางาน ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงาน และการท างาน 
  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มี
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิต  การอาชีพ  และเทคโนโลย ี มาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันใน
สังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการท างาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการ
ท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพ่ือให้มี 
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 เป็นสาระเก่ียวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน การช่วยเหลอืตนเอง ครอบครัว  และสังคมได้ในสภาพ
เศรษฐกิจที่พอเพียง  ไม่ท าลาย สิ่งแวดล้อม  เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของ
งาน  เพ่ือให้ค้นพบความสามารถความถนัด  และ ความสนใจของตนเองเป็นสาระเกี่ยวกับการท างานใน
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ชีวิตประจ าวัน การช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว  และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง  ไม่ท าลาย 
สิ่งแวดล้อม  เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ 
ความถนัด  และ ความสนใจของตนเอง 
การออกแบบและเทคโนโลยี 

เป็นสาระเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้กักระบวน
การเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  เป็นสาระเก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อ  สื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้
ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหา  หรือ การสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
การอาชีพ 
   เป็นสาระเก่ียวกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 
การนิเทศการเรียนการสอน 
  ความหมายการนิเทศ (Supervision) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ  การให้ค าแนะน า และการปรับปรุง 
เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
                ความหมายการนิเทศการสอน (Supervision of Teaching)  หมายถึง  กระบวนการของผู้
นิเทศ ที่มุ่งให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนความส าคัญของการนิเทศการสอน 

                การนิเทศการสอน (Supervision of Teaching)  เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีคุณภาพ  ทันต่อสถานการณ์  นโยบายการศึกษา  หลักสูตรและองค์ประกอบต่างๆ ซึ่ง
ความส าคัญของการนิเทศการสอนมีดังนี้ 
                        1. เพ่ือพัฒนาทางด้านวิชาการ ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร นโยบายการจัด
การศึกษา มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

                       2. เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม มีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 

                       3. เพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษา  เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการจัด
การศึกษา  เพ่ือก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษา 

                       4. เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา 

จุดประสงค์ของการนิเทศการสอน 

                การนิเทศการสอน  เป็นกระบวนการที่คนกระท ากับคน คือผู้นิเทศกระท ากับผู้สอน  เป็น
กระบวนการที่มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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                      1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้สอน 

                    1.1 ให้ข้อมูลแก่ผู้สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

                    1.2  ให้ผู้สอนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการสอน 

                      2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

                           2.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านวิชาการของสถานศึกษา 

                          2.2  ปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

                      3.  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้สอน 

                             3.1  มีความม่ันใจในการปฏิบัติการสอน 

                      4.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
                          4.1  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการ
สอน 
 เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาได้ให้
ความหมายของการนิเทศการสอนไว้ ดังนี้ 
 สงัด อุทรานันท์ (2530 หน้า 11) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงในการเรียนของนักเรียน 
 ชารี มณีศรี (2538 หน้า 19) กล่าวว่า การนิเทศ หมายถึง ความพยายามอย่างหนึ่งในหลายๆอย่างที่
จะช่วยส่งเสริมให้การศึกษามีคุณภาพทั้งการเรียนการสอน 
 รินทร์ทอง วรรณศิริ (2541 หน้า 17) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาร่วมกันด าเนินงาน โดยมุ่งให้ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนการสอน ในทางที่ดี
ขึ้นอันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
 แทนเนอร์ และ แทนเนอร์ (Taner and Taner1987,P.52) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ การ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตลอดจน การประเมินหลักสูตรให้ค าแนะน าไปอย่างมีคุณภาพ 
 จากความหมายของ การนิเทศการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า กระบวนการความพยายามทุก
วิธีของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาในอันที่จะพัฒนาการเรียนของครู เพ่ือให้เกิดผลต่อคุณภาพทาง
การศึกษาสูงสุดตามพึงประสงค ์
 
ความหมายวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาข้อมูล หาค าตอบ การแก้ปัญหา โดยวิธีการที่
เป็นระบบ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการที่เชื่อถือได้ 
 การวิจัยในชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูและนักเรียน และบทบาทครู คือ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนทั้งชั้น   การสอนในชั้นเรียนไม่ใช่การบอกหนังสือ หรือ
การบอกให้จดหนังสืออย่างเดียว การสอนในชั้นเรียนครูจะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งชั้น
ซึ่งมีความสามารถพ้ืนฐานแตกต่างกันออกไป ท าให้บางครั้งเกิดปัญหากับผู้สอนที่ต้องจัดกิจกรรมหลากหลาย
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สนองตอบต่อผู้เรียนแต่ละคน การสอนควบคู่กับการสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนในชั้นมาวิเคราะห์ 
ศึกษาสภาพ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นต้องด าเนินการตลอดเวลา การวิจัยในชั้นเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากครูสรุปได้ว่า
ปัญหาคืออะไร เกิดท่ีไหนและมีแนวทางจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร กล่าวคือ ครูคิดหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วได้
น าไปทดลองใช้จนได้ผลแล้วพัฒนาเป็นนวัตกรรม สามารถน าไปเผยแพร่ได้ต่อไป การวิจัย ในชั้นเรียนควร
มีลักษณะ คือ 

1. เป็นการวิจัยจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
2. ท าการวิจัยเพื่อน าผลวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน 
3. ท าการวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจัยไป แล้วน าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาในชั้น 

เรียน และท าการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
  
 นักการศึกษาได้กล่าวถึง ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนไว้มากมาย เช่น 
 วรรณวิไล พันธุ์สีดา (2544:6) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงกระบวนการศึกษาค้นคว้า หา
ค าตอบอย่างมีระบบ มีแบบแผนมีจุดหมายที่แน่นอน กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่ครูศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับชอบ 
 อุทุมพร จาบรมาร (2544: 1) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน คือการแก้ปัญหานักเรียนบางคน บางเรื่อง 
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงนักเรียนอ่อน เสริมนักเรียนเก่ง นักเรียนคนนั้น กลุ่มนั้นเพ่ือจะได้เรียนทันเพ่ือนกลุ่มใหญ่ 
หรือได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของเขา 
  Field (1997, 192 – 193) กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการเป็นการศึกษาขนาดเล็ก ที่ด าเนินการโดยครู
ในชั้นเรียน เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูสะท้อน การปฏิบัติงานและเสริมพลังอ านาจให้กับครู  
 จากความหมายของค าว่า วิจัยในชั้นเรียนที่ได้มีนักวิชาการ นักการศึกษา ได้ให้ความหมายมานั้น 
สามารถสรุปได้ว่า วิจัยในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยที่มีครูเป็นผู้ท าวิจัยและน าผลไป
ใช้ในการปฏิบัติจริง โดยเป็นการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ในชั้นเรียนด้วยตนเอง 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม 

 

ความหมายของแผนจัดการเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
แผนการจัดการเรียนรู้  เป็นกระบวนการที่ครูเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ     

และเชื่อมโยงหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้    เลือกสรร กระบวนการที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล   รวมทั้งผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย   สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้นแผนการ
จดัการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่เป้าหมายของความส าเร็จที่ผู้สอนคาดหวังไว้ 
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องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  
 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญแยกเป็นสองส่วน   ได้แก่    
1. ส่วนหัวของแผน   ได้แก่    
       โรงเรียน..............................ชั้น............หน่วยการเรียนรู้ที่............เรื่อง..........................เวลา............ชั่วโมง 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่.........เรื่อง.......................วันที.่.................. เวลา................น.  
2. ส่วนที่สองรายการที่ส าคัญ ที่ต้องระบุในแผนการจัดการเรียนรู้  ได้แก่ 
 2.1 สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอดหรือมโนมติของบทเรียน)  หมายถึง สาระส าคัญของเนื้อหา  
ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจากนักเรียนได้รับการปลูกฝังด้วยเทคนิควิธีการจากครู  และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมทั้งท าหน้าที่เป็นตัวก าหนดขอบเขตเนื้อหา  ความรู้  จุดประสงค์ของการเรียน
การสอนในแต่ละครั้ง ควรเขียนเป็น ประโยคหรือข้อความสั้นๆ 
 2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 
  2.2.1 จุดประสงค์ปลายทาง       เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับนักเรียน ซึ่งสะท้อน
ผลรวมทั้งหมดที่มุ่งหวัง และปรารถนาจะให้เกิดกับนักเรียนทุกคน เมื่อผ่านกระบวนการเรียนการสอนวิชานั้น
แล้ว อีกทั้งยังสะท้อนจุดเน้นเด่นๆ ของเนื้อหาวิชาและพฤติกรรมส าคัญๆ ของวิชานั้นๆ หรือ อาจจะสะท้อน
ผลสรุปขั้นสุดท้ายของกระบวนการเรียนรู้ก็ได้ วิธีการเขียนให้ยึด   “สาระการเรียนรู้เป็นหลัก”   และน ากรอบ
พฤติกรรมบ่งชี้มาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้   เช่น 

 1)  เพ่ือให้รู้และเข้าใจระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
 2)  เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 3)  เพ่ือให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้  
   2.2.2 จุดประสงค์น าทาง  เป็นความคาดหวังที่เกิดข้ึนกับนักเรียนระหว่างการเรียนในแต่ละ

ครั้ง การเขียนจุดประสงค์น าทางมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สอนได้พิจารณาถึงผลการเรียนย่อยๆ หรือพฤติกรรมต่างๆ 
ที่ควรจะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิธีการเขียนผู้สอนต้องก าหนดพฤติกรรมย่อยๆของสาระ
การเรียนรู้ย่อยเพ่ือน าไปสู่จุดประสงค์ปลายทาง  สามารถเปรียบ เทียบให้เห็นได้ดังนี้ 

จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์น าทาง 

เพ่ือให้รู้และเข้าใจระบอบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย   

1)บอกลักษณะและประเภทของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  ได้ 
2) อธิบายความส าคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  ได้ 

เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

1) ยกตัวอย่างหลักการของระบอบประชาธิปไตยใน
การด ารงชีวิต ได้ 

เพ่ือให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยได้ 

1) ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใน
ชีวิตประจ าวัน ได้ 
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2.3 สาระการเรียนรู้   หมายถึงประมวลสาระแห่งองค์ความรู้หรือสาระการเรียนรู้ที่ปรากฏอยู่ใน

ขอบข่ายของเรื่องที่ก าหนดให้เรียน   สามารถเขียนโดยอาศัยพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นตัวก าหนดได้   
เช่น 
 ด้านความรู้  :  ได้แก่สาระความรู้ที่ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียน 
 ด้านทักษะกระบวนการ  :  หมายถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้   ทักษะการท างาน   ทักษะ
การเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ฝึก 
 ด้านเจตคติ  คุณค่า  :  หมายถึงอารมณ์ความรู้สึก  การเห็นประโยชน์  คุณค่าของเรื่องที่เรียน 

