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i 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
ความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของพื้นท่ีในระดับจังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือ สถานศึกษาทุกหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยมีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ  จ านวน 4 โรงเรียนคือ โรงเรียน
บ้านป่าแดง อ าเภอแม่สาย โรงเรียนบ้านหว้ยไร่สามัคคี อ าเภอแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 
(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ าเภอเชียงแสน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 และ โรงเรียนเทศบาล 5 
เด่นห้า อ าเภอเมืองเชียงราย สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการท่ีมีต่อการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยการนิเทศ 
ติดตาม และเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางแอพพลิเคช่ันไลน์ (LINE) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์  
 การพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC) ระดับจังหวัด ด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน จากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน
โครงการและผลการคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายต่อส านักงานศึกษาธิการภาค 16 และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน   
 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ขั้นวางแผน (Plan : P)  ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1) แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน และ 2) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อวางแผนแนวทางการด าเนินงาน 



 

ii 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 2. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action : A) ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 1) ประชุม ช้ีแจง 
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ 2) เชิญชวนสถานศึกษา ทุกหน่วยงานทางการศึกษา  
เข้าร่วมโครงการ และ 3) โรงเรียนส่งรายงานและวีดิทัศน์การด าเนินงานหลักสูตรต่อเนื่องฯ โดยมีโรงเรียน
ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ าเภอแม่สาย โรงเรียนบ้านห้วยไร่-
สามัคคี อ าเภอแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ าเภอเชียงแสน 
สังกัด สพป. เชียงราย เขต 3 และโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า  สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย 
 3. ขั้นสังเกตผลที่เกิดขึ้น (Observe : O) ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 1) นิเทศ 
ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 2) คัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับจังหวัด และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม
ในโครงการ  
  3.1 จากการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน และจากการพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียน พบว่า 
   3.1.1 โรงเรียนบ้านป่าแดง อ าเภอแม่สาย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  มีการ
ด าเนินงานโครงการในรูปแบบห้องเรียนอาชีพ เป็นการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เน้นการฝึกทักษะ 
ความสามารถด้านศิลปะและกีฬา โดยน านักเรียนไปแข่งขันรายการต่าง ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์มากขึ้น เป็นการเน้นพัฒนาทักษะความสามารถ ทักษะ
อาชีพ และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อท่ีสูงขึ้น 
   3.1.2 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  
มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ใน 2 รูปแบบ คือ   
1) ช้ัน ม.4 เรียนแบบสะสมหน่วยการเรียน (Credit Bank) และ 2) ช้ัน ม.5-6 ในการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   3.13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ าเภอ
เชียงแสน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัย
การอาชีพเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง และการบัญชี และ
โรงเรียนมีการวางแผนเพื่อท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงแสน 
นานาชาติ วิทยาเขตห้วยเกี๋ยง อ าเภอเชียงแสน ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
   3.1.4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า อ าเภอเมืองเชียงราย สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลนครเชียงราย มีการท าบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการจัดการศึกษาท่ีมีลักษณะของการ



 

iii 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

เช่ือมโยงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา (ม.ปลาย เทียบกับ ป.ตรี) ตามโครงการห้องเรียน
พันธมิตร หลักสูตรศิลป์-ธุรกิจ (ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) 
  สรุปผลการคัดเลือก คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
เป็นโรงเรียนท่ีมีหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องเช่ือมโยง และมีจ านวนหลักสูตรท่ีหลากหลาย จึงพิจารณา
คัดเลือกให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เป็นตัวแทนระดับจังหวัด
เชียงราย ไปน าเสนอผลการด าเนินงานในระดับภาค 16 
  3.2 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการท่ีมีต่อการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของ
โครงการ ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 87.50 ท้ังนี้ ผู้มีส่วนร่วมในโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ   
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า มีความพึงพอใจในด้านการอ านวย
ความสะดวกในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจในด้านคุณภาพของโครงการ และด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอน อยู่ในระดับมาก  
 4. ขั้นสะท้อนผล (Reflection : R) ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1) น าข้อมูล
หลักสูตรต่อเนื่องของโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัด เสนอต่อส านักงานศึกษาธิการภาค 16 
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย และ 2) สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
  เนื่องจากในช่วงด าเนินงานโครงการ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ เช่น ไม่สามารถจัดประชุมโรงเรียน  
ท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถลงพื้นท่ีเพื่อนิเทศโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ  
  
แนวทางแก้ไข 
  ปรับแผนการด าเนินโครงการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) โดยลดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวคนจ านวนมาก เช่น กิจกรรมการประชุมโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงปรับกิจกรรมเป็นการชี้แจงทางหนังสือราชการ ส าหรับกิจกรรมการนิเทศ
ติดตามโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้ปรับกิจกรรมเป็นนิเทศทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ นอกจากนี้
การด าเนินกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียน ได้ปรับกิจกรรมเป็นพิจารณาจากวีดิทัศน์และรูปเล่มรายงาน 
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  ข้อเสนอแนะและความต้องการในการพัฒนา 
 1. โรงเรียนควรมีหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัด
และความสนใจ 
 2. โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาหรือสถาบันอาชีวศึกษาหลากหลายแห่ง เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีทางเลือกให้ในการพัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
 3. โรงเรียนควรจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีงานท า สามารถประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต และนักเรียนควรได้รับวุฒิบัตรหรือหลักฐานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะ
อาชีพที่ได้รับการพัฒนา เพื่อสามารถน าไปใช้ประกอบการหางานท าหรือใช้ประกอบการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  
 4. การจัดหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง โรงเรียนควรมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถน าไปศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นได้อย่างหลากหลาย 
 5. ครูผู้สอนควรมีการติดตามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง เพื่อน าผลท่ีได้มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงต่อไป 
 6. โรงเรียนควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการหรือ
ชุมชน เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นท่ี  
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ตอนท่ี 1 
บทน า 

 
  หลักการและเหตุผล 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ   
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม      
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ             
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) “ต่อยอดอดีต”      
2) “ปรับปัจจุบัน” และ 3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” และยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและ      
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา             
มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทั กษะสูง    
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้น
ด้านการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจาก    
สถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงานเป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึก
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ทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง 
สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ มีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
และสายสามัญ ให้ได้ 50 ต่อ 50 และในปีการศึกษา 2563 สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจะต้องอยู่ท่ี 60 ขึ้นไป 
และสายสามัญ 40 แต่ท้ังนี้ต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ และการพัฒนาครู เพื่อท าให้
การเรียนการสอนในสายอาชีพมีความน่าสนใจมากขึ้น และจากสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายในวัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล ตลอดจนมีชีวิตท่ีดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะอยู่ท่ี 62.30 คะแนน ต่ ากว่า ปี 2561  
ซึ่งผลการประเมินอยู่ท่ี 63.33  ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว จึงมีความจ าเป็น    
ท่ีจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และทักษะท่ีจ าเป็น มีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดท้ังสอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
พื้นท่ี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับ ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
มีงานท า สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ ปี 2562 ให้ได้ 50 ต่อ 50 และในปีการศึกษา 
2563 สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจะต้องอยู่ท่ี 60 ข้ึนไป และสายสามัญ 40 นั้น สภาพเป็นจริงในปัจจุบัน 
มีผู้เรียนสายอาชีพเพียงร้อยละ 30 - 36 เท่านั้น ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเช่ือมโยงกับ
หลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
เพื่อการมีงานท า เพื่อให้ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาในแต่ละระดับ สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้
ในการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอีก
หน่วยงานหนึ่ง ท่ีเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติภารกิจ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดเชียงราย 
ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน  
ได้ศึกษาเรียนรู้ตามบริบท ความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น          
ในจังหวัดเชียงราย สามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ ตามความต้องการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงก าหนดโครงการท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท่ีส านักงานปลัดกระทรวง
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ศึกษาธิการได้ก าหนดโครงการให้มา โดยด าเนินการตามโครงการบูรณาการกับสถานศึกษา และ
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย พัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง จะได้น ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในล าดับต่อไป 
  
