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ชื่อโครงการ   พัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ์, นายพัฒนา ศรีโสภา, นางสาวชลิตตา ภูจริต    
     และคณะ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ที ่1 ข้อ 1, 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา มฐ. 3  
ระยะเวลาดำเนินการ  16 พฤษภาคม 25๖๒ - 31 มีนาคม 256๓ 
…............................................................................................................................ ................................... 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๑ สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้สถานศึกษา
ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติจริง สิ่งที่สนใจในท้องถิ่น และนำไปเป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชีพ ตลอดทั้ง
หารายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวเป็นอย่างดี   
  อีกท้ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญใน
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้
กำหนดให้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏใน
จุดเน้น ให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9  ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 
มาตรา 66 “ผู้เรียน มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรก
ที่ทำได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 
  ดังนั้นโรงเรียนจึงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยเห็นความสำคัญ ดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมฝึกทักษะ
วิชาชีพให้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ ได้แก่ กิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ การประกอบและแปรรูปอาหารเพื่อ
สุขภาพคาวหวาน การทำพานบายศรีปากชามจากใบตอง และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (ICT) เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ   
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.๑ เพ่ือให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ประกอบการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหา 
    2.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและฝึกปฏิบัติจริง 
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  2.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หารายได้ระหว่างเรียนรู้ 
2.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแกะสลักผัก,ผลไม้ และทำพานพุ่มสักการะจากใบตองได้ 

  2.๕ เพ่ือเตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 
 
3.  เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

๓.๑.๒ นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการแกะสลักผัก,ผลไม้ และการประดิษฐ์ 
พานพุ่มสักการะจากใบตองได้ อย่างน้อยร้อยละ ๘๕  
  ๓.1.๓ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้ระหว่างเรียน  
อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 

๓.๑.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือตอบสนองความสนใจและความสามารถทางด้าน 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีของผู้เรียน    

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
    3.2.1  นักเรียนมีทักษะด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  สามารถนำความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆมาใช้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
  ๓.๒.๒  ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 
 
4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่าง 16 พฤษภาคม 25๖๒ ถึง  
31 มีนาคม 256๓ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   
มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
  4.1 ประชุมวางแผนกำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 
  4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  4.3 ประชาสัมพันธ์และรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละประเภท 
  4.4 ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  4.5 ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนด 
  4.6 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  20,000 บาท)   

โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย  ดังนี้ 
  5.1 เงินอุดหนุนรายหัว           20,000      บาท 
  5.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา    -     บาท 
  5.3 เงินรายได้สถานศึกษา     -     บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

1 
 
 
 
 
 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้
ด้านการงานอาชีพ 
พานพุ่มสักการะ 
- ใบตอง 
- เข็มหมุด 
- ดอกไม้ (มะลิ ดาวเรือง) 
- กรรไกร 
- ที่เย็บกระดาษ + ลวดเย็บ 
แกะสลักผัก,ผลไม้ 
- มีดแกะสลัก 
- ผัก 
- ผลไม ้

- 10,000 
 

- 

๑6 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
- 

๓๑ มีนาคม ๒๕6๓ 

 

๒ กิจรรมส่งเสริมนักเรียนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 
- วัสดุฝึกประกอบหุ่นยนต์
บังคับมือ 
- วัสดุฝึกด้านเทคโนโลยี 

 
 
- 

 
 

10,๐๐๐ 

 
 
- 

รวมทั้งสิ้น - 20,000 - 
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
6.  การวัดผลและการประเมินผล 

 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียน 
2. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการแกะสลักผัก 
ผลไมแ้ละประดิษฐ์พานพุ่มสักการะจากใบตองได้ 
3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบ 
เป็นอาชีพเสริมรายได้ระหว่างเรียน 
๔. ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

- แบบสำรวจรายการ 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 

- สำรวจรายการ 
- สังเกต 
- ทดสอบ 
- สัมภาษณ์ 
- ประเมิน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้เรียน อยู่ในระดับดีมาก   
   7.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและฝึกปฏิบัติจริง 
  7.3 นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการแกะสลักผัก ,ผลไม้ และประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ
จากใบตอง การแกะสลัก 
  ๗.4 นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้ระหว่างเรียน 
 ๗.5 ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
 

……………….................................................................................  
 
                                                            
 
                
  (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ              
           (นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ์)                                  (นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร)                                       
   ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                 ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
      
                                                                         

(ลงชื่อ)                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นายจำลอง นามบุญลือ)  
                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
                      (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายสุชาติ แวงโสธรณ์) 
               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 