2.4   กิจกรรมการเรียนรู้   /  กระบวนการจัดการเรียนรู้       หมายถึง  วิธีการสอน   รูปแบบการ
สอนแบบต่างๆ  ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือเป็นขั้นตอนและวิธีการของการกระท ากิจกรรมต่างๆตั้งแต่ต้นจน
จบกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถให้นักเรียนได้แสดงออกท้ังด้าน  การปฏิบัติด้วยการใช้ความคิด   พูด   และ
กระท าเพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในขณะที่เรียน 
  2.4.1 กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  หลักของการ
น ากิจกรรมการเรียนการสอนมาท าแผนการจัดการเรียนรู้คือ  ยึดหลักนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากที่สุด  วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรม  ดังนั้นการน ากิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์มาใช้จัดกิจกรรมใน
แผนการจัดการเรียนรู้จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สื่อการสอน  ได้แก่  วัสดุ  อุปกรณ์  และ
เทคนิควิธีการต่างๆ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในบทเรียน  สื่อในวิชาสังคมศึกษาจะอยู่ในลักษณะของแหล่งความรู้  
เช่น  บ้านเรือน  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  บุคคลในชุมชน  หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  รวมทั้งสื่อที่ประดิษฐ์ขึ้น
เอง  เช่น  บัตรค า  ภาพพลิก  สไลด์  ชุดการสอน  ฯลฯ  สื่อการสอนที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้น
อยู่ที่การเลือกใช้ของผู้สอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดการประเมินผล  ผล
ของการเรียนในแต่ละชั่วโมง  นักเรียนจะประสบผลส าเร็จในการเรียนและครูประสบผลส าเร็จในการสอน
หรือไม่เพียงใด  เพ่ือที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  ซึ่งครูต้องก าหนดว่าจะใช้วิธีการประเมินผลใดบ้าง  
โดยทั่วไปแล้วการวัดการประเมินผลสังคมศึกษามีหลายวิธี  เช่น  การสังเกต  การสัมภาษณ์  การตรวจผลงาน  
การทดสอบ 

2.4.2 สื่อและแหล่งการเรียนรู้     หมายถึง  การเตรียมสื่อต่างๆ   เช่น ใบความรู้   สื่อวัสดุ   
อุปกรณ์  สื่อบุคคล  กรณีศึกษา นิทาน   เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ วีดิทัศน์   แถบเสียง   แผ่นโปร่งใส  Power   
Point     กระดาษ   ปากกา  สี  บัตรค า  บัตรความรู้   ใบงาน  หนังสือ   ต ารา  เอกสารอ้างอิง   ฯลฯ        
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ประกอบในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในคาบนั้นๆ  เช่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน วัด ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล ศาลจังหวัด สถานีต ารวจ อนามัยต าบล ฯลฯ   
   2.4.3 การวัดและประเมินผล   หมายถึง   ออกแบบการประเมินผลและการสร้างเครื่องมือ
เพ่ือใช้ในการประเมินผล   ในที่นี้หมายถึงการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นรายคาบ    ได้แก่   การสังเกต
ความสนใจและการมีส่วนร่วม   การแสดงความคิดเห็นและการตรวจผลงาน   การใช้แบบทดสอบ   การท า
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แฟ้มสะสมงาน  เป็นต้น  การจัดกิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่   การน าผลงานมาติดที่ป้ายนิเทศ   การอ่านหนังสือ
เพ่ิมเติมนอกเวลา   การท าแบบทดสอบ  ฯลฯ 
                2.4.4 บันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู ้ ผู้สอนสามารถประเมินแผนการจัดการเรียนรู้   
โดยใช้บันทึกผลการใช้แผนฯ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 

ขั้นตอนในการท าแผนการจัดการเรียนรู้  การท าแผนการจัดการเรียนรู้  มีข้ันตอนดังนี้ 
1.  วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค และหน่วยการเรียนรู้ที่

สถานศึกษาจัดท าข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการเขียนรายละเอียดของแต่ละหัวข้อของแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ือน ามาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้โดยให้ครอบคลุม

พฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ เจตคติ และค่านิยม 
3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน

และท้องถิ่น 
4. วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผลโดยเลือกใช้วิธีการวัดผล  ประเมินผลให้สอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้  และสร้างแบบวัดประเมินผลให้ครอบคลุมเนื้อหาด้วย 
6. วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียนให้เหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2549) 
 

วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ /การจัดการเรียนรู้   
 ผู้สอนต้องวิเคราะห์จุดประสงค์และสาระการเรียนรู้เพ่ือออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ตามองค์ประกอบการเรียนรู้ต่อไปนี้  

2.1 ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  เป็นกระบวนการที่ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนดึงหรือ
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับสถานการณ์ใหม่   การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนี้ช่วยให้ผู้เรียนรวบรวมมวล
ประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วน าไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกัน   การจัดกิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่   การตั้งค าถาม   
การให้แก้ไขปัญหาด้วยความรู้เดิม   เป็นต้น 

2.2 มีกิจกรรมการสร้างความรู้ร่วมกัน    เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้เรียนได้คิด   วิเคราะห์  
สังเคราะห์และสร้างสรรค์มวลประสบการณ์   ข้อมูล  ความคิดเห็น ฯลฯ  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้   
หรือเกิดข้อสรุปของความรู้ใหม่  ตลอดจบตรวจสอบ  ปรับ/เปลี่ยนความคิดความเชื่อของตน การจัดกิจกรรม
ในขั้นนี้ได้แก่   การตั้งประเด็นให้ผู้เรียนได้คิด   และสะท้อนความคิด   ปรับเปลี่ยนความคิดอย่างลึกซึ้ง   จน
เกิดความเข้าใจชัดเจน  จนได้ข้อสรุปหรือความรู้ใหม่ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด 