  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการจัดการเรี ยนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีในระดับจังหวัด
เชียงราย  
 
  กลุ่มเป้าหมาย 
 
 สถานศึกษาทุกหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
 
  เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย ท่ีจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
 
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นวางแผน (Plan : P) 
  กิจกรรมท่ี 1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  กิจกรรมท่ี 2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อวางแผนแนวทางการด าเนินงาน 
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 ขั้นตอนที่ 2  ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action : A) 
  กิจกรรมท่ี 3  ประชุม ช้ีแจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ 
  กิจกรรมท่ี 4  เชิญชวนสถานศึกษาทุกหน่วยงานทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ 
  กิจกรรมท่ี 5  โรงเรียนส่งรายงานและวีดิทัศน์การด าเนินงานหลักสูตรต่อเนื่องฯ 
 ขั้นตอนที่ 3  ขั้นสังเกตผลที่เกิดขึ้น (Observe : O) 
  กิจกรรมท่ี 6  นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
  กิจกรรมท่ี 7  คัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC) ระดับจังหวัด 
 ขั้นตอนที่ 4  ขั้นสะท้อนผล (Reflection : R) 
  กิจกรรมท่ี 8  น าข้อมูลหลักสูตรต่อเนื่องของโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัด 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานทางการศึกษา 
  กิจกรรมท่ี 9  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 
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ตอนท่ี 2 
ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
 การด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ใช้กระบวนการ PAOR ตามแนวคิดของ เคมมิส 
และแมกทากาด (Kemmis & Mc Taggart. 1990) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นวางแผน (Plan : P) 
 ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action : A) 
 ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นสังเกตผลท่ีเกิดขึ้น (Observe : O) 
 ขั้นตอนท่ี 4  ขั้นสะท้อนผล (Reflection : R) 
 โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1  ขั้นวางแผน (Plan : P)   
   

 ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
 กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดท า
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล และท่านศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ท้ังนี้ ท่านศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เป็นผู้ลงนามในค าส่ัง 
 กิจกรรมที่ 1.2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อวางแผนแนวทางการด าเนินงาน 
 กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ เพื่อวางแผนแนวทางการด าเนินงานโครงการ ต้ังแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นด าเนินโครงการจนถึง
ขั้นตอนการจัดท ารายงานโครงการ 
 
  ขั้นตอนที่ 2  ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action : A)   
 

 ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 2.1  ประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดการประชุมช้ีแจงโครงการและวางแผนการด าเนิน
โครงการการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด  โดยผ่าน
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การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้น าเสนอ   
และช้ีแจงแนวทางการด าเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงรายได้รับทราบในการนี้ด้วย 
 กิจกรรมที่ 2.2  เชิญชวนสถานศึกษาทุกหน่วยงานทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา จ านวน 9 หน่วยงาน โดยเชิญชวน
โรงเรียนส่งผลงานการด าเนินงานตามหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงในระดับจังหวัด  
 กิจกรรมที่ 2.3  โรงเรียนส่งรายงานและวีดิทัศน์การด าเนินงานหลักสูตรต่อเนื่องฯ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ รวบรวมรายงานและวีดิทัศน์ผลการด าเนินงานตามหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากโรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ  
เพื่อเตรียมการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป 
 
  ขั้นตอนที่ 3  ขั้นสังเกตผลที่เกิดขึ้น (Observe : O) 
 
 ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 3.1  นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท าปฏิทินนิเทศ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมใน
โครงการ และแบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การเตรียมการ 
การด าเนินการ การติดตามผล และการปรับปรุงหรือก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 กิจกรรมที่ 3.2  คัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC) ระดับจังหวัด 
 คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงราย
ในการน าเสนอผลการด าเนินงานในระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยคณะกรรมการพิจารณา
ข้อมูลต่างๆ จากเล่มรายงานและวีดิทัศน์ผลการด าเนินงาน 
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  ขั้นตอนที่ 4  ขั้นสะท้อนผล (Reflection : R) 
 
 ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 4.1  น าข้อมูลหลักสูตรต่อเนื่องของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัด 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานทางการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการและผลการคัดเลือกหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับจังหวัด ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 ทราบ และผู้แทนจากส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ได้น าเสนอผลการด าเนินงาน
โครงการและผลการคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องของจังหวัดเชียงราย ให้ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการทราบ ตามล าดับ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับจังหวัด ให้หน่วยงานทางการศึกษาโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทราบ  
 กิจกรรมที่ 4.2  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปผลการด าเนินโครงการและจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาและโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 1. ด้านสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการขับเคล่ือนและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง  
 2. ด้านบุคลากร 
  บุคลากรรู้และเข้าใจวิธีด าเนินการขับเคล่ือน และพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง 
จัดการเรียนการสอนในวิชาฝึกทักษะ และประสบการณ์ตามหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ     
 3. ด้านผู้เรียน 
  ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ไปใช้
ในการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด และความสนใจ 
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ตอนท่ี 3 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

 
 จากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 
  ขั้นวางแผน (Plan : P)   
   

 ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
 มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ จ านวน 2 ค าส่ัง ประกอบด้วย 
  1. ค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ท่ี 164/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ส่ัง ณ วันท่ี 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564   
  2. ค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ท่ี 392/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนเพื่อตัวแทนระดับจังหวัด ในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบ     
และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ส่ัง ณ วันท่ี 23 เดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564   
 กิจกรรมที่ 1.2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อวางแผนแนวทางการด าเนินงาน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวที   
และประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 เพื่อร่วมกันหาแนวทางการด าเนินงานโครงการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ให้เป็นไป  
ในทิศทางเดียวกัน 
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 กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ได้ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน    
เมื่อวันท่ี 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อวางแผนการจัดท า
ค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงาน และแนวทางการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการด าเนินงาน ก าหนดการจัดกิจกรรม และแนวทางการใช้งบประมาณ
โครงการ 
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 นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้   
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ระหว่างวันท่ี 7-10 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร จัดโดย
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าแนวทางการด าเนินงานโครงการมาปรับใช้ให้เหมาะสม 
กับบริบทและพื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย  
 

  
 

  
 
 ท้ังนี้ ภายหลังการประชุม เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ในจังหวัดเชียงราย ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบโครงการต้องปรับเปล่ียนกิจกรรมบางกิจกรรม 
เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ัง/ประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อและควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย      
และให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดขึ้น   
ในจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน 
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ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

  ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action : A)   
 

 ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 2.1  ประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้น าเสนอแนวทางการด าเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้แก่หน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดเชียงรายได้รับทราบ ในวันประชุมช้ีแจงโครงการและวางแผนการด าเนิน
โครงการการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด  โดยผ่าน
กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564       
ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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 กิจกรรมที่ 2.2  เชิญชวนสถานศึกษาทุกหน่วยงานทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งหน่วยงานทางการศึกษา จ านวน 9 หน่วยงาน ตามหนังสือท่ี   
ศธ 0268/2199 ลงวันท่ี 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ขอเชิญโรงเรียนส่งผลงานการด าเนินงาน
ตามหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อรับการคัดเลือก
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงในระดับจังหวัด โดยขอความอนุเคราะห์หน่วยงานทางการศึกษา
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ โดยให้โรงเรียนส่งผลงานการด าเนินงาน
ตามหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มายังส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อรับการคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงในระดับจังหวัด และเป็น
ตัวแทนของจังหวัดเพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานในระดับภาคต่อไป 
 กิจกรรมที่ 2.3  โรงเรียนส่งรายงานและวีดิทัศน์การด าเนินงานหลักสูตรต่อเนื่องฯ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ รวบรวมรายงานและวีดิทัศน์ของโรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ  
โดยมีโรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 
 1. โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 
 2. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 
 3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)   
  อ าเภอเชียงแสน  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  
 4. โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า  สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย 
 และผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งก าหนดการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน และ
ก าหนดการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ให้โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทราบและเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตามก าหนดการ
ของโครงการต่อไป  
 
  ขั้นสังเกตผลที่เกิดขึ้น (Observe : O) 
 
 ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 3.1  นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 คณะกรรมการนิเทศติดตาม ตามค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ท่ี 392/2564  
ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินนิเทศ แต่เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ในจังหวัดเชียงราย ผู้รับผิดชอบโครงการจึงปรับเปล่ียนรูปแบบการนิเทศ       
เป็นการนิเทศออนไลน์ โดยส่งเครื่องมือนิเทศ ได้แก่ แบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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ให้แก่โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางแอพพลิเคช่ันไลน์ (LINE) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
และสอบถามข้อมูลตามแบบนิเทศผ่านทางโทรศัพท์ ผลการนิเทศพบว่า 
  3.1.1 โรงเรียนบ้านป่าแดง อ าเภอแม่สาย  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  มีผล   
การนิเทศดังนี้ 
   1) ขั้นการเตรียมการ พบว่า มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน มีการจัดประชุม 
และจัดท าแผนการด าเนินงาน พร้อมท้ังได้อบรมครูเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ในกิจกรรมเด็กหัวศิลป์ และชุมนุมกีฬา 
   2) ขั้นการด าเนินการ พบว่า ยังไม่ได้ด าเนินการจับคู่สถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยง และยังไม่มีจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสถาบันการศึกษาใด 
   3) ขั้นการติดตามผล พบว่า มีการพานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางด้านศิลปะ  
และด้านกีฬาในงานต่าง ๆ ได้แก่ การแข่งขันด้านทัศนศิลป์ การแข่งขันวอลเล่ย์บอลและกาบัดด้ี     
ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  
   4) ขั้นการปรับปรุงหรือก าหนดมาตรฐาน พบว่า ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 
   5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  คือ การฝึกทักษะผู้เรียน ควรฝึกให้นักเรียนมีทักษะ   
จนเกิดความช านาญ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ท าให้สภาพเศรษฐกิจตกต่ า 
ท าให้การสร้างผลิตภัณฑ์จึงต้องปรับให้เหมาะสมกับก าลังซื้อของผู้บริโภคและขยายฐานการตลาด    
สู่เส้นทางออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ 
  3.1.2 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  
มีผลการนิเทศดังนี้ 
   1) ขั้นการเตรียมการ พบว่ามีการเตรียมการดังนี้ 
    1.1) มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน ได้แก่ ประกาศโรงเรียนบ้าน- 
ห้วยไร่สามัคคี เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาอาหารและโภชนาการ  
    1.2) ได้จัดการประชุมการด าเนินการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    1.3) ได้เข้าร่วมการประชุมแนวทางการด าเนินการขับเคล่ือนห้องเรียน
อาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 
    1.4) ได้ประชุมร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เรื่องการพัฒนา
หลักสูตรคู่ขนานมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
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    1.5) ได้ประชุมร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เรื่องติดตามการจัด 
การเรียนการสอนหลักสูตรคู่ขนานมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
    1.6) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    1.7) ได้ศึกษาแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา 
    1.8) ได้ศึกษาแนวปฏิบัติการเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิต เตรียมอาชีวศึกษา 
   2) ขั้นการด าเนินการ พบว่าได้ด าเนินการดังนี้ 
    2.1) ได้จับคู่สถาบันคู่พัฒนาหลักสูตรทวิศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ 
กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
    2.2) ได้จัดท าหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย   
สาขาอาหารและโภชนาการ  
    2.3) มีแบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กับ โรงเรียน
บ้านห้วยไร่สามัคคี 
    2.4) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
   3) ขั้นการติดตามผล พบว่ามีการติดตามผลการด าเนินงานดังนี้ 
    3.1) ได้จัดท าแผนการนิเทศติดตามการฝึกงานของนักเรียน 
    3.2) มีการนิเทศการฝึกงานของนักเรียน ตามค าส่ังของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย เรื่อง แต่งต้ังครูนิเทศการฝึกงานของนักเรียน เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ 
    3.3) มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนในระดับชาติในหลักสูตร
อาชีวศึกษา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
   4) ขั้นการปรับปรุงหรือก าหนดมาตรฐาน พบว่าได้มีการสรุปและรายงานผล   
การด าเนินงาน คือ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภายใต้ 
ความร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (ไม่มี) 
  3.1.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ าเภอเชียงแสน 
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  มีผลการนิเทศดังนี้ 
   1) ขั้นการเตรียมการ พบว่ามีการเตรียมการดังนี้ 
    1.1) มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน ได้แก่ ค าส่ังโรงเรียนราชประชา-
นุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและขับเคล่ือนหลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะ  
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    1.2) ได้จัดการประชุมวางแผนการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักและก าหนดสมรรถนะในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น 
    1.3) ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ” ร่วมกับโรงเรียน      
ในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
    1.4) ได้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ DOE to CBC “ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์
ของการศึกษาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ” ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยวิทยากร
จากสถาบันอาศรมศิลป์ สนับสนุนโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนและโรงเรียนมีชัยพัฒนา 
   2) ขั้นการด าเนินการ พบว่าได้ด าเนินการดังนี้ 
    2.1) ได้จับคู่สถาบันคู่พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับโรงเรียน      
ในแขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคมและโรงเรียนเชียงของวิทยาคม  
    2.2) ได้มีการพัฒนาและก าหนดกระบวนการในการด าเนินงานพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง โดยได้น าเสนอแนวทางการพัฒนา ในการประชุมติดตามหนุนเสริมเติมพลัง
คณะท างานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการในการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ จัดโดย
ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
    2.3) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดโรงเรียนแห่งการแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน 
    2.4) ได้ด าเนินงานหลักสูตรฐานสมรรถนะตามท่ีได้รับหลักการจากท่ี
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ” ร่วมกับโรงเรียนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
   3) ขั้นการติดตามผล พบว่ามีการติดตามผลการด าเนินงานดังนี้ 
    3.1) ได้ติดตามการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร      
ฐานสมรรถนะ และน าเสนอแนวทางการด าเนินงาน ในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทาง   
การด าเนินโครงการ จัดโดยส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา   
    3.2) ได้ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
และน าเสนอผลการจัดกิจกรรม ในการประชุมติดตามหนุนเสริมเติมพลังคณะท างานพัฒนานวัตกรรม 
การบริหารจัดการในการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ จัดโดยส านักมาตรฐานการศึกษา 
และพัฒนาการเรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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   4) ขั้นการปรับปรุงหรือก าหนดมาตรฐาน พบว่ามีการสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 
    4.1) ได้มีการสรุปผลการด าเนินงานในประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยา
ประสาท) ท่ีสอดคล้องกับการศึกษา 4.0  
    4.1) ได้จัดท ารายงานเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ท่ีสอดคล้องกับการศึกษา 4.0 
   5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  คือ การบริหารจัดการภายในโรงเรียนพบว่ามีการ
ด าเนินงานอย่างรอบด้าน กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร โดยใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานได้ตรงวัตถุประสงค์  ท าให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
และส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และค้นหาตนเองจากแผนการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย 
ตามนวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ นอกจากนี้ได้เกิด
ความร่วมมือกันของชุมชนและมีเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาในการแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ท้ังนี้ควรมีการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถานศึกษา    
ในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร และสถานศึกษาอื่นสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  3.1.4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย     
มีผลการนิเทศดังนี้ 
   1) ขั้นการเตรียมการ พบว่ามีการเตรียมการดังนี้ 
    1.1) มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน ได้แก่ ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 
เด่นห้า เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรห้องเรียนพันธมิตร โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า  
    1.2) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 
    1.3) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรห้องเรียน
พันธมิตร โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  (PIM) อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 
   2) ขั้นการด าเนินการ พบว่าได้ด าเนินการดังนี้ 
    2.1) ได้จับคู่สถาบันคู่พัฒนาหลักสูตรศิลป์-ธุรกิจ (ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) 
กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
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    2.2) คณะครูผู้รับผิดชอบห้องเรียนได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลป์-ธุรกิจ 
(ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
    2.3) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดการศึกษา
หลักสูตรศิลป-์ธุรกิจ (ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
    2.4) มีแบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลป์-
ธุรกิจ (ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ระหว่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 
   3) ขั้นการติดตามผล พบว่ามีการติดตามผลการด าเนินงานดังนี้ 
    3.1) มีการนิเทศการฝึกงานของนักเรียน ณ สถานประกอบการท่ีนักเรียน
เข้ารับการฝึกงาน 
    3.2) มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนในหลักสูตรศิลป์-ธุรกิจ (ธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่)   
    3.3) มีการน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย และประชาสัมพันธ์
เชิญชวนภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมน าเสนอหลักสูตรต่อเนื่อง 
   4) ขั้นการปรับปรุงหรือก าหนดมาตรฐาน พบว่าได้มีการสรุปและรายงานผล   
การด าเนินงาน คือ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการห้องเรียนพันธมิตร  
   5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (ไม่มี) 
 กิจกรรมที่ 3.2  คัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC) ระดับจังหวัด 
 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ตามค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   
ท่ี 392/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงรายในการน าเสนอผลการด าเนินงานในระดับส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 16 เมื่อวันท่ี 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมร้านกาแฟชาวดอย อ าเภอเมืองเชียงราย 
ผลการพิจารณาพบว่า 
  3.2.1 โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  มีการด าเนิน
โครงการในรูปแบบห้องเรียนอาชีพ เป็นการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ยังไม่ได้มีการเช่ือมโยงกับ
สถานศึกษาอื่น โดยการจัดกิจกรรมเน้นการฝึกทักษะ ความสามารถด้านศิลปะและกีฬา และน านักเรียน
ไปแข่งขันรายการต่าง ๆ เพื่อเป็นนักเรียนมีประสบการณ์มากขึ้น โดยเป็นการเน้นพัฒนาทักษะอาชีพ 
และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อท่ีสูงขึ้น 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

  3.2.2 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  
มีการท าบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ใน 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบท่ี 1 ช้ัน ม.4 เรียนแบบสะสมหน่วยการเรียน (Credit Bank) และรูปแบบท่ี 2 ช้ัน ม.5 และ ม.6 
ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ 
  3.2.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ าเภอเชียงแสน  
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ
เวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาการบัญชี 
และโรงเรียนมีการวางแผนเพื่อท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงแสน 
นานาชาติ วิทยาเขตห้วยเกี๋ยง อ าเภอเชียงแสน ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างไฟ และ
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
  3.2.4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า อ าเภอเมืองเชียงราย สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลนครเชียงราย มีการท าบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการจัดการศึกษา ท่ีมีลักษณะ
ของการเช่ือมโยงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา (ม.ปลาย เทียบกับ ป.ตรี) ตามโครงการ
ห้องเรียนพันธมิตร หลักสูตรศิลป์-ธุรกิจ (ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) 
  สรุปผลการคัดเลือก คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
เป็นโรงเรียนท่ีมีหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องเช่ือมโยง และมีจ านวนหลักสูตรท่ีหลากหลาย จึงพิจารณา
คัดเลือกให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เป็นตัวแทนระดับ
จังหวัดเชียงราย ไปน าเสนอผลการด าเนินงานในระดับภาค 16 ต่อไป 
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 กิจกรรมที่ 3.3  ศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 30 คน และศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 
10 คน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังหมดจ านวน 40 คน  
 ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ให้ข้อมูลความพึงพอใจโดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  
และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่       
และร้อยละ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีรายละเอียด
ปรากฎในตารางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้มีส่วนร่วมในโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานโครงการ 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ (จ านวน/ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน      

   1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 25 (62.50) 10 (25.00) 5 (12.50) 0 0 

   1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลา
ด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 24 (60.00) 12 (30.00) 4 (10.00) 0 0 

   1.3 การจัดล าดับข้ันตอนของกิจกรรม 21 (52.50) 15 (37.50) 4 (10.00) 0 0 

2. ด้านการอ านวยความสะดวก      

   2.1 การรับ-ส่งเอกสารและข้อมูลต่างๆ 35 (87.50) 5 (12.50) 0 0 0 

   2.2 การติดต่อสอบถาม/การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ 32 (80.00) 8 (20.00) 0 0 0 

3. ด้านคุณภาพของโครงการ      

   3.1 แนวคิด ทักษะและประสบการณ์
ท่ีได้รับจากโครงการ 20 (50.00) 12 (30.00) 8 (20.00) 0 0 

   3.2 ส่ิงท่ีได้รับจากโครงการ สามารถ
น าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน 18 (45.00) 16 (40.00) 6 (15.00) 0 0 

   3.3 ส่ิงท่ีได้รับจากการร่วมโครงการ 
ตรงตามท่ีความคาดหวัง 26 (65.00) 14 (35.00) 0 0 0 

   3.4 โครงการนี้สามารถเอื้ออ านวยต่อ
การเรียนรู้และการพัฒนา
ความสามารถ 28 (70.00) 9 (22.50) 3 (7.50) 0 0 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ที่มีต่อภาพรวมของโครงการ 24 (60.00) 11 (27.50) 5 (12.50) 0 0 
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จากตารางท่ี 1  พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ 
ในระดับมากขึ้นไป จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้  

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 
ทุกข้อ โดยเฉพาะเกี่ยวกับความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินการในแต่ละกิจกรรม  และการจัด 
ล าดับข้ันตอนของกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00  

ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
ทุกข้อ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

และด้านคุณภาพของโครงการ พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
ทุกข้อ โดยเฉพาะเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้รับจากการร่วมโครงการ ตรงตามท่ีความคาดหวัง โดยมีความพึงพอใจ
ในระดับมากขึ้นไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้มีส่วนร่วมในโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ( ̅) S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน    

   1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 4.50 0.72 มาก 

   1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินการ  
ในแต่ละกิจกรรม 

4.50 0.68 มาก 

   1.3 การจัดล าดับข้ันตอนของกิจกรรม 4.43 0.68 มาก 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน โดยรวม  4.48 0.69 มาก 

2. ด้านการอ านวยความสะดวก    

   2.1 การรับ-ส่งเอกสารและข้อมูลต่างๆ 4.88 0.33 มากท่ีสุด 

   2.2 การติดต่อสอบถาม/การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ 

4.80 0.41 มากท่ีสุด 

ด้านการอ านวยความสะดวก โดยรวม 4.84 0.37 มากที่สุด 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ( ̅) S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

3. ด้านคุณภาพของโครงการ    

   3.1 แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับ 
จากโครงการ 

4.30 0.79 มาก 

   3.2 ส่ิงท่ีได้รับจากโครงการ สามารถน าไป   
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

4.30 0.72 มาก 

   3.3 ส่ิงท่ีได้รับจากการร่วมโครงการ ตรงตาม   
ท่ีความคาดหวัง 

4.65 0.48 มากท่ีสุด 

   3.4 โครงการนี้สามารถเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้
และการพัฒนาความสามารถ 

4.63 0.63 มากท่ีสุด 

ด้านคุณภาพของโครงการ โดยรวม 4.48 0.68 มาก 

ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของโครงการ 4.55 0.64 มากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 2  พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า มีความพึงพอใจในด้าน
การอ านวยความสะดวกในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.84 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจ      
ในด้านคุณภาพของโครงการ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 
โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในโครงการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินการในแต่ละกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมี    
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในโครงการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในทุกข้อ 
ท้ังการรับ-ส่งเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ และการติดต่อสอบถาม/การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ       
โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

และด้านคุณภาพของโครงการ พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในโครงการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
เกี่ยวกับส่ิงท่ีได้รับจากการร่วมโครงการ ตรงตามท่ีความคาดหวัง รองลงมาคือ โครงการนี้สามารถ
เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถ โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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  ขั้นสะท้อนผล (Reflection : R) 
 
 ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 4.1  น าข้อมูลหลักสูตรต่อเนื่องของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัด 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานทางการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการและผลการคัดเลือกหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับจังหวัด ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 ทราบ ตามหนังสือท่ี ศธ 0268/3121 ลงวันท่ี 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง ส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รายไตรมาส 4   
 และช้ีแจงข้อมูลหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ท้ัง 4 โรงเรียน  
ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ได้รับทราบข้อมูล เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปน าเสนอในท่ีประชุมของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในการประชุมน าเสนอ
ผลการด าเนินงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท า
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนจากส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ได้น าเสนอผลการด าเนินงาน
โครงการและผลการคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องของจังหวัดเชียงราย ให้ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  จากท่ีคณะกรรมการนิเทศติดตามได้นิเทศติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน    
และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนได้พิจารณาเอกสารผลการด าเนินงานและการชมวีดิทัศน์ 
พบว่า โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 4 โรงเรียน ได้ด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดังนี้ 
  1. โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 มีการจัดการศึกษา
ตามรูปแบบโครงการห้องเรียนอาชีพ โดยโรงเรียนด าเนินการโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
เด็กหัวศิลป์ และโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลและกาบัดด้ี  เพื่อฝึกทักษะ
ความสามารถ และทักษะอาชีพของผู้เรียนและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
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  2. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 ได้ท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ในการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาอาหารและโภชนาการ ในช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 และ 6 และได้จัดการศึกษาในรูปแบบสะสมหน่วยการเรียน (Credit Bank) ในช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 
  3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ าเภอเชียงแสน  
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 มีการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
   3.1  โรงเรียนท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ    
เวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชา
การบัญชี 
   3.2  โรงเรียนท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย   
ร่วมพัฒนา เช่น โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลวิทย์) 
โรงเรียนบ้านบุญเรือง และโรงเรียนบ้านร่องหวาย ในการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ
ด้านอาชีพ ตามแผนการเรียนศักยภาพสาขาต่าง ๆ เช่น ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
ศักยภาพด้านภาษา ศักยภาพด้านเกษตรกรรม ศักยภาพด้านกีฬา เป็นต้น ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างรอบด้าน 
   3.3  โรงเรียนมีการวางแผนเพื่อท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงแสน นานาชาติ วิทยาเขตห้วยเกี๋ยง อ าเภอเชียงแสน ในการจัดการศึกษารูปแบบ
ทวิศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างไฟ และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
   3.4  โรงเรียนมีการจัดการศึกษารูปแบบหลักสูตรระยะส้ัน โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
    3.4.1  ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) ร่วมกับ ร้านอู่เพชรยนต์ 
อ าเภอเชียงแสน ในการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ หลักสูตรช่างยนต์   
    3.4.2  ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเชลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด ภายใต้
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของมูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ ในการฝึกทักษะประสบการณ์ท างานให้กับ
ผู้เรียน ในด้านการล้างอัดฉีดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
  4. โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้ท าบันทึก
ความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการจัดการศึกษาท่ีมีลักษณะของการเช่ือมโยงระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา (ม.ปลาย เทียบกับ ป.ตรี) ตามโครงการห้องเรียนพันธมิตร หลักสูตร
ศิลป-์ธุรกิจ (ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) 



 

25 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

  สรุปผลการคัดเลือก คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงราย เพราะมีหลักสูตรท่ีมีความต่อเนื่องเช่ือมโยง      
และมีจ านวนหลักสูตรที่หลากหลาย 
 

  
 

  
 
 
 นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ท าหนังสือราชการพร้อมท้ังประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนเป็นตัวแทนระดับจังหวัด แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาและโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทราบ   
ตามหนังสือท่ี ศธ 0268/3061 ลงวันท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง    
ในระดับจังหวัด พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด
และโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
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 กิจกรรมที่ 4.2  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปผลการด าเนินโครงการและจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบให้แก่กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องและโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 นอกจากนี้ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน ได้น าเสนอผลการด าเนินโครงการ
ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงรายได้รับทราบ ในงานประชุมสะท้อนคิด แลกเปล่ียน เรียนรู้
และน าเสนอผลการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการการขับเคล่ือนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. เมื่ อวันท่ี 19 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมโรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด 
เชียงราย  
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ตอนท่ี 4 
สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

 
 การด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีในระดับจังหวัดเชียงราย โดยด าเนินงานโครงการ     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ในการด าเนินงานครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้กระบวนการ PAOR ตามแนวคิดของ 
เคมมิส และแมกทากาด (Kemmis & Mc Taggart. 1990) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 
ขั้นวางแผน (Plan : P) ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action : A) ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นสังเกตผลท่ีเกิดขึ้น 
(Observe : O) ขั้นตอนท่ี 4  ขั้นสะท้อนผล (Reflection : R) และกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือ 
สถานศึกษาทุกหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยมีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  
4 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ าเภอแม่สาย โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ าเภอเชียงแสน สังกัด สพป.เชียงราย 
เขต 3 และ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า อ าเภอเมืองเชียงราย สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการท่ีมีต่อการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยการนิเทศ 
ติดตาม และเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางแอพพลิเคช่ันไลน์ (LINE) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์  
 การพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC) ระดับจังหวัด ด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน จากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน
โครงการและผลการคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายต่อส านักงานศึกษาธิการภาค 16 และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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  สรุปผลการด าเนินงาน   
   

 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ขั้นวางแผน (Plan : P)  ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน และกิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อวางแผนแนวทาง     
การด าเนินงาน 
 2. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action : A) ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 ประชุม 
ช้ีแจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมท่ี 2 เชิญชวนสถานศึกษา ทุกหน่วยงาน
ทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมท่ี 3 โรงเรียนส่งรายงานและวีดิทัศน์การด าเนินงาน
หลักสูตรต่อเนื่องฯ โดยมีโรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าแดง 
อ าเภอแม่สาย โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ าเภอแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่า-
แสนภูวิทยาประสาท) อ าเภอเชียงแสน สังกัด สพป. เชียงราย เขต 3 และโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า  
สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย 
 3. ขั้นสังเกตผลที่เกิดขึ้น (Observe : O) ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมท่ี 1 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมท่ี 2 คัดเลือก
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับจังหวัด  และ
กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการ  
  3.1 จากการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน และจากการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียน พบว่า 
   3.1.1 โรงเรียนบ้านป่าแดง อ าเภอแม่สาย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  มีการ
ด าเนินงานโครงการในรูปแบบห้องเรียนอาชีพ เป็นการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เน้นการฝึกทักษะ 
ความสามารถด้านศิลปะและกีฬา โดยน านักเรียนไปแข่งขันรายการต่าง ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์มากขึ้น เป็นการเน้นพัฒนาทักษะความสามารถ ทักษะ
อาชีพ และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อท่ีสูงขึ้น 
   3.1.2 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  
มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ใน 2 รูปแบบ คือ   
1) ช้ัน ม.4 เรียนแบบสะสมหน่วยการเรียน (Credit Bank) และ 2) ช้ัน ม.5-6 ในการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
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   3.13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ าเภอ
เชียงแสน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัย
การอาชีพเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง และการบัญชี และ
โรงเรียนมีการวางแผนเพื่อท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงแสน 
นานาชาติ วิทยาเขตห้วยเกี๋ยง อ าเภอเชียงแสน ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
   3.1.4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า อ าเภอเมืองเชียงราย สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลนครเชียงราย มีการท าบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการจัดการศึกษาท่ีมีลักษณะของการ
เช่ือมโยงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา (ม.ปลาย เทียบกับ ป.ตรี) ตามโครงการห้องเรียน
พันธมิตร หลักสูตรศิลป์-ธุรกิจ (ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) 
  สรุปผลการคัดเลือก คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
เป็นโรงเรียนท่ีมีหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องเช่ือมโยง และมีจ านวนหลักสูตรท่ีหลากหลาย จึงพิจารณา
คัดเลือกให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เป็นตัวแทนระดับจังหวัด
เชียงราย ไปน าเสนอผลการด าเนินงานในระดับภาค 16 
  3.2 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการท่ีมีต่อการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของ
โครงการ ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 87.50 ท้ังนี้ ผู้มีส่วนร่วมในโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ   
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า มีความพึงพอใจในด้านการอ านวย
ความสะดวกในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจในด้านคุณภาพของโครงการ และด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอน อยู่ในระดับมาก  
 4. ขั้นสะท้อนผล (Reflection : R) ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 
น าข้อมูลหลักสูตรต่อเนื่องของโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัด เสนอต่อส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 16 และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดเชียงราย และกิจกรรมท่ี 2 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
 
 



 

31 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข   
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
  เนื่องจากในช่วงด าเนินงานโครงการ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ เช่น ไม่สามารถจัดประชุมโรงเรียน  
ท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถลงพื้นท่ีเพื่อนิเทศโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ   
 แนวทางแก้ไข 
  ปรับแผนการด าเนินโครงการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) โดยลดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวคนจ านวนมาก เช่น กิจกรรมการประชุมโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงปรับกิจกรรมเป็นการชี้แจงทางหนังสือราชการ ส าหรับกิจกรรมการนิเทศ
ติดตามโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้ปรับกิจกรรมเป็นนิเทศทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ นอกจากนี้
การด าเนินกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียน ได้ปรับกิจกรรมเป็นพิจารณาจากวีดิทัศน์และรูปเล่มรายงาน 
 
  ข้อเสนอแนะและความต้องการในการพัฒนา 
 
 ข้อเสนอแนะและความต้องการในการพัฒนามีดังนี้ 
 1) โรงเรียนควรมีหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัด
และความสนใจ 
 2) โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาหรือสถาบันอาชีวศึกษาหลากหลายแห่ง เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีทางเลือกให้ในการพัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
 3) โรงเรียนควรจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีงานท า สามารถประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต และนักเรียนควรได้รับวุฒิบัตรหรือหลักฐานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะ
อาชีพที่ได้รับการพัฒนา เพื่อสามารถน าไปใช้ประกอบการหางานท าหรือใช้ประกอบการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  
 4) การจัดหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง โรงเรียนควรมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถน าไปศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นได้อย่างหลากหลาย 
 5) ครูผู้สอนควรมีการติดตามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง เพื่อน าผลท่ีได้มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงต่อไป 
 6) โรงเรียนควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ
หรือชุมชน เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นท่ี  
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ภาคผนวก ก 
โครงการ 

 
ชื่อโครงการ   :   ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                                                       11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย (วัยเรียน/วัยรุ่น)    
           (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

□12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

□12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  

 เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑  : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฉบบัใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  

 เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒  :  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓  : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔  : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
 เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖  : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน 
 เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗  :  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
     ทางการศึกษา 

งบประมาณ  60,000 บาท  (ไตรมาสที่ ๓  ๕๕,๕00 บาท, ไตรมาสที่ ๔  ๔,๕00 บาท) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
............................................................................................................... ....................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม มี 6 ยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  2) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
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และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิง  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ  
ได้แก่ 1) “ต่อยอดอดีต”  2) “ปรับปัจจุบัน” และ 3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย    
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะ 
ที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยรักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย 
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการ และชุมชน “ปรับโรงงานเป็น
โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น เพ่ือให้มี
สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์      
ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ มีนโยบายในการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
และสายสามัญ ให้ได้ 50 ต่อ 50 และในปีการศึกษา 2563 สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจะต้องอยู่ที่ 60 ข้ึนไป และ
สายสามัญ 40 แต่ ท้ังน้ีต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ และการพัฒนาครู เพ่ือท าให้การเรียนการสอน
ในสายอาชีพมีความน่าสนใจมากข้ึน  และจากสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 พบว่า  
ในแผนแม่บทด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายในวัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน ผลการประเมินด้านทักษะ  
อยู่ที่ 62.30 คะแนน ต่ ากว่า ปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.33  ดังน้ัน การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และทักษะที่จ าเป็น มีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดทั้งสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีงานท า สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  และจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
และสายสามัญ ปี 2562 ให้ได้ 50 ต่อ 50 และในปีการศึกษา 2563 สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจะต้องอยู่ที่ 60 ข้ึนไป 
และสายสามัญ 40 น้ัน สภาพเป็นจริงในปัจจุบัน มีผู้เรียนสายอาชีพเพียงร้อยละ 30 -36 เท่าน้ัน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีความ
เชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมี
งานท า เพ่ือให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหน่ึงที่เป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการศึกษา
ในระดับพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดเชียงราย ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามบริบท ความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ ตามความต้องการของผู้เ รียนอย่างต่อเน่ือง ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงก าหนดโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้
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ก าหนดโครงการให้มา  โดยด าเนินการตามโครงการบูรณาการกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย พัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือกลุ่มเป้าหมายที่มีการจัดการศึกษาต่อเน่ือง จะได้น ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาในล าดับต่อไป 

 2. วัตถุประสงค์   
   เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัดเชียงราย      

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ    
  เชิงปริมาณ :     

สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย ท่ีจัดการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนต้น มีหลักสูตรต่อเน่ือง  
เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา    
   เชิงคุณภาพ   

  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษา
ใน ระดับที่สูงข้ึน และสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย   
4. แผนงานด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินงาน/ งบประมาณ 60,000 บาท  

กิจกรรม  
ระยะเวลา ผู้

ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

1. แต่งต้ังคณะท างานฯ ระดับจังหวัด     -   นางนรินทร 
ชมชื่น 

 2. ประชุมคณะท างานฯ วางแผนและออกแบบ 
     การท างาน 

 -   

3. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
     โครงการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร 
     สถานศึกษา และแจ้งเกณฑ์การประเมินระดับ 
     คุณภาพเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

 - ๒1,๗00.-  

4. จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง 
     เชื่อมโยงฯ (Matching) 

 -   

5. สร้าง/พัฒนาหรือคัดเลือกหลักสูตร CLC และ 
     ก าหนดกระบวนการในการด าเนินงานพัฒนา  
     หลักสูตร CLC 

 -    

6. จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  -   
7. ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร CLC 
    และนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
      ของสถานศึกษา 

  2๕,๓๘๘.-  

8. น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด    - 
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานระดับจังหวัด     ๔,๕00.- 
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุม 
       สรุปโครงการ 

  ๘,๔๑2.-   
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การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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5. พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย (ใคร/ที่ไหน)   : สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย ท่ีเป็นสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

6. งบประมาณ   60,000 บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน)  งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ   
    (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ)    

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. แต่งต้ังคณะท างานฯ ระดับจังหวัด   - - - - 
2. ประชุมคณะท างานฯ วางแผน และออกแบบการท างาน - - - - 
 3. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน ของโครงการฯ  
    โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จ านวน ๖๒ คน  
    โดยประมาณการค่าใช้จ่าย ดังน้ี    
     - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ  ละ 250 บาท (250 x ๖๒ x 1)  
       = 1๕,๕00 บาท 
      - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ  ละ 50 บาท (50 x ๖๒ x 2) 
       = ๖,๒00 บาท  

๒1,๗00.- - ๒1,๗00.- - 

4. จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงฯ  
     (Matching) 

- - - - 

5. สร้าง/พัฒนาหรือคัดเลือกหลักสูตร CLC และก าหนด 
    กระบวนการในการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร CLC 

- - - - 

6. จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU - - - - 
7. ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร CLC และนิเทศ  
    ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยกรรมการ 
    นิเทศ ก ากับ ติดตาม ฯ โดยประมาณการค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง ส าหรับคณะกรรมการนิเทศ จ านวน 15 คน  
     แบ่งออกเป็นสายนิเทศ จ านวน 5 สาย  ๆละ 3 คน  
     นิเทศโรงเรียนที่จัดการสอนทวิศึกษาของจังหวัดเชียงราย  
     จ านวน ๒๒ แห่ง  (๒๒ x 240 x 3) = 1๕,8๔0 บาท 
     - ค่าชดเชยน้ ามัน  จ านวนเงิน  ๘,๕8๘ บาท 

2๕,๓๘๘.-   
 
 

1๖,8๐0.- 
 
 
 

๘,๕๘๘.- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

8. น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด - - - - 
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 
    - ค่าจ้างจัดท าเล่มรายงาน จ านวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท 

๔,๕00.-   ๔,๕00.- 

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมสรุปโครงการ ๘,๔๑๒.-  ๘,๔๑๒.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000.- - 5๕,๕00.- ๔,๕00.- 
 
7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน เน่ืองจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานหลายหน่วยงาน ต้องด าเนินงาน 
แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน อาจท าให้เกิดอุปสรรคในการท างาน การประสานงาน และการท าความเข้าใจ  

