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ชื่อโครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 1ข้อที่ 1.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่  2.5 
ผู้รับผิดชอบ  :  1. นางสาวสภุาวดี  อุปพงษ์  2. นางเพ็ญศิริ วงศ์นรา 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา 2565 
สถานที ่  :  ห้องคหกรรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  31,500  บาท 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล 
            การเรียนการสอนวิชาคหกรรมเป็นรายวิชาพ้ืนฐานอาชีพวิชาสาระเพ่ิมเติมที่มีนักเรียนต้องเรียนรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องมีวัสดุฝึกในรายวิชาที่เรียนและฝึกความพร้อมในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการตลอดจนช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะความช านาญโดยน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีวัสดุฝึกเพียงพอในการเรียนการสอนวิชาคหกรรม  

              2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและปลอดภัยในการท างาน 
              3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงชึ้น  

3.เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   
              - นักเรียนมีวัสดุฝึกท่ีมีประสิทธิภาพนักเรียนร้อยละ 95 มีวัสดุฝึกเพียงพอในการเรียนวิชาคหกรรม 
 ด้านคุณภาพ 
              -  นักเรียนมีวัสดุฝึกท่ีมีประสิทธิภาพ  
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4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 
กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
จัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฎิบัติ 
 
กิจกรรมที่ 2 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

1.เพื่อให้มีวัสดุในการเรียนการสอน
ฝึกทักษะและให้นักเรียนเกิดความ
ช านาญ 
1.เพื่อให้บุคลากรงานคหกรรมมี
วัสดุส านักงานใช้ในการเรียนการ
สอน 

1.ร้อยละของนักเรียนมีวัสดุ
ฝึกภาคปฏิบัติและได้ชิ้นงาน
หลากหลาย 
1.ร้อยละของบุคลากรงานค
หกรรมมีวัสดุเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

95 

 

95 

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 

        1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
        2. จัดท าโครงการ 
        3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
        4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
        5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
        6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
        7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
        8. สรุปและรายงานผล 
6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.

2566 
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุภาคปฏิบัต ิ             
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงาน 
 

           

 2. จัดท าโครงการ             
 3.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
 4.แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน             
 5.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
 6. ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้      
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน             
 8.สรุปและรายงานผล             
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7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น 31,500 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 31,500 บาท 
                     - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
  - อ่ืนๆ    -   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ์ 

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 
งบ

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่1 จัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฎิบัติ  
1 สก๊อตไบร์ท 330       330 
2 มีด (10 ด้าม) 1,200       1,200 
3 ซอสหอยนางรม (2 ขวด) 130       130 
4 รสดี 75 กรัม (3 ซอง) 115       115 
5 น้ าปลาร้าขวด (2 ขวด) 100       100 
6 น้ ามะขามเปียก 300 กรัม 50       50 
7 กระปุกใส่เครื่องปรุง 105       105 
 รวม 2,030    /   2,030 
 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน         
1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  20,000      20,000 
2 เครื่องพิมพ์แบบเติมหมึก  5,000      5,000 
3 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  1,500      1500 
4 กาวลาเท็กซ์ 150       150 
5 กระดาษพิมพ์สีท าปก (3 สี) 240       240 
6 กรรไกร 8 นิ้ว (5 อัน) 400       400 
7 แม็ก เบอร์ 10 (3 ตัว) 250       250 
8 ลูกแม็ก เบอร์ 10  60       60 
9 แม็กเครื่องยิงบอร์ด TGA 1,750       1,750 
10 ลูกแม็กเครื่องยิงบอร์ด (2 กล่อง) 120       120 
 รวม 2,970 26,500   /   3,470 

รวมทั้งสิ้น 31,500 
 
8.สถานที่ด าเนินการ : ห้องคหกรรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวสุภาวดี  อุปพงษ์  2. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา  
10.บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
Check (C)          
11.การประเมินผล : แบบสอบถาม  / สัมภาษณ์ / ผลงานนักเรียน 
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Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  12.1 ผลลัพธ์   

   1. นักเรียนเกิดทักษะและความช านาญโดยน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  12.2 ผลผลิต    
        1. ได้วัสดุฝึกภาคปฏิบัติจ านวน 7 รายการ 
        2. ได้วัสดุส านักงานจ านวน  10 รายการ 
  12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
        1. นักเรียนเกิดทักษะ ความช านาญในวิชาคหกรรมส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

13.  งบอุดหนุนรายหัว   งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   (นางสาวสุภาวดี  อุปพงษ์) 
คร ู

   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางปัญจพร แสนภูวา) 
 

(นางฐปนีย์นารี) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

    
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,4,7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายวินัย พรหมโคตร 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 12,900 บาท 
ลักษณะโครงการ :โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล: 
 การเรียนกรสอนรายวิชาชีพเน้นการปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์ส าหรับการฝึกปฏิบัติ
เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะในด้านต่างๆและมีจ านวนที่พอเหมาะกับจ านวนนักเรียนและการเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์สมัยใหม่เพ่ือให้นักเรียนได้ดูและสืบค้นข้อมูลต่างๆในโลกมี
อินเตอร์เน็ตพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ให้ครูผู้สอนส าหรับการเรียนการสอนแบบไร้พรมแดนและตามสมัย เพ่ือให้
นักเรียนสนใจในการเรียนท าให้ผลการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผล 
2.  วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือให้ได้อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติของนักเรียนที่เรียน 
 2.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย 
 3. เพ่ือให้นักเรียนรักและสนุกกับการเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรายวิชาชีพ 
 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในรายวิชาชีพสูงขึ้น 
 5. อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนสวยงาม 
          6.  มีตู้เก็บเอกสารและผลงานนักเรียนไว้ใช้งาน 1 ตู้ 
3.  เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   
 1. ได้เครื่องมืออุปกรณ์  11 รายการและตู้เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ 1 หลัง 
 2.  อาคารสิ่งแวดล้อมรอบห้องเรียนการงานอาชีพ และอ่ืนๆ สวยงามร่มรื่น 
 3.  นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพ 95 เปอร์เซ็นต์ มีเครื่องอุปกรณ์เพียงพอต่อการฝึก 
ปฏิบัติงาน 
 ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนที่เรียนในรายวิชาการงานอาชีพ 95 เปอร์เซ็นต์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. นักเรียนที่เรียนในรายวิชาการงานอาชีพ 95 เปอร์เซ็นต์มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนในรายวิชา 
 3. นักเรียนได้รู้จากโลกอินเตอร์เน็ตสามารถประยุกต์กับการเรียนการสอนสู่การน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การงานอาชีพและรายวิชา
เพ่ิมเติมในปีการศึกษา 2565. 
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท า
ที่เก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับ
การเรียนการสอนและโชว์
ตัวอย่างผลงานนักเรียน 

1.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในรายวิชาที่
เรียน 
2.เพื่อให้ได้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ 
3.เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีกับนักเรียนในการ
เรียน 
4.สืบค้นและใช้อินเตอร์ในการเรียนการ
สอน และจัดท าป้ายนิเทศต่างๆ 
5.ใด้ตู้เก็บอุปกรณ์ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
-ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนในรายวิชา
การงานอาชีพ 
- เครื่องมือ อุปกรณ์จัดเก็บ
เป็นระเบียบ ไม่สูญหาย 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในโครงการที่วางไว้ โดยการส ารวจความต้องการรายวิชาที่เปิด
สอนพร้อมความต้องการวัสดุส าหรับการเรียนการสอน  เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญมี
ประสิทธิภาพ  สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปรายงานผล 
6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ก.พ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงาน 

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน     
           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานใน
โครงการที่วางไว้ 

 
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ก.พ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
8 สรุปรายงานผล             

 

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น 12,900 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว  12,900 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประ 
มาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
เรียนการสอน 
1.1แกลบด า (10 กระสอบ) 

  600 600  600 

 1.2ปุ๋ยคอก (40 กระสอบ        2,000 2,000  2,000 
 1.3ปุ๋ยยูเรีย (1 กระสอบ)   1,500 1,500  1,500 
 1.4เมล็ดดอกไม้    1,000 1,000  1,000 
 1.5กาบมะพร้าว  5 กระสอบ      500             500  500 
 1.6บัวรดน้ า   400    400        400 
 1.7ปุ๋ยเกล็ด          400    400      400 
 1.8หน้าดิน (ส าหรับผสมดินปลูก)   500 500  500 
 1.9 หมีกปรินท์   2,000 2,000  2,000 
 1.10  สียอมไม้   300 300  300 
 1.11 แลคเกอร์เคลือบเงา   700 700  700 
2 จัดท าตู้เก็บเครื่องมืออุปกรณ์

ขนาด  60 X 300 X 70  ซ.ม.มี
ฝาปิด 

  3,000 3,000  3,000 

รวม (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าพันร้อยบาทถ้วน)    12,900 
 
 ** หมายเหตุ  
8.สถานที่ด าเนินการ : .โรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ : .นายวินัย พรหมโคตร 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ / ฝ่าย-งาน ทุกงาน 
Check (C) 
11.การประเมินผล : ตรวจสอบจากสภาพจริง    สังเกต  สอบถาม 
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Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
 1. นักเรียนมีความสนุกและมีความสุขกับการเรียน 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขและสนุกในการจัดการเรียนการสอน 
                    3. ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาชีพที่เปิดสอนสูงขึ้น 
                    4. เครื่องมืออุปกรณ์จัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกิดการสูญหาย 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนร้อยละ95 มีผลการเรียนผ่านการประเมินในรายวิชาชีพที่เปิดสอน 
  2.  ท าให้นักเรียนที่เรียนในรายวิชาชีพสามารถสืบค้นและมีเจตคติที่ดีในการเรียน 
  3.  บุคลากรทางการศึกษาทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อม ร่มรื่น  สะอาดและสวยงาม 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  1.  พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     2.นักเรียนมีความสนใจต้องการเรียนในรายวิชาชีพ 
                     3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและเป็นแบบอย่างในเรื่องสถานที่และสภาพแวดล้อม 
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13. งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
(นายวินัย พรหมโคตร) 

 ต าแหน่ง  ครูช านาญพิเศษ                              
  
 
             ผู้เห็นชอบโครงการ                                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
         ( นางปัญจพร แสนภูวา )                                                  (ดร.ฐปนีย์ นารี) 
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
        เห็นควรอนุมัติ                                                          เห็นควรอนุมัติ 
 
   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
 

           อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ................................................ 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาห้องเรียนพันธมิตร PIM 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางณัฏฐมน  วงศ์วันดี 
ระยะเวลา : 1พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :ห้องเรียนธุรการการค้าสมัยใหม่PIM 
งบประมาณ :  57,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล : 
การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความสามารถ 

คุณธรรม  จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะ 
ศึกษาในห้องเรียนหรือในโรงเรียนแล้วการน านักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้เห็นและลงมือปฏิบัติจริง ได้รู้จักสังเกต และ
สอบถาม 
 ในการบริหารจัดการทุกๆด้าน จ าเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์  ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
เพียงพอกับนักหเรียนห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่PIM  ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น   
 
2.วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
 3.  เพื่อจัดห้องและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักเรียน 
 4.  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวัสดุตรงตามการเรียนรู้ 
 5.  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 
3.  เป้าหมาย :  
 ด้านปริมาณ   
 1.  นักเรียนร้อยละ 90 ได้ไปศึกษานอกสถานที่เกิดการเรียนรู้จากการไปศึกษานอกสถานที่ 
 2.  มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริการจัดการห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่PIM อย่างเพียงพอ ร้อยละ 90 
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ด้านคุณภาพ 

 1.  นักเรียนได้รับความรู้จากการไปศึกษานอกสถานที่  
2.  ครู และนักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่PIM

 4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 
กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(เกณฑ์) 
กิจกรรมที่ 1 
ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
PIM 

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้
ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 

-ร้อยละของนักเรียนที่ได้ไปศึกษานอก
สถานที่ 
-ร้อยละของนักเรียนที่เกิดการเรียนรู้
จากการไปศึกษานอกสถานที่ 

