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   รายงานผลการปฏิบัตงิาน โครงการฝกึทกัษะและการสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัเด็ก เปน็การรายงาน 
ผลการดำาเนินงานโครงการที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำานวน 806,557 บาท  
(แปดแสนหกหมื่นห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) จากกองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)  
ประกอบด้วย โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ผลการดำาเนินงาน และแนวทางการ
พัฒนาการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เพื่อเป็นแนวทางให้ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ  
ได้ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการนำาไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่มี 
ความบกพร่องทางการได้ยิน และผู้ด้อยโอกาสในโอกาสต่อไป

   ขอบคุณคณะอนุกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอบคุณ
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่งผลต่อความสำาเร็จของโครงการ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
กันยายน 2561
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ตอนที่ 1
โครงการ ฝึกทักษะและการสร้างแรง

บันดาลใจให้กับเด็ก
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โครงการ ฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพ
และความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อองค์กรที่ขอสนับสนุน  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
          SETSATIAN SCHOOL FOR THE DEAF UNDER THE ROYAL 
          PATRONAGE OF HIS ROYAL HIGHNESS CROWN PRINCE MAHA 
          VAJIRALONGKORN

1.2 องค์กรของท่านจัดอยู่ในประเภทองค์กรใด 
  1.2.1)  หน่วยงานภาครัฐ
     þ หน่วยงานของรัฐ สังกัด สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวง ศึกษาธิการ 

1.3 ปีที่จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรหรือปีที่เริ่มดำาเนินการ 10 ธันวาคม 2496

1.4 ที่ตั้งสำานักงาน

เลขที่ 137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 0-2241-4738 โทรสาร 0-2241-8982 

อีเมล์ setsatian@hotmail.com
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1.5 วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ขอสนับสนุน 
  1. พัฒนาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  2. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นผู้นำาทางด้านวิชาการ และวิชาชีพโดยการมี 
   ส่วนร่วมจากชุมชนและสังคม
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยและคุณธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย
  4. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข 

1.6 กิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
  จัดการศึกษาสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา  
ชั้นปีที่ 6 และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับหน่วยงานสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิด 
ให้บริการวิชาการให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

1.7 ผลงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา 
  จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ ของการจัดต้ังโรงเรียน  
มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตัวช้ีวัด นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศมารยาท
ไทย ในโครงการริเริ่มเติมเอกลักษณ์ไทย จัดโดยหน่วยงานธนาคารธนชาติ ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้าน
การส่งเสริม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โล่สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม 

1.8 องค์กรของท่านเคยเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ หรือไม่ 
  þ ไม่เคย
  ¨ เคย  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ (แยกตามรายโครงการ)
2.1  ชื่อโครงการ โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก 

2.2  ประเภทความพิการที่ขอรับการสนับสนุน
  ¨ ประเภททางกายหรือการเคลื่อนไหว
  ¨  ประเภททางจิตใจหรือพฤติกรรม
  ¨  ประเภททางการมองเห็น  
  þ  ประเภททางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
  ¨  ประเภททางสติปัญญาหรือการเรียนรู้
  ¨  ทุกประเภทความพิการ

2.3 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
  ชื่อ-สกุล  นางสาวปนัดดา วงค์จันตา
  ที่อยู่   137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
   โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ 0-81965-3899
  โทรสาร  02-2418982 อีเมล์ por2704@hotmail.com
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2.4 ชื่อผู้ประสานงานโครงการ
  ชื่อ-สกุล  นางสายใจ สังขพันธ์
  ที่อยู่   137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ  0-81376-1827
  โทรสาร  0-2241-8982 อีเมล์ chick137@hotmail.com

2.5 หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดการศึกษาโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน
มีศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่กับคุณธรรมตามวิถีชีวิตของความเป็นไทย ตามแนวทางของการ 
นำาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเป็นการจัดการเรียนการ
สอนพ้ืนฐานด้านทักษะอาชีพให้กับนักเรียนตามพัฒนาการตามวัย เพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการได้ประชุมหารือวางแผนร่วมกับครูผู้สอนและบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ 
พัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้เกิดการพัฒนาตามวิถีที่ควรจะเป็นด้วย 
การเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมสำาหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการได้ยิน ที่จะได้รับประสบการณ์ตรงในการได้สัมผัสกับทักษะอาชีพที่อยู่ในวิถีชีวิตประจำาวัน  

2.6 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  2.6.1 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนได้ฝึกทักษะการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2.6.2 เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในการฝึกทักษะอาชีพแบบเกษตรพอเพียง
  2.6.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบสังคมไทย
  2.6.4 เพื่อให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์วางแผนการทำางานแบบกระบวนการกลุ่ม
  2.6.5 เพื่อให้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ
  2.6.6 เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน

2.7 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
   เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
   “โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก”
   1. เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
   2. เป็นคนพกิารทางการไดย้นิท่ีขึน้ทะเบยีนมเีอกสารรับรองความพกิาร และมบีตัรประจำาตวัคนพกิาร
   3. เป็นผูท่ี้มคีวามบกพรอ่งทางการได้ยนิทีไ่ด้รบัการฝกึทกัษะพืน้ฐานในการประกอบอาชพี ตามนโยบาย 
    ส่งเสริมการมีงานทำา
   4. มีปัจจัยบริบทของพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และ พร้อมในการจัดการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ  
    สอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการ
   5. กลุม่เปา้หมายมคีวามพรอ้มและมคีวามต้องการในการรับการอบรมและฝึกอาชพี เพ่ือใชใ้นดำารงชวีติ
ประจำาวันแบบพึ่งตนเอง
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย จำานวนนักเรียน

1. ฝึกอาชีพร้อยลูกปัด ระดับอนุบาล 23

2. อาชีพปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน ประถมศึกษาตอนต้น 26

3. ฝึกอาชีพการทำาเครื่องหอมแฟนซี ประถมศึกษาตอนปลาย 32

4. ฝึกอาชีพเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประถมศึกษาตอนปลาย 32

5. อบรมอาชีพช่างภาพ นักเรียนระดับมัธยม 32

6. ฝึกอาชีพจิตรกรน้อย(คัดเลือก 35) นักเรียนมัธยมต้น-ปลาย 35

7. ฝึกอาชีพทำาขนมซาลาเปาแฟนซี นักเรียนมัธยมต้น 50

8. ฝึกอาชีพทำาขนมฝอยทอง นักเรียนมัธยมต้น 50

9. อบรมอาชีพเพ้นท์วัสดุใช้สอย นักเรียนมัธยมต้น 50

10. ฝึกอาชีพทำาขนมเปาะเปี๊ยะห่อข้าว นักเรียนมัธยมปลาย 48

11. ฝึกอาชีพทำาขนมกุยช่าย นักเรียนมัธยมปลาย 48

12. อบรมการทำานำ้ายาล้างจาน นักเรียนมัธยมปลาย 49

13. อบรมการทำาสบู่สมุนไพร นักเรียนมัธยมปลาย 49

14. ฝึกทักษะอาชีพการทำาเข็มกลัด นักเรียนมัธยมต้น 51

15. อบรมอาชีพการทำาขนมครก นักเรียนอนุบาล ไม่ได้ดำาเนินการ

16. อบรมอาชีพการทำาขนมฟักทองสังขยา นักเรียนมัธยม 10

17. อบรมอาชีพการทำาขนมกล้วย นักเรียนมัธยม 10

2.8 สถานที่ดำาเนินโครงการ โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี ้
   ใช้พื้นท่ีบริเวณรอบรั้วโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นสถานที่ในการดำาเนินโครงการ 
เป็นการจัดกิจกรรม โครงการเกษตรแบบในเมือง เนื่องจากลักษณะพื้นที่บริบทของโรงเรียนเศรษฐเสถียร  
ในพระราชูปถัมภ์ มีพื้นที่ขนาดเล็ก นักเรียนกว่าครึ่งของจำานวนนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนประจำา มีภูมิลำาเนา
อยู่ต่างจังหวัด เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สภาพร่างกายแข็งแรง หากได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพความพิการและบริบทของนักเรียนด้วยการน้อมนำาศาสตร์พระราชาในการ 
ขบัเคลือ่นกจิกรรม การเกษตรแบบพอเพยีงในการฝกึทกัษะอาชพีใหก้บันกัเรยีนอยา่งตอ่เนือ่ง นกัเรยีนจะมทัีศนคติ
เชิงบวก เน้นการใหน้กัเรยีนได้คน้หาอาชพีของตนเองตามความถนดั รกัในอาชพี ตระหนกัในคณุคา่ในอาชพี และ
สามารถนำาความรูจ้ากประสบการณต์รงไปประยกุตใ์ชก้บัตนเองและครอบครวัไดใ้นอนาคตได้อยา่งแทจ้รงิ สง่ผล
ใหเ้กดิการพึง่ตนเอง เลีย้งชพีได ้โดยไมเ่ปน็ภาระของสังคม การแสดงผลงานด้านศลิปะ ซึง่เปน็การบรูณาการการ
สอนศิลปะใหเ้ปน็งานอาชพี เปน็ทกัษะทีน่กัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิมคีวามถนดัและมคีวามพงึพอใจ
ในการนำาความรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตได้จริง การสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ การคิดราคาสินค้า เพื่อการ
ประกอบอาชีพพณิชกรรมเป็นการสอน ให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบการย่อยด้วยตนเองได้
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2.9 ระยะเวลาดำาเนินโครงการ (คำาอธิบาย : ระยะเวลาในการดำาเนินโครงการ โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้)
  (1) ระยะเวลาเริ่มโครงการ ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2661