2.3 กระบวนการเรียนรู้ความรู้จากครู  (ผ่านสื่อและแหล่งการเรียนรู้)   เป็นองค์ประกอบที่ที่ผู้เรียน
ได้รับข้อมูลความรู้   แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  ขั้นตอน  หรือข้อสรุปต่างๆ   โดยครูเป็นผู้จัดให้เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการสร้างความรู้ใหม่  และช่วยให้การเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่  การ
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ให้แนวคิด   ทฤษฎีหลักการ  ข้อมูลความรู้   ขั้นตอนทักษะ  ฯลฯ  ซึ่งท าได้หลายทางเช่น   บรรยาย  ดูวีดี
ทัศน์  อ่านเอกสาร   ใบความรู้  ต ารา   ฯลฯ 
  2.4 ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้  เป็นองค์ประกอบที่ท าให้ผู้เรียนได้น าความคิดรวบยอด
หรือข้อสรุปหรือความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนจากการเรียนไปประยุกต์หรือทดลองใช้   อาจกล่าวอีกทางหนึ่งว่า  เป็น
ผลส าเร็จของการเรียนรู้ในองค์ประกอบข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว   และในขั้นนี้เป็นขั้นที่สะท้อนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ว่า  มิใช่เพียงเรียนรู้เท่านั้นแต่เป็นกระบวนการที่ได้ใช้ความรู้ที่เรียน   ท าให้เกิดเป็นทักษะและ
เจตคติที่ดีต่อการเรียนตามมา  การจัดกิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่   การท าแผนภาพ   จัดนิทรรศการ   ท ารายงาน
สรุปสาระส าคัญ   ตารางวิเคราะห์   ฯลฯ 
  2.5 ออกแบบปฏิสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้  โดยเลือกใช้กระบวนการที่ 
หลากหลาย   เช่น กระบวนการกลุ่ม  ทั้งกลุ่มขนาดเล็ก  กลาง  และใหญ่   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ใน
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   จึงเป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มมากท่ีสุด   แทนการ
เรียนด้วยการฟังครูพูด  (บรรยาย)  มีผลงานวิจัยสนับสนุนว่าการเรียนเป็นกลุ่มมีผลดีต่อผู้เรียนคือ  ช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจริยธรรม   ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
   2.6 สื่อ  อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้     หมายถึง  การเตรียมสื่อต่างๆ   เช่น  ใบงาน   ใบความรู้   
สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์   แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ประกอบในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในคาบนั้นๆ   เช่น  กรณีศึกษา   
วีดิทัศน์   แถบเสียง   แผ่นโปร่งใส  Power   Point   สื่อบุคคล   นิทาน   เครื่องโสตทัศนูปกรณ์   กระดาษ   
ปากกา  สี  บัตรค า  บัตรความรู้   ใบงาน  หนังสือ   ต ารา   เอกสารอ้างอิง   ฯลฯ       
   2.7 การวัดและประเมินผล   หมายถึง   ออกแบบการประเมินผลและการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการ
ประเมินผล   ในที่นี้หมายถึงการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นรายคาบ    ได้แก่   การสังเกตความสนใจและ
การมีส่วนร่วม   การแสดงความคิดเห็นและการตรวจผลงาน   การใช้แบบทดสอบ   การท าแฟ้มสะสมงาน  
เป็นต้น  การจัดกิจกรรมในข้ันนี้ได้แก่   การน าผลงานมาติดที่ป้ายนิเทศ   การอ่านหนังสือเพ่ิมเติมนอกเวลา   
การท าแบบทดสอบ  ฯลฯ 
   จัดการเรียนรู้และบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  ผูส้อนสามารถประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้   โดยใช้บันทึกผลการใช้แผนฯ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 

กระบวนการการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นสาระที่เน้นกระบวนการท างานและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการออกแบบงานและการท างานอย่างมีกลยุทธ์โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานรวมทั้งการสร้าง
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต เพื่อให้สามารถด ารง
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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การแสวงหาความรู้ 
 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน รู้จักการคิดแบบสร้างสรรค์ แสดงหาข้อมูลความรู้ต่างๆ ด้วยการศึกษาค้นคว้า การ
รวบรวม การสังเกต การส ารวจ และการบันทึก จัดล าดับความคิดหรือจินตนาการอย่างเป็นขั้นตอน น าไปสู่
การวางแผน เกิดความคิด หาวิธีการแก้ปัญหา รู้จักสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือกและประเมินทางเลือก เพ่ือ
อธิบายและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ เป็นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหาและสนอง
ความต้องการอย่างสร้างสรรค์โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการหรือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิตและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์โดยค านึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจ 
ปลูกฝังกระบวนการท างาน 
 การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะในการท างานอย่างมีระบบ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งทางด้านการด ารงชีวิตและครอบครัวการออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ด้านการประกอบอาชีพ 
การลงมือปฏิบัติจริง 
 การฝึกฝนทักษะการท างาน มุ่งเน้นการท างานในชีวิตประจ าวัน เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม ที่ว่าด้วยงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และงานด้านเทคโนโลยีต่าง 
ฝึกวิธีการท างานด้วยตนเอง ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนท างาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผล
การท างาน ทั้งท างานเป็นรายบุคคลและท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้เด็กสามารถท างานได้บรรลุเป้าหมาย และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีวิธีการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
1.) ระยะเวลาด าเนินการ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มี
ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่ตลอดปีการศึกษา 
2.) แผนการปฏิบัติงาน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีแผนการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 2. กิจกรรมงานสู่อาชีพ 
 3. กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงงาน 
 5. กิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
 6. กิจกรรมนิเทศการสอน 
3.) วิธีการด าเนินงาน 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีวิธีการ
ด าเนินงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
1. 
 
 
 

 

ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
1.1 เสนอข้ออนุมัติต่อผู้บริหาร 
1.2 ฝึกซ้อมตามรายการเข้าแข่งขัน 
1.3 ก าหนด วัน เวลา การแข่งขัน 
1.4 ท าการแข่งขัน 
1.5 ประเมินและสรุปผล 
1.6 รายงานผล 

 
ปีการศึกษา 2558 
มิ.ย. – ส.ค. 2558 

 
 
 
 
 

 
นางอุไรวรรณ   ธนูศร 
นายสมบัติ   พิมพ์จันทร์และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมงานสู่อาชีพ(ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  4 – ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  3) 

 3.1  เสนอข้ออนุมัติต่อผู้บริหาร 
 3.2  เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
 3.3  ก าหนด วัน เวลา  
 3.4  เข้ารับการฝึกอาชีพ 
 3.5  ประเมินและสรุปผล 
 3.6  รายงานผล 

ปีการศึกษา2558 
ม.ค. – ก.พ. 2559 

 
 
 
 

นางอุไรวรรณ   ธนูศร  
นางสาวนิภาพร  ปานนอก 
นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว 
นางสาวรพีพร  พรลุชะ 
 
 
 
 
  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
       4.1  ส ารวจความรู้ความสามารถ
ของการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
      4.2  เชิญวิทยากรมาบรรยายให้
ความรู้เพิ่มเติมให้กับครูกลุ่มสระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี               
      4.3  ครูด าเนินการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนตามข้ันตอน 
      4.4  จัดการนิเทศติดตามงานวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู 
      4.5  รวบรวมผลการวิจัยในชั้นเรียน
ของครู  ประเมินผลงานเสนอผู้บริหาร 
     4.6  รวบรวมและสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 
     4.7  รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนิภาพร  ปานนอก 
นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วย
โครงงาน 
    5.1  เสนอข้ออนุมัติต่อผู้บริหาร 
    5.2  ประชุมคระกรรมการกลุ่มสาระ 
    5.3  ก าหนด วัน เวลา การด าเนินการ 
    5.4  ประเมินและสรุปผล 
    5.5  รายงานผล  

ตลอดปีการศึกษา 
2558 

 
 
 
 

นางสาวนิภาพร  ปานนอก 
นางสาวปิยะนุช  ทองทั่วว 
นายประชาสันต์  ส าเรียนรัมย์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5 กิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
    6.1   เสนอข้ออนุมัติต่อผู้บริหาร 
    6.2   ประชุมคระกรรมการกลุ่มสาระ 
    6.3   ก าหนด  วัน  เวลา  การ
ด าเนินการ 
    6.4   ประเมินและสรุปผล 
    6.5   รายงานผล  

ตลอดปีการศึกษา 
2558 

 

นายกิตติศักดิ์  ศรจันทร์ 
นายเทพตรีชา  ศรีคุณ 
นายประชาสันต์  ส าเรียนรัมย์ 
นายสุพจน์  มูลรังสี 

6 กิจกรรมนิเทศการสอน 
6.1  เสนออนุมัติต่อผู้บริหาร 
6.2  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 
6.3  ก าหนด วัน เวลา การด าเนินการ 
6.4  ประเมินและสรุปผล 

ตลอดปีการศึกษา 
2558 

 

นางอุไรวรรณ   ธนูศร  
นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 

 

การด าเนินการ  (Do:D) 
กิจกรรมการแข่งขันทางทักษะวิชาการ 
   1.1   ส ารวจนักเรียนที่เข้าแข่งขันทุก
รายการ 
   1.2   หลักฐานการร่วมแข่งขันทักษะ 
   1.3   รวบรวมผลการแข่งขัน สรุปผล 
   1.4   รายงานผลการแข่งขัน 

ปีการศึกษา2558 
มิ.ย. – ส.ค. 2558 

 
 
 

นางอุไรวรรณ  ธนูศร 
นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
  
 

 

กิจกรรมโครงงานสู่อาชีพ(ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  4 – ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี  3 ) 
   3.1   ประชุมชี้แจงและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
   3.2   นัดหมายครูประจ าชั้นที่จะน าเสนอ
โครงงานอาชีพ 
   3.3   น าเสนอหัวหน้าฝ่ายวิชาการและ
ผู้บริหารตามล าดับขั้นตอน 
   3.4   ด าเนินการตามวันและเวลาที่ก าหนด 
   3.5   สรุปผลและจัดท ารายงาน 

ปีการศึกษา2558 
ม.ค. – ก.พ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 

นางอุไรวรรณ   ธนูศร  
นางสาวนิภาพร  ปานนอก 
นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว 
นางสาวรพีพร  พรลุชะ 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

 
 

 กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      4.1   ส ารวจความรู้ความสามารถของ
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
      4.2   เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้
เพ่ิมเติมให้กับครูกลุ่มสระการเรียนรู้การงาน
และเทคโนโลยี 
      4.3   ครูด าเนินการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน
ตมข้ันตอน 
     4.4   จัดการนิเทศติดตามงานวิจัยในชั้น
เรียนของครู 
     4.5   รวบรวมและสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 
     4.6   รายงานผลการด าเนินงาน  
     4.7   รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
2558 

 
 

นางสาวนิภาพร  ปานนอก 
นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4 
 
 
 
 
 

 
 

 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วย
โครงงาน 
     5.1   ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
     5.2   เชิญวิทยากรบรรยายการจัดท า
โครงงาน 
     5.3   ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยโครงงาน 
     5.4   รวบรวมผลงานโครงงานแต่ละชั้น
เรียน 
     5.5   รวบรวมและสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 
     5.6   รายงานผลการด าเนินงาน  

ตลอดปีการศึกษา 
2558 

 
 
 
 
 

นางสาวนิภาพร  ปานนอก 
นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว 
นายประชาสันต์  ส าเรียนรัมย์ 
 
 
 
 
 

5 กิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้
แหล่ง 
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
     6.1  ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
     6.2  จัดท าคู่มือแหล่งการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
     6.3  จัดท าตารางแต่ละชั้นแต่ละภาค
เรียนการใช้แหล่งการ เรียนรู้ในการเรียนการ
สอน 
     6.4  รวบรวมตารางแต่ละระดับชั้น 
     6.5  รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน 
     6.6  รายงานผลการด าเนินงาน   

ตลอดปีการศึกษา 
2558 

นายกิตติศักดิ์  ศรจันทร์ 
นายเทพตรีชา  ศรีคุณ 
นายประชาสันต์  ส าเรียนรัมย์ 
นายสุพจน์  มูลรังสี 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6 กิจกรรมนิเทศการสอน 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
6.2 จัดท าแบบประเมินการนิเทศ 
6.3 ด าเนินการนิเทศ 
6.4 รวบรวมและสรุปผล 
6.5 รายงานผลการด าเนินการ 

ตลอดปีการศึกษา 
2558 

นางอุไรวรรณ ธนูศร 
นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 

 
1 

 
 

ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

- ตารางการแข่งขันแต่ละรายการ 

- บันทึกผลการแข่งขัน 

- สรุปผลการแข่งขันตลอดปี 

22 – 23  สิงหาคม  2558 
 
 
 

2 
 
 
 

กิจกรรมโครงงานสู่อาชีพ(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  
4 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3) 

-  ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

มกราคม 2559 – กุมภาพันธ์   2559 

3 
 

 

กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

- วิจัยในชั้นเรียน  1  เรื่อง  : ปี   

- บันทึกการส่งวิจัย 

ตลอดปีการศึกษา 2558 
 

4 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน 

- โครงงาน 1 ชิ้น :  คน 

- บันทึกการรายงานการสอนโครงงานและ
ผลงาน 

ตลอดปีการศึกษา 2558 
 

5 
 
 
 

กิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก 

- คู่มือแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

- ตาราการใช้แหล่งเรียนรู้แต่ละชั้น 

ตลอดปีการศึกษา 2558 
 
 

6 กิจกรรมนิเทศการสอน 
- สรุปการนิเทศการสอนของครู 
- รายงานสรุปผลการด าเนินการและแนวทางในการ
ปรับปรุง 

ตลอดปีการศึกษา 2558 
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การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 80 - ส่งแผนการเรียนรู้ 
- ประเมินแผนการเรียนรู้ 

แบบบันทึกการส่งแผน 
แบบประเมินแผน 

2. ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีได้รับการนิเทศการสอน มี
คะแนนเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 80 - นิเทศการสอนอย่างน้อยคน
ละ 1 ครั้งต่อปี 

ตารางการนิเทศ 
แบบนิเทศภายใน 

3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 - ใช้วิธีการสอบถาม สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

4. ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีใช้วิจัยในชั้นเรียนในการ
แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน 

ร้อยละ 80 - ติดตามการท าวิจัยในชั้น
เรียน 

แบบบันทึกการส่งวิจัยใน
ชั้นเรียน 

5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ร้อยละ 80 - แบบทดสอบกลางภาค 
ปลายภาค 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ได้ระดับผลการเรียน 3 
ขึ้นไป 

6. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขัน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งระดับ
จังหวัด ระดับภาค  
 
 
 

ระดับจังหวัด 
ระดับภาค  

- ผลการแข่งขันทักษะ
ทางด้านการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

แบบรายงานการแข่งขัน
ประจ าปีการศึกษา 
2558 
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4.) การประเมินกิจกรรม / โครงการ 
 ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีได้ด าเนินการดังนี้ 
 4.1 เครื่องมือที่ใช้ 
  4.1.1 แบบบันทึกการส่งงาน 
  4.1.2 แบบนิเทศการสอน 
  4.1.3 แบบสรุปการแข่งขัน 
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรได้แก่ นักเรียนจ านวน.................คน   ครูจ านวน....................คน 
  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนจ านวน...................คน  ครูจ านวน..................คน 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
  4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ คือใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอในตารางประกอบพรรณนางาน  
  4.3.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากกลุ่มประชากร มีสูตรดังนี้ 
   1. ค่าร้อยละ (Percentane) 

    P = 
 

 
 × 100 

   เมื่อ  P แทน  ร้อยละ 
    F แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
   2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 

     ̅= 
  

 
  

เมื่อ   ̅  แทน  ค่าเฉลี่ย 

        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N  แทน จ านวนคนในกลุ่ม 
   3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    S.D = √
     ( )

 (   )

 

เมื่อ  S.D แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

         แทน ผลรวมของก าลังสองของคะแนนแต่ละตัว 
    N  แทน จ านวนคนในกลุ่ม 

2 



21 
 

     
    ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 

4. เกณฑ์ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
    90 – 100   ระดับดีมาก 
    85 – 90  ระดับดี 
    84 – 80  ระดับพอใช้ 
    79 – 50  ปรับปรุง 
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บทที่ 4 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

  

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2558 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการ ดังนี้  
1. ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนครูที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับชั้น จ านวน จ านวนที่ส่ง คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 1 100 เป็นแผนการจัดการ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1 1 100 เรียนรู้ที่บูรณาการ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1 1 100 คุณค่าพระวรสาร 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1 1 100  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 100  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 100  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 1 1 100  

รวม 9 9 100  

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกคน  
 

ตารางท่ี  2  การประเมินความพึงพอใจในรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ประจ าปีการศึกษา  2558   

ประเด็นการประเมิน  ̅ S.D ระดับคุณภาพ 

1. รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 4.50 0.25 มากที่สุด 

2. สาระส าคัญ 4.44 0.17 มาก 
3. จุดประสงค์ 4.42 0.18 มาก 

4. เนื้อหา 4.48 0.34 มาก 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 4.44 0.12 มาก 
6. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.48 0.18 มาก 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล 4.44 0.24 มาก 
รวม 4.45 0.09 มาก 

 



23 
 

   จากตารางท่ี  2  พบว่า  การประเมินความพึงพอใจในรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก   ̅      45  ,          09   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ครูมีความพึงพอใจในรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก  6  ข้อ  พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  1  ข้อ   โดยข้อที่ระบุว่า  รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้มี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่ง   ̅     .50 ,              รองลงมาคือ  ด้านเนื้อหา สื่อการเรียน

การสอน     ̅      48  ,          34   สว่นข้อที่คุณครูมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุคือ  
จุดประสงค์     ̅         ,          18   
  
ตารางท่ี  3  ตารางแสดงจ านวนครูและบุคลากรที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ ปีการศึกษา  2558   
 

ชั้น 
จ านวน

ครู 

จ านวน
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ 
จ านวนที่ผ่านเกณฑ ์

ปรับ
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

1. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 1 1 91.67 - - - 91.67 

2. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 1 1 91.67 - - - 91.67 

3. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 1 1 89.17 - - 89.17 - 

4. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 1 1 89.17 - - 89.17 - 

5. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 1 1 87.50 - -- 87.50 - 

6. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 1 1 90.00 - - 90.00 - 

7. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 1 1 87.50 - - 87.50 - 

รวม 9 9 - - - 7 2 

เฉลี่ย   89.07 - - 77.77 22.22 
 

  จากตารางที่  3  พบว่า  จ านวนครูและบุคลากรที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา  
2558  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  89.07  เมื่อ
พิจารณาจากจ านวน ครู 9 คน พบว่า จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพดีมากกับดี มีจ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ  99.99 
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3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับการนิเทศการสอน 
ตารางท่ี 4 แสดงการประเมินนิเทศการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายการ จ านวนครู จ านวนครูที่ได้รับการ
นิเทศ 

