เอกสารนิเทศทางไกล
การแนะแนวงานอาชีพ

ฉบับที่
ปักษ์หลัง
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เดือนพฤษภาคม 2559

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

ผู้ปฏิบัติการนิเทศทางไกล

2

ถึง...ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่ทาหน้าที่แนะแนวทัง้ หลาย
ช่วงนี้คงเปิดเทอมใหม่แล้ว คุณครูคงได้พบกับนักเรียนใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมา บางคน
ได้สอนชั้นใหม่ มีอะไรใหม่ๆ แต่ละคนไปโรงเรียนด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนมี
ภารกิจและเป้าหมายเดียวกัน คือจัดการเรียนการสอนให้ดี เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามที่
หลักสูตรกาหนดไว้
นักเรียน  รู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  มีทักษะกระบวนการทางานอาชีพ และ  มี
นิสัยที่ดีในการทางานอาชีพ เหล่านี้เป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนของครู
โครงงานอาชีพ เป็นกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียน
การสอน
กิจกรรมโครงงานอาชีพ จัดโดยให้นักเรียนเผชิญสถานการณ์ที่เป็นจริง คิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ และนาเสนอผลงาน นักเรียนต้องทาและปฏิบัติที่นาไปสู่ความสามารถในการทา
อาชีพ
ผลสาเร็จ คือ
 ผลงานโครงงานอาชีพของนักเรียน
 ผลงานการจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพของครู
หลักฐานที่ประจักษ์ถึงผลสาเร็จ คือ
 รายงานโครงงานอาชีพของนักเรียน
 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพของครู
ขอให้ท่านทั้งหลายค่อยๆ ศึกษาและทาความเข้าใจ หลังจากนั้นอย่าลืมทาภารกิจที่
มอบหมายในตอนท้าย เพื่อนาไปเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จและมีผลงานที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป
นะคะ
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การทา

แผน
จัดกิจกรรม

โครงงานอาชีพ

คุณครูคงเข้าใจแล้วว่า “โครงงานอาชีพ” มีจุดเน้น 2
ประการ คือ
1. ทักษะกระบวนการที่นาไปสู่งานอาชีพ และวินัย ใน
การทางานอาชีพ
2. รายได้จากการปฏิบัติงานอาชีพ
จุ ด เน้ น เหล่ า นี้ เ ป็ น เป้ า หมายปลายทางของการจั ด
กิจกรรมโครงงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าว
คุณครูต้องลงสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. การทาแผนการจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ
แผนการจัดกิจกรรม เป็นแนวการจัดกิจกรรมที่ครู
จัดทาขึ้นก่อนจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนเตรียมการจัดการ
เรียนการสอนของครู ที่เป็นขั้นตอนสาคัญของวิชาชีพครู
การทาแผนการจัดกิจกรรม มี 2 ขั้นตอน คือ
1) การทาโครงสร้างเนื้อหา/กาหนดการสอน
โครงสร้ า งเนื้ อ หาเป็ น การเรี ย งล าดั บ เนื้ อ หา
สาหรับนาไปจัดกิจกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างโครงสร้างเนื้อหาการจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ
ทักษะกระบวนการ
ที่นาไปสู่งานอาชีพ
1. การวิเคราะห์งาน

2. การวางแผน
3. การปฏิบัติงาน

4. การประเมินงาน

โครงสร้างเนื้อหา
(1) การสารวจความพร้อม ความสามารถ และความถนัด
ของตนเอง
(2) การสารวจสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
(3) การตัดสินใจเลือกอาชีพ
(4) การเขียนและเสนอเค้าโครงของโครงงานอาชีพ
(5) การลงมือปฏิบัติงานอาชีพทั้งกระบวนการผลิต
และการจาหน่ายหรือการบริการ
(6) การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
(7) การทาบัญชีรับจ่าย
(8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(9) การรายงานผลการทางานอาชีพ
(10) การปรับปรุงการทางานอาชีพ
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หลังจากทาโครงสร้างเนื้อหาแล้ว คุณครูต้องนาโครงสร้างเนื้อหามากาหนดเป็นโครงสาหรับการสอน
ที่เรียกว่า “กาหนดการสอน” เพื่อแสดงให้เห็น ว่าในเวลาที่กาหนด คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2559 คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามจุดเน้นของการทาโครงงานอาชีพ
กาหนดการสอนเปรียบเสมือนบันได ที่คุณครูพานักเรียนขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการตาม
ระยะเวลาที่กาหนด โดยคุณครูต้องจัดกิจกรรมแต่ละขั้นของบันไดเพื่อพานักเรียนให้ถึงจุดหมายแต่ละขั้นจนถึง
ขั้นสุดท้ายก็แสดงว่าบรรลุจุดหมายปลายทาง ดังนั้น กาหนดการสอนจึงควรมีหัวข้อต่างๆ ดังตัวอย่างไปนี้

