
สรุปผลการดําเนินงาน 

ประจําป  งบประมาณ  2558 

กศน.ตําบลปาซาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอดอกคําใต 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัจงัหวัดพะเยา 



คาํนํา 

                          ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอกคําใต  ไดจัดการศึกษาเพื่อ

มวลชนและสาํหรับผูพลาดโอกาสทางการศึกษา   โดยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาความรูความสามารถของบุคคลให

เปนพลังในการพัฒนาตนเอง  ครอบครวั  ชุมชนและสังคม  เพ่ือมุงเนนใหเกิดความเสมอภาค  ทางการศึกษาใหมี

ความสอดคลองกับสภาพ     วิถีชีวิตของกลุมเปาหมายและมุงพัฒนาผูดอยโอกาสเหลานีท้ั้ง ทางรางกาย  จิตใจ  

สติปญญา   อารมณ  สังคม    และทักษะฝมือเพื่อใหเปนคนดีมีทักษะในการดํารงชีวิต      มีคณุธรรมจริยธรรม   

พึ่งตนเองได  และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไดตามศักยภาพ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศยัอําเภอดอกคําใต  โดย กศน.ตําบลปาซาง จึงไดรายงานสรุปผลการดําเนินงาน กศน.ตําบลปาซาง  

ประจําปงบประมาณ 2558    จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดาํเนินตามแผนงาน     โครงการและภาพรวมในการ

ขับเคลื่อนกลยุทธตามนโยบายความสาํเร็จตามเปาหมายภารกิจดานการศึกษาที่ตองการบริหารการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอการศกึษา  เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนเผยแพรผลการ

ดําเนินงานสูสาธารณชนไดรับทราบ 

                         รายงานฉบับน้ี   มุงหวังที่จะนําสรุปผลการดาํเนินงาน  เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

ตนเองในการปฏิบัติงานและเพื่อเปนแนวทางแกไขงานใหมีคุณภาพ 

 

 

 
การรับทราบและสั่งการ  

 

                                             ทราบ  
                                                ..............................................................................................  
                                                ..............................................................................................  

 

                               ( นายถนอม  โยวัง ) 

                                 ผูอํานวยการ กศน. อําเภอดอกคําใต 
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  สวนที่  1 

   ขอมูลทั่วไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ขอมูลเกี่ยวกับทีต่ั้ง อาณาเขต และสภาพทั่วไป 

ขอมูลทั่วไปของตําบลปาซาง 
******************************** 

 ตําบลปาซางจัดตั้งขึ้นเมื่อวัน ท่ี 11 ตุลาคม 2527 โดยแยกออกจากหวยลานและยกฐานะ
เปนองคการบริหารสวนตําบลปาซาง เมื่ อวันที่  23 กุมภาพันธ  2540 มีหมูบ านจํานวน 9 หมูบาน 
อยูหางจากอําเภอดอกคาํ ใต  ประมาณ 15 กิโลเมตร หางจากจังหวัดพะเยาประมาณ 32 
กิโลเมตร คาํขวัญประจําตําบลปาซาง คือ บานเมืองคนดี สตรีอ อนหวาน ลูกหลานครูบาศรีวิชัย 
มากมายปลานา ขาวปลาอุดม สมชื่อปาซาง 
 
สภาพทั่ วไปของตําบล : 

สภาพพื้นที่ ของตําบลปาซาง ทางดานทิศตะวันออกจะเปนภูเขาลาดลงมา สวนทางดาน
ทิศตะวันตกเปนที่ ราบลุม  โดยมีแหลงนํ้าที่สําคัญ คือลําหวยปาซางและลําแม อิง 
อาณาเขตตําบล  

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หวยลาน อ.ดอกคําใต  จ .พะ เยา 
ทิศใต  ติดกับ ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคําใต  จ .พะเยา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต .จุน อ.จุน จ .พะเยา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงเจน ก่ิง อ. ภูกามยาว จ .พะเยา 

จํานวนประชากรของตําบล  
จํานวนประชากรในเขต อบต. 5,378 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,636 หลังคาเรือน 

ขอมูลอาชีพของตําบล 
อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน ทําไร  
อาชีพเสริม  
รับจางทั่วไป 

ขอมูลสถานที่สําคัญของตําบล   
1 .วัดดอนตัน 
2.วัดศรีเมืองมูล 
3.สถานีอนามัยตําบลปาซาง 
4.โรงเรียนบานคาบน 
5.โรงเรียนบานคา 
6.อาง เก็บน้ําหวยปาซาง 
7.องคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลตําบลปาซาง 
ตําบลปาซาง  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน ครัวเรือน 
ประชากร 

รวม ชือ่ผูใหญบาน 
ชาย หญิง 

1 คาเหนือพัฒนา 193 310 351 661 นายอุฬาร   สมศรี 
2 คากลาง 183 291 345 636 นายสุชาติ  ผลเจริญ 
3 คาสนัทราย* 147 233 250 483 นายมนตรี  สมศร ี
4 คาพัฒนา* 200 326 363 689 นายสมศักดิ์  สมศร ี
5 คาลาง 158 264 268 532 นายอนุพงษ  ไพบูลย 
6 คาบน 175 254 267 521 นายกิตติศักดิ์  บุญเจริญ 
7 สันปามวง* 185 275 304 579 นายวิชัย  สมศรี 
8 คาดอนตัน* 135 214 222 436 นายสวาง  สมศรี 
9 ศรีเมืองมูล 118 189 234 423 นายพยนต  ศรีอิสาน 
10 ปาซาง* 142 205 213 418 นายปอ  สมศรี 
รวม 1,636 2,561 2,817 5,378 

 

*บานหนังสืออัจฉริยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สวนที่  2  

   ขอมูลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนที่  3  

แผนการดําเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการดําเนินงาน กศน.ตําบลปาซาง  
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอกคําใต 

ประจําปงบประมาณ  2558 
นโยบายตอเนื่อง  ขอท่ี  1  นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อหลักสูตร กิจกรรม 
เปา 

หมาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
กศน.ตําบล 

1. 1.1  จัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
(ภาคเรียนท่ี  1/2558) 
 

ระดับประถมศึกษา   5   
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   28   

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย   28   

 รวมท้ังสิ้น 61  



 
สรุปผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ตามโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ปงบประมาณ 2558 

 กศน.ตําบลปาซาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอกคําใต 
 

นโยบายตอเนื่อง  ขอท่ี  1.2  การศึกษาตอเนื่อง 

ท่ี ชื่อหลักสูตร 
จํานวน
ชั่วโมง 

เปา 
หมาย 

เปา 
ท่ีทําได สถานท่ีจัด 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ธรุกิจขนมไทย 50 20 22 อาคารเอนกประสงค  หมู
ท่ี 10  ตําบลปาซาง  
อําเภอดอกคําใต  จังหวัด
พะเยา 

5-15  เดือน  
มกราคม  พ.ศ. 

2558 

9,900.-  

2 หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟา – นางรม   40 20 28 อาคารเอนกประสงค  หมู
ท่ี 4  ตําบลปาซาง  
อําเภอดอกคําใต  จังหวัด
พะเยา 

วันที่   29 
พฤษภาคม – 
5 มิถุนายน 

2558 

9,900.-  

 รวม 40 50   19,800  

 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการกิจกรรมการศกึษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปงบประมาณ 2558 
 กศน.ตําบลปาซาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอกคําใต 

 
 

 กิจกรรม 
เปาหมาย 

(คน) 
เปา 

ท่ีทําได 
งบประมาณ   

(บาท) 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 

1.3  การศึกษาตอเนื่อง 
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยจัด 
กิจกรรม การศึกษาท่ีมุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีความรูความสามารถ 
ในการจัดการชีวิตของ ตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมท้ัง 
การใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

     

 1.  โครงการขับขี่ปลอดภัยใสใจกฎจราจร 35 37 2,120.-   วันท่ี 19 เดือน 
กุมภาพันธ พ.ศ. 

2558 

 

รวม 35 37 2,120.-     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินงาน กศน.ตําบลปาซางและการใชงบประมาณกิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
ปงบประมาณ 2558 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอกคําใต 

 

 
 
 

หลักสูตร/กิจกรรม กิจกรรม 
เปาหมาย 

(คน) 
เปา 

ท่ีทําได 
งบประมาณ   

(บาท) 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 

1.4การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชมุชน 
  

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยจัด กิจกรรม 
การศึกษาที่มุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีความรูความสามารถในการจัดการ
ชีวติของ ตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมท้ังการใชเวลาวางใหเปน 
ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

     

1.  โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในหมูบาน 60 62 2,200.-   วันท่ี  17  
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 

 

รวม 60 62 2,200.-     

 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการดําเนินงาน กศน.ตําบลปาซางและการใชงบประมาณกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปงบประมาณ 2558 ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอกคําใต 

 
 

หลักสูตร/กิจกรรม กิจกรรม 
เปาหมาย 

(คน) 
เปา 

ท่ีทําได 
งบประมาณ   

(บาท) 
ระยะเวลา 

หมาย
เหตุ 

1.5 การจัดกระบวนการเรียนรูตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.  โครงการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50 52 2,210      20  เดือน 
กุมภาพันธ  พ.ศ. 

2558   

 

2.  โครงการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เทคนิคการ
ปลูกพืชผสมผสานสรางรายได 

50 53 2,050      23  เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 

2558   

 

รวม 100 105 4,250   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินงาน กศน.ตําบลปาซางและการใชงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ  
ปงบประมาณ 2558 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอกคําใต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม 
เปา 

หมาย 
เปา 

ท่ีทําได 
ระยะเวลา 

งบประมาณ   
(บาท) 

หมายเหตุ 

1.1 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม กศน.ตําบลปาซาง 30 32 วันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 4,590  

1.2 โครงการสงเสริมการเรียนรูวิถชีีวิตพอเพียง 35 37 วันที่   17  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557    5,000.-  
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรูวิชาภาษาไทย 30 34 วันที่ 18 - 19 และ  24-25  กรกฎาคม  2558 5,720  

1.4 โครงการเสริมสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย 35 38 วันท่ี 26  เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 5,000  
 โครงการสงเสริมการเรียนรูประชาคมอาเซียน 30 33 วันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 4,590  

รวม 160 174  24.900  



สรุปผลการดําเนินงาน กศน.ตําบลปาซางและการใชงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ   
ปงบประมาณ 2558 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอกคําใต 

 
นโยบายตอเนื่อง  ขอท่ี  2  นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย 

หลักสูตร / กิจกรรม กิจกรรม 
เปาหมาย 

(คน) 
งบประมาณ   

(บาท) 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กศน.ตําบล 
2.1  การสงเสริมการอาน จัดกิจกรรมอบรมและสงเสริมการเรียนรูการศึกษาตามอัธยาศัย     

1.  โครงการสงเสริมการอาน กศน.ตําบลปาซาง 300 - ต.ค. 55 – ก.ย. 56 ปาซาง 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

 
 

 



 

สวนที่  4 

ผลการดําเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการธุรกิจขนมไทย จํานวน 50 ชั่วโมง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟา – นางรม จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการขับขี่ปลอดภัยใสใจกฎจราจร 
หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับสาธารณภัยที่มุงม่ันจะจัดระบบการปองกันสาธารณภัย
เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน     
สาธารณภัยในชุมชนและทองถิ่นของตนอยางทั่วถึง ปจจุบันอุบัติภัยจากการจราจรกอใหเกิดความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในปหน่ึง ๆ อยางมหาศาล โดยเฉพาะอยางยิ่งอุบัติเหตุจราจรอัน
เนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต ซึ่งมีผูเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการ สวนใหญอยูในวัยเด็กและเยาวชน
อันเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาในการพัฒนาประเทศ แตตองมาเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการกอนที่จะทํา
ประโยชนใหกับประเทศชาติ และจากการวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยายนตในประเทศไทย 
พบวาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร คือ ผูขับขี่รถจักรยานยนตมีพฤติกรรมการขับข่ีที่ไมปลอดภัย มีการเสพ
สารเสพติด มึนเมา ประมาท คึกคะนอง และไมเคารพกฎจราจร ประกอบกับสภาพของรถจักรยานยนตไม
ปลอดภัย ส่ิงเหลาน้ีถือเปนปจจัยกอใหเกิดอุบัติเหตุดังกลาว 
  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอกคําใตเห็นความสําคัญ
ดังกลาวจึงไดจัดโครงการขับข่ีปลอดภัยใสใจกฎจราจร เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในดานความปลอดภัยและ
วินัยจราจร และมีทักษะในการขับข่ีรถจักรยานยนตที่ถูกตองปลอดภัยและปองกันอุบัติภัยอื่น ๆ ใหกับ
กลุมเปาหมายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค 
  1.เพื่อใหผูรับการฝกอบรมไดรับความรูและทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนตอยาง
ถูกตองตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร 
  2.เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุจราจรใหนอยลงตามนโยบายของรัฐบาล 
  3.เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูในการปองกันอุบัติภัยและสามารถปฏิบัติตนได
อยางถกูตองเมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้น 
 เปาหมายโครงการ 
  เชิงปริมาณ   ประชาชน ตําบลปาซาง  จํานวน  35 คน 
  เชิงคุณภาพ   ประชาชน ตําบลปาซางที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจดานความ
ปลอดภัยและวินัยจราจร และมีทักษะในการขับข่ีรถจักรยานยนตที่ถูกตองปลอดภัยและปองกันอุบัติภัยอื่น 
และมีความพึงพอใจตอโครงการระดับมาก ไมนอยกวารอยละ 70  
การดําเนินงาน 
1. ประสานงานภาคีเครือขาย 
2. ประสานงานวิทยากร 
3. ขออนุมัติโครงการ 
  4.  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  5.  ประเมิน สรุป และรายงานผล 
 
ระยะเวลาดําเนนิการ 
  วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 
สถานที่ดําเนินการ 
  กศน.ตําบลปาซาง 
งบประมาณ 



        แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ผลผลิตที่  4  ผูรับบริการการศึกษา
นอกระบบ  รหัสงบประมาณ  2000204004000000  งบดําเนินงาน  รหัสงาน  400406  คาจัดกิจกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  จํานวน 2,120.- บาท (สองพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจาย
ดังนี้   
 1. คาตอบแทนวิทยากร  (จํานวน  3  ชั่วโมงๆละ  200  บาท)   เปนเงิน      600.-  บาท 
          2. คาพัสดุ         เปนเงิน     1,220.-  บาท 
 3. คาปายไวนิลโครงการฯ       เปนเงิน       300.-  บาท 
                                                                                  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  2,120.-  บาท
  
          หมายเหตุ   :  ทุกรายการขอถัวจายตามจริง 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กศน.ตําบลปาซาง 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  กศน. อําเภอดอกคําใต 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  1. ประชาชนตําบลปาซางที่ เขารวมโครงการมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนตอยางถูกตองตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร 
  2. ประชาชนตําบลปาซางที่เขารวมโครงการชวยลดปญหาอุบัติเหตุจราจรใหนอยลงตาม
นโยบายของรัฐบาล 
  3.ประชาชนตําบลปาซางที่เขารวมโครงการความรูในการปองกันอุบัติภัยและสามารถ
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้น 
การประเมินโครงการ 
  1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการ 
  2. แบบประเมินผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการ โครงการขับขี่ปลอดภยัใสใจกฎจราจร 

ณ กศน.ตาํบลปาซาง 

วันพฤหัสบดี ที่  19  เดอืน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558 

 .................................................................................................................................................. 

  08.00 น. – 08.30 น.   -ลงทะเบยีน / รายงานตัว 

  08.30 น – 09.00 น.   -พธิเีปด /ชี้แจงวัตถุประสงค 

  09.00 น. – 10.00 น.   -ความรูเรื่องกฎหมายจราจรทางบก 

  10.00 น. – 10.30 น.  - สัญญาณมอื ปาย และเครื่องหมายจราจรท่ีสาคัญ 

  10.30 น. – 11.30 น.  - เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนตที่ถูกตอง  

  11.30 น. – 12.00 น.  -การปฏบิัตตินเมื่อเกิดอุบัตภิัย 

                                                                (ดต. สัญญา  ไชยคํา) 

2.00 น.  -  12.30 น.   – ซักถามปญหา/สรุป/พธิปีด 

                 ( นายมงคล  แกวเทพ) 

 

     หมายเหต ุตารางกําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

                                       



ภาพกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยใสใจกฎจราจร 

 
 

 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 



 

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในหมูบาน 

 

1. ช่ือโครงการ   โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในหมูบาน 
 
2.  หลักการและเหตุผล  
ประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งตลอด
ระยะเวลาท่ีผานมาไดมีการปรับเปลี่ยนแนวทางความคิดและดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหลายรูปแบบการ
ดําเนินกิจกรรมเหลานั้นมักอางความชอบธรรมในการมีสวนรวมหรือการแสดงออกทางการเมืองตามสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน อันพึงกระทําได แนวทางหนึ่งที่จะชวยสงเสริมการปกครองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอยางย่ังยืน คือ การสงเสริมใหประชาชนรู และตระหนักในบทบาทหนาที่  สิทธิ และเสรีภาพ ซึ่ง
ตองไดรับการปลูกฝง ผานกระบวนการเรียนรูและการจัดกิจกรรมที่ถูกตอง  
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอกคําใต โดย กศน.ตําบลปาซาง 
เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. ไดเห็นความจําเปนของการดําเนินการตามแนวทางดังกลาว จึงจัด
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในหมูบานขึ้นเพื่อใหนักศกึษา และมคีวามรู ความเขาใจในเรื่องสิทธิ และหนาที่ 
ตลอดจน หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งจะชวยแกปญหาได
อยางตอเนื่อง และสรางสรรคการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหพัฒนาและม่ันคงตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย 
2.  เพื่อใหประชาชนไดรูจักใชสิทธิหนาที่ของตนเองและภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญวาดวยสิทธิ  
     เสรีภาพ 
4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลปาซาง    รวม 60  คน 
 เชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมอบรม    มีความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยและสามารถประยุกตกับดํารงชีวิตของประชาชน
ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 วันท่ี  17  กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
6. สถานที่ดําเนินการ 
 กศน.ตําบลปาซาง 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กศน.ตําบลปาซาง  
8. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1.  ขออนุมัติโครงการ 
2.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
3.  ดําเนินการจัดกิจกรรม 
4.  สรุปผล/รายงาน 



9. งบประมาณ 
 งบดําเนินงานแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษา
นอกระบบ รหัสงบประมาณ 2000204704000000 รหัสงาน 400407 กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน จํานวน    2,200  บาท  (สองพันสองรอยบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายดังนี้ ( ทุกรายการขอถัวจายตาม
จริง ) 
 1.1 คาตอบแทนวิทยากร  (จํานวน  5 ชั่วโมงๆละ  200  บาท) เปนเงิน       1000.-  บาท 
 1.2. คาพัสด ุ       เปนเงิน         900.-  บาท 
 1.3. คาปายไวนิลโครงการ          เปนเงิน         300.-  บาท 
                                                                                  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  2,200.-  บาท 
10. หนวยงานที่เกี่ยวของ 
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
          ประชาชนที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในเรื่องประชาธิปไตยสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและเปนแบบอยางที่ดีของชุมชน  
 
12. การติดตามประเมินผล 
          1. แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          2.  การสังเกต       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในหมูบาน 

ณ กศน.ตําบลปาซาง   ตําบลปาซาง อําเภอดอกคําใต   จังหวัดพะเยา 

                           

วันศุกร  ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   

08.00 – 09.00 น.                ลงทะเบียนรับเอกสาร  ณ.กศน.ตําบลปาซาง 

09.00 – 10.00 น.                ระบอบประชาธิปไตยกับประชาชน 

10.00 – 11.00 น.                สทิธิในระบอบประชาธิปไตย 

11.00 – 12.00 น.                หนาที่ในระบอบประชาธิปไตย 

                                           วิทยากรโดย นายเสรี  ดอนศรแีกว 

12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.                การเลอืกตั้งกับระบอบประชาธิปไตย 

14.00 – 15.00 น.    หนาที่กับการเลือกตั้ง 

                                           วิทยากรโดย นายเสรี  ดอนศรแีกว 

15.00 – 16.00 น.                สรุปผล /ปดการอบรม          

 

หมายเหตุ   กําหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 
 
 
  
 
 
 
 
\ 
 



ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในหมูบาน 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ชื่อโครงการ   โครงการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล  
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสราง

ภูมิคุมกันที่ดี เพื่อพรอมรับตอความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใชความรูอยาง

ถูกหลักวิชาการ ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคูไปกับการกระทําที่ไมเบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน ความรวมมือปรองดองกันในสังคม จะสรางสายใยเชื่อมโยงคนในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลังใน

ทางบวก นาํไปสูความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน และการพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

 กศน.ตําบลปาซางจึงไดจัดโครงการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เขตตําบลปาซาง เห็นถึงความสําคัญและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต
ความรูท่ีไดมาใชในชีวิตประจําวัน 
 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1. เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปในตําบลปาซางมีการใชชีวิตประจําวันตามหลักการของความพอเพียง  
ความพอดี  การใชชวีิตอยางรอบครอบ  ไมฟุมเฟอย  ใชชีวิตในความไมประมาท 
          3.2.  เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไป  สาํนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความหวงใย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

4. เปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
  เชิงปริมาณ  ประชาชน ตําบลปาซาง จํานวน  50   คน 
 2. เชิงคุณภาพ 

 ประชาชนในตําบลปาซางมีการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกตกับ
ดํารงชีวิตของประชาชนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

5.  วิธีดําเนินการ 
 1.ประสานงานภาคีเครอืขายเพื่อวางแผนงาน 
 2.ขออนุมัติโครงการ 
 3.ดําเนินการจัดกิจกรรม 
 4.ประเมินผล 
 5.สรุปผล/รายงาน 
6.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 วัน  ศุกร  ที่   20  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558  ณ   อาคารเอนกประสงค หมูที่ 4  ตําบลปาซาง  
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะยา 
 
 

 



 
 
7.  งบประมาณ 
 งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอก
ระบบ กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบ รหัสงบประมาณ 2000204704000000  งบดํา เนินงาน รหัส
งาน 400410 โครงการจัดกระบวนการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน    2,210   บาท  ( 
สองพันสองรอยสิบบาทถวน)  เพื่อเปนคาใชจายดังนี้ 

 7.1 คาตอบแทนวิทยากร     จํานวน    3  ชั่วโมงๆละ  200   บาท    เปนเงิน      600      บาท 
          7.2 คาพัสดุ                     เปนเงิน    1,310     บาท 
 7.3 คาปายไวนิล              จํานวน   1    ผืน          เปนเงิน      300        บาท 

รวมเปนจํานวนเงินทั้งหมด                    2,210     บาท 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายมงคล  แกวเทพ 

9.  หนวยงานที่เก่ียวของ 
1. กศน. อําเภอดอกคําใต 

10.  การประเมินโครงการ 
 1.แบบประเมินผลการอบรม 
 2.สังเกตพฤติกรรมผูเขารวมโครงการ 

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ประชาชนที่เขารวมโครงการมีการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกตกับดํารงชีวิต
ของประชาชนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กําหนดการ โครงการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

วัน  ศุกร  ที่   20  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558    

ณ   อาคารเอนกประสงค หมูที่ 4  ตําบลปาซาง  อําเภอดอกคาํใต  จังหวัดพะยา 

 
08.00 น. – 09.00 น.          - ลงทะเบียน  

 09.00 น. – 12.00 น.               - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใชในชีวิตประจําวัน 

                                                     วิทยากรโดยนายเปลี่ยน  สีเสยีดคา  

 12.00  น. – 12.30 น.          - สรุปผล/พิธีปด 

 
 หมายเหตุ ตารางอบรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมโครงการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานสรางรายได 
 

1.  ชื่อโครงการ   โครงการจัดการศกึษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานสราง

รายได 

2. หลักการและเหตุผล  
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสราง

ภูมิคุมกันที่ดี เพื่อพรอมรับตอความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใชความรูอยาง

ถูกหลักวิชาการ ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคูไปกับการกระทําที่ไมเบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน ความรวมมือปรองดองกันในสังคม จะสรางสายใยเชื่อมโยงคนในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลังใน

ทางบวก นาํไปสูความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน และการพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

 กศน.ตําบลปาซางจึงไดจัด.โครงการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เทคนิคการปลูกพืช
ผสมผสานสรางรายได เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เขตตําบลปาซาง ไดเล็งเห็นความสําคัญของของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และการสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ มีรายได และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1. เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปในตําบลปาซางมีการใชชีวิตประจําวันตามหลักการของความพอเพียง  
ความพอดี  การใชชวีิตอยางรอบครอบ  ไมฟุมเฟอย  ใชชีวิตในความไมประมาท 
          3.2.  เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปในตําบลปาซางมีความรูในเรื่องการปลูกพืชผสมผสาน 

4. เปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
  เชิงปริมาณ  ประชาชน ตําบลปาซาง จํานวน  50   คน 
 2. เชิงคุณภาพ 

 ประชาชนในตําบลปาซางมีการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูในเรื่องการปลูกพืช
ผสมผสานและสามารถประยุกตกับดํารงชีวิตของประชาชนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

5.  วิธีดําเนินการ 
 1.ประสานงานภาคีเครอืขายเพื่อวางแผนงาน 
 2.ขออนุมัติโครงการ 
 3.ดําเนินการจัดกิจกรรม 
 4.ประเมินผล 
 5.สรุปผล/รายงาน 
6.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 วัน  พฤหัสบดี  ที่   23  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ณ   กศน.ตาํบลปาซาง  ตําบลปาซาง   
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะยา 
 
 



 
 
 
7.  งบประมาณ 
 งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอก
ระบบ กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบ รหัสงบประมาณ 2000204704000000  งบดํา เนินงาน รหัส
งาน 400410 โครงการจัดกระบวนการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน    2,050   บาท  ( 
สองพันหาสิบบาทถวน)  เพื่อเปนคาใชจายดังนี้ 

 คาตอบแทนวิทยากร     จํานวน    5  ชั่วโมงๆละ  200   บาท    เปนเงิน    1,000      บาท 
          คาพัสด ุ                           เปนเงิน      750     บาท 
 คาปายไวนิล              จาํนวน   1    ผืน                เปนเงิน      300        บาท 

รวมเปนจํานวนเงินทั้งหมด         2,050     บาท 
8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
           กศน.ตําบลปาซาง 

9.  การประเมนิโครงการ 
 1.  แบบประเมินผลการอบรม 
 2.  สังเกตพฤติกรรมผูเขารวมโครงการ 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ประชาชนที่เขารวมโครงการมีการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกตกับดํารงชีวิต
ของประชาชนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการ โครงการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง "เทคนิคการปลูกพืชผสมผสาน

สรางรายได 

วัน พฤหัสบดี  ที่   23  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558    

ณ   กศน.ตําบลปาซาง  ตําบลปาซาง  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะยา 
 

08.00 น. – 09.00 น.          - ลงทะเบียน  

 09.00 น. – 10.00 น.               - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใชในชีวิตประจําวัน 

                                                     วิทยากรโดยนายเปลี่ยน  สีเสยีดคา 

                     10.00  น. – 12.00 น.         - ระบบเกษตรแบบผสมผสาน 

                                                                 วิทยากรโดยนายเปลี่ยน  สีเสียดคา 

 

12.00  น. – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00  น. – 15.00 น.         - ความสาํคัญของการทําเกษตรแบบผสมผสาน 

                                                        วิทยากรโดยนายเปลี่ยน  สีเสยีดคา 

           15.00  น. – 16.00 น.         - สรุป/ซักถาม 

                                                        วิทยากรโดยนายเปลี่ยน  สีเสยีดคา 

 

 
 

 
 หมายเหตุ ตารางอบรมน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ภาพกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เทคนิคการปลูกพืช
ผสมผสานสรางรายได 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรม กศน.ตําบลปาซาง 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกวาในอดีตท่ีผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยัง
สงผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได   ใหหลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาด
ระเบียบวินัย ซึ่งทําใหภูมิคุมกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมท่ีจะตานทานกับปญหา  ตองขาดความ
มั่นคงจนเกิดปญหาตางๆ ของสังคมตามมา เชน สาํหรับเด็กและเยาวชน  ไดแก  ปญหาการกอเหตุทะเลาะววิาท  
ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดปญหาการมเีพศสัมพันธในวัยเรียน  ปญหาการติดเกมส  สําหรับประชาชน
ทั่วไป  ไดแกปญหาการทํางานที่ไมมีความสุข ปญหาความสามัคคใีนองคกร  เปนตน 
           กศน.ตาํบลปาซางตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบ นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญาพัฒนาการคิดของผูเรียนแลวยังมุงพัฒนาดานอารมณโดยการ
ปลูกฝงใหผูเรยีนเห็นคุณคาของตนเอง เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง   ผสมผสานความรูตาง ๆ   อยางสมดุล    
รวมท้ังปลูกฝงคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลกัษณะที่พึงประสงคโดยเล็งเห็นวาธรรมะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการใชเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต  
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเปนการสงเสรมิการเรยีนรูดานธรรมะใหแกนกัศึกษา กศน.ตําบลปาซาง 
          2. เพ่ือใหนักศึกษา กศน.ตําบลปาซางตระหนักถึงความสาํคัญธรรมะและนาํไปประยุกตใชใน  
              ชีวิตประจําวัน   
เปาหมายโครงการ 
  เชิงปริมาณ   นกัศึกษา กศน.ตาํบลปาซาง  จํานวน  30 คน 
  เชิงคุณภาพ   นักศึกษา กศน.ตําบลปาซางที่เขารวมโครงการมีความรูเรื่องความเขาใจเก่ียวกับ
หิริโอตัปปะ ความละอายและความเกรงกลัวตอบาป มงคลชีวิต 38 ประการและการปรบัใชศลิหาใน
ชีวิตประจําวัน และมีความพึงพอใจตอโครงการระดับมาก ไมนอยกวารอยละ 70  
การดําเนินงาน 
ประสานงานภาคีเครอืขาย 
ประสานงานวิทยากร 
ขออนุมัติโครงการ 
  4.  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  5.  ประเมิน สรุป และรายงานผล 
ระยะเวลาดําเนนิการ 
  วัน พฤหัสบดี ท่ี 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 
สถานที่ดําเนินการ 
  กศน.ตําบลปาซาง 
 
 



งบประมาณ 
        งบประมาณจากแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษาตั้งแตระดับอนบุาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน รหัสงบประมาณ  20002897020500008   งบอุดหนนุ 
รหัสงาน  400605 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนจาํนวน 3,400 บาท  (สามพันสี่รอยบาทถวน) เพื่อเปน
คาใชจายดังนี้ ( ทุกรายการขอถัวจายตามจริง ) 
 1. คาตอบแทนวิทยากร  (จํานวน  5  ชัว่โมงๆละ  200  บาท)   เปนเงิน  1,000.-  บาท 
 2. คาอาหารกลางวันจาํนวน 30 คน คนละ 80 บาท      เปนเงิน  2,400.-  บาท 
                                                                                  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  3,400.-  บาท  
ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กศน.ตําบลปาซาง 
 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  กศน. อําเภอดอกคําใต 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  1. นักศกึษา กศน.ตําบลปาซางท่ีเขารวมโครงการมีความรูเรื่องและเขาใจเก่ียวกับหิริโอตัปปะ 
ครองรัก ครองเรือน ครองธรรม มงคลชีวิต 38 ประการและการศิลหากับการปรับใชในชีวิต                                         
 2. นักศกึษา กศน.ตําบลปาซางท่ีเขารวมโครงการสามารถใชความรูมาปรับใชในชวิีตประจําวัน 
การประเมินโครงการ 
  1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการ 
  2. แบบประเมินผลโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กําหนดการ โครงการเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรม กศน.ตําบลปาซาง 

ณ กศน.ตาํบลปาซาง 

                                     พฤหัสบด ีที่ 25  เดอืน มถิุนายน พ.ศ. 2558

 ..................................................................................................................................................

.. 

  08.00 น. – 08.30 น.         ลงทะเบยีนเขารวมโครงการ 

  

08.30 น. – 09.00 น.          พธิเีปดโครงการ  

       

09.00 น. – 11.00 น. - หิริโอตัปปะ ความละอายและความเกรงกลัวตอบาป

  

 - ครองรัก ครองเรอืน ครองธรรม 

 (วทิยากรโดย พระครูสมุห สุพจน  อินอร) 

 

11.00 น. – 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

12.00 น. – 15.00 น. - มงคลชวีติ 38 ประการ 

 - ศลิหากับการปรับใชในชวีิต                                         

(วทิยากรโดย พระครูสมุห สุพจน  อนิอร) 

15.00 น. – 15.30 น. - สรุปผลการอบรม / พธิีปด 

 

 

     หมายเหต ุตารางกําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม กศน.ตําบลปาซาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการสงเสรมิการเรยีนรูวถิชีีวิตพอเพยีง 

 

1.  ชือ่โครงการ โครงการสงเสรมิการเรยีนรูวถีิชีวติพอเพยีง 

2.  หลักการและเหตุผล 

  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดี เพื่อพรอมรับตอความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู ความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และคุณธรรม การใชความรูอยางถูกหลักวิชาการ ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคูไปกับการ
กระทําที่ไมเบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความรวมมือปรองดองกันในสังคม จะสรางสายใย
เชื่อมโยงคนในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวก นําไปสูความสามัคคี การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน และการพรอมรบัตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
 กศน.ตําบลปาซาง ไดตระหนกัถึงคุณภาพชีวิตดานการเกษตรของประชาชนในตําบล จึงจัดโครงการขึ้น 
เพื่อตองการใหประชาชนในตาํบลมีความรูดานการเกษตรอินทรยีแบบพอเพียง การเพาะเชื้อรากําจัดแมลง
ศัตรูพืช ใหสามารถทําการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ชวยลดคาใชจายในการเกษตร ปญหาสารพษิ  และอันตรายจาก
การทําการเกษตร จากการนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันใหมีคุณภาพอยางยั่งยืนตอไป  
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหนักศึกษา กศน.ตําบลปาซางมีความรูเรื่องการเกษตรอินทรียแบบพอเพียงสามารถนํา ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน 
 3.2 เพื่อใหนักศึกษา กศน.ตําบลปาซางมีความรูและทักษะการเพาะเช้ือรากําจัดแมลงศัตรูพืช ไปใชทาํ
การเกษตรแบบพึ่งตนเอง ชวยลดคาใชจายในการเกษตร ปญหาสารพษิ  และอันตรายจากการทําการเกษตร 
4. เปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
  เชิงปริมาณ  นักศึกษา กศน.ตําบลปาซาง จํานวน  35   คน 
 2. เชิงคุณภาพ 
 นักศกึษา กศน.ตําบลปาซางมคีวามรูดานการเกษตรอินทรียแบบพอเพียง การเพาะเชื้อรากําจัดแมลง
ศัตรูพืช ใหสามารถทําการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ชวยลดคาใชจายในการเกษตร ปญหาสารพษิ  และอันตรายจาก
การทําการเกษตร จากการนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันใหมีคุณภาพอยางยั่งยืนตอไป 
5.  วิธีดําเนินการ 
 1.ประสานงานภาคีเครอืขายเพื่อวางแผนงาน 
 2.ขออนุมัติโครงการ 
 3.ดําเนินการจัดกิจกรรม 
 4.ประเมินผล 
 5.สรุปผล/รายงาน 
 



6.  ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 วัน  พุธ  ท่ี   17  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557    
          ณ   กศน.ตําบลปาซาง หมูท่ี 10  ตําบลปาซาง  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะยา 
 
งบประมาณ 
        งบประมาณจากแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษาตั้งแตระดับอนบุาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน รหัสงบประมาณ  20002897020500008   งบอุดหนนุ 
รหัสงาน  400605 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนจาํนวน 5,000 บาท  (หาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายดังน้ี ( 
ทุกรายการขอถัวจายตามจริง ) 
 1. คาตอบแทนวิทยากร  (จํานวน  5  ชัว่โมงๆละ  200  บาท)   เปนเงิน  1,000.-  บาท 
 2. คาอาหารกลางวันจาํนวน 35 คน คนละ 80 บาท      เปนเงิน  2,800.-  บาท 
          3.  คาวัสดฝุกอบรม                 เปนเงิน      900.-  บาท 
 3. คาปายไวนลิโครงการฯ       เปนเงิน     300.-   บาท 
                                                                                  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  5,000.-  บาท  
          หมายเหตุ   :  ทุกรายการขอถัวจายตามจริง 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กศน.ตําบลปาซาง 
 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  กศน. อําเภอดอกคําใต 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  1. ประชาชนจํานวน 35 คน ในตําบลปาซางมีความรูเรื่องเก่ียวกับวิถีชีวิตพอเพียง สามารถนํา 
ไปประยุกตใชในชีวิตประจาํวันใหมีคณุภาพอยางย่ังยืน 
  2. ประชาชนจํานวน 35 คน ในตําบลปาซาง ท่ีเขารวมโครงการมีความรูและทักษะการเพาะ
เชื้อรากําจัดแมลงศัตรูพืช ไปใชทําการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ชวยลดคาใชจายในการเกษตร ปญหาสารพษิ  และ
อันตรายจากการทาํการเกษตร 
การประเมินโครงการ 
  1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการ 
  2. แบบประเมินผลโครงการ 
 

 

 

 

 

 



 

กําหนดการ โครงการสงเสรมิการเรยีนรูวถิชีวีติพอเพยีง 

ณ กศน.ตาํบลปาซาง 

วันพุธ ที่  17  เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2557 

 ..................................................................................................................................................

.. 

  08.00 น. – 08.30 น.         ลงทะเบยีนเขารวมโครงการ 

  08.30 น. – 09.00 น.          พธิเีปดโครงการ      

09.00 น. – 12.00 น. - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงกับการใชใน

ชวีติประจําวัน 

     ( โดย นายเปล่ียน  สเีสียดคา) 

 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.00 น. – 15.00 น. - ความหมายและความสําคัญของการทําเกษตร 

      อนิทรยีแบบพอเพยีง 

                                         - การเพาะเชื้อรากําจัดแมลงศัตรพูชื 

 - การใชเชื้อรากําจัดแมลงศัตรพูชื 

    (โดย  นายเปลี่ยน   สีเสียดคา) 

                           

15.00 น. – 15.30 น. - สรุปผลการอบรม / พธิีปด 

 

 

     หมายเหต ุตารางกําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 



ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมการเรียนรูวิถีชีวิตพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
 
หลักการและเหตุผล 
 

  ตามกรอบนโยบายของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ไดให
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีน ใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูและทักษะในการใชชีวิต
อยางมีคณุภาพ  รูปแบบการจัดการศึกษาของ กศน.  มีรูปแบบที่หลากหลายและมีความยืดหยุน การพัฒนา
ทักษะดานวชิาการเปนเรื่องสาํคัญท่ีตองมีการพัฒนาโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรู ทักษะใน
เนื้อหาสาระวิชาที่มีเนื้อหาที่ยาก วิชาภาษาไทยมีเนื้อหาสาระที่มากและยาก  จึงจาํเปนตองจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทกัษะการเรียนภาษาไทยใหนักศึกษา โดยวิทยากร ผูรู  
ผูชํานาญ   
                กศน.ตาํบลปาซาง ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจาํเปนดังกลาวจึงจดัทําโครงการ พัฒนา
ศักยภาพทางการเรียนรูวิชาภาษาไทยใหกับ นักศึกษา กศน. ตําบลปาซาง เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ 
และมีทักษะการเรียนรูในรายวิชาภาษาไทย สามารถนาํความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
  
วัตถุประสงค 
     เพื่อใหนักศึกษา กศน.ตําบลปาซางที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะการ
เรียนรูในรายวิชาภาษาไทยเพิม่มากขึ้น    
   
 เปาหมายโครงการ 
  เชิงปริมาณ   นกัศึกษา กศน.ตาํบลปาซาง  จํานวน  30 คน    ดังนี้ 
                           รุนท่ี 1   นักศึกษา ระดบั ม.ตน      จํานวน  15 คน  
          รุนที่ 2   นักศึกษา ระดบั ม.ปลาย   จํานวน  15 คน 
  เชิงคุณภาพ   นักศึกษา กศน.ตําบลปาซางที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ และมี
ทักษะการเรียนรูในรายวิชาภาษาไทย สามารถนาํความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความพึงพอใจตอโครงการระดับมาก ไมนอยกวารอยละ 80  
การดําเนินงาน 
ประสานงานภาคีเครอืขาย/วิทยากร 
ขออนุมัติโครงการ 
  3.  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  4.  ประเมิน สรุป และรายงานผล 
 
ระยะเวลาดําเนนิการ 
  วันท่ี 18 - 19 และ  24-25  กรกฎาคม  2558 
- รุนที่ 1      วันที่  18 - 19   กรกฎาคม  2558 
    - รุนท่ี 2      วันที่  24 - 25   กรกฎาคม  2558 
 
สถานที่ดําเนินการ 
  ณ  กศน.ตําบลปาซาง  อ.ดอกคําใต จ.พะเยา 



 
 
งบประมาณ 
        งบประมาณแผนงานสนบัสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  รหัสงบประมาณ 2000289020500008 งบอุดหนุน  รหัสงาน 400605  คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน  จํานวน  5,720  บาท ( หาพันเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายดังนี้ 
  1. คาตอบแทนวิทยากร  จํานวน  20 ชั่วโมงๆละ  200   บาท         เปนเงิน     4,000     บาท 
  2. คาปายไวนิลโครงการ     จํานวน  1  ปาย                             เปนเงิน        300    บาท 
  3. คาวัสดุ                                                                      เปนเงนิ        820    บาท 
           4. คาถายเอกสาร                                                               เปนเงิน        600   บาท 
    รวมเปนจํานวนเงินทั้งหมด                  5,720     บาท 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กศน.ตําบลปาซาง 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กศน. อําเภอดอกคําใต 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    นักศึกษา กศน.ตําบลปาซาง ที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะการเรยีนรู
ในรายวิชาภาษาไทยเพิ่มมากข้ึน  
 
การประเมินโครงการ 
  1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกดวยความคิดของผูเขารวมโครงการ 
  2. แบบประเมินผลโครงการ 
  3. ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กําหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
รุนที่ 1  ระดับ ม.ตน   วันที่   18 - 19   กรกฎาคม  2558 
ณ  กศน.ตําบลปาซาง  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

 
    วันที่  18  กรกฎาคม   2558        
 
      เวลา  08.30 น. – 09.00  น.    - ลงทะเบียน /เปดโครงการ  

เวลา  09.00 น. – 11.00  น.      –  การใชคาํและการสรางคําในภาษาไทย 
(โดย   นางศิริรัตน  ชูกร  วิทยากร) 

เวลา  11.00 น. –  12.00 น.  -  การใชเคร่ืองหมายวรรคตอนและอักษรยอ  
(โดย   นางศิริรัตน  ชูกร  วิทยากร) 

          เวลา  12.00 น. –  13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 น. –  15.30 น.  -  หลักในการสะกดคาํ   

สรุป/ แจกใบงาน 
     (โดย   นางศิริรัตน  ชูกร  วิทยากร) 
 
 
                             
    วันที่  19  กรกฎาคม  2558        
  
เวลา  08.30 น. – 09.00  น.    - ลงทะเบียน    
เวลา  09.00 น. – 11.00  น.      –  ชนิดและหนาท่ีของประโยค 

(โดย   นางศิริรัตน  ชูกร  วิทยากร) 
เวลา  11.00 น. –  12.00 น.  -  การใชสํานวน สุภาษิต คําพังเพย 

(โดย   นางศิริรัตน  ชูกร  วิทยาก 
เวลา  12.00 น. –  13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 น. –  15.30 น.  -   หลักการแตงคาํประพันธ  

สรุปผล/ประเมินผล  
    (โดย   นางศิริรัตน  ชูกร  วิทยากร) 
 
 
หมายเหตุ ตารางอบรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
รุนที่ 2  ระดับ ม.ปลาย   วันที่   24 - 25   กรกฎาคม  2558 

ณ  กศน.ตําบลปาซาง  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 
 
    วันที่  24  กรกฎาคม   2558        
 
      เวลา  08.30 น. – 09.00  น.    - ลงทะเบียน /เปดโครงการ  

เวลา  09.00 น. – 11.00  น.      –  สาํนวน สุภาษิต 
(โดย   นางศิริรัตน  ชูกร  วิทยากร) 

เวลา  11.00 น. –  12.00 น.  - การอานแปลความ ตีความ 
                                                   (โดย   นางศริริัตน  ชูกร  วิทยากร)  
          เวลา  12.00 น. –  13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 น. –  15.30 น.  -  หลักการเขียน   
สรุป/ แจกใบงาน 

     (โดย   นางศิริรัตน  ชูกร  วิทยากร) 
       
                             
    วันที่  25  กรกฎาคม  2558        
  

เวลา  08.30 น. – 09.00  น.    - ลงทะเบียน    
เวลา  09.00 น. – 11.00  น.      –  หลักการแตงคําประพันธ 

(โดย   นางศิริรัตน  ชูกร  วิทยากร) 
เวลา  11.00 น. –  12.00 น.  -  การใชพจนานุกรมและสารานุกรม 

(โดย   นางศิริรัตน  ชูกร  วิทยากร) 
          เวลา  12.00 น. –  13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 น. –  15.30 น.  -   คําราชาศัพท  
สรุปผล/ประเมินผล  

     โดย   นางศิริรัตน  ชูกร  วิทยากร 
 
 
หมายเหตุ ตารางอบรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 

                     
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสรางความรักชาต ิศาสน กษัตริย 

หลักการและเหตุผล 

  สังคมไทยในปจจุบันนี้ขาดความรัก ความสามัคค ีคนในชาติแบงพรรคแบงพวกเพื่อแกงแยงชิง
อํานาจจนลืมความรักชาติอยางแทจริง สังคมไทยไมเกิดการพัฒนา การสงเสริมใหคนในชาติเกิดความรักชาตินั้น
เราจึงจาํเปนที่จะตองใหคนในชาตไิดเรียนรูเรื่องราวตางๆของประเทศไทย การเสียสละของบรรพบุรษุไทยเพ่ือ
รักษาดินแดนไว เพื่อเปนแงคิดในเรื่องความรักความสามัคคีของคนในชาติ ใหมีจิตสํานึกรักชาติมากยิ่งขึ้น 
  กศน.ตําบลปาซาง ไดเล็งเห็นความสาํคัญของการมีความรัก ความสามัคคีของคนในชาติจึงได
จัดโครงการรูรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ขึ้นเพื่อใหนักศึกษา กศน.ตําบลปาซางมคีวามรูเรื่อง
ประวัติศาสตรชาตไิทย ความสําคญัของศาสนาตอประเทศ พระมหากษัตริยของไทยในปจจุบันและภัยยาเสพติด
กับประเทศชาติ มีทักษะกระบวนการคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่บงบอกถึงความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ นําความรูสูการประยุกตใชในการดาํเนินชีวิตไมสรางความแตกแยกและปญหาใหกับสังคม เกิด
จิตสํานึกรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย สูความเปนหนึ่งเดียวของคนในสังคมเพื่อชวยพัฒนาประเทศชาติ
ตอไป 
 
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหนักศึกษา กศน.ตําบลปาซางที่เขารวมโครงการมีความรูเรื่องประวัติศาสตรประเทศ
ไทย ความสาํคัญของศาสนาตอประเทศ พระมหากษัตริยของไทยในปจจุบันและภัยยาเสพติดกับประเทศชาติ
  2. เพื่อใหนักศึกษา กศน.ตําบลปาซางที่เขารวมโครงการมีทักษะกระบวนการคดิเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนที่บงบอกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย 
  3. เพื่อใหนักศึกษา กศน.ตําบลปาซางที่เขารวมโครงการมีจิตสํานึกรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตรยิ 
 
 เปาหมายโครงการ 
  เชิงปริมาณ   นักศึกษา กศน.ตําบลปาซาง  จํานวน  35 คน 
  เชิงคุณภาพ   นักศึกษา กศน.ตําบลปาซางที่เขารวมโครงการมีความรูเรื่องประวัติศาสตร
ประเทศไทย ความสําคัญของศาสนาตอประเทศ พระมหากษัตริยของไทยในปจจุบันและภัยยาเสพติดกับ
ประเทศชาต ิมีทักษะกระบวนการคิดเก่ียวกับการปฏิบัติตนที่บงบอกถึงความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไมสรางความแตกแยกและปญหาใหกับสังคม 
เกิดจิตสํานึกรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย  และมีความพึงพอใจตอโครงการระดับมาก ไมนอยกวารอยละ 
70  
การดําเนินงาน 

ประสานงานภาคีเครอืขาย 
ประสานงานวิทยากร 
ขออนุมัติโครงการ 

 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 ประเมิน สรุป และรายงานผล 
 



ระยะเวลาดําเนนิการ 
  วัน จันทร ที่ 26  เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 
 
สถานที่ดําเนินการ 
  กศน.ตําบลปาซาง 
งบประมาณ 
        งบประมาณจากแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษาตั้งแตระดับอนบุาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน รหัสงบประมาณ  20002897020500008   งบอุดหนนุ 
รหัสงาน  400605 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนจาํนวน 5,000 บาท  (หาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายดังน้ี ( 
ทุกรายการขอถัวจายตามจริง ) 
 1. คาตอบแทนวิทยากร  (จํานวน  5  ชัว่โมงๆละ  200  บาท)   เปนเงิน  1,000.-  บาท 
 2. คาอาหารกลางวันจํานวน 35 คน คนละ 80 บาท      เปนเงิน  2,800.-  บาท 
          3. คาพัสด ุ        เปนเงิน     900.-   บาท 
 4. คาปายไวนลิโครงการฯ                เปนเงนิ     300.-   บาท 
                                                                                  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  5,000.-  บาท  
          หมายเหตุ   :  ทุกรายการขอถัวจายตามจริง 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กศน.ตําบลปาซาง 
 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  กศน. อําเภอดอกคําใต 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  1. นักศกึษา กศน.ตําบลปาซางท่ีเขารวมโครงการมีความรูเรื่องประวัติศาสตรประเทศไทย 
ความสาํคัญของศาสนาตอประเทศ พระมหากษัตรยิของไทยในปจจุบันและภัยยาเสพติดกับประเทศชาติ 
  2. นักศกึษา กศน.ตําบลปาซางท่ีเขารวมโครงการมีทักษะกระบวนการคิดเก่ียวกับการปฏิบัติตน
ที่บงบอกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ 
  3.นักศกึษา กศน.ตําบลปาซางที่เขารวมโครงการมีจิตสํานึกรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 
 
การประเมินโครงการ 
  1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการ 
  2. แบบประเมินผลโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



กําหนดการ โครงการเสรมิสรางความรักชาต ิศาสน กษัตริย 

ณ กศน.ตาํบลปาซาง 

วันจัทร ที่  26  เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2558 

 ..................................................................................................................................................

.. 

  08.00 น. – 08.30 น.         ลงทะเบยีนเขารวมโครงการ 

  

08.30 น. – 09.00 น.          พธิเีปดโครงการ  

       

09.00 น. – 12.00 น. - ประวัตศิาสตรชาติไทย 

 - พระมหากษัตรยิไทยในปจจุบัน 

 - พุทธศาสนากับประเทศไทย 

 (โดย รอยตํารวจตรวีชิัย  กาวี) 

 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.00 น. – 15.00 น. - ภัยยาเสพตดิกับประเทศชาติ 

 - กิจกรรม “เรารักชาต ิศาสนา  พระมหากษัตรยิ” 

                                         (โดย รอยตํารวจตรวีชิัย  กาว)ี 

15.00 น. – 15.30 น. - สรุปผลการอบรม / พธิีปด 

 

 

     หมายเหต ุตารางกําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 
 



ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสงเสริมการเรียนรูประชาคมอาเซยีน 

หลักการและเหตุผล 

     การกาวสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 ของประเทศไทย นับเปนกาวสําคัญที่นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สังคมไทยกําลังตื่นตัวอยางมาก หนวยงานที่เก่ียวของทุก
ภาคสวนตางหันมาพัฒนาศักยภาพและดาํเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน อัน
ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
  กศน.ตําบลปาซาง ไดเลง็เห็นความสาํคัญของการเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน จึงไดจัด
โครงการสงเสริมการเรียนรูประชาคมอาเซียน ขึ้นเพื่อใหนักศึกษา กศน.ตําบลปาซางมีความพรอมในการกาวสู
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 มีความรูดานวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน รวมทั้งมีความรู
ความสามารถและทักษะในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชพีในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมหลากหลาย เพื่อมีสวน
รวมในการสรางความเขมแข็งของประชาคมอาเซียน  
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหนักศึกษา กศน.ตําบลปาซางที่เขารวมโครงการมีความรูเรื่องประวัติความเปนมาของ
ประชาคมอาเซียน 
  2. เพื่อใหนักศึกษา กศน.ตําบลปาซางที่เขารวมความรูเรื่องประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 
เปาหมายโครงการ 
  เชิงปริมาณ   นักศึกษา กศน.ตําบลปาซาง  จํานวน  30 คน 
  เชิงคุณภาพ   นักศึกษา กศน.ตําบลปาซางที่เขารวมโครงการมีความรูเรื่องความรูเรื่อง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนและมีความรูเรื่องประชาคมการเมอืงและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และมีความพึงพอใจตอโครงการระดับมาก ไมนอยกวารอยละ 70  
การดําเนินงาน 
ประสานงานภาคีเครอืขาย 
ประสานงานวิทยากร 
ขออนุมัติโครงการ 
  4.  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  5.  ประเมิน สรุป และรายงานผล 
ระยะเวลาดําเนนิการ 
  วัน พฤหัสบดี ที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 
สถานที่ดําเนินการ 
  กศน.ตําบลปาซาง 
 
 
 



งบประมาณ 
        งบประมาณจากแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษาตั้งแตระดับอนบุาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน รหัสงบประมาณ  20002897020500008   งบอุดหนนุ 
รหัสงาน  400605 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนจาํนวน 4,590 บาท  (สี่พันหารอยเกาสบิบาทถวน) เพื่อเปน
คาใชจายดังนี้ ( ทุกรายการขอถัวจายตามจริง ) 
 1. คาตอบแทนวิทยากร  (จํานวน  5  ชัว่โมงๆละ  200  บาท)   เปนเงิน  1,000.-  บาท 
 2. คาอาหารกลางวันจาํนวน 30 คน คนละ 80 บาท      เปนเงิน  2,400.-  บาท 
          3. คาวัสด ุ        เปนเงิน     890.-   บาท 
 4. คาปายไวนลิโครงการฯ                เปนเงิน     300.-   บาท 
                                                                                  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  4,590.-  บาท  
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กศน.ตําบลปาซาง 
 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  กศน. อําเภอดอกคําใต 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  1. นักศกึษา กศน.ตําบลปาซางท่ีเขารวมโครงการมีความรูเรื่องประวัติความเปนมาของ
ประชาคมอาเซียน   
  2. นักศกึษา กศน.ตําบลปาซางท่ีเขารวมโครงการมีเรื่องประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 
 
การประเมินโครงการ 
  1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการ 
  2. แบบประเมินผลโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 



กําหนดการ โครงการสงเสรมิการเรยีนรูประชาคมอาเซยีน 

ณ กศน.ตาํบลปาซาง 

                                     พฤหัสบด ีที่ 11  เดอืน มถิุนายน พ.ศ. 2558

 ..................................................................................................................................................

.. 

  08.00 น. – 08.30 น.         ลงทะเบยีนเขารวมโครงการ 

  

08.30 น. – 09.00 น.          พธิเีปดโครงการ  

      

09.00 น. – 12.00 น. - ประวัตคิวามเปนมาของประชาคมอาเซียน 

 - ประชาคมการเมอืงและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

 (โดย นายภัทรนรมิทร  กุลกิตริัตน) 

 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.00 น. – 15.00 น. - การปรับตัวและพัฒนาตนเองเพื่อรองรับประชาคม 

อาเซยีน 

 - การปรับตัวดานภาษา 

- การปรับตัวดานวัฒนธรรม 

                                         (โดย นายภัทรนรมิทร  กุลกิตริตัน) 

15.00 น. – 15.30 น. - สรุปผลการอบรม / พธิีปด 

 

 

     หมายเหต ุตารางกําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 



ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมการเรียนรูประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