 

กิจกรรมที่  2 
ห้องเรียนน่าอยู่
น่าเรียน 

จัดห้องและสถานที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนได้กับความต้องการ
ของครูและนักเรียน  สนับสนุน
การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นักเรียนมี
สุขภาพกายและจิตที่ดี 
 

จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อนักเรียนห้องเรียนธุรกิจการค้า
สมัยใหม่PIM 

 

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
     - จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ / ตรวจรับ และน าไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ : 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 กิจกรรมที่ 1 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียบนรู้PIM 

 
           

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

 ⁄ 
          

2 จัดท าโครงการ  ⁄           

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 ⁄ 
          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ⁄           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  ⁄           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว้- จัดซื้อตามระเบียบ
พัสดุ / ตรวจรับ และน าไปใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            ⁄ 

8 สรุปและรายงานผล            ⁄ 

 กิจกรรมที่  2 
ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน 

 
           

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

 ⁄ 
          

2 จัดท าโครงการ  ⁄           

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 ⁄ 
          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ⁄           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  ⁄           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว้- จัดซื้อตามระเบียบ
พัสดุ / ตรวจรับ และน าไปใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            ⁄ 

8 สรุปและรายงานผล            ⁄ 
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7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น :57,000  บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 27,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  บาท 
  - อ่ืนๆ ใช้เงินค้างบัญชีงบพัฒนาผู้เรียนปี 2564จ านวน 30,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1ทัศนศึกษาแหล่งเรียบนรู้PIM  
1 ค่าเช่ารถบัส นักเรียน 45 คน   30,000     30,000 
 รวม   30,000      
 กิจกรรมที่ 2ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน  
1 สมาร์ททีวี ขนาด 60 นิ้ว  25,000      25,000 
2 แผนภูมิความรู้ธรุกิจ 5 ช้ิน 2,000       2,000 
 รวม 2,000 25,000 30,000     57,000 

 
 ** หมายเหตุ  
8.สถานที่ด าเนินการ : ห้องเรยีนธุรกิจการค้าสมัยใหม่PIM 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางณัฏฐมน  วงศ์วันดี 
10.บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11.การประเมินผล : สังเกต สอบถาม และการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 

Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
 1.  นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษานอกสถานที่ เกิดการเรียนรู้จากการไปศึกษานอกสถานที่ร้อยละ 90  
 2.  ครูและนักเรียนมีสิ่งอ านวยบความสะดวก พอเพียง และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ร้อยละ 90 
 12.2 ผลผลิต    
 1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 2.  มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่PIM 
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12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เน้นทักษะ 
กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและริเริ่มสร้างสรรค ์
13.  งบอุดหนุนรายหัว งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆใช้เงินค้างบัญชีงบพัฒนาผู้เรียน 
                                                                                   ปี 2564 จ านวน 30,000 บาท 

ผู้เสนอโครงการ 

   (นางณัฏฐมน  วงศ์วันดี) 
                                                ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
 

                 ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางปัญจพร แสนภูวา)               
 

(นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

                 เห็นควรอนุมัติ 
 

 
                      เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

    
 
     อนุมัติ         ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : มาตรฐานที่ 1,3ข้อที่1.1(6), 1.2(2) ,3.1  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่2  

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3,2.5,2.10 
ผู้รับผิดชอบ : นางปัญจพร  แสนภูวา 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา  2565 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ.เมือง จ.สกลนคร 
งบประมาณ : 25,000 บาท 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่โครงการต่อเนื่อง 

PLAN (P) 

1.หลักการและเหตุผล 

ผ้าย้อมคราม เป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและลักษณะ
เฉพาะตัวของจังหวัดสกลนคร “งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม” เป็นการน าเอา
ผ้าฝ้ายย้อมคราม มาท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้การเย็บด้วยมือ โดยน าเศษผ้าที่เหลือใช้มาเย็บให้เป็นชิ้นงาน
ต่างๆ ในการผลิตชิ้นงาน ที่เหมาะแก่การเรียนรู้เพื่อเป็นงานอดิเรกและน ามาประกอบอาชีพในครัวเรือนส่งเป็น
สินค้าออกจ าหน่ายได้ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามมีรูปแบบที่หลากหลายได้แก่ กระเป๋า รองเท้า ตุ๊กตา ที่รัดผม พวง
กุญแจ สร้อย ฯลฯ  

คณะผู้จัดท าจึงมองเห็นความส าคัญดังกล่าว งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อม
ครามเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถออกแบบชิ้นงาน สามารถท าชิ้นงานด้วยฝีมือ
ตนเอง เพื่อจ าหน่ายเป็นโครงงานอาชีพ ตามต้องการ ให้เกิดความสวยงามประณีตโดยการถ่ายทอดงานฝีมือใส่
ความคิดสร้างสรรค์และสืบสานเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นสามารถ
น าไปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง ตามประโยชน์ใช้สอย  อีกทั้งงานฝีมือเป็นสิ่งที่ท าแล้วเกิด
ความสุข ความเพียรพยายาม ความเพลิดเพลิน มีสมาธิที่ดี และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะปฏิบัติโดยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
2.2 เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนพ่ึงตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 เพ่ือสร้างแนวคิด ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมงานอาชีพสู่ชุมชน 
2.5 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดท าบัญชีด้วยตนเองและน าความรู้ไปใช้ในการท าบัญชีครัวเรือน 
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3.เป้าหมาย 
3.1ด้านปริมาณนักเรียนที่มีความสนใจและชุมนุมนักธุรกิจน้อยฯ จ านวน 50 คน ท าชิ้นงานไดต้าม
ความถนัดของตนเองอย่างภาคภูมิใจ ร้อยละ 80 

3.2ด้านคุณภาพ  3.2.1นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการผลิตชิ้นงานเพื่อการประกอบอาชีพ                                    
3.2.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง                                                      
3.2.3 นักเรียนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 

4. กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(เกณฑ)์ 
กิจกรรมที่ 1.ศึกษาดูงาน
จากแหล่งเรยีนรู้ ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ในจังหวัดสกลนคร 

1. เพื่อใหน้ักเรียนไดศ้ึกษาและส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร    
2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ มีการด าเนิน
ชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง               3. สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ และส่งเสริม
งานอาชีพสู่ชุมชน ในเรื่องของผ้าย้อมคราม
สกลนคร            

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมไปศึกษาดูงาน
ตามที่วางแผนไว้มีเจตคติที่ดตี่องาน
อาชีพและส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น
บนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงสามารถน าไปเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพและส่งเสริม
งานอาชีพสู่ชุมชน 

100 

กิจกรรมที่ 2. ส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนในการ
ประกวด ในงานต่าง ๆ เช่น                                          
- ประกวดการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ และการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ - ประกวด
โครงงานอาชีพในระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ม.ต้น- ม.ปลาย                                              
- ประกวด OTOP JUNIOR 

1. เพื่อใหน้ักเรียนไดเ้ข้าร่วมการประกวด
การออกแบบผลติภณัฑ์และท าผลติภัณฑ์  
โดยใช้ผ้าพื้นถิ่นตามความสามารถของตนเอง
และผลิตชิ้นงาน และออกจ าหน่ายสู่ตลาด
สากล                                                                
2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจมีการด าเนินชีวิต
บนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
3. เพื่อมีทักษะในการท างานเป็นทีม  

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม มีการสร้างแรง
บันดาลใจและแนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และท า
ผลิตภณัฑ์  โดยใช้ผ้าพื้นถิ่นตาม
ความสามารถของตนเองและผลิต
ช้ินงาน และออกจ าหน่ายสูต่ลาด
สากล   

 

100 

กิจกรรมที่ 3. จัดท า
ผลิตภณัฑ์จากผ้าย้อมคราม
และบรรจุภณัฑ-์ ของใช้ 
ของตกแต่ง ของที่ระลึก
เครื่องประดับตกแต่ง                                              
- บรรจุภณัฑ ์

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะปฏิบัติ
โดยกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ2. เพื่อ
สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน                                  3. 
เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมได้การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์และท าผลิตภัณฑโ์ดยใช้ผ้า
ย้อมครามธรรมชาติ/ผ้าย้อมสี 
ธรรมชาติ / จ านวนคนละ 1 ช้ินงาน 

100 

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน1)ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ2) จัดท าโครงการ3) เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน5) ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้7) ประเมินผลการ
ด าเนินงาน8) สรุปและรายงานผล 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ:ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการตลอดปีการศึกษา 2565 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ            

2 จัดท าโครงการ            

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไวต้ามกิจกรรมที่ 1-3 

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล            

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น:25,000 บาท 

- เงินอุดหนุนรายหัว......-....... บาท- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...25,000...บาท- อ่ืนๆ.......-..... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

 ๆ
 

รวม 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานจากแหลง่เรียนรู้ ภมูิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดสกลนคร  

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 6,300 - 1,500 7,200 - /  15,000 

รวม 15,000 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ในการประกวดในงานตา่ง ๆ - ประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
การแปรรปูผลิตภณัฑ์ - ประกวดโครงงานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศกึษา ม.ต้น-ม.ปลาย- ประกวด OTOP JUNIOR 

 

1 ผ้าย้อมคราม 4 ม.*350 บาท 1,400 - - - - /  1,400 

2 กระดาษปอนด์ 1 ห่อ*350 บาท 350 - - - - /  350 

3 ใยสังเคราะห์ 5 ม.*150 บาท 750 - - - - /  750 

4 รางวัล/เกียรติบัตร - - - 2,500 - /  2,500 

รวม 5,000 
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กิจกรรมที่ 3 จัดท าผลิตภณัฑจ์ากผ้าย้อมครามและบรรจภุัณฑ์- ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก  - เครือ่งประดับ
ตกแต่ง    - บรรจภุัณฑ ์

1 ผ้าย้อมคราม 5 ม.*350 บาท 1,750 - - - - /  1,750 

2 อะไหลต่กแต่ง 100 ตัว*5 บาท 500 - - - - /  500 

3 ใยสังเคราะห์ 3 ม.*150 บาท 450 - - - - /  450 

4 ถุงกระดาษ/ถุงพลาสติกใสแก้ว 
อย่างละ 2 โหล *220 บาท 

440 - - - - /  440 

5 ชุดเอกสาร 30 ชุด *62 บาท 1,860 - - - - /  1,860 

รวม 5,000 

 
8.สถานที่ด าเนินการ : โรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางปัญจพร  แสนภูวา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา, ภูมิปัญญาท้องถิ่น,ผู้ประกอบการอ่ืนๆ                                  
CHECK (C)                                                                                                                               
11.การประเมินผล : แบบสอบถาม ผลงานนักเรียน และ รายงานผลการปฏิบัติงาน                                       
ACT(A)                                                                                                                                    
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ผลลัพธ์ 
 1) นักเรียนท าชิ้นงานไดต้ามความถนัดของตนเองอย่างภาคภูมิใจจ านวน 50คนต่อ 1 งาน  2)
นักเรียนได้เข้าร่วมประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์และท าผลิตภัณฑ์ จ านวน 50 คนต่อ 1 งาน                                                                                                                                         
12.2 ผลผลิต 
 นักเรยีนจ านวน 50 คน มีความรู้และทักษะกระบวนการผลิตชิ้นงานเพื่อการประกอบอาชีพในระหว่าง
เรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเองสามารถพ่ึงตนเองมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบ และส่งเสริมงานอาชีพสู่ชุมชน 
12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)   
 1) ครูจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท างานในหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2) นักเรียนได้รับความรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ในเกณฑ์ที่ดี 
 3) นักเรียนมีความรู้สืบสานภูมิปัญญาสามารถพ่ึงตนเองมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมงานอาชีพสู่ชุมชน 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   (นางปัญจพร  แสนภูวา) 
ต าแหน่ง  ครู ครูชานาญการพิเศษ 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางปัญจพร แสนภูวา)               
 

(นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   
   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 