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

1. อาชีพร้อยลูกปัด 1-2,8,22,27 สิงหาคม 2561

2. อาชีพปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน 3 กรกฎาคม-31 กันยายน 2561

3. อาชีพการทำาเครื่องหอมแฟนซี 27 กันยายน 2561

4. อาชีพเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 14-22 สิงหาคม 2561

5. อาชีพอบรมอาชีพช่างภาพ 13-15 กรกฎาคม 2561

6. อาชีพอาชีพจิตรกรน้อย 7-8 กันยายน 2561

7. อาชีพทำาขนมซาลาเปาแฟนซี 25 กันยายน 2561

8. อาชีพทำาขนมฝอยทอง 26 กันยายน 2561

9. อบรมอาชีพเพ้นท์วัสดุใช้สอย 21 กันยายน 2561

10. อาชีพทำาขนมเปาะเปี๊ยะห่อข้าว 20 กันยายน 2561

11. อาชีพทำาขนมกุยช่าย 21 กันยายน 2561

12. อาชีพอบรมการทำานำ้ายาล้างจาน 25 สิงหาคม 2561

13. อาชีพอบรมการทำาสบู่สมุนไพร 26 สิงหาคม 2561

14. อาชีพการทำาเข็มกลัด 24 กันยายน 2561

15. อาชีพการทำาขนมครก ไม่ได้ดำาเนินการ

16. อาชีพการทำาขนมฟักทองสังขยา 24 กันยายน 2561

17. อาชีพการทำาขนมกล้วย 24 กันยายน 2561 

2.10 วิธีการดำาเนินงาน (คำาอธิบาย : วิธีการดำาเนินงาน โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

  (1) กจิกรรมที ่1 ประชมุครผููส้อน คณะทำางาน เพ่ือวางแผนการดำาเนนิการในการจดักลุม่อาชพี ใหเ้หมาะสม

ตามวัยของนกัเรยีน ไดแ้ก ่กลุม่นกัเรยีนระดบัอนบุาล กลุม่อาชพีระดบัประถมศกึษา กลุม่อาชีพระดบัมธัยมศึกษา

ตอนต้น กลุ่มอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  (2) กิจกรรมที่ 2 การฝึกทักษะอาชีพ ในรูปแบบการเชิญวิทยากร ให้ความรู้และให้นักเรียนเวียนฐาน 

การปฏิบัติจริง ใช้สถานที่ภายในโรงเรียน

  (3) กิจกรรมท่ี 3 การฝึกอาชีพ โดย ใช้ครูผู้สอนเป็นวิทยากร นักเรียน จะได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติจริง 

  (4) กจิกรรมที ่4 การฝกึอาชพีในรปูแบบการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน บรูณาการกบัคาบสอนกจิกรรมลดเวลา

เรียนเพิ่มเวลารู้เพิ่มเติมจากคาบสอนปกติ (ปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน/เพาะเห็ดฟางในตะกร้า)
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  (5) กิจกรรมที่ 5 นำานักเรียนไปฝึกทักษะการเรียนรู้นอกสถานศึกษา (ช่างภาพ การแสดงผลงานศิลปะ  

ในโลกเงียบ)

  (6) กจิกรรมที ่6 จดัทำารปูเลม่ประเมนิผลโครงการ เพือ่รายงานผลการดำาเนนิงานต่อกองทนุสง่เสรมิพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

2.11 งบประมาณ 

  ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 806,557.00 

บาท (แปดแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

ที่ กิจกรรม จำานวนเงินที่อนุมัติ

1. อาชีพร้อยลูกปัด 25,000.-

2. อาชีพปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน 49,500.-

3. อาชีพการทำาเครื่องหอมแฟนซี 100,000.-

4. อาชีพเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 50,000.-

5. อาชีพอบรมอาชีพช่างภาพ 200,750.-

6. อาชีพอาชีพจิตรกรน้อย 20,000.-

7. อาชีพทำาขนมซาลาเปาแฟนซี 23,449.-

8. อาชีพทำาขนมฝอยทอง 28,754.-

9. อบรมอาชีพเพ้นท์วัสดุใช้สอย 46,944.-

10. อาชีพทำาขนมเปาะเปี๊ยะห่อข้าว 21,475.-

11. อาชีพทำาขนมกุยช่าย 16,995.-

12. อาชีพอบรมการทำานำ้ายาล้างจาน 39,200.-

13. อาชีพอบรมการทำาสบู่สมุนไพร 60,800.-

14. อาชีพการทำาเข็มกลัด 23,200.-

15. อาชีพการทำาขนมครก 3,515.-

16. อาชีพการทำาขนมฟักทองสังขยา 2,720

17. อาชีพการทำาขนมกล้วย 3,555.-

18. จัดทำาเอกสารสรุปประเมินผลโครงการ 71,400.-
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2.12 ตัวชี้วัดโครงการ 

  2.1.3 ร้อยละ 95.00 ของนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ

ด้วยการนำาศาสตร์พระราชาใช้ ในการฝึกทักษะอาชีพ

  2.1.2 ร้อยละ 95.00 ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู มีความพึงพอใจในกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ

ในโครงการ

  2.1.3 ร้อยละ 95.00 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา อาชีพอย่างยั่งยืน

  2.1.4 ร้อยละ 95.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ

2.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการฝึกทักษะการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2. นักเรียนมีพื้นฐานในการฝึกทักษะอาชีพแบบเกษตรพอเพียง

  3. นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบสังคมไทย

  4. นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ วางแผนการทำางาน และเรียนรู้กระบวนการทำางานกลุ่ม

  5. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ

  6. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน
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แผนดำาเนินงานโครงการกิจกรรมอาชีพร้อยลูกปัด
โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก

นางสาวพนิดา แสงหิรัญ

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

1. ปรึกษาประชุมวางแผนดำาเนินงานกับหัวหน้า
งานอนุบาลและครูประจำาชั้นอนุบาล ครูพี่เลี้ยง

28 พฤษภาคม 61 ประชุม นางวชิราภรณ์ เศรษฐผล 
นางสาวพนิดา แสงหิรัญ
นางสาวศราวดี ศรีรักษา
นางสาวภารดี สินฑัตตโสภณ

2. จัดทำาโครงการกิจกรรมสร้างเสริมสมาธิ
เรียงร้อยลูกปัด

1 มิถุนายน 61 ประชุมคณะ
ครูอนุบาล

นางสาวพนิดา แสงหิรัญ

3. อนุมัติโครงการ 4 มิถุนายน 61 เสนอโครงการ นางสาวปนัดดา วงค์จันตา
ผู้อำานวยการโรงเรียน
นางสายใจ สังขพันธ์
รองผู้อำานวยการโรงเรียน

4. ติดต่อเชิญวิทยากรมาสอนการร้อยลูกปัด 6 มิถุนายน 61 เชิญครูอาชีพ
ในโรงเรียน

นางวชิราภรณ์ เศรษฐผล 
นางสาวพนิดา แสงหิรัญ

5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การร้อยลูกปัด 8-15 มิถุนายน 61 ฝึกทักษะ
ปฏิบัติ

นางสาวพนิดา แสงหิรัญ

6. ทำาหนังสือแจ้งผู้ปกครองเชิญชวนร่วมกิจกรรม
ฝึกทักษะร้อยลูกปัดกับนักเรียน

18 มิถุนายน 61 ส่งจดหมาย นางวชิราภรณ์ เศรษฐผล 
นางสาวพนิดา แสงหิรัญ

7. วิทยากรสาธิตการร้อยลูกปัดตามแบบต่างๆ 27 มิถุนายน 61 ฝึกทักษะ
ปฏิบัติ

นางวชิราภรณ์ เศรษฐผล 
นางสาวพนิดา แสงหิรัญ

8. ครูอนุบาล ครูพี่เลี้ยง นักเรียน ผู้ปกครอง
ฝึกทักษะการเรียงร้อยลูกปัด ตามแบบอย่าง 

27 มิถุนายน 61 ฝึกทักษะ
ปฏิบัติ

นางวชิราภรณ์ เศรษฐผล 
นางสาวพนิดา แสงหิรัญ
นางสาวศราวดี ศรีรักษา
นางสาวภารดี สินฑัตตโสภณ
นักเรียนอนุบาลจำานวน 17 คน

9. ติดตาม การฝึกทักษะ การเรียงร้อยลูกปัด 4 กรกฎาคม –
29 สิงหาคม 61

ฝึกทักษะ
ปฏิบัติ

นางวชิราภรณ์ เศรษฐผล 
นางสาวพนิดา แสงหิรัญ

10. คัดเลือกชิ้นงานเพื่อประเมินผลและนำาไป 
แสดงผลงานในร้านเศรษฐเสถียรช๊อบ

1 กันยายน 61 –
30 กันยายน 61

ฝึกทักษะ
ปฏิบัติ

นางวชิราภรณ์ เศรษฐผล 
นางสาวพนิดา แสงหิรัญ

11. สรุปและประเมินผลกิจกรรมกิจกรรม
สร้างเสริมสมาธิเรียงร้อยลูกปัด

30 กันยายน 61 รายงาน นางสาวพนิดา แสงหิรัญ
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แผนดำาเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก

นางสาวจรัสกร เล็กตระกูล

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมชี้แจงวางแผนดำาเนินงานคณะ 
ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 
และครูพี่เลี้ยงที่เกี่ยวข้อง วางแผน 
ร่วมกัน

22 พฤษภาคม 61 บันทึก 
ประชุม

- นางสาวจรัสกร เล็กตระกูล
- นางวัชราพร บุตรศรี
- นางมัทนี ตีระนันทน์ 
- นายจตุพร หอมนาน
- นางสาวนารีเนตร สังขมาลัย

2. ครูสำารวจสถานที่ ในการทำาโครงการ 25 พฤษภาคม 61 สำารวจ 
สอบถาม

- นางสาวจรัสกร เล็กตระกูล
- นางวัชราพร บุตรศรี
- นางมัทนี ตีระนันทน์ 

3. จัดทำาโครงการโครงการปลูกผักสวน 
ครัวในโรงเรียน

1 มิถุนายน 61 เขียนโครงการ - นางสาวจรัสกร เล็กตระกูล

4. อนุมัติโครงการ 1 มิถุนายน 61 อนุมัติ - นางสาวปนัดดา วงค์จันตา 
  ผู้อำานวยการโรงเรียน 
- นางสายใจ สังขพันธ์
  รองผู้อำานวยการโรงเรียน

5. จัดเตรียมสถานที่ สำารวจพื้นที่จัดทำา
แปลงปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน 
เลือกสถานที่ว่างที่เหมาะสม เขียน 
แปลง ในการปลูกผัก

7 มิถุนายน 61 ปฏิบัติเขียนแปลน - นางสาวจรัสกร เล็กตระกูล
- นางมัทนี ตีระนันทน์

6. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์แปลงปลูกผัก
 - ดินผสม
 - ดินใบก้ามปู
 - พันธุ์ผัก เช่น คะน้า ผักบุ้ง
 - ปุ๋ยชีวภาพ
 - ค่าจัดทำาป้ายชื่อผัก
 - ค่าเอกสาร แฟ้มงาน 

14 มิถุนายน 61 ปฏิบัติการจัดซื้อ - นางวัชราพร บุตรศรี
- นายจตุพร หอมนาน
- นางสาวนารีเนตร กลีบบัว
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

7. แบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1–3 ลงปฏิบัติใน
การทำาแปลง เตรียมดิน เตรียมแปลง 
เตรียมหลุม โดยมีครูและครูพี่เลี้ยง
ผู้ดูแล

19 มิถุนายน 61 ปฏิบัติ - นางสาวจรัสกร เล็กตระกูล
- นางสาวนารีเนตร สังขมาลัย 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 จำานวน 10 คน 
- นางวัชราพร บุตรศรี
- นายจตุพร หอมนาน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 จำานวน 8 คน 
- นางมัทนี ตีระนันทน์ 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 จำานวน 10 คน 

8. นักเรียนนำาเมล็ดพันธุ์ผักที่เตรียมไว้ลง
ในแปลงและหลุมปลูก

21 มิถุนายน 61 ปฏิบัติ - นางสาวจรัสกร เล็กตระกูล
- นางสาวนารีเนตร สังขมาลัย 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 จำานวน 10 คน 
- นางวัชราพร บุตรศรี
- นายจตุพร หอมนาน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 จำานวน 8 คน 
- นางมัทนี ตีระนันทน์ 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 จำานวน 10 คน 

9. นักเรียนร่วมกันดูแลแปลงผักตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 - จัดกลุ่มดูแลแปลงผัก
 - รดนำ้า
 - ให้ปุ๋ย
 - กำาจัดวัชพืช

21 มิถุนายน 61
ถึง

21 กันยายน 61

ปฏิบัติ - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 จำานวน 10 คน 
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 จำานวน 8 คน 
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 จำานวน 10 คน 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

10. ตรวจสอบ ติดตามงานปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน

21 มิถุนายน 61
ถึง

21 กันยายน 61

แนะนำา 
บันทึก

- นางสาวจรัสกร เล็กตระกูล
- นางวัชราพร บุตรศรี
- นางมัทนี ตีระนันทน์ 
- นายจตุพร หอมนาน
- นางสาวนารีเนตร สังขมาลัย

11. ดำาเนินจัดทำาและจำาหน่ายผลผลิต
หรือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน

21 กันยายน 61 ปฏิบัติ - นายจตุพร หอมนาน
- นางสาวนารีเนตร กลีบบัว
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 จำานวน 10 คน 
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 จำานวน 8 คน 
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 จำานวน 10 คน 

12. สรุปและประเมินผลกิจกรรมของ
โครงการจัดทำารายงานโครงการปลูก
พืชผักสวนครัวในโรงเรียนต่อผู้บริหาร

28 กันยายน 61 รายงาน นางสาวจรัสกร เล็กตระกูล
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แผนการดำาเนินงานโครงการเครื่องหอมแฟนซี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 

นางเบญจมาศ อาดำา

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

1. จัดเตรียมสถานที่ โดยใช้สอนใน
วิชางานบ้านของแต่ละชั้นเรียน 
ป.4-5 และในรายวิชากิจกรรมชุมนุม
ทุกวันศุกร์ คาบเรียนที่ 5 
พร้อมกันทั้ง ป.4-6

10 มิ.ย. 61 เรียนภาคปฏิบัติ นางเบญจมาศ อาดำา
นางสายสมร โพธิ์ทอง
นางนิศานาถ วัลไพจิตร
นายสามารถ รอดซุง

2. ให้ความรู้และสาธิต จัดทำา
ตารางแบบกลุ่ม ป.4-6

11 มิ.ย. 61 เรียนภาคปฏิบัติ นางเบญจมาศ อาดำา
นางสายสมร โพธิ์ทอง
นางนิศานาถ วัลไพจิตร
นายสามารถ รอดซุง

3. นักเรียนชั้น ป.4-6 ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการทำาเครื่องหอมแฟนซี 
ประเภทต่างๆ

13 มิ.ย. – 31 ส.ค. 61 เรียนภาคปฏิบัติ นางเบญจมาศ อาดำา
นางสายสมร โพธิ์ทอง
นางนิศานาถ วัลไพจิตร
นายสามารถ รอดซุง

4. ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติ
และผลงานของแต่ละคน

20 มิ.ย. – 31 ส.ค. 61 เรียนภาคปฏิบัติ นางเบญจมาศ อาดำา
นางสายสมร โพธิ์ทอง
นางนิศานาถ วัลไพจิตร
นายสามารถ รอดซุง
นักเรียนชั้น ป.4-6

5. สรุปและประเมินผลกิจกรรม
จัดทำารายงานผลการดำาเนินงาน
เครื่องหอมแฟนซี

28 มิ.ย. 61 คณะกรรมการดำาเนินงาน
ประชุม/สรุปผล
การดำาเนินงาน

นางเบญจมาศ อาดำา
นางสายสมร โพธิ์ทอง
นางนิศานาถ วัลไพจิตร
นายสามารถ รอดซุง
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แผนการดำาเนินงานโครงการเพาะเห็ดในตะกร้า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
นางวิไลลักษณ์ รอดแตง และ นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน 
การเพาะเห็ด

24 พ.ค. 61 - เอกสารประกอบการ
ประชุม
- บันทึกการประชุม

นางวิไลลักษณ์ รอดแตง
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นายบุญช่วย รอดพานิช

2. สำารวจสถานที่สำาหรับเพาะเห็ด
ในตะกร้า

25 พ.ค. 61 - สำารวจ
- ถ่ายภาพสถานที่

นางวิไลลักษณ์ รอดแตง
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นายบุญช่วย รอดพานิช

3. ดำาเนินการเขียนโครงการ
เพาะเห็ดในตะกร้า

28-29 พ.ค.61  เขียนโครงการ นางวิไลลักษณ์ รอดแตง
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นายบุญช่วย รอดพานิช

4. ขออนุมัติโครงการ 31 พ.ค. 61 เสนอของบประมาณ นางสาวปนัดดา วงค์จันตา
ผู้อำานวยการ
นางสายใจ สังขพันธ์
รองผู้อำานวยการ

5. จัดเตรียมสถานที่สำาหรับ
เพาะเห็ดในตะกร้า

4 มิ.ย. 61 ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมใน
การจัดวางตะกร้าตามที่
ออกแบบ

นางวิไลลักษณ์ รอดแตง
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นายบุญช่วย รอดพานิช

6. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการ 
เพาะเห็ดตะกร้า
 - ตะกร้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
18 นิ้ว สูง 11 นิ้ว
 - ฟางข้าวแห้ง
 - ขี้เลื่อย
 - ต้นกล้วย
 - กะละมัง
 - อีเอ็ม
 - ก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุ
 - โครงสุ่มไก่ไม้ไผ่
 - ค่าตกแต่งสถานที่และ
ป้ายแหล่งเรียนรู้

11-15 มิ.ย. 61 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ นางวิไลลักษณ์ รอดแตง
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นายบุญช่วย รอดพานิช
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

7. ให้ความรู้และสาธิตการ
เพาะเห็ด จัดทำาตารางแบ่งกลุ่ม 
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ในหน้าที่รับผิดชอบดูแลรดนำ้า 
ตะกร้าเห็ด

18 มิ.ย. 61 ปฏิบัติ นางวิไลลักษณ์ รอดแตง
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นายบุญช่วย รอดพานิช

8. นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนการ
เพาะเห็ดในตะกร้าที่ลานเพาะเห็ด

19-24 มิ.ย. 61 - เรียนรู้ภาคปฏิบัติ นางวิไลลักษณ์ รอดแตง
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นายบุญช่วย รอดพานิช
นักเรียน ป.4-6

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มตามตาราง
การปฏิบัติดูแลรดนำ้า

19-24 มิ.ย. 61 - นกัเรยีนทำาใบงาน/เรยีนรู้
จากการปฏิบัติจริง

นางวิไลลักษณ์ รอดแตง
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นายบุญช่วย รอดพานิช
นักเรียน ป.4-6

10. ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตาม
ตารางการดูแลรดนำ้า

19-24 มิ.ย. 61 - ติดตามผลการเจริญ
เติบโตของเห็ด
- บันทึกผล

นางวิไลลักษณ์ รอดแตง
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นายบุญช่วย รอดพานิช

11.  ดำ า เนินการเก็บผลผลิตล้ าง
ทำาความสะอาดและจัดส่งโรงอาหาร
เพื่อประกอบอาหารกลางวัน

25 มิ.ย. – 
31 ส.ค. 61

 นักเรียนเรียนรู้ภาคปฏิบัติ นางวิไลลักษณ์ รอดแตง
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นายบุญช่วย รอดพานิช
นักเรียน ป.4-6

12. สรุปและประเมินผลโครงการ 
จัดทำารายงาน โครงการเพาะเห็ด 
ในตะกร้าเสนอฝ่ายบริหาร

28 ก.ย. 61 รายงานผลการดำาเนิน
กิจกรรมการเพาะเห็ดใน
ตะกร้า

นางวิไลลักษณ์ รอดแตง
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
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แผนกิจกรรมการปฏิบัติงานโครงการจิตรกรน้อย
โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก

นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ

ลำาดับ รายการ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน / เดือน

หมายเหตุ
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

1. - สอนศิลปะการวาดภาพระบายสีให้นักเรียน
ตามตารางสอนชั่วโมงศิลปะ (นักเรียน 104 คน)
- วัสดุ อุปกรณ์
- การจัดองค์ประกอบ
- การใช้สี

2. - คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวาดภาพทำากิจกรรมจิตรกรน้อย 
จำานวน 35 คน
- สอนวาดภาพระบายสีลงบนผ้าใบ

3. - ปฏิบัติการวาดภาพระบายสีลงบนผ้าใบ

4. - จัดนิทรรศการโครงการจิตรกรน้อย 
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ 
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
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แผนกิจกรรม ฝึกทักษะอาชีพ การทำาขนมปอเปี๊ยะห่อข้าวและขนมกุยช่าย
โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก

นางสาวฉวีวรรณ แพงหอม

เดือน สัปดาห์ ชั่วโมง เนื้อหาสาระ ผู้สอน

1 1-3 - ความรู้เกี่ยวกับขนม
- หลักในการเลือกซื้อ
- เทคนิคการทำาขนม
- การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

นางสาวฉวีวรรณ แพงหอม 

2 4-6 กล้วยหอมทอดซอสวานิลา

3 7-9 ทบทวนการทำากล้วยหอมทอดซอสวานิลา ครั้งที่ 1

มิ.ย.61 4 10-12 ทบทวนการทำากล้วยหอมทอดซอสวานิลา ครั้งที่ 2

5 13-15 ทบทวนการทำากล้วยหอมทอดซอสวานิลา ครั้งที่ 3

6 16-18 ปอเปี๊ยะห่อข้าว

7 19-21 ทบทวนการทำาปอเปี๊ยะห่อข้าว ครั้งที่ 1

ก.ค.61 8 22-24 ทบทวนการทำาปอเปี๊ยะห่อข้าว ครั้งที่ 2

9 25-27 ทบทวนการทำาปอเปี๊ยะห่อข้าว ครั้งที่ 3

10 28-30 กุยช่าย นึ่ง

11 31-32 ทบทวนการทำากุยช่ายนึ่ง ครั้งที่ 1

ส.ค.61 12 33-36 ทบทวนการทำากุยช่ายนึ่ง ครั้งที่ 2

13 37-40 ทบทวนการทำากุยช่ายนึ่ง ครั้งที่ 3

14 41-42 กุยช่าย ทอด

15 43-46 ทบทวนการทำากุยช่ายทอด ครั้งที่ 1

ก.ย.61 16 47-50 ทบทวนการทำากุยช่ายทอด ครั้งที่ 2

17 51-53 ทบทวนการทำากุยช่ายทอด ครั้งที่ 3

18 54-56 ทบทวนการทำากล้วยหอมทอดซอสวานิลา

ทบทวนการทำาปอเปี๊ยะห่อข้าว

ทบทวนการทำากุยช่ายนึ่ง-ทอด
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แผนกิจกรรม ฝึกทักษะอาชีพ การทำาเข็มกลัด
โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก

นางสาวนฤมล สุวามิน 

เดือน สัปดาห์ ชั่วโมง เนื้อหาสาระ ผู้สอน

1 1 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ นางสาวนฤมล สุวามิน

2 1 หลักการใช้สี

3 1 การค้นหาข้อมูลและการบันทึกข้อมูล

มิ.ย.61 4-7 4-7 การใช้โปรแกรมในการออกแบบ
- การใช้โปรแกรมเบื้องต้น
- การกำาหนดขนาด
- การนำาข้อมูลและรูปภาพใส่ในชิ้นงาน

ก.ค.61 8-11 ฝึกปฏิบัติการออกแบบชิ้นงาน และการสั่งพิมพ์ชิ้นงาน

ส.ค.61 12 การประกอบชิ้นงานเพื่อทำาเข็มกลัด

13-17 ฝึกปฏิบัติการทำาเข็มกลัด

ก.ย.61 18 รายงานผล/แสดงชิ้นงาน

กิจกรรม 19 จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานตามโครงการ

ที่ รายการ หน่วยละ จำานวน จำานวนเงิน

1. เอกสารสรุปผลการดำาเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย 
- รายงานผู้ปกครอง จำานวน 170 เล่ม
- รายงานกองทุน จำานวน 1 เล่ม
- รายงานสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำานวน 5 เล่ม
- รายงานสถานศึกษาในสังกัด สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
จำานวน 42 เล่ม
- รายงานคณะครูในโรงเรียน จำานวน 32 เล่ม 
- รายงานเผยแพร่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานและผู้สนใจ จำานวน 250 เล่ม

148.80.-  500 เล่ม 71,400.-

รวมทั้งสิ้น 71,400.-
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ตอนที่ 2
ผลการดำาเนินงาน
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ผลการดำาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 ฝึกทักษะอาชีพร้อยลูกปัด

หลักการและเหตุผล
   อาชีพการฝึกร้อยลูกปัด นอกจากสามารถทำาเป็นเป็นอาชีพได้นั้น สำาหรับเด็กอนุบาล การจัดกิจกรรม 

สำาหรับเด็กอนุบาลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความจำาเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

จินตนาการของเด็ก ให้เด็กได้พัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีเวลา 

อยู่กับตัวเองฝึกสมาธิ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เรียนรู้การเล่นกับผู้อื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อน 

กับเพ่ือนกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิเรียงร้อยลูกปัด เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือให้ประสาน 

กับสายตา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการให้เด็กได้ดี และยังช่วยเป็น 

ทักษะพื้นฐานในการค้นหาความสนใจของนักเรียนในด้านการวางพื้นฐานด้านอาชีพอีกด้านหนึ่งด้วย

ผลการดำาเนินงาน
  1. เด็กอนุบาลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้ฝึกฝนสมาธิของตัวเอง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

  2. เด็กอนุบาลได้เรียนรู้การเล่นกับผู้อื่น รู้จักการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

  3. เด็กอนุบาลมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ลูกปัด  

   ของตนเองได้เรียนรู้การออกแบบสร้อยลูกปัดของตัวเองในแบบของตัวเอง ทำาเป็นพวงกุญแจได้

  4. เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เด็กๆ ได้ฝึกสมาธิ ให้ใจรู้สึกสงบนิ่ง มีสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี  

   มีการควบคุมอารมณ์ที่มั่นคงมากขึ้น

  5. เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม เด็กเรียนรู้การเล่นกับผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน

  6. เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกการประสานงานระหว่างมือและตา 
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ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสรา้งแรงบนัดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 1อาชีพร้อยลูกปดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกสมาธิ เสริมสร้างความคดิสร้างสรรค์โดยการร้อยลูกปัดหลากหลายรูปแบบ ของนักเรียนระดบัอนุบาล 
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กิจกรรมที่ 2 อาชีพปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน

หลักการและเหตุผล
   โรงเรียนเศรษบเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้สอดคล้องตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม จึงได้ทำา 

กิจกรรมปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนข้ึน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นได้รับความรู้ 

และฝึกทักษะในการทำางานด้านอาชีพเบื้องต้น สามารถนำาความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตนเองในอนาคต  

เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน 

ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้ฝึกประสบการณ์เพาะปลูก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความสามัคคี 

ในหมู่คณะ ซึ่งทักษะดังกล่าว มีความจำาเป็นในการดำารงชีวิตในอนาคต และสามารถนำาผลผลิตที่ได้จากกิจกรรม

ปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน มาประกอบอาหารรับประทานในชีวิตประจำาวัน หรือนำาผักที่ปลูกได้แบ่งขายให้กับ 

คนในชุมฃน และโรงเรียนได้ 

ผลการดำาเนินงาน
  1. นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถ และทักษะการปลูกผักสวนครัว

  2. นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำารงชีวิตในอนาคตได้

  3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

  4. นักเรียนได้ฝึกทักษะการดำารงชีวิติตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

  5. นักเรียนสามารถนำากิจกรรมของโครงการไปประยุกต์กับชีวิตประจำาวันได้
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ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก
กิจกรรมที่ 2 อาชีพปลูกผักสวนครัว

การดูแล รดนำ้า พืชผักสวนครัว

การนำาพืชผักสวนครัวที่ปลูกได้มาใช้ประโยชน์ในการทำาอาหารกลางวัน
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ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 3  การท้าเครื่องหอมแฟนซี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการท้าเครื่องหอมแฟนซี เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติโดยมีคณะครู
ควบคุมดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด นอกจากนี ยังมีนักเรียนมัธยมมาช่วยท้าและดูแลน้องๆ ประถมอีกด้วย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 3  การท้าเครื่องหอมแฟนซี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการท้าเครื่องหอมแฟนซี เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติโดยมีคณะครู
ควบคุมดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด นอกจากนี ยังมีนักเรียนมัธยมมาช่วยท้าและดูแลน้องๆ ประถมอีกด้วย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอาชีพการทำาเครื่องหอมแฟนซี

หลักการและเหตุผล
   กิจกรรมการทำาเครื่องหอมแฟนซี เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรง

บนัดาลใจใหก้บัเดก็ เปน็กจิกรรมสง่เสรมิใหน้กัเรียนมศีกัยภาพทางด้านวชิาการและวชิาชพีควบคูไ่ปกบัคณุธรรม 

ตามวิถีชีวิตของความเป็นไทย ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมการทำา 

เครื่องหอมแฟนซี เป็นกิจกรรมงานอาชีพ โดยการนำาการบูรหอมที่มีกลิ่นหอมแบบสมุนไพรที่มีอยู่ภายใน 

ท้องถิ่น ไม่มีอันตราย ประโยชน์มีความหอมช่วยลดกลิ่นอับ มาจัดทำาใส่ถุงบรรจุภัณฑ์ประดิษฐ์ตกแต่งให้สวยงาม

ในหลากหลายรูปแบบ สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ กิจกรรมมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการได้ลงมือปฏิบัติจริง 

ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสมสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่จะได้รับประสบการณ์ตรง

และสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะทางอาชีพได้

ผลที่การดำาเนินงาน
  1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการฝึกทักษะการทำาเครื่องหอมแฟนซี

  2. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น

  3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการทำาเครื่องหอมแฟนซี

  4. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์งานประดิษฐ์การทำาเครื่องหอมแฟนซีได้

  5. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการทำาเครื่องหอมแฟนซีไปสู่งานอาชีพ
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	 	 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 3  การท้าเครื่องหอมแฟนซี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการท้าเครื่องหอมแฟนซี เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติโดยมีคณะครู
ควบคุมดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด นอกจากนี ยังมีนักเรียนมัธยมมาช่วยท้าและดูแลน้องๆ ประถมอีกด้วย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 3  การท้าเครื่องหอมแฟนซี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการท้าเครื่องหอมแฟนซี เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติโดยมีคณะครู
ควบคุมดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด นอกจากนี ยังมีนักเรียนมัธยมมาช่วยท้าและดูแลน้องๆ ประถมอีกด้วย 
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                 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 4  การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดในตะกร้า โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์รวมเห็ดบ้านอัญรัญญิกชุมชนคนรักเห็ด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสาธิตการฝึกปฏิบัติ และการเก็บรักษา 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 ฝึกอาชีพเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

หลักการและเหตุผล
   โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีกิจกรรม 

ภายใต้โครงการท้ังหมด 18 กิจกรรม โดยกิจกรรมการเพาะเห็ดในตะกร้า เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ 

ดังกล่าว การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นสำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  

โดยมวีตัถปุระสงคใ์หน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ารดำาเนนิชวีติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การเพาะเหด็ฟางในตะกรา้ 

โดยการรับฟังการบรรยายภาคทฤษฏีจาก วิทยากร การลงมือปฏิบัติจริง โดยวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่าย  

ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ไม่แพงนัก ขั้นตอนในการเพาะเห็ดฟางทำาได้ง่าย การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ไม่ต้อง

ใช้พื้นที่มากนัก สามารถนำาผลผลิตมาทำาอาหารได้ ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

 

ผลที่การดำาเนินงาน
  1. นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการเพาะเห็ดในตะกร้าได้ถูกต้อง

  2. นักเรียนได้รับผลผลิตที่เกิดจากการเพาะเห็ดฟาง นำามาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
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	 	 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 4  การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดในตะกร้า โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์รวมเห็ดบ้านอัญรัญญิกชุมชนคนรักเห็ด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสาธิตการฝึกปฏิบัติ และการเก็บรักษา 
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                 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



กิจกรรมที่ 5 อบรมอาชีพช่างภาพ

หลักการและเหตุผล
   นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถใช้สายตาเป็นประสาทสัมผัสที่สำาคัญ นักเรียนมี 

ความรู้ในการจัดวางองค์ประกอบของภาพและสนใจการถ่ายภาพ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้หลักวิธีในการถ่ายภาพ 

และฝึกทักษะนักเรียนก็สามารถนำาไปประกอบอาชีพได้ อาชีพช่างถ่ายภาพเป็นโครงการที่สร้างโอกาสทางอาชีพ  

และสร้างเจตคติที่ดีต่ออาชีพช่างถ่ายภาพ ในการอบรมอาชีพช่างภาพให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 

ทางการได้ยิน เพื่อเป็นการฝึกทักษะการถ่ายภาพ ที่จะพัฒนาต่อไปจนป็นอาชีพ โดยใช้กิจกรรมถ่ายภาพ 

ให้ได้มาซึ่งภาพที่ถ่ายทอดออกมาสื่อถึงความหมายในภาพ การจัดองค์ประกอบ เทคนิควิธีการ เคล็ดลับมากมาย

ในการกดชัตเตอร์ในแต่ละครั้ง ให้ได้มาซึ่งภาพที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อพัฒนาความรู้ ฝึกทักษะความสามารถในการ

ถ่ายภาพ และนำาผลงานมาจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพด้านการถ่ายภาพของตนเอง

ผลที่การดำาเนินงาน
  1. นักเรียนได้รับความรู้และสร้างโอกาสแก่นักเรียนที่มีความสนใจการถ่ายภาพ

  2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพช่างถ่ายภาพ

  3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
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	 	 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 5 อบรมอาชีพถ่ายภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกอบรมอาชีพการถ่ายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัดแสดงผลงานภาพถ่ายของนักเรียน 
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                 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



กิจกรรมที่ 6 ฝึกอาชีพจิตรกรน้อย

หลักการและเหตุผล
   กิจกรรมจิตรกรน้อย เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก  

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่กับคุณธรรมตามวิถีชีวิตของ 

ความเป็นไทย ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมจิตรกรน้อย เป็นกิจกรรม 

งานอาชีพทางด้านศิลปะการวาดภาพระบบสีโดยใช้สีอะคริลิกระบายลงบนผ้าใบ เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ที่ 

ทำาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในคุณค่าของสุนทรียภาพในด้านต่างๆ ของชีวิต รวมทั้งรู้จักนำาเอาศิลปะมาประยุกต ์

ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำาวัน เช่น ศิลปะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ เกิดความคิด 

สร้างสรรค์ ทำาให้มีสมาธิมากขึ้น กิจกรรมมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นเทคนิค 

การสอนที่เหมาะสมสำาหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่จะได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถ

พัฒนาไปสู่ทักษะทางอาชีพได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการฝึกทักษะทางศิลปะการวาดภาพระบายสีอะคริลิกลงบนผ้าใบ

  2. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น

  3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ทางศิลปะการวาดภาพระบบสีอะคริลิกลงบนผ้าใบ

  4. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์งานศิปละการวาดภาพระบบสีอะคริลิกลงบนผ้าใบได้

  5. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะงานศิลปะการวาดภาพระบายสีอะคริลิกลงบนผ้าใบไปสู่งานอาชีพ
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	 	 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมอาชีพจิตรกรน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพื นฐานงานศิลปะ สาธิต และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ 
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                 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมอาชีพท้าขนมซาลาเปาแฟนซี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสาธิตการท้าซาลาเปาแฟนซี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 7 ฝึกอาชีพทำาขนมซาลาเปาแฟนซี

หลักการและเหตุผล
   การทำาอาหารหรือทำาขนมขาย นับเป็นเรื่องไม่ยากที่จะสร้างเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมให้กับ 

คนไทยได้จำานวนมาก หากมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสท่ีจะเป็นทางเลือกให้ 

กลายเป็นวิชาชีพ ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม  

ฝึกทักษะการทำาขนมให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น นอกจากนี้

การทำาขนมทำาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำานึกในการทำางานเพื่อการดำารงชีวิตและ

ครอบครัว ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานอาชีพอย่างครบวงจรและมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ 

อาชพีอสิระเพือ่ใหผู้เ้รยีนเหน็คณุคา่และความจำาเปน็ของการประกอบอาชพี และมองเหน็ชอ่งทางในการประกอบ

อาชีพหารายได้ให้แก่ครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการทำาซาลาเปาแฟนซี

  2. มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น

  3. สามารถนำาไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
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	 	 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมอาชีพท้าขนมซาลาเปาแฟนซี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสาธิตการท้าซาลาเปาแฟนซี 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน

                 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 8  อบรมอาชีพท้าขนมฝอยทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 8 ฝึกอาชีพทำาขนมฝอยทอง

หลักการและเหตุผล
   การทำาอาหารหรือทำาขนมขาย นับเป็นเรื่องไม่ยากที่จะสร้างเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมให้กับ 

คนไทยได้จำานวนมาก หากมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสท่ีจะเป็นทางเลือกให้ 

กลายเป็นวิชาชีพ ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม  

ฝึกทักษะการทำาขนมให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น นอกจากนี้

การทำาขนมทำาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำานึกในการทำางานเพื่อการดำารงชีวิตและ

ครอบครวั ผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตังิานอาชพีอยา่งครวงจรและมปีระสบการณใ์นการประกอบอาชพีโดยเฉพาะอาชพี

อิสระเพือ่ใหผู้เ้รยีนเหน็คณุคา่และความจำาเปน็ของการประกอบอาชพีและมองเหน็ชอ่งทางในการประกอบอาชีพ

หารายได้ให้แก่ครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการทำาขนมฝอยทอง

  2. มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น

  3. สามารถนำาไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

34
รายงานผลการปฏิบัติงาน

	 	 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 8  อบรมอาชีพท้าขนมฝอยทอง 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน

                 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



กิจกรรมที่ 9 อบรมอาชีพเพ้นท์วัสดุใช้สอย

หลักการและเหตุผล
   การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำาคัญต่อเยาวชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการพัฒนา 

ประชากรของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถด้านทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปีญหาการ 

ว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน การฝึกทักษะทางอาชีพเป็นการเพ่ิมศักยภาพ และ 

ขีดความสามารถให้ผู้เรียนได้มีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและทำาให้เป็นผู้ที่มีวินัยเปี่ยมไป 

ด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำานึก ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การเพ้นท์ภาพลงบนภาชนะและ 

วัสดุใช้สอยเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีส่วนทำาให้ภาชนะและวัสดุใช้สอยมีสีสันสวยงามสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น  

เป็นการเพิ่มมูลค่าภาชนะและวัสดุใช้สอย ให้มีความน่าสนใจเหมาะสำาหรับเป็นของขวัญหรือของฝากในวัน

สำาคัญ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จึงจัดให้มีการฝึกทักษะอาชีพงานเพ้นท์วัสดุใช้สอยให้แก่ 

นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นเพื่อสามารถนำาไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง 

และครอบครัวได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. มีความรู้ความเข้าใจด้านการเพ้นท์ อุปกรณ์ การเลือกใช้สีและการเก็บรักษา

  2. มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

  3. สามารถนำาไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

36
รายงานผลการปฏิบัติงาน

	 	 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 9  อาชีพเพ้นวัสดุใช้สอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดและการแนะน้าวัสดุต่างๆ ในการท้ากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน

                 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



กิจกรรมที่ 10 ฝึกอาชีพทำาขนมเปาะเปี๊ยะห่อข้าว

หลักการและเหตุผล
   กจิกรรมขนมเปาะเปีย้ะหอ่ขา้ว เป็นกิจกรรมหนึง่ภายใต้โครงการฝึกทกัษะและการสร้างแรงบนัดาลใจ 

ใหก้บัเดก็เปน็กจิกรรมสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมศีกัยภาพทางด้านวชิาการและวชิาชีพควบคูไ่ปกบัคณุธรรมตามวถีิชวีติ 

ของความเป็นไทย ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอยากยั่งยืน กิจกรรมขนมเปาะเปี้ยะห่อข้าว  

เปน็กจิกรรมงานอาชีพทางดา้นคกหกรรมท่ีทำาใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในคณุค่าของตนนำาความรู้มาประยกุต์

ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำาวัน กิจกรรมมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นเทคนิค 

การสอนที่เหสมะสมสำาหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่จะได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถ

พัฒนาไปสู่ทักษะทางอาชีพได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการฝึกทักษะการประกอบอาหาร

  2. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น

  3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้การประกอบอาหาร

  4. นักเรียนสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

  5. นักเรียนสามารถต่อยอดการพัฒนาทักษะไปสู่งานอาชีพ

38
รายงานผลการปฏิบัติงาน

	 	 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 10 อาชีพท้าขนมเปาะเปี๊ยะห่อข้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผัดไส้และการห่อเปาะเปี๊ยะ 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน

                 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 11 อบรมอาชีพท้าขนมกุยช่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเตรียมแป้ง การนวดแป้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมไส้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 11 ฝึกอาชีพทำาขนมกุยช่าย

หลักการและเหตุผล
   กิจกรรมขนมกุยช่าย เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 

เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่ไปกับคุณธรรมตามวิถีชีวิต 

ของความเป็นไทย ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอยากยั่งยืนกิจกรรมขนมกุยช่าย เป็นกิจกรรม

งานอาชีพทางด้านคกหกรรมที่ทำาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของตนนำาความรู้มาประยุกต์ให้เป็น

ประโยชน์ต่อชีวิตประจำาวัน กิจกรรมมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการได้ลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงเป็นเทคนิคการสอนที่

เหมาะสมสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ท่ีจะได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถพัฒนาไปสู่

ทักษะทางอาชีพได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการฝึกทักษะการประกอบอาหาร

  2. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น

  3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้การประกอบอาหาร

  4. นักเรียนสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

  5. นักเรียนสามารถต่อยอดการพัฒนาทักษะไปสู่งานอาชีพ

40
รายงานผลการปฏิบัติงาน

	 	 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 11 อบรมอาชีพท้าขนมกุยช่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเตรียมแป้ง การนวดแป้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมไส้ 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน

                 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



กิจกรรมที่ 12 อบรมการทำานำ้ายาล้างจาน

หลักการและเหตุผล
   ตามนโยบายโรงเรียนเศราฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำางาน มี 

นิสัยรักการทำางาน สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและเป็นท่ีทราบอยู่แล้วว่า 

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีปัญหาเรื่องภาษาและการสื่อสาร ถึงแม้ว่านักเรียนจะเรียนสำาเร็จ 

ในระดับอุดมศึกษาเท่าท่ีควร ตลอดจนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ขาดการรับรู้เรื่องการ 

ประกอบอาชีพทำาให้ไม่สามารถประกอบอาชีพอิสระด้วยตนเองได้ และที่สำาคัญนักเรียนที่มีความบกพร่อง 

ทางการได้ยิน ขาดความมุ่งมั่นและอดทนในการทำางาน งานอาชีพอิสระของโรงเรียนจึงได้จัดทำาโครงการ 

อาชีพอิสระเพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 

มีแนวทางในการประกอบอาชีพ และได้เรียนวิธีการทำางานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนได้มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบ

อาชีพสุจริต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่ตนเองชอบ

  2. นักเรียนสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  3. นักเรียนได้มีความขยัน อดทนและมีความรู้สึกที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต

  4. นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ และความสำาคัญของพืชผักและสมุนไพรพ้ืนบ้านและสามารถนำามาทำา 

   ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครอบครัวเพื่อประหยัดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
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รายงานผลการปฏิบัติงาน

	 	 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 12 การท้าน ้ายาล้างจานสมุนไพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรให้ความรู้และสาธิตการท้าน ้ายาล้างจานสมุนไพร 
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ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 

กิจกรรมที่ 13 อบรมการท้าสบู่สมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนะน้าวัตถุดิบและสาธิตการท้าสบู่สมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนและครูปฏิบัติตามขั นตอนการท้าสบู่สมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 13 อบรมการทำาสบู่สมุนไพร

หลักการและเหตุผล
   ตามนโยบายโรงเรียนเศราฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำางาน มี 

นิสัยรักการทำางาน สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและเป็นท่ีทราบอยู่แล้วว่า 

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีปัญหาเรื่องภาษาและการสื่อสาร ถึงแม้ว่านักเรียนจะเรียนสำาเร็จ 

ในระดับอุดมศึกษาเท่าท่ีควร ตลอดจนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ขาดการรับรู้เรื่องการ 

ประกอบอาชีพทำาให้ไม่สามารถประกอบอาชีพอิสระด้วยตนเองได้ และที่สำาคัญนักเรียนที่มีความบกพร่อง 

ทางการได้ยิน ขาดความมุ่งมั่นและอดทนในการทำางาน งานอาชีพอิสระของโรงเรียนจึงได้จัดทำาโครงการ 

อาชีพอิสระเพ่ือให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการประกอบ 

อาชีพ มีแนวทางในการประกอบอาชีพ และได้เรียนวิธีการทำางานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนได้มีเจตคติที่ดีต่อ  

การประกอบอาชีพสุจริต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่ตนเองชอบ

  2. นักเรียนสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  3. นักเรียนได้มีความขยัน อดทนและมีความรู้สึกที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต

  4. นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ และความสำาคัญของพืชผักและสมุนไพรพ้ืนบ้านและสามารถนำามาทำา 

   ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครอบครัวเพื่อประหยัดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
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ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 

กิจกรรมที่ 13 อบรมการท้าสบู่สมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนะน้าวัตถุดิบและสาธิตการท้าสบู่สมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนและครูปฏิบัติตามขั นตอนการท้าสบู่สมุนไพร 
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กิจกรรมที่ 14 ฝึกทักษะอาชีพการทำาเข็มกลัด

หลักการและเหตุผล
   กิจกรรมอาชีพทำาเข็มกลัด เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจ 

ให้กับเด็ก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่ไปกับคุณธรรม  

ตามวิถีชีวิตของความเป็นไทย ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อาชีพทำาเข็มกลัด  

เป็นกิจกรรมงานอาชีพ ประเภทงานกิ๊ฟข็อปสร้างสรรค์ผลงานน่ารักๆ สามารถออกแบบให้มีเอกลักษณ์ 

เฉพาะตัวได้ด้วยมือตนเอง แล้วนำามาผ่านกรรมวิธีการอัด กดป๊ัมเขากับเข็มกลัดพลาสติก สามารถจินตนาการ

ออกแบบได้ตามใจชอบ นำาไปใช้เองหรือเป็นของขวัญของฝาก งานอาชีพทำาเข็มกลัดเป็นงานหนึ่งที่สามารถ