ร้อยละ ผลการนิเทศการสอน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 1 84.00  1   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1 1 84.00  1   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1 1 97.33    1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1 1 88.00   1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 93.33    1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 81.33   1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 1 84.00  1   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1 1 90.67   1  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 1 82.67  1   
รวม 9 9 -  4 3 2 

เฉลี่ย 100 100 87.26  44.44 33.33 22.22 

 จากตารางที่  4  พบว่าการประเมินนิเทศการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ ร้อยละ 44.44 เกณฑ์ระดับดีร้อยละ 33.33 เกณฑ์ดีมากร้อยละ22.22 
รวมเกณฑ์ดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 55.55 
 
4. ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีใช้วิจัยในชั้นเรียนในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่จัดท าวิจัยในการเรียนการสอน 

ระดับชั้น จ านวนครู จ านวน ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 1 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1 1 100 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1 1 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1 1 100 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 3 3 100 
รวม 9 9 - 

เฉลี่ย - - 100 

 จากตารางที่ 5 พบว่าครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
ครบร้อยละ 100 
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ตารางท่ี 6 แสดงรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน 
ชั้น รายชื่องานวิจัย ผู้จัดท า ลักษณะวิจัย 
ป.1 การแยกวัสดุและเศษวัสด ุ นางวงจันทร์ จันศิริ  

การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวฉัตรแก้ว เปกรัมย ์  

ป.2 การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรส์ าหรับเด็ก
อ่อนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี2 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
ที่สร้างขึ้น 

นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว  

ป.3 การใช้เกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปญัหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของ
นักเรียนช้ัน ป.3 

นางปรีญารินท์  ภักดีหิรญัวงศ์  

ป.4 การพัฒนาทักษะการพิมพ์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 โดยใช้เกมสฝ์ึกพิมพ์  

นางสาวรพีพร พรลุชะ  

ป.5 การน าเศษวัสดุในโรงเรียนประดิษฐ์ของใช้ นางอุไรวรรณ ธนูศร  
 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันป.5 
นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว  

ป.6 การพัฒนาความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กเรียนอ่อน นายกิตติศักดิ์  ศรีจันทร ์  
ม.1 การประดิษฐ์ของใช้และของประดบัตกแต่ง นางละมัย  ปิจจะโรง  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นายสมบตัิ  พิมพ์จันทร ์  

ม.2 การแก้ปัญหานักเรียนไม่เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เป็นระเบียบ นายสมบตัิ  พิมพ์จันทร ์  
ม.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอมพิวเตอร์ นายสุพจน์  มูลรังษี  

 จากตารางที่ 6 พบว่า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียนใน
รูปแบบการส่งเสริมการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีจ านวน 9 คน 
 
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีระดับเกรด 3 ข้ึนไป 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

เกรด 
3 

เกรด 3.5 เกรด 
 4 

คิดเป็นร้อยละ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 333 1.20 15.61 81.38 98.19 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 328 4.57 23.47 71.03 99.07 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 350 1.71 8.00 88.28 97.99 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 380 1.05 18.68 78.68 98.41 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 387 8.52 18.86 62.79 90.17 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 402 7.96 17.41 72.38 97.75 

รวม 2180 - - - 96.93 
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ตารางท่ี 8 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

เกรด 
3 

เกรด 
3.5 

เกรด  
4 

คิดเป็นร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1 130 6.92 40.00 50.00 96.92 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1 123 7.31 28.45 62.60 98.36 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1 126 9.52 22.22 60.31 92.05 

รวม 379 - - - 95.77 
 
ตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

เกรด 
3 

เกรด 
3.5 

เกรด  
4 

คิดเป็นร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2 129 28.68 27.90 6.97 63.55 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2 123 24.39 27.64 22.76 74.79 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2 126 6.34 28.57 51.58 86.49 
รวม 378 - - - 74.94 
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7. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ชมรม) โดยโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมที่หลากหลาย 
 1. กิจกรรมชมรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558  
  กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้น
ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของนักเรียน เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนและผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนี้ 
ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนนักเรียนในชมรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 

ที ่ รายการ จ านวนนักเรียนใน
ชมรม 

คิดเป็นร้อยละ 

1 ชมรมคอมพิวเตอร์ 150 9.76 
2 ชมรมเกษตรเพ่ือชีวิต 50 3.25 

3 ชมรมงานประดิษฐ์ 50 3.25 
4 ชมรมอาหารไทย – ขนมไทย 50 3.25 

รวม 300 - 

เฉลี่ย - 19.52 
 

จากตารางที่ 22 พบว่ามีนักเรียนในชมรมจ านวน 300 คน โดยแยกเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
มีจ านวนนักเรียนในชมรมคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ 9.76 ชมรมเกษตรเพ่ือชีวิต คิดเป็นร้อยละ 3.25  ชมรม
งานประดิษฐ์ คิดเป็นร้อยละ 3.25 ชมรมอาหารไทย – ขนมไทย คิดเป็นร้อยละ 3.25 
 
8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค  
 จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยีในปีการศึกษา 2558 ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  
ระดับจังหวัด 

1. การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับจังหวัด ระดับประถมวันที่ 7-9 ตุลาคม 
2558 ระดับมัธยม 27-29 ตุลาคม 2558 

1.1 การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น 
- ระดับชั้น ป.4-6 ได้ระดับเหรียญทอง 

1.2 โครงงานอาชีพ 
- ระดับชั้น ป.4-6 ได้ระดับเหรียญทอง 

1.3 การแปรรูปอาหาร 
- ระดับชั้น ป.4-6 ได้ระดับเหรียญทอง 
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1.4 การท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง 
- ระดับชั้น ป.4-6 ได้ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 

1.5 การท าอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนมไทย) 
- ระดับชั้น ป.4-6 ไดร้ะดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 

1.6 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
- ระดับชั้น ป.1-3 ได้ระดับเหรียญทอง 

1.7 การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
- ระดับชั้น ป.1-3 ได้ระดับเหรียญทอง 

1.8 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 
- ระดับชั้น ป.4-6 ได้ระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับ๑ 

1.9 การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
- ระดับชั้น ป.4-6 ได้ระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับ๑ 

1.10 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
- ระดับชั้น ป.4-6 ได้ระดับเหรียญทอง 

1.11 การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น 
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทอง 

1.12 การแปรรูปอาหาร 
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทอง 

1.13 การท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง 
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 

1.14 การท าอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนมไทย) 
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 

1.15 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทอง 

1.16 การสร้าง Webpage ประเภท Tex Editor 
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทอง 

1.16 การสร้าง การ์ตูนแอนิเมชั่น 2D 
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทอง 

1.17 การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทอง 
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ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ 
 1.1 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ระดับชั้น ป.4-6 ได้เหรียญทองแดง จาก

คอมพิวเตอร์  
 1.2 การใช้โปรแกรมน าเสนอ ระดับชั้น ป.4-6 จากคอมพิวเตอร์ ได้รับเหรียญเงิน จาก 

คอมพิวเตอร์ 
1.3 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้เหรียญทอง 

จากคอมพิวเตอร์ 
  1.4 การท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 จากการงานอาชีพ 
  1.5 การท าอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนมไทย) จากการงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 การด าเนินงานกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 มีผลดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์  

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีมีแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

√  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในปีการศึกษา 2558 ได้ส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 2558 และ
ได้รับการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2 เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีได้รับการนิเทศการ
สอน มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 

 √ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีได้รับการนิเทศการสอนครบทั้ง 9 
คน และใช้รับการประเมินคุณภาพการสอนทั้ง 
9 คน 

3 เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีใช้วิจัยในชั้นเรียนใน
การแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน 
 
 

√  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีได้ใช้นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน
เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ครบทั้ง 9 
คน 

4 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเป็นตามเกณฑ์  
 
 

 √ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในระดับประถมผ่านเกณฑ์
ส่วนในระดับมัธยมศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไข
และปรับปรุงการสอนต่อไป 
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ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

5 เพ่ือนักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
 
 
 

√  นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีโดยการจัดให้มีการจัด
อบรมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะ
ทางด้านงานอาชีพและเทคโนโลยีให้กับนักเรียน 

6 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
แข่งขันการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีทั้งระดับจังหวัด ระดับ
ภาค  
 
 
 

√  นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าแข่งขันทักษะ
ทางการงานอาชีพและเทคโนโลยีทั้งระดับ
โรงเรียน จังหวัด ภาค  
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2. สรุปผลการด าเนินการตามเป้าหมาย 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
 
1 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้           การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี มีแผนการ 
จดัการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

√  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 89.07 

2 ร้อยละ 80 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับ
การนิเทศการสอนและมีผลการ
นิเทศการสอน 

 √ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ได้รับการนิเทศการสอนและมี
ผลการนิเทศการสอน คิดเป็นร้อยละ 55.55 
 

3 ร้อยละ 80 ครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี แก้ปัญหาชั้น
เรียนโดยใช้การวิจัยในชั้น 

√  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
แก้ปัญหาชั้นเรียนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100 

4 นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 

 √ นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คิด
เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละดังนี้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 
6 คิดเป็นร้อยละ 92.78 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
เทอมที่ 1 ร้อยละ 59.36  3 เทอมที่ 2 ร้อย
ละ 69.02 เฉลี่ยรวม 73.72 
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ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
1 

เชิงคุณภาพ 
ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

√  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีได้จัดท าแผนการเรียนรู้ที่ให้
นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
เน้นการไตร่ตรองสามารถน าแผนไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

2 ครูสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

√  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การใช้วิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนานักเรียน
และแก้ปัญหาการเรียนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีท าให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีทุกคนมีคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น 
 
 
 

 √ จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
ยังไม่ดีเท่าทีควร ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้มาตรฐาน 
 
 
 

 √ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในระดับประถม
เป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน ส่วน
มัธยมศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เมื่อเฉลี่ย
รวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนั้น
ระดับมัธยมยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
เรียนการสอนอีกมาก  

5 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

√  จากการที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่
หลากหลายท าให้นักเรียนสามารถมี
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ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั้งระดับจังหวัด และ
เป็นตัวแทนเข้าร่วมระดับภาค  

 
3. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 45,320 บาท 
 งบประมาณท่ีจ่ายจริง 45,320 บาท 
  
4. จุดเด่น / จุดควรพัฒนา 
จุดเด่นของกิจกรรม / โครงการ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 พบว่า 
มีลักษณะเด่น ดังนี้ 
 1. ด้านครูผู้สอนเป็นการพัฒนาโดยกลุ่มสาระท าให้กิจกรรมที่จัดสามารถพัฒนาครูให้ตรงกับสาระการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ด้านนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนสามารถน าไปใช้ชีวิตประจ าวัน
ได้ 
จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรม / โครงการ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 พบว่า
จุดที่ควรพัฒนาควรจัดให้มีการส่งเสริมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของนักเรียนและ
ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการสอนมากขึ้น นอกจากนี้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่านักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยังมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.72 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม / โครงการ 
 1. ในปีการศึกษา 2559 ควรจัดให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายในการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
 2. ในปีการศึกษา 2559 การนิเทศการสอนนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการนิเทศการ
สอนให้ครูได้เตรียมการสอนครั้งที่ 2 เป็นการนิเทศเพ่ือวัดคุณภาพ 
 3. ในปีการศึกษา 2559 ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะมัธยมศึกษา 