ตัวอย่างกาหนดการสอน
เรื่อง โครงงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 14 ชั่วโมง
................................................................
จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพ
2. มีทักษะและกระบวนการทางานอาชีพ
3. มีนิสัยที่ดีในการทางานอาชีพ
กาหนดการจัดการเรียนรู้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

6
7

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

เวลา
(ชั่วโมง)

เข้าใจตนเองเกี่ยวกับงานอาชีพ

1. การสารวจความพร้อม ความสามารถ
และความถนัดของตนเอง
เข้าใจสภาพเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน
2. การสารวจสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
เลือกงานอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้
3. การตัดสินใจเลือกอาชีพ
นาเสนอเค้าโครงของโครงงานอาชีพได้
4. การเขียนและเสนอเค้าโครงของ
โครงงานอาชีพ
1. มีทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
5. การลงมือปฏิบตั ิงานอาชีพทั้งที่เป็น
อาชีพ
กระบวนการผลิตและการจาหน่าย
2. มีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพ
หรือการบริการ
3. มีรายได้จากการปฏิบัติงานอาชีพ
6. การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานอาชีพ
7. การทาบัญชีรับจ่าย
ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ
อาชีพได้
9. การรายงานผลการปฏิบัติงานอาชีพ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอาชีพ
10.การปรับปรุงการปฏิบัติงานอาชีพ

การประเมินผล
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพ 20 %
2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางานอาชีพจากการปฏิบัติโครงงานอาชีพ 60 %
3. ประเมินนิสัยที่ดใี นการทางานอาชีพจากการปฏิบัติโครงงานอาชีพ 20%

1
1
1
2
6

2
1

หมาย
เหตุ
ปฏิบัติงาน
อาชีพอาจ
เพิ่มเวลา
นอกเวลา
เรียนได้
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2) การออกแบบการจัดกิจกรรม

เมื่อทาโครงสร้างการสอนที่เรียกว่า “กาหนดการสอน”
แล้ว คุณครูก็ต้องออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
บันทึกลงในแบบที่บางคนเรียกว่า “แผนการสอน” บางคน
เรียกว่า “แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้” บางคนเรียกว่า “แผน
จัดการเรียนรู้” ซึ่งแสดงถึงความรู้ความสามารถของครูในการ
ออกแบบการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ ทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ครูต้องต้องรู้และเข้าใจ
ศาสตร์แห่งการสอน ได้แก่ การเป็นครู จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนา การประเมินผล เป็นต้น นอกจากนี้
ครูต้องมีศิลป์ในการสอน ได้แก่ พูดสื่อความได้ สร้างบรรยากาศที่ดีได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะใช้สื่อ รู้จักใช้วิธี
และเครื่องมือการวัดผลและประเมินได้ เป็นต้น
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น การปฏิบัติงานที่คุณครูนาไปใช้สาหรับออกแบบการจัดกิจกรรม
โครงงานอาชีพได้มดี ังนี้
กระบวนการ
1. ขั้นให้สังเกตรับรู้
2. ขั้นให้ทาตามแบบ

การจัดกิจกรรม
ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นตัวอย่างหลายๆแบบ แล้วกระตุ้นให้นักเรียน
เข้าใจและสรุปเป็นความคิดยอดได้
ครูจัดกิจกรรมสาธิตหรือให้ดูแบบแล้วให้นักเรียนทาตามแบบตาม
ตัวอย่างที่แสดงทีละขั้นตอนจากขั้นพื้นฐานไปสู่งานที่ละเอียดซับซ้อนขึ้น

3. ขั้นให้ชานาญ

ครูจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานชิ้นเดิมด้วยตนเองตั้งแต่
ต้นจนจบ เพื่อให้เกิดความชานาญหรือทาได้ด้วยตนเองอย่างอัตโนมัติ

4. ขั้นฝึกให้สร้างสรรค์

ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนปรับปรุง เพิ่มเติม ประยุกต์ หรือดัดแปลง เพื่อ
สร้างสรรค์การปฏิบัติงานเดิมให้เกิดชิ้นงานและผลงานที่คิดขึ้นใหม่

ข้อควรคานึงถึงการจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติงาน
1. จัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มและใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติงานของนักเรียน
2. จัดกิจกรรมให้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงจากประสบการณ์และสถานการณ์จริง
4. จัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะต่างๆ ได้แก่ การสังเกต การจดบันทึก การคิดวิเคราะห์ การนาเสนอ
ฝึกกระบวนการทางาน ฝึกการศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ ฝึกแก้ปัญหา ฝึกความคิดสร้างสรรค์
5. จัดกิจกรรมให้มีการฝึกวินัยหรือการสร้างนิสัยที่ดีการทางาน
ขอยกตัวอย่างการออกแบบการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้ครูเข้าใจดังนี้
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ตัวอย่างออกแบบการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ
แผนการจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ
เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงงานซักรีด งานบริการ ชั้น ป.6 เวลา 10 ชั่วโมง
.................................................

สาระสาคัญ
งานซักรีดเป็นงานแม่บ้าน ปัจจุบันแม่บ้านหลายครอบครัวต้องออกไปทางาน ทาให้ไม่มี
เวลาซักรีดเสื้อผ้า การบริการซักรีดจึงเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพซักรีด
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการที่นาไปสู่การทางานอาชีพซักรีด
3. เพื่อให้นักเรียนมีวินัยที่ดีในการทางานอาชีพซักรีด
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสังเกตรับรู้
1) สอบถามหรือคุยเกี่ยวกับการซักรีดที่บ้านของนักเรียน
2) พานักเรียนไปร้านบริการซักรีดในชุมชน หรือให้ดู Youtube เกี่ยวกับงานซักรีด แล้ว
ให้นักเรียนสังเกต จดบันทึก และร่วมกันอภิปรายประเด็นต่อไปนี้
(1) งานซักรีด คืออะไร
(2) งานซักรีดต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมืออะไร
(3) งานซักรีดมีงานอะไรบ้าง
(4) แต่ละงานมีขั้นตอนการทาอย่างไร
(5) มีวิธีการตรวจสอบหรือประเมินแต่ละขั้นตอนของงานซักรีดอย่างไร
(6) งานซักรีดมีความสาคัญและประโยชน์อย่างไร
3) ครูกับนักเรียนร่วมสรุปเกี่ยวกับการทางานอาชีพซักรีด
ขั้นวางแผน/ทาตามแบบ
1) ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับงานซักรีด
2) แบ่งนักเรียน 2 กลุ่ม เพื่อปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
กลุ่มที่ 1 งานซักผ้า (เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เป็นต้น)
กลุ่มที่ 2 งานรีด (เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เป็นต้น)
ให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
(1) วิเคราะห์งาน ดังนี้
-บอกความสาคัญของงาน
-จาแนกงาน ขั้นตอนการทางาน วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
- ผลสาเร็จของงาน
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(2) วางแผนการทางาน ดังนี้
-กาหนดขั้นตอนการทางาน
-กาหนดเวลาการทางานแต่ละขั้นตอน
-ก าหนดค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ก าร ได้ แ ก่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
งบประมาณ และคนในการทางาน
-กาหนดค่าบริการ
3) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและซักถามการนาเสนอการวางแผนของแต่ละกลุ่ม
เพื่อปรับปรุงการทางานต่อไป
ขั้นฝึกจนชานาญ
1) ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับการวางแผนงานซักรีด
2) แบ่งนักเรียน 2 กลุ่ม เพื่อปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
กลุ่มที่ 1 งานซักผ้า (เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เป็นต้น)
กลุ่มที่ 2 งานรีด (เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เป็นต้น)
ให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติงานซักรีดตามที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้
(1) เตรียมตัวและประเมินความพร้อมก่อนการทางาน
(2) จดบันทึกการทางาน
(3) กากับ ควบคุม และปรับปรุงแก้ไขการทางาน
(4) ประเมินปละสรุปผลการทางาน
3) ครูกับนักเรียนร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะที่แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทางาน
ขั้นสร้างสรรค์การทางาน
1) ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับการทางานซักรีด
2) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มจาลองสถานการณ์ และให้เวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรมการทางานอาชีพรับจ้างซักรีดเสื้อผ้า 1 สัปดาห์
3) หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ให้แต่ละกลุ่มจัดทารายงานและจัดนิทรรศการเพื่อ
นาเสนอผลการทางานอาชีพซักรีด โดยนาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
พฤติกรรมที่วัด
วิธีการ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพซักรีด
ทดสอบ
ทักษะกระบวนการที่นาไปสู่การทางานอาชีพ
ประเมิน
ซักรีด
การปฏิบัติงาน
วินัยที่ดีในการทางานอาชีพซักรีด
ประเมินระหว่าง
การปฏิบัติงาน

เครื่องมือ
แบบทดสอบ
แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน
แบบประเมิน
ระหว่าง
การปฏิบัติงาน

8

การรายงานผล

หลังการทาโครงงานอาชีพเสร็จสิ้นแล้ว คุณครูควรจัด
กิจกรรมให้นักเรียนรายงานผลการทาโครงงานอาชีพ ซึ่งมี
ประโยชน์ดังนี้
1. สร้างความภูมิใจจากผลงานที่ทา
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ที่ค้นพบ

ของนักเรียน

การรายงาน มี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การรายงานด้วยวาจา เช่น การพูดเพื่อนาเสนอในที่
ประชุม การอภิปราย การสาธิต เป็นต้น
2. การนาเสนอด้วยเอกสาร ซึ่งมีลักษณะต่างๆ เช่น
แผ่นพับ โปสเตอร์ ลงเว็ปไซต์ เอกสารรายงาน เป็นต้น
เมื่อมีการประกวดโครงงานมักมีนักเรียนยืนนาเสนออยู่
หน้าโต๊ะ มีป้ายนิทรรศการ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และมี
เอกสารรายงาน ซึ่งเป็นการนาเสนอรายงานผลการทาโครงงาน
อาชีพ 2 ลักษณะ
ภาพเหล่านี้เรามักพบเห็นอยู่เสมอ ขณะที่ฟังนักเรียน
นาเสนอพบว่า ท่าทาง น้าเสียง และเนื้อหาที่พูดนาเสนอของ
นักเรียนมีลักษณะเหมือนท่องจา ขาดพลังเร้าให้ผู้ฟังสนใจและ
เชื่อมั่นในสินค้าและการบริการนั้น จึงตั้งเป็นข้อสังเกตเสมอว่า
1. นักเรียนได้รับการฝึกการนาเสนอหรือไม่ ได้รับการ
ฝึกมากน้อยเพียงใด และได้รับการฝึกอย่างไร
2. สิ่งที่นักเรียนที่นาเสนอเป็นผลงานที่นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าตามหลักการของโครงงานอาชีพหรือไม่ ผลงานที่นามา
เสนอมีที่มาที่ไปอย่างไร
คาถามเหล่านี้อยู่ในใจอยู่เสมอและนานแล้วเมื่อพบเห็น
นักเรียนนาเสนอโครงงานอาชีพ คิดอยู่เสมอว่าทาอย่างไรจึงจะ
ได้คาตอบ และคาตอบที่ได้จะเป็นอย่างไร

โครงงาน
อาชีพ

การจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีโอกาสนาเสนอผลการทา
โครงงานอาชีพเป็นสิ่งสาคัญ เพราะนักเรียนได้ฝึกการนาเสนอ
ผลงานที่เป็นสินค้า ฝึกให้รู้จักการตลาดด้วยการประชาสัมพั นธ์
เพื่อให้คนอื่นรู้จักและเชื่อมั่นในสินค้าหรือการบริการของตนเอง
เราพบเสมอว่า บางคนเช็ดถูบ้านสะอาด สานตะกร้าได้สวยงาม
ทาขนมสาลี่กรอบอร่อย แต่เขาขายสินค้าไม่ได้เพราะอะไร
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โครงสร้างการนาเสนอเอกสารรายงานโครงงานอาชีพของนักเรียน มี 3 ส่วนดังนี้
ส่วนนา ประกอบด้วย
- ปก
- คานา
- สารบัญ
ส่วนเนื้อ ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนา
-ความเป็นมาและความสาคัญของงาน
-วัตถุประสงค์ของงาน
บทที่ 2 การดาเนินงาน (มีภาพถ่ายประกอบด้วย)
-วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
-งบประมาณ
-คน
-ขั้นตอนการทางาน
บทที่ 3 ผลการทางาน
-ผลสาเร็จของกระบวนการทางาน
-คุณภาพของผลงาน
-ความคุ้มค่าของการบริการ (กาไร/ขาดทุน)
บทที่ 4 ข้อเสนอแนะ
-จุดเด่นของการทางาน
-ข้อบกพร่องในการทางาน
-สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการทางาน
-ข้อคิดเห็นหรือบทเรียนที่ได้รับจากการทางาน

ส่วนท้าย ประกอบด้วย
- อ้างอิง
- ภาคผนวก
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การรายงานผล
การจัดกิจกรรม

โครงงาน

อาชีพ

ของครู

ก่อนจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพคุณครูต้องคิดแล้วว่าจัด
ให้กับใคร จุดประสงค์การจัดมีอะไรบ้าง จัดอย่างไร ตรวจสอบ
ผลส าเร็จการจัดอย่างไร เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จแล้ว คุณครูต้อง
รายงานผล โดยวิเคราะห์ผลด้านความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะของนักเรียนก่อนกับหลังการจัดกิจกรรม เพื่อนามา
เปรียบเทียบกันซึ่งเป็นการตรวจสอบผลการพัฒนาของนักเรียน
ที่แสดงถึงผลการจัดกิจกรรมอันเป็น ความสาเร็จด้านการสอนที่
เป็นภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู
การรายงานด้วยเอกสารมีโครงสร้าง 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนนา ประกอบด้วย
-ปก
-คานา
-สารบัญ
ส่วนเนื้อ ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 หลักการ แนวคิด และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการ
บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ส่วนท้าย ประกอบด้วย
-อ้างอิง
-ภาคผนวก

11

สรุป
1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ
เป็นกิจกรรมนิเทศทางไกลด้วยสื่ออิเลคทรอนิคส์ ที่นาเสนอผ่านหน้าเวปเพจ
(Web Page) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เพื่อ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพของโรงเรียน
การจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ เป็นการแนะแนวด้านอาชีพให้กับนักเรียนด้วย
โครงงานอาชีพ ครูจึงต้องเตรียมการและวางแผนเพื่อกาหนดแนวการจัดกิจกรรม
โดยทาโครงสร้างเนื้อหา กาหนดการสอน แผนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ รู้เกี่ยวกับงานอาชีพ มีทักษะกระบวนการทางาน
อาชีพ และมีนิสัยที่ดีในการทางานอาชีพ
หลังการจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ ทั้งครูและนักเรียนต้องทารายงานการจัด
กิจกรรม ครูรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ นักเรียนรายงานผลการทา
โครงงานอาชีพ ซึ่งอาจนาเสนอด้วยวาจาหรือจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้าง
ความภาคภูมิใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ที่ค้นพบ
การจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพจึงเป็นการพัฒนาความสามารถด้านการคิด ทา
และนาเสนอผลงานของครูและนักเรียน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สามารถนาไปใช้
พัฒนาการทางานในด้านต่างๆ ได้ดี
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มอบภารกิจ
ต่อไปนี้คงมอบหมายงานให้คุณครูปฏิบัติกิจกรรมนะคะ
1. จัดทากาหนดการสอนโครงงานอาชีพสาหรับนักเรียน เวลาประมาณ 8 สัปดาห์
2. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ 2-3 ชั่วโมง
(คุณครูทาเสร็จไม่ต้องส่ง เก็บไว้ที่โรงเรียนนะคะ)
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดโทรศัพท์มาคุยกันได้

พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

แอน : อรวรรณ ปล้องไหม
โทร : 089-468-0650

แอน : อรวรรณ ปล้องไหม
โทร : 089-468-0650

