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ก
บทคัดย่อสำหรับผู้บริหำร
จากทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ได้นามาจัดทาแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนขอเงิน) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
ทุกรูปแบบ จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 10,096,400 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ จานวน 5 โครงการ งบประมาณ
48,800,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทา จานวน 8 โครงการ
งบประมาณ 60,550,800 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 5 โครงการ
งบประมาณ 34,152,200 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,516,200 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 3,354,200 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย
จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 9,293,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จานวน 8 โครงการ งบประมาณ
439,042,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ รวมงบประมาณ 606,804,800 บาท
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ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 มีทิศทาง
การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
เชียงรายเมืองแห่งคุณภาพการศึกษา พัฒนาสู่สากล* บนพื้นฐานวัฒนธรรมล้านนา
มวลประชาอยู่เย็นเป็นสุข
สากล* หมายถึง การพัฒนาสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ประชาคมอาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Greater Mekong Subregion (GMS)) และ
ประชาคมโลก
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา
2. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเต็มศักยภาพของบุคคล
3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษา
4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืน
8. สร้างผลวิจัยที่มีคุณค่า สนับสนุนการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัย
สู่สังคมและเชิงพาณิชย์
เป้าประสงค์หลัก
1. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษา สามารถ
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความต้องการ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพของ
บุคคล
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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6. ผู้เรียนนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการดารงชีวิตในสังคม
7. สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
8. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
9. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาผลงานวิจัยไป
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและ
ทุกรูปแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564 มีตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และโครงการ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
และทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1.สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามมาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนพัฒนาสู่สากล
2.ประชากรจังหวัดเชียงรายทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ
3. สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอนในการป้องกันภัยพิบัติ
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กลยุทธ์ ประกอบด้วย
1.พัฒนาสถานศึกษาทุกพื้นที่ให้มีรูปแบบการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน
2.ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล
3.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันภัยพิบัติ
โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
2. โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย สาขาหน่วยบริการ
3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
4. โครงการอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประชาคมอาเซียน
5. โครงการเชียงรายร่มเย็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาการ ทักษะภาษาและ ทักษะเทคโนโลยี
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ ประกอบด้วย
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน
3. พัฒนาแบบจาลองการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคใหม่ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวง
ความรู้ด้วยตนเอง
4. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงราย
5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะด้านวิชาการ ทักษะภาษาและ ทักษะ
เทคโนโลยี
2. โครงการความเป็นเลิศด้านภาษาจังหวัดเชียงราย
3. โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ASEAN Center
for Innovative Teaching and Learning Development
4. โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคนเชียงราย (CHIANG RAI MODEL)
5. โครงการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามและการกาหนดคุณลักษณะของเด็กและยาวชนจังหวัด
เชียงราย

4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทา
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
2. สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียน
กลยุทธ์ ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ
2. สนับสนุนให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยความร่วมมือจากสถาบัน
อาชีวศึกษา และสถานประกอบการ
3. พัฒนาผู้เรียนพิการด้านทักษะอาชีพให้เต็มศักยภาพ
4. พัฒนาคุณภาพแรงงานให้มีคุณภาพและการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาองค์ความรู้และยกระดับการศึกษาอาชีพของบุคลากร
6. พัฒนาความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน ผู้ประกอบในการใช้ให้ผสมผสานมุ่งเน้น
เพื่อแก้ปัญหาแรงงานและทรัพยากรมนุษย์
7. สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัย เพื่อใช้ข้อมูลในการแข่งขัน พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและลด
ต้นทุน เพื่อการแข่งขันตลาดในกลุ่มประเทศ GMS. และกลุ่มประเทศอาเซียน
โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการพาน้องท่องโลกอาชีพ
2. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
3. โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
4. โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทาสาหรับนักเรียนพิการ
5. โครงการจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษานานาชาติ
6. โครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพ Value Chain career path
7. โครงการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
(เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน) : ตามแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบโรงเรียนประชาคมอาเซียน
8. โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาและลดปัญหาการออกกลางคัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของ
ครู สถานศึกษา และสังคม
2. ครูสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาตนเอง
3. ครูได้รับการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทุกระดับ
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กลยุทธ์ ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ของครูในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการ
ใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสถาบันการศึกษาใน
การพัฒนาครู
3. ส่งเสริมให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมีผลงานทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ
4. พัฒนาครูให้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ทุกระดับ
โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ
2. โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครู
3. โครงการพัฒนาครูสู่ Thailand 4.0
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษ
5. โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงนวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ International Creative and Innovation institute for Human resources
Development
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา
2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
2. ประสานส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2. โครงการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
3. โครงการทวิศึกษา : การจัดการศึกษา หลักสูตร ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต โดยนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการ
ดารงชีวิตในสังคมและครอบครัว
กลยุทธ์ ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา
ทั้งระบบ
2. โครงการทักษะชีวิตดีมีอนาคต ลดภาวะท้องไม่พร้อมในวัยใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1.สถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่พิเศษ มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
กลยุทธ์ ประกอบด้วย
1.พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภาษาและอาชีพ พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
เชียงราย
3. โครงการพัฒนาพืน้ ที่การศึกษาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. สถานศึกษามีผลงานวิจัยในการครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. หน่วยงานและสถานศึกษามีผลงานวิจัยที่สามารถนาไปต่อยอดและนาไปใช้ได้จริงในเชิง
สาธารณะและเชิงพาณิชย์
3. หน่วยงานและสถานศึกษามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
4. หน่วยงานและสถานศึกษามีผลงานวิจัยที่สามารถแก้ไข พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ชุมชน
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กลยุทธ์ ประกอบด้วย
1. วิจัยและพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาชุมชน และความต้องการของ
ประเทศ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันได้
3. พัฒนากลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
4. ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ
5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน
7. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนา
อาชีพ และการสาธารณสุข ให้กับประชาชน
โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ SMEs เครื่องสาอางไทย มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
3. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์
4. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
5. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
7. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
8. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมวัสดุ
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แผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนขอเงิน)
จากทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ได้นามาจัดทาแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนขอเงิน) โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ดังนี้
1. สรุปงบหน้าโครงการ / กิจกรรม และงบประมาณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเด็นยุทธศาสตร์

จานวน งบประมาณ
โครงการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและ
5
10,096,400
ทุกรูปแบบ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
5
48,800,000
พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทา
8
60,550,800
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5
34,152,200
พัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
3
1,516,200
จัดการศึกษา
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของ
2
3,354,200
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย
4
9,293,000
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
8
439,042,000
รวม
40
606,804,800
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2. สรุปงบประมาณแต่ละโครงการ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและ
ทุกรูปแบบ
1. โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษา
1,630,600 สพป.เชียงราย เขต 1
ขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
2. โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย
3,563,000 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
สาขาหน่วยบริการ
ประจาจังหวัด
เชียงราย
3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
2,179,800 สพป.เชียงราย เขต 1
4. โครงการอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประชาคมอาเซียน
500,000
กศน.เชียงราย
5. โครงการเชียงรายร่มเย็น
2,223,000 สพป.เชียงราย เขต 2
รวม
10,096,400
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะด้านวิชาการ
7,500,000 สพป.เชียงราย เขต 4
ทักษะภาษาและ ทักษะเทคโนโลยี
2. โครงการความเป็นเลิศด้านภาษาจังหวัดเชียงราย
22,500,000 สพป.เชียงราย เขต 4
3. โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการสอนและ 15,000,000
มหาวิทยาลัย
การเรียนรู้ ASEAN Center for Innovative Teaching and
แม่ฟ้าหลวง
Learning Development
4. โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคนเชียงราย (CHIANG RAI MODEL)
300,000
สพม.เขต 36
5. โครงการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามและการกาหนดคุณลักษณะ
3,500,000 สพป.เชียงราย เขต 4
ของเด็กและยาวชนจังหวัดเชียงราย
รวม
48,800,000
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โครงการ
งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทา
1. โครงการพาน้องท่องโลกอาชีพ
900,000
2. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะ
1,120,800
ทางสาขาวิชาชีพ
3. โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
6,010,000
4. โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทาสาหรับนักเรียนพิการ
870,000

เจ้าภาพหลัก
สพม.36
สพม.36
สนง.ศธจ.เชียงราย
รร.เชียงราย
ปัญญานุกูล
สนง.อศจ.เชียงราย
สนง.อศจ.เชียงราย

5. โครงการจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษานานาชาติ
50,000,000
6. โครงการโครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพ Value Chain career
300,000
path
7. โครงการ การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
350,000 สนง.อศจ.เชียงราย
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา(เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน) :
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบโรงเรียนประชาคม
อาเซียน
8. โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาและลดปัญหา
1,000,000 สนง.อศจ.เชียงราย
การออกกลางคัน
รวม
60,550,800
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ
500,000
สพม.36
2. โครงการพัฒนาครูสู่ Thailand 4.0
989,800 สนง.ศธจ.เชียงราย
3. โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมใน
2,386,800 สนง.ศธจ.เชียงราย
การพัฒนาครู
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอน
275,600 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด
เชียงราย
5. โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
30,000,000
มหาวิทยาลัย
เชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ International Creative and
แม่ฟ้าหลวง
Innovation institute for Human resources Development
รวม
34,152,200
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โครงการ
งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
1. โครงการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา
106,200 สพป.เชียงราย เขต 2
แบบมีส่วนร่วม
2. โครงการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
410,000 สนง.ศธจ.เชียงราย
3. โครงการทวิศึกษา : การจัดการศึกษา หลักสูตร ปวช.
1,000,000 อาชีวศึกษาเชียงราย/
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สพม.36
รวม
1,516,200
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3,354,200 สพป.เชียงราย เขต 3
ภายในสถานศึกษาทั้งระบบ
2. โครงการทักษะชีวิตดีมีอนาคต ลดภาวะท้องไม่พร้อมในวัยใส
1,493,000 สพป.เชียงราย เขต 3
รวม
4,847,200
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย
1. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
370,000 สพป.เชียงราย เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
3-4 และ สพม.36
2. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภาษาและอาชีพ
1,323,000
กศน.เชียงราย
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
3. โครงการพัฒนาพืน้ ที่การศึกษาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง
7,000,000 สพป.เชียงราย เขต 3
(พื้นที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและ
600,000 สพป.เชียงราย เขต
ถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
1-4 และ สพม.36
รวม
9,293,000
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โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ SMEs
เครื่องสาอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์

งบประมาณ

เจ้าภาพหลัก

1,048,400
61,793,600

4. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

70,400,000

สนง.ศธจ.เชียงราย
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

22,000,000

5. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านเชื้อรา
66,000,000
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทย
158,400,000
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
7. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 11,000,000
8. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมวัสดุ
รวม

48,400,000
439,042,000

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษาศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามความต้องการ
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สถานศึกษาทุกแห่งสามารถ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ที่หลากหลายตาม
มาตรฐานและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน
พัฒนาสู่สากล

โครงการ /กิจกรรม

1. ชื่อโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดเชียงราย

2) เพื่อนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดเชียงรายไปสู่การปฏิบัติ
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1)ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
2)ประชุมสร้างรูปแบบการเรียนการสอน
3)ประชุมสัมมนาวิพากษ์รูปแบบการเรียนการสอน
4)ประชุมปฏิบัตกิ ารนารูปแบบฯไปสู่การปฏิบัติ
5)รายงานผลให้ กศจ.ทราบ
6)รายงานผลให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
- จัดประชุมสร้างรูปบบการเรียนการสอน การวิพากษ์และการนา
รูปแบบการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติ 750 คน
2) เชิงคุณภาพ
- จังหวัดเชียงรายมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพื้นที่และ
ความต้องการของสถานศึกษา

โครงการ

เชิงประมาณ
1. ร้อยละของผู้เข้าประชุม
สร้างรูปแบบการเรียนการสอน
2 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
สัมมนาวิพากษ์รูปแบบ
3.ร้อยละของผู้ประชุม
ปฏิบัตกิ ารการนารูปแบบฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

1,630,600

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล

สพฐ.

สอดคล้องกับ

ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

4

1

เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ
2. ร้อยละของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ได้รูปแบบฯ
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ศึกษา

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ. รับผิดชอบ
ข้อที่

4

สพป.ชร.1 หน่วยงาน
การศึกษา
ทุกหน่วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษาศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามความต้องการ
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สถานศึกษาทุกแห่งสามารถ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ที่หลากหลายตาม
มาตรฐานและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน
พัฒนาสู่สากล

โครงการ /กิจกรรม

2. ชื่อโครงการ จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย สาขาหน่วยบริการ
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กพิการในจังหวัดเชียงราย

2) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กพิการอย่างทั่วถึง
3)เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของเด็กพิการ
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1)ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทางาน
2)จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ สาขาหน่วยบริการในจังหวัดเชียงราย
รวม 5 แห่ง (จัดหาอุปกรณ์ บุคลลากรและนิเทศติดตาม)
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ 60 คน
- หน่วยบริการที่ได้รับการจัดตั้ง 5 แห่ง
2) เชิงคุณภาพ
-ผู้เข้าร่วมประชุมฯมีความรู้ความเข้าใจและร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
- หน่วยบริการที่จัดตั้งขึ้นเป็นแหล่งที่เอื้อต่อการศึกษาสาหรับคนพิการ

โครงการ

เชิงประมาณ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม
ชี้แจง
- จานวนสาขาหน่วยบริการที่
ได้รับการจัดตั้ง

สอดคล้องกับ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

3,563,000

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล

สพฐ.

ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่
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เชิงคุณภาพ
-ผู้เข้าร่วมประชุมฯมีความรู้
ความเข้าใจและร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ
- หน่วยบริการที่จัดตั้งขึ้นเป็น
แหล่งที่เอื้อต่อการศึกษา
สาหรับคนพิการ
- เด็กพิการได้รับการบริการ
ตามความจาเป็นและ
เต็มศักยภาพทั่วถึง

- เด็กพิการได้รับการบริการตามความจาเป็นและเต็มศักยภาพทั่วถึง

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษาศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามความต้องการ
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน หน่วยงานที่
แผนฯ 12 ศธ. รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง
ข้อที่

4

ศกศ.ชร. อปท.

จ.เชียงราย
สพป.ชร.
สพม..36

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ประชากรจังหวัดเชียงราย
ทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึง
การศึกษาทุกระดับ

โครงการ /กิจกรรม

3. ชื่อโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ครู สถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน มีสว่ นร่วม

2) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุมชี้แจงนโยบายฯ
2) อบรมพัฒนาครูแนะแนวและผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ

โครงการ

เชิงประมาณ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม
-ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม

สอดคล้องกับ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล

2,179,800 สป.ศธ.

ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่
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ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน หน่วยงานที่
แผนฯ 12 ศธ. รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง
ข้อที่

4

สพป.ชร.1 หน่วยงาน
การศึกษา
ทุกหน่วย

เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาดาเนินการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษา

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
ของรัฐบาลและสถานศึกษาเอกชน 750 แห่ง
2) เชิงคุณภาพ

1. สถานศึกษาจังหวัดเชียงราย มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษาศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามความต้องการ
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

สอดคล้องกับ

งบประมาณ
แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

ประชากรจังหวัดเชียงราย
ทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึง
การศึกษาทุกระดับ

โครงการ /กิจกรรม

4. ชื่อโครงการ การอบรมเรื่องการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่
ประชาคมอาเซียน
1.1 วัตถุประสงค์
1)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อม
ด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ

เชิงประมาณ
- มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(หน่วย : บาท)

500,000

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล

สป.ศธ

ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

4
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ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน หน่วยงานที่
แผนฯ 12 ศธ. รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง
ข้อที่

3

สนง.
กศน.
เชียงราย

สนง.
กศน.อ.

2)เพื่อให้ได้แนวทาง วิธีการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เพื่อชีวิต
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผนและโครงการ
2) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3) ดาเนินการอบรม และสรุปผลการดาเนินโครงการ
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ได้รับความรู้จากการอบรม
และสามารถนาไปใช้ได้จริง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

-ผู้เข้าอบรม(ผู้บริหารครูและนักศึกษา กศน)จานวน 200 คน

-ประชาชนทั่วไป จานวน 800 คน
2) เชิงคุณภาพ

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่องสามารถถ่ายทอดความรู้ในการจัดการศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน
ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษาศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามความต้องการ
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สถานศึกษาทุกแห่งมีแผน

โครงการ /กิจกรรม

5. ชื่อโครงการ เชียงรายร่มเย็น

โครงการ

สอดคล้องกับ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล
ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน หน่วยงานที่
แผนฯ 12 ศธ. รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง
ข้อที่

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และหลักสูตรกระบวนการ
เรียนการสอนในการป้องกัน
ภัยพิบัติ

1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่ออบรมการจัดทาแผนฉุกเฉินป้องกันภัยในสถานศึกษา
2) เพื่ออบรมการซ้อมป้องกันภัยในสถานศึกษา
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดอบรมการจัดทาแผนฉุกเฉินป้องกันภัยในสถานศึกษา
3) จัดอบรมซ้อมป้องกันภัยในสถานศึกษา
4) ติดตามขยายผลการซ้อมป้องกันภัยในสถานศึกษา
5) รายงานผลการประชุมให้ กศจ.
6) รายงานผลการดาเนินงานให้ กระทรวงศึกษาธิการทราบ
1) เชิงปริมาณ
-ผู้เข้าอบรมจัดทาแผนฉุกเฉินป้องกันภัย 750 คน 2 วัน
-จัดอบรมซ้อมป้องกันภัยในสถานศึกษา 750 คน 1 วัน
2) เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาจังหวัดเชียงรายมีแผนฉุกเฉินป้องกันภัย
ในสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการซ้อมป้องกันภายให้แก่ครู อาจารย์
นักเรียน นักศึกษา

เชิงประมาณ
- มีผู้ที่เข้ารับการอบรมทาแผน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- มีผู้ที่เข้ารับการซ้อมป้องกันฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ได้รับความรู้จากการอบรม
และสามารถนาไปใช้ได้จริง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

2,223,000

สป.ศธ

4
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สพป.
ชร.2

หน่วยงาน
การศึกษา
ทุกหน่วย

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพของบุคคล
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาที่มีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
โครงการ /กิจกรรม
โครงการ
ผูม้ ีเรียนมีทักษะด้านวิชาการ 1. ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ
ทักษะภาษาและทักษะเทคโนโลยี
ทักษะภาษาและทักษะ
1.1 วัตถุประสงค์
เทคโนโลยี
1) เพื่อให้ผเู้ รียนมีทักษะด้านวิชาการ ทักษะภาษา
และทักษาเทคโนโลยี
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนทุกระดับสูงขึ้นร้อยละ5

งบประมาณ แหล่งงบ

นโยบาย
(หน่วย : บาท) ประมาณ รัฐบาล
ข้อที่

เชิงประมาณ
1. ร้อยละ90 ของผูเ้ รียนได้รับ

7,500,000

สพฐ.

การพัฒนาทักษะ 3 ด้าน
2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเ้ รียนทุกระดับสูงขึ้นร้อยละ5

1.2 วิธีการดาเนินงาน
1)ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและสือ่ การเรียนรู้ทุกระดับ
2)ส่งเสริมสร้างเครือข่ายสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
3)จัดทาเอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สือ่ การเรียนรู้
4)จัดกิจกรรมทักษะด้านวิชาการ ทักษะภาษาและทักษะเทคโนโลยี
5)กากับ ติดตาม ประเมินผล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และขยายผล

เชิงคุณภาพ
1. ผูเ้ รียนมีความรู้ความ
สามารถด้านวิชาการ ภาษา
และเทคโนโลย ร้อยละ 100
2. ผูเ้ รียนใช้ความรู้ทางวิชาการ
ภาษาและเทคโนโลยในการ
ศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ้นและ
ใช้ในการประกอบอาชีพ
ร้อยละ 95

1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
-ผูเ้ รียนทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ภาษา และเทคโนโลยี
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนทุกระดับสูงขึ้นร้อยละ 5
2) เชิงคุณภาพ
-ผูเ้ รียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ ทักษะภาษา และทักษะ
เทคโนโลยี
-ผูเ้ รียนสามารถใช้ความรู้ทางวิชาการ ทักษะภาษา ทักษะเทคโนโลยี
ในการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ้นและใช้ในการประกอบอาชีพ
ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย

4

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน หน่วยงาน
นโยบาย ยุทธศาสต รับผิดชอ
ที่
รมว.ศธ. ร์ แผนฯ
บ
เกีย่ วข้อง
และ
12 ศธ.
1

1

สพป. ทุกหน่วย
ชร.4 งาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพของบุคคล
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาที่มีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

ผูม้ ีเรียนมีทักษะด้านวิชาการ 2. ชื่อโครงการ ความเป็นเลิศด้านภาษาจังหวัดเชียงราย
ทักษะภาษาและทักษะ
เทคโนโลยี
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผเู้ รียนมีทักษะการสือ่ สารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2ภาษา
2) เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศด้านภาษา
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุมครู และ ศน.ศูนย์เครือข่ายภาษาทุกศูนย์ภาษา
ในจังหวัดเชียงราย
2) อบรมทักษะภาษาสาหรับครู(ภาษาอังกฤษ จีน อาเซียน)
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่ออาชีพ

โครงการ

สอดคล้องกับ

งบประมาณ
แหล่ง
งบประมา นโยบาย
รัฐบาล
(หน่วย : บาท) ณ
ข้อที่

เชิงประมาณ
22,500,000 สป.ศธ.
- ร้อยละ 100 ของผูเ้ รียนมี
ทักษาชีวิต อาชีพความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 95 สถานศึกษาได้รับ
การประเมินสูค่ วามเป็นเลิศ
ด้านภาษาอ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

4) จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและนวัตกรรม
5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
ผูเ้ รียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีวศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
2) เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รียนมีทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ
และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ้น
ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย

4

นโยบาย ยุทธศาสต หน่วยงาน หน่วยงาน
รมว.ศธ. ร์ แผนฯ รับผิดชอ
ที่
12 ศธ.
และ
บ
เกีย่ วข้อง
ข้อที่
จุดเน้น
ข้อที่

1

1

สพป. ทุกหน่วย
เชียงราย 4 งาน
ทางการ
ศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพของบุคคล
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาที่มีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

ผูม้ ีเรียนมีทักษะด้านวิชาการ 3. ชื่อโครงการ จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพือ่ การศึกษานวัตกรรม
การสอนและการเรียนรู้ ASEAN Center for Innovative
ทักษะภาษาและทักษะ
เทคโนโลยี
Teaching and learning Development
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ครู สถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา ผูป้ กครองและชุมชน มีสว่ นร่วม
2) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างทั่วถึง โดยมีผปู้ กครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีสว่ นร่วม

โครงการ

สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสต
แหล่ง
หน่วยงาน หน่วยงาน
นโยบาย รมว.ศธ. ร์ แผนฯ
งบประมา
รับผิดชอ
ที่
12 ศธ.
รัฐบาล
และ
(หน่วย : บาท)
ณ
บ
เกีย่ วข้อง
ข้อที่
ข้อที่
จุดเน้น
ข้อที่
งบประมาณ

เชิงประมาณ
15,000,000
- ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
-ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการอบรม

สกอ.

เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาดาเนินการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุมชี้แจงนโยบายฯ
นักศึกษา
2) อบรมพัฒนาครูแนะแนวและผูร้ ับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
ของรัฐบาลและสถานศึกษาเอกชน 750 แห่ง
2) เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาจังหวัดเชียงราย มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
2. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือ มีทัศนคติที่ดแี ละร่วมกันพัฒนานักเรียนในทุกด้าน
ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

4

1

1

มหาวิทยาลัย ทุกหน่วย
แม่ฟ้าหลวง งาน
ทางการ
ศึกษา

เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษาศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามความต้องการ
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิน่ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

ผูเ้ รียนมีทักษะชีวิตความคิด 4. ชื่อโครงการ การศึกษาเพือ่ พัฒนาคนเชียงราย (CHIANG RAI
MODEL)
ริเริ่มสร้างสรรค์และการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมี
1.1 วัตถุประสงค์
ความสุข
พื่อจัดทากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผูเ้ รียนของจังหวัดเชียงรายบนพื้นฐานวัฒนธรรมล้านนา
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุมผูเ้ กี่ยวข้อง
2) แต่งตัง้ คณะทางาน เพื่อจัดทากระบวนการเรียนรู้
CHIANG RAI MODEL
3) นากระบวนการเรียนรู้ฯ ไปทดลองใช้กับโรงเรียนนาร่อง
4) ติดตามช่วยเหลือ ประเมินผล
5) ปรับปรุงแก้ไข พัฒนากระบวนการเรียนรู้ฯ
6) ประเมินผล รายงานผล
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
-มีกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมของคนเชียงราย
บนพื้นฐานวัฒนธรรมล้านนา
-โรงเรียนนาร่อง ระดับ ละ 1 โรงเรียน
2) เชิงคุณภาพ
มีตน้ แบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสามารถ
พัฒนาคนเชียงรายให้เป็นผูม้ ีอัตลักษณ์ที่เหมาะสม
ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ

โครงการ

เชิงประมาณ
จัดอบรม 60 คน

สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสต
แหล่ง
หน่วยงาน หน่วยงาน
นโยบาย รมว.ศธ. ร์ แผนฯ
งบประมา
รับผิดชอ
ที่
12 ศธ.
รัฐบาล
และ
(หน่วย : บาท)
ณ
บ
เกีย่ วข้อง
ข้อที่
ข้อที่
จุดเน้น
ข้อที่

300,000

สพฐ.

เชิงคุณภาพ
รร.นาร่องใช้รูปแบบการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคน
เชียงราย จานวน 5 แห่ง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษาศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามความต้องการ

4

1

1

สพม.
36

ทุกหน่วย
งาน
ทางการ
ศึกษา

2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิน่ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผูเ้ รียนทุกคนมีคุณธรรม

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสต
แหล่ง
หน่วยงาน หน่วยงาน
นโยบาย รมว.ศธ. ร์ แผนฯ
งบประมา
รับผิดชอ
ที่
12 ศธ.
รัฐบาล
และ
(หน่วย : บาท)
ณ
บ
เกีย่ วข้อง
ข้อที่
ข้อที่
จุดเน้น
ข้อที่

5. ชื่อโครงการ ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามและการกาหนดคุณลักษณะของ
เด็กและยาวชนจังหวัดเชียงราย

จริยธรรมสอดคล้องกับ
วัฒนธรรม ประเพณีลา้ นนา 1.1 วัตถุประสงค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้ง
เพือ่ ให้ผเู้ รียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับ
จิตสานึกในการอนุรักษ์และ วัฒนธรรม ประเพณีลา้ นนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและ
ห่างไกลยาเสพติด
ห่างไกลยาเสพติด
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) เขียนโครงการ ขอนุมัตโิ ครงการ
2) จัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯและจัดการเรียนการสอน
3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักของปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
4) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
สถานศึกษาทุกระดับ ที่เข้าร่วมโครงการ
2) เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รียนมีทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี
ล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผือ่ แผ่และแบ่งปัน มี
จิตสานึกรักษาสิง่ แวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม
เอกลักษณ์ ความเป็นไทย

เชิงประมาณ
3,500,000
-มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ประเพณีลา้ นนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รู้จักใช้ชีวิตพอเพียง
เห็นคุณค่าทรัพยากรฯ
ร้อยละ 100

สพฐ.
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สพป. ทุกหน่วย
เชียงราย งานทาง
เขต 4 การศึกษา

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพือ่ อาชีพและการมีงานทา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดตี อ่ การ
ประกอบอาชีพ

โครงการ /กิจกรรม

1. ชื่อโครงการ พาน้องท่องโลกอาชีพ
1.1 วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานด้านทักษะฝีมือ ด้านร่างกายและจิตใจ ลักษณะนิสัย
ในการทางานร่างกายและจิตใจ ลักษณะนิสัย
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ดว้ นตนเอง คิดเป็นทาเป็นแก้ปัญหาเป็น
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1)ประชุมมอบนโยบาย แต่งตั้งกรรมการ
2)ประชุมสร้างความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง
3)จัดทาแผนปฏิบัตกิ าร แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของโรงเรียนต้นแบบ
4)คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
5)ประสานความร่วมมือจัดการศึกษา คัดเลือกนักเรียน ศึกษาดูงาน
6)นิเทศติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ ผู้เรียนชั้น ม .3 ที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพ 300 คน

โครงการ

สอดคล้องกับ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
นโยบาย
แหล่ง
แผนฯ 12 หน่วยงาน หน่วยงาน
นโยบาย
รมว.ศธ.
ศธ. ข้อที่ รับผิดชอบ ที่เกีย่ วข้อง
(หน่วย : บาท) งบประมาณ รัฐบาล
และจุดเน้น
ข้อที่
ข้อที่

เชิงประมาณ
ผู้เรียนระดับ ม.3
ที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพ
จานวน 300 คน

900,000

สพฐ.

เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ดว้ ยต้นเอง
คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและ
สามารถวางตัวได้เหมาะสม
พัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์
ร้อยละ 80

2) เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ ยตนเอง คิดเป็น ทาเป็นแก้ปัญหาเป็นและวางตัว
เหมาะสม พัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์โลกการทางานศึกษาต่อ
ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
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สพม.36

ทุกหน่วย
งาน
ทางการ
ศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดตี อ่ การ

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

สอดคล้องกับ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
นโยบาย
แหล่ง
แผนฯ 12 หน่วยงาน หน่วยงาน
นโยบาย
รมว.ศธ. ศธ. ข้อที่ รับผิดชอบ ที่เกีย่ วข้อง
งบประมาณ
(หน่วย : บาท)
รัฐบาล
และจุดเน้น
ข้อที่
ข้อที่

2. ชื่อโครงการ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ

ประกอบอาชีพ
1.1 วัตถุประสงค์
เชิงประมาณ
1,120,800 สพฐ.
1) โรงเรียนใช้เครื่องมือวัดความสนใจด้านอาชีพนักเรียน ม.1-3
- จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
2) โรงเรียนจัดทาโปรแกรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
โครงการ
แรงงานของจังหวัด
3) สพป.สารวจและรายงานผลการจัดโปรแกรมการเรียน
4) สพป.คัดเลือกรายชื่อ พัฒนาบุคลากรโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
5)โรงเรียนประเมินตนเอง จัดทาแผนพัฒนามาตรฐานคุณภาพการ
จานวน ครู ผู้บริหารและ
ศึกษา สพป.วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง จัดทาแผนส่งเสริมนิเทศ นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
6) โรงเรียนดาเนินการพัฒนาตามแนวทางจัดทักษะฯ
ในศตวรรษที่ 21
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
- โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 50 โรงเรียน
2) เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครูและผู้บริหารมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
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สพม.
36

ทุกหน่วย
งาน
ทางการ
ศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดตี อ่ การ

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

สอดคล้องกับ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
นโยบาย
แผนฯ 12 หน่วยงาน หน่วยงาน
แหล่ง
นโยบาย
รมว.ศธ.
ศธ. ข้อที่ รับผิดชอบ ที่เกีย่ วข้อง
(หน่วย : บาท) งบประมาณ รัฐบาล
และจุดเน้น
ข้อที่
ข้อที่

3. ชื่อโครงการ พัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทาสาหรับ
ผู้ด้อยโอกาส

ประกอบอาชีพ
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอาชีพแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ดอ้ ยโอกาส
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทางานและพัฒนาฐานข้อมูลฯ
2) พัฒนาอาชีพและจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
พัฒนาอาชีพสาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนด้อยโอกาส
จานวน 5,400 คน
2) เชิงคุณภาพ
เด็ก เยาวชน และประชาชนด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาอาชีพและเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตนเอง

เชิงประมาณ
-ร้อยละของผู้เข้าประชุมชี้แจง
จัดตั้งคณะทางานและพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการอาชีพ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจต่อฐานข้อมูล
ด้านอาชีพจังหวัดเชียงราย
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
พัฒนาอาชีพสาหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชนด้อย
โอกาสจังหวัดเชียงราย

6,010,000

จังหวัด
เชียงราย
(งบพัฒนา
จังหวัด)

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทา
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สนง
ทุกหน่วย
ศึกษาธิการ
งาน
จังหวัด ชร. ทางการ
ศึกษา

เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ตัวชี้วัด

สถานศึกษามีการพัฒนา
ทักษะการประกอบอาชีพ
แก่ผู้เรียน

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

ยุทธศาสตร์
นโยบาย
แหล่ง
แผนฯ 12 หน่วยงาน หน่วยงาน
นโยบาย
รมว.ศธ.
ศธ. ข้อที่ รับผิดชอบ ที่เกีย่ วข้อง
(หน่วย : บาท) งบประมาณ รัฐบาล
และจุดเน้น
ข้อที่
ข้อที่

4. ชื่อโครงการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทาสาหรับนักเรียนพิการ

1.1 วัตถุประสงค์
เชิงประมาณ
870,000 สพฐ.
4
4
1)เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
1. ร้อยละของผู้เรียนพิการ
2)ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ในจังหวัดเชียงราย
อาชีพให้นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตรงความกับความถนัด
2. ร้อยละของโรงเรียนและ
1.2 วิธีการดาเนินงาน
สถานศึกษา
1) ประชุมสัมมนาผู้ปกครองเพื่อวางแผน
เชิงคุณภาพ
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพ
ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
3) เข้าต่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
จัดกิจกรรมอาชีพ
1.3 เป้าหมาย
ร้อยละของครูผู้สอน
1) เชิงปริมาณ
มีความรู้ความสามารถในการ
จัดทาหลักสูตรอาชีพ
- นักเรียนพิการจังหวัดเชียงราย 500 คน
- โรงเรียนและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย 200 แห่ง
2) เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนพิการร้อยละ 80 ได้รับการจัดกิจกรรมอาชีพ
ครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดกิจกรรมทักษะอาชีพให้ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)

3

รร.
ร.ร.
เชียงราย เรี ยนร่ วม
ปัญญานุกลู

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์
นโยบาย แผนฯ 12 หน่วยงาน หน่วยงาน
แหล่ง
นโยบาย
รมว.ศธ. ศธ. ข้อที่ รับผิดชอบ ที่เกีย่ วข้อง
งบประมาณ
(หน่วย : บาท)
รัฐบาล
และจุดเน้น
ข้อที่
ข้อที่

สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะ5. ชื่อโครงการ จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษานานาชาติ
การประกอบอาชีพแก่ผู้เรียน 1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา แก้ปัญหาการออกกลางคัน
เชิงประมาณ
50,000,000 สอศ.
4
4
2. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มกาลังคนเข้าสู่สถานประกอบการ
จานวนอาชีพและสถาน
3. เพื่อเป็นสถานศึกษาพัฒนาอาชีพสู่มาตรฐานสากล
ศึกษาอาชีวศึกษานานา
รองรับประชาคมอาเซียน GMS และเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ชาติที่ตั้งขึ้นตาม
1.2 วิธีการดาเนินงาน
โครงการ
1. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตงิ านวางแผนผลิตกาลังคน
2. ประสานงานพื้นที่จัดตั้งสถานศึกษา ประชาพิจารณ์
เชิงคุณภาพ
3. สารวจพื้นที่ ปรับสถานที่ วางผังในการจัดตั้งสถานศึกษา
พัฒนากาลังคนตรงกับ
4. แต่งตั้งผู้ประสานงาน
ความต้องการของประเทศ
5. จัดสร้างสานักงานชั่วคราว
และรองรับประชาคม
1.3 เป้าหมาย
อาซียน GMS และ
1) เชิงปริมาณ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
วิเคราะห์ความต้องการแรงงาน จานวน 10 อาชีพ
เชียงราย
สถานศึกษาอาชีวศึกษานานาชาติ 1 แห่ง (200 ไร่)
2) เชิงคุณภาพ
1. วางแผนการพัฒนากาลังคนตรงกับความต้องการ
2. สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพในการผลิตแรงงานระดับกลาง
ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
ตัวชี้วัด
โครงการ /กิจกรรม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
แหล่ง
สอดคล้องกับ
งบประมาณ

3

อศจ.
เชียงราย

ทุกหน่วย
งาน
ทางการ
ศึกษา

หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ ที่เกีย่ วข้อง

ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม
โครงการ

สถานศึกษามีการพัฒนา
ทักษะการประกอบอาชีพ
แก่ผู้เรียน

แหล่ง
หน่วยงาน หน่วยงาน
งบประมาณ
รั
(หน่วย : บาท)
นโยบาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ บผิดชอบ ที่เกีย่ วข้อง
รัฐบาล
รมว.ศธ. แผนฯ 12
ข้อที่ และจุดเน้น ศธ. ข้อที่
ข้อที่

6. ชื่อโครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพ Value Chain career path
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนานักศึกษาตามเส้นทางอาชีพ Value Chain career
path
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) กาหนดหลักสูตรการพัฒนาตามเส้นทางอาชีพ
Value Chain career path
2) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
3) ดาเนินการพัฒนานักศึกษาตามโครงการ
1) เชิงปริมาณ
1.1)เปิดสอนหลักสูตร 10 สาขาวิชา ตรงกับตลาดแรงงาน
1.2) สถานศึกษาเปิดสอนอาชีพ 3 แห่ง
1.3 )ผู้ประกอบการและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน ๑๗ แห่ง

เชิงประมาณ
จัดทาเส้นทางอาชีพ
10 อาชีพ
พัฒนาหลักสูตรอาชีพ
10 สาขาวิชา
เชิงคุณภาพ
ได้ข้อมูลเส้นทางอาชีพ
ได้หลักสูตรสมรรถะ
ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

300,000

สอศ.

4

4

3

อศจ.
เชียงราย

ทุกหน่วย
งาน
ทางการ
ศึกษา

2) เชิงคุณภาพ
2.1) นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางอาชีพ
Value Chain career path
2.2) ได้หลักสูตรตามสมรรถะตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน
ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ ที่เกีย่ วข้อง

ตัวชี้วัด

สถานศึกษามีการพัฒนา
ทักษะการประกอบอาชีพ
แก่ผู้เรียน

โครงการ /กิจกรรม

7. ชื่อโครงการ การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนาสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา(เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน)ตามแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบโรงเรียน
ประชาคมอาเซียน
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนาสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา(เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน)ตามแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบโรงเรียน
ประชาคมอาเซียน

โครงการ

เชิงประมาณ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
8 แห่ง
ภาคเอกชน จานวน 8 แห่ง

ยุทธศาสตร์
นโยบาย
แหล่ง
แผนฯ 12 หน่วยงาน หน่วยงาน
นโยบาย
รมว.ศธ.
ศธ. ข้อที่ รับผิดชอบ ที่เกีย่ วข้อง
(หน่วย : บาท) งบประมาณ รัฐบาล
และจุดเน้น
ข้อที่
ข้อที่

350,000

สอศ.

4

4

3

อศจ.
เชียงราย

กศจ.
เชียงราย

เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จ
ในการมีส่วนร่วมการ
พัฒนาสถานศึกษา
อาชีวศึกษากับภาคเอกชน
เพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) จัดประชุมกาหนดแนวทางการมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน
2) ดาเนินการความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
1) เชิงปริมาณ
จานวนสถานศึกษาและภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา จานวน 8 แห่ง
2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
แหล่ง

หน่วยงาน หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะ8. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
การประกอบอาชีพแก่ผู้เรียน และลดปัญหาการออกกลางคัน
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาแก้ปัญหาการออกกกลางคัน
2. เพิ่มกาลังแรงงานในระดับกลาง และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนอาชีวศึกษาแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
1.2 วิธีการดาเนินงาน
จัดทาเครื่องมือการบริหารจัดการศึกษา
จัดกิจกรรม Road show แนะแนวการศึกษาอาชีวศึกษา
จัดนิทรรศการ เปิดบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจเส้นทางอาชีพ
ส่งเสริม ขยายโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราการออกกลางคัน
1) เชิงปริมาณ
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา สพป. สพม และอาชีวศึกษา
เอกชน รวม 39 แห่ง
2) เชิงคุณภาพ
เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาร้อยละ 20 ให้อยู่ในสัดส่วนต่อ
สายสามัญ 60:40
ลดอัตราการออกกลางคันของผู้เรียน ร้อยละ 15 ในปี 2561

โครงการ

เชิงประมาณ
-จานวนสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของจานวนผู้เรียน
อาชีวศึกษาที่เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของอัตราการ
ออกกลางคันที่ลดลง
เชิงคุณภาพ
ความเชื่อมั่นของผู้เรียน
ผู้ปกครองที่มีตอ่ การเรียน
อาชีวศึกษาที่เพิ่มขึ้น
อัตราการออกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ที่ลดลง

ยุทธศาสตร์
นโยบาย
แหล่ง
แผนฯ 12 หน่วยงาน หน่วยงาน
นโยบาย
รมว.ศธ.
ศธ. ข้อที่ รับผิดชอบ ที่เกีย่ วข้อง
(หน่วย : บาท) งบประมาณ รัฐบาล
และจุดเน้น
ข้อที่
ข้อที่

1,000,000

สอศ.

4

4

3

อศจ.
เชียงราย

กศจ.
เชียงราย

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของบุคคล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ครู คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ตรงตามความ

โครงการ /กิจกรรม

1. ชื่อโครงการ พัฒนาครูมืออาชีพ
1.1 วัตถุประสงค์

โครงการ

ครบตามหลักสูตร ร้อยละ

สังคม

100.0000

การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวัดผล
การจัดการเรียนฯและมีโอกาสแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1)ประชุมอบรมจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน

1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
ครูระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย รวม 400 คน
2) เชิงคุณภาพ
ครูผ่านการอบรม สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง
เป็นระบบและออกแบบการเรียนการสอนได้

แหล่ง
นโยบายรัฐบาล
งบประมาณ
(หน่วย : บาท)
ข้อที่

เชิงประมาณ

เสริมสร้างครูแนวใหม่ในโรงเรียน ให้ครูตระหนักถึง
ต้องการของครู สถานศึกษาและ บทบาทภารกิจของครูมืออาชีพ สามารถออกแบบ

สอดคล้องกับ

งบประมาณ

500,000

สพฐ.

4

ครูเข้ารับการอบรม

เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินหลังเสร็จสิ้น
โครงการอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ100
ผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้
ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนตามคาดหวัง ร้อยละ
100

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของบุคคล

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2

2

สพม.36

สพป.
ศธจ.ชร.

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

ครูสามารถสร้างเครือข่าย
2. ชื่อโครงการ พัฒนาครูสู่ Thailand 4.0
การเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
1.1 วัตถุประสงค์
สถาบันการศึกษาในการพัฒนา เพื่อพัฒนาครูสาหรับการจัดการเรียนการสอนที่สนอง
ตนเอง

ต่อนโยบาย Thailand 4.0
1.2 วิธีดาเนินการ
1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
2) จัดประชุมจัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูฯ

3) จัดอบรมพัฒนาครู
4) รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
จัดประชุมจัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูฯ 20 คน 2 วัน
จัดอบรมพัฒนาครูสาหรับจัดการเรียนการสอนที่สนอง
ต่อนโยบาย Thailand 4.0 จานวน 750 คน 2 วัน
2) เชิงคุณภาพ
ครูมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบาย
Thailand 4.0

โครงการ

เชิงประมาณ
- ร้อยละ 95 ของผู้ประชุม

สอดคล้องกับ

งบประมาณ

แหล่ง
นโยบายรัฐบาล
(หน่วย : บาท) งบประมาณ
ข้อที่

989,800

สพฐ.

4

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2

2

สนง.ศธจ.

ทุกหน่วย
งาน

เชียงราย

จัดทาหลักสูตร
- ร้อยละ 95 ของครูที่เข้ารับ
การอบรมฯ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของครูที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้นจากการอบรมฯ

ทางการ
ศึกษา

ในศตวรรษที่ 21

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของบุคคล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ

สอดคล้องกับ

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

ครูสามารถสร้างเครือข่าย

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

แหล่ง
นโยบายรัฐบาล
งบประมาณ
(หน่วย : บาท)
ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2

2

สนง.ศธจ.
เชียงราย

ทุกหน่วย
งาน
ทางการ

3. ชื่อโครงการ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาครู

การเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
1.1 วัตถุประสงค์
สถาบันการศึกษาในการพัฒนา 1) เพื่อสร้างเครือข่ายการการเรียนรู้การพัฒนาครู
ตนเอง
ของจังหวัดเชียงราย
2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูของเครือข่าย
การเรียนรู้ของครูจังหวัดเชียงราย
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 8 เครือข่าย 9 กลุ่ม
2) จัดพัฒนาครูตามความต้องการกลุ่มเครือข่าย 9 กลุ่ม
3) รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
- จัดประชุมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 8 เครือข่าย 900คน
-จัดพัฒนาครูตามความต้องการกลุ่มเครือข่าย 9 กลุ่ม 900 คน
2) เชิงคุณภาพ
- ครูจังหวัดเชียงรายมีเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาครู
และได้รับการพัฒนา รวม 9 กลุ่มเครือข่าย

เชิงประมาณ
2,386,800
-ร้อยละ 90 ของผู้เข้าประชุม

สป.ศธ.

4

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
การพัฒนาครูจังหวัดเชียงราย
-ร้อยละ 90 ของครูเข้าร่วม
การพัฒนาตามความต้องการ
เชิงคุณภาพ
ครูแต่ละเครือข่ายเข้ารับการ
พัฒนาตามความต้องการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

ศึกษา

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของบุคคล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

งบประมาณ

แหล่ง
นโยบายรัฐบาล
(หน่วย : บาท) งบประมาณ
ข้อที่

สอดคล้องกับ
นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ครูได้รับการพัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ให้มีความรู้
ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนทุกระดับ

4. ชื่อโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอน การศึกษาพิเศษ
1.1 วัตถุประสงค์
1)เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการของ
ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษาพิเศษ
2)เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันนาเสนอผลงานนวัตกรรม
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทางาน
2) จัดการแข่งขันการนาเสนอผงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
-นาเสนอผงานวิชาการของการศึกษาพิเศษ 11 รายการ
-งบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมการจัดการการเรียนการศึกษาพิเศษ
2) เชิงคุณภาพ
ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาเรียนร่วมได้รับงบประมาณสนับสนุน
การดาเนินการนาเสนอผลงานทางการศึกษาพิเศษ

เชิงประมาณ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม
2. งบประมาณสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม

275,600

สพฐ.

4

2

2

ศูนย์การ ทุกหน่วย
ศึกษาพิเศษ
งาน
ประจา
ทางการ
จ.ชร.
ศึกษา

เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้
ได้รับงบประมาณเพื่อ
นาเสนอผลงานและศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ได้รับงบประมาณสนับสนุน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมการศึกษาพิเศษ

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของบุคคล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ครูได้รับการพัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ให้มีความรู้

โครงการ /กิจกรรม

5. ชื่อโครงการ จัดตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ international

โครงการ

เชิงปริมาณ

งบประมาณ

แหล่ง
นโยบายรัฐบาล
(หน่วย : บาท) งบประมาณ
ข้อที่

สอดคล้องกับ
นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนทุกระดับ

Creative and innovation institute for Human
resources Development
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) พัฒนาต้นแบบหลักสูตร Practical Teaining & Learning

จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
เชิงคุณภาพ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน

2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความคิด
และทักษะเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3) จัดอบรมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการปลูกฝังและ
พัฒนาความคิดและทักษะเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
1) เชิงปริมาณ
1) พัฒนาต้นแบบหลักสูตร 1 หลักสูตร
2) พัฒนาหลักสูตรอบรม 1 หลักสูตร

วิชาชีพ การประกอบการ
การจัดการ ภาษาและการ
ติดต่อสื่อสารและการพัฒนา
ธุรกิจ SME

3) อบรมครู 300 คน
2) เชิงคุณภาพ ครูมีความรู้การพัฒนาความคิดและ

ทักษะเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

30,000,000

สกอ.

4

2

2

มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

ทุกหน่วย
งาน
ทางการ
ศึกษา

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

หน่วยงานทางการศึกษาและ 1. ชื่อโครงการ สร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม
สถานศึกษาทุกแห่ง มี
1.1 วัตถุประสงค์
เครือข่ายที่มี่สว่ นร่วมในการ 1) เพื่อกาหนดแนวทางการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
บริหารจัดการศึกษา
ของจังหวัดเชียงราย

โครงการ

เชิงประมาณ

สอดคล้องกับ

งบประมาณ
แหล่ง
นโยบายรัฐบาล
งบประมาณ
(หน่วย : บาท)
ข้อที่

106,200 สป.ศธ.
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ร้อยละ 90 ของผู้เข้า

ร่วมประชุมสร้างแนวทางฯ
ร้อยละ90ของผู้เข้าร่วม
2) เครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของ
ประชุม
สัมมนาสร้างเครือข่ายฯ
จังหวัดเชียงราย
1.2 วิธีการดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ
1) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและยุทศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการความพึงพอใจต่อแนวทาง
2) ประชุมสร้างแนวทางการมีสว่ นร่วมการจัดการศึกษาของ จ.เชียการมี
งราย สว่ นร่วมการจัดการ
3) สัมมนาเพื่อสร้างเครือข่าย
ศึกษาของจังหวัดและ
4) รายงานผลการสัมมนาให้ แก่ กศจ.
จานวนเครือข่ายการมีสว่ นร่วม
5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดาเนินงานให้ ศธ.ทราบ
การจัดการศึกษาแต่ละสังกัด
1.3 เป้าหมาย
2 เครือข่าย
1) เชิงปริมาณ
จัดประชุมสร้างแนวทางการมีสว่ นร่วมฯ จานวน 20 คน
จัดสัมมนาเครือข่ายการมีสว่ นร่วม จานวน 80 คน
2) เชิงคุณภาพ
มีแนวทางการมีสว่ นร่วมจังหวัดเชียงราย
มีเครือข่ายการมีสว่ นร่วมการจัดการศึกษา จ.เชียงราย

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย

นโยบาย รมว.
ศธ.และจุดเน้น
ข้อที่

6

ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน หน่วยงานที่
แผนฯ 12 ศธ. รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง
ข้อที่

6

สพป.

ทุกหน่วย
เชียงราย
งาน
เขต 2
ทางการ
ศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

2. ชื่อโครงการ จัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
ครูสามารถสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้และการมีสว่ นร่วม
จากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง หรือ 1.1 วัตถุประสงค์
สถาบันการศึกษาในการพัฒนา 1) เพื่อจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
2) เพื่อจัดประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
ตนเอง

1.2 วิธีดาเนินการ

โครงการ

เชิงประมาณ

สอดคล้องกับ

งบประมาณ
แหล่ง
นโยบายรัฐบาล
งบประมาณ
(หน่วย : บาท)
ข้อที่

410,000 สป.ศธ.

4

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าประชุมฯ
ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมสมัชชาการศึกษา

1) จัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
2) ประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีละ 4 ครั้ง

เชิงคุณภาพ
3) รายงานผลการสัมมนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมฯ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าประชุม
จัดตั้งสมัชชาการศึกษา
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรายงานผล ให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
จังหวัดเชียงรายมีความพึง
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ

พอใจ

ร้อยละผู้เข้าประชุมจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
ร้อยละของผู้เข้าร่วมสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
2) เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจต่อการประชุมสมัชชาการศึกษา
จังหวัดเชียงราย
ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

นโยบาย รมว.
ศธ.และจุดเน้น
ข้อที่

1

ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน หน่วยงานที่
แผนฯ 12 ศธ. รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง
ข้อที่

2

สนง.
ศธจ.

เชียงราย

ทุกหน่วย
งาน
ทางการ
ศึกษา

เป้าประสงค์ ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

สอดคล้องกับ

งบประมาณ
แหล่ง
นโยบายรัฐบาล
(หน่วย : บาท) งบประมาณ
ข้อที่

3. ชื่อโครงการ ทวิศึกษา : การจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช.
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
การเรียนรู้และการมีสว่ นร่วม 1.1 วัตถุประสงค์
จากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง หรือ 1) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัย เชิงประมาณ
1,000,000
เรียน
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาและวัยทางาน
จานวนผู้เรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.
ตนเอง
2) เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้เครือข่าย2561-2564 รวม 1,000

นโยบาย รมว.
ศธ.และจุดเน้น
ข้อที่

ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน หน่วยงานที่
แผนฯ 12 ศธ. รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง
ข้อที่

ครูสามารถสร้างเครือข่าย

การบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน

คน

3) เพื่อสนับสนุนเพิ่มกาลังคนระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการ
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุม จัดทาข้อตกลงร่วมกัน
เชิงคุณภาพ
2) วิเคราะห์ประเภทวิชา สาขา กาหนดหลักสูตร จัดทาหลักสูตร การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
3) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปวช. นิเทศ ติดตาม ประเมินด้ผล
านวิชาชีพให้แก่ประชาชน
1.3 เป้าหมาย
วัยเรียนและวัยทางานตาม
1) เชิงปริมาณ
ความถนัด ความสนใจและเข้า
ถึงการอาชีวศึกษาได้ง่ายขึ้น
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด 5 แห่ง
จานวน 1,000 คน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 5 แห่ง

ผู้เรียน ปชว.ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 1,000 คน
2) เชิงคุณภาพทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ

ร่วมกันเกิดความร่วมมือกับระหว่างสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
ที่เปิดสอนหลักสูตร ปวช.ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพฐ.

สอศ.

4

2

2

อศจ.
สพม.36

สพป.

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการดารงชีวิตในสังคม 2. สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพ
ชีวิตโดยนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
หลักการดารงชีวิตในสังคม
และครอบครัว

โครงการ /กิจกรรม

1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างนวัตกรรมน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในสถานศึกษาทั้งระบบ
1.1 วัตถุประสงค์
1)เพื่อให้นักเรียน ครูผู้บริหาร น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเป็นหลักในการดารงชีวิต
2) เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมทักษะกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมทักษะการบริหารจัดการฯ
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) จัดทาโครงการและเสนอขอนุมัตโิ ครงการ
2) แต่งตั้งกรรมการ ประชุม วางแผน
3) สร้างนวัตกรรมในการบริหารงานฯ
4) พัฒนาครูผู้สอน เพื่อสร้างนวัตกรรมฯ
5) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
นักเรียนต้นแบบในจังหวัดเชียงราย 150 คน
ครูผู้สอนในจังหวัดเชียงราย 150 คน และผู้บริหาร 75 คน
2) เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู ผู้บริหารน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
หลักในการดารงชีวิต

โครงการ

เชิงประมาณ

สอดคล้องกับ

งบประมาณ
แหล่ง
นโยบายรัฐบาล
งบประมาณ
(หน่วย : บาท)
ข้อที่

3,354,200

สพฐ.

4

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

6

หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์
รั
แผนฯ 12 ศธ. บผิดชอบ
ข้อที่

6

ร้อยละ 100 ของตัวแทน
ผู้บริหารฯได้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ร้อยละ 100 ของตัวแทน
นักเรียนได้เข้ารับการฝึก
อบรม
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร
น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปเป็นหลักในการ
ดารงชีวิต

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

สพป.
เชียงราย
เขต 3

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ทุกหน่วย
งาน
ทางการ
ศึกษา

เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการดารงชีวิตในสังคม
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

ตัวชี้วัด
โครงการ

ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพ
ชีวิตในการดารงชีวิตในสังคม

2. ชื่อโครงการ ทักษะชีวิตดีมีอนาคต ลดภาวะท้องไม่พร้อมในวัยใส
1.1 วัตถุประสงค์
เชิงประมาณ
1) เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเกี่ยวกับการป้องกันการมี
ร้อยละ 80 ของผู้รับผิดชอบฯ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
เข้าร่วมกิจกรรม
2) เพื่อให้หน่วยงาน กลุ่มแกนนาที่เกี่ยวข้องมีแผนกิจกรรม
และโครงการในการจัดกิจกรรมรณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ร้อยละ 80 ของนักเรียน ร.ร.
ในโรงเรียน
ขยายโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 วิธีการดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ
1) จัดทาโครงการและเสนอขอนุมัตโิ ครงการ
ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความ
2) แต่งตั้งกรรมการ ประชุม วางแผน
3) จัดกิจกรรมสัมมนาผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบฯ
4) จัดค่ายทักษะชีวิตลดความเสี่ยงท้องไม่พร้อม
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ

- ผู้บริหาร และครูที่รับผิดชอบ จานวน 5 เขต ๆละ 50 คน
รวม 250 คน
- โรงเรียนขยายโอกาส จานวน 5 เขต ๆละ 5 โรงๆละ 10
คน รวม 250 คน

พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
มีทักษะชีวิตเกี่ยวกับการป้อง
กันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
และเข้าใจปัญหาผลกระทบ
สามารถเป็นแกนนาในการ
จัดทาแผนกิจกรรมรณรงค์ได้

2) เชิงคุณภาพ นักเรียน ครู ผู้บริหารตระหนักถึงปัญหาและเครือข่าย

เฝ้าระวังพฤติกรรมไม่เหมาะสมในวัยรุ่น

สอดคล้องกับ
แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล นโยบาย รมว.ศธ. ยุทธศาสตร์
(หน่วย : บาท)

งบประมาณ

1,493,000

สพฐ.

ข้อที่

และจุดเน้น ข้อที่

แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

4

1

2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สพป.
เชียงราย
เขต 3

ทุกหน่วย
งาน
ทางการ
ศึกษา

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพืน้ ที่พเิ ศษจังหวัดเชียงราย
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง GMS
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สถานศึกษาทุกระดับใน
พื้นที่พิเศษมีรูปแบบการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1.1 วัตถุประสงค์
เชิงประมาณ
1)เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ร้อยละ 80 ของครูได้รับ
2) เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูให้สามารถจัดการศึกษาให้
การพัฒนาฯให้สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) จัดทาโครงการและเสนอขอนุมัตโิ ครงการ
2) แต่งตั้งกรรมการ ประชุม วางแผน
3) สร้างนวัตกรรมในการบริหารงานฯ
4) พัฒนาครูผู้สอน เพื่อสร้างนวัตกรรมฯ
5) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
บุคลากรในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 64 ร.ร.
ได้รับการพัฒนาให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่
2) เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
และระดับประเทศ
2. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้
ตลอดจนแนวทาแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

370,000

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล

สพฐ.

ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

4

6

6

ความต้องการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ร้อยละ80 ของครูบุคลากร
ได้รับการพัฒนาและผ่าน
การประเมินมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ80ของครูได้รับการ
พัฒนาสามารถนาความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัตงิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพืน้ ที่พเิ ศษจังหวัดเชียงราย

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สพป.
เชียงราย
เขต 3-4

ทุกหน่วย
งาน
ทางการ

สพม.36

ศึกษา

เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง GMS
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สถานศึกษาทุกระดับใน
พื้นที่พิเศษมีรูปแบบการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

สอดคล้องกับ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล
ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

4

1

2

กศน.

ทุกหน่วย

เชียงราย

งาน
ทางการ
ศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภาษาและอาชีพ พื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้นักเรียน ประชาชน

เชิงประมาณ

หน่วยงาน นาความรู้ไปสู่การพัฒนาด้านอาชีพ
2) เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ใน 3 อาเภอ รวม 210 คน

1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาจีน อังกฤษ พม่า ลาว
2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวชายแดนเศรษฐกิจพิเศษ
นวดแผนไทย ช่างพื้นฐาน รปภ.
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถนาความรู้
ไปใช้เพื่อประกอบอาชีพได้

1,323,000 สป.ศธ.

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน สื่อสารกับชาวต่างชาติ
นาความรู้ไปพัฒนาอาชีพ และประกอบอาชีพได้
2) เชิงคุณภาพ
1. ประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 อาเภอ
210 คน ได้รับความรู้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาฝีมือบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพืน้ ที่พเิ ศษจังหวัดเชียงราย
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง GMS
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

สอดคล้องกับ

งบประมาณ
แหล่ง
งบประมาณ

ตัวชี้วัด

สถานศึกษาทุกระดับใน
พื้นที่พิเศษมีรูปแบบการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

(หน่วย : บาท)

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล
ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

4

2

2

สพป.

ทุกหน่วย
งาน
ทางการ

3. ชื่อโครงการ พัฒนาการศึกษาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง
(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเขียงราย
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมพับ
พื้นที่

เชิงประมาณ
โรงเรียนในพื้นที่ฯ ร้อยละ 100

2) เพื่อพัฒนาผู้เรียนมให้มีคุณภาพ ทัดเทียม มีอาชีพ
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้ฯ มีการพัฒนา

3) เพื่อเผยแพร่รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
แก่โรงเรียน และผู้ที่สนใจนาไปใช้ประโยชน์
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
2) พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PBL
3) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนสอนที่มุ่งอาชีพในระดับมัธยม

และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้านเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะ
การ
ใช้ภาษาไทยคณิตศาสตร์
มีทางเลือกและแนวทางใน
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม
ในอนาคต

4) ยกระดับคุณภพการจัดการเรียนรู้เกษตรและคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนา
ดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย จานวน 8 ร.ร.
2) พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 8 ร.ร.
3) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทักษะอาชีพ 3 โรง
4) พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
5) ยกระดับคุณภาพพัฒนาเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน
2) เชิงคุณภาพ

ผู้เรียนมีทักษะภาษาไทย มีความคิดสร้างสรรค์

มีการพัฒนาคุณภาพ
การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

7,000,000

สพฐ.

เชียงราย
เขต 3

ศึกษา

มีแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและความมั่นใจในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพืน้ ที่พเิ ศษจังหวัดเชียงราย
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง GMS
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สถานศึกษาทุกระดับใน
พื้นที่พิเศษมีรูปแบบการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

4. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและ
ถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สงู เชิงประมาณ

สอดคล้องกับ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

600,000

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล

สพฐ.

ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

4

2

2

สพป.

ทุกหน่วย

บริบทพื้นที่

และถิ่นทุรกันดารจังหวัดเชียงราย

ร้อยละ 95 ของคุณทางาน

เชียงราย

งาน

2) เพื่อประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและ
เพื่อติตาม ประเมินผล การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
2) จัดประชุมชี้แจงปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์และการจัดการศึกษา
3) ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
การรายงานผลการดาเนินงานให้ ศธจ.เชียงรายและกระทรวงศึกษา
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
จัดการศึกษาในเขตภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร 20 คน
2) ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร 20 คน
2) เชิงคุณภาพ
นักเรียนฯได้รับการพัฒนาแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้

เข้าร่วมประชุมปฏิบัตกิ าร
ร้อยละ 95 ของครู ผู้บริหาร
เข้าร่วมประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์
ติดตามประเมินผล 2 ครั้ง

เขต 1-4

ทางการ
ศึกษา

เชิงคุณภาพ
นักเรียนของโรงเรียนเขตพื้นที่
ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร
จ.เชียงราย ได้รับการพัฒนา
แก้ปัญหาการอ่านออก
เขียนได้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ ร้อยละ 100

สพม.36

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานทางการศึกษาและสถาบันผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

หน่วยงานและสถานศึกษามี

1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ผลงานวิจัยที่สามารถนาไป
พัฒนาครู หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัด
การเรียนรู้ของจังหวัดเชียงราย
1.2 วิธีการดาเนินงาน

เชิงประมาณ
1)จัดประชุมชี้แจงการ
ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาครู
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

1)ประชุมชี้แจงการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาครู

ของ จ.เชียงราย 100 คน

2)ประชุมคัดเลือกโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาครู
3)อุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาครู
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
- จานวนงานวิจัย จานวน 10 เรื่อง
2) เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของผลงานวิจัย ยอดเยี่ยม จานวน 8 เรื่อง

2)จัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครง
ร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาครู
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ของ จ.เชียงราย จานวน 20 คน
3)สนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาครู หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ของ จ.เชียงราย
จานวน 10 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
จังหวัดเชียงราย มีผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ของจังหวัด
เชียงราย จานวน 10 เรื่อง

สอดคล้องกับ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล

1,048,400 สป.ศธ.

ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เกีย่ วข้อง

4

10

3

สนง.ศธจ ทุกหน่วย

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

งาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานทางการศึกษาและสถาบันผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

หน่วยงานและสถานศึกษามี 2.โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ SMEs
ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปต่อ เครื่องสาอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ยอดและนาไปใช้ได้จริงในเชิง 1.1 วัตถุประสงค์
สาธารณะและเชิงพาณิชย์
เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ SMEs
เครื่องสาอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) สร้างฐานข้อมูลสูตรตารับเครืองสาอางที่มีคณ
ุ ภาพ
2) สร้างผู้ประกอบการ SMEs
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1) สร้างฐานข้อมูลสูตรตารับเครืองสาอางที่มีคณ
ุ ภาพ 150 สูตร
2) สร้างผู้ประกอบการ SMEs จานวน 20 ราย
2) เชิงคุณภาพ
ผู้ประกอบการ SMEs เครื่องสาอางไทยที่ดาเนินธุรกิจ
อยู่แล้วสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของตัวเอง

โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

61,793,600

สอดคล้องกับ

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล

สกอ.

ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

4

10

3

เชิงประมาณ
1) สร้างฐานข้อมูลสูตรตารับ
เครื่องสาอางที่มีคณ
ุ ภาพ
จานวนอย่างน้อย 150 สูตร
และฐานข้อมูลสารสกัดจาก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยที่
มีศกั ยภาพ ภายใน 5 ปี
อย่างน้อย 50 ชนิด
2) เกิดผู้ประกอบการ SMEs
เครื่องสาอางใหม่ สามารถสร้าง
งผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพแข่งขัน
กับต่างประเทศได้ ภายใน 5 ปี
20 ราย
เชิงคุณภาพ
1) ผู้ประกอบการ SMEs
เครื่องสาอางไทยที่ดาเนินธุรกิจ
อยู่แล้วสามารถเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของตัวเอง
ภายใน 5 ปี 100 ราย

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานทางการศึกษาและสถาบันผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เกีย่ วข้อง

ม.แม่ฟ้าหลวง

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

หน่วยงานและสถานศึกษามี 3. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลเศรษฐกิจชายแดนและ
ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปต่อ โลจิสติกส์
ยอดและนาไปใช้ได้จริงในเชิง 1.1 วัตถุประสงค์
สาธารณะและเชิงพาณิชย์
เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) จัดทาฐานข้อมูลเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์
2) จัดทาโครงการวิจัยฐานข้อมูลเศรษฐกิจชายแดน
และโลจิสติกส์
3) จัดหรือร่วมประชุมวิชาการหรือเวทีสาธารณะทุกปี
4) เผยแพร่ผลงานเพื่อประชาชน
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1) จัดทาฐานข้อมูลเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ 3ฐาน
2) จัดทาโครงการวิจัยฐานข้อมูลเศรษฐกิจชายแดน
และโลจิสติกส์ 5 โครงการ
3) เผยแพร่ผลงานเพื่อประชาชน 10 ผลงาน
2) เชิงคุณภาพ
ดาเนินการวิจัยข้อมูลเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสจิกส์ที่มีคณ
ุ ภาพ
เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน

โครงการ

เชิงประมาณ
1) มีฐานข้อมูลฯ
2) มีโครงการวิจัยฯ
3) จัดหรือเข้าร่วมประชุม

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

22,000,000

สอดคล้องกับ

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล

สกอ.

ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

4

10

3

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เกีย่ วข้อง

ม.แม่ฟ้าหลวง

เชิงคุณภาพ
มีผลงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ
เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานทางการศึกษาและสถาบันผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ

สอดคล้องกับ

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เกีย่ วข้อง

ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

หน่วยงานและสถานศึกษามี 4. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปต่อ 1.1 วัตถุประสงค์
ยอดและนาไปใช้ได้จริงในเชิง
เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สาธารณะและเชิงพาณิชย์
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) จัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2) บริการชุมชนโดยความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอก
3) เผยแพร่ผลงานวิจัย
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1) จัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1 ศูนย์
2) บริการชุมชนโดยความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอก 15 ครั้ง
3) ผลิตนักศึกษา 100 คน ต่อปี
2) เชิงคุณภาพ
เผยแพร่ผลงานวิจัย มีวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลสากล
ที่มีคณ
ุ ภาพ

โครงการ

เชิงประมาณ
1) จัดตั้งศูนย์วิจัย
2)บริการชุมชน
3) ผลิตนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1) เผยแพร่ผลงานวิจัย
ที่มีคณ
ุ ภาพ

(หน่วย : บาท)

70,400,000

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล

สกอ.

ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

4

10

3

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เกีย่ วข้อง

ม.แม่ฟ้าหลวง

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานทางการศึกษาและสถาบันผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

สอดคล้องกับ

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล
ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เกีย่ วข้อง

หน่วยงานและสถานศึกษามี 5. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านเชื้อรา
ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปต่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ยอดและนาไปใช้ได้จริงในเชิง 1.1 วัตถุประสงค์
สาธารณะและเชิงพาณิชย์
เพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านเชื้อรา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) จัดตั้งคลังจุลินทรีย์ทางด้านเชื้อรา (Herbarium)
2) ให้บริการชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3) ผลิตผลงานวิจัย มีวารสารทางวิชาการ
4) ผลิตบัณฑิต มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาเร็จการศึกษา
5) ผลิตวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
6) สร้างเครือข่ายวิชาการผ่านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
อาจารย์และนักวิจัย รวมถึงการมีผลงานวิจัยร่วมกัน การทา MOU
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1.1) จัดตั้งคลังจุลินทรีย์ทางด้านเชื้อรา (Herbarium) 1 ศูนย์
1.2) บริการชุมชนละถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 โครงการ
1.3) ผลิตบัณฑิต 100 คนต่อปี
2) เชิงคุณภาพ
2.1) ผลิตวารสารทางวิชาการ 2 วารสาร
2.2) สร้างเครือข่ายวิชาการผ่านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
อาจารย์และนักวิจัย รวมถึงการมีผลงานวิจัยร่วมกัน การทา MOU

เชิงประมาณ
1) มีศนู ย์ความเป็นเลิศการวิจัย
ด้านเชื้อรา
2)ให้บริการชุมชน
3) ผลิตบัณฑิต

66,000,000

สกอ.

4
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3

ม.แม่ฟ้าหลวง

เชิงคุณภาพ
1) ผลิตวารสารวิชาการ
2) สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
นักศึกษา

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานทางการศึกษาและสถาบันผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยงานและสถานศึกษามี

โครงการ /กิจกรรม

6. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทย

โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

สอดคล้องกับ

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล
ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เกีย่ วข้อง

ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปต่อ การแพทย์ทางเลือก และสมุมไพรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ยอดและนาไปใช้ได้จริงในเชิง 1.1 วัตถุประสงค์
สาธารณะและเชิงพาณิชย์
เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และสมุมไพรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) จัดตั้งศูนย์กลางการศึกษา การสร้างและจัดการความรู้
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพร โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเพื่อยืนยันศาสตร์องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญา
2) จัดตั้งศูนย์กลางการศึกษา วิชาการและการวิจัย ด้านระบบ
บริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก
และการแพทย์ผสมผสานในระดับอาเซียน
3) จัดตั้งศูนย์กลางการศึกษา วิจัย เพื่อการผลิตและพัฒนาตารับ
ยาไทย และยาจากสมุนไพร ทั้งสาหรับคน สัตว์และพืช อย่างครบ
วงจร
4) จัดตั้งศูนย์กลางการศึกษา วิจัยและบริการห้องปฏิบัตกิ ารทาง
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรตามมาตรฐานระดับประเทศเพื่อ
สนับสนุนการวินิจฉัยโรค ติดตามการรักษา ทางการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือกและการวิจัยสมุนไพร โดยใช้เทคโนโลยีใน
ระดับสูง ให้บริการห้องปฏิบัตกิ ารที่ได้มาตรฐานสากลสาหรับ
ให้บริการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง มาตรฐาน สารสาคัญพืช ฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา การตรวจ DNA fingerprint รวมทั้งการรับรองคุณภาพ
วัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
5) จัดตั้งศูนย์กลางการศึกษา วิชาการ และวิจัย ด้านการจัดการ
อุตสาหกรรมสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP PICs ในทุกขั้นตอน
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1.1) สร้างและจัดการความรู้ การแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร โดยเฉพาะการศึกษาวิจัย
เพื่อยืนยันศาสตร์องค์ความรู้ภูมิปัญญา 5 เรื่อง

เชิงประมาณ
1) สร้างและจัดการความรู้
2) ผลิตและพัฒนาตารับยา
3) วิจัยและบริการห้อง
ปฏิบัตกิ าร

เชิงคุณภาพ
1) เป็นศูนย์วิชาการและวิจัยที่
มีคณ
ุ ภาพ
2) เป็นศูนย์วิจัยและบริการ
สุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ
3) เป็นวิจัยและบริการ
ห้องปฏิบัตกิ ารที่มีคณ
ุ ภาพ

158,400,000

สกอ.

4
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1.2) ผลิตและพัฒนาตารับยาไทย และยาจากสมุนไพร ทั้งสาหรับ
คน สัตว์และพืช อย่างครบวงจร 5 ตารับ
1.3) มีแปลงสาธิตการปลูก และ เก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร ในพื้นที่
อย่างน้อย 20 ไร่ มีโรงงานต้นแบบแปรรูปวัตถุดบิ สมุนไพร 1 แห่ง
2) เชิงคุณภาพ
2.1) ศูนย์กลางการศึกษา วิชาการ และวิจัย ด้านการจัดการ
วัตถุดบิ สมุนไพร ที่ได้มาตรฐาน GMP PICs ในทุกขั้นตอน
2.2) ศูนย์กลางการศึกษา วิชาการและการวิจัย ด้านระบบบริการ
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและ
การแพทย์ผสมผสานในระดับอาเซียน
2.3) ศูนย์กลางการศึกษา วิจัยและบริการห้องปฏิบัตกิ ารทาง
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรตามมาตรฐานระดับประเทศเพื่อ
สนับสนุนการวินิจฉัยโรค ติดตามการรักษา ทางการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือกและการวิจัยสมุนไพร โดยใช้เทคโนโลยีใน
ระดับสูง ให้บริการห้องปฏิบัตกิ ารที่ได้มาตรฐานสากลสาหรับ
ให้บริการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง มาตรฐาน สารสาคัญพืช ฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา การตรวจ DNA fingerprint รวมทั้งการรับรองคุณภาพ
วัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานทางการศึกษาและสถาบันผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

โครงการ

หน่วยงานและสถานศึกษามี 7. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม
ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปต่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ยอดและนาไปใช้ได้จริงในเชิง 1.1 วัตถุประสงค์
สาธารณะและเชิงพาณิชย์
เพื่อจัดตั้งตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) วิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพื้นที่ชายแดน
2) เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการได้รับ
การยอมรับในวงวิชาการ
3) พัฒนาวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิคส์
4) บริการวิชาการ
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1.1) วิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพื้นที่ชายแดน 10 เรื่อง
1.2) บริการวิชาการ 1 ครั้ง
2) เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

11,000,000
เชิงประมาณ
1.มีผลงานวิจัยเชิงพื้นที่
2.บริการงานวิชาการ
เชิงคุณภาพ
1.เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับ
2.พัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์

สอดคล้องกับ

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล

สกอ.

ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

4

10

3

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เกีย่ วข้อง

ม.แม่ฟ้าหลวง

2.1) ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการได้รับการยอมรับ
ในวงวิชาการ
2.2) พัฒนาวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิคส์

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานทางการศึกษาและสถาบันผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

หน่วยงานและสถานศึกษามี 8. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมวัสดุ
ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปต่อ 1.1 วัตถุประสงค์
ยอดและนาไปใช้ได้จริงในเชิง
เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมวัสดุ
สาธารณะและเชิงพาณิชย์
1.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ผลิตกาลังคนที่มีความรู้ความสามารถด้าน STEM
2) ร่วมมือกับต่างประเทศสถาบันวิชาการหรือวิจัยอื่นๆ
หรืออุตสาหกรรมอื่น
3) ผลิตงานวิจัย
4) ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
5) บริการแก่สังคมและชุมชนด้านวิศวกรรมวัสดุ
6) จัดหรือร่วมประชุมวิชาการ
1.3 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1) ผลิตกาลังคนที่มีความรู้ความสามารถด้าน STEM 30-50 คน
2) บริการแก่สังคมและชุมชนด้านวิศวกรรมวัสดุ
3) จัดหรือร่วมประชุมวิชาการ
2) เชิงคุณภาพ

โครงการ

เชิงประมาณ
1) ผลิตกาลังคนด้าน STEM
2) บริการงานวิชาการแก่
สังคม
3) จัดหรือร่วมประชุมงาน
วิชาการ
เชิงคุณภาพ
1.มีความร่วมมือกับต่าง
ประเทศ
2.ผลิตงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ
3.ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

48,400,000

สอดคล้องกับ

แหล่ง
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล

สกอ.

ข้อที่

นโยบาย รมว.ศธ.
และจุดเน้น ข้อที่

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12 ศธ.
ข้อที่

4

10

3

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เกีย่ วข้อง

ม.แม่ฟ้าหลวง

1) ร่วมมือกับต่างประเทศสถาบันวิชาการหรือวิจัยอื่นๆ
หรืออุตสาหกรรมอื่น
2) ผลิตงานวิจัย
3) ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

57

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ

58
หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

1. โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้กาหนดนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และได้กาหนดจุดเน้นนโยบาย 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
จุดเน้นหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาครู การทดสอบการประเมินการประกัน
คุณ ภาพและการพั ฒนามาตรฐานการศึกษา การผลิตพัฒ นากาลัง คนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ ICT เพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการ โดยจุดเน้นยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ได้กาหนดโครงการสาคัญให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาดาเนินการ ประกอบด้วย จุดเน้น
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การจัดการเรียนการสอน
DLTV โรงเรียนคุณธรรม STEM Education การใช้กระบวนการ BBL การยกระดับมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ จุดเน้นการผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ ได้แก่ การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา การศึกษาเพื่อการมี
งานทา โรงเรียนประชารัฐ และจุดเน้นการบริหารจัดการ เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาได้นา
นโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประกอบกับจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย มีพรมแดนติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเชื่อม
ต่อไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทาให้รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศไทยโดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของ
ภูมิภาคอาเซียนตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนและข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่น
ดัง นั้ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา ให้ ส นองต่ อ นโยบายของรั ฐบาล และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยัง ต้องจัดการศึกษาที่สนองต่อสภาพบริบทของพื้ นที่ ให้สามรถ
พัฒนาประชาชนรองรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการจัด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ต้ อ งพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพที่ ส ามารถศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ทั้ ง ระดั บ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา และนักเรียนที่จบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานออกไปสู่สังคม
สามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณ ภาพ ซึ่ง การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน จะต้องมี
รูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทาโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย ขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย ไปสู่การปฏิบัติ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) จัดประชุมสร้างรูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
จานวน 20 คน 2 วัน
2) จัดประชุมสัมมนาวิพากษ์รูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
จานวน 100 คน 1 วัน
3) จัดประชุมปฏิบัติการการนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
ไปสู่การปฏิบัติ จานวน 750 คน 2 วัน
เชิงคุณภาพ
1) จังหวัดเชียงรายมีรูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และความต้องการของสถานศึกษา
2) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับ การศึกษาขั้นพื้นฐานจัง หวัด
เชียงราย ไปสู่การปฏิบัติ
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตุลาคม 2560
2 ประชุ ม สร้างรูป แบบการเรีย นการสอนส าหรั บ การศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พฤศจิกายน 2560
จังหวัดเชียงราย
3 ประชุมสัมมนาวิพากษ์รูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้น ธันวาคม 2560
พื้นฐานจังหวัดเชียงราย
4 ประชุมปฏิบัติการการนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้น มกราคม 2561
พื้นฐานจังหวัดเชียงราย ไปสู่การปฏิบัติ
5 รายงานผลประชุมปฏิบัติการการนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับ กุมภาพันธ์ 2561
การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย ไปสู่การปฏิบัติ ให้ กศจ.
6 รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
มีนาคม 2561
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ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
1) จัดประชุมสร้างประชุมสร้างรูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
เชียงราย ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายน 2560
2) จัดประชุมสัมมนาวิพากษ์รูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
ณ โรงแรมเอกชน ช่วงเวลาเดือนธันวาคม 2560
3) ประชุมปฏิบัติการการนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดเชียงราย ไปสู่การปฏิบัติ ช่วงเวลาเดือนมกราคม 2561
งบประมาณ
จานวน 1,630,600 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561)
รายละเอียด ดังนี้ :
1. ประชุมสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทา
ของจังหวัดเชียงราย ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 20 คน จานวน 2 วัน
1.1 ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จานวน 20 คน ๆ ละ 500 บาท รวม
10,000 บาท
1.2 ค่าที่พัก จานวน 20 คน ๆ ละ 600 บาท ต่อ คืน จานวน 1 คืน รวม
12,000 บาท
1.3 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 20 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 150 บาทต่อมื้อ รวม
6,000 บาท
1.4 ค่าอาหารเย็น จานวน 20 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาทต่อมื้อ รวม
3,000 บาท
1.5 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 20 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาทต่อมื้อ รวม 2,800 บาท
1.6 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 20 คน ๆ ละ 100 บาท รวม
2,000 บาท
รวมงบประมาณ
35,800 บาท
2. ประชุมสัมมนาวิพากษ์รูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
จานวน 100 คน ระยะเวลา 1 วัน
2.1 ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จานวน 100 คน ๆ ละ 500 บาท รวม
50,000 บาท
2.2 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาทต่อมื้อ รวม 20,000 บาท
2.3 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 100 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาทต่อมื้อ รวม 10,000 บาท
2.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 100 คน ๆ ละ 100 บาท รวม
10,000 บาท
2.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาทรวม
4,800 บาท
รวมงบประมาณ
94,800 บาท
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3. ประชุมปฏิบัติการการนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
เชียงราย ไปสู่การปฏิบัติระยะเวลา 2 วัน
3.1 ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จานวน 750 คน ๆ ละ 500 บาท รวม
375,000 บาท
3.2 ค่าที่พัก จานวน 750 คน ๆ ละ 600 บาท ต่อ คืน จานวน 1 คืน รวม
450,000 บาท
3.3 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 750 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 200 บาทต่อมื้อ รวม
300,000 บาท
3.4 ค่าอาหารเย็น จานวน 750 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาทต่อมื้อ รวม
150,000 บาท
3.5 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 750 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาทต่อมื้อ รวม
150,000 บาท
3.6 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 750 คน ๆ ละ 100 บาท รวม
75,000 บาท
รวมงบประมาณ
1,500,000 บาท
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยง : สภาพบริบทความต้องการต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละ
พื้นที่อาจมีความแตกต่างกัน และผู้บริหารสถานศึกษาอาจนารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ ได้แตกต่างกัน
ส่ง ผลต่ อ น ารูป แบบการเรี ย นการสอนส าหรั บ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน จั ง หวัด เชี ย งราย ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
2. แนวทางการบริหารความเสี่ ยง : สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และการประสานความ
ร่วมมือของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษษขั้นพื้นฐานในพื้นที่
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้เข้าประชุมสร้างรูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์รูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
3. ร้อยละของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการการนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย ไปสู่การปฏิบัติ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดเชียงราย
2. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จังหวัดเชียงราย มีรูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
ที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
ไปประยุก ต์ ใช้ ในการจั ดการศึ ก ษา ส่ งผลต่ อ การจั ด การศึ ก ษาที่ ส นองต่ อความต้ อ งการพั ฒ นาจั ง หวั ด
เชียงราย ในภาพรวม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายสมจิต สมอ
2. นางวิลาวัณย์ สิทธิประเสริฐ
E-mail
1. jitcred@gmail.com
2. wila_1380@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 091-0719615
เบอร์โทรศัพท์ 081-9617481
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หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย
2. โครงการ จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย สาขาหน่วยบริการ
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติ ม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 10 การจัดการศึก ษาต้ องจัด ให้ บุค คลมีสิท ธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการจัดการศึก ษาขั้ น
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและการจัดการศึกษา
สาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา อารมณ์ สังคม และสื่อสารและการเรียนรู้
หรือผู้มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวได้รับสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ และพระราชบัญญัติการ
จั ด การศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก าร พ.ศ.2551 มาตรา 3 วรรคแปดบั ญ ญั ติ ว่ า ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ เป็ น
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความ
พิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ
เทคโนโลยี สิ่ งอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลือ อื่นใด ตลอดจนปฏิ บัติ หน้ าที่อื่น ตาม ที่
กาหนดในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ของสานักบริหารงาน
การศึก ษาพิ เศษ มี บ ทบาทหน้ าที่ ดั งนี้ 1) จัดและส่ ง เสริม สนับ สนุน การศึ กษาในลั กษณะศูน ย์บ ริก าร
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิ การ เพื่อเข้าสู่ศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสาหรับคน
พิการ 3)จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program : IEP) สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สาหรับคนพิการ 4)จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสาหรับคนพิการ (Transitional Services) 5) ให้บริการ
ฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิ การโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา6) เป็น ศูนย์ข้อมู ล
รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสาหรับคนพิการ 7) จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม
และประสานงานการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัด และ 8) ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีศูนย์การศึกษาเขตพื้นที่และประจาจังหวัดทั้งหมด 77 แห่งทั่วประเทศ ได้
ให้ บ ริ ก ารจั ด การศึ ก ษาและบริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ ม แก่ เด็ ก พิ ก าร 9 ประเภททางการศึ ก ษา
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นการประสานการทางานแบบบูรณาการ ประสานการทางานเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กพิการให้เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนจัดการเรียน
ร่วม/เรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และฝึกอาชีพ เป็นต้น การ
ให้บริการบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ จะเป็นลักษณะแบบอยู่ประจาภายในศูนย์การศึกษาพิเศษที่มี
หอพัก และที่เดินทางมารับบิการแบบไป-กลับทุกวัน หรือหมุนเวียนตามแผนการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการ การให้บริการในเขตพื้นที่บริการศูนย์การศึกษาพิเศษจะให้บริการแก่เด็กที่มีความเสี่ยงทุกระดับทันที
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ตั้งแต่แรกเกิด แรกพบความพิการ หรือทันทีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความพิการ รวมทั้งให้บริการทางการ
ศึกษาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชนในลักษณะร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดย
พ่ อแม่ผู้ ป กครอง นั ก วิชาการศึ ก ษา นั กวิ ชาชี พ ต่า งๆ ทั้ ง ด้านการศึ กษา ด้านสุ ขภาพอนามัย และการ
บาบัดรักษาตลอดจนป้องกันความพิการที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีพัฒนาการเป็นไปตามขั้นตอน เช่นเดียวกับเด็ก
ทั่วไปในลัก ษณะเตรียมความพร้อมด้านพั ฒ นาการและการส่ งต่ อเพื่ อ ไปรับ บริก ารทางการศึกษา ทาง
การแพทย์ ฝึ ก อาชี พ ต่ อ ไปและให้ บ ริ ก ารช่ ว งเชื่ อ มต่ อ ส าหรั บ เด็ ก พิ ก าร(Transitional Services) โดย
คานึงถึงสภาพแวดล้อมและความต้องการของเด็กพิการ และติดตามผลการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการ
ได้รับบริการช่วยเหลือที่เหมาะสม
ศูน ย์การศึกษาพิเศษ ประจาจัง หวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานหนึ่ง ในสังกัดสานักนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ที่จัดทาหน้าที่ให้บริการคนพิการภายในจังหวัดเชียงรายอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้ง 18
อาเภอ ได้ตระหนักและให้ความสาคัญในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ต้องจัดบริการให้เด็กพิการทุกคนตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ จน
ตลอดชีวิต ให้ได้รับประโยชน์ มีพัฒนาการสูงสุดเต็มศักยภาพของตนเองตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล และตอบสนองความต้องการของครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้า
มามาส่วนร่วม ดังนั้น จึงได้จัดทาโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย สาขาหน่วย
บริการ ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กพิการในจังหวัดเชียงราย ได้รับบริการตามความต้องการจาเป็นพิเศษที่
เหมาะสมเต็มศักยภาพอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เด็กพิการได้รับบริการอย่าง
คล่องตัวและทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของเด็กพิการในพื้นที่ที่รับบริการ เพื่อให้เด็กพิการ
ได้รับการพัฒนาให้สามารถอยู่หรือใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างอิสระและเหมาะสม (Independent Living : IL)
สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กพิการในจังหวัดเชียงราย ได้รับบริการตามความต้องการจาเป็นพิเศษที่
เหมาะสมเต็มศักยภาพอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพ
2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เด็กพิการได้รับบริการอย่างคล่องตัวและทั่วถึง
3. เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของเด็กพิการในพื้นที่ที่รับบริการ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย สาขา
หน่วยบริการ จานวน 60 คน
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2. หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการจัดตั้ง จานวน 5
แห่ง ได้แก่ สาขาหน่วยบริการพาน เทิง แม่ฟ้าหลวง เชียงของ และเวียงป่าเป้า
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย สาขา
หน่วยบริการมีความรู้ ความเข้าใจและร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน
2. หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งที่เอื้อต่อการศึกษา
สาหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
3. เด็กพิการเข้าถึงการได้รับบริการตามความต้องการจาเป็นพิเศษที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ
และทั่วถึง
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วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทางานดาเนินงานจัดตั้งศูนย์
การศึกษาพิเศษ สาขา จานวน 5 สาขา ๆ 10 คน และคณะกรรมการ
ดาเนินงาน 10 คน รวม 60 คน

ระยะเวลา
1 ตุลาคม ปี
2560 – 30
กันยายน 2561

1.1 ค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้เข้าร่วมประชุมไป-กลับ 1 ครั้ง ๆ ละ 200 บาท
ต่อคน จานวน 50 คน
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาท ต่อคน จานวน 60 คน
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท จานวน 60 คน
1.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม ชุดละ 150 บาท จานวน 60 ชุด
2. กิจกรรที่ 2 จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย จานวน 5
สาขา ได้แก่ สาขาเทิง สาขาแม่ฟ้าหลวง สาขาเชียงของ สาขาเวียงป่าเป้า
และสาขาพาน
2.1 สนับสนุนเพื่อจัดทาอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมให้คนพิการที่รับ
บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย จานวน 5
สาขา ๆ ละ 50,000
2.2 ค่าตอบแทนบุคลากร 3 ตาแหน่ง ได้แก่ ครูการศึกษาพิเศษ นัก
กิจกรรมบาบัด นักกายภาพบาบัด จานวน 12 เดือน ๆ ละ 18,000
จานวน 5 สาขา
2.3 ค่านิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน 5 สาขา ๆ ละ 3,000 บาท
จานวน 2 ครั้ง

1 พฤศจิกายน ปี
2560 – 30
กันยายน 2561

หมายเหตุ
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ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ เขตพื้นที่อาเภอพาน แม่ฟ้าหลวง เทิง เชียงของ เวียงป่าเป้า
งบประมาณ
จานวน 3,563,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
รายละเอียดดังนี้ :

โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย สาขาหน่วยบริการ
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทางานดาเนินงานจัดตั้งศูนย์
การศึกษาพิเศษ สาขา จานวน 5 สาขา ๆ 10 คน และคณะกรรมการ
ดาเนินงาน 10 คน รวม 60 คน

งบประมาณ
43,000

1.1 ค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้เข้าร่วมประชุมไป-กลับ 1 ครั้ง ๆ ละ 200 บาท
ต่อคน จานวน 50 คน

10,000

1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาท ต่อคน จานวน 60 คน

12,000

1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท จานวน 60 คน

12,000

1.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม ชุดละ 150 บาท จานวน 60 ชุด

9,000

2 กิจกรรที่ 2 จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย จานวน 5 3,520,000
สาขา ได้แก่ สาขาเทิง สาขาแม่ฟ้าหลวง สาขาเชียงของ สาขาเวียงป่าเป้า
และสาขาพาน
2.1 สนับสนุนเพื่อจัดทาอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมให้คนพิการที่
รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย จานวน 5
สาขา ๆ ละ 50,000

250,000

2.2 ค่าตอบแทนบุคลากร 3 ตาแหน่ง ได้แก่ ครูการศึกษาพิเศษ นัก
กิจกรรมบาบัด นักกายภาพบาบัด จานวน 12 เดือน ๆ ละ 18,000
จานวน 5 สาขา

3,240,000

2.3 ค่านิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน 5 สาขา ๆ ละ 3,000 บาท
จานวน 2 ครั้ง

30,000

รวมงบประมาณ

3,563,000

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจา
จังหวัดเชียงราย
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แหล่งงบประมาณ : สพฐ. และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. การได้จัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานอาจไม่ต่อเนื่อง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ให้โครงการได้รับการอนุมัติบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดทุกปีอย่างต่อเนื่อง
2. จัดให้มีการบรรจุบุคลากรในการดาเนินงานในระบบของรัฐ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง

80

2. ร้อยละของจานวนสาขาหน่วยบริการที่ได้รับการจัดตั้ง
เชิงคุณภาพ
1. ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ชี้ แ จงในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย สาขาหน่วยบริการมี
ความรู้ ความเข้าใจและร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน

80

2. ร้อยละของหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจาจัง หวัด
เชียงราย เป็นแหล่งที่เอื้อต่อการศึกษาสาหรับคนพิการอย่างมี
คุณ ภาพ มีค วามหลากหลาย และสามารถให้ บ ริการได้ อย่ าง
ทั่วถึง
3. ร้อ ยละเด็ ก พิ ก ารเข้ า ถึ ง การได้ รั บ บริ ก ารตามความต้ อ งการ
จาเป็นพิเศษที่เหมาะสมเต็มศักยภาพและทั่วถึง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย ได้รับบริการตามความต้องการจาเป็นพิเศษที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ
อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ
2. เด็กพิการได้รับบริการทางการศึกษาอย่างคล่องตัวและทั่วถึง
3. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของเด็กพิการในพื้นที่ที่รับบริการ

69

หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์
2. นางผกาพรรณ์ วงค์จา

เบอร์โทรศัพท์ 085-0542-008
เบอร์โทรศัพท์ 089-9977-767

E-mai
1. golf_paopao@hotmail.com
2. paka_pan@hotmail.com
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบดูช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
หลักการและเหตุผล
ตามที่ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นโยบายที่ 3
การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษ ย์รวมถึงปัญ หาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณ กรรม ต่อแรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้ น
บริการทางเพศและเด็ก ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต โดยกาหนดกลยุทธ์ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ ด้อยโอกาส และ
ผู้มีความต้องการพิเศษ และการจัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา เป็นต้น
เพื่อให้การจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ที่ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้า ให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาต้องให้การดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาทุกคน ให้ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจ้าชัน ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ดังนัน เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงจัดท้า
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบดูช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาน้าไป
เป็นแนวทางในการพัฒนา ป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือนักเรียน ในกระบวนการของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ค รูส ถานศึ กษาพั ฒ นาระบบดู แ ลช่ วยเหลื อ นั ก เรี ยนในสถานศึก ษา อย่ างเป็ น ระบบ
ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง
โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐบาล และสถานศึกษาเอกชน
750 แห่ง
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาจังหวัดเชียงราย มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาโดยมีกระบวนการ วิธีการ
เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอก
ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และร่วมกันพัฒนา
นักเรียนในทุกด้าน
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1. ประชุมชีแจงนโยบายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแล
พฤศจิกายน
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
2560
2. อบรมพัฒนาครูแนะแนวและผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ธันวาคม 2560
นักศึกษา ในสถานศึกษา
3. รายงานผลประชุมปฏิบัติการการนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับ กุมภาพันธ์ 2561
การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย ไปสู่การปฏิบัติ ให้ กศจ.
4. รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
มีนาคม 2561
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
4) จัดประชุมชี้แจงนโยบายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
ณ โรงแรมเอกชน ช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายน 2560
5) จัดอบรมพัฒนาครูแนะแนวและผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษา
ณ โรงแรมเอกชน ช่วงเวลาเดือนธันวาคม 2560
งบประมาณ
จานวน 2,179,800 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561)
รายละเอียด ดังนี้ :
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1. ประชุมชี้แจงนโยบายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
ณ โรงแรมเอกชน จานวน 750 คน จานวน 1 วัน
1.1 ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จานวน 750 คน ๆ ละ 500 บาท รวม
375,000 บาท
1.2 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 750 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาทต่อมื้อ รวม
150,000 บาท
1.3 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 750 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาทต่อมื้อ รวม
75,000 บาท
1.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 750 คน ๆ ละ 100 บาท รวม
75,000 บาท
1.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาทรวม
4,800 บาท
รวมงบประมาณ
679,800 บาท
2. อบรมพัฒนาครูแนะแนวและผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษา
ระยะเวลา 2 วัน
2.1 ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จานวน 750 คน ๆ ละ 500 บาท รวม
375,000 บาท
2.2 ค่าที่พัก จานวน 750 คน ๆ ละ 600 บาท ต่อ คืน จานวน 1 คืน รวม
450,000 บาท
2.3 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 750 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 200 บาทต่อมื้อ รวม
300,000 บาท
2.4 ค่าอาหารเย็น จานวน 750 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาทต่อมื้อ รวม
150,000 บาท
2.5 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 750 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาทต่อมื้อ รวม
150,000 บาท
2.6 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 750 คน ๆ ละ 100 บาท รวม
75,000 บาท
รวมงบประมาณ
1,500,000 บาท
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
2. ปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยง : สภาพบริบทความต้องการต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละ
พื้นที่อาจมีความแตกต่างกัน และผู้บริหารสถานศึกษาอาจนารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ ได้แตกต่างกัน
ส่งผลต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละสถานศึกษาในการนาไปสู่การปฏิบัติ
2. แนวทางการบริหารความเสี่ ยง : สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และการประสานความ
ร่วมมือของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้เข้าประชุมรับฟังชี้แจงนโยบายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
2) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูแนะแนวและผู้รับผิดชอบระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
ไปสู่การปฏิบัติ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95

ร้อยละ 90

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจหลักการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีขั้นตอน
ชัดเจน พร้อมทั้ งวิธีการและเครื่องมือที่ มีมาตรฐาน คุณ ภาพ และมีหลักการท างานที่ ตรวจสอบได้จาก
ผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่ง เสริม พัฒ นา ป้องกัน และแก้ไขปัญ หา
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตที่ดีใน การดารงชีวิต
อย่างมีความสุขและปลอดภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายบุญล้อม โสภาพรหม
2. นางมาลินี นันต๊ะรัตน์

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์

*************************
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หน่วยงาน สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

4. โครงการ การอบรม เรื่อง “การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประชาคมอาเซียน”
หลักการและเหตุผล
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของประเทศไทย และกลุ่มประเทศสมาชิกที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อสร้างศักยภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศที่เป็น
สมาชิก และการแสดงบทบาทในประชาคมโลก โดยเฉพาะด้านการศึกษาถูกกาหนดให้เป็นกลไกหลักในการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้ วยการศึกษาและการสร้างความเข้าใจในเรื่อง
เกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธ์ หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน ซึ่งจาเป็น
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนไทยมีศักยภาพที่จะเป็นพลเมืองอาเซียนที่สามารถแข่งขันและ
อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างสันติสุขโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสาร กลไกความร่วมมือในการเป็นประชาคมที่
มีความมั่นคง ทั้งทางการศึกษา เทคโนโลยี อาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จึงเป็นสิ่งจาเป็นพื้นฐาน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติจริงได้
สานักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นความสาคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้
ดาเนินการจัดโครงการ “การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อยกระดับและเตรียมความ
พร้อมด้านการศึกษา เทคโนโลยี อาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม ซึ่งต้องศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน
2 . เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แนวทาง วิธีการเรียนรู้จากการศึกษาเพื่อรู้, เพื่อปฏิบัติได้จริง, เพื่อจะ
อยู่ร่วมกันและเรียนรูว้ ิธีแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ และการเรียนรู้เพื่อชีวิตไปจนตลอดชีวิต
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ นักศึกษา กศน. จานวน 200 คน
- ประชาชนทั่วไป จานวน 800 คน
รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 1,000 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชี วิต ด ารงชีวิตให้ มีค วามสุข และสามารถถ่ายทอดความรู้ ในการจัด การศึ กษาสู่ป ระชาคม
อาเซียน

75
วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ประชุมคณะครู ผู้บริหาร และบรรณารักษ์ เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม จัดทาแผนและ
โครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการอบรม
4. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 3 อาเภอ
ดังนี้
งบประมาณ
จานวน 500,000 บาท รายละเอียดดังนี้
ที่

รายการ

1
2
3
4

ค่าอาหาร จานวน 1,000 คน ๆ ละ 240 บาท รวมเป็นเงิน
ค่าพาหนะ จานวน 1,000 คน ๆ ละ 150 บาท รวมเป็นเงิน
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 5 คน รวมเป็นเงิน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท
จานวน 1,000 คน รวมเป็นเงิน
5 ค่าวัสดุ
รวมเงินทั้งสิ้น
แหล่งงบประมาณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

จานวนเงิน
(บาท)
240,000
150,000
36,000
60,000
14,000
500,000
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการ

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้รับความรู้จากการอบรม และ
สามารถนาไปใช้ได้จริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ผู้ร่วมโครงการสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติและเพื่อนบ้านได้
3. ผู้ร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปพัฒนาอาชีพ
4. ผู้ร่วมโครงการสามารถประกอบอาชีพได้
หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางสาวกุลยา แก้วจินดา
2. นางกาญจนา ไชยลังกา

เบอร์โทรศัพท์ 061-6415455
เบอร์โทรศัพท์ 081-7652456

E-mail
1. lagmasay@hotmail.com
2. kan_lungka@hotmail.com
**********************
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

5. โครงการเชียงรายร่มเย็น
หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่จังหวัดเชียงราย บ่อยครั้งทั้งเหตุการณ์
เกิด แผ่ น ดิน ดิ น โคลนถล่ ม และภั ยจากหมอกควั น ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ ประชาชนจัง หวัดเชีย งราย และ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา นอกจากนี้ มีเหตุการณ์เด็กนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนประสบอุบัติเหตุ
จนเสียชีวิต ทั้งที่เกิดจากเพลิงไหม้ เกิดจากเครื่องเล่นในสนาม รวมถึงการจมน้าเสียชีวิตของนักเรียนในสระ
ว่ายของโรงเรียน เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกโรงเรียนจะต้องมี
การจัดทาแผนฉุกเฉินป้องกันภัยในสถานศึกษา การตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ การดูแล
อุปกรณ์เครื่องเล่น และเครื่องดับเพลิงต่างๆที่อยู่ตามอาคารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ และการซ้อมป้องกันภัยให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการ
ป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นทั้งชีวิตของนั กเรียน นักศึกษา และทรัพ ย์สิน ของสถานศึกษา ดัง นั้น สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทาโครงการโครงการเชียงรายร่มเย็นขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมการจัดทาแผนฉุกเฉินป้องกันภัยในสถานศึกษา
2. เพือ่ อบรมการซ้อมป้องกันภัยในสถานศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) จัดอบรมการจัดทาแผนฉุกเฉินป้องกันภัยในสถานศึกษา จานวน 750 คน 2 วัน
2) จัดอบรมการซ้อมป้องกันภัยในสถานศึกษา จานวน 750 คน 1 วัน
เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาจังหวัดเชียงรายมีแผนฉุกเฉินป้องกันภัยในสถานศึกษา
2) สถานศึกษาจังหวัดเชียงราย มีการซ้อมป้องกันภัยในสถานศึกษา ให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน
นักศึกษา
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตุลาคม 2560
2 จัดอบรมการจัดทาแผนฉุกเฉินป้องกันภัยในสถานศึกษา
พฤศจิกายน 2560
3 จัดอบรมการซ้อมป้องกันภัยในสถานศึกษา
ธันวาคม 2560
4 ติดตามการขยายผลการซ้อมป้องกันภัยในสถานศึกษา
มกราคม 2561
5 รายงานผลประชุมปฏิบัติการการนารูปแบบการเรียนการสอนสาหรับ กุมภาพันธ์ 2561
การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย ไปสู่การปฏิบัติ ให้ กศจ.
6 รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
มีนาคม 2561
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ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
6) จัดอบรมการจัดทาแผนฉุกเฉินป้องกันภัยในสถานศึกษา ณ โรงแรมเอกชน ช่วงเวลา
เดือนพฤศจิกายน 2560
7) จัดอบรมการซ้อมป้องกันภัยในสถานศึกษา ณ โรงแรมเอกชน ช่วงเวลาเดือนธันวาคม 2560
งบประมาณ
จานวน 2,223,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561)
รายละเอียด ดังนี้ :
1. จัดอบรมการจัดทาแผนฉุกเฉินป้องกันภัยในสถานศึกษา ณ โรงแรมเอกชน จานวน 750 คน
จานวน 2 วัน
1.1 ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จานวน 750 คน ๆ ละ 500 บาท รวม
1.2 ค่าที่พัก จานวน 750 คน ๆ ละ 600 บาท ต่อ คืน จานวน 1 คืน รวม
1.3 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 750 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 200 บาทต่อมื้อ รวม
1.4 ค่าอาหารเย็น จานวน 750 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาทต่อมื้อ รวม
1.5 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 750 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาทต่อมื้อ รวม
1.6 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 750 คน ๆ ละ 100 บาท รวม
รวมงบประมาณ
2.จัดอบรมการซ้อมป้องกันภัยในสถานศึกษา ณ โรงแรมเอกชน จานวน 750 คน
ระยะเวลา 1 วัน
2.1 ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จานวน 750 คน ๆ ละ 500 บาท รวม
2.2 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 750 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาทต่อมื้อ รวม
2.3 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 750 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาทต่อมื้อ รวม
2.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 750 คน ๆ ละ 100 บาท รวม
2.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 20 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาทรวม
รวมงบประมาณ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

375,000 บาท
450,000 บาท
300,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
75,000 บาท
1,500,000 บาท

375,000 บาท
150,000 บาท
75,000 บาท
75,000 บาท
48,000 บาท
723,000 บาท
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3. ปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยง : การนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนฉุกเฉินป้องกันภัย และ
การขยายผลการซ้อมป้องกันภัย อาจไม่ดาเนินการทุกสถานศึกษา
2. แนวทางการบริหารความเสี่ ยง : สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และการประสานความ
ร่วมมือของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาทุกสังกัด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้เข้ารับอบรมการจัดทาแผนฉุกเฉินป้องกันภัยในสถานศึกษา
2. ร้อยละของผู้เข้ารับอบรมการซ้อมป้องกันภัยในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดทาแผนฉุกเฉินป้องกันภัยในสถานศึกษา
2. ร้อยละของสถานศึกษาขยายผลการซ้อมป้องกันภัยในสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษาจังหวัดเชียงราย มีแผนฉุกเฉินป้องกันภัยในสถานศึกษา และสถานศึกษามีการซ้อม
ป้องกันภัยในสถานศึกษา ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษาเมื่อเกิดภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายจาเนียร ประมวล
2. นายทศพร จันทร์เนตร

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์

*********************************
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1.โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ ทักษะภาษาและทักษะเทคโนโลยี
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เน้นให้มีการปฏิบั ติ
อย่างเป็นระบบและดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติคือสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่
ยึดสภาพปัญหาความต้องการและให้ความสาคัญ กับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยในการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 กาหนดไว้ใน
ข้อ 14(2) ว่า ให้สถานศึกษาจัดทาแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
หน่วยราชการที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ให้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชา
การอย่างหลากหลายตามสภาพบริบทของสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นมี มีทักษะชีวิต ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์จบการศึกษาออกไปสู่สังคมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของจังหวัดเชียงรายและ
ของประเทศชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาการ ทักษะภาษา และทักษะเทคโนโลยี
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการอย่างหลากหลายตามสภาพบริบทของพื้นที่
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนทุกคนทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ทักษะภาษา และทักษะเทคโนโลยี
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับสูงขึ้นร้อยละ 5
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ ทักษะภาษา และทักษะเทคโนโลยี
2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางวิชาการ ทักษะภาษา และทักษะเทคโนโลยี ในการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นและใช้ในการประกอบอาชีพ
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วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียน
ตุลาคม การเรียนรู้ทุกระดับ
พฤศจิกายน 2559
2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษาทั้งในและ พฤศจิกายน 2559ต่างประเทศ
มีนาคม 2560
4 จัดทาเอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
พฤศจิกายน 2559
5 จัดกิจกรรมสาหรับผู้เรียนทักษะด้านวิชาการ ทักษะภาษา และ
มกราคม 2560 ทักษะเทคโนโลยี
กุมภาพันธ์ 2560
6 กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและจัดทาเอกสาร สาหรับ มีนาคม 2560
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และขยายผล
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
1. ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนการเรียนรู้ทุกระดับ ช่วงเวลา
ตุลาคม 2559 ณ เครือข่ายสถานศึกษาของแต่ละอาเภอ
2. เขียนโครงการ ขออนุมัติหลักสูตร และส่งเสริม สนับสนุนการนาหลักสูตรไปสู่การช่วงเวลา
พฤศจิกายน 2559 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
งบประมาณ
จานวน 7,500,000 บาท(เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
รายละเอียดดังนี้ :
1. สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้เรียนด้านวิชาการ ทักษะภาษา และทักษะเทคโนโลยี
2. จัดทาเอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ สาหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดเชียงราย จานวน 700 แห่ง
กิจกรรมดาเนินงาน
งบประมาณ(บาท)
1.1 ค่าเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ จานวน 700 แห่ง ๆ ละ
3,500,000
5,000 บาท รวม
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 150 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
540,000
1.3 1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสาหรับกิจกรรมสาหรับผู้เรียนทักษะด้าน
3,000,000
วิชาการ จานวน 15,000 คน ๆ ละ 100 บาทต่อวัน จานวน 2 วัน
รวม
1.4 กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและจัดทาเอกสาร สาหรับเผยแพร่
200,000
ประชาสัมพันธ์ และขยายผล รวม
1.5 จัดทาเอกสาร สาหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และขยายผล รวม
260,000
รวมงบประมาณ(เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
7,500,000
งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ
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1. ปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยง : การสร้างเครือข่ายสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง : สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนทุกคนทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ทักษะภาษา และ
ทักษะเทคโนโลยี
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับสูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถด้ า นวิ ช าการ ทั ก ษะภาษา และทั ก ษะ
เทคโนโลยี
2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางวิชาการ ทักษะภาษา และทักษะเทคโนโลยี
ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและใช้ในการประกอบอาชีพ

ร้อยละ 90
ร้อยละ 5
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ทักษะภาษา และทักษะเทคโนโลยีกับประเทศเพื่อน
บ้านได้อย่างน้อย 1 ประเทศ
2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางวิชาการ ทักษะภาษา และทักษะเทคโนโลยี เพื่อศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นและใช้ในการประกอบอาชีพได้
หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางพระจิตต์ พลนรัตน์
2. นางพิไลวรรณ์ หารกา

เบอร์โทรศัพท์ 0817968436
เบอร์โทรศัพท์ 0898505455

E-mai
1. prajitpol@hotmail.com
2. plan.cri4@gmail.com
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2.โครงการ

ความเป็นเลิศด้านภาษาจังหวัดเชียงราย

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เน้นให้มีการปฏิบั ติ
อย่างเป็นระบบและดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติคือสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่
ยึดสภาพปัญหาความต้องการและให้ความสาคัญ กับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยในการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 กาหนดไว้ใน
ข้อ 14(2) ว่า ให้สถานศึกษาจัดทาแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
หน่วยราชการ ที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ให้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาการอย่างหลากหลาย ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาส่งผลให้ผเู้ รียนมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
อย่างน้อย 2 ภาษา สามารถประกอบอาชีพโดยสุจริตตามศักยภาพของตนเองและร่วมพัฒนาจังหวัดเชียงราย
และประเทศชาติ
.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา
2. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผู้ เรี ย นมี ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษได้ อ ย่ า มี คุ ณ ภาพและสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ น
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1. ประชุมครูและศึกษานิเทศก์ศูนย์เครือข่ายภาษาทุกศูนย์ภาษา
ตุลาคม 2560 ในจังหวัดเชียงราย
พฤศจิกายน 2560
2. อบรมความรู้ทักษะภาษาสาหรับครูที่จบตรงวุฒิ/ไม่ตรงวุฒิ
พฤศจิกายน 2560อบรม
(ภาษาอังกฤษจีน และภาษาอาเซียน)
มกราคม 2561
เสาร์ อาทิตย์
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่ออาชีพ
พฤศจิกายน 2560 เสาร์ อาทิตย์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีที่
มกราคม 2561 ทันสมัยและนวัตกรรม
กุมภาพันธ์ 2561
5. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
มกราคม-มีนาคม 2561
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ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
1. เขียนโครงการ ขออนุมัติหลักสูตรและการจัดกิจกรรม ช่วงเวลา ตุลาคม 2560 ณ สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. ประชุมครูศูนย์เครือข่ายภาษาทุกระดับ ช่วงเวลา พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ใหญ่ภายในจังหวัด
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรม ใน
สถานศึกษา ระดับ ช่วงเวลา มกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานศึกษาภายในจังหวัด
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่ออาชีพ ผู้เรียนทุกระดับ ช่วงเวลา มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เครือข่ายภาษาศูนย์ใหญ่ภายในจังหวัด
งบประมาณ
จานวน 22,500,000 บาท(ยี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของ
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมดาเนินงาน
งบประมาณ(บาท)
ประชุมครูและศึกษานิเทศก์ ศูนย์เครือข่ายภาษาศูนย์ละ 5 คน จานวน 100 คน
90,000
- ค่าพาหนะ จานวน 100 คน ๆ ละ 500 บาท(50,000 บาท)
- อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจานวน 100 คน ๆ ละ 150 บาท
ต่อวัน 2 วัน(30,000 บาท)
- ค่าเอกสาร จานวน 100 ชุด ๆ ละ 100 บาท(10,000 บาท)
อบรมความรู้ทักษะภาษาสาหรับครูที่จบตรงวุฒิ/ไม่ตรงวุฒิ(ภาษาอังกฤษจีน และ
1,500,000
ภาษาอาเซียน) ผู้เข้าอบรม 300 คน ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 5,000 บาท
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่ออาชีพ ผู้เรียนทุกระดับ จานวน 5,000 คน
3,250,000
- ค่าพาหนะ จานวน 5,000 คน ๆ ละ 200 บาท 2 วัน(2,000,000 บาท)
- อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจานวน 5,000 คน ๆ ละ
100 บาท 2 วัน(1,00,000 บาท)
- ค่าเอกสาร จานวน 5,000 ชุด ๆ ละ 50 บาท(250,000 บาท)
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
17,500,000
นวัตกรรมในสถานศึกษา จานวน 700 แห่ง ๆ ละ 25,000 บาท
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
160,000
รวมงบประมาณ(ยี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
22,500,000
งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยง : ความปลอดภัย ในการเดินทางของผู้เรียนทุกระดับ
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง : สร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ทักษะชีวิตให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาได้รับการประเมินสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 95

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาสาหรับการประกอบอาชีพได้และ
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา
หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางพระจิตต์ พลนรัตน์
2. นางพิไลวรรณ์ หารกา

เบอร์โทรศัพท์ 0817968436
เบอร์โทรศัพท์ 0898505455

E-mai
1. prajitpol@hotmail.com
2. plan.cri4@gmail.com
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หน่วยงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36)
4. โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคนเชียงราย (CHIANG RAI MODEL)
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช
2545 ได้กาเนิดขึ้น ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันสอดคล้องและ
สนับ สนุ นรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการศึกษาประชาชน
ได้แก่ การกาหนดให้ยึดหลักการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 8 ว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สาหรับประชาชนให้
สัง คมมี ส่วนร่วมในการจัดการศึ กษา และการพัฒ นาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็ น ไปอย่างต่อเนื่อ ง
ทางด้านสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ในหมวดที่ 2 มาตรา 10 กาหนดขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิและ
เสรีภาพในการเข้ารับการศึกษา โดยกาหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และกาหนดให้ผู้ปกครองมี
หน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลที่อยู่ ในความดูแลให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความ
พร้อมของครอบครัว นอกจากนั้น ยังก าหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ กับผู้เรียน โดยให้ สถานศึกษา
ดาเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียนโดยให้คานึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียนให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ เพื่อใช้ในการป้องกัน
และการแก้ปัญหาของประชาชน การเรียนรู้เน้นการบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และที่สาคัญอีกประการหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ได้แก่การกาหนดให้มีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ซึ่งเป็นการตอบสนองรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ทักษะในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งหวังให้การศึกษา เป็นปัจจัยหลักอันสาคัญในการพัฒนา
คนให้ มี คุ ณ ภาพ และเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ของการพั ฒ นาประเทศชาติ ใ นทุ ก มิ ติ สิ่ ง ที่ เ ห็ น ชั ด เจนของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้คือการส่ งเสริมสนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนทั้งครอบครัว ชุมชน องค์กรรัฐ เอกชน และ
แหล่ง เรียนรู้ ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วม และช่วยกันจัดและพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างมีคุณ ภาพ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพบริบทของชุมชน
ปัจจุบันวิถีชีวิตและสภาพบริบทของชุมชนหรือสังคมของคนเชียงราย เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ การการจัดการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของในเรื่องเป็นการสืบวัฒนธรรม ประเพณี
ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่มา ทาให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนา และมรดกที่สาคัญซึ่งเป็นความภูมิใจ แสดงถึง
เกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของล้านนา อีกทั้งเป็นเครื่องวัดความเจริญ หรือความเสื่อมของสังคม ซึ่งมีผลต่อ
ความก้าวหน้าของประเทศ เพราะประเทศจะเจริญหรือมีนั้นย่อมขึน้ อยู่กับการพัฒนาของคนในสังคมจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่กล่าวถึงการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น สังคมต้องมี
ดุลภาพ จากการพัฒนาคนในสังคม ปรากฏผลของการพัฒนาได้ดังนี้
1. เป็นสังคมคุณภาพ หมายถึง สังคมไทยต้องพัฒนาคนในสังคมทุกด้าน ทั้งด้านความรู้
ทักษะ มีการดาเนินชีวิตที่ดี โดยยึดหลักความพอเพียง ความพอดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยคนไทยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตให้เป็นคน
คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น เป็นผู้มีเหตุผล ร่วมใจกันพัฒนาภูมิปัญญาไทย ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นด้วย
3. เป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน โดยต้องปลูกฝังให้คนไทยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีค่านิยมที่ถูกต้อง พึ่งพาอาศัยกัน มีความรู้รัก รู้สามัคคี ภูมิใจในความเป็นไทย รักษาสถาบันที่สาคัญของ
สังคมไทยสืบไป
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ด้วยเหตุดังกล่าวเบื้องต้น การสืบทอดวัฒนธรรมไทย จึงเป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญต่อการ
พัฒนาคนและสังคมไทยอยู่หลายประการดังนี้
1. ทาให้มองเห็นวิถีความเป็นไทย ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านศาสนา สังคม วัฒนธรรม การ
ปกครอง ที่สั่งสมสืบทอดกันมา
2. ทาให้คนไทยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ รู้จักรักษาระเบียบวินัย มีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์รู้จักพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างในการปลูกจิตสานึกที่ดีงาม เหมาะสมกับสภาพของ
สังคมไทยสืบไป
3. ทาให้คนไทยทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่
ดีงาม นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชาติ เป็นที่รู้จักของชาวโลก
4. ทาให้เกิดการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึง่ ซึง่ นับว่าเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์
ไทย เพื่อให้คงอยู่ในสังคมสืบไป
ด้วยเหตุดังกล่าวเบื้องต้น การสืบทอดวัฒนธรรมไทย จึงเป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญต่อการ
พัฒนาคนและสังคมไทยอยู่หลายประการดังนี้
1. ทาให้มองเห็นวิถีความเป็นไทย ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านศาสนา สังคม วัฒนธรรม
การปกครอง ที่สั่งสมสืบทอดกันมา
2. ทาให้คนไทยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ รู้จักรักษาระเบียบวินัย มีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รู้จักพัฒนาตนเอง ซึง่ เป็นการเสริมสร้างในการปลูกจิตสานึกที่ดีงาม
เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยสืบไป
3. ทาให้คนไทยทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบทเกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ส่งเสริมขนบ
ธรรมเนียมที่ดีงาม นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชาติ เป็นที่รู้จักของชาวโลก
4. ทาให้เกิดการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งซึง่ นับว่าเป็นการสืบทอด
เอกลักษณ์ไทย เพื่อให้คงอยู่ในสังคมสืบไป
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทาโครงการ การศึกษา
เพื่อพัฒนาคนเชียงราย (CHIANG RAI MODEL) ขึ้น เพื่อเป็นให้ประชาชนคนเชียงรายมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมล้านนา
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนของจังหวัดเชียงรายบนพื้นฐานวัฒนธรรม
ล้านนา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. มีกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมของคนในจังหวัดเชียงรายบนพื้นฐานวัฒนธรรมล้านนา
2. โรงเรียนนาร่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนเชียงราย (CHIANG RAI MODEL) ระดับละ 1
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
มีต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาคนเชียงราย ให้เป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์ที่
เหมาะสม อันได้แก่ (CHIANGRAI Model)
1) Constant ซื่อสัตย์ มั่นคง
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2)
3)
4)
5)
6)
๗)
8)
9)

Healthy ความสมบูรณ์ของร่างกาย
Industry ขยันขันแข็ง, ความขยันหมั่นเพียร, อุตส่าห์พยายาม
Affinity คนที่น่าดึงดูด คนที่น่ารัก, คนที่น่าสนใจ
Natural โดยธรรมชาติ
Good-natured มีเมตตา ใจดี
Respect เคารพ นับถือ นอบน้อม
Absolutely พึ่งพาตนเองได้
Innovation นวัตกรรม การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, การปรับปรุงใหม่

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมชี้แจงแนวคิดผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ CHIANGRAI Model
2. แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อจัดทากระบวนการเรียนรู้ CHIANGRAI Model
3. นาไปกระบวนการเรียนรู้ CHIANGRAI Model ทดลองใช้ในโรงเรียนนา
ร่องระดับละ 1 โรงเรียน
4. ติดตาม ช่ว ยเหลือ (Coaching) ประเมิน ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้
CHIANGRAI Model
5. ปรับปรุงแก้ไข พัฒนากระบวนการเรียนรู้ CHIANGRAI Model
6. ประเมิน ผลและรายงานผลการจัด ท ากระบวนการเรีย นรู้ CHIANGRAI
Model

ระยะเวลา
ต.ค.- พ.ย.60
มี.ค.- เม.ย.60
พ.ค.- ต.ค.61
พ.ค.-มิ.ย.61
ก.ย.-ต.ค. 61
ธ.ค. 61

หมายเหตุ
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ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2562 เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 รายละเอียดตามกิจกรรมดังนี้
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
สถานที่
หมายเหตุ
ดาเนินการ
1. ประชุมชี้แจงแนวคิดผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
ต.ค.- พ.ย.60
โรงแรม
CHIANGRAI Model
2. แต่ ง ตั้ ง คณะท างาน เพื่ อ จั ด ท ากระบวนการเรี ย นรู้ มี.ค.- เม.ย.60
โรงแรม
CHIANGRAI Model จัดทากระบวนการเรียนรู้
3. น าไปก ระบวน ก ารเรี ย น รู้ CHIANGRAI Model พ.ค.- ต.ค.61 สถานศึกษาที่
ทดลองใช้ในโรงเรียนนาร่องระดับละ 1 โรงเรียน
จัดการเรียนฯ
4. ติ ด ตาม ช่ ว ยเหลื อ (Coaching) ประเมิ น ผลการจั ด พ.ค.-มิ.ย.61 สถานศึกษาที่
กระบวนการเรียนรู้ CHIANGRAI Model
จัดการเรียนฯ
5. ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไข พั ฒ น าก ร ะ บ ว น ก า ร เรี ย น รู้ ก.ย.-ต.ค. 61
โรงแรม
CHIANGRAI Model
6. ประเมิ น ผลและรายงานผลการจั ด ท ากระบวนการ
ธ.ค. 61
โรงแรม
เรียนรู้ CHIANGRAI Model
งบประมาณ
จานวน 300,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
รายละเอียดดังนี้ :
1) ค่าสมนาคุณวิทยากร จานวน 6 ชั่วโมง 3 วัน
เป็นเงิน 7,200 บาท
2) ค่าอาหารกลางวัน จานวน 60 คน 3 มื้อ ๆ ละ 200 บาท
เป็นเงิน 36,000 บาท
3) ค่าอาหารเย็น จานวน 60 คน 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาท
เป็นเงิน 12,000 บาท
4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 60 คน 6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท
5) ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 10 คน จานวน 5 วัน ๆ ละ 240 บาท
เป็นเงิน 12,000 บาท
6) ค่าเช่าที่พัก จานวน 70 คน จานวน 1 คืน ๆ ละ 500 บาท
เป็นเงิน 35,000 บาท
7) ค่าพาหนะ จานวน 60 คน
เป็นเงิน 24,000 บาท
8) ค่าวัสดุ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เป็นเงิน 45,200 บาท
9) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
เป็นเงิน 16,000 บาท
แหล่งงบประมาณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ 2561
อาจไม่สามารถทาได้ทันตามกาหนดการ เนื่องจากเป็นห้วงเวลาที่โรงเรียนนาร่องดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนและทดสอบในภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นปีงบประมาณ 2561 คาบเกี่ยวกับปีงบประมาณ 2561 และยังอยู่
ในปีการศึกษา 2561 ผู้เรียนยังไม่เรียนครบตามหลักสูตร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. จัดทาโครงการฯ ต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป จนครบหลักสูตร
2. ประเมิ น ผลการจั ด การเรีย นรู้ต ามมาตรฐานการเรี ย นในแต่ ล ะปี การศึ ก ษา และประเมิ น
คุณภาพเมื่อผู้เรียนได้เข้าเรียนครบและจบตามหลักสูตรฯ
หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36)
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางสาวอรัญญา แยงเจริญ เบอร์โทรศัพท์ 08 6911 1400
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หน่วยงาน

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

5. โครงการ

ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามและการกาหนดคุณลักษณะของเด็กและยาวชนจังหวัดเชียงราย

หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้
ในมาตราที่ 23, 24 และ 26 เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สรุปได้ว่า ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้และคุณธรรม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาไทย ทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิต
อย่างมีความสุข โดยต้องผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้น ให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา และให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน
โดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการ
ทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
ดังนั้ น กระทรวงศึกษาธิก ารจึงมีนโยบายปฏิ รูปการศึกษา โดยยึดคุณ ธรรมนาความรู้ มุ่ง มั่น ขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยคานึงถึงการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในคุณค่าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาทุกระดับปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึกรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ความเป็นไทยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จัก
การใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน
มีจิตสานึกรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ความเป็นไทย

93
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ประเพณีล้านนาและการจัดการเรียนการสอนตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
5. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ

พฤศจิกายน 2560มกราคม 2561
มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม-มีนาคม 2561

ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
1. เขียนโครงการ ขออนุมัติหลักสูตรและการจัดกิจกรรม ช่วงเวลา ตุลาคม 2560 ณ สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ช่วงเวลา มกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์แหล่ง
เรียนรู้
งบประมาณ
จานวน 3,500,000 บาท(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมดาเนินงาน
งบประมาณ(บาท)
. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ผู้เรียนทุกระดับ จานวน 5,000 คน
3,250,000
- ค่าพาหนะ จานวน 5,000 คน ๆ ละ 200 บาท 1 วัน(2,000,000 บาท)
- อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจานวน 5,000 คน ๆ ละ
100 บาท 2 วัน(1,00,000 บาท)
- ค่าเอกสาร จานวน 5,000 ชุด ๆ ละ 50 บาท(250,000 บาท)
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
250,000
รวมงบประมาณ(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
3,500,000
งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยง : ความปลอดภัย ในการเดินทางของผู้เรียนทุกระดับ
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง : สร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ทักษะชีวิตให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาทุกระดับ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็ น
คุ ณ ค่ าของทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ฝึ ก การอยู่ ร่ วมกั บ ผู้ อื่ น อย่ า งเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ แ ละ
แ บ่ ง ปั น มี จิ ต ส า นึ ก รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ เห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ความเป็นไทยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึกรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ความเป็นไทย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จัก
การใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน
มีจิตสานึกรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ความเป็นไทย
หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางพระจิตต์ พลนรัตน์
2. นางพิไลวรรณ์ หารกา

เบอร์โทรศัพท์ 0817968436
เบอร์โทรศัพท์ 0898505455

E-mai
1. prajitpol@hotmail.com
2. plan.cri4@gmail.com
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทํา
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หนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36)
1.โครงการ พานองทองโลกอาชีพ
หลักการและเหตุผล
การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศและไดรับการคาดหวังใหทําหนาที่ตาง ๆ ที่เปน
รากฐานสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย เป น ส ว นช วยในการเพิ่ ม ความเท า เที ย มในสั ง คม และเป น
จุดเริ่มตนของการสรางอาชีพ ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและความ เจริญรุงเรืองของ
ประเทศ แตในสภาวการณ ปจจุบัน ทั่ วโลกกําลัง เผชิญ กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒ นธรรม การเมือง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนา สงผลใหวิถีชีวิตของ
คนที่แตกตางกันมีความแตกตางกันมากขึ้น ผูคนจํานวนมาก หลากหลายเชื้อชาติ ยายขามประเทศ ขามภาษา
และขามวัฒนธรรม มาอาศัยอยูรวมกันและทํางานรวมกัน กอใหเกิดเปนสังคม พหุวัฒนธรรม โลกการทํางาน
ปรับเปลี่ยนจากการทํางานที่ใชบุคคลที่มีองคความรูเดียวกัน ทักษะเดียวกัน และทํางานในสายงานเดียวกัน
จําเปนตองปรับตัวใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลง โดยตองจัดการศึกษาใหทันกับ สถานการณโลก ที่เต็ม ไปดวย
ความรูและขอมูลที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งตองวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน ของประเทศใหกาวทันตอกระแส
อาชีพในปจจุบัน และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูประชาคม
อาเซี ยน ซึ่ ง ในกลุม ประเทศอาเซี ยน มี จุ ดมุ ง หมายสํ าคั ญ รว มกัน ในการยกระดั บ การแข ง ขั น ของภู มิ ภ าค
การรวมแบงปนทรัพยากรทางการศึกษาระหวางกัน นําไปสูการสงเสริมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมเปน
ตลาดและฐานการผลิ ต เดี ย วกั น (single market) เพื่ อ รองรั บ การปรั บ ตั ว การเคลื่ อ นย า ยสิ น ค า บริ ก าร
การลงทุน และแรงงานเสรี โดยเฉพาะการพัฒ นามาตรฐานทางการศึกษารวมกันของสถาบัน การศึกษาใน
ภูมิ ภ าค และการรั บรองระบบเทีย บหน วยกิ ต ระหว างกั น จะนํ าไปสู การขยายโอกาสทางการศึก ษาของ
บุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงมี ความจําเปนที่จะตองพัฒนากําลังคนใหเปนมาตรฐานเทียบกับ
อาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความ พรอมประชากรวัยเรียนใหมีทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งหมายความวา เรียนรูเพื่อใหไดวิชาแกนและแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองใหไดทั้งสาระวิชา
และไดทักษะ 3 ดาน คือ ทักษะการเรียนรู และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อความสําเร็จทั้งดาน การทํางานและการดําเนินชีวิต
กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาจะตองพัฒนากําลังคนใหมีขีดความสามารถ
และศั กยภาพในการแขง ขั น บนเวที โลกจึง ไดมี แผนการปฏิ รูป การศึก ษาทั้ง ระบบ (พ.ศ. 2558 – 2564)
มี แ ผนการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ นโยบายของชาติ
(พ.ศ. 2557) ที่ใหความสําคัญ ในการพัฒ นาคนอยางยั่ง ยืน และจากแนวโนมการปฏิรูปการศึกษาในหลาย
ประเทศ ไดใหความสําคัญ อยางมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความชํานาญในการปฏิบัติมากยิ่งกวาเนื้อหา
(Content) ซึ่ง องคก ารยูเนสโกไดแ นะนํ าวา ผูเรีย นควรมี ทัก ษะที่ครอบคลุม 3 กลุม ได แก ทัก ษะพื้ น ฐาน
คือ ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อานออก เขียนได คิดเลขเปน ทักษะเพื่อทํางาน คือ ทักษะพื้นฐาน
ในการทํางานของทุกอาชีพ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะหการคิดสรางสรรค การทํางานเปน
ทีม และการสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องตนของอาชีพที่สนใจ และตามนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
นอกจากนี้ยังไดตระหนักถึงความสําคัญและเตรียมความพรอมดานวิชาชีพใหผูเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา
จนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหผูเรียนในแตละระดับการศึกษามองเห็นภาพงานอาชีพตาง ๆ โดยมุงเนน
ให ผูเรี ยนรูจัก ตนเอง สํารวจความ สนใจ ความถนั ด และมองเห็ น เสน ทางชีวิต ในอนาคต เพื่ อวางแผนใน
การศึกษาตอ หรือเขาสูตลาดแรงงาน ไดอยางมีคุณภาพ และไดรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและศักยภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานดานทักษะฝมือ ดานรางกาย
และจิตใจ ดานลักษณะนิสัยในการ ทํางาน (ขยัน อดทน กระตือรือรน ซื่อสัตย และรับผิดชอบ) ใหสามารถ
กาวสูโลกแหงการทํางาน หรือศึกษาตอได ดังนั้นเพื่อใหการจัดการศึกษาตามเจตนารมณดังกลาวบรรลุตาม
วัตถุประสงคและดําเนินไปในทิศทางที่กําหนด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงไดจัดทําโครงการ
พานองทองโลกอาชีพ ขึ้น
วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและศักยภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานดานทักษะ
ฝมือ ดานรางกายและจิตใจ ดานลักษณะนิสัยในการ ทํางาน (ขยัน อดทน กระตือรือรน ซื่อสัตย และ
รับผิดชอบ) ใหสามารถกาวสูโลกแหงการทํางาน หรือศึกษาตอได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และหาความรูเพิ่มเติม
จากสิ่งที่พบเห็นดวยการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมทําใหไดประสบการณตรงจากทองโลกอาชีพ และสามารถวางตัว
เหมาะสมเมื่ออยูนอกสถานที่ พัฒนาตนเองทันตอเหตุการณในปจจุบัน และอนาคต
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สนใจเขาเรียนตอสายอาชีพไดรับการทองโลกอาชีพ จํานวน
300 คน แยกตามสังกัด ดังนี้
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จํานวน 100 คน
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 50 คน
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 50 คน
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 50 คน
5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และหาความรูเพิ่มเติมจากสิ่งที่พบ
เห็น ดวยการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมทําใหไดประสบการณตรงจากทองโลกอาชีพ และสามารถวางตัวเหมาะสม
เมื่ออยูนอกสถานที่ พัฒนาตนเองทันตอเหตุการณในปจจุบันและอนาคต ใหสามารถกาวสูโลกแหงการทํางาน
หรือศึกษาตอได
วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ผูอํานวยการฯ จัดประชุมมอบนโยบาย แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝายขับเคลื่อนนโยบาย และฝายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2. ประชุมสรางความเขาใจกับผูบริหาร บุคลากรที่เกี่ยวของ
3. จัดทําแผนปฏิบัติการ และแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนตนแบบการพัฒนา
4. คัดเลือกโรงเรียนตนแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา/
การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ระยะเวลา

หมายเหตุ
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5. ประสานความรวมมือจัดการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน สถานประกอบการรวมกับ
สถานศึกษา อยางหลากหลาย เชน หลักสูตรอาชีพระยะสั้น , โครงการหา
รายไดระหวางเรียน, จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ใน
โรงเรียน
6. คัดเลือกนักเรียนศึกษาดูงานสถานประกอบการ (เตรียมความพรอม
นักเรียนสูงานอาชีพ)
7. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการฯ
8. คนหาผลการปฏิบัติงานที่ดี และนําเสนอใหเปนตัวอยาง จัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ตุลาคม 2560- กันยายน 2561
งบประมาณ
จํานวน 900,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดคาใชจายของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561)
รายละเอียดดังนี้ :
แหลงงบประมาณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สนใจเขาเรียนตอสายอาชีพ
ไดรับการทองโลกอาชีพ จํานวน 300 คน

คาเปาหมาย
รอยละ 95

เชิงคุณภาพ
ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และ รอยละ 80
หาความรูเพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็นดวยการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมทําให
ไดประสบการณตรงจากทองโลกอาชีพ และสามารถวางตัวเหมาะสม
เมื่ออยูนอกสถานที่ พัฒนาตนเองทันตอเหตุการณในปจจุบันและ
อนาคต ใหสามารถกาวสูโลกแหงการทํางาน หรือศึกษาตอได
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเรียนมีทักษะและศักยภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานดานทักษะฝมือ ดาน
รางกายและจิตใจ ดานลักษณะนิสัยในการ ทํางาน (ขยัน อดทน กระตือรือรน ซื่อสัตย และรับผิดชอบ) ให
สามารถกาวสูโลกแหงการทํางาน หรือศึกษาตอได
2. ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และหาความรูเพิ่มเติมจากสิ่งที่พบ
เห็นดวยการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมทําใหไดประสบการณตรงจากทองโลกอาชีพ และสามารถวางตัวเหมาะสม
เมื่ออยูนอกสถานที่ พัฒนาตนเองทันตอเหตุการณในปจจุบัน และอนาคต
3. มีแนวทางผลการปฏิบัติงานที่ดี และนําเสนอใหเปนตัวอยางใหแกสถานศึกษาอื่นไดอยางเหมาะสม
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ผูรับผิดชอบ/เบอรโทรศัพท
1. นางสาวอรัญญา แยงเจริญ

เบอรโทรศัพท 08 6911 1400
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หนวยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2.โครงการ
กลยุทธ

การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
กลยุทธ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษามัธยมศึกษา
กลยุทธท่ี 2 การเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน
ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลุมรับผิดชอบโครงการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
..............................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู เพื่ อให ผูเรียนไดรับการศึก ษาและการเรียนรูตลอดชี วิต อยางมีคุณ ภาพมาตรฐานและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง ขึ้น ไดรับการพั ฒ นาทักษะและพัฒ นาการเหมาะสมตามวัยสามารถแสวงหา
ความรูไดสอดคลองกับบริบ ทปจจุบัน ให มีความรูความเขาใจในประวัติศาสตรไทย มีคานิยมที่ถูกตองตาม
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีภูมิคุมกันปลอดภัยตอยาเสพติดการดําเนินการไปสูการปฏิบัติจะมี
การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามหลักการ
เข า ใจ เข าถึ ง และพั ฒ นา มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นรูที่ ใช บ ริ บ ทสภาพแวดล อ มของท อ งถิ่ น เป น
สถานการณกระตุนสรางแรงบันดาลใจบูรณาการสิ่งที่เปนประเด็นอยากรูไปสูมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรรายวิชา จัดหน วยการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูบูรณาการแบบพหุวิท ยาการที่ใช STEM
Education ในการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีพัฒ นาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (CEFR) ในทุกหลักสูตรภายใตบริบทไทย ที่มีรูปแบบการเรียนรู
เพื่ อการใชงานจริง ตลอดจนกระตุน ใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญ ของภาษาอังกฤษ มีการบูรณาการ
ความรูควบคูการพัฒ นาทักษะชีวิต การพัฒ นาสังคม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนา
ทักษะและสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหที่สอนใหเด็กใชหลักเหตุผลใน
การตัดสินใจมากกวาความรูสึกตามกระแสสังคม จัดกระบวนการเรียนรูที่กอใหเกิดคานิยมที่พึงประสงค สราง
อุดมการณรักชาติ ศาสน กษัตริย มีคุณธรรม จริยธรรม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปฏิเสธยาเสพติด การทุจริต
คอรัปชั่น และมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต การทํางาน และการอยูรวมกันอยางสันติสุข มีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง และเนนใหเกดความสมดุล เชิงคุณภาพของผูเรียนรายบุคคล สงเสริม
สนับสนุ น ให ทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษานําองคความรูทรัพ ยากรและภูมิป ญ ญาใน
ทองถิ่น ตลอดจนแหลงเรียนรูประยุกตใชประโยชนในการจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใช STEM Education ในการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่ อยกระดับการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และพัฒ นากระบวนการคิดวิเคราะหที่ยึดหลักเหตุผลในการ
ตัดสินใจมากกวาความรูสึกตามกระแสสังคม
2. เพื่อพัฒ นาทักษะและสมรรถนะทางสาขาวิชาชี และสง เสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนในสัง คมมี
สวนรวมในการจัดการศึกษานําองคความรู ทรัพยากรและภูมิปญญาในทองถิ่น ตลอดจนแหลงเรียนรูประยุกต
ใชประโยชนในการจัดการศึกษา

101
3. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูที่กอใหเกิดคานิยมที่พึงประสงค สรางอุดมการณรักชาติ ศาสน กษัตริย
มีคุณธรรม จริยธรรม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปฏิเสธยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น และมีทักษะพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต การทํางานและการอยูรวมกันอยางสันติสุข
3. กิจกรรมการดําเนินงาน
1. พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนากระบวนการเรียนรูร ูปแบบบูรณาการแบบพหุวิทยาการของโรงเรียนในสังกัด
3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกิดสมดุลเชิงคุณภาพและสรางแรงบันดาลใจสรางนวัตกรรมผลงานของ
ผูเรียน
4. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
5. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2561
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรมดําเนินงาน

ระยะเวลา

โรงเรียนใชเครื่องมือวัดความสนใจ และประเมินบุคลิกภาพดานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ธันวาคม
และปที่ 3 เพื่อใชเปนขอมูลการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปที่ 3
และปที่ 4
-โรงเรียนจัดทําโปรแกรมการเรียนใหสอดคลองกับความตองการอัตรากําลังแรงงานของจังหวัด

มีนาคม – พฤษภาคม

และความตองการของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และปที่ 3 เปนหลักสูตรสมรรถนะอาชีพ
ระยะสั้น และในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนหลักสูตรทวิศึกษา และหลักสูตรเตรียมพื้นฐานความถนัด
ในสาขาวิชาชีพเพื่อเรียนตออุดมศึกษา

-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํารวจและรายงานผลการจัดโปรแกรมการเรียน จํานวนนักเรียน
มีนาคม – พฤษภาคม
ประเภทและสาขาวิชาชีพของสถานบันการศึกษาที่ทําความรวมมือ ความตองการหองปฏิบัติการและ
หองฝกทักษะและประสบการณ ตลอดจนครุภัณฑประจําหองของหลักสูตสมรรถนะอาชีพระยะสั้น
หลักสูตรทวิศึกษา และหลักสูตรเตรียมความถนัดทางสาขาวิชาชีพในการเรียนตออุดมศึกษาเพื่อเตรียม
ตั้งงบประมาณ
-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกและสงรายชื่อผูบริหารและครูในโรงเรียนที่ชนะการประกวด
มีนาคม – พฤษภาคม
ผลงานการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ โรงเรียนละไมเกิน 3
คน เขารับการพัฒนาเพื่อเปนคณะทํางานและเปนวิทยากรขยายผล
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-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการ
เรียนรูในปการศึกษา 2561 ระยะเวลาอบรม 3 วัน

มีนาคม - เมษายน

โรงเรียนประเมินตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา
ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ รายงานตอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อวิเคราะหอุปสรรค และจุดออนที่เปนสาเหตุของการพัฒนาใหได
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

มีนาคม - พฤษภาคม

โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทําตามแนว
ทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ตามประเด็นสาเหตุ
อุปสรรค และจุดออนที่คนพบจากการประเมินตนเอง สงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมษายน

-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะหผลการประเมินตนเองของโรงเรียนจัดและจําแนกโรงเรียน
ที่พัฒนามาตรฐานคุณภาพ เปน 3 กลุม คือกลุมไมผานเกณฑคุณภาพ กลุมผานเกณฑคุณภาพปกติ
กลุมผานเกณฑคุณภาพดี

มิถุนายน – สิงหาคม

-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนการสนับสนุน สงเสริม และนิเทศชวยเหลือโรงเรียนทัง 3 กลุม
และรายงานผลการวิเคราะหขอมูลของโรงเรียนพรอมแผนการสนับสนุน สงเสริมและนิเทศชวยเหลือ
โรงเรียนทั้ง 3 กลุมตอ สพฐ.
-โรงเรียนดําเนินการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทําตาม
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ

มิถุนายน – กันยายน

-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการสนับสนุน สงเสริม และนิเทศชวยเหลือโรงเรียนทั้ง 3 กลุม

7. งบประมาณโครงการ
งบประมาณ
จํานวน .......1,120,800.. บาท (ตามตารางรายละเอียดคาใชจายของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนใชเครื่องมือวัดความสนใจ และประเมินบุคลิกภาพดานอาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่1 และปที่ 3 เพื่อใชเปนขอมูลการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 ปที่ 3 งบประมาณโรงเรียนละ 5,000 จํานวน....50....โรงเรียน รวมงบประมาณ...250,000.........บาท
กิจกรรมที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมความพรอมใน
การจัดการเรียนรูในปการศึกษา 2561 โรงเรียนละ 5 คน จํานวน....250...คน ระยะเวลาอบรม 3
- คาอาหารกลางวัน/เย็น250 คน x 4 มื้อ x 200 บาท
เปนเงิน 200,0๐๐.- บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 250 คน x 6 มื้อ x 50 บาท เปนเงิน
75,000.- บาท
-คาที่พัก 250 คน x 2 คืน x 600 บาท
เปนเงิน 300,๐๐๐.- บาท
-คาตอบแทนวิทยาคม
เปนเงิน
10,8๐๐.- บาท
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- คาวัสดุสํานักงาน
- คาเอกสาร

เปนเงิน
เปนเงิน
รวมเปนเงิน

10,000.- บาท
25,0๐๐.- บาท
620,800.- บาท

กิจกรรมที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนการสนับสนุน สงเสริม และนิเทศชวยเหลือโรงเรียนทัง 3
กลุม และรายงานผลการวิเคราะหขอมูลของโรงเรียนพรอมแผนการสนับสนุน สงเสริมและนิเทศชวยเหลือสถานศึกษา
จํานวน งบประมาณโรงเรียนละ 5,000 จํานวน......50......โรงเรียน รวมงบประมาณ.....
250,000..............บาท

8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ประเด็นความเสี่ยง
- ความไมแนนอนของนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด อาจ
ทําใหประเด็นการพัฒนาที่กําหนดไวในโครงการไมตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- จัดใหมีการประสานและทบทวนประเด็นการพัฒนารวมกับหนวยงานตนสังกัด/สถานศึกษาใน
พื้นที่ที่เปนกลุมเปาหมาย
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
-นักเรียน ครู และผูบริหารมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดแก กลุมทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม กลุมทักษะชิวิตและทักษะงาน และกลุมความเทาทันสื่อ เทคโนโลยี และประเมินสารสนเทศ
-นักเรียนมีเสนทางการศึกษาสูการประกอบอาชีพในอนาคต (Career Path) ตามความสนใจ
บุคลิกภาพ และความถนัด ตามประเภท และกลุมสาขาวิชาชีพ
-ครูเปลี่ยนบทบาทเปน Facilitator Motivation Inspiration Coaching ตามกระบวนการ Active
Learning
-สถานศึกษาจัดหลักสูตรสนองความตองการผลิตพัฒนากําลังแรงงานในการพัฒนาประเทศ ตรงความ
ตองการของสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระในทองถิ่นระดับอําเภอและจังหวัด
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

104

ผูรับผิดชอบ/เบอรโทรศัพท
1. นางบุษกร เชื้อสีดา
2. นางสาวอรัญญา แยงเจริญ

.เบอรโทรศัพท 0817960767
.เบอรโทรศัพท 0869111400

E-mai
1. eadarunya@hotmail.com .....****************************
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หนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

3. โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทําสําหรับผูดอยโอกาส
หลักการและเหตุผล
ตามที่ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี ตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและ
การสรางโอกาสการเขาถึงบริหารภาครัฐ ในสวนที่เกี่ยวของกับผูดอยโอกาส ในระยะเฉพาะหนาจะเรงสราง
โอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูเขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรีและผูดอยโอกาส
และ
ในระยะตอไปจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่ อ สร างสรรค และ ไม ก อ ภาระต อ สัง คมในอนาคต ประกอบกั บ จั ง หวั ด เชี ย งราย ได กํ าหนด
ยุทธศาสตรการพัฒ นาพัฒ นาจังหวัดที่สนองตอการพัฒ นาประเทศ ในดานการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยและ
คุณภาพชีวิต ที่จะพัฒนาใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
จากสภาพขอมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย ในดานการพัฒนาผูดอยโอกาส พบวา ในดานการพัฒนา
อาชีพเพื่อการมีงาน
การพัฒนาอาชีพใหแก เด็กและเยาวชน ในระดับการศึกษาภาคบังคับที่ดอยโอกาส
เมื่อจบการศึกษาไปแลวและไมศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นออกไปประกอบอาชีพ นักเรียนกลุมดังกลาวไมไดรับ
การพัฒนา การเตรียมความพรอมดานอาชีพ สงผลใหเปนแรงงานที่ไรฝมือไมสามารถสรางอาชีพ หรือทํางานที่
มีคุณ ภาพได ทําใหไ มสามารถดํารงชีวิตอยูในสัง คมอยางอยูเย็น เปนสุข และการจัดการศึกษาเพื่ อมีง านทํ า
สนองตอนโยบายของรัฐบาล ในการแกปญหาแกเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส จึงมีความจําเปนเรงดวน ใ น
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําใหแก เยาวชนผูดอยโอกาส ทั้งในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และ
นักศึกษานอกระบบของสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
ดังนั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงไดจัดทําโครงการพัฒ นาการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
สําหรับผูดอยโอกาส ขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาอาชีพแกเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ดอยโอกาส
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
พัฒนาอาชีพสําหรับเด็ก เยาวชน และประชานดอยโอกาส จํานวน 5,400 คน
เชิงคุณภาพ
เด็ก เยาวชน และประชานดอยโอกาส ไดรับการพัฒนาอาชีพ และเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ
ตามความตองการของตนเอง
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วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทํางาน และพัฒนาฐานขอมูลดานอาชีพ
พฤศจิกายน 2560
จังหวัดเชียงราย
2 พัฒ นาอาชีพ สําหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชนดอยโอกาส จังหวัด ธันวาคม 2560เชียงราย
กุมภาพันธ 2561
3 รายงานผลพัฒนาอาชีพสําหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชนดอยโอกาส กุมภาพันธ 2561
จังหวัดเชียงราย ให กศจ.
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
1) จัดประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทํางาน และพัฒนาฐานขอมูลดานอาชีพจังหวัดเชียงราย
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ชวงเวลา พฤศจิกายน 2560
2) พัฒนาอาชีพสําหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชนดอยโอกาส จังหวัดเชียงราย ณ สถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สํานักงาน กศน.อําเภอ และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ชวงเวลา ธันวาคม 2560-กุมภาพันธ
2561
งบประมาณ
จํานวน 6,010,000 บาท (หกลานหนึ่งหมื่นบาทถวน)
(ตามตารางรายละเอียดคาใชจายของโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561)
รายละเอียด ดังนี้ :
1. จัดประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทํางาน และพัฒนาฐานขอมูลดานอาชีพจังหวัดเชียงราย
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จํานวน 100 คน จํานวน 1 วัน
1.1 คาพาหนะเหมาจายผูเขารวมประชุมไป – กลับ 1 ครั้ง ๆ ละ 200 บาท
20,000 บาท
ตอคน จํานวน 100 คน
1.2 คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาท ตอคน จํานวน 100 คน
20,000 บาท
1.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จํานวน 100 คน
10,000 บาท
1.4 คาพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เหมาจาย
50,000 บาท
1.5 คาจัดเอกสารขอมูลสารสนเทศดานการอาชีพจังหวัดเชียงราย
10,000 บาท
รวมงบประมาณ
110,000 บาท
2) พัฒนาอาชีพสําหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชนดอยโอกาส จังหวัดเชียงราย จํานวน 5,400
คน ระยะเวลา 3 วัน
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2.1 คาพัฒนาอาชีพสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนดอยโอกาส จังหวัด
เชียงราย 18 อําเภอๆละ 300 คน ๆละ 1,000 บาท
2.2 คาจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพสําหรับ นักเรียน เยาวชน และประชาชนสู
อาชีพ จํานวน 5 เขตพื้นที่การศึกษา ๆละ 100,000 บาท
รวมงบประมาณ
ขอถัวจายทุกรายการ

5,400,000 บาท
500,000 บาท
5,900,000 บาท

การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
1. ปจจัยเสี่ยงความเสี่ยง : การพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานของจังหวัดเชียงราย ดําเนินการจาก
จากหลายภาคสวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา สถานที่ และผูเขารับการพัฒนา สงผลตอความสําเร็จการ
ดําเนินงาน
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ประสานความรวมมือของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กับ
หนวยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
1. รอยละของผูเขาประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทํางาน และพัฒนาฐานขอมูลดาน
อาชีพจังหวัดเชียงราย
2. รอยละของผูเขารับพัฒนาอาชีพสําหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชนดอยโอกาส
จังหวัดเชียงราย
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจตอฐานขอมูลดานอาชีพจังหวัดเชียงราย
2. ความพึงพอใจของผูเขารับพัฒนาอาชีพสําหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชน
ดอยโอกาส จังหวัดเชียงราย

คาเปาหมาย
รอยละ 95
รอยละ 95
รอยละ 90
รอยละ 80

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนดอยโอกาส จังหวัดเชียงราย ไดรับพัฒนาอาชีพสําหรับการมีงานทํา สง
ทําใหมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ และสามารถประกอบอาชีพที่สุจริต ทําใหครอบครัวอยูในสังคมอยางมี
ความสุข
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผูรับผิดชอบ/เบอรโทรศัพท
1. นายสมจิต สมอ
เบอรโทรศัพท 091-07196154
E-mail 1. jitcred@gmail.com
หนวยงาน โรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
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4. โครงการ สงเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับนักเรียนพิการ
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 หมวดที่ 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ระบุวา การจัดการศึกษา ตองจัดให
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณสังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม
สามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความ
พิการโดยไมเสียคาใชจาย และบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น สวน
มาตรา 22 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 วรรค 6 จัดการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
ตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ) ไดกําหนดนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และไดกําหนดจุดเนนนโยบาย 6 ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธที่ 2 ขอ 1.3 ระบุวา สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งใน
รูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเปนเลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และรูปแบบการศึกษา
ทางเลือกใหเหมาะกับความตองการจําเปนของผูเรียนแตละบุคคล และมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีความ
เชื่อมโยงระหวางรูปแบบตางๆ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไดกําหนดจุดเนนใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจุดเนนดานผูเรียนไดระบุวา คนพิการและผูดอยโอกาสในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนาและสงเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทํา
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนพิการ ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหผูเรียนไดรับโอกาส ในการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพ จึงไดจัดทํา
โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับผูเรียนพิการ โดยเนนการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน
พิการไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ทั่วถึงและมีคุณภาพ จัดกิจกรรมสรางตระหนักรูในอาชีพ รูจักงาน เห็น
คุณคาของการทํางาน ปรับตัวกับอาชีพ เรียนรูการฝกงานในสถานศึกษาเพื่อนําไปสูการทํางานในสถานการณ
จริง และเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพสุจริตของผูเรียน และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขเมื่อจบ
การศึกษา
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วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา ใหนักเรียน มีความตระหนักรูในอาชีพ
การคนหาอาชีพ เตรียมตัวดานอาชีพ และปรับตัวกับอาชีพ เรียนรูการฝกงานในสถานศึกษาเพื่อนําไปสูการ
ทํางานในสถานการณจริง
2. เพื่ อ เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ค รู ผู ส อนจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ให นั ก เรี ย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ พัฒ นาหลักสูตร การแนะแนวอาชีพ ที่ตรงกับความสามารถความถนัดของนักเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพ
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนพิการจังหวัดเชียงราย
2. โรงเรียน และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย

จํานวน 500 คน
จํานวน 200 แหง

เชิงคุณภาพ
1. ผูเรียนพิ การรอยละ 80 ไดรับการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการตระหนักรูในอาชีพ รูจักงาน เห็ น
คุณคาของการทํางาน
2. ครู ผู ส อน ร อ ยละ 80 จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทั ก ษะอาชี พ ให กั บ ผู เรี ย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาผูปกครองนักเรียนเพื่อวางแผนชีวิตบุตร
หลานอยางมีประสิทธิภาพ
1.1 จํานวนผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 500 คน
1.2 คาพาหนะเหมาจายผูเขารวมประชุมไป – กลับ 1 ครั้ง
คนละ 500 บาท จํานวน 500 คน
1.3 คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ
มื้อละ 150 บาทตอคน จํานวน 500 คน
1.4 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
มื้อละ 50 บาท จํานวน 500 คน
1.5 คาเอกสารประกอบการประชุม ชุดละ 100 บาท
จํานวน 500 ชุด
1.6 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 3 คน คนละ 1,200 บาท

ระยะเวลา
ตุลาคม 2560

หมายเหตุ
.....................
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ที่
กิจกรรมหลัก
2. กิจกรรมที่2 กิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพ
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพ
2.2 คาวัสดุ อุปกรณ การจัดทํางานอาชีพ
3. กิจกรรมที่ 3 คายพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ
2.1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2 วัน
2.2 จํานวนผูปกครองนักเรียน จํานวน 500 คน
2.3 คาพาหนะเหมาจายผูเขารวมกิจกรรมไป – กลับ
1 ครั้ง คนละ 500 บาท จํานวน 500 คน
2.4 - คาอาหารจํานวน 4 มื้อ
มื้อละ 150 บาทตอคน จํานวน 500 คน
2.5 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4 มื้อ
มื้อละ 50 บาท จํานวน 500 คน
2.6 คาวัสดุ อุปกรณ ฐานกิจกรรม 10 ฐาน ฐานละ 5,000 บาท

ระยะเวลา
หมายเหตุ
ตุลาคม 2559 .....................
ถึง 30 กันยายน
2561
มีนาคม 2561

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

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
งบประมาณ
จํานวน 1,475,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดคาใชจายของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561)
รายละเอียดดังนี้
1. ประชุมสัมมนาผูปกครองนักเรียนเพื่อวางแผนชีวิตบุตรหลานอยางมีประสิทธิภาพ
รายการ
บาท
1.1 คาพาหนะเดินทางไป – กลับ จํานวน 500 คน ๆ ละ 500 บาท
250,000.1.2 คาอาหารกลางวัน จํานวน 500 คน มื้อละ 150 บาท จํานวน 1 มื้อ
75,000.1.3 คาเครื่องดื่ม อาหารวาง จํานวน 500 คน มื้อละ 50 บาท จํานวน 2
50,000.มื้อ
1.4 คาเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 500 คนๆ ละ 100 บาท
50,000.รวมงบประมาณ
425,000.2. กิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพ
รายการ
คาวัสดุ อุปกรณ ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพ
รวมงบประมาณ

บาท
500,000.500,000.-

111
3. กิจกรรมที่ 3 คายพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ
รายการ
1.1 คาพาหนะเดินทางไป – กลับ จํานวน 500 คน ๆ ละ 500 บาท
1.2 คาอาหารกลางวัน จํานวน 500 คน มื้อละ 150 บาท จํานวน 2 มื้อ
1.3 คาเครื่องดื่ม อาหารวาง จํานวน 500 คน มื้อละ 50 บาท จํานวน 4
มื้อ
1.4 คาวัสดุ อุปกรณ กิจกรรมฐาน จํานวน 10 ฐาน ฐานละ 5,000 บาท
รวมงบประมาณ
สามารถถัวจายไดทุกรายการ
แหลงงบประมาณ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

บาท
250,000.150,000.100,000.50,000.550,000.-

การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
1. การไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานอาจไมตอเนื่อง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ใหโครงการไดรับการอนุมัติบรรจุไวในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดทุกปอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
1. รอยละของผูเรียนพิการในจังหวัดเชียงราย
2. รอยละของโรงเรียน และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของนักเรียน ไดรับการจัดกิจกรรมที่สง เสริมการตระหนักรูใน
อาชีพ รูจักงาน เห็นคุณคาของการทํางาน
2. รอยละของครูผูสอน มีความรูความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอาชีพ
คูมือการสอนงานอาชีพ การแนะแนวอาชีพ ที่ตรงกับความสามารถ
ความถนัดและศักยภาพของนักเรียนสามารถจัดกิจกรรม การเรียนรูทักษะ
อาชีพ ได อยางมี ประสิ ทธิภ าพ และส งเสริมใหนั กเรีย นไดเข ารับ การฝ ก
อาชีพในสถานประกอบการ

คาเปาหมาย
80
100
75
80
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.นักเรียนมีทักษะกระบวนการทํางาน มีความรู ความเขาใจ มีนิสัยรักการทํางาน มีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง สามารถประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถอยางเต็มศักยภาพมีรายได
ระหวางเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.ครูผูสอนงานอาชีพไดพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง สามารถพัฒ นาจัดประสบการณ
การเรียนรูทักษะอาชีพ ใหนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒ นาหลักสูตร คูมือการสอนกิจกรรมงานอาชีพ
การแนะแนวอาชีพ
หนวยงานรับผิดชอบ
โรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
ผูรับผิดชอบ/เบอรโทรศัพท
2. นายไพรสันณ จักรวันนา
3. นางสาวอภิรมย เศรษฐสินธ
E-mai

เบอรโทรศัพท 093-1327702
เบอรโทรศัพท 088-2603708

1. chiangraipanya@hotmail.com
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หนวยงาน อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
5. โครงการจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษานานาชาติ
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของกับการกําหนดแนวทางการพัฒ นาทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในระดับประเทศ ภาคเหนือ และพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย การ
ทบทวนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ แผนยุทธศาสตรประเทศ แผนพัมนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาภาคเหนื อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย แผนการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบคมนาคมและขนสง ยุทธ
สาสตรการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ และเสนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ในอนุภาคลุมน้ําโขง (GMS Economic
Corridor) รวมถึง โครงการพัฒ นาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาของ
กลุม ASEAN ซึ่งประกอบดวย สมาชิก ๑๐ ประเทศ คือ ไทย เมียนมาร สปป.ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร
อิน โดนีเซีย ฟ ลิป ป น ส กั มพู ช า และบรูไ น โดยมี เป าหมายให เป นตลาดและฐานการผลิต เดีย วกัน (Single
Market and Single Production Base) มีการเคลื่อนยายสิน คา บริการ การลงทุน เงินทุ น และแรงงานมี
ฝมืออยางเสรี เพื่อมุงใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวรวมกัน ทั้งนี้การดําเนินงานของประชาคม
เศรษบกิจอาเซียน จะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศไทย และจังหวัดเชียงรายในหลายดาน โดยเฉพาะใน
ประเด็นของการเชื่อมโยงตลาดการคา การลงทุนระหวางประเทศ การเชื่อมโยงปจจัยการผลิตตลอดหวงโซการ
ผลิตสินคาของประเทศตางๆ ในอนุภาค อันจะนําไปสูการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและพื้นที่
ชายแดน รวมถึงการยกระดับความเปนอยูของประชาชนโดยรวม นอกจากนี้ยังมีกรอบความรวมมืออาเซียน
บวกสาม (ASEAN – 3) คือ จีน เกาหลีใต และญี่ปุน เพื่อสงเสริมความรวมมือในระดับอนุภาคอาเซียตะวันออก
และเพื่อนําไปสูการจัดตั้งชุมชนเอเซียตะวันออก (East Asian Community) โดยมุงเนนสงเสริมความรวมมือ
ใน ๕ ด า น ได แ ก ด านการเมื อ งและความมั่ น คง ด า นความร ว มมื อ เศรษฐกิ จ และการเงิ น ด า นพลั ง งาน
สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก และการพัฒนาอยางยั่งยืน ดานสังคม วัฒนธรรม และการ
พัฒ นาการสงเสริมกรอบดําเนินงานและกลไกตางๆ ในการติดตามผล และกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ
กลุ ม อนุ ภ าคแม นํ้ า โขง (Greater Mekong Subregion (GMS) Economic Cooperation Program) และ
แนวพื้นที่เศรษฐกิจ (GMS Economic Corridor) โดย ๖ ประเทศลุมน้ําโขงที่เขารวม ไดแก จีน (หยุนหนาน
และกวางสี) เมียนมาร สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการจางงานและยกระดับความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้น และมุงหวังใหเกิด
การมีสวนรวมของการพัฒนาเพื่อนําไปสูวิสัยทัศนของการพัฒนา GMS คือ เพื่อใหเกิดความรุงเรืองและความ
กลมเกลียวเปน อัน หนุง เดียวกัน ของ GMS โดยผานแนวคิด 3 Cs คือ การเพิ่ มความเชื่อมโยงทางคมนาคม
(Connectivity) การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) และการพัฒนาและสราง
สํานึกรวมของการเปนชุมชนใน GMS (Community)
จังหวัดเชียงรายไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย ไดทําการประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและระดับพื้นที่ ทั้งนี้การจัดทําแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจเชียงรายมีการกําหนด
กรอบแนวคิดการพัฒนา ๓ ดาน คือ ๑) สรางสมดุลการพัฒ นา ๒) เปนเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดี และ ๓) การ
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นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการกําหนดตําแหนงจุดยืนเชิงยุทธศาสตร (Positioning) ที่มี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒ นากลุมจังหวัดและจังหวัด ตามแผนพัฒ นากลุมจัง หวัด แผนพัฒ นา
จังหวัด ภายใตวิสัยทัศน “ประตูการคาและศูนยกลางโลจิสติกสเชื่อมโยงสูอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดดเดนการ
ทองเที่ยวเชิงคุณภาพ ประชาชนอยูดีมีสุข” โดยแนวทางการพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย มี
การวางบทบาทของแตละอําเภอ ดังนี้
(๑) อําเภอแมสาย เปนเมืองชายแดนรองรับการคาและการเงิน พื้นที่ศูนยแสดงสินคานานาชาติ/หอง
ประชุมสัมมนา เพื่อรองรับนักลงทุนที่สนใจจะขยายการลงทุน หรือประชาสัมพันธโครงการตางๆ โดยเตรียม
พื้นที่รานคาปลอดภาษี ศูนยขอมูลการคาระหวางประเทศ เพื่อรองรับการคาชายแดน
(๒) อําเภอเชียงแสน เนน รองรับการทองเที่ยวเชิงคุณ ภาพ ประกอบดวยการทองเที่ยวเชิง อนุรักษ
วัฒ นธรรม ประวัติศาสตร การจัดตั้งศูนยศิลปวัฒ นธรรมและหัตถกรรม และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเปน
แหลงทองเที่ยวที่มีความเปนอัตลักษณ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและดึงดูดนักทองเที่ยว นอกจากนั้นยังผสมผสาน
การบริการสุ ขภาพทางการแพทย การศึกษานานาชาติ เพื่ อสง เสริมใหพั ฒ นาทัก ษะความรูแก บุคลากรใน
ทองถิ่น
(๓) อําเภอเชียงของ พัฒนาในรูปแบบ 1 เมือง 2 แบบ คือ 1) เมืองเกาที่เนนการอนุรักษดานวิถีชีวิต
วัฒ นธรรม และธรรมชาติ โดยรองรับบทบาทดานการบริการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒ นธรรม และ 2)
เมืองโลจิสติก สและอุตสาหกรรมเชิง นิเวศที่ทั นสมั ย เนื่องจากแหลง ที่ ตั้ง ของอําเภอเชียงของมีจุ ดเดน คื อ
สามารถเชื่อมโยงอนุภูมิภาค/ภูมิภาคไดทั้งทางบก ทางน้ํา และระบบรางในอนาคต ดังนั้นพื้นที่อําเภอเชียงของ
จึง มีศั กยภาพในการรองรับ กิจกรรมด านโลจิ สติก ส จุดเปลี่ ยนถายสิ นค าระหวางประเทศ การคาระหว าง
ประเทศ และศูนยขนสงมวลชน
ดังนั้นอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จึงขอเสนอจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษานานาชาติ เพื่อเปนการ
พัฒนาบุคลากร แรงงานใหมีคุณภาพ ทั้งในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน กลุมอนุภาคลุมน้ําโขง และการ
พัฒนาแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ โดยการลด
ปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มกําลังคนในระดับกลางเขาสูสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม,เกษตร และ
การบริการ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๓. เพื่อเปนสถานศึกษาพัฒนาอาชีพสูมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน กลุมอนุภาพลุมน้ํา
โขง และเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. วิเคราะหความตองการแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย และในกลุมอนุภาค
ลุมน้ําโขง จํานวน ๑๐ อาชีพ
2. สถานที่ตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษานานาชาติ จํานวน ๒๐๐ ไร
3. สามารถรองรับผูเรียนสายอาชีพ ในระดับ ปวช. ๕๐๐ คน ตอ ป ระดับ ปวส. ๒๐๐ คน ตอป
และระดับ ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ จํานวน ๑๐๐ คน ตอป
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เชิงคุณภาพ
1. สามารถวิเคราะหวางแผนการพัฒ นากําลังคนตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยการ
วิเคราะห Demand Side, Supply Side และ Capacity Side
2. สถานศึ กษาที่ มี คุณ ภาพในการผลิต แรงงานระดับ กลาง สูค วามต อ งการตลาดแรงงานทั้ ง ใน
ประเทศ และกลุมอาเซียน กลุมอนุภาคลุมน้ําโขง เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
3. สถานที่จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษานานาชาติ ไดพื้นที่ที่เหมาะสม
วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนผลิตกําลังคนตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน (วิเคราะห Demand Side, Supple Side และ
Capacity)
2. ประสานงานในพื้นที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาและประชาพิจารณชุมชน
3. สํารวจพื้นที่ในการจัดตั้งสถานศึกษา
4. ปรับสถานที่วางผังในการจัดตั้งสถานศึกษา
5. แตงตั้งผูประสานงาน
6. จัดสรางสํานักงานชั่วคราว

ระยะเวลา
๒-๓ วัน

หมายเหตุ

๑ เดือน
๑ เดือน
๔ เดือน
๓ เดือน

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน เมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๑ อําเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
งบประมาณ
จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ตามตารางรายละเอียดคาใชจายของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.
2561)
รายละเอียดดังนี้ :
๑. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนพัฒนากําลังคนตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน วิเคราะห Demand Side, Supply Side และ Capacity
๓๕๐,๐๐๐
๒. ประสานงานในพื้นที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาและประชาพิจารณชุมชน
๕๔๐,๐๐๐
๓. สํารวจพื้นที่และวางแผนผังการจัดตั้ง
๑,๘๐๐.๐๐๐
๔. ปรับสถานที่ตามแผนผัง
๑,๙๗๐,๐๐๐
๕. จัดสรางสํานักงานชั่วคราว
๓๔๐,๐๐๐
แหลงงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
1. การจัดประชาวิจารณ ของชุมชนในบริเวณจัดตั้งสถานศึกษาอาจมีปญหาการยอมรับของชุมชน
2. การวิ เคราะห Demand Side, Supply Side อาจได ข อ มู ล ที่ ไ ม ค รอบคลุ ม จากผู ที่ มี ส ว น
เกี่ยวของ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. คณะทํางานตองทําความเขาใจประสัมพันธ ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่จัดตั้งสถานศึกษาแลว ตอ
ชุมชน และประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผูที่มีสงเกี่ยวของทุกภาคสวน
2. คณะทํางานตองประสานความรวมมือทุกภาคสวนเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมทั่วถึง
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ไดสถานศึกษาอาชีวศึกษานานาชาติ ที่ผลิต
กําลังแรงงานระดับกลาง
๒. สามารถผลิตนักเรียนนักศึกษา ในสาขา
วิชาชีพที่ตรงกับความตองการของเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายและในกลุม
อนุภาคลุมน้ําโขง

จํานวน ๑ สถานศึกษา
จํานวน ๑๐สาขาวิชา
ระดับ ปวช. ๕๐๐ คนตอป
ระดับ ปวส. ๒๐๐ คนตอป
ระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
๑๐๐ คนตอป

เชิงคุณภาพ
๑. เปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิต
แรงงานระดับกลาง สูความตองการ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศ และกลุม
อาเซียน กลุมอนุภาคลุมน้ําโขง เขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
๒. สถานที่จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษา
นานาชาติ ไดพื้นที่ที่เหมาะสม ตามสภาพ
ภูมิศาสตรที่ไดเปรียบ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดขอมูลเปนแนวทางในการดําเนินงานใหตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ
2. สามารถเพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษาตอสามัญ ตามนโยบาลของรัฐบาลที่ตองการใหมีผูเรียน
อาชีวศึกษาตอสามัญ ๖๐ : ๔๐
3. ไดสถานศึกษาพัฒนาอาชีพสูมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน กลุมอนุภาพลุมน้ําโขง และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
4. ผลิตแรงงานที่ตรงกับความตองการของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม,เกษตร และการบริการ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบ
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ผูรับผิดชอบ/เบอรโทรศัพท
4. ดร.เจริญ เชื้อเมืองพาน
5. นายพงศกร ชัยวุฒิ
E-mai

เบอรโทรศัพท ๐๘๑-๙๖๐๔๘๔๙
เบอรโทรศัพท ๐๘๑-๙๕๒๑๗๘๙

1. dr.charoen@hotmail.com
2. pchaiwuth@gmail.com
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หนวยงาน อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
6. โครงการพัฒนาเสนทางอาชีพ Value Chain career path ในเขตเศษฐกิจพิเศษ
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องรัฐบาลไดประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ในจังหวัดเชียงราย โดย
กําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งในระดับอนุภาพ
และระดับพื้นที่ ทั้งนี้การจัดทําแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชียงรายมีการกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา คือ
สรางสมดุลการพัฒนา เปนเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย มีการวางบทบาทของแตละอําเภอไวสามอําเภอ ประกอบดวย อําเภอแมสาย เปน
เมืองชายแดนรองรับการคาและการเงิน พื้นที่ศูนยแสดงสินคานานาชาติ หองประชุมสัมมนา เพื่อรองรับนัก
ลงทุน หรือประชาสัมพันธโครงการตางๆ โดยเตรียมพื้นที่รานคาปลอดภาษี ศูนยขอมูลการคาระหวางประเทศ
รองรับการคาชายแดน อําเภอเชียงแสน เนนรองรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ วัฒ นธรรม ประวัติศาสตร การ
จัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความเปนอัต
ลักษณ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและดึงดูดนักทองเที่ยว ผสมผสานการบริการสุขภาพทางการแพทย การศึกษา
นานาชาติ สง เสริมใหพัฒ นาทักษะความรูแกบุคคลในทองถิ่น อําเภอเชียงของ พัฒนาในรูปแบบ ๑ เมือง ๒
แบบ คือ เมืองเกาที่เนนการอนุรักษดานวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติ รองรับบทบาทการบริการทองเที่ยว
เชิง ธรรมชาติและวัฒ นธรรม เมืองโลจิสติกสและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทันสมัย เนื่องจากแหลง ที่ตั้งของ
อําเภอเชียงของที่มีจุดเดน คือ สามารถเชื่อมโยงอนุภูมิภาคไดทั้งทางบท ทางน้ํา และระบบรางในอนาคต มี
ศักยภาพในการรองรับกิจกรรมดานโลจิสติกส จุดเปลี่ยนถายสินคาระหวางประเทศ การคาระหวางประเทศ
ศูนยขนสงมวลชน
จากการวางแผนยุทธศาสตรของจังหวัด เชียงราย สวนการจัดการศึกษาดานอาชีพ เห็น วาจะตอ ง
จัดเตรียม การผลิตแรงงานสูสถานประกอบการ สรางผูประกอบการ ที่จะเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสาม
อําเภอ ใหตรงกับความตองการของผูประกอบการ ตามกลุมอาชีพ สถานศึกษาตองปรับหลักสูตรเพื่อเตรียมคน
ในตรงกับกลุมอาชีพ ซึ่งจําเปน ที่จะตองพัฒ นาเสนทางอาชีพที่ชัดเจน อันเปน การใหผูเรียนไดทราบวาการ
ประกอบอาชีพแตละอาชีพมีความเจริญ กาวหนา มั่นคงอยางไร ทําใหผูเรียนหันมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
สถานศึกษาไดหลักสูตรตงกับความตองการของผูประกอบการ และตลาดแรงงาน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของไดมีโอกาสนําเสนอหวงโซของการประกอบอาชีพ ที่จะเกิดขึ้น
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย อันเปนการพัฒนากําลังคนที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
๒. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มกําลังคนในระดับกลางเขาสูสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม,เกษตร และ
การบริการ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายและสังคมของประเทศ
๓. เปนแนวทางในการพัฒ นาหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะของการประกอบอาชีพ เพื่อผลิต
แรงงานใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
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เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา จํานวน ๑๕ แหง
2. สถานศึกษาที่เปดสอนอาชีพ จํานวน ๓ แหง
3. ผูประกอบการและองคกรที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวน ๑๗ แหง
4. สามารถพัฒนาหลักสูตร ๑๐ สาขาวิชา ที่จะเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เชิงคุณภาพ
1. ไดขอมูลเสนทางอาชีพที่จะเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
2. สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาไดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน
3. สถานประกอบการและองคกรที่เกี่ยวของ จะไดแนวทางในการกําหนดสมรรถนะอาชีพที่ตรงกับ
ความตองการ
วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และคณะทํางาน
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทําขั้นตอนในการดําเนินงาน
3. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
4. คณะทํางานศึกษาดูงานรวบรวมขอมูล
5. คณะทํางานสรุปผลการดําเนินงาน รายงานและเผยแพร

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๑ วัน
๕ วัน
๓ วัน
๒ วัน

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๑ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
งบประมาณ
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ตามตารางรายละเอียดคาใชจายของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561)
รายละเอียดดังนี้ :
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการวิจัย ประกอบดวย
๑. คาจัดหองประชุมและสถานที่
๕,๐๐๐ บาท
๒. คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและคาเดินทางผูเขารวมประชุม
๒๕๐,๐๐๐ บาท
๓. คาวัสดุอุปกรณ
๕,๐๐๐ บาท
๔. คาศึกษาดูงาน
๑๗,๐๐๐ บาท
๕. คาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
๖,๐๐๐ บาท
แหลงงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
1. ผูประกอบการและผูมีสวนเกี่ยวของในการประกอบอาชีพอาจมีชวงเวลาไมตรงกัน
2. การวิเคราะหหวงโซอาชีพบางอาชีพอาจจะมีสวนเกี่ยวของกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งอาจมี
ปญหาในการติดตอประสานขอมูล
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประสานงานทุ ก ภาคส ว นก อ นการประชุ ม สั ม มนาและหาช ว งเวลาที่ ส ามารถมาร ว ม
ประชุมสัมมนาได
2. คณะทํางานควรประสานขอมูล หรือเรียนเชิญผูประกอบการที่มีสวนเกี่ยวของในตางประเทศ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. สามารถวิเคราะหหวงโซเสนทางอาชีพ ที่จะเกิดขึ้นในเขต จัดทําเสนทางอาชีพ
จํานวน ๑๐ อาชีพ
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย และอนุภาคลุมน้ําโขง
๒. พัฒนาหลักสูตร ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ใหตรงกับความ พัฒนาหลักสูตร
ระดับปวช. จํานวน
ตองการของผูประกอบการและตลาดแรงงาน
๑๐ สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
จํานวน ๑๐
สาขาวิชา
เชิงคุณภาพ
๑. ไดขอมูลเสนทางอาชีพ และความกาวหนาของอาชีพในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และอนุภาคลุมน้ําโขง
๒. ไดหลักสูตรสมรรถนะตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูมีสวนเกี่ยวของไดมีโอกาสเสนอวิธีการ ขั้นตอนในการเจริญหนาในอาชีพ
2. เพิ่มกําลังคนในระดับกลางเขาสูสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม,เกษตร และการบริการ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย อนุภาคลุมน้ําโขง และสังคมของประเทศ
3. สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาเชียงราย สามารถพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอาชีพ
4. สามารถนําขอมูลเสนอประชาชน ผูปกครอง ที่จะสงเสริมใหเด็กในปกครองไดเขามาเรียน
อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
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หนวยงานรับผิดชอบ
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ผูรับผิดชอบ/เบอรโทรศัพท
1. ดร.เจริญ เชื้อเมืองพาน
2. นายพงศกร ชัยวุฒิ
E-mai

เบอรโทรศัพท ๐๘๑-๙๖๐๔๘๔๙
เบอรโทรศัพท ๐๘๑-๙๕๒๑๗๘๙

1. dr.charoen@hotmail.com
2. pchaiwuth@gmail.com
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หนวยงาน อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
8. โครงการเพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษาและลดปญหาการออกกลางคัน
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศมีความจําเปนที่ตองอาศัยกําลังคนที่มีความรูความสามารถทั้งสายอาชีพและสาย
สามัญ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในสัดสวนเชิงปริมาณที่เหมาะสม สมดุล และเอื้อตอการพัฒนาประเทศ
นั้น ผูเรียนสายอาชีพ : สายสามัญ ควรมีสัดสวน ๖๐ : ๔๐ แตในสภาพปจจุบันสัดสวนของนักเรียนที่เขาเรียน
ในสายสามัญกลับสูงกวาสายอาชีพ ซึ่งสงผลโดยตรงตอการพัฒนาประเทศ ความเชื่อมั่น อันสงผลตอทัศนคติที่
ดีตอการเรียนสายอาชีพ ตลอดจนความรู ความเขาใจในการเรียนตอสายอาชีพของนักเรียน ผูปกครองและ
สาธารณชน
การออกกลางคันเปนปญหาสําคัญ ตอการจัดการศึกษาของประเทศที่ตองเรงดําเนินการปองกันและ
แก ไ ขป ญ หาอยา งจริ ง จัง ทั้ ง นี้ เนื่ องจากป ญ หาการออกกลางคั น ของผู เรีย นทํ าให เกิ ด ความสูญ เปล าของ
งบประมาณในการจัดการศึกษา ถึงแมหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของจะไดทุมเทใหความสําคัญกับการ
แกปญหาออกกลางคัน(Drop out) แลวก็ตาม แตในปจจุบันปญหาการออกกลางคันของผูเรียนก็ยังไมหมดไป
อาชี วศึ ก ษาจั ง หวัด เชี ย งราย มี ส ถานศึก ษาทั้ ง หมด ๘ วิ ท ยาลัย ที่ จั ด การเรี ยนการสอนดา นวิช าชี พ ได รั บ
ผลกระทบจากปญหาการออกกลางคันของผูเรียนระบบปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และทุกวิทยาลัย ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการออกกลางคัน
จึงไดดําเนินโครงการดังกลาวในการลดการออกกลางคันของผูเรียน และเพิ่มจํานวนผูเรียนอาชีวศึกษา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ โดยการลด
ปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มกําลังคนในระดับกลางเขาสูสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม,เกษตร และ
การบริการ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๓. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ความเชื่อมั่น และทัศนคติตอการเรียนสายอาชีพ แกนักเรียน
นักศึกษา ผูปกครองและชุมชน
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเขารวมดําเนินงาน จํานวน ๘ แหง
๒. สถานศึกษาสังกัด สพป. จํานวน ๔ เขต
๓. สถานศึกษาสังกัด สพม. ๓๖ จํานวน ๒๐ สถานศึกษา
๔. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จํานวน ๗ สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. สามารถเพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษารอยละ ๒๐ ใหอยูในสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสามัญ
๖๐:๔๐
๒. ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา รอยละ ๑๕ ในปงบประมาณ ๒๕๖๑
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วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. การจัดทํา School Mapping เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
การศึกษา
๒. กิจกรรม Road Show แนะแนวการศึกษาอาชีวศึกษา ใน ๔ เขต
การศึกษา
๓. กิจกรรมเปดบาน Open House จัดนิทรรศการเสนทางอาชีพ
๔. สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราการออกกลางคัน

ระยะเวลา
๑ สัปดาห

หมายเหตุ

๑ เดือน
๑ เดือน

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ๔ เขตพื้นที่การศึกษา
งบประมาณ
จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ตามตารางรายละเอียดคาใชจายของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรม Road Show เขตการศึกษาละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๔ เขตการศึกษา
กิจกรรม Open House และ School Mapping จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
แหลงงบประมาณ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
1. ชวงเวลาในการดําเนินงาน อาจตรงกับกิจกรรมของสถานศึกษาทั้งของอาชีวศึกษาและ สพป.
และ สพม.
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. คณะทํางานประสานชวงวางกิจกรรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา กับ โรงเรียนในสังกัด สพป.
และสพม. เพื่อดําเนินการ
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทั้งภาครัฐและ
จํานวน ๔๗
เอกชน รวมกับ สถานศึกษา สพป. และ สพม. จัดกิจกรรมรวมกัน
สถานศึกษา
๒. นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง ประชาชนทั่วไป รวมกิจกรรม
จํานวน ๘,๐๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สามารถจัด
กิจกรรมแนะแนว การศึกษา การประกอบอาชีพ เสนทาง
ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป ไดเขาในการศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา การ
เรียนเพื่อประกอบการหรือการมีงานทํา สรางทัศนคติในการเรียนตออาชีวศึกษา
2. สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถเพิ่มปริมาณผูเรียน
3. ลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา
หนวยงานรับผิดชอบ
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ผูรับผิดชอบ/เบอรโทรศัพท
1.
ดร.เจริญ เชื้อเมืองพาน
2.
นายพงศกร ชัยวุฒิ
E-mail :

1. dr.charoen@hotmail.com
2. pchaiwuth@gmail.com



เบอรโทรศัพท ๐๘๑-๙๖๐๔๘๔๙
เบอรโทรศัพท ๐๘๑-๙๕๒๑๗๘๙
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
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หน่วยงาน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
1. โครงการ พัฒนำครูมืออำชีพ
หลักการและเหตุผล
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำครูในโรงเรียน มำอย่ำงต่อเนื่อง โดย
กำรส่ ง เสริม ให้เรียนต่ อในระดับ ที่ สูงขึ้ น กำรจัดกำรอบรมหลัก สูต รต่ำง ๆ ด้ว ยตระหนั กว่ำบทบำทของครูใน
โรงเรียนมีควำมสำคัญยิ่ง เป็นผู้ที่มีบทบำทสำคัญต่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องและรองรับกับ
ควำมต้องกำรของสังคม นอกจำกต้องเป็นผู้สอน ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว ยังต้องสำมำรถเป็นผู้ชี้แนะ เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ เน้นกำรสอนเชิงสร้ำงสรรค์ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำร ตลอดจนดูแลคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ครูผู้สอนจึงต้องเป็นทั้งผู้ที่มีควำมชำนำญทั้งด้ำนกำรสอน
กำรบริกำรชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีกำรประเมินผลกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ ที่สำคัญคือมีควำมรักและศรัทธำ
ในวิชำชีพครูอันเป็นลักษณะของครูมืออำชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงครูแนวใหม่ในโรงเรียน ให้มีวิสัยทัศน์ แนวคิดใหม่ และองค์ควำมรู้เกี่ ยวกับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
2. เพื่อเสริมสร้ำงให้ครูตระหนักถึงบทบำทและภำรกิจของกำรเป็นครูมืออำชีพในโรงเรียน
3. เพื่อให้ครูสำมำรถจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเป็นระบบและออกแบบกำรเรียนกำร
สอนได้
4. เพื่อให้ครูสำมำรถจำแนกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในแง่ของตัวผู้เรียน
ห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอน และตัวผู้สอน ที่จะทำให้สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียน กำร
สอนที่เหมำะสมตำมวัตถุประสงค์ได้
5. เพื่ อให้ ค รูส ำมำรถออกแบบทดสอบ กำรวัด ผลประเมิ น ผลกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนได้ อ ย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ
6. เพื่อให้ครูได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
เรียนกำรสอนและสร้ำงควำมร่วมมือต่อไปในอนำคต
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษำ
จำนวน 200 คน
2. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
จำนวน 100 คน
3. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
จำนวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้ผ่ำนกำรอบรม มีวิสัยทัศน์ แนวคิดใหม่ และองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. ครู ผู้ ผ่ ำนกำรอบรม ตระหนั ก ถึ งบทบำทและภำรกิ จของกำรเป็ น ครูมื อ อำชี พ ในโรงเรี ย น และ
ตระหนักถึงจิตวิญญำณควำมเป็นครู
3. ครูผู้ผ่ำนกำรอบรม สำมำรถจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเป็นระบบและออกแบบ
กำรเรียนกำรสอนได้
4. ครูผู้ผ่ำนกำรอบรม สำมำรถจำแนกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในแง่ของ
ตัวผู้เรียน ห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอน และตัวผู้สอน ที่จะทำให้สำมำรถจัดกระบวนกำร
เรียน กำรสอนที่เหมำะสมตำมวัตถุประสงค์ได้
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5. ครูผู้ผ่ำนกำรอบรม สำมำรถออกแบบทดสอบ กำรวัดผลประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. ครูผู้ผ่ ำนกำรอบรมได้มี โอกำสแลกเปลี่ ยนประสบกำรเรีย นรู้ร่วมกัน รวมทั้ ง ระดมควำมคิด เห็ น
เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนและสร้ำงควำมร่วมมือต่อไปในอนำคต
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
หลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรประกอบด้วยเนื้อหำต่อไปนี้
1. ควำมท้ำทำยและกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. กำรศึกษำ 4.0 และกำรศึกษำเน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้
3. จิตวิญญำณควำมเป็นครู
4. ทฤษฏีพื้นฐำนกำรเรียนรู้
5. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำหรับสังคมฐำนควำมรู้
6. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นกำรเป็นพลเมือง
7. กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรสอน
8. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน TQF
9. กำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
10. กำรสอนแบบจุลภำค
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
จำนวน 8 รุ่น (รุ่นละ 5 วัน จำนวน 30 ชั่วโมง)
งบประมาณ
จำนวน 500,000 บำท (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2561)
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ครูเข้ำรับกำรอบรมครบตำมหลักสูตร
เชิงคุณภาพ
1. ผลกำรประเมินหลักเสร็จสิ้นโครงกำรอยู่ในเกณฑ์ดี
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้ตำมควำมคำดหวัง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้ผ่ำนกำรอบรมมีควำมเข้ำใจและตระหนักถึ ง บทบำทและภำรกิจของกำรเป็นครูมื ออำชีพใน
โรงเรียน
2. ครูสำมำรถจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเป็นระบบและออกแบบกำรเรียนกำรสอน
ได้
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3. ครูส ำมำรถจำแนกองค์ป ระกอบที่ เกี่ย วข้อ งกับ กำรจัด กำรเรียนกำรสอนทั้ ง ในแง่ข องตั วผู้ เรีย น
ห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอน และตัวผู้สอน ที่จะทำให้สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียน กำร
สอนที่เหมำะสมตำมวัตถุประสงค์ได้
4. ครูสำมำรถออกแบบทดสอบ กำรวัดผลประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ครูได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเรียนกำร
สอนและสร้ำงควำมร่วมมือต่อไปในอนำคต
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำงสำวอรัญญำ แยงเจริญ

เบอร์โทรศัพท์ 08 6911 1400
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หน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
2. โครงการพัฒนาครูสู่ Thailand 4.0
หลักการและเหตุผล
ตำมที่ รัฐบำลมีนโยบำย Thailand 4.0 โดยเป็นแนวคิดที่จะนำโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ได้แก่ เปลี่ยนจำก
กำรผลักดันสินค้ำโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรมไปสู่
กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ และเปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำไปสู่กำรเน้น
ภำคบริกำรมำกขึ้น
องค์ประกอบของโมเดลกำรพัฒนำประเทศไทย Thailand 4.0 ได้แก่ เปลี่ยนจำกเกษตรแบบดั้งเดิม สู่
เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี เตรียมปั้นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบกำร ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มี
ฐำนะร่ำรวย เปลี่ยนจำก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภำครัฐคอยช่วยเหลือ เพื่อผลักดันสู่กำรเป็น Smart
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภำพสูง เปลี่ยนจำก Traditional Services ที่มีมูลค่ำต่ำสู่ High Value
Services และเปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต่ำ สู่แรงงำนที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะสูง
เป้ำหมำยที่ได้จำกโมเดลนี้คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รำยได้ปำนกลำงขั้นสูง” ให้กลำยเป็น
กลุ่ม “ประเทศที่มีรำยได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภำพของเศรษฐกิจ จำกกลไกต่ำงๆ เน้นไปทำงกำร
นำเทคโนโลยีเข้ำมำปรับใช้ 5 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ได้แก่
1.กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ
2.กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์
3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำงๆ ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว
5.กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง
เพือ่ ให้กำรจัดกำรศึกษำในระดับขั้นพื้นฐำน รองรับต่อนโยบำย Thailand 4.0 จึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำครู สำหรับกำรจัดกำรศึกษำรองรับต่อนโยบำย Thailand 4.0 สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเชียงรำย จึงได้จัดทำโครงกำรพัฒนำครูสู่ Thailand 4.0
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำครูสำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่นองต่อนโยบำย Thailand 4.0
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) จัดประชุมจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำครู สำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่นองต่อนโยบำย Thailand 4.0
จำนวน 20 คน 2 วัน
2) จัดอบรมพัฒนำครูสำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่นองต่อนโยบำย Thailand 4.0
จำนวน 750 คน 5 วัน
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เชิงคุณภาพ
ครูมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สนองต่อนโยบำย Thailand 4.0
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 ศึกษำ วิเครำะห์ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐบำล
ตุลำคม 2560
2 จัดประชุมจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำครูสำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน พฤศจิกำยน 2560
ที่นองต่อนโยบำย Thailand 4.0
3 จัดอบรมพัฒ นำครูสำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่นองต่อนโยบำย มกรำคม 2561
Thailand 4.0
4 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้กระทรวงศึกษำธิกำรทรำบ
มีนำคม 2561
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
1) จัดประชุมจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำครูสำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่นองต่อนโยบำย
Thailand 4.0 ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ช่วงเวลำ พฤศจิกำยน 2560
2) จัดอบรมพัฒนำครูสำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่นองต่อนโยบำย Thailand 4.0
ณ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ช่วงเวลำ มกรำคม 2561
งบประมาณ
จานวน 989,800 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
(ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2561)
รำยละเอียด ดังนี้ :
1. ประชุมสร้ำงแนวทำงกำรมีส่วนร่วมกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดเชียงรำย
ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย จำนวน 20 คน จำนวน 2 วัน
1.1 ค่ำพำหนะเดินทำง ไป-กลับ จำนวน 20 คน ๆ ละ 500 บำท รวม
1.2 ค่ำที่พัก จำนวน 20 คน ๆ ละ 600 บำท ต่อ คืน จำนวน 1 คืน รวม
1.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 20 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 150 บำทต่อมื้อ รวม
1.4 ค่ำอำหำรเย็น จำนวน 20 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บำทต่อมื้อ รวม
1.5 ค่ำเครื่องดื่ม อำหำรว่ำง จำนวน 20 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บำทต่อมื้อ รวม
1.6 ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม จำนวน 20 คน ๆ ละ 100 บำท รวม
รวมงบประมำณ

10,000 บำท
12,000 บำท
6,000 บำท
3,000 บำท
2,800 บำท
2,000 บำท
35,800 บำท
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2. จัดอบรมพัฒนำครูสำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่นองต่อนโยบำย Thailand 4.0
จำนวน 750 คน 5 วัน
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 750 คน ๆ 5 มื้อ ๆ ละ 150 บำทต่อมื้อ รวม
2.2 ค่ำเครื่องดื่ม อำหำรว่ำง จำนวน 750 คน ๆ 10 มื้อ ๆ ละ 35 บำทต่อมื้อ รวม
2.3 ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม จำนวน 750 คน ๆ ละ 100 บำท รวม
2.4 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 3 คน ๆ ละ 30 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บำทรวม
รวมงบประมำณ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

562,500 บำท
262,500 บำท
75,000 บำท
54,000 บำท
954,000 บำท

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้เข้าประชุมจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำครูสำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่นองต่อนโยบำย Thailand 4.0
2) ร้อยละของครูที่เข้ำรับกำรอบรมสำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่นองต่อนโยบำย
Thailand 4.0
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละของครูที่มีควำมรู้เพิ่มขึ้นจำกกำรอบรมสำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
สนองต่อนโยบำย Thailand 4.0

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนจังหวัดเชียงรำย มีหลักสูตรกำรพัฒนำครูสำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สนอง
ต่อนโยบำย Thailand 4.0 และครูที่มีควำมรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่นองต่อนโยบำย Thailand 4.0 ส่งผล
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สนองต่อนโยบำย Thailand 4.0 และกำรพัฒนำประเทศในภำพรวมต่อไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นำยสมจิต สมอ
E-mail
1. jitcred@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 091-0719615

**************************
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หน่วยงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

3. โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรูแ้ ละการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครู
หลักการและเหตุผล
ตำมที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร (พลเอก ดำว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ) ได้ ก ำหนดนโยบำย
กระทรวงศึก ษำธิกำร และได้กำหนดจุ ดเน้ นนโยบำย 6 ยุท ธศำสตร์ของกระทรวงศึก ษำธิกำร ประกอบด้ว ย
จุดเน้นหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ กำรผลิตและพัฒนำครู กำรทดสอบกำรประเมินกำรประกันคุณภำพและ
กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรผลิตพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำ
ประเทศ ICT เพื่อกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร โดยจุดเน้นยุทธศำสตร์ดังกล่ำว ได้กำหนดโครงกำรสำคัญให้
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำดำเนินกำร ประกอบด้วย
จุดเน้นหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน DLTV โรงเรี ยนคุ ณ ธรรม STEM Education กำรใช้ก ระบวนกำร BBL กำรยกระดั บ มำตรฐำนและ
พัฒนำหลักสูตรภำษำอังกฤษ จุดเน้นกำรผลิตพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำร
พัฒนำประเทศ ได้แก่ กำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ทวิศึกษำ กำรศึกษำเพื่อกำรมี
งำนทำ โรงเรียนประชำรัฐ และจุดเน้นกำรบริหำรจัดกำร
ดังนั้น กำรขับเคลื่อนนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ปัจจัยที่สำคัญของกำรขับเคลื่อน คื อ ครูต้องมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สนองต่อนโยบำยดังกล่ำว และจึงจำเป็นที่ครูจะได้รับกำรพัฒนำและนำ
ควำมรู้ ไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรขับเคลื่อนนโยบำย และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกำรพั ฒ นำตนเอง สำนัก งำนศึ กษำธิกำรจัง หวัดเชีย งรำย ซึ่ง เป็ นหน่วยงำนกลำงในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยของจังหวัด จึงได้จัดทำโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้และ
กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำครู ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรกำรเรียนรู้กำรพัฒนำครูของจังหวัดเชียงรำย
2. เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำครูของเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของครูจังหวัดเชียงรำย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) จัดประชุมสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรพัฒนำครูของจังหวัดเชียงรำย จำนวน 8 เครือข่ำย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกลุ่มสำระกำรพัฒนำผู้เรียน 1 กลุ่ม รวม 9 กลุ่ม จำนวนกลุ่มสำระ ละ 100 คน รวม
900 คน จำนวน 1 วัน
2) จัดพัฒนำครูตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเครือข่ำย 9 กลุ่ม จำนวนกลุ่มละ 100 คน
รวม 900 คน จำนวน 3 วัน
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เชิงคุณภาพ
1) ครูจังหวัดเชียงรำยมีกลุ่มเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำครูของจังหวัดเชียงรำย จำนวน 8 เครือข่ำย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกลุ่มสำระกำรพัฒนำผู้เรียน 1 กลุ่ม รวม 9 กลุ่มเครือข่ำย
2) กลุ่มเครือข่ำยกำรเรียนรู้ 9 กลุ่มสำระได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำร
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1 ประชุ ม สร้ ำงเครื อ ข่ ำยกำรเรีย นรู้ก ำรพั ฒ นำครูข องจัง หวั ด เชี ย งรำย มีนำคม 2561
จำนวน 8 เครือ ข่ำ ย กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้ และกลุ่ม สำระกำรพั ฒ นำ
ผู้เรียน 1 กลุ่ม รวม 9 กลุ่ม
2 จัดพัฒนำครูตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเครือข่ำย 9 กลุ่ม จำนวนกลุ่มละ เมษำยน 2561
100 คน รวม 900 คน จำนวน 3 วัน
3 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้กระทรวงศึกษำธิกำรทรำบ
พฤษภำคม 2561

หมายเหตุ

ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
3) ประชุมสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรพัฒนำครูของจังหวัดเชียงรำย จำนวน 8 เครือข่ำย กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ และกลุ่มสำระกำรพัฒนำผู้เรียน 1 กลุ่ม รวม 9 กลุ่ม ณ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย ช่วงเวลำ
มีนำคม 2561
4) จัดพัฒนำครูตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเครือข่ำย 9 กลุ่ม จำนวนกลุ่มละ 100 คน รวม 900 คน
จำนวน 3 วัน ณ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย ช่วงเวลำ เมษำยน 2561
งบประมาณ
จานวน 2,386,800 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
(ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2561)
รำยละเอียด ดังนี้ :
1. ประชุมสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรพัฒนำครูของจังหวัดเชียงรำย จำนวน 8 เครือข่ำย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกลุ่มสำระกำรพัฒนำผู้เรียน 1 กลุ่ม รวม 9 กลุ่ม ๆ ละ 100 คน รวม 900 คน
1 วัน
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 900 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บำทต่อมื้อ รวม 135,000 บำท
1.2 ค่ำเครื่องดื่ม อำหำรว่ำง จำนวน 900 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บำทต่อมื้อ รวม 63,000 บำท
1.3 ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม จำนวน 900 คน ๆ ละ 100 บำท รวม
90,000 บำท
รวมงบประมำณ
288,000 บำท

2. ประชุมพัฒนำครูตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเครือข่ำย 9 กลุ่ม จำนวนกลุ่มละ 100 คน
รวม 900 คน จำนวน 3 วัน
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2.1 ค่ำที่พัก คืนละ 600 บำท จำนวน 2 คืน 900 คน รวม
2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 900 คน ๆ 3 มื้อ ๆ ละ 150 บำทต่อมื้อ รวม
2.3 ค่ำเครื่องดื่ม อำหำรว่ำง จำนวน 900 คน ๆ 6 มื้อ ๆ ละ 35 บำทต่อมื้อ รวม
2.4 ค่ำอำหำรเย็น จำนวน 900 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 150 บำทต่อมื้อ รวม
2.5 ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม จำนวน 900 คน ๆ ละ 100 บำท รวม
2.6 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 18 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บำทรวม
รวมงบประมำณ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

1,080,000 บำท
405,000 บำท
189,000 บำท
270,000 บำท
90,000 บำท
64,800 บำท
2,098,800 บำท

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้เข้ำประชุมสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรพัฒนำครูของจังหวัด
เชียงรำย
2. ร้อยละของครูเข้ำร่วมกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำร
เชิงคุณภาพ
1. ครูแต่ละเครือข่ำยเข้ำรับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรมีควำมรู้เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูจังหวัดเชียงรำย มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรพัฒนำครู และได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำร และนำ
ควำมรู้ไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ให้มีคุณภำพส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย ในภำพรวม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1.นำยสมจิต สมอ
E-mail
1. jitcred@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 091-0719615

*****************************
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หน่วยงาน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรำย
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำพิเศษ
หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญ ญัติ กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุให้
สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสำมำรถใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
เรีย นรู้ มำตรำ 30 ให้ ส ถำนศึก ษำพั ฒ นำกระบวนกำรเรีย นกำรสอนที่ มี ป ระสิท ธิ ภ ำพ รวมทั้ ง กำรส่ ง เสริม ให้
ครูผู้สอนสำมำรถวิจัยเพื่อพัฒ นำกำรเรียนรู้ที่ เหมำะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดั บกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙) ที่ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทำงปัญญำ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้และสร้ำงกลไกกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ มำตรำ
57 ให้ ห น่ ว ยงำนทำงกำรศึ ก ษำระดมทรั พ ยำกรบุ ค คลในชุ ม ชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มในกำร จั ด กำรศึ ก ษำโดยน ำ
ประสบกำรณ์ ควำมรอบรู้ ควำมชำนำญ และภูมิปัญญำท้องถิ่นของบุคคลดังกล่ำวมำใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทำง
กำรศึ ก ษำและยกย่ อ งเชิ ด ชูผู้ ที่ ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำ มำตรำ 3 วรรคแปดบั ญ ญั ติ ว่ ำ ศู น ย์
กำรศึกษำพิเศษ เป็นสถำนศึกษำของรัฐที่จัดกำรศึกษำนอกระบบหรือตำมอัธยำศัยแก่คนพิกำร ตั้งแต่แรกเกิดหรือ
แรกพบควำมพิกำรจนตลอดชีวิต และจัดกำรศึกษำอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิกำร ครู บุคลำกรและชุมชน รวมทั้งกำรจั ด
สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยควำมสะดวก บริกำรและควำมช่วยเหลืออื่นใด ตลอดจนปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำม ที่กำหนดใน
ประกำศกระทรวง
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรำย เป็นหน่วยงำนหนึ่งในสังกัดสำนักนักบริหำรงำนกำรศึกษำ
พิเศษ ที่ จัดท ำหน้ำที่ ให้ บริกำรคนพิกำรภำยในจังหวั ดเชีย งรำยอย่ำงเต็ มรูปแบบ ครอบคลุมทั้ ง 18 อ ำเภอ มี
บทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 1) จัดและส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำในลักษณะศูนย์บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early
Intervention : EI) และเตรียมควำมพร้อมของคนพิกำร เพื่อเข้ำสู่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบำล โรงเรียน
เรียนร่วม โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ศูนย์กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนำ และ
ฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิกำร บุคลำกรที่จัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร 3)จัดระบบและส่ง เสริม สนับสนุนกำรจัดทำ
แผนกำรจัด กำรศึ กษำเฉพำะบุ ค คล (Individualized Education Program : IEP) สิ่ง อ ำนวยควำมสะดวก สื่ อ
บริกำร และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร 4)จัดระบบบริกำรช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิกำร
(Transitional Services) 5) ให้บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนกำรทำง
กำรศึกษำ 6) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร 7) จั ด ร ะ บ บ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนร่วม และประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำรในจังหวัด และ 8) ภำระหน้ำที่
อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
ศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำพิ เศษ ประจ ำจั ง หวั ด เชี ย งรำย ได้ ด ำเนิ น กำรส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ ข้ ำ รำชกำรครู
คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้นำกระบวนกำรวิจัยมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ และมี
ผลงำนทำงวิชำกำร ผลกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรพัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนเด็ก
พิกำร เพื่อให้เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งถือว่ำมีควำมสำคัญ และ
จำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะกำรวิจัยเป็นกระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้ใหม่ๆอย่ำงเป็นระบบที่จะทำให้เกิด
กำรสร้ำงเครือข่ำยและนำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
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ดังนั้นเพื่อเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมสำมำรถด้ำน
กำรวิจัยทำงกำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรำย จึงได้จัดทำโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำพิเศษเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู คณำจำรย์และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำศักยภำพในกำรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ทำวิจัยทำงกำรศึกษำพิเศษโดย ค้นคว้ำ
วิจัย พัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรม สื่อและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำผลกำรวิจัยมำ
พัฒ นำเพื่ อ ยกระดั บ คุณ ภำพกำรจั ด กำรเรียนรู้ โดยจั ดงำนส่ ง เสริ มกำรแลกเปลี่ย นเรียนรู้ง ำนวิจั ยเทคโนโลยี
นวัตกรรม ผลงำนทำงวิชำกำรและผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำพิเศษ ระดับจังหวัดเชียงรำย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรแก่ข้ำรำชกำรครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สถำนศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือก ชนะเลิศเหรียญทองลำดับที่ 1 จำกกำรจัดกำรแข่งขันกำรนำเสนอผลงำนโครงกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำพิเศษ
2) เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขัน กำรนำเสนอผลงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนวิจัยเทคโนโลยี นวัตกรรม
ผลงำนทำงวิชำกำรและผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำพิเศษ ระดับจังหวัดเชียงรำย ให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
พัฒนำงำนกำรศึกษำพิเศษ
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1) งบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินงำนในกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร ทำงกำรศึกษำพิเศษ ของ
ข้ำรำชกำรครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจำนวน จำนวน 11 รำยกำร
2) งบประมำณสนับสนุนกำรจัดงำนโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรศึกษำพิเศษ จำนวน 2 วัน
เชิงคุณภำพ
1) ข้ำรำชกำรครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำที่จัดกำร เรียนรวม ที่ผ่ำนกำร
คัดเลือก ได้รับงบประมำณสนับสนุนดำเนินงำนกำรนำเสนอผลงำนทำงกำรศึกษำพิเศษ เพื่อสนับสนุนกำรวิจัยทำง
กำรศึกษำพิเศษ ในกำรดำเนินกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำเครื่องมือในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียนพิกำรที่
เหมำะสม
2) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรำย ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรจัดงำนโครงกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำพิเศษ ระดับจังหวัดเชียงรำย
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วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทำงำน(ประกอบไปด้วย ผู้แทนจำกเขต
พื้นที่กำรศึกษำ เขตละ 2 คน ผู้แทนจำกศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัด
เชียงรำย) คณะกรรมกำรดำเนินงำนคัดเลือกผลงำน โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำพิเศษ จำนวน 2 วัน
คณะทำงำน 45 คน และคณะกรรมกำรดำเนินงำน 15 คน
1.1 ค่ำพำหนะเหมำจ่ำยคณะกรรมกำรดำเนินงำนคัดเลือกผลงำน ไป-กลับ 1 ครั้ง
ๆ ละ 200 บำท ต่อคน จำนวน 15 คน
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ ๆ ละ 200 บำท ต่อคน จำนวน 60 คน
1.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 50 บำท จำนวน 60 คน
1.4 ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ชุดละ 200 บำท จำนวน 60 ชุด
2. กิจกรรที่ 2 จัดกำรแข่งขันกำรนำเสนอผลงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนวิจัยเทคโนโลยี
นวัตกรรม ผลงำนทำงวิชำกำรและผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำพิเศษ ระดับ
จังหวัดเชียงรำย
2.1 ค่ำพำหนะเหมำจ่ำยคณะกรรมกำรดำเนินงำนคัดเลือกผลงำน ไป-กลับ 1 ครั้ง
ๆ ละ 200 บำท ต่อคน จำนวน 15 คน
2.2 ค่ำพำหนะเหมำจ่ำยผู้นำเสนอผลงำน ไป-กลับ 1 ครั้ง ๆ ละ 200 บำท ต่อคน
จำนวน 33 คน
2.3 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรดำเนินงำนคัดเลือกผลงำน จำนวน 15 คน
2.4 ค่ำที่พักคณะกรรมกำรดำเนินงำนคัดเลือกผลงำนเหมำจ่ำย จำนวน 2 คืนๆละ
800 บำท
2.5 ค่ำอำหำรกลำงวัน 2 มื้อ ๆ ละ 200 บำท ต่อคน จำนวน 100 คน
2.6 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 50 บำท จำนวน 100 คน
2.7 ค่ำสนับสนุนกำรดำเนินงำนในกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร จำนวน 11 รำยกำรๆ
ละ 5,000 บำท
2.8 ค่ำวัสดุดำเนินงำนจัดกำรแข่งขันกำรนำเสนอผลงำนฯ จำนวน 50,000 บำท

ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 ตุลำคม ปี .....................
2560 – 30
กันยำยน 2561

เดือน สิงหำคม .....................
2561
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ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกิจกรรม เดือน สิงหำคม 2561
สถำนที่ดำเนินกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรำย
งบประมาณ
จำนวน 275,600 บำท (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2561)
รำยละเอียดดังนี้ :

รายละเอียดงบประมาณ
โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย สาขาหน่วยบริการ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทำงำน(ประกอบไปด้วย
33,000
ผู้แทนจำกเขตพื้นที่กำรศึกษำ เขตละ 2 คน ผู้แทนจำกศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรำย) คณะกรรมกำรดำเนินงำนคัดเลือก
ผลงำน โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรศึกษำพิเศษ จำนวน 2 วัน คณะทำงำน 45 คน และ
คณะกรรมกำรดำเนินงำน 15 คน
1.1 ค่ำพำหนะเหมำจ่ำยคณะกรรมกำรดำเนินงำนคัดเลือกผลงำน ไป3,000
กลับ 1 ครั้ง ๆ ละ 200 บำท ต่อคน จำนวน 15 คน
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ ๆ ละ 200 บำท ต่อคน จำนวน 60 คน

12,000

1.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 50 บำท จำนวน 60 คน

6,000

1.4 ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ชุดละ 200 บำท จำนวน 60 ชุด

12,000

2 กิจกรรที่ 2 จัดกำรแข่งขันกำรนำเสนอผลงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
งำนวิจัยเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลงำนทำงวิชำกำรและผลกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำพิเศษ ระดับจังหวัดเชียงรำย

252,600

2.1 ค่ำพำหนะเหมำจ่ำยคณะกรรมกำรดำเนินงำนคัดเลือกผลงำน ไปกลับ 1 ครั้ง ๆ ละ 200 บำท ต่อคน จำนวน 15 คน

3,000

2.2 ค่ำพำหนะเหมำจ่ำยผู้นำเสนอผลงำน ไป-กลับ 1 ครั้ง ๆ ละ 200
บำท ต่อคน จำนวน 33 คน

6,600

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษ ประจำ
จังหวัดเชียงรำย
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ที่

กิจกรรม
งบประมาณ
2 2.3 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรดำเนินงำนคัดเลือกผลงำน จำนวน 15 54,000
คนๆ ละ 3,600 บำท
2.4 ค่ำที่พักคณะกรรมกำรดำเนินงำนคัดเลือกผลงำนเหมำจ่ำย จำนวน
2 คืนๆละ 800 บำท

24,000

2.5 ค่ำอำหำรกลำงวัน 2 มื้อ ๆ ละ 200 บำท ต่อคน จำนวน 100 คน

40,000

2.6 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ๆ ละ 50 บำท จำนวน 100 คน

20,000

2.7 ค่ำสนับสนุนกำรดำเนินงำนในกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร จำนวน
11 รำยกำรๆ ละ 5,000 บำท

55,000

2.8 ค่ำวัสดุดำเนินงำนจัดกำรแข่งขันกำรนำเสนอผลงำนฯ จำนวน
50,000 บำท

50,000

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

275,600

แหล่งงบประมาณ : สพฐ. และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. กำรจัดสรรงบประมำณในกำรดำเนินงำนไม่เพียงพอต่อกำรจัดงำน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ขอรับงบประมำณสนับสนุน โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรศึกษำพิเศษ และบรรจุโครงกำรฯไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมชี้แจง

80

2. งบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินงำนในกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร
ทำงกำรศึกษำพิเศษ ของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือก

11 รำยกำร

3. งบประมำณสนับสนุนกำรจัดงำนโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำพิเศษ

2 วัน

เชิงคุณภาพ

11 รำยกำร

1. สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรวม ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ชนะเลิศเหรียญทอง
ลำดับที่ 1 จำกกำรจัดกำรแข่งขันกำรนำเสนอผลงำน ได้รับงบประมำณ
สนับสนุนดำเนินงำนกำรนำเสนอผลงำนทำงกำรศึกษำพิเศษ
2. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรำย ได้รับงบประมำณสนับสนุน
2 วัน
กำรจัดงำนโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรศึกษำพิเศษ ระดับจังหวัดเชียงรำย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนร่วม/เรียนรวม ที่ผ่ำนกำร
คัดเลือก ชนะเลิศเหรียญทองลำดับที่ 1 จำกกำรจัดกำรแข่งขันกำรนำเสนอผลงำน ได้รับงบประมำณสนับสนุน
ดำเนินงำนกำรนำเสนอผลงำนทำงกำรศึกษำพิเศษ
2) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรำย ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรจัดงำนโครงกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำพิเศษ ระดับจังหวัดเชียงรำย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรำย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
2. นำงชัญญำภัค บุญฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 085-0542-008
3. นำงผกำพรรณ์ วงค์จำ
เบอร์โทรศัพท์ 089-9977-767
E-mai
1. golf_paopao@hotmail.com
2. paka_pan@hotmail.com
**********************************
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

1. โครงการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้กาหนดนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และได้กาหนดจุดเน้นนโยบาย 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
จุดเน้นหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาครู การทดสอบการประเมินการประกัน
คุณ ภาพและการพั ฒนามาตรฐานการศึกษา การผลิตพัฒ นากาลัง คนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒ นาประเทศ ICT เพื่อ การศึกษา และการบริห ารจัดการ โดยจุด เน้น ยุท ธศาสตร์
ดังกล่าว ได้กาหนดโครงการสาคัญให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาดาเนินการ ประกอบด้วย
จุดเน้ น หลั กสูต รและกระบวนการเรียนการสอน ได้ แก่ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ มเวลารู้ การ
จัดการเรียนการสอน DLTV โรงเรียนคุณธรรม STEM Education การใช้กระบวนการ BBL การยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ จุดเน้นการผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของการพั ฒ นาประเทศ ได้ แ ก่ การสร้ างค่ า นิ ยมอาชีว ศึ ก ษา การจั ด การเรีย นการสอน
ทวิศึกษา การศึกษาเพื่อการมีงานทา โรงเรียนประชารัฐ และจุดเน้นการบริหารจัดการ ได้แก่ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และการจัดตั้งสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
จากการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
และการจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยคาสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 10 และ
11/2559 กาหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการกาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัด
การศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการ
บริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์ กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ ด าเนิ น การก าหนดยุ ท ธศาสตร์
แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด ตลอดจนการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่ ว นทั้ งในระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ประเทศ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและจุ ด เน้ น นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมจังหวัดเชียงราย ขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดแนวทางการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) จัดประชุมสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย จานวน 20 คน 2 วัน
2) จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย จานวน 80 คน
1 วัน
เชิงคุณภาพ
1) แนวทางการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
2) เครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตุลาคม 2560
2 ประชุ ม สร้ า งแนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มการจั ด การศึ ก ษาของจั ง หวั ด พฤศจิกายน 2560
เชียงราย
3 สัมมนาเพื่ อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของจังหวัด มกราคม 2561
เชียงราย
4 รายงานผลการสัมมนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของ กุมภาพันธ์ 2561
จังหวัดเชียงราย ให้ กศจ.
5 เผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์เครือข่ายการมี ส่วนร่วมการจัดการศึกษาของ มีนาคม 2561
จังหวัดเชียงราย ให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาจังหวัด
เชียงราย
6 รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
มีนาคม 2561
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
1) จัดประชุมสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ช่วงเวลา พฤศจิกายน 2560
2) จั ดสั มมนาสร้ างเครื อข่ ายการมี ส่ วนร่ วมการจั ดการศึ กษาของจั งหวั ดเชี ยงราย ณ ส านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ช่วงเวลา มกราคม 2561
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งบประมาณ
จานวน 106,200 บาท (หนึ่งแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560)
รายละเอียด ดังนี้ :
1. ประชุมสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 20 คน จานวน 2 วัน
1.1 ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จานวน 20 คน ๆ ละ 500 บาท รวม
1.2 ค่าที่พัก จานวน 20 คน ๆ ละ 600 บาท ต่อ คืน จานวน 1 คืน รวม
1.3 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 20 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 150 บาทต่อมื้อ รวม
1.4 ค่าอาหารเย็น จานวน 20 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาทต่อมื้อ รวม
1.5 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 20 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาทต่อมื้อ รวม
1.6 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 20 คน ๆ ละ 100 บาท รวม
รวมงบประมาณ

10,000 บาท
12,000 บาท
6,000 บาท
3,000 บาท
2,800 บาท
2,000 บาท
35,800 บาท

2. ประชุมจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 80 คน ระยะเวลา 1 วัน
2.1 ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จานวน 80 คน ๆ ละ 500 บาท รวม
40,000 บาท
2.2 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 80 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาทต่อมื้อ รวม
12,000 บาท
2.3 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 80 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาทต่อมื้อ รวม
5,600 บาท
2.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 80 คน ๆ ละ 100 บาท รวม
8,000 บาท
2.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาทรวม
4,800 บาท
รวมงบประมาณ
70,400 บาท
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยง : เครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย จาก
หลายภาคส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงของเครือข่าย ส่งผลต่อความร่วมมือในการดาเนินงานของเครือข่ายใน
การจัดการศึกษา ทาให้ส่งผลต่อความสาเร็จการดาเนินของเครือข่าย
2. แนวทางการบริหารความเสี่ ยง : สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และการประสานความ
ร่วมมือของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และเครือข่ายการทางานในพื้นที่
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้เข้าประชุมสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของจังหวัด
เชียงราย
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัด
การศึกษาของจังหวัดเชียงราย
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจต่อแนวทางการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
2. จานวนเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงรายแต่ละสังกัด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
สังกัดละ 2
เครือข่าย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จังหวัดเชียงราย มีเครือข่ายการจัดการศึกษา ของจังหวัดเชียงรายแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายจาเนียร ประมวล
เบอร์โทรศัพท์
2. นายทศพร จันทร์เนตร
เบอร์โทรศัพท์
*************************
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หน่วยงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

2. โครงการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้กาหนดนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และได้กาหนดจุดเน้นนโยบาย 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
จุดเน้นหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาครู การทดสอบการประเมินการประกัน
คุณ ภาพและการพั ฒนามาตรฐานการศึกษา การผลิตพัฒ นากาลัง คนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒ นาประเทศ ICT เพื่อ การศึกษา และการบริห ารจัดการ โดยจุด เน้น ยุท ธศาสตร์
ดัง กล่าว ได้กาหนดโครงการสาคัญให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาดาเนินการ ประกอบกับ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน
จากการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
โดยกาหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจัง หวัด (กศจ.) มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์ แนว
ทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและ
ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของบุค คล ครอบครัว องค์ก รชุมชน องค์ กรเอกชนองค์ กรวิช าชีพ สถาบั นศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ ด าเนิ น การก าหนดยุ ท ธศาสตร์
แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด ตลอดจนการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่ ว นทั้ งในระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ประเทศ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและจุ ด เน้ น นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงจาเป็นที่จะต้องมีองค์กรที่มีส่วนร่วมจากทุ กภาคส่วนได้ให้ข้อเสนอแนะ การจัดทา
ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบั นสั งคมอื่น ที่จั ดการศึกษาในรูป แบบที่ห ลากหลายในจั ง หวัด ส านัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทาโครงการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ขึ้น
วัตถุประสงค์
3. เพื่อจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
4.
เพื่อจัดประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) จัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย จานวน 100 คน
2) จัดประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีละ 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
เชิงคุณภาพ
1) จังหวัดเชีย งราย มีสมัชชาการศึกษาจัง หวัดเชียงราย ให้ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาของ
กศจ. จังหวัดเชียงราย
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 ประชุมจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
2 ประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีละ 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
3
4

รายงานผลการสัมมนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย ให้ กศจ.
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมของสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย

5

รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2560
ธันวาคม 2560กันยายน 2561
ตุลาคม 2560กันยายน 2561
ตุลาคม 2560กันยายน 2561
ตุลาคม 2560กันยายน 2561

หมายเหตุ

ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
3) จัดประชุมจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ช่วงเวลา ตุลาคม 2560
4) จัดประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีละ 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ช่วงเวลา ธันวาคม 2560กันยายน 2561
งบประมาณ
จานวน 410,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561)
รายละเอียด ดังนี้ :
3. ประชุมประชุมจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย จานวน 100 คน จานวน 1 วัน ประกอบด้วย ผู้แทนจากอาเภอ 18 อาเภอ ๆละ 5 คน รวม 90
คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จานวน 10 คน รวม 100 คน
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1.1 ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จานวน 100 คน ๆ ละ 500 บาท รวม
1.2 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาทต่อมื้อ รวม
1.3 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 100 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาทต่อมื้อ รวม
1.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 100 คน ๆ ละ 100 บาท รวม
รวมงบประมาณ

50,000 บาท
15,000 บาท
7,000 บาท
10,000 บาท
82,000 บาท

4. ประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีละ 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ช่วงเวลา ธันวาคม 2560กันยายน 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 100 คน ระยะเวลา 4 วัน
2.1 ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จานวน 100 คน ๆ ละ 500 บาทต่อครั้ง
200,000 บาท
4 ครั้ง รวม
1.2 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาทต่อมื้อ
60,000 บาท
4 ครั้ง รวม
1.3 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 100 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาทต่อมื้อ
28,000 บาท
4 ครั้ง รวม
1.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 100 คน ๆ ละ 100 บาท
40,000 บาท
4 ครั้ง รวม
รวมงบประมาณ
328,000 บาท
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้เข้าประชุมจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจต่อการประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จังหวัดเชียงราย มีสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้ให้
ข้อเสนอแนะ การจัดทายุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายในจังหวัด
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผูร้ ับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายสมจิต สมอ
2. นางเสาวลักษณ์ ดีอินทร์

เบอร์โทรศัพท์ 091-0719615
เบอร์โทรศัพท์ 081-1114080

E-mail
1. jitcred@gmail.com
2. cheerful_plus@hotmail.com
*******************************************
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หน่วยงาน อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
3. โครงการ ทวิศึกษา : การจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช.ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพื่อ
รองรับการจ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
อาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานที่กาลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการซึง่ เป็น
หน่วยงานที่ผลิตกาลังคนจาเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้นักเรียนได้หันมาสนใจ
เรียนทางด้านอาชีพซึ่งมีตลาดรองรับอย่างแน่นอนให้มากขึ้นแต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันค่านิยมของ
ผู้ปกครองและผู้เรียนมุ่งที่จะสนับสนุนให้มีการเรียนสายสามัญเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้ขาด
กาลังคนในภาคแรงงานเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วม
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ความรู้พื้นฐานด้านอาชีพและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับตลาดแรงงาน สามารถผลิตกาลังคนในระดับฝีมือ
ที่ได้มาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการ
จัดการอาชีวศึกษาอย่างหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่
ประชาชนวัยเรียนและวัยทางานตามความถนัด ความสนใจ และสามารถเข้าถึงการอาชีวศึกษาได้ง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตามบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายยังไม่มสี ถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ผู้เรียนบางส่วนจาเป็นต้อง
เดินทางไปเรียนไกลบ้านเพิ่มภาระของครอบครัวยิง่ ขึ้น หรือจายอมเรียนสายสามัญซึ่งอยู่ใกล้บ้าน
ดังนั้น อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จึงขอเสนอโครงการทวิศึกษา ลักษณะที่ ๓ ตามแนวทางการ
จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (กระทรวงศึกษาธิการ,
ม.ป.ป.) โดยผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แต่นาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาจัดการเรียนการสอน จบแล้วได้วุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยความร่วมมือกับสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ ในการเปิดสอนนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการทาความตกลง
ร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทางานตามความ
ถนัดและความสนใจ
๒. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ โดยใช้
เครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน
๓. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มกาลังคนในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม,เกษตร
และการบริการ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๕ แห่ง
๒. สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน ๕ แห่ง
๓. ผู้เรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน ๑,๐๐๐
คน
เชิงคุณภาพ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน เกิด ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา
สังกัด สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเปิดสอนหลัก สูตรระดับ ประกาศนียบั ตรวิชาชี พ
(ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมร่วมกัน
2. ประสานงานการจัดทาข้อตกลงร่วมกัน
3. การวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน การกาหนดหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดหลักสูตรการอาชีวศึกษา
4. การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ปวช.
-ปีแรก เรียนทักษะชีวิต ที่โรงเรียนมัธยมศึกษา
-ปีที่สอง เรียนทักษะวิชาชีพ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
-ปีที่สาม ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน ๒๕๖๑-๒๕๖๔ สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
งบประมาณ
จานวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
แหล่งงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ระยะเวลา
๑ วัน
๑ เดือน
๑ เดือน

เจ้าภาพ
อศจ.ชร
อศจ.ชร
อศจ.ชร

๓ ปี

โรงเรียน
วิทยาลัย
และสถาน
ประกอบการ
ที่ร่วม MOU
อศจ.ชร

๔ ปี
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระเบียบการบริหารงบประมาณ
2. ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. การทาความตกลงร่วมกัน
2. การประชุมชี้แจง วางแนวทางการทางานร่วมกัน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เรียน
-พ.ศ. ๒๕๖๑
-พ.ศ. ๒๕๖๒
-พ.ศ. ๒๕๖๓
-พ.ศ. ๒๕๖๔
เชิงคุณภาพ
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนวัยเรียนและวัย
ทางานตามความถนัด ความสนใจ และสามารถเข้าถึงการอาชีวศึกษาได้
ง่ายขึ้น

ค่าเป้าหมาย

๑๐๐ คน
๒๐๐ คน
๓๐๐ คน
๔๐๐ คน

๑,๐๐๐ คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
๒. การเพิ่มกาลังคนในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. ดร.เจริญ เชื้อเมืองพาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๖๐๔๘๔๙
2. นายพงศกร ชัยวุฒิ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๒๑๗๘๙
E-mai
1. charoen4849@gmail.com
2. pchaiwuth@gmail.com
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืน
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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หน่วยงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3
1.ชื่อโครงการเสริมสร้ำงนวัตกรรมน้อมนำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงภำยในสถำนศึกษำทั้งระบบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทำงกำรดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมีพระรำชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดนำนกว่ำ ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้ำแนวทำง
พัฒนำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของทำงสำยกลำงและควำมไม่ประมำท โดยคำนึงถึง ควำมพอประมำณ ควำมมี
เหตุผล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ควำมรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต กำรป้องกันให้
รอดพ้นจำกวิกฤต และให้สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวัฒน์และควำม
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ
ในสภำวะกำรณ์ ปัจ จุบัน ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำด้ำนเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีก ำรพั ฒ นำอย่ำง
รวดเร็ว กำรดำเนินชีวิต กำรประกอบอำชีพมีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง ประชำชนโดยทั่วไปมีกำรรับอำรยะ
ธรรมจำกต่ำงประเทศ ค่ำนิยม เทคโนโลยีซึ่งบำงอย่ำงที่ได้รับเข้ำมำทำให้เกิดค่ำนิยมกำรใช้ชีวิตประจำวัน
ที่ฟุ่มเฟือยเกิดควำมเสื่อมของสังคม และทำให้เกิดปัญหำในสังคม ปัญ หำครอบครัว อีกทั้งกำรประกอบ
อำชีพของประชำชนภำยในเขตพื้นตำบลหนองพลับที่อำชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีกำรมุ่งเน้นเพื่อเพิ่ม
รำยได้และกำรจำหน่ำยโดยใช้ทรัพยำกรจำกภำยนอกมำกขึ้น ต้นทุนกำรผลิตจึงสูง “ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง” จึงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติของประชำชนทุกระดับ เป็นวิถีชีวิตที่ใช้คุณธรรมนำควำมรู้ เป็น
กำรพัฒนำตนเอง พัฒนำครอบครัว ชุมชน และพัฒนำชำติให้ก้ำวหน้ำไปพร้อมกับควำมสมดุลและควำม
มั่น คงเป็ น หลัก ปฏิ บั ติ ก ำรอยู่ ร่วมกั น อย่ำงสัน ติ สุ ข ระหว่ำงคนกั บ ชุ มชน คนกั บ ธรรมชำติ และคนกั บ
วัฒนธรรม กำรดำเนินชีวิต คำนึงถึงควำมพอดี พอประมำณ ควำมมีเหตุ มีผล กำรสร้ำงภูมิ คุ้มกันที่ดีพร้อม
กับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีควำมรอบคอบ รอบรู้ ระมัดระวังและมีคุณธรรม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำร
ดำเนิ น กิจ กรรมต่ ำง ๆ ตำมหลั กปรัช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งประกอบกั บ รั ฐบำลรัฐ บำลปั จ จุบั น ให้
ควำมสำคัญกับหลักกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงยิ่งโดยกำหนดเป็นค่ำนิยมให้ประชำชนชำวไทย
ได้ยึดถือปฏิบัติในทุกกิจกรรมทุกระดับทั้งหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ปัจเจคบุคคลล้วนแล้วแต่ยึดหลักกำร
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงนี้เพื่อควำมมั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศชำติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำยเขต 3 เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่มีภำรกิจในกำร
ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลช่วยเหลือในกำรปลูกฝังเยำวชนของชำติ ให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ มีทักษะชีวิตที่สำมำรถ
ดำรงชีพอยู่ได้ในสังคมทศวรรษที่ 21 ตระหนักและเล็งเห็นควำมสำคัญกำรน้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเป็นหลักในกำรดำรงชีวิตทั้งในครอบครัวและสังคมของนักเรียนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำน
ภำยในโรงเรียน กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนให้มีควำมทันสมัย พอเพียงอย่ำงเพียงพอ มี
หลักกำร และยึดมั่นหลักกำรในกำรผลิตเยำวชนของชำติให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถ รู้เท่ำทันโลก มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีรวมถึงเป็นผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตจึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหำรน้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในกำรดำรงชีวิต
ทั้งในครอบครัวกำรทำงำนและสังคม
2. เพื่อเสริมสร้ำงนวัตกรรมทักษะกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับครูผู้สอน
3. เพื่อเสริมสร้ำงนวัตกรรมทักษะกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.นักเรียนต้นแบบในจังหวัดเชียงรำย จำนวน 150 คน
2.ครูผู้สอนในจังหวัดเชียงรำย จำนวน 150 คน
3.ผู้บริหำรสถำนศึกษำในจังหวัดเชียงรำย จำนวน 75 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู ผู้บริหำรน้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในกำรดำรงชีวิตทั้ง
ในครอบครัวกำรทำงำนและสังคม
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วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 จัดทำโครงกำร และเสนอขออนุมัติโครงกำร
สิงหำคม 2559
นำยอำนนท์ วงศ์วิชญ์
2 - แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรเพื่อจัดทำ
ตุลำคม 2560
แผนปฏิบัติกำรในกำรดำเนินโครงกำร
- วำงแผนกำรดำเนินโครงกำร
3 กิจกรรมที่ 1 “การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานในการบริหารงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ประชุมวำงแผน/ แต่งตั้งคณะวิทยำกร/คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร
- จัดกิจกรรม “อบรมสัมมนาให้กับผู้บริหารเพือ่ สร้าง
นวัตกรรมในการบริหารงาน
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน โดยมีรำยละเอียด คือ
- ให้ควำมรู้ผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนตำมหลัก
กุมภำพันธ์ 2560
คณะทำงำน
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
- ศึกษำดูงำนหลักกำรบริหำรงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงสภำพจริงในหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่เป็น
ต้นแบบในระดับประเทศ
- ประชุม/สรุปผลกำรจัดกิจกรรม
- ผู้บริหำรจัดทำนวัตกรรมกำรบริหำรงำนในโรงเรียน
- ติดตำมและประเมินผล
- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมกำรบริหำรงำน
4 กิจกรรมที่ 2 “การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อสร้างนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกกลุ่มสาระการพัฒนานักเรียนต้นแบบพอเพียง
- ประชุมวำงแผน/ แต่งตั้งคณะวิทยำกร/คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรครูผู้สอน จัดกิจกรรม อบรมสัมมนำให้กับ
ครูผู้สอน
“สร้ำงนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
เมษำยน 2561
คณะทำงำน
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสำระหลักสูตร
3 วัน 2 คืน โดยมีรำยละเอียด คือ
- ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

157

5

1.
2.
3.
4.
-

- ศึกษำดูงำนหลักกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงสภำพจริงในหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชนที่เป็นต้นแบบในระดับประเทศ
- ประชุม/สรุปผลกำรจัดกิจกรรม
- ครูผู้สอนจัดทำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
โรงเรียน
- ติดตำมและประเมินผล
- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
นักเรียนต้นแบบพอเพียง
จัดกิจกรรม “กำรพัฒนำนักเรียนต้นแบบพอเพียง”
หลักสูตร 3 วัน 2 โดยมีรำยละเอียด คือ
- กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้องค์ประกอบของปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
- ศึกษำดูงำนกำรปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงในสภำพจริงหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่เป็น
ต้นแบบในระดับประเทศ
- ประชุม/สรุปผลกำรจัดกิจกรรม
- ติดตำมพฤติกรรมของนักเรียนต้นแบบพอเพียง
- รำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้(symposium)
ผลงานนวัตกรรมการบริหารงานและผลการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารครูผู้สอน
และนักเรียนในระดับจังหวัดโดยมีกิจกรรมในงานดังนี้
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนต้นแบบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด”
กิจกรรมประกวดโครงงานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียน”
กิจกรรมนาเสนอผลงาน(Best Practice)
นวัตกรรมของผู้บริหาร
กิจกรรมนาเสนอผลงาน(Best Practice)การ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
แต่งตั้งคณะกรรมำกำรดำเนินงำน
ประชุมกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน
ประชุมชี้แจงกำรจัดกิจกรรม

กรกฎำคม 2561

คณะทำงำน
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- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(symposium)
ผลงำนนวัตกรรมกำรบริหำรงำนและผลกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหำรและ
ครูผู้สอนในระดับจังหวัด
- มอบรำงวัลสำหรับผลงำนดีเด่นในระดับจังหวัด
- สรุปผลกำรจัดกิจกรรม
- เผยแพร่สู่สำธำรณะชน
ระยะเวลาและสถานที่การดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตุลำคม 2560 – สิงหำคม 2561

สถานที่
➢ จังหวัดเชียงรำย
➢ โรงแรมที่จัดฝึกอบรม
➢ สถำนที่ศึกษำดูงำนทั้งภำยในจังหวัดเชียงรำย
และจังหวัดใกล้เคียง

งบประมาณ
จานวน 3,354,200.- บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้
เงินงบประมำณ
ที่

กิจกรรมในกำรใช้งบประมำณ

ค่ำตอบ
ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
แทน
1 กิจกรรมที่ 1 “การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรม
ในการบริหารงานในการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
ผู้เข้าอบรม จานวน 95 คน
ผู้บริหำรจำนวน 5 เขตพื้นที่ๆละ 15 โรงๆละ 1 คน รวม 75 คน
คณะวิทยำกร/คณะทำงำน 25 คน
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรที่ไม่ใช่บุคคล
154,000
ของรัฐ จำนวน 5 คน 24 ชม.ๆละ
1,200 บำท (5 x 24 x 1,200 =
144,000)
- ค่ำพำหนะเดินทำงวิทยำกร
เที่ยวละ 1,000 บำท ไป-กลับ
(1,000 x 2 x 5 = 10,000)

อื่นๆ

รวม

ผู้รับผิด
ชอบ
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เงินงบประมำณ
ที่

กิจกรรมในกำรใช้งบประมำณ
- ค่ำอำหำรผู้อบรม+คณะทำงำน+
วิทยำกร 5 มื้อๆละ 220 บำท
จำนวน 95 คน (95 x 220 x 5 =
104,500)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำรับ
กำรอบรม+คณะทำงำน+วิทยำกร
(95 x 50 x 6 = 28,500)
- ค่ำพำหนะผู้เข้ำรับกำรสัมมนำ
จำนวน 90 คนๆละ 300 บำท(90 x
300 = 27,000)
- ค่ำสถำนที่จัดสัมมนำ 2 วันๆละ
5,000 บำท (2 x 5,000 = 10,000)
- ค่ำที่พักผู้เข้ำรับกำรอบรม +
คณะทำงำน + วิทยำกร จำนวน 95
คน ๆละ 600 บำท
จำนวน 2 คืน
(600 x 95 x 2 = 114,000)
- ค่ำเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ
จำนวน 95 เล่มๆละ 60 บำท
(60 x 95 = 5,700)
- ค่ำกระเป๊ำผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
จำนวน 95 ใบๆละ 250 บำท
(95 x 250 = 23,750)
- ค่ำวุฒิบัตรผู้เข้ำร่วมกำรอบรม
- จำนวน 95 ฉบับๆละ 30 บำท
(95 x 30 = 2,850)
- ค่ำรถบัสรับจ้ำงไปศึกษำดูงำน
จำนวน 2 วันๆ 10,000 บำท
จำนวน 2 คัน
- (10,000 x 2 x 2 = 40,000)

รวม

ค่ำตอบ
แทน
104,500

ค่ำใช้สอย

28,500
27,000
10,000
114,000

5,700
23,750
2,850
40,000

510,300

ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวม

ผู้รับผิด
ชอบ
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เงินงบประมำณ

ผู้รับผิด
ค่ำตอบ
ชอบ
ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
อื่นๆ
รวม
แทน
2 กิจกรรมที่ 2 “การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมการพัฒนานักเรียนต้นแบบพอเพียงหลักสูตร 3 วัน 2 คืน
ผู้เข้าอบรม จานวน 350 คน จำนวน 5 เขตพื้นที่ๆละ 15 ดังนี้
ครูผู้สอน โรงๆละ 2 คน รวม 150 นักเรียน โรงๆละ 2 คน รวม 150 คน คณะวิทยำกร/คณะทำงำน 50 คน\
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรที่ไม่ใช่บุคคล
312,000
ของรัฐ จำนวน 12 คน 24 ชม.ๆละ
1,200 บำท (10 x 24 x 1,200 =
288,000)
- ค่ำพำหนะเดินทำงวิทยำกร
เที่ยวละ 1,000 บำท ไป-กลับ
(1,000 x 2 x 12 = 24,000)
- ค่ำอำหำรผู้อบรม+คณะทำงำน+
385,000
วิทยำกร 5 มื้อๆละ 220 บำท
จำนวน 350 คน (350 x 220
x 5 = 385,000)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำรับ 105,000
กำรอบรม+คณะทำงำน+วิทยำกร
(350 x 50 x 6 = 105,000)
- ค่ำพำหนะผู้เข้ำรับกำรสัมมนำ
105,000
จำนวน 350 คนๆละ 300 บำท
(350 x 300 = 105,000)
- ค่ำสถำนที่จัดสัมมนำ 2 วันๆละ
10,000
5,000 บำท (2 x 5,000 = 10,000)
- ห้องห้องพักผู้เข้ำรับกำรอบรม+
420,000
คณะทำงำน+วิทยำกร จำนวน 350
คน ๆละ 600 บำท จำนวน 2 คืน
(600 x 350 x 2 = 420,000)
- ค่ำเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ
21,000
จำนวน 350 เล่มๆละ 60 บำท
(60 x 350 = 21,000)
- ค่ำกระเป๊ำผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
35,000
จำนวน 350 ใบๆละ 100 บำท
(350 x 100= 35,000)

ที่

กิจกรรมในกำรใช้งบประมำณ
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เงินงบประมำณ
ที่

กิจกรรมในกำรใช้งบประมำณ

ค่ำตอบ
แทน
10,500

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวม

ผู้รับผิด
ชอบ

- ค่ำวุฒิบัตรผู้เข้ำร่วมกำรอบรม
- จำนวน .350 ฉบับๆละ 30 บำท
(350 x 30 = 10,500)
- ค่ำรถบัสรับจ้ำงไปศึกษำดูงำน
140,000
จำนวน 2 วันๆ 10,000 บำท
จำนวน 7 คัน
(10,000 x 7 x 2 = 140,000)
รวม
1,543,500
4 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(symposium) ผลงานนวัตกรรมการบริหารงานและผลการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารครูผู้สอนและนักเรียนในระดับจังหวัดโดยมีกิจกรรม
ในงานดังนี้
1. กิจกรรม (Kick Off) เปิดตัวโครงกำรและร่วมเดินรณรงค์
2. กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนต้นแบบปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด”
3. กิจกรรมประกวดโครงงำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน”
4. กิจกรรมนำเสนอผลงำน(Best Practice)นวัตกรรมของผู้บริหำร
5. กิจกรรมนำเสนอผลงำน(Best Practice)กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน
จานวน 3 วัน 2 คืน
ผู้เข้าอบรม จานวน 430 คน จำนวน 5 เขตพื้นที่ๆละ 15 ดังนี้
ผู้บริหำรโรงๆละ 1 คน รวม 75 คน
ครูผู้สอน โรงๆละ 2 คน รวม 150
นักเรียน โรงๆละ 2 คน รวม 150
คณะกรรมกำร/คณะทำงำน 55 คน
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรจำนวน 9 คน
9,000
คน ละ 500 บำท
(9 x 500 x 2 = 9,000)
- ค่ำอำหำรผู้อบรม+คณะทำงำน+
473,000
กรรมกำรตัดสิน 5 มื้อๆละ
220 บำท จำนวน 430 คน (430 x
220 x 5 = 473,000)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำรับ 129,000
กำรอบรม + คณะทำงำน +
คณะกรรมกำร (430 x 50 x 6 =
129,000)
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เงินงบประมำณ
ที่

กิจกรรมในกำรใช้งบประมำณ
- ค่ำพำหนะผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
จำนวน 430 คนๆละ 300 บำท
(430 x 300 = 129,000)
- ค่ำสถำนที่จัดสัมมนำ 2 วันๆละ
5,000 บำท (2 x 5,000 = 10,000)
- ห้องห้องพักผู้เข้ำรับกำรอบรม+
คณะทำงำน+วิทยำกร จำนวน 430
คน ๆละ 600 บำท จำนวน 2 คืน
(600 x 430 x 2 = 516,000)
- ค่ำเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ
จำนวน 430 เล่มๆละ 50 บำท
(50 x 430 = 21,500)
- ค่ำวุฒิบัตรผู้เข้ำร่วมกำรอบรม
- จำนวน 430 ฉบับๆละ 30 บำท
(430 x 30 = 12,900)
รวม
รวมทั้งสิ้น

ค่ำตอบ
แทน
129,000

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวม

10,000
516,000

21,500
12,900
1,300,400
3,354,200

แหล่งงบประมาณ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกำหนดกำรปฏิบัติกำร
สำหรับกำหนดกำรณ์ที่ได้กำหนดขึ้นในโครงกำรนั้น จะเห็นว่ำในแต่ละช่วงเวลำเป็นช่วงเวลำ
ช่วงปิดภำคเรียนในปีกำรศึกษำ ซึ่งจะไม่เป็นกำรเบียดบังเวลำของครูผู้สอนและนักเรียนแต่อย่ำงใดอีกทั้ง
ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมเป็นช่วงระยะเวลำสั้นๆจะไม่ก่อให้เกิดปัญหำกับ ครูผู้สอนและนักเรียน
2. ควำมเสี่ยงด้ำนงบประมำณ
ในส่วนของกำรบริหำรงบประมำณจะดำเนินกำรโดยจัดตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินโดยมี
ผู้แทนจำก เขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขตร่วมกันบริหำรจัดกำร
3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ในส่วนบุคคลกรในกำรดำเนินงำนจะแต่งตั้งบุคคลำกรทุกเขตพื้นที่กำรศึกษำร่วมกัน
ดำเนินงำนทุกกิจกรรมเพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำน

ผู้รับผิด
ชอบ
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1.ควำมเสี่ยงด้ำนกำหนดกำรปฏิบัติกำร ควรกำรดำเนินกำรให้เกิดกำรจัดลำดับควำมสำคัญ โดย
กำหนดกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีระดับเท่ำเทียบกับ ค่ำใช้จ่ำย เวลำ และขอบเขตของกำร
จัดกำร
2.ควำมเสี่ยงด้ำนงบประมำณ
3.ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกรบุคคล ด้ำนผู้เข้ำรับกำรอบรม ควรดำเนินกำรแจ้งให้โรงเรียนทุกโรง
ต้องนำนักเรียนเข้ำรับกำรอบรมตำมจำนวนที่กำหนดไว้ ในส่วนของผู้เข้ำรับกำรอบรมที่เป็นผู้บริหำรและครู
ขอควำมร่วมมือให้เข้ำรับกำรอบรมครบตำมจำนวนวันที่กำหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของตัวแทนผู้บริหำรสถำนศึกษำในจังหวัดเชียงรำย
ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรบริหำรงำนและแนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมกำรบริหำรงำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2.
ร้อยละ 100 ของตัวแทนครูผู้สอนในจังหวัดเชียงรำย
ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3.
ร้อยละ 100 ของตัวแทนนักเรียนในจังหวัดเชียงรำย
ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเยำวชนต้นแบบควำมพอเพียง
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนน้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในกำร
ดำรงชีวิต
2. ครู น้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในกำรดำรงชีวิต
และมีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ผู้บริหำรน้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในกำร
ดำรงชีวิตและมีนวัตกรรมในกำรบริหำรงำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม

นักเรียน ครู ผู้บริหำรน้อมนำ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
เป็นหลักในกำรดำรงชีวิตทั้ง
ในครอบครัวกำรทำงำนและ
สังคม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียน ครู ผู้บริหำรน้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในกำรดำรงชีวิตทั้งใน
ครอบครัวกำรทำงำนและสังคม
2.ครูผู้สอนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมทักษะกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในโรงเรียนได้
3.ผู้บริหำรมีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและสำมำรถ
นำไปใช้ในกำรบริหำรงำนภำยในสถำนศึกษำได้
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1.นำยอุดม ทิพวรรณ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เบอร์โทร 087-1771751
2.นำยอำนนท์ วงศ์วิชญ์ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
เบอร์โทร 089-9357935
E-mail
1.anon.wongwit@gmail.com
2.Numyai_u05@hotmail.com
***************************
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หน่วยงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3
2. ชื่อโครงการ ทักษะชีวิตดีมีอนำคต ลดภำวะท้องไม่พร้อมในวัยใส
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทั้งวิถีกำรดำเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม
ทำให้ป ระเทศไทยประสบปั ญ หำทำงสังคมมำกมำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญ หำที่ เกิดกับ เด็กและเยำวชน
ปัจจุบันพบว่ำ เด็กมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อำยุยังน้อย ซึ่งเด็กในวัยนี้ยังขำดวุฒิภำวะและขำดควำมรับผิดชอบ
ตัวเอง จึงทำให้มีควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เสี่ยงต่อกำรตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม กำรทำแท้ง กำรคลอดบุตร
แล้วนำไปทิ้ง และยังมีผลต่อกำรออกจำกโรงเรียนกลำงคัน รวมไปถึงอำจจะเกิดปัญหำสังคมอื่น ๆ ตำมมำ
อีกมำก ซึ่งเด็กในช่วงอำยุระหว่ำง 12 – 17 ปี เป็นวัยที่อยำกรู้ อยำกเห็น และอยำกทดลอง ต้องกำรกำร
ยอมรับจำกเพื่อน ดังนั้นจึงเป็นวัยที่อำจถูกชักจูงได้ง่ำย ขำดทักษะชีวิต ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงใน
ด้ำนต่ำงๆ ทั้งในเรื่องของยำเสพติด และกำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระวัง ส่งผลให้เกิดกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น
ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหำต้องมองว่ำเด็กที่ท้องไม่พร้อม เกิดจำกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกบริบททำง
สังคมที่เปลี่ยนไป และเมื่อลงลึกไปถึงปัญ หำท้องวัยรุ่น ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะขำดควำมรู้ในกำรคุมกำเนิด
เข้ำใจผิดคิดว่ำกำรมีเพศสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวไม่น่ำจะทำให้เกิ ดกำรตั้งครรภ์ได้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนยัง
ไม่ครอบคลุมเพียงพอ กระบวนกำรนี้จึงต้องเร่งพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำให้ทันสังคม
ปัญหำเด็กและเยำวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่ำ ปัจจัยหนึ่ง มำจำกควำมไม่สมดุลของ
ครอบครัว เนื่องจำกครอบครัวจำนวนไม่น้ อย ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่องเพศศึกษำ จึงไม่สำมำรถเป็นที่
ปรึกษำให้กั บบุตรหลำนได้อย่ำงเหมำะสม สำหรับ บำงครอบครัวได้ผลักภำระหน้ ำที่ กำรให้ควำมรู้ด้ำน
เพศศึกษำไปให้แก่ครู อำจำรย์ หรือผู้อื่นสอนแทน เมื่อเกิดกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือยังไม่พร้อมนั้น
ปัญหำในส่วนอื่นๆ ย่อมตำมมำอีกมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเสียอนำคตที่ดีในชีวิตของทั้งฝ่ำยชำยและหญิง
ปัญ หำครอบครัวแตกแยก ปัญ หำกำรทำแท้ง กำรเป็นโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ กำรเลี้ยงลูกที่ไม่ถูกวิธี
เพรำะตัวพ่อ แม่เด็กเอง ไม่มีวุฒิ ภ ำวะในกำรอบรมเลี้ยงดู กำรทอดทิ้ งลูก ให้เป็ นลูกก ำพร้ ำ ซึ่ง เด็กที่ถู ก
ทอดทิ้ง เหล่ำนั้น ล้วนมี ควำมเปรำะบำงทำงสภำพติดใจ และอำจกลำยเป็นปั ญ หำเรื้อรัง ของสัง คมที่ไ ม่
สำมำรถคลำยปมให้หลุดได้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำยเขต 3 จึงเล็งเห็นว่ำกำรที่เด็กในวัยเรียน
ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้รับรู้ถึงปัญหำและวิธีกำรป้องกันที่ถูกวิธี อีกทั้ง
ยังสำมำรถที่จะเป็นแกนนำเพื่อนำไปสำนต่อให้กับเพื่อนในโรงเรียนของตนเองได้ จะเป็นกำรช่วยลดควำม
เสี่ยงในกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนและยังช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรออกกลำงคันของเด็กนักเรียนใน
สังกัด ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมไปถึงกำร
ป้องกันกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยำวชนในโรงเรียน
2. เพื่อให้เด็กและเยำวชนได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับปัญหำและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จำกกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
3. เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (บ้ำน โรงเรียน ชุมชน) มีควำมตระหนักต่อปัญหำและเป็น
เครือข่ำยเฝ้ำระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมในวัยรุน่
4. เพื่อสร้ำงกลุ่มแกนนำ และให้กลุ่มแกนนำนักเรียนมีแผนกิจกรรมและโครงงำนในกำรจัด
กิจกรรมรณรงค์กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในโรงเรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหำรและครูที่รับผิดชอบเรื่องเพศศึกษำของโรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมเชียงรำย เขต 1 , สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมเชียงรำย เขต 2 , สำนัก งำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมเชียงรำย เขต 3 , สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมเชียงรำย เขต 4 และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 36 จำนวน 5 เขตๆละ 50 คน รวม 250 คน
2. นักเรียนโรงเรียนขยำยโอกำส สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมเชียงรำย เขต 1 ,
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมเชียงรำย เขต 2 , สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมเชียงรำย
เขต 3 , สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมเชียงรำย เขต 4 และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
36 จำนวน 5 เขตๆละ 5 โรงๆละ 10 คน รวม 250 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูในสังกัด มีควำมตระหนักต่อปัญหำและเป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวัง
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมในวัยรุ่น
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมไปถึงกำรป้องกัน
กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยำวชนในโรงเรียน
3. นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับปัญหำและผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร
4. เกิดกลุ่มแกนนำ ในกำรจัดทำแผนกิจกรรมและโครงงำนเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์กำรตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในโรงเรียน
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วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1
2

3

4

จัดทำโครงกำร และเสนอขออนุมัติโครงกำร
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรในกำรทำกิจกรรม
- วำงแผนกำรดำเนินโครงกำร
กิจกรรมที่ 1 “จัดสัมมนาผู้บริหารและครูที่
รับผิดชอบด้านเพศศึกษา”
- ประชุมวำงแผน/ แต่งตั้งคณะวิทยำกร/
คณะกรรมกำร ดำเนินกำร
- จัดกิจกรรม “สัมมนาให้กับผู้บริหารและครูที่
รับผิดชอบด้านเพศศึกษา” หลักสูตร 2 วัน 1 คืน
- ประชุม/สรุปผลกำรจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 “จัดค่ายทักษะชีวิต ลดความเสี่ยง
ท้องไม่พร้อม”
- ประชุมวำงแผน/ แต่งตั้งคณะวิทยำกร/
คณะกรรมกำร ดำเนินกำร
- จัดกิจกรรม “ค่ายทักษะชีวิต ลดความเสี่ยงท้อง
ไม่พร้อม” หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
- ประชุม/สรุปผลกำรจัดกิจกรรม
ระยะเวลาและสถานที่การดาเนินการ
สิงหำคม 2559 - กุมภำพันธ์ 2560

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

สิงหำคม 2559

นำยอุดม ทิพวรรณ
นำงสำวอมำวสี ศีติสำร

พฤศจิกำยน 2559

ธันวำคม 2559

กุมภำพันธ์ 2560
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งบประมาณ
จานวน 1,493,000
ที่

บาท

รายละเอียด ดังนี้
เงินงบประมำณ

กิจกรรมในกำรใช้งบประมำณ
ค่ำตอบแทน

1 กิจกรรมที่ 1 “จัดสัมมนำให้กับ
ผู้บริหำรและครูที่รับผิดชอบด้ำน
เพศศึกษำ”
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรที่ไม่ใช่บุคคลของ
รัฐ จำนวน 4 คน
วิทยากรคนที่ 1 จำนวน 7 ชม.ๆละ
1,200 บำท (1 x 7 x 1,200 = 8,400)
วิทยากรคนที่ 2 จำนวน 3 ชม.ๆละ
1,200 บำท (1 x 3 x 1,200 = 3,600)
วิทยากรคนที่ 3 จำนวน 3 ชม.ๆละ
1,200 บำท (1 x 3 x 1,200 = 3,600)
วิทยากรคนที่ 4 จำนวน 4 ชม.ๆละ
1,200 บำท (1 x 4 x 1,200 = 4,800)
- ค่ำพำหนะเดินทำง วิทยำกร คนที่ 1
ไป-กลับ 5,000 บำท
- ค่ำพำหนะเดินทำง วิทยำกร คนที่ 2-4
เที่ยวละ 400 บำท ไป-กลับ (400 x 2
x 3 = 2,400)
- ค่ำอำหำรผู้เข้ำรับกำร+คณะทำงำน+
วิทยำกร จำนวน 3 มื้อๆละ 220 บำท
จำนวน 270 คน (220 x 270 x 3 =
178,200)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำรับกำร
อบรม+คณะทำงำน+วิทยำกร จำนวน
4 มื้อๆละ 50 บำท (270 x 50 x 4 =
54,000)
- ค่ำพำหนะผู้เข้ำรับกำรสัมมนำ จำนวน
250 คนๆละ 400 บำท (250 x 400 =
100,000)
- ค่ำห้องพักผู้เข้ำรับกำรอบรม+
คณะทำงำน+วิทยำกร จำนวน 270

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวม

599,500
20,400

20,400

7,400

7,400

178,200

178,200

54,000

54,000

100,000 100,000
162,000

162,000

ผู้รับ
ผิดชอบ
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ที่

เงินงบประมำณ

กิจกรรมในกำรใช้งบประมำณ
ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย

คน คนละ 600 บำท จำนวน 1 คืน
(600 x 270 x 1 = 162,000)
- ค่ำกระเป๋ำผู้เข้ำรับกำรสัมมนำ จำนวน
250 ใบๆละ 200 บำท (250 x 200 =
50,000)
- ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ
จำนวน 250 เล่มๆละ 80 บำท(250 x
80 = 20,000)
- ค่ำจัดทำเกียรติบัตร จำนวน 250 ใบๆ
ละ 30 บำท บำท (250 x 30 =
7,500)
รวม
2

20,400

กิจกรรมที่ 2 “จัดค่ายทักษะชีวิต
ลดความเสี่ยงท้องไม่พร้อม”
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำยพิเศษ
(1 คนๆละ 1 ชม.ๆละ 600บำท)
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรที่ไม่ใช่บุคคลของ
รัฐ จำนวน 6 คน
วิทยากรคนที่ 1 จำนวน 6 ชม.ๆละ
1,200 บำท (1 x 6 x 1,200 = 7,200)
วิทยากรคนที่ 2 จำนวน 4 ชม.ๆละ
1,200 บำท (1 x 4 x 1,200 = 4,800)
วิทยากรคนที่ 3 จำนวน 4 ชม.ๆละ
1,200 บำท (1 x 4 x 1,200 = 4,800)
วิทยากรคนที่ 4 จำนวน 4 ชม.ๆละ
1,200 บำท (1 x 4 x 1,200 = 4,800)
วิทยากรคนที่ 5 จำนวน 4 ชม.ๆละ
1,200 บำท (1 x 4 x 1,200 = 4,800)
วิทยากรคนที่ 6 จำนวน 6 ชม.ๆละ
1,200 บำท (1 x 6 x 1,200 = 7,200)
- ค่ำพำหนะเดินทำง เที่ยวละ 400 บำท
ไป-กลับ (400 x 2 x 6 = 4,800)

394,200

ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวม

50,000

50,000

20,000

20,000

7,500

7,500

77,500 107,400 599,500
893,500

600

600

33,600

33,600

4,800

4,800

ผู้รับ
ผิดชอบ
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ที่

เงินงบประมำณ

กิจกรรมในกำรใช้งบประมำณ
ค่ำตอบแทน
- ค่ำอำหำรผู้เข้ำรับกำรอบรม +
คณะทำงำน + วิทยำกร
5 มื้อๆละ 220 บำท จำนวน 270 คน
(220 x 270 x 5 =297,000)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำรับกำร
อบรม+คณะทำงำน+ วิทยำกร
6 มื้อๆละ 50 บำท จำนวน 270 คน
(270 x 50 x 6 = 81,000)
- ค่ำพำหนะเดินทำงผู้เข้ำรับกำรอบรม
โรงเรียนละ 1 คันๆละ 3,000 บำท 25
โรงเรียน (25 x 3,000 = 75,000)
- ค่ำห้องพักผู้เข้ำรับกำรอบรม+
คณะทำงำน+วิทยำกร จำนวน 270
คน คนละ 600 บำท จำนวน 2 คืน
(600 x 270 x 2 = 324,000)
- ค่ำกระเป๋ำผู้เข้ำรับกำรอบรม จำนวน
250 ใบๆละ 200 บำท (250 x 200 =
50,000)
- ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 250
เล่มๆละ 80 บำท (250 x 80 =
20,000)
- ค่ำจัดทำเกียรติบัตร จำนวน 250 ใบๆ
ละ 30 บำท บำท (250 x 30 =
7,500)
รวม
รวม กิจกรรมที่ 1 + กิจกรรมที่ 2

ค่ำใช้สอย
297,000

ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

81,000

81,000

75,000
324,000

34,200

702,000

รวม
297,000

75,000
324,000

50,000

50,000

20,000

20,000

7,500

7,500

77,500

79,800

893,50
0

1,493,000 บาท (599,500 + 893,500)

แหล่งงบประมาณ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผู้รับ
ผิดชอบ
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1.ควำมเสี่ยงด้ำนกำหนดกำรปฏิบัติกำร
2.ควำมเสี่ยงด้ำนงบประมำณ
3.ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกรบุคคล
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกำหนดกำรปฏิบัติกำร ควรกำรดำเนินกำรให้เกิดกำรจัดลำดับควำมสำคัญ โดย
กำหนดกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีระดับเท่ำเทียบกับ ค่ำใช้จ่ำย เวลำ และขอบเขตของกำร
จัดกำร
2. ควำมเสี่ยงด้ำนงบประมำณ ควรดำเนินกำรอย่ำงรัดกุม และถูกต้องตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกรบุคคล ด้ำนผู้เข้ำรับกำรอบรม ควรดำเนินกำรแจ้งให้โรงเรียนทุกโรง
ต้องนำนักเรียนเข้ำรับกำรอบรมตำมจำนวนที่กำหนดไว้ ในส่วนของผู้เข้ำรับกำรอบรมที่เป็นผู้บริหำรและครู
ขอควำมร่วมมือให้เข้ำรับกำรอบรมครบตำมจำนวนวันที่กำหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 80 ของผู้บริหำรและครูที่รับผิดชอบเรื่องเพศศึกษำของโรงเรียนขยำย
โอกำส ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมเชียงรำย เขต 1 , สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมเชียงรำย เขต 2 , สำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม
เชียงรำย เขต 3 , สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมเชียงรำย เขต 4 และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 36 เข้ำร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละ 80 ของ นักเรียนโรงเรียนขยำยโอกำส สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมเชียงรำย เขต 1 , สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมเชียงรำย เขต 2 ,
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมเชียงรำย เขต 3 , สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมเชียงรำย เขต 4 และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 36 เข้ำร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะชีวิตเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับปัญหำและผลกระทบที่
เกิดขึ้นจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสำมำรถเป็นแกนนำ ในกำรจัดทำแผนกิจกรรมและ
โครงงำนเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้
เข้ำรับกำรอบรม

ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้
เข้ำรับกำรอบรม
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ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนมีทักษะชีวิตเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมไปถึงกำรป้องกัน
กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยำวชนในโรงเรียน
2.นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับปัญหำและผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร
3. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (บ้ำน โรงเรียน ชุมชน) มีควำมตระหนักต่อปัญหำและเป็นเครือข่ำย เฝ้ำ
ระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมในวัยรุ่น
4. เกิดกลุ่มแกนนำ ในกำรจัดทำแผนกิจกรรมและโครงงำนเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์กำรตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในโรงเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1.นำยอุดม ทิพวรรณ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เบอร์โทร 087-1771751
2.นำงสำวอมำวสี ศีติสำร นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
เบอร์โทร 089-8376787
E-mail
1.Jako_p@hotmail.com
2.Numyai_u05@hotmail.com
*******************************
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
จังหวัดเชียงราย
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หน่วยงาน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3-4 และ สพม.36

1.โครงการ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้เริ่มก่อตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนขึ้นจากการผลักดันของธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
โครงการระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) โดย ADB ได้บรรจุแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไว้เป็น
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการเปลี่ยนระเบียงการขนส่ง (Transport Corridors) ให้เป็นระเบียง
เศรษฐกิจซึ่งทาง ADB ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคและกลยุทธ์ในการสร้างและ
ดาเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาค
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้ริเริ่มแผนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เพื่อ
ผลักดันการพัฒนาในปี พ.ศ. 2556 ในรูปแบบของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี รวมถึงผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 ภายใต้การดาเนินงานของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น ในปี พ.ศ. 2558 ได้แก่
จ.ตาก, อ.สะเดา จ.สงขลา, ชายแดน จ.มุกดาหาร, อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว, ชายแดน จ.ตราด และใน
ระยะที่สองของไทยได้แก่ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ชายแดน จ.กาญจนบุรี
ชายแดน จ.หนองคาย, ชายแดน จ.นครพนม, และชายแดน จ.นราธิวาส ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาตามนโยบาย
ของ กนพ. จะพิจารณาในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
ชายแดน รวมถึงผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อาจมีทั้งในด้านบวกและด้านลบ แต่กลไกในการสนับสนุน
ให้มีความยั่งยืนได้นั้น คือ การสร้างคน โดยการให้ศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ด้วยเหตุนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จึงจัดทาโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ อันก่อให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและได้เยาวชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่
มีคุณภาพในการพัฒนาชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูให้สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลำกรในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3 จำนวน 64 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรำย
และระดับประเทศ
2. บุคลำกรในโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำส่งเสริม สนับสนุนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำกำรจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ตลอดจนแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเหมำะสม
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1. เขียนโครงกำรและแต่งตั้งคณะทำงำน
2. กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับ
ตุลำคม 2560 –
การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรำยและระดับประเทศ
มีนำคม 2561
3. กิจกรรมที่ 2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เรื่อง แนว พฤษภำคม 2561 –
ทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มิถุนำยน 2561
จังหวัดเชียงรำยและระดับประเทศ
4 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
ตลอดปีกำรศึกษำ
โรงเรียนในพืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2561
5 กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำ
มีนำคม 2562
เศรษฐกิจพิเศษ
6 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
เมษำยน 2562

หมายเหตุ

ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 64 โรงเรียน
งบประมาณ
จานวน 370,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
รายละเอียดดังนี้ :
แหล่งงบประมาณ .......สพฐ...............................................................................................
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
โครงการไม่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา/ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
โครงการนี้ต้องมีการดาเนินการต่อเนื่องเป็นระรยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละของครูในโรงเรียนเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับ ความต้องการในการจัดการศึกษา และมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
กาหนด
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา และผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน สมรรถนะวิชาชีพ
4.ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทา หรือนาไปประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่นได้

เชิงคุณภาพ
ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
80 % ขึ้นไปได้รับการ
พัฒนา
80 % ขึ้นไปได้รับการ
พัฒนา
80 % ขึ้นไปได้รับการ
พัฒนา
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 95 %
มีความพึงพอใจ

ครู 80 % ขึ้นไปมี
คุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น
2. ผู้บ ริหารในโรงเรียนมีคู่ มือการบริห ารจัดการศึกษาสาหรับ โรงเรียนที่ตั้ งอยู่ในพื้ นที่ เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ
3. ครู ในโรงเรียนมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หน่วยงานรับผิดชอบ
สพป.เชียงราย เขต 3-4 และ สพม.36
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. .............สพป.เชียงราย เขต 3.........................เบอร์โทรศัพท์ ....................................
2. ............นางถนอม เกเย็น...................เบอร์โทรศัพท์ ........... 090-3209995..........
E-mail
2. tomtam_1903@hotmail.com
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หน่วยงาน สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
2.โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภาษาและอาชีพ พืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 และประเทศไทยมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะมีประโยชน์เป็น
อย่างมากต่ อประเทศไทย เพราะเป็น การสร้างความมั่น คงทางเศรษฐกิจและส่ง เสริมความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน
ดังนั้น เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในกับประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
เป็ นสิ่ง สาคัญ สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จึง มุ่งมั่นที่จะผลิตคนให้มีความพร้อมด้านภาษาและอาชีพ
ในการรองรับ เศรษฐกิ จพิ เศษ ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาในการประกอบอาชี พ ไ ด้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานเครือข่าย เอกชน นาความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาตนเอง สามารถนาไปสู่การพัฒนาด้านอาชีพ
2. ส่งเสริมอาชีพตามแนวชายแดน ให้กลุ่มเป้าหมายตามแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สามารถนาอาชีพ
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเชียงของ อาเภอแม่สาย และ
อาเภอเชียงแสน อาเภอละ 70 คนต่อหลักสูตร ได้รับความรู้และสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาฝีมือบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่โครงการตั้งไว้
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติและเพื่อนบ้านได้
3. ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปพัฒนาอาชีพ
4. ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการสามารถประกอบอาชีพได้
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วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านภาษา
ระหว่างเดือน
- ภาษาจีน
70 คน
ตุลาคม 2560- ภาษาอังกฤษ 70 คน
30 กันยายน 2561
- ภาษาพม่า
70 คน
- ภาษาลาว
70 คน
2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทาชายแดนเศรษฐกิจพิเศษ
- นวดแผนไทย 70 คน
- ช่างพื้นฐาน
70 คน
- รปภ. หลักสูตรพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 70 คน

หมายเหตุ

ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 3 อาเภอ ดังนี้
o อาเภอเชียงของ
o อาเภอแม่สาย
o อาเภอเชียงแสน
งบประมาณ
จานวน 1,323,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านภาษา จานวน 756,000 บาท (จานวน 4 หลักสูตร หลักสูตร
ละ 63,000 บาท 3 อาเภอในเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทาชายแดนเศรษฐกิจพิเศษ 567,000 บาท (จานวน 3
หลักสูตร หลักสูตรละ 63,000 บาท 3 อาเภอในเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
** เบิกค่าตอบแทนวิทยากร ไม่เกินชั่วโมงละ 200 บาท
เบิกค่าวัสดุไม่เกินชั่วโมง 30 บาท/คน
แหล่งงบประมาณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการ

เชิงปริมาณ
1. ประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเชียงของ อาเภอแม่สาย และอาเภอเชียงแสน
อาเภอละ 70 คนต่อหลักสูตร ได้รับความรู้และสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาฝีมือบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่โครงการตั้งไว้
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการ
1. ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการสามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติและเพื่อนบ้านได้
3. ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไป
พัฒนาอาชีพ
4. ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการสามารถประกอบอาชีพได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ผู้ร่วมโครงการสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติและเพื่อนบ้านได้
3. ผู้ร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปพัฒนาอาชีพ
4. ผู้ร่วมโครงการสามารถประกอบอาชีพได้
หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางสาวกุลยา แก้วจินดา
2. นางกาญจนา ไชยลังกา
E-mail
1. lagmasay@hotmail.com
2.

kan_lungka@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 061-6415455
เบอร์โทรศัพท์ 081-7652456
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
3. โครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริจังหวัดเขียงราย
หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาในพื้ น ที่ โครงการพั ฒ นาดอยตุ ง (พื้ น ที่ ท รงงาน) อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริเป็นการดาเนินการในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตระหนั กถึง ความสาคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
จิตส านึก ที่ ดีต่อ การอนุ รักษ์ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒ นธรรมของบรรพบุ รุษ มีค วามมั่ น ใจในตนเอง
ปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและรอบด้าน โดยดาเนินการผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ซึ่งเป้าหมายสาคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ( พื้นที่ทรงงาน )
อันเนื่องมาจากพระราชดาริให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความยั่งยืน สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและสังคมโลกได้
การดาเนินการในระยะแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – 2550 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ( พื้นที่ทรงงาน)
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยการพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ปรับปรุงโรงสร้างพื้นฐานที่จาเป็ นแก่การจัดการศึกษา ตลอดจนจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งผลที่ได้จากการดาเนินการได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมการจัด
การศึกษาที่สามารถเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ
มอนเตสซอรี่ในระดับชั้นอนุบาลและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบมอนเตส
ซอรี่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยเห็นผลชัดเจนในโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กชาวไทยภูเขาและไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่สามารถใช้ภ าษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เป็น
อย่างดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี มีผลการประเมินระดับชาติในกลุ่มสาระภาษาไทยสูงเป็นอันดับต้นๆ
ของโรงเรียนในเขตชาวไทยภูเขาด้วยกันเองและสูงกว่าคาเฉลี่ยของระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ และใน
รอบ 10 ปีที่ผ่านมามีสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มาศึกษาดูงาน
และนาแนวทางการดาเนินการไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 นั้น
ได้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน ( Project Based Learning ) ให้กับผู้เรียนเพื่อต่อยอดให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการจากการปฏิบัติจริงโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในพื้นที่ทั้งที่เป็นสถานประกอบการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบวิชาชีพเพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อการมีงานทา เห็น
ผลได้จากการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วไม่ประสงค์จะเรียนต่อก็สามารถใช้วิชาความรู้ที่ได้เรียนมาไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สามารถเป็นแบบอย่างของการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและสภาพบริบทได้เป็นอย่างดี
แต่อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โครงการพัฒนาดอยตุง ( พื้นที่ทรงงาน ) อันเนื่องมาจากพระราชดาริแม้ว่าจะยังคงดารงคุณภาพมาได้ในระดับ

181
หนึ่งแต่ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยื น ซึ่งปัญหาสาคัญ ที่
พบคือความต่อเนื่องในการดาเนินการ และการขยายผลการดาเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 8 โรงเรียนในพื้นที่
ทั้ง นี้เนื่องจากการโยกย้ายและการเกษียณอายุราชการของบุคลากรทางการศึกษา ทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน
และบุคลากรสนับสนุนการสอน เนื่องจากพื้นที่ดอยตุงเป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร การคมนาคมยากลาบากจึง
เป็น เหตุ ให้บุ คลากรขาดแรงจูงใจที่ป ฏิบั ติง านในพื้น ที่ และในขณะเดียวกัน การสร้างข้อจากัดไม่ให้มีก าร
โยกย้ายบุคลากรก็ไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง เพราะเป็นการดาเนินการที่ฝืนธรรมชาติของการ
บริหารงานบุคคล นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขสาคัญที่จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้
เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
ดังนั้ น โครงการพัฒ นาดอยตุ ง ( พื้ นที่ ทรงงาน ) อัน เนื่อ งมาจากพระราชดาริ จึง มี แนวคิด ในการ
ดาเนินโครงการพัฒนาการการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ระยะที่สอง มุ่งคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ( ปีการศึกษา 2558 – 25560) โดยมีเป้าหมาย
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ซึ่งเป็นการต่อยอดความสาเร็จ
และการแก้ไข ปรับปรุงสภาพปัญหาที่เกิดจากการดาเนินการในระยะแรก โดยคาดหวังว่าการดาเนินการใน
ระยะที่ ส องจะช่ วยยกระดั บ การด าเนิ น การให้ เกิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และขยายผลสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาให้กับโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ นอกพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ( พื้นที่ทรงงาน )
อันเนื่องมาจากพระราชดาริให้สามารถจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพของ
โรงเรียนและความต้องการท้องถิ่น
2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพทัดเทียมโรงเรียนชั้นนา มีทักษะด้านอาชีพและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
3.เพื่อเผยแพร่รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่โรงเรียนผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาและ
ผู้สนใจนาไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. พั ฒ นาคุณ ภาพการจัด การเรีย นรู้ภ าษาไทยให้ กับ ผู้เรีย นตั้ ง แต่ระดั บชั้ นอนุบ าลจนถึง ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่สาหรับโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนา
ดอยตุง จานวน 8 โรงเรียน
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ( Project Based Learning ) ให้กับผู้เรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาหรับโรงเรียนในพื้นที่ โครงการพัฒนาดอย
ตุง จานวน 8 โรงเรียน
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาหรับโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จานวน 3 โรงเรียน
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4. พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนใน
พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
5. ยกระดับคุณภาพพัฒนาเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อ ย่างเหมาะสม มีความมั่นใจในการใช้
ภาษาไทย
2. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และมีคุณลักษะที่
พึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีท างเลือ กและแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตที่เหมาะสมกับบริบทและ
ศักยภาพของตนเอง
4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 และปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษา ตุลาคม 60 –
แม่ ส าหรั บ เด็ ก ในพื้ น ที่ โครงการพั ฒ นาดอยตุ ง ( พื้ น ที่ ท รงงาน ) อั น กันยายน 61
เนื่ อ งมาจากพ ระราชด าริ ตามแนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ
มอนเตสซอรี่
2 พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL โดยใช้
ตุลาคม 60 –
ห้องเรียนธรรมชาติบนดอยตุง
กันยายน 61
3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพในระดับ ม. ตุลาคม 60 –
ต้น และ ม.ปลาย
กันยายน 61
4 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เกษตร เพื่ออาหารกลางวันตาม
ตุลาคม 60 –
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กันยายน 61
5 พัฒนาการคิดขัน้ สูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้น
ตุลาคม 60 –
ประถมศึกษาของโรงเรียนในพืน้ ที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) กันยายน 61
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่สาหรับเด็กในพื้นที่
โครงการพัฒนาดอยตุง ( พื้นที่ทรงงาน ) อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ
มอนเตสซอรี่ ช่วงเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561
2. พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติบนดอยตุง
ช่วงเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพในระดับ ม. ต้น และ ม.ปลายช่วง
เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561
4. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เกษตร เพื่ออาหารกลางวันตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ช่วงเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561
5. พัฒนาการคิดขัน้ สูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ช่วงเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน
2561
งบประมาณ
จานวน 7,000,000 บาท (เจ็ดฃ้านบาทถ้วน) (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
รายละเอียด ดังนี้ :
1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่สาหรับเด็กในพื้นที่โครงการ
พัฒนาดอยตุง ฯ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ ดาเนินการดังนี้
1.1 ประชุมสัมมนาจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 8 ครั้ง 16 วัน
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าอาหารและอาหารว่าง จานวน 50 คน คนละ 150 บาท/วัน 16 วัน รวม
120,000 บาท
2.ค่าพาหนะเดินทางครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 45 คนๆละ1,600 บาท รวม
72,000 บาท
3.ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ครั้งละ 5000 บาท จานวน 8 ครั้ง รวม
40,000 บาท
รวมงบประมาณ
232,000 บาท
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางภาษา จานวน 4 ครั้ง 8 วัน
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ

งบประมาณ

1.ค่าอาหาร และอาหารว่าง จานวน 50 คน คนละ 150 บาท/วัน 8 วัน รวม
2.ค่าพาหนะเดินทางครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน 45 คนๆละ 800 บาท รวม
3.ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ครั้งละ 5000 บาท จานวน 4 ครั้ง รวม

60,000 บาท
36,000 บาท
20,000 บาท

รวมงบประมาณ

116,000 บาท
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1.3 การนิเทศตรวจเยี่ยมชั้นเรียน จานวน 8 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าพาหนะเดินทางครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 45 คน ๆละ 2,400 108,000 บาท
บาท รวม
3.ค่าวัสดุในการทารายงานการนิเทศ ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ครั้งละ 5000 บาท
40,000 บาท
จานวน 8 ครั้ง รวม
รวมงบประมาณ
148,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 496,000 บาท
2. พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Project Base Learning (PBL) โดยใช้
ห้องเรียนธรรมชาติบนดอยตุง ดาเนินการดังนี้
2.1 พัฒนาทักษะ ความรู้ และเจตคติ ในการจัดการเรียนรู้แบบ Project Base Learning (PBL) โดย
ใช้ห้องเรียนธรรมชาติ สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่โครงการฯ จานวน 1 ครั้ง 2
วัน จานวน 48 คน
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าที่พัก 1 คืน จานวน 48 คน คนละ 600 บาท
28,800 บาท
2.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จานวน 48 คน คนละ 150 บาท จานวน 2 วัน
14,400 บาท
3.ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
40,000 บาท
4.ค่าพาหนะเดินทางสาหรับวิทยากร จานวน 3 คน คนละ 7,000 บาท
21,000 บาท
6.ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 3 คน จานวน 12 ชั่วโมง ละ 1,200 บาท
28,800 บาท
รวมประมาณ
133,000 บาท
2.2 พั ฒ นาหลั ก สู ต รบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Project Base Learning (PBL) โดยใช้
ห้องเรียนธรรมชาติ จานวน 1 ครั้ง 2 วัน จานวน 48 คน
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าที่พัก 1 คืน จานวน 48 คน คนละ 600 บาท
28,800 บาท
2.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จานวน 48 คน คนละ 150 บาท จานวน 2 วัน
14,400 บาท
3.ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
20,000 บาท
4.ค่าพาหนะเดินทางสาหรับวิทยากร จานวน 3 คน คนละ 7,000 บาท
21,000 บาท
5.ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 3 คน จานวน 12 ชั่วโมง ละ 1,200 บาท
28,800 บาท
6.ค่าจ้างเหมาพิมพ์งานและเอกสาร
50,000 บาท
รวมประมาณ
163,000 บาท
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2.3.จัดทาคู่มือการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบ Project Base Learning (PBL) โดยใช้ห้องเรียน
ธรรมชาติ จานวน 1 ครั้ง 2 วัน จานวน 48 คน
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าที่พัก 1 คืน จานวน 48 คน คนละ 600 บาท
28,800 บาท
2.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จานวน 48 คน คนละ 150 บาท จานวน 2 วัน
14,400 บาท
3.ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
20,000 บาท
5.ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน จานวน 12 ชั่วโมง ละ 600 บาท
14,400 บาท
6.ค่าจ้างเหมาพิมพ์งานและเอกสาร
30,000 บาท
รวมประมาณ
107,600 บาท
2.4.จั ดหาสื่ อการเรียนรู้และพั ฒ นาแหล่ง เรียนรู้ให้เอื้อต่ อการจัดการเรียนรู้แ บบ Project Base Learning
(PBL) โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติ จานวน 8 โรง โรงละ 20,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.วัสดุการเรียนรู้สาหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สาหรับนักเรียน 8 โรงเรียน
480,000 บาท
โรงละ 20,000 บาท
รวมประมาณ
480,000 บาท
2.5.จัดค่ายนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ Project Base Learning (PBL) โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติบน
ดอยตุง จานวน 1 ครั้ง 3 วัน 2 คืน จานวน 110 คน
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าที่พัก 2 คืน จานวน 110 คน คนละ 600 บาท
132,000 บาท
2.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จานวน 110 คน คนละ 150 บาท จานวน 3 วัน
49,500 บาท
3.ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
50,000 บาท
4.ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน จานวน 18 ชั่วโมง ละ 1,200 บาท
43,200 บาท
รวมประมาณ
274,700 บาท
2.6.นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินการ โดยการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการนิเทศ กากับ ติดตาม
50,000 บาท
2.ค่าเดินทางสาหรับคณะทางาน จานวน 10 คน จานวน 8 วัน คนละ 100 บาท
8,000 บาท
3.ค่าจ้างเหมาพิมพ์งานและเอกสารสรุปผล
30,000 บาท
รวมประมาณ
88,000 บาท
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2.7 การประเมินผลการดาเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Project Base Learning (PBL) โดย
ใช้ห้องเรียนธรรมชาติบนดอยตุงโดยกระบวนการวิจัย
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล
80,000 บาท
2.ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการประเมินผลการดาเนินการ
50,000 บาท
3.ค่าพาหนะเดินทางสาหรับวิทยากร 2 คน คนละ 7,000 บาท
14,000 บาท
4.ค่าเดินทางสาหรับคณะทางาน จานวน 10 คน จานวน 8 วัน คนละ 100 บาท
8,000 บาท
5.ค่าดาเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูล
80,000 บาท
6.ค่าจ้างเหมาพิมพ์งานและเอกสาร
50,000 บาท
รวมประมาณ
282,000บาท
2.8.ถอดบทเรียนและเขียนรายงานผลการดาเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Project Base
Learning (PBL) โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติบนดอยตุง
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าที่พัก 1 คืน จานวน 48 คน คนละ 600 บาท
28,800 บาท
2.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จานวน 48 คน คนละ 150 บาท จานวน 2 วัน
14,400 บาท
3.ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
40,000 บาท
4.ค่าจ้างเหมาพิมพ์งานและเอกสาร
50,000 บาท
รวมประมาณ
133,200บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,662,500 บาท
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะอาชีพในระดับมัธยมศึกษา ดาเนินการดังนี้
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ทักษะอาชีพ จานวน 7 ครั้ง 2 วัน
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าอาหารและอาหารว่าง จานวน 72 คน ๆ ละ 150 บาท / วัน 14 วัน รวม
151,200 บาท
2. ค่าพาหนะเดินทางครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 72 คน ๆละ 100 บาท
จานวน 14 วัน รวม
3.ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ครั้งละ 8,000 บาท จานวน 7 ครั้ง รวม

100,800 บาท

4. ค่าจ้างเหมาพิมพ์งานและถ่ายเอกสารหลักสูตรครั้งละ 5,000 บาท จานวน 7ครั้ง รวม

35,000 บาท

รวมประมาณ

56,000 บาท
343,000บาท
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3.2 ค่ายอาชีพสาหรับนักเรียน ม. ต้น
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ

งบประมาณ

1. ค่าอาหารและอาหารว่าง จานวน 310 คน คนละ 150 บาท 2 วัน รวม

93,000 บาท

2.ค่าพาหนะเดินทาง จานวน 310 คน คนละ 100 บาท จานวน 2 วัน รวม

62,000 บาท

3.ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน คนละ 3,000 จานวน 2 วัน

31,000 บาท
43,200 บาท

รวมประมาณ
1.3 ค่ายอาชีพสาหรับนักเรียน ม. ปลาย
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ

229,200บาท
งบประมาณ

1. ค่าอาหารและอาหารว่าง จานวน 150 คน คนละ 150 บาท 2 วัน รวม

45,000 บาท

2.ค่าพาหนะเดินทาง จานวน 150 คน คนละ 100 บาท จานวน 2 วัน รวม

30,000 บาท

3.ค่าวัสดุในการฝึกอบรม

15,000 บาท

4. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ชั่วโมงละ 1,200 วันละ 6 ชั่วโมง จานวน 2 วัน

43,200 บาท

รวมประมาณ
1.4 พัฒนาห้องปฏิบัติการงานอาชีพ
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
1.ค่าวัสดุในการพัฒนาห้องเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
2.ค่าวัสดุในการพัฒนาห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
3.ค่าวัสดุในการพัฒนาห้องเรียนโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน
รวมประมาณ
1.5 จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์การเรียนที่เกี่ยวข้องกับการสอนอาชีพ
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
1. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
2. โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
3.โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน
รวมประมาณ

229,200บาท
งบประมาณ
200,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
600,000บาท
งบประมาณ
150,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
350,000 บาท
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1.6 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอนอาชีพ การฝึกความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะทาง
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จานวน 37 คน คนละ 3,000 บาท รวม

111,000 บาท

2. ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง จานวน 18 คน คนละ 3,000 บาท
รวม
3. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน จานวน 17 คน คนละ 3,000 บาท รวม

54,000 บาท

รวมประมาณ

216,000 บาท

51,000 บาท

3.7 จัดการเรียนรู้โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาทักษะเจตคติการประกอบการและหา
รายได้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการเรียนอย่างยั่งยืน
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.จัดการเรียนรู้โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติโรงเรียน
180,000 บาท
บ้านห้วยไร่สามัคคี ม.ต้น 180 คน คนละ 1,000 บาท
2. จัดการเรียนรู้โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติโรงเรียน
225,000 บาท
บ้านห้วยไร่สามัคคี ม. ปลาย 150 คน คนละ 1,500 บาท
3.จัดการเรียนรู้โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติโรงเรียน
80,000 บาท
อนุบาลแม่ฟ้าหลวง ม.ต้น 80 คน คนละ 1,000 บาท
4.จัดการเรียนรู้โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติโรงเรียน
50,000 บาท
บ้านป่าซางนาเงิน ม.ต้น 50 คน คนละ 1,000 บาท
รวมประมาณ
535,000 บาท
3.8 การนิเทศตรวจเยี่ยมชั้นเรียน จานวน 8 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
1.ค่าพาหนะเดินทางครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 16 คน คนละ 100 บาท
จานวน 16 วัน
3.ค่าวัสดุในการทารายงานการนิเทศ ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ครั้งละ 3,000 บาท จานวน
8 ครั้ง รวม
รวมประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,456,000 บาท

งบประมาณ
25,600 บาท
24,000 บาท
49,600 บาท

189
4. การพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในพืน้ ที่โครงการ
พัฒนาการศึกษาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน )อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของคณะทางาน เพื่อเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการในการ
พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนา
การศึกษาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน )อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1. ค่าอาหาร และอาหารว่าง จานวน 32 คน คนละ 150 บาท/วัน
4,800 บาท
2. ค่าพาหนะเดินทางครูและบุคลากรฯ จานวน 32 คน คนละ 100 บาท
3,200 บาท
3. ค่าเอกสารการประชุม
1,000 บาท
รวมประมาณ
9,000 บาท
4.2 การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะ การพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาของโรงเรียนในพืน้ ที่โครงการพัฒนาการศึกษาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน )อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากวิทยากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน
2 วัน
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน คนละ 16 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท
57,600 บาท
2. ค่าห้องพักสาหรับวิทยากร 3คน คนละ 600 บาท / คืน จานวน 2 คืน
3,600 บาท
3. ค่าพาหนะเดินทางสาหรับวิทยากร 3 คน จานวน 4 วัน วันละ 2,500 บาท
30,000 บาท
4. ค่าพาหนะเดินทางครูและบุคลากรฯ จานวน 32 คน คนละ 100 บาท/ 2 วัน
6,400 บาท
5. ค่าอาหาร และอาหารว่างครูและบุคลกรจานวน 32 คน คนละ 150 บาท/วัน
9,600 บาท
จานวน 2 วัน
6. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
8,000 บาท
รวมประมาณ
115,200 บาท
4.3 จัดหาหนังสือ สื่อ วัสดุ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาของโรงเรียนในพืน้ ที่โครงการพัฒนาการศึกษาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน )อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1. จัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ วัสดุสาหรับห้องเรียนชั้น ป.1-ป.3 จานวน 24
720,000 บาท
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30,000 บาท
รวมประมาณ
720,000 บาท
4.4 ประชุมสัมมนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าอาหาร และอาหารว่าง จานวน 32 คนละ 150 บาท/วัน
4,800 บาท
2. ค่าพาหนะเดินทางครูและบุคลากรฯ จานวน 32 คน คนละ 100 บาท
3,200 บาท
3. ค่าเอกสารในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และวัสดุสิ้นเปลือง
8,000 บาท
รวมประมาณ
16,000 บาท
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1.5 ติดตามผลการดาเนินงานโดยการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน จากคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1. ค่าพาหนะเดินทางตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 5 คน คนละ 100บาท/16วัน
8,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาพิมพ์งานและถ่ายเอกสารการจัดทารายงาน
5,000 บาท
รวมประมาณ
13,000 บาท
4.6 ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง คนละ 150 บาท/ 32คน จานวน 2 วัน
9,600 บาท
2. ค่าพาหนะ 32 คน คนละ 100 บาท/2 วัน
6,400 บาท
3. เอกสารการประชุมและวัสดุสิ้นเปลือง
4,000 บาท
รวมประมาณ
20,000 บาท
4.7การประเมินผลการดาเนินงาน
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง คนละ 150 บาท/ 32 คน
4,800 บาท
2. ค่าพาหนะ 32 คน คนละ 100 บาท
3,200 บาท
3. เอกสารและวัสดุสิ้นเปลือง
2,000 บาท
รวมประมาณ
10,000 บาท
4.8สรุปผลการปฏิบัติงานและถอดบทเรียน
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1. ค่าอาหาร และอาหารว่าง จานวน 32 คน คนละ 150 บาท/วัน
4,800 บาท
2. ค่าพาหนะเดินทางครูและบุคลากรฯ จานวน 32 คน คนละ 100 บาท
3,200 บาท
3. ค่าจ้างเหมาพิมพ์งานและถ่ายเอกสารการเขียนรายงาน
10,000 บาท
รวมประมาณ
18,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,456,000 บาท
5. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เกษตร เพื่ออาหารกลางวันตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินการดังนี้
5.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของคณะทางาน เพื่อเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการใน
การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าอาหาร และอาหารว่าง จานวน 32 คน คนละ 150 บาท/วัน 1 วัน รวม
4,800 บาท
2.ค่าพาหนะเดินทางครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 32 คน คนละ 100 บาท รวม
3,200 บาท
3.ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ครั้งละ 6,000 บาท จานวน 1 ครั้ง รวม
6,000 บาท
รวมประมาณ

14,000 บาท
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5.2 ศึกษาดูงานเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 1 ครั้ง 2 วัน
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1. ค่าจ้างเหมารถตู้คันละ 5,000 บาท/วัน 2 วัน จานวน 3 คัน รวม

30,000 บาท

2. ค่าที่พัก จานวน 600 บาท/คน 1 คืน จานวน 32 คน รวม

19,200 บาท

2. ค่าเบี้ยเลี้ยงการศึกษาดูงาน จานวน 32 คน คนละ 240 บาท/วัน 2 วัน รวม

15,360 บาท

3.ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ครั้งละ 12,000 บาท จานวน 1 ครั้ง รวม
รวมประมาณ

12,000 บาท
76,560 บาท

5.3 จัดหาสื่อวัสดุเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1. ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม จานวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 80,000 บาท รวม

640,000 บาท

รวมประมาณ
640,000 บาท
5.4 ติดตามผลการดาเนินงานการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1. ค่าพาหนะเดินทางครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 32 คน คนละ 100
25,600 บาท
บาท จานวน 8 ครั้ง รวม
รวมประมาณ
25,600 บาท
5.5 ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าอาหาร และอาหารว่าง จานวน 32 คน คนละ 150 บาท/วัน จานวน 1 ครั้ง
รวม
2. ค่าพาหนะเดินทางครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 32 คน คนละ 100
บาท จานวน 1 ครั้ง รวม
3.ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ครั้งละ 6,640 บาท จานวน 1 ครั้ง รวม
รวมประมาณ

4,800 บาท
3,200 บาท
6,640 บาท
14,640 บาท
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5.6 ประเมินผลการดาเนินงานการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าอาหาร และอาหารว่าง จานวน 32 คน คนละ 150 บาท/วัน 1 วัน รวม
4,800 บาท
2. ค่าพาหนะเดินทางครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 32 คน คนละ 100
3,200 บาท
บาท/วัน 1 วัน รวม
3.ค่าเอกสารและวัสดุสิ้นเปลือง จานวน 4,000 บาท รวม
4,000 บาท
รวมประมาณ
12,000 บาท
5.7 สรุปผลการปฏิบัติงานการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าอาหาร และอาหารว่าง จานวน 32 คน คนละ 150 บาท/วัน 1 วัน รวม
4,800 บาท
2. ค่าพาหนะเดินทางครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 32 คน คนละ 100
3,200 บาท
บาท/วัน 1 วัน รวม
3.ค่าจ้างเหมาพิมพ์งานและถ่ายเอกสารการเขียนรายงาน จานวน 10,000 บาท รวม
10,000 บาท
รวมประมาณ

18,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 800,800 บาท
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน การดาเนินงานอาจไม่ประสบความสาเร็จหากขาดความร่วมมือของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
- ความเสี่ยงด้านการเงิน หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานตามแผน จะทาให้
การดาเนินงานไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน กับหน่วยงานต้นสังกัด โดยการสร้างเจตคติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาส
- การประสานแผนกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสรรงบประมาณ
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ฯ มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่
2. โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ฯ มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน ( Project Based Learning ) ให้ กั บ ผู้ เ รี ย น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ฯ มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4.โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ฯ มีการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
5. โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ฯ มีการพัฒนาการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม มีความมั่นใจใน
การใช้ภาษาไทย
2.ผู้ เรียนสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง มีค วามคิดสร้างสรรค์ มีจิน ตนาการ และมี
คุณลักษะที่พึงประสงค์
3.ผู้เรียนมีทางเลือกและแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตที่เหมาะสมกับบริบท
และศักยภาพของตนเอง
4.ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 และปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 75
ร้อยละ 75
ร้อยละ 75
ร้อยละ 75
ร้อยละ 75

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.โรงเรียนในพืน้ ที่โครงการพัฒนาดอยตุง ฯ มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีทักษะในการใช้คณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
4. นักเรียนได้รับการบริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงสู่การชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสมมีคุณภาพ
5. นักเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีทักษะอาชีพในการดารงชีวิตและการมีงานทา
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายสุพิษ ชัยมงคล เบอร์โทรศัพท์ 0805021749
2. นางพันธ์ทิภา สร้างช้าง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 0819809964
3.นางสาวลมัยพร พรหมเมตจิต
เบอร์โทรศัพท์ 0812888532
4.นางพัชรินทร์ จันทาพูน
เบอร์โทรศัพท์ 0866206367
5.นายภูวนารถ จันทาพูน
เบอร์โทรศัพท์ 0805002487
6.นายศุภโชค ปิยะสันติ์
เบอร์โทรศัพท์ 0841518181
7.นายจารัส กิติศรี
เบอร์โทรศัพท์ 0866705561
E-mail
1.supit13@windowslive.com
2.ppmai99@hotmail.com
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และ สพม.เขต 36
4.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
หลักการและเหตุผล
จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบกับพื้นที่
แนวชายแดนของประเทศที่ติ ดต่อ กับประเทศเพื่ อนบ้ าน มี ลักษณะภูมิ ประเทศ เป็น พื้น ที่ภู เขาสูง และถิ่ น
ทุรกันดาร ประชากรในแต่ละชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว จะประกอบไปด้วย ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ กว่า 10 ชนเผ่า
ชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง มีการคมนาคมยากลาบาก มีความซับซ้อนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่ น คง ซึ่ ง ความซั บ ซ้ อ นและความยากล าบากในการคมนาคมท าให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ส ามารถเข้ าไป
ดาเนินการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่มากนัก ส่งผลให้สภาพชุมชนบนพื้นที่สูงมีปัญหามากมาย
สภาพปัญหาทางด้านสังคมบนพื้นที่สูงและชายแดนของจังหวัดเชียงราย ทั้งในเรื่องปัญหาการเลื่อม
ล้าทางสังคม ปัญหาความซับซ้อนของประชากรบนพื้นที่สูงการลักลอบเข้ าเมือง และสถานการณ์โครงสร้าง
ของประชากร เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความยากลาบากในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนใน
พื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารของจังหวัดเชียงราย จากการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบนพื้นที่ภูเขา
สูงและถิ่นทุรกันดารของจังหวัดเชียงราย ที่ผ่านมาพบว่าการจัดการศึกษามีปัญหาโดยเป็นปัญหาสาคัญทั้งด้าน
โอกาสและคุณภาพของการจัดการศึกษา
ปัญหาด้านคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบนพื้นที่ภูเขาสูงจังหวัดเชียงราย พบว่าผลการประเมิน
ทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียน ยังมีผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นจานวนมาก นอกจากนี้ผลการ
ทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยังพบว่าโรงเรียนในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและ
ถิ่นทุรกันดารชายแดนจังหวัดเชียงรายมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงจาเป็นที่หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย
ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารชายแดนจังหวัด
เชียงราย จะต้องดาเนินการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัด
เชียงราย ทั้งในเรื่องของการแก้ ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขา
สูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและ
ถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขต
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พื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่น
ทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย 1 ครั้ง 2 วัน จานวน 20 คน
2. จัดประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร
จังหวัดเชียงราย ให้แก่โรงเรียนเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย จานวน 123 โรงเรียน ๆ
ละ 2 คน (ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ) จานวน 1 ครั้ง 2 วัน
3. ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขต
พื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน จานวน 20 คน
2. เชิงคุณภาพ
นักเรียนของโรงเรียนเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย ได้รับการพัฒนาแก้ปัญหา
การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาใน
เขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการจัด
ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
2 จัดประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
3 จัดประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขา
สูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย ให้แก่โรงเรียนเขตพื้นที่ภูเขาสูง
และถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
4 ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
การศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
5 การรายงานผลการการดาเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย และกระทรวงศึกษาธิการ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2560

หมายเหตุ

พฤศจิกายน
2560
พฤศจิกายน
2560
มีนาคม 2561
กันยายน 2561
เมษายน 2561
ตุลาคม 2561

ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
1. จัดประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร
จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561
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2. จัดประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร
จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเอกชน จังหวัดเชียงราย ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561
3. ดาเนินการติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขต
พื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2561
ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2561
4. รายงานผลการการดาเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ
กระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2561
ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
งบประมาณ
จานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560)
รายละเอียด ดังนี้ :
1. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่น
ทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย 1 ครั้ง 2 วัน จานวน 20 คน จานวน 2 วัน
1.1 ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จานวน 20 คน ๆ ละ 500 บาท รวม
10,000 บาท
1.2 ค่าที่พัก จานวน 20 คน ๆ ละ 600 บาท ต่อ คืน จานวน 1 คืน รวม
12,000 บาท
1.3 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 20 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 150 บาทต่อมื้อ รวม
6,000 บาท
1.4 ค่าอาหารเย็น จานวน 20 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาทต่อมื้อ รวม
3,000 บาท
1.5 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 20 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาทต่อมื้อ รวม
2,800 บาท
1.6 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 20 คน ๆ ละ 100 บาท รวม
2,000 บาท
รวมงบประมาณ
35,800 บาท
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2. จัดประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร
จังหวัดเชียงราย ให้แก่โรงเรียนเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเอกชน จังหวัด
เชียงราย ระยะเวลา 2 วัน
2.1 ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จานวน 246 คน ๆ ละ 500 บาท รวม
123,000 บาท
2.2 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 246 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 200 บาทต่อมื้อ รวม
98,400 บาท
2.3 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 246 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาทต่อมื้อ รวม 49,200 บาท
2.4 ค่าที่พัก คืนละ 600 บาท 1 คืน จานวน 246 คน
147,600 บาท
2.5 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 246 คน ๆ ละ 100 บาท รวม
24,600 บาท
2.6 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาทรวม
7,200 บาท
รวมงบประมาณ
450,000 บาท
3. การติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย จานวน 20 คน 2 ครั้ง ๆ ละ จานวน 2 วัน
3.1 ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับจานวน 20 คน ๆ ละ 500 บาทต่อครั้ง
20,000 บาท
2 ครั้ง รวม
3.2 ค่าที่พัก จานวน 20 คน ๆ ละ 600 บาท ต่อ คืน จานวน 1 คืน
24,000 บาท
ต่อครั้ง 2 ครั้ง รวม
3.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 20 คน ๆ ละ 240 บาทต่อวัน 2 วันต่อครั้ง
19,200 บาท
2 ครั้ง รวม
3.4 ค่าเอกสารในการติดตาม ประเมินผล
51,000 บาท
รวมงบประมาณ
114,200 บาท
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ประเด็นความเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน การดาเนินงานอาจไม่ประสบความสาเร็จหากขาดความร่วมมือของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
- ความเสี่ยงด้านการเงิน หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานตามแผน จะทาให้
การดาเนินงานไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน กับหน่วยงานต้นสังกัด โดยการสร้างเจตคติในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาส
- การประสานแผนกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสรรงบประมาณ
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของคณะทางานเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทายุทธศาสตร์
การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
2. ร้อยละของผู้บริหารและครูวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์
การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
ให้แก่โรงเรียนเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
3. จานวนครั้งในการติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย
เชิงคุณภาพ
นักเรียนของโรงเรียนเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย ได้รับ
การพัฒนาแก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่น
ทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
2 ครั้ง
ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนของโรงเรียนเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย ได้รับการพัฒนาแก้ปัญหา
การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบน
พื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารของจังหวัดเชียงราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และ สพม.เขต 36
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางสาวศุภคณา อภิวงศ์ษา เบอร์โทรศัพท์ 089-9549345
2. นายสมจิต สมอ
เบอร์โทรศัพท์ 091-0719615
E-mail
1. s.aphivong@gmail.com
2. jitcred@gmail.com
************************************
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
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หน่วยงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้กาหนดนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และได้กาหนดจุดเน้นนโยบาย 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
จุดเน้นหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาครู การทดสอบการประเมินการประกัน
คุณ ภาพและการพั ฒนามาตรฐานการศึกษา การผลิตพัฒ นากาลัง คนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ ICT เพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษา จาเป็นที่จะต้องมีการ
วิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาครู หลักสูตร และการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึง ได้จัดทาโครงการวิจัยเพื่อพั ฒนาครู หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดเชียงราย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) จัดประชุมชี้ แจงการดาเนิ นการวิจั ยเพื่ อพั ฒนาครู หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้ของจังหวั ด
เชียงราย จานวน 1 ครั้ง 100 คน
2) จัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของจังหวัด
เชียงราย จานวน 1 ครั้ง 20 คน
3) สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดเชียงราย จานวน 10
เรื่อง
เชิงคุณภาพ
จังหวัดเชียงราย มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดเชียงราย
จานวน 10 เรื่อง
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วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 ประชุมชี้แจงการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการ ตุลาคม 2560
เรียนรู้ของจังหวัดเชียงราย
2 ประชุมเพื่ อคัดเลือกโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการ ธันวาคม 2560
จัดการเรียนรู้ของจังหวัดเชียงราย
3 สนับ สนุ น งานวิจัย เพื่ อพั ฒ นาครู หลัก สูตรและการจัดการเรียนรู้ของ มกราคม-สิงหาคม
จังหวัดเชียงราย
2561
4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการวิจัย
กันยายน 2561
5 รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
กันยายน 2561
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
1. ประชุมชี้แจงการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดเชียงราย
ช่วงเวลา ตุลาคม 2560
2. ประชุมคัดเลือกโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของจังหวัด
เชียงราย ช่วงเดือน ธันวาคม 2560
3. ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดเชียงราย เดือน
มกราคม-สิงหาคม 2561
งบประมาณ
จานวน 1,048,400 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561)
รายละเอียด ดังนี้ :
1. ประชุมชี้แจงการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของจังหวัด
เชียงราย ช่วงเวลา ตุลาคม 2560 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 100 คน จานวน 1 วัน
1.1 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาทต่อมื้อ รวม
15,000 บาท
1.2 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 100 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาทต่อมื้อ รวม
7,000 บาท
1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 100 คน ๆ ละ 100 บาท รวม
10,000 บาท
รวมงบประมาณ
32,000 บาท
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2. ประชุมคัดเลือกโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของจังหวัด
เชียงราย ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 20 คน ระยะเวลา 1 วัน
2.1 ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จานวน 20 คน ๆ ละ 500 บาท รวม
10,000 บาท
2.2 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 20 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท รวม
3,000 บาท
2.3 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 20 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาทต่อมื้อ รวม
1,400 บาท
2.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 20 คน ๆ ละ 100 บาท รวม
2,000 บาท
รวมงบประมาณ
16,400 บาท
3.อุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดเชียงราย จานวน 10
เรื่องๆ ละ 100,000 บาท รวม 1,000,000 บาท
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. จานวนงานวิจัย
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของผลงานวิจัย ยอดเยี่ยม

ค่าเป้าหมาย
10 เรื่อง
8 เรื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จังหวัดเชียงราย มีผลงานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาครู หลักสูตร และการเรียนรู้ เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายสมจิต สมอ

เบอร์โทรศัพท์ 091-0719615

E-mail
1. jitcred@gmail.com
***********************