นำาไปประกอบอาชีพได้ กิจกรรมมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการได้ลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงเป็นเทคนิคการสอนที่ 

เหมาะสมสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ท่ีจะได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถพัฒนาไปสู่

ทักษะทางอาชีพได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการฝึกทักษะอาชีพการทำาเข็มกลัด

  2. นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น

  3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการทำาอาชีพการทำาเข็มกลัด

  4. นักเรียนสามรถสร้างสรรค์ผลงานเข็มกลัดด้วยวิธีการกดปั๊มได้

  5. นักเรียนพัฒนาทักษะการทำาเข็มกลัดด้วยวิธีการกดปั๊มไปสู่งานอาชีพ
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ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 14 อบรมอาชีพการท้าเข็มกลัด 
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ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 16 อบรมอาชีพท้าขนมไทย  (ขนมฟักทองสังขยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

การสาธิตการท้าขนมฟักทองสังขยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนมฟักทองสังขยาพร้อมรับประทาน 
 
 

กิจกรรมที่ 16 อบรมอาชีพการทำาขนมฟักทองสังขยา

หลักการและเหตุผล
    กิจกรรมขนมฟักทองสังขยาย เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจ 

ใหก้บัเดก็เปน็กจิกรรมสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมศีกัยภาพทางด้านวชิาการและวชิาชีพควบคูไ่ปกบัคณุธรรมตามวถีิชวีติ 

ของความเป็นไทย ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมขนมฟักทองสังขยา  

เปน็กจิกรรมงานอาชพีทางดา้นคหกรรมทีท่ำาให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเขา้ใจในคณุคา่ของตนนำาความรู้มาประยกุต ์

ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำาวัน กิจกรรมมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นเทคนิค 

การสอนที่เหมาะสมสำาหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่จะได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถ 

พัฒนาไปสู่ทักษะทางอาชีพได้

ผลการดำาเนินงาน
  1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการฝึกทักษะการประกอบอาหาร

  2. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น

  3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้การประกอบอาหาร

  4. นักเรียนสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

  5. นักเรียนสามารถต่อยอดการพัฒนาทักษะไปสู่งานอาชีพ
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ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 16 อบรมอาชีพท้าขนมไทย  (ขนมฟักทองสังขยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

การสาธิตการท้าขนมฟักทองสังขยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนมฟักทองสังขยาพร้อมรับประทาน 
 
 

49
รายงานผลการปฏิบัติงาน

                 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



กิจกรรมที่ 17 อบรมอาชีพการทำาขนมกล้วย

หลักการและเหตุผล
   กิจกรรมขนมกล้วย เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 

เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่ไปกับคุณธรรมตามวิถีชีวิตของ 

ความเป็นไทย ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมขนมกล้วย เป็นกิจกรรมงาน 

อาชีพทางด้านคหกรรม ทีท่ำาใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในคณุคา่ของตนนำาความรูม้าประยกุตใ์หเ้ปน็ประโยชน ์

ต่อชีวิตประจำาวัน กิจกรรมมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการได้ลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงเป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสม

สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่จะได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะทาง

อาชีพได้

ผลการดำาเนินงาน
  1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการฝึกทักษะการประกอบอาหารและสามารถทำาขนมกล้วยได้

  2. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น

  3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้การประกอบอาหาร

  4. นักเรียนสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

  5. นักเรียนสามารถต่อยอดการพัฒนาทักษะไปสู่งานอาชีพ
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ภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
กิจกรรมที่ 17  อบรมอาชีพการท้าขนมกล้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพการสาธิตและการฝึกปฏิบัติการท้าขนมกล้วย 
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ตอนที่ 3
แนวทางการพัฒนาการฝึกทักษะ

และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก
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แนวทางการพัฒนาการฝึกทักษะ

และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก

   1. ควรสนับสนุนให้มีพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในการฝึกทักษะอาชีพสู่การปฏิบัติจริงบนพื้นฐานของ 

    การดำารงวิถีชีวิตประจำาวันบนพื้นฐานของความพอเพียง

   2. ควรสง่เสรมิให้มพีฒันาทกัษะอาชพีใหส้อดคล้องกบัธรรมชาติของผู้เรียนและสนองต่อความต้องการ 

    ของสังคมในสถานการณ์โลกปัจจุบัน

   3. ควรส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่อาชีพตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

   4.  ควรวางแผนการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

   5. ควรสง่เสรมิใหส้ถานศกึษาให้การสนบัสนนุและพฒันานกัเรียนมคีวามบกพรอ่งทางการได้ยนิในการ 

    จัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 

   6. เสนอให้มีการพัฒนารายวิชาและพัฒนาอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่าง 

    ต่อเนื่อง
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ภาคผนวก

    1. คำาสั่ง
    2. ผลการประเมินโครงการ
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แบบรายงานผลการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยเงนิกองทุนส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
ประจำาปี 2561

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. ชื่อองค์กร  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
 ที่ตั้ง    137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

2. ชื่อหัวหน้าองค์กร  นางสาวปนัดดา วงค์จันตา ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการ
 ที่อยู ่ 137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 โทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือ 02-2414738 โทรสาร 02-2418982 อีเมล์ SETSATIAN@HOTMAIL.COM

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสายใจ สังขพันธ์
 ที่อยู ่137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 โทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือ 0-8137-61827 โทรสาร 02-2418982 อีเมล์ CHICK137@HOTMAIL.COM

4. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก
 ประเภทโครงการ  ¨  ฝึกอบรมและพัฒนา  þ  ฝึกอาชีพ  ¨  อื่นๆ.........................................
 พื้นที่ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียน 
 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

5. ระยะเวลาการดำาเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561
 เริ่มต้นโครงการ  วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 สิ้นสุดโครงการ  วันที่ 30 กันยายน 2561
 รวมระยะเวลา  6 เดือน 

6. กิจกรรมของโครงการ
 กิจกรรมที่ 1 อาชีพร้อยลูกปัด
  6.1 เรียนภาคทฤษฎี จำานวน   - ชั่วโมง
  6.2 เรียนภาคปฏิบัติ   10 ชั่วโมง 
  6.3 ฝึกงานภาคสนาม   - ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 2 อาชีพปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน
  6.1 เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  6 ชั่วโมง
  6.2 เรียนภาคปฏิบัติ   6 ชั่วโมง 
  6.3 ฝึกงานภาคสนาม   -  ชั่วโมง
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 กิจกรรมที่ 3 อาชีพการทำาเครื่องหอมแฟนซี
  6.1 เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  2  ชั่วโมง
  6.2 เรียนภาคปฏิบัติ   10  ชั่วโมง 
  6.3 ฝึกงานภาคสนาม   -  ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 4 อาชีพการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
  6.1  เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  1 ชั่วโมง
  6.2  เรียนภาคปฏิบัติ   6  ชั่วโมง 
  6.3  ฝึกงานภาคสนาม    -  ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 5 อบรมอาชีพช่างภาพ
  6.1  เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  2 ชั่วโมง
  6.2  เรียนภาคปฏิบัติ   5  ชั่วโมง 
  6.3  ฝึกงานภาคสนาม   11  ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 6 อบรมอาชีพจิตรกรน้อย
  6.1  เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  2  ชั่วโมง
  6.2  เรียนภาคปฏิบัติ   10  ชั่วโมง 
  6.3  ฝึกงานภาคสนาม    - ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 7 อบรมอาชีพทำาขนมซาลาเปาแฟนซี
  6.1  เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  - ชั่วโมง
  6.2  เรียนภาคปฏิบัติ   6  ชั่วโมง 
  6.3  ฝึกงานภาคสนาม   -  ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 8 อบรมอาชีพทำาขนมฝอยทอง
  6.1  เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  -  ชั่วโมง
  6.2  เรียนภาคปฏิบัติ   6  ชั่วโมง 
  6.3  ฝึกงานภาคสนาม   -  ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 9 อบรมอาชีพเพ้นท์วัสดุใช้สอย
  6.1  เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  -  ชั่วโมง
  6.2  เรียนภาคปฏิบัติ   6 ชั่วโมง 
  6.3  ฝึกงานภาคสนาม   -  ชั่วโมง
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 กิจกรรมที่ 10 อบรมอาชีพทำาขนมเปาะเปี๊ยะห่อข้าว
  6.1  เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  6  ชั่วโมง
  6.2 เรียนภาคปฏิบัติ   6  ชั่วโมง 
  6.3 ฝึกงานภาคสนาม   -  ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 11 อบรมอาชีพทำาขนมเปาะเปี๊ยะห่อข้าว
  6.1  เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  6  ชั่วโมง
  6.2  เรียนภาคปฏิบัติ   6  ชั่วโมง 
  6.3  ฝึกงานภาคสนาม   -  ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 12 อบรมอาชีพการทำานำ้ายาล้างจานสมุนไพร
  6.1  เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  1  ชั่วโมง
  6.2  เรียนภาคปฏิบัติ   5  ชั่วโมง 
  6.3  ฝึกงานภาคสนาม   -  ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 13 อบรมอาชีพการทำาสบู่สมุนไพร
  6.1  เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  1  ชั่วโมง
  6.2  เรียนภาคปฏิบัติ   5  ชั่วโมง 
  6.3  ฝึกงานภาคสนาม   -  ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 14 อบรมอาชีพการทำาเข็มกลัด
  6.1  เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  1 ชั่วโมง
  6.2  เรียนภาคปฏิบัติ   11  ชั่วโมง 
  6.3  ฝึกงานภาคสนาม   -  ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 15 อบรมอาชีพการทำาขนมครก (ไม่ได้ดำาเนินการ)
  6.1  เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  -  ชั่วโมง
  6.2  เรียนภาคปฏิบัติ   -  ชั่วโมง 
  6.3  ฝึกงานภาคสนาม   -  ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 16 อบรมอาชีพการทำาขนมไทย
  6.1  เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  - ชั่วโมง
  6.2  เรียนภาคปฏิบัติ   3  ชั่วโมง 
  6.3  ฝึกงานภาคสนาม    -  ชั่วโมง
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 กิจกรรมที่ 17 อบรมอาชีพการทำาขนมกล้วย
  6.1  เรียนภาคทฤษฎี จำานวน  -  ชั่วโมง
  6.2  เรียนภาคปฏิบัติ   3  ชั่วโมง 
  6.3  ฝึกงานภาคสนาม    -  ชั่วโมง

7. งบประมาณ
 งบประมาณที่เสนอขอ     806,557.00   บาท
 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ    787,257.00   บาท
 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง    685,526.36   บาท

 กิจกรรมที่ 1
  1. ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม - บาท
  2. ค่าอาหารและอาหารว่าง - บาท
  3. ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท
  4. ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  - บาท 
  5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย
    กิจกรรมที่ 1 การฝึกอาชีพร้อยลูกปัด  25,000.00  บาท

 กิจกรรมที่ 2
  1. ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม - บาท
  2. ค่าอาหารและอาหารว่าง - บาท
  3. ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท
  4. ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  - บาท 
  5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย
     กิจกรรมที่ 2 การฝึกอาชีพปลูกพืชผักสวนครัว  49,500.00  บาท

 กิจกรรมที่ 3
  1. ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม - บาท
  2. ค่าอาหารและอาหารว่าง - บาท
  3.  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท
  4.  ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  - บาท 
  5.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย
     กิจกรรมที่ 2 การฝึกอาชีพการทำาเครื่องหอมแฟนซี  100,000.00  บาท
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 กิจกรรมที่ 4

  1. ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม - บาท

  2.  ค่าอาหารและอาหารว่าง - บาท

  3.  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท

  4.  ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  - บาท 

  5.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

    กิจกรรมที่ 2 การฝึกอาชีพการเพาะเห็ดในตะกร้า  50,000  บาท

 กิจกรรมที่ 5

  1.  ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 21,600 บาท

  2.  ค่าอาหารและอาหารว่าง 55,500 บาท

  3.  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  3,000 บาท

  4.  ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  2,000 บาท 

  5.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

     กิจกรรมที่ 2 การฝึกอาชีพอบรมช่างภาพ  115,165  บาท

 กิจกรรมที่ 6

  1.  ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม - บาท

  2.  ค่าอาหารและอาหารว่าง - บาท

  3. ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท

  4.  ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม - บาท 

  5.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

     กิจกรรมที่ 2 การฝึกอาชีพจิตรกรน้อย  20,000  บาท

 กิจกรรมที่ 7

  1.  ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  - บาท

  2.  ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,000 บาท

  3.  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท

  4. ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  2,400 บาท 

  5.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

     กิจกรรมที่ 2 การฝึกอาชีพทำาขนมซาลาเปาแฟนซ ี  10,649  บาท

62
รายงานผลการปฏิบัติงาน

	 	 โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก



 กิจกรรมที่ 8

  1. ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 4,800 บาท    

  2. ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,000 บาท

  3. ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท

  4. ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  -  บาท 

  5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

     กิจกรรมที่ 8 การฝึกอาชีพทำาขนมซาลาเปาแฟนซ ี  21,954  บาท

 กิจกรรมที่ 9

  1.  ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 2,400 บาท

  2.  ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,000 บาท

  3.  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท

  4.  ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  -  บาท 

  5.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

     กิจกรรมที่ 9 อาชีพเพ้นท์วัสดุใช้สอย  37,540  บาท

 กิจกรรมที่ 10

  1.  ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม - บาท

  2.  ค่าอาหารและอาหารว่าง -  บาท

  3.  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท

  4.  ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  -  บาท 

  5.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

     กิจกรรมที่ 10 อบรมอาชีพทำาขนมเปาะเปี๊ยะ  21,475  บาท

 กิจกรรมที่ 11

  1.  ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม - บาท

  2.  ค่าอาหารและอาหารว่าง - บาท

  3.  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท

  4.  ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  -  บาท 

  5.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

     กิจกรรมที่ 11 อบรมอาชีพทำาขนมกุยช่าย  16,995  บาท
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 กิจกรรมที่ 12

  1.  ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 2,400 บาท

  2.  ค่าอาหารและอาหารว่าง -  บาท

  3.  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท

  4.  ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 550  บาท 

  5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

     กิจกรรมที่ 12 อบรมอาชีพทำาทำายาล้างจานสมุนไพร  24,784  บาท

 กิจกรรมที่ 13

  1.  ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 2,400 บาท

  2.  ค่าอาหารและอาหารว่าง -  บาท

  3.  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท

  4.  ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  550  บาท 

  5.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

     กิจกรรมที่ 13 อบรมอาชีพสบู่สมุนไพร  53,385.36  บาท

  

 กิจกรรมที่ 14

  1.  ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม - บาท

  2. ค่าอาหารและอาหารว่าง -  บาท

  3.  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท

  4.  ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  -  บาท 

  5.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

     กิจกรรมที่ 14 อบรมอาชีพสบู่สมุนไพร  23,200  บาท

 กิจกรรมที่ 15   ไม่ได้ดำาเนินการ

 กิจกรรมที่ 16

  1.  ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 1,200 บาท

  2.  ค่าอาหารและอาหารว่าง - บาท

  3.  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท

  4.  ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  -  บาท 

  5.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

     กิจกรรมที่ 16 อบรมอาชีพขนมไทย  1,520  บาท
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 กิจกรรมที่ 17

  1.  ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 1,200 บาท

  2.  ค่าอาหารและอาหารว่าง  - บาท

  3.  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ  - บาท

  4.  ค่าพาหนะวิทยากรและวิทยากรกลุ่ม  -  บาท 

  5.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

     กิจกรรมที่ 17 อบรมอาชีพขนมไทย 2,355 บาท

  

7. ค่าบริหารโครงการ ประกอบด้วย

  ค่าเอกสารสรุปผลการดำาเนินโครงการ 71,400 บาท 

  

8. ผลการดำาเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำาเนินงานโครงการ

  8.1  นักเรียนทุกระดับชั้นได้ฝึกทักษะการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  8.2  นักเรียนมีพื้นฐานในการฝึกทักษะอาชีพแบบเกษตรพอเพียง

  8.3  นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบสังคมไทย 

  8.4  นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์วางแผนการทำางานแบบกระบวนการกลุ่ม

  8.5  นักเรียนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ

  8.6  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน

9. จำานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 170 คน

10. ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาจากการดำาเนินการ

  10.1  ได้รับอนุมัติในการเสนองบประมาณล่าช้ากว่าแผนการดำาเนินงานเดิมที่กำาหนดไว้ส่งผลต่อการ 

จัดทำาปฏิทินกิจกรรมงาน

  10.2 ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ค่อยเอื้อต่อการจัดการให้ได้มาซึ่งวัสดุและอุปกรณ์ 

ในจัดกิจกรรมได้ครบถ้วน

  10.3 ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ซ่ึงบางรายการอาจมีการปรับเปลี่ยน 

ตามสถานการณ์ อาจจะสง่ผลตอ่การเบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบ ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม มคีวามวติกกงัวล

  10.4 ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้รับผิดชอบกิจกรรม ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจาก 

ความเขม้งวดของระเบยีบการปฏบิติั ในขณะเดียวกนั เปน็การจัดซ้ือวสัดุเพ่ือการฝึกอาชพี หากวสัดุ

นั้นคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการการฝึกอาชีพนั้น ก็จะไม่ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย
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11. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

  11.1 ควรเสนอโครงการที่เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมเดียว หากบรรจุกิจกรรมย่อย ๆ มากเกินไป มีความ 

   ยุ่งยากในการกำาหนดการจัดทำาแผนกิจกรรมให้ตรงเวลา และ มีความยากในการจัดทำารายงานผล 

   การดำาเนินงาน

  11.2 การอบรมอาชีพ มีความคิดเห็นว่า ค่าตอบแทน วิทยากร 400บาท/ชั่วโมง จัดหาวิทยากรได้ 

   ค่อนข้างยาก

  11.3 ควรมีการยืดหยุ่น ในการจัดซ้ือจัดจ้างค่าวัสดุ บางรายการ บางครั้งจำาเป็นต้องซ้ือในร้านที่เป็น 

   รา้นเลก็ๆ เพราะถ้าตอ้งใชว้ธิกีารจดัซ้ือแบบตกลงราคา รายการวสัดุบางอยา่งจะไมไ่ด้ตรงคณุลกัษณะ 

   ที่ต้องการใช้ 

12. สรุปผลการประเมินการดำาเนินโครงการ

  12.1  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

   þ ผลการดำาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 100)

   ¨ ผลการดำาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-ร้อยละ 99)

   ¨ ผลการดำาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ตำากว่าร้อยละ 60)

  12.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

   þ สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ มีผู้สนใจมากกว่าจำานวนที่กำาหนดไว้ในโครงการ

    ¨ ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100)

   ¨ ร้อยละ 60- ร้อยละ 99 ของเป้าหมาย

   ¨ ตำ่ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย

(ลงชื่อ)    นางสาวปนัดดา วงค์จันตา   ผู้รายงาน

30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
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