โครงการตามแผนการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น
(หลักสูตร ๖ ชั่วโมง)
ตามนโยบายการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กศน.อาเภอเมืองยโสธร
๑. ชื่อโครงการ
การทาสายคล้องหน้ากากอนามัย (Mask Strap)
๒. สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้นการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
การจัดการศึกษาและเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ภารกิจต่อเนื่อง ข้อ ๑ ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
๑.๓ การศึกษาต่อเนื่อง
๓. สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
๔. หลักการและเหตุผล
หน้ากากอนามัยถือเป็นอุปกรณ์สาคัญในชีวิตประจาวันของประชาชนในช่วงสถานการโรคระบาด โค
วิด-๑๙ ในขณะเดียวกันก็ต้องการความสวยงามและสะดวกสบายในการสวมใส่ และการถอดเวลาทาภารกิจ
ส่วนตัว สายคล้องจึงเป็นอุปกรณ์สาคัญในการคล้องกับหน้ากากอนามัยเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้
ผู้เรียนสามารถออกแบบได้ตามความสนใจจาเป็นจะต้องใช้ความสามารถทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ
ประสบการณ์ และความชานาญในการออกแบบลวดลายที่สวยงามทันสมัย จึงเห็นว่าควรได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการพัฒนาอาชีพการทาสายคล้องหน้ากากอนามัยแนวสร้างสรรค์สมัยใหม่หรือผู้ที่สนใจได้ความรู้
ไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างงาน อาชีพ สร้างรายได้และการมีงานทาต่อไป
๕. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการทาสายคล้องหน้ากากอนามัยที่สวยงาม สะดวกในการใช้ สามารถ
นาทักษะดังกล่าวไปใช้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
๖. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
- ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 จานวน 8 คน/1 กลุ่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน สามารถทาสายคล้องหน้ากากอนามัยได้ไม่น้อยกว่า 5 สาย
- มีรูปแบบสายคล้องหน้ากากอนามัยต้นแบบ จานวนไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบ ต่อ 1 กลุ่ม

๗. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้ดาเนินการ

พื้นที่ดาเนินการ ระยะเวลา

๑. ขั้นเตรียมการ
- สารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

- เตรียมความพร้อม
- ครู กศน. ตาบล - พื้นที่ตาบลที่จัด
ก่อนการดาเนินโครงการ
กิจกรรมตาม
โครงการนี้
- ขออนุมัติโครงการ/หลักสูตร - เตรียมความพร้อม
- ครู กศน. ตาบล - กศน. อาเภอ
- จัดตั้งกลุ่มฝึกทักษะอาชีพ ก่อนการดาเนินโครงการ
เมืองยโสธร
- เสนอให้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
จังหวัดยโสธร
สื่อการเรียนรู้
๒. ขั้นดาเนินงาน
2.1 จัดกิจกรรมรูปแบบ
การฝึกอบรมประชาชน
หลักสูตร 6 ชั่วโมง
2.2 การวัดผลและ
ประเมินผล
- ประเมินทักษะความ
สามารถเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
- ประเมินระดับความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

- สร้างทักษะและความ
สามารถในการผลิตสาย
คล้องหน้ากากอนามัย

- ประชาชนใน
พื้นที่ตาบล
จานวน ๘ คน

- หาค่าระดับทักษะ
ความสามารถผู้เจ้าร่วม
โครงการ

- หาค่าระดับความพึง
พอใจ เพื่อการปรับปรุง/
พัฒนาโครงการ
- สอบถามการนาความรู้ไปใช้ - หาค่าความสาเร็จที่
หลังจบหลักสูตร/เสร็จสิ้นการ เกิดขึ้นตามผลลัพธ์ (Out
ฝึกอบรม
Come) ของโครงการ
3.ขั้นสรุป/รายงานผลการ
ดาเนินงาน
3.1 รายงานผลการ
- ให้การดาเนินการ
ครู กศน.ตาบล
ดาเนินงานตามระบบงาน
เป็นไปตามระเบียบ/
ข้อกาหนด
3.2 จัดทาเอกสารสรุปผล - เก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินงานเป็นภาพรวม เป็นผลงานของ
ในระดับสถานศึกษา
สถานศึกษา

พฤษภาคม
2564
พฤษภาคม
2564

- ศาลากลางบ้าน ๑๔ – ๑๕
ชาด หมู่ ๗
มิถุนายน
ตาบลนาสะไมย์ 2564
อาเภอเมือง
จังหวัดยโสธร
- พื้นทีด่ าเนิน
โครงการ

- ระหว่าง
การฝึก
อบรม

- พื้นที่ดาเนิน
โครงการ/ที่อยู่
กลุ่มเป้าหมาย

- หลังการ
ฝึกอบรม

กศน.อาเภอเมือง เมื่อเสร็จ
ยโสธร
สิ้นการ
อบรมไม่
เกิน 15
วัน

๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๑. แหล่ง-ที่มางบประมาณ
เบิกจากเงินรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) รหัส
งบประมาณ ๒๐๐๐๒๓๕๐๕๒๗๐๐๐๑๙ จานวนเงิน ๒,๒๐๐บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน)
๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ 1 กลุ่ม)
เบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน ๖ ชั่วโมงๆละ ๒๐๐ บาท x ๑ คน
= ๑,๒๐๐ บาท
- ค่าวัสดุการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มละ ๑,๐๐๐ บาท x ๑ กลุ่ม
= ๑,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑. ครู กศน. ประจาตาบล
๒. กศน.อาเภอเมืองยโสธร
๑0. ผู้เกี่ยวข้องโครงการ
๑. กานัน/ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่
๒. องค์การบริหารส่วนตาบล
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
๑1. โครงการที่เกี่ยวข้อง: โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่ออาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
๑2. ผลลัพธ์: ผู้เรียนสามารถนาทักษะความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
๑3. ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทาสายคล้องหน้ากากอนามัยได้ไม่น้อยกว่า 40 ชิ้น
- สายคล้องหน้ากากอนามัยทุกชิน้ มีความสวยงาม ทนทาน อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้ มีอาชีพจากการทาสายคล้องหน้ากากอนามัย ลดค่าใช้จ่ายของตนเอง
และครอบครัว สังคมมีทางเลือกในการใช้หน้ากากอนามัยที่สะดวกและสวยงามเพิ่มขึ้น

ผู้เขียน-เสนอโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้อนุมัติโครงการ

: นางสาวนิสากร พันธ์พิพัฒน์ / ครู กศน.ตาบล
: นางสาวปิยนันท์ บุรีศรี / ครู กศน.ตาบล
: นายเจียม ขันเงิน / ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองยโสธร

