ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. ชื่อโครงการ* พัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
ภายใต้โครงการหลักแผนปฏิบตั ิการ อบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สนใจ
2. ลักษณะโครงการ*
√ โครงการที่ใช้งบประมาณ
3. วิธีการดำเนินงาน*
√ ดำเนินการเอง
4. สถานะโครงการ/การดำเนินงาน*
 อยู่ระหว่างดำเนินการ

 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
 จัดจ้าง
 ยังไม่เริ่มดำเนินการ

√ ดำเนินการเสร็จแล้ว

ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ ของประเทศ
(กองนโยบายและแผนดำเนินการ)

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดำเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การ
ดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพ
บ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนทั่วไปจึงต้อง
แบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่าง
เดียว การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ตลอดจนการพึ่งพาตนเอง โดยใช้
หลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ในปีงบประมาณ 2563 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรรับผู้สนใจ โดยนำ
รูปแบบทางวัฒนธรรมของมอญในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ การทำหางหงส์ ธงตะขาบ มาจัดอบรมเพื่อมุ่งพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต เน้นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดอบรมและฝึกอาชีพให้กับผู้เรีย นทุกกลุ่มอายุ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ และเพิ่มพูนรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว
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2. วัตถุประสงค์*
1. เพื่อส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มอาชีพสามารถสร้างรายได้จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และวิธีการทำหางหงส์ ธงตะขาบและสามารถนำความรู้ทีได้รับไป
ถ่ายทอดให้แก่ชุมชน
3. เป้าหมาย*
3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
เป้าหมายผลผลิต
- กลุ ่ ม แม่ บ ้ า นชุ ม ชนคลองห้ า ตำบล
คลองห้ า อำเภอคลองหลวง จั ง หวั ด
ปทุ ม ธานี จำนวน 30 คน ที ่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจ กรรมอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้นสำหรับผู้สนใจ

ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานไตรมาส 2
- กิจกรรมอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้ใจ
กลุ่มแม่บ้านชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน ในวันที่14
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนคลองห้า หมู่ 11 ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ 90
- จำนวนนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ -นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน ใน
จำนวน 10 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม วันที่14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนคลองห้า หมู่ 11 ตำบล
หลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับ คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผู้สนใจ
คิดเป็นร้อยละ 100
การดำเนินงานไตรมาส 3
ไม่มีการดำเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 3

3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าหมายผลลัพธ์
- กลุ่มแม่บ้านชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน
30 คน ที ่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอบรมหลั ก สู ต ร
ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สนใจ

ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานไตรมาส 2
กลุ ่ ม แม่ บ ้ า นชุ ม ชนคลองห้ า ตำบลคลองห้ า อำเภอ
คลองหลว ง จั ง หว ั ด ปทุ ม ธ านี และนั ก ศึ ก ษา
คณะครุศาสตร์ ได้รับ ความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนทักษะ
ความชำนาญและได้ประสบการณ์ในการจัดทำหางหงส์
- จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 10 ธงตะขาบ เพื ่ อ นำไปใช้ ใ นวั น สำคั ญ ทางศาสนาและ
คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรส่งเสริม ประกอบอาชี พ เพื ่ อ เพิ ่ ม รายได้ ใ ห้ ก ั บ ตนเองและ
อาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สนใจ
ครอบครัว
การดำเนินงานไตรมาส 3
ไม่มีการดำเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 3
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4. ผลที่คาดว่าจะเกิด*
1. กลุ่มแม่บ้านชุมชนคลองห้า สามารถสร้างรายได้จากการทำหางหงส์ ธงตะขาบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชุมน
2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 10 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจและมีความพึงพอใจวิธีการทำหาง
หงส์ธงตะขาบ และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนได้
5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการทำหางหงส์ ธงตะขาบไม่น้อยกว่า 90

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อย
กว่า 90

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จำนวนกลุ่มแม่บ้านชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
หลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับผูส้ นใจ จำนวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 90
- จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับผูส้ นใจ จำนวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
รวมจำนวนผูเ้ ข้าร่วมอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับ
ผู้สนใจ จำนวน 37 คน
- จำนวนกลุ่มแม่บ้านชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 27 คน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
- จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 10 คน มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 10 คน มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100
- จำนวนกลุ่มแม่บ้านชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน
27 คน ได้รับความรู้และทักษะการทำหางหงส์ ธงตะขาบ และ
นำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
- นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 10 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 10 คน ได้รับความรู้และทักษะการทำหางหงส์ ธงตะขาบ
และนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว
- จำนวนกลุ่มแม่บ้านชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 27 คน ในการทำหางหงส์ ธงตะขาบ และนำไปใช้ในวัน
สำคัญทางศาสนา เช่นวันสงกรานต์
- นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 10 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 10 คน ในการทำหางหงส์ ธงตะขาบ และนำไปใช้ในวัน
สำคัญทางศาสนา เช่นวันสงกรานต์
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6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์*
กลุ่มแม่บ้านชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และนักศึกษาคณะครุศาสตร์
จำนวนทั้งสิ้น 37 คน
7. พื้นที่การดำเนินการ ชุมชนคลองห้า หมู่ 11 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ*
14 กุมภาพันธ์ 2563
ส่วนที่ 4 : แนวทางการดำเนินการ*
กิจกรรม
1. อบรมหลักสู ตรส่ งเสริ มอาชีพ
ระยะสั้นสำหรับผู้สนใจ

ไตรมาส

ผลการดำเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

/

1.กลุ่มแม่บ้านชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 คน เข้าร่วม
จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ จำนวน 10 คน เข้าร่วม จำนวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับความรู้
การดำเนินงานไตรมาส 3
ไม่มีการดำเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 3

หมายเหตุ Q หมายถึง ไตรมาส
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ส่วนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด*
เงินงบประมาณแผ่นดิน

10,000 บาท
แหล่งเงิน*

เงินรายได้ของหน่วยงาน

เงินกู้
ในประเทศ

นอกประเทศ

อื่นๆ (ระบุ)

10,000
2. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ* งบประมาณทั้งสิ้น ………….....10,000………………. บาท
ไตรมาส 1
แผน
ผล

ไตรมาส 2
แผน
ผล
10,000 9,975.34

ไตรมาส 3
แผน
ผล

ไตรมาส 4
แผน
ผล

ส่วนที่ 6 : ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานภาพรวมรายไตรมาสที่ ……3….
ผลการดำเนินงาน
- จำนวนกลุ่มแม่บ้านชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน
30 คน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 10 คน เข้าร่วม จำนวน
10 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 37 คน ได้รับความรู้และทักษะการทำหางหงส์ ธงตะขาบ นำไปใช้ในวันสำคัญ
ทางศาสนา เช่น วันสงกรานต์ และนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
- ไตรมาสที่ 3 ไม่มีการดำเนินกิจกรรม
2. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน*
3. ข้อเสนอแนะ*
ส่วนที่ 7 : ข้อมูลผู้รายงาน
ชื่อ-สกุล* นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ , นางสมฤดี คัชมาตย์ โทรศัพท์* 02-529 3099
E-mail address* oake_j@hotmail.com , somrudee_15@hotmail.com.
โทรสาร* 02-529 3099 ต่อ 13

