เอกสารนิเทศทางไกล
การแนะแนวงานอาชีพ

ฉบับที่
ปักษ์แรก
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เดือนพฤษภาคม 2559

โครงงานอาชีพ
โครงการ 1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ
ประจาปีงบประมาณ 2559
นางสาวอรวรรณ ปล้องไหม
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ผู้ปฏิบัติการนิเทศทางไกล

2

ถึง...ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่ทาหน้าที่แนะแนวทัง้ หลาย
ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แอนได้เป็นเพื่อนแม่ไปตลาด
ตลาดมีร้านค้าใหญ่โตและมีของขายมากมายในตึกแถวซึ่งบ่งบอกถึงฐานนะทางการเงิน
ของเจ้าของร้าน บางร้านทาเป็นแผงขายซึ่งบ่งบอกถึงเป็นร้านที่ขายประจาซึ่งอาจรับสินค้าจาก
คนกลางมาขาย และบางคนปูด้วยกระสอบพลาสติกวางขายบนพื้นทางเดิน ซึ่งบ่งบอกถึงเจ้าของ
ร้านว่ามีต้นทุนน้อยและมักเป็นแม่ค้ามาจากต่างพื้นที่มาวางขาย
ตลาดเป็นสังคมที่คนมีความสัมพันธ์กันหลายรูปแบบ
มีคนมากมายเดินไปมาหาซื้อของ ความสัมพันธ์แบบซื้อขายมีการต่อรองกันและจบลง
ด้วยความพอใจ หากตกลงกันไม่ได้การซื้อขายก็ยุติลง แสดงว่าความพอใจสาคัญต่อการซื้อขาย
นอกจากนี้ ได้พบเห็นความสัมพันธ์แบบบริการ มีคนรับจ้างขนของด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
แบก ใช้รถเข็น ใช้รถซาเล้ง เป็นต้น นอกจากนี้มีคนรับจ้างกวาดขยะ รับจ้างทากุญแจ รับจ้างขาย
ของ รับจ้างเก็บค่าใช้พื้นที่ เป็นต้น คนเหล่านี้ได้ค่าจ้างจากผู้จ้าง
ตลาดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับครูใช้จัดกิจกรรมและสาหรับนักเรียนใช้เป็นที่เรียนรู้
เกี่ยวกับอาชีพได้เป็นอย่างดี
แอนได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างจากตลาด เกิดจุดประกายความคิดในการเขียนเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับโครงงานอาชีพเพื่อนาเสนอแก่คุณครูทั้งหลาย
แอน คิดว่าหลังศึกษาเอกสารฉบับนี้คงทาให้คุณครูทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานอาชีพ
มากขึ้น และนาไปใช้ดาเนินงาน “1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพด้วยหลักการแนะแนว” งานนี้
สาเร็จได้ด้วยการร่วมมือของคุณครูทั้งหลาย ผลที่ได้ย่อมเกิดกับผู้เรียนของท่านทั้งหลาย
ขอให้ ท่านทั้งหลายค่อยๆ ศึกษาและทาความเข้าใจ หลั งจากนั้นอย่าลื มทาภารกิจที่
มอบหมายในตอนท้าย นะคะ
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มุมมองสะท้อน

โครงงาน
หลายคนคงเคยเห็นที่เหมือนกับภาพนี้ และรู้ได้ทันทีว่าเป็น
การทาโครงงานของนักเรียน หลายคนเข้าใจว่าการทาโครงงานมี
นักเรียน 2-3 คน มีโต๊ะวางอุปกรณ์ มีแผงกระดาน 3 ส่วน มี
เอกสารรายงาน 5 บท

“โครงงาน” จึงเป็นภาพซึ่งเข้าใจตามที่เห็น หากผิดเพี้ยน
จากนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นโครงงาน การขาดความรู้หรือขาดการนา
ความรู้ที่มีอยู่นั้นมาใช้เพื่อพิจารณาสิ่งที่เห็นนั้น ทาให้เกิดการติด
ยึดรูปหรือแบบนั้น เรียกว่า “หลง” หรือ “เข้าใจผิด” โดยยึดถือ
ว่าสิ่งนั้นถูกต้องและเหมาะสมแล้ว โครงงานจึงไม่เปลี่ยนแปลง
และไม่แตกต่างกับอดีตที่ผ่านมา คือ

 โครงงานส่วนใหญ่ที่พบเห็นเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำให้เกิดกำรติดยึดรูป
ห รื อแ บ บนั้ น เ รี ย กว่ ำ
“หลง” หรือ “เข้ำใจผิด ”
โดยยึดถือว่ำสิ่งนั้นถูกต้อง
แ ล ะ เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล้ ว
โ ค ร ง ง ำ น จึ ง ไ ม่
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ ไ ม่
แตกต่ำงกับอดีตที่ผ่ำนมำ

ซึ่งถูกนาไปลอกเลียนเป็นแบบ เมื่อนาไปใช้กับบางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/วิชาจึงขาดความเหมาะสมกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/วิชานั้นๆ

 โครงงานส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้เพื่อการประกวดมากกว่า
นาไปใช้ในการพัฒนานักเรียน มักพบว่ามีนักเรียนจานวนน้อยที่
เรี ย นดี แ ละได้ รั บ การฝึ ก เรื่ อ งนี้ โ ดยเฉพาะ เพื่ อ เป็ น ตั ว แทน
เข้าประกวดโครงงานของโรงเรียน

 ข้อค้นพบจากโครงงานไม่แตกต่างมากนัก จากเวลาที่
ผ่านๆ มามักพบว่ามีการลอกเลียนหรือดัดแปลงเพียงบางส่วนจาก
แบบ ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาของครูและนักเรียนในเรื่องนี้ยังมีอยู่
น้อย
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โครงงาน

คืออะไร

?

จากการศึกษาเกี่ยวกับ “โครงงาน” ได้พบมีข้อสรุปที่
นาเสนอไว้ดังนี้
“โครงงาน ” เป็นการศึกษาค้นคว้า ค้นหาคาตอบ
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยดาเนินการอย่างเป็นระบบและเป็น
ขั้นตอน มีการวางแผน ปฏิบัติงานตามแผนที่ว างไว้จนได้
ข้อสรุปที่เป็นคาตอบของเรื่องนั้น และมีการนาเสนอผลของ
การค้นพบที่เป็นองค์ความรู้นั้นให้ผู้อื่นได้รับรู้

ดังนั้น ทุกคนต้องทาโครงงาน
เพราะ
 ทุกคนต้องมีการศึกษาค้นคว้า
 ทุกคนมีคาถามที่ต้องค้นหาคาตอบ
 ทุกคนมีวิธีการต่างๆ เพื่อหาคาตอบ
 ทุกคนทีค่ ้นพบคาตอบคือพบองค์ความรู้ใหม่
 ทุกคนทีท่ าโครงงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
 ทุกคนที่เรียนรู้จากการทาโครงงานเป็นการพัฒนา
ตนเองแล้ว ยังช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าได้อีกด้วย

ดังนั้น หากมองครูเป็นศูนย์กลาง
“โครงงาน” เป็น “กิจกรรม” ที่คุณครูทั้งหลายต้อง
นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
“โครงงาน” เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ซึ่ง
ส่งเสริมให้เรียนรู้และพบความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ

“โครงงำน”เป็ น
“ กิ จ ก ร ร ม ” ที่ คุ ณ ค รู
ทั้ ง หลำยต้ อ งน ำไปใช้ ใ น
กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ
นักเรียน

ดังนั้น คุณครูทั้งหลายต้อง







รู้ว่าโครงงานคืออะไร
รู้ว่าโครงงานพัฒนาอะไรของนักเรียน
รู้ว่าโครงงานจาเป็นต่อการเรียนรู้อย่างไร
รู้ว่าโครงงานมีรูปแบบอย่างไร
รู้ว่าโครงงานทาอย่างไร
รู้ว่าโครงงานนาไปใช้กับนักเรียนได้อย่างไร
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โครงงาน

อาชีพ

เป็น
อย่างไร

?

เมื่อ “โครงงาน” เป็นการศึกษาค้นคว้าหาคาตอบ
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ดาเนินการอย่างเป็นระบบและเป็น
ขั้น ตอน มีก ารวางแผน ปฏิ บัติ งานตามแผนที่ว างไว้ จนได้
ข้อสรุปที่เป็นคาตอบของเรื่องนั้น และมีการนาเสนอผลของ
การค้นพบที่เป็นองค์ความรู้นั้นให้ผู้อื่นได้รับรู้
และ “อาชีพ” เป็นงานที่ทาและเกิดรายได้เพื่อใช้
ในการดารงชีวิตอย่างมีความสุข

ดังนั้น
“โครงงานอาชีพ” จึงเป็นการศึกษาค้นคว้า หาคาตอบ
ของการทางานอาชีพ ที่ดาเนินการอย่างเป็นระบบและเป็น
ขั้นตอน มีการวางแผน ปฏิบัติงานตามแผนที่ว างไว้จนได้
ข้อสรุปที่เป็นคาตอบ
“คาตอบของการทางานอาชีพ” คืออะไร
เมื่ อ “อาชี พ ” เป็ น งานที่ ท าและเกิ ด รายได้ ดั ง นั้ น
“คาตอบเกี่ยวกับการทางานอาชีพ” คือ
1. วิธีการหรือกระบวนการทางาน
2. รายได้จากการทางาน ซึ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง หรือ
ค่าตอบแทนอันเป็นรายได้จากนายจ้าง หรือเป็นกาไรซึ่งเป็น
รายได้จากการค้าขายหรือบริการอันเป็นรายได้จากการลงทุน
ซึ่งไม่ใช่เป็นรายได้จากนายจ้าง
โครงงานอาชีพ เป็นการศึกษาหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

โครงงำนอำชีพจึงแตกต่ำง
กับโครงงำนวิทยำศำสตร์ ซึ่ ง
ศึ ก ษำหำข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
กำรทำงำนอำชีพ 2 ประเด็น
คื อ วิ ธี ห รื อ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร
ท ำงำน และรำยได้ จ ำกกำร
ทำงำน

การทางานอาชีพ 2 ประเด็น คือ วิธีหรือกระบวนการทางาน
และรายได้จากการทางาน ส่วน โครงงานวิทยาศาสตร์ค้นหา
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ ของธรรมชาติและเน้น
การทดสอบสมมติฐาน โครงงานอาชีพจึงแตกต่างกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์

หรือ
อาจกล่าวได้ว่า โครงงานอาชีพเป็นกิจกรรมหนึ่งของ
การแนะแนวด้านอาชีพ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จักทางาน
อาชีพเพื่อหารายได้
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จุดเน้น
ของโครงงานอาชีพ
เรามักให้นักเรียนทางานตามที่เรากาหนด จนบางครั้งเราลืมเน้นการฝึกทักษะ
และวินัยที่ดีในการทางาน สุดท้ายนักเรียนทางานไปสู่อาชีพไม่ได้ เพราะขาดโอกาสฝึก
การวางแผน และการประเมินผลงานเพื่อตีค่า ตัดสินราคาและคุณค่าของผลงาน
จุดเน้นการฝึกนักเรียนไปสู่การทางานอาชีพด้วยโครงงานอาชีพ มีดังนี้

1. ทักษะกระบวนการที่นาไปสู่การทางานอาชีพ
1) วิเคราะห์งาน

ยกตัว อย่ างการทางานอาชีพปลูกกล้ ว ย เราต้องวิเคราะห์ งานเพื่อจาแนก
แยกแยะงานการปลูกกล้วย เช่น เราต้องรักและต้องรับผิดชอบอะไร ต้องรู้จักพันธุ์และ
วงจรชีวิตกล้วย ต้องรู้จักวิธีการปลูกกล้วย ต้องรู้จักการใช้เครื่องมือ ต้องรู้จักการใส่ปุ๋ย
และรดน้า ต้องรู้จักการป้องกันและรักษาโรค ต้องรู้การเก็บเกี่ยวและจาหน่าย เป็นต้น
2) วางแผนการทางาน

เมื่อรู้ เกี่ยวกับงานที่ทาแล้ ว เราก็ต้องเตรียมการปลูกกล้วย ได้แก่ เตรียมที่
เตรีย มดิน ปุ๋ ย และยาป้องกันโรค เตรียมพันธุ์ เตรียมคนปลู กและดูแ ล เตรียมเงิน
สาหรับทางาน เตรียมเวลาการปลูกและการดูแลแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งการจาหน่าย
เป็นต้น
3) ปฏิบัติงานตามแผน

เมื่อเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนแล้วเราก็ ต้องลงมือปลูกกล้วยตามแผนที่
กาหนดไว้ ระหว่างปลูกเราต้องสังเกต จดบันทึกข้อมูลต่างๆ และหาข้อสรุปสาหรับ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กล้วยที่ปลูกเจริญเติบโต รวมทั้งการส่งตลาดหรือการจาหน่าย
4) ประเมินผลการทางาน

การปลูกทุกขั้นตอนที่กล่าวแล้ว เราต้องตรวจสอบและประเมินการทางาน
และผลของงานที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่อย่างไร รวมทั้งการจาหน่ายว่า
มีกาไรหรือขาดทุนอย่างไร เพื่อดูข้อบกพร่องและต้องปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร
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ผู้ทางานอาชีพที่ประสบความสาเร็จต้องมี “วินัย” อันเป็นสิ่งควบคุมให้มีคุณลักษณะ
ที่ ดี ใ นการท างาน ได้ แ ก่ ตั้ ง ใจ ซื่ อ ตรง รั บ ผิ ด ชอบ ตรงเวลา ขยั น อดทน สุ ภ าพ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีวินัยเกิดประโยชน์ต่อตัวเองแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
โครงงานอาชีพต้องฝึก“ทักษะกระบวนการที่นาไปสู่การทางานอาชีพ” แล้วต้องฝึก
“การมีวินัยในการทางาน” ที่นาไปสู่เจตคติและนิสัยที่ดีในการทางานของนักเรียนอีกด้วย

พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีทักษะกระบวนการทางานอาชีพ
ทักษะกระบวนการ
1. การวิเคราะห์งาน

2. การวางแผน

3. การปฏิบัติงาน

4. การประเมินงาน

พฤติกรรม
-จาแนกภาระงาน
-จาแนกความสาคัญของงาน
-จาแนกขั้นตอนการทางาน
-จาแนกเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับทางาน
-จาแนกผลที่ได้รับของงาน
-กาหนดขั้นตอนการทางาน
-กาหนดเวลาการทางานแต่ละขั้นตอน
-กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ เงิน และคนทางาน
-กาหนดราคาสินค้าที่นาไปสู่รายได้หรือกาไร
-ทางานตามแผนที่กาหนด
-ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุในการทางาน
-ใช้การตลาดในการทางาน
-จาหน่ายหรือบริการ
-จดบันทึกและจัดกระทาข้อมูลการทางาน
-ควบคุม ปรับปรุงและแก้ไขการทางาน
-ใช้เครื่องมือตรวจสอบก่อน ระหว่างและหลังการทางาน
-มีเกณฑ์ประเมินการทางาน
-ประเมินและสรุปการทางาน และผลงาน
-รายงานผลการทางาน

ถ้าคุณครู ได้ฝึ กทักษะกระบวนการทางานและวินัยที่ดีในการทางานแล้ ว นักเรียนก็
สามารถทา “โครงงานอาชีพ” ได้...นะคะ

2. รายได้จากการทางาน

รายได้เป็นสิ่งที่ผู้ทางานอาชีพคาดหวัง ถ้ารายได้ที่เป็นกาไรจากการลงทุน (ค้าขาย)หรือ
การบริการนั้นสามารถนาไปใช้สาหรับดารงชีวิตได้เพียงพอแล้วก็จะเกิดความพึงพอใจต่องาน
อาชีพนั้น
การตั้งราคาสินค้าหรือการบริการจึงเป็นสิ่งสาคัญ ที่ต้องตั้งราคาสินค้าให้ถูกต้อง หากตั้ง
ไว้สูงหรือต่าเกินไปส่งผลต่อกาไร ซึ่งเป็นรายได้ของการทางานอาชีพนั้นๆ
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สูตรพื้นฐานของการตั้งราคาสินค้าหรือการบริการ

ราคาสินค้า = ต้นทุน + กาไรที่ต้องการ
ต้นทุน เป็นสิ่งสาคัญ การกาหนดต้นทุนต้องมององค์ประกอบให้ครบถ้วน เพราะมีผล
ต่อกาไร หากมองไม่ครบทาให้ราคาสินค้านั้นถูกเกินไป ทาให้กาไรน้อยลงหรือไม่ได้กาไร หาก
ขาดทุนก็ทาให้การทางานอาชีพไปไม่รอด
ต้นทุนแยกได้ดังนี้
1. ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า
2. ต้นทุนที่เป็นค่าแรง
3. ต้นทุนที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ครั้งเดียวหรือใช้ได้หลายๆครั้ง
4. ต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น ไฟฟ้า ประปา ค่าเช่า
5. ต้นทุนอื่นๆ เช่น ปากกา ยางลบ กระดาษ ฯลฯ
กาไร เป็นความพึงพอใจที่ต้องการที่กาหนดจากราคาต้นทุนของสินค้า มักกาหนดเป็น
เปอร์เซ็นต์ เช่น 10 % หรือ 20% เป็นต้น
การซื้อขายหรือการบริการต้องคานึงถึงความต้องการของลูกค้า การตั้งราคาสูงเกินไป
ก็ขายไม่ได้ หากตั้งต่าเกินไปก็อาจขายได้แต่ขาดทุน
การซื้อขายหรือการบริการมีความจาเป็นที่ต้องทาบัญชีรับจ่าย โดยจดบันทึกก่อนและ
หลังรายการเมื่อการซื้อขายเกิดขึ้น เพื่อให้รู้ว่าการจาหน่ายสินค้าหรือการบริการในงวดหนึ่งๆ
ว่ามีกาไรหรือขาดทุน เป็นข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบและป้องกันความผิดพลาดการปฏิบัติงานได้
นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลสาหรับการควบคุม กากับ และติดตามการประกอบกิจการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การทาบัญชี เป็นการจดบันทึกรายการค้า จากการรับเงินและจ่ายเงินลงในสมุดบัญชี
อย่างสม่าเสมอ เพื่อเก็บข้อมูล และจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งแสดงผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงินของกิจการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ สุดท้ายของการบัญชีคือการนาเสนอข้อมูลทาง
การเงินทีเ่ ป็นประโยชน์แก่บุคคลต่างๆ และผู้สนใจในกิจกรรมของกิจการนั้นๆ
รายการต่างๆ ที่จดบันทึกในการทาบัญชีอย่างง่ายมีดังนี้
1. รายรับ หมายถึง ยอดรวมจานวนเงินได้รับ ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการขายสินค้า
2. รายจ่าย หมายถึง จานวนเงินใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเพื่อนามาเป็นใช้ปฏิบัติงาน
เช่น ค่าวัสดุต่างๆ ค่าเชื้อเพลิง ค่าอุปกรณ์ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3. เงินคงเหลือ หมายถึง การนายอดเงินรายจ่ายไปหักออกจากเงินรายรับ เรียกว่า
“เงินคงเหลือ” หากมีเงินคงเหลือแสดงว่ามี “กาไร”
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ตัวอย่าง
แบบบันทึกการทาบัญชีรับจ่ายแบบง่ายๆ
วันเดือนปี

รายการ

20 พค. 59 แป้งสาลี 600 กรัม
น้าตาลทราย 500 กรัม
ขายขนมสาลี่ 50 ชิ้น
รวม

รายรับ
บ.
สต.
500
500
-

รายจ่าย
บ. สต.
10
15
25
-

คงเหลือ
บ. สต.
475
-

21 พค. 59

ประโยชน์ของการจดบันทึก
การทาบัญชีเป็นประโยชน์ต่อรายได้ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหวังของผู้ทางานอาชีพ ดังนี้
 ช่วยบันทึกความทรงจาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
 ช่วยให้ได้ข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ
 ช่วยพัฒนานิสัยในการทางานให้เป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน
 ช่วยพัฒนาให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น
 ช่วยให้รู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จาเป็น
 ช่วยให้กาหนดเป้าหมายทางการเงินชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ รายได้จากการขายสินค้าหรือการบริการขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าหรือ
การบริการแล้วยังขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ประกอบอาชีพที่ต้องรู้จักในสิ่งต่อไปนี้
1. รู้จักตั้งราคาไม่ให้ถูกหรือแพงเกินไป
2. รู้จักกลุ่มเป้าหมายที่มาซื้อหรือรับบริการ
3. รู้จักช่วงเวลาที่เหมาะสมของการขายหรือบริการ
4. รู้จักทาให้สินค้ามีคุณภาพและลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้า
5. รู้จักสร้างความรู้จักและคุ้นเคยกับสินค้าหรือการบริการโดยการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
6. รู้จักทาต้นทุนสินค้าหรือการบริการให้ต่าลง
7. รู้จักมองผลรวมของกาไรมากกว่ามองผลกาไรเป็นรายชิ้นของสินค้าหรือ
การบริการ
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ขั้นตอนการทา
โครงงาน
ของนักเรียน

อาชีพ

การทาโครงงานอาชีพของนักเรียนมีขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
1) สารวจความพร้อม ความสามารถ และความถนัดของตนเอง
2) สารวจสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
3) ตัดสินใจเลือกอาชีพ
4) เขียนและเสนอเค้าโครงของโครงงานอาชีพ
5) ลงมือปฏิบัติงานอาชีพทั้งกระบวนการผลิตและการจาหน่ายหรือการบริการ
6) บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
7) ทาบัญชีรับจ่าย
8) ประเมินผลการปฏิบัติงาน
9) รายงานผลการทางานอาชีพ
10) ปรับปรุงการทางานอาชีพ
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สรุป
1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ
โครงงานอาชีพ เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของการแนะแนว เพื่อฝึกการทางานอาชีพ
ของนักเรียน ที่ต้องบูรณาการความรู้ในห้องเรียนไปใช้ ทาโครงงาน ซึ่งเป็นการศึกษาค้นหา
ความรู้งานด้านอาชีพจากการปฏิบัติ โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือ ในการทางาน
ตามวงจรการทาโครงงานอาชีพมีดังนี้

การจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพมีจุดเน้นสาคัญ 2 ประการ คือ
1. ทักษะกระบวนการที่นาไปสู่งานอาชีพ ประกอบด้วย ทักษะและความสามารถใน
การทางาน และการมีวินัยในการทางานอาชีพ
2. รายได้ เป็นผลการทางานอาชีพที่เป็นกาไรหรือค่าตอบแทนสาหรับนาไปใช้ดารงชีพ
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มอบภารกิจ
ต่อไปนี้คงมอบหมายงานให้คุณครูปฏิบัติกิจกรรมนะคะ
ให้เขียนตอบประเด็นต่อไปนี้สั้นๆ พอเข้าใจ
1. คุณครูเข้าใจ“การแนะแนวงานอาชีพด้วยโครงงานอาชีพ” ว่าเป็นอย่างไร
2. การมอบหมายให้นักเรียนทาโครงงานอาชีพ โดยให้นักเรียนซื้อขนมปี๊ปมาแบ่งใส่ถุง
ขาย หรือ ทาขนมดอกจอกขาย คุณครูคิดว่าเป็นการฝึกทา “โครงงานอาชีพ” หรือไม่
อย่างไร
(คุณครูทาเสร็จไม่ต้องส่ง เก็บไว้ที่โรงเรียนนะคะ)
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดโทรศัพท์มาคุยกันได้

พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

แอน : อรวรรณ ปล้องไหม
โทร : 089-468-0650

แอน : อรวรรณ ปล้องไหม
โทร : 089-468-0650

