
โครงการ ส่งเสริมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแววทางการพันวาลลักสูตรต่อเวื่อง 

   เชื่อมโยงการศึกษาขั้วพื้วฐาวกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

แผนงาน     แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

งบประมาณ 1,200,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรีรัตน์  บุญศรี / กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 

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

1. ลลักการและเลตุผล 

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 

สิงหาคม 2559 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรี 

ได้ให้ความส าคัญของแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพ่ือให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิด  

ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม 

ไทยแลนด์ 4.0 

 กระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคัญของการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือก 

ในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการให้ผู้ เรียนในสายอาชีพทั้งผู้ เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาได้ ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จึงเห็นควรจัดท าโครงการส่งเสริมการจัดท า

รู ป แ บ บ แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ต่ อ เ นื่ อ ง เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น 

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมีรูปแบบและแนวทาง 

ที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องตั้งแค่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา  

ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  สามารถพัฒนาทักษะผู้ เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบท 

ทางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้สามารถเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย

กระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้ารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 

 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดมีการบูรณาการการจัดการเรียน 

การสอนร่วมกัน 



 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

สถาบันอาชีวศึกษาประเทศเพ่ือนบ้าน 

3. เป้าลมาย/ กลุ่มเป้าลมายของโครงการ 

 เชิงปริมาณ มีการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 เชิงคุณภาพ สถาบันอาชีวศึกษามีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ทั้งในจังหวัด

และประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

4. แผวงาวด าเวิวการ/ระยะเวลาด าเวิวงาว 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 
1 

ไตรมาส
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

1.ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการจัดท า
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

/    ผอ.กลุ่ม 

2.จัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 

/ /    

  2.1 จัดกิจกรรมก าหนดรูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในจังหวัด(เป้าหมาย ; 1 รูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ ต่อ 1 จังหวัด) 
- แต่งตั้งคณะท างานและจัดประชุมหารือเพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวทาง 
การด าเนินงาน 
- จัดประชุมเพ่ือจัดท ารูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ  
ของจังหวัด 

 / /   

2.2 จัดประชุมเวทีและประชาคมรับฟังความ
คิดเห็น (public forum)  
เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องฯ ระดับจังหวัด 

 / /   

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาในระดับจังหวัดและประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

 / /   



4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

อาชีวศึกษากับสถาบันอาชีวศึกษาประเทศ

เพ่ือนบ้าน 

 / / /  

5.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของโครงการ และน าเสนอผู้บริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   / / 

 

5. พื้วที่ป้าลมาย   หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดน่านในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

6. งบประมาณ   จ านวน  1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  
                งบด าเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  

กิจกรรม 
รวม เงินงบประมาณ  

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1  ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อจดัท าก าหนดการ/กจิกรรมในการจัดท ารูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาหลักสตูรต่อเนือ่งเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (รวม ๖9,๐๐๐ บาท) (๒ วัน) 

        

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๔ มื้อ ๆ ละ ๕0 บาท 10,000 
 

10,000 
 

๒. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๒ มื้อ ๆ ละ ๒00 บาท  20,000 
 

20,000 
 

๓. ค่าที่พัก 20 คน 1 คืนๆละ 800 บาท                      16,000 
 

16,000 
 

๔. ค่าพาหนะ 30 คน (ไป-กลับ) (คนละ ๔๐๐ บาท) 12,000 
 

12,000 
 

๕.ค่าเอกสาร ๖๐ เล่มๆละ ๑๐0 บาท  6,000 
 

6,000 
 

6. ค่าวัสด ุ 5,000     
  

5,000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม 
รวม เงินงบประมาณ  

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนารปูแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสตูรต่อเนื่อง  

 
   

    2.1 จัดกิจกรรมก าหนดรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในจังหวัด(รร.ขยายโอกาสฯ,รร.มัธยมฯ,อาชีวศึกษา
,อุดมศึกษา) 
(๓ วัน) 

    
 

  

(รวม ๕๙3,280 บาท)   
   

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน ๖ มื้อ ๆ ละ ๕0 บาท 45,000 
 

15,000 
 

๒. ค่าอาหารกลางวัน 150 คน ๓ มื้อ ๆ ละ ๒00 บาท 90,000 
 

90,000 
 

๓. ค่าที่พัก 1๐๐ คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 800 บาท 160,000 
 

160,000 
 

๔. ค่าเอกสาร ๒00 เลม่ๆละ 150 บาท   30,000 
 

30,000 
 

5. ค่าพาหนะ 150 คน (ไป-กลับ) (คนละ ๔๐๐ บาท) 60,000 
 

60,000 
 

6. ค่าเบี้ยเลีย้ง 100 คนๆละ 160 บาท 3 วัน 48,000 
 

48,000 
 

7. ค่าเบี้ยเลีย้ง 50 คนๆละ 80 บาท 3 วัน 12,000 
 

12,000 
 

8. ค่าวัสด ุ 15,000 
  

15,000 

9.ค่าตอบแทนวิทยากร 12 ช.ม.ๆละ 1200 บาท 4,400   4,400  
  

10.ค่าพาหนะวิทยากร       5,000  
 

5,000  
 

11.ค่าที่พักวิทยากร 2 คืนๆละ 1,200 บาท       2,400  
 

    2,400  
 

12.ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร       5,000  
 

   5,000  
 

13.ประชุมตรวจสอบเอกสารรูปแบบและแนวการพัฒนา   
   

     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 คน 6 มื้อ ๆ ละ 30 บาท       2,160  
 

    2,160  
 

    ค่าอาหารกลางวัน 12 คน 3 มื้อ ๆ ละ 120 บาท        4,320        4,320    

    2.2 จัดประชุมเวทีและประชาคมรับฟังความคดิเห็น (public 
forum) เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสตูรต่อเนื่อง
ฯ ระดับจังหวัด (๒ จุด)(รร.ขยายโอกาสฯ,รร.มัธยมฯ,อาชีวศึกษา,
อุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง) (รวม 302,๐๐๐)   

  

  

  

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐0 คน ๔ มื้อ ๆ ละ ๕0 บาท 40,000 
 

40,000 
 ๒. ค่าอาหารกลางวัน ๒๐0 คน ๒ มื้อ ๆ ละ ๒00 บาท  80,000 

 
80,000 

 
3.ค่าเบี้ยเลีย้ง 200 คนๆละ 160 บาท 32,000 

 
32,000 

 
๔. ค่าพาหนะ ๒๐0 คน (ไป-กลับ) (คนละ ๔๐๐ บาท) 80,000 

 
80,000 

 
๕.ค่าเอกสาร ๒๕๐ เล่มๆละ 2๐0 บาท 50,000 

 
50,000 

 
๖. ค่าวัสด ุ 20,000     20,000 

 

 



กิจกรรม 
รวม เงินงบประมาณ  

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด
และประเทศเพื่อนบ้าน(๒ วัน)(รวม ๑5๖,4๐๐ บาท) 

        

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน ๔ มื้อ ๆ ละ ๕0 บาท 6,000 
 

6,000 
 

๒. ค่าอาหารกลางวัน 30 คน ๒ มื้อ ๆ ละ ๒00 บาท  12,000 
 

12,000 
 

๓. ค่าเบี้ยเลีย้ง 20 คน ๒ วันๆละ 160 บาท                        6,400 
 

6,400 
 

๔. ค่าพาหนะ ๒0 คน (ไป-กลับ) (คนละ ๔๐๐) 8,000 
 

8,000 
 

๕.ค่าเอกสาร 4๐ เล่มๆละ ๑๐0 บาท   4,000 
 

4,000 
 

๖. จัดสรรงบประมาณให้กับสถาบนัอาชีวศึกษาจังหวัดน่านจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาชีวศกึษา( ๔ แห่งๆละ ๓๐,๐๐๐ 
บาท) 

120,000 
 

120,000   

กิจกรรมที่ 4. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษากับสถาบันอาชีวศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน (รวม 
๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

100,000   100,000   

๑.   จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลยัเทคนิคน่านจัดกจิกรรม
โครงการการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับ
สถาบันอาชีวศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน 

 
   

กิจกรรมที ่๕ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ และ
น าเสนอผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ( รวม 79,32๐ บาท) 

        

นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุปและท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
   

1.ค่าเบี้ยเลีย้ง 12 คน 5 วันๆละ 240 บาท (14,400 บาท) 14,400 
 

14,400 
 

2.ค่าพาหนะ 12 คน 5 วัน (ไป-กลับ)คนละ 400 บาท 
   (รวม24,000บาท) 

24,000 
 

24,000 
 

ประชุมปฏิบตัิการจดัท ารายงาน   
   

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน ๔ มื้อ ๆ ละ ๕0 บาท 6,000 
 

6,000 
 

4. ค่าอาหารกลางวัน 30 คน ๒ มื้อ ๆ ละ ๒00 บาท  12,000 
 

12,000 
 

5. ค่าเบี้ยเลีย้ง 20 คน ๒ วันๆละ 160 บาท                        6,400 
 

6,400 
 

6. ค่าพาหนะ ๒0 คน (ไป-กลับ) (คนละ ๔๐๐) 8,000 
 

8,000 
 

7.ค่าจัดพิมพ์รายงาน 4,520 
 

4,520 
 

8.ถ่ายเอกสารรายงาน 20 เล่มๆละ 200 บาท    4,000       4,000    

  
   

1,200,000   4,400   1,115,600  40,000  
 

 



7. การวิเคราะล์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเป็น

จ านวนมาก อาจท าให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน 

 การบริลารความเสี่ยง : มีการแต่งตั้งคณะท างานฯ และประชุมชี้แจงท าความเข้าใจโครงการ 

8. การวัดและประเมิวผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.หน่วยงานทางการศึกษามีรูปแบบและแนว

ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

-สรุปผลการประชุม
ปฏิบัติการ 
-ตรวจสอบหลักสูตร 
 

แบบรายงานการ
ตรวจสอบหลักสูตร 

2.สถาบันอาชีวศึกษามีการบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนร่วมกันทั้งในจังหวัดและประเทศ  

เพ่ือนบ้าน 

-นิเทศติดตาม/ประชุม
สรุปผล 

แบบนิเทศติดตาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษามีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษา  

ในระดับท่ีสูงขึ้นที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ และบริบทในพ้ืนที่  

 2. หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่มีรูปแบบและกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 ๓. สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดมีการบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกัน 

 ๔. สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดมีการบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาประเทศ

เพ่ือนบ้าน 

 

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