 การบริหารความเสี่ยง : มีการแต่งต้ังคณะท างานฯ และประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมิน
โครงการ และเน่ืองจากมีหน่วยงาน องค์กร และบุคลากรจากหลายภาคส่วนร่วมด าเนินการ ท าให้เกิดความหลากหลายทางความคิด 
และประสบการณ์ การรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ จึงต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ   
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การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ัด 

- สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย มีหลักสูตร
ต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

ประเมินผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง  

แบบประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ พัฒนาหลักสูตร
ต่อเน่ืองเชื่อมโยง  

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 ผลที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา 
  - สถานศึกษามีการขับเคลื่อน และพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อย่างต่อเน่ือง  
 9.2 ด้านบุคลากร 
 - บุคลากรรู้ และเข้าใจวิธีด าเนินการขับเคลื่อน และพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง จัดการเรียน     
การสอนในวิชาฝึกทักษะ และประสบการณ์ตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ     
 9.3 ด้านผู้เรียน 
  - ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้ความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้ตามความถนัด และความสนใจ 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ (ผู้เขียนโครงการ) 

           ลงชื่อ        
                       (นางนรินทร  ชมชื่น ) 
             ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

11. ผู้อ านวยการกลุ่ม  

           ลงชื่อ 
                            (นายวีรัตน์  สานุมิตร) 
                ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
 

12. ผู้ตรวจสอบโครงการ (ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน, ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน) 
 
          ลงชื่อ                                                                   ลงชื่อ   พ.จ.ต. 
                    ( นางสาวจันทร์แสง พรมสี )                                               (ฉลอง  อ่อนนวน)   
                    ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน                            ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

๑3. ผู้เห็นชอบโครงการ (รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย)      

        ลงชื่อ 
                 (นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง) 
             รองศึกษาธิการจงัหวัดเชียงราย 
 
๑4. ผู้อนุมัติโครงการ (ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย) 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล) 

ท่ี  ศธ ๐๒๖๘/ - วันท่ี   ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ

และการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

เรื่องเดิม 
ตามหนังสือส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๑๘๙๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการศึกษางบรายจ่ายอื่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ (โครงการที่ ๒ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท า
รูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา) น้ัน 

ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้รับการพิจารณา

อนุมัติงบประมาณ ตามกิจกรรมที่ได้ระบุตามโครงการ แต่เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามที่ก าหนดไว้  จึงขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันน้ี  

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ  

 

      
           (นางสาวพรรณาพัชร  ฐากุลสิริโชติ) 

           ศึกษานิเทศก์  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
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การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

รายการขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
โครงการ : ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   
งบประมาณรวม ๖๐,๐00 บาท 

 

รายการ และงบประมาณในโครงการ (เดิม) ขอปรับเปลี่ยนเป็น 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ของโครงการฯ โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จ านวน 
๖๒ คน  : โดยประมาณการค่าใช้จ่ายรวม 21,700 บาท  
ดังน้ี    
1) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 250 บาท  
    (250 x ๖๒ x 1) = 1๕,๕00 บาท 
๒) ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 50 บาท (50 x ๖๒ x 2) 
    = ๖,๒00 บาท 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน ของ
โครงการฯ โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  : งบประมาณรวม – บาท 

กิจกรรมที่ ๕  สร้าง/พัฒนาหรือคัดเลือกหลักสูตร CLC และ
ก าหนดกระบวนการในการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร CLC  : 
โดยประมาณการค่าใช้จ่ายรวม – บาท 

กิจกรรมที่ ๕  คัดเลือกหลักสูตร CLC และแนวทางการด าเนินงาน  
การจัดการศึกษาของหลักสูตร CLC  : งบประมาณรวม ๗,๒๐๐ บาท 
1) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ ๑๐0 บาท จ านวน ๑๑ คน  
    (๑๐0 บาท x ๑๑ คน x 1 มื้อ) = ๑,๑00 บาท 
๒) ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จ านวน ๑๑ คน  
    (50 บาท x ๑๑ คน x 2 มื้อ) = ๑,๑00 บาท 
๓) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน คนละ ๕๐๐ บาท จ านวน ๑๐ คน          
    (๑๐ คน x ๕๐๐ บาท) = ๕,๐00 บาท 

กิจกรรมที่ ๗  ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
CLC และนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
โดยกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามฯ : โดยประมาณการ
ค่าใช้จ่ายรวม 24,428 บาท ดังน้ี 
๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ส าหรับคณะกรรมการนิเทศ จ านวน 15 คน  

แบ่งออกเป็นสายนิเทศ จ านวน 5 สายๆ ละ 3 คน  นิเทศ
โรงเรียนที่จัดการสอนทวิศึกษาของจังหวัดเชียงราย จ านวน 
๒๒ แห่ง  (๒๒ x 240 x 3) = 1๕,8๔0 บาท 

2) ค่าชดเชยน้ ามัน  จ านวนเงิน  ๘,๕8๘ บาท 

กิจกรรมที่ ๗  ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร CLC และ
นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ : 
โดยประมาณการค่าใช้จ่ายรวม ๔,๑๗๖ บาท ดังน้ี 
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะกรรมการนิเทศ จ านวน ๔ คน  ออกนิเทศ

โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจ านวน ๒ วัน (๔ คน x 240 บาท x 2 วัน) 
= ๑,๙๒๐ บาท       

2) ค่าชดเชยน้ ามัน  จ านวนเงิน ๒,๒๕๖ บาท 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

รายการขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
โครงการ : ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   งบประมาณรวม ๖๐,๐00 บาท  (ต่อ) 

 

รายการ และงบประมาณในโครงการ (เดิม) ขอปรับเปลี่ยนเป็น 
กิจกรรมที่ 8  น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด  : 
โดยประมาณการค่าใช้จ่ายรวม – บาท 

กิจกรรมที่ 8  น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด  :  โดยประมาณการ
ค่าใช้จ่ายรวม ๘,๕00 บาท ได้แก่ 
1) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 250 บาท จ านวน ๑๐ คน  
    (๒๕๐ บาท x ๑๐ คน x 1 มื้อ) = ๒,๕00 บาท 
๒) ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จ านวน ๑๐ คน (50 บาท x  
    ๑๐ คน x 2 มื้อ) = ๑,๐00 บาท 
๓) ค่าชดเชยน้ ามัน พาหนะของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และพาหนะของ

ศึกษานิเทศก์  จ านวนเงิน ๓,๕00 บาท 
๔) ค่าจ้างเหมาจัดท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ (๕ กรอบ x 300 บาท)    
    = ๑,๕00 บาท       

กิจกรรมที่ 9  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานระดับจังหวัด : 
โดยประมาณการค่าใช้จ่าย ได้แก่  ค่าจ้างจัดท าเล่มรายงาน 
จ านวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ 9  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานระดับจังหวัด :
โดยประมาณการค่าใชจ้่าย ได้แก่  ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่มรายงาน จ านวนเงิน 
๓๐,๗๕๒ บาท 

 

โดยทั้งน้ี ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

รายละเอียดการปรับเปลี่ยนกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์มโครงการ 
 

4. แผนงานด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินงาน/ งบประมาณ 60,000 บาท   

กิจกรรม  
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม 
ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

1. แต่งต้ังคณะท างานฯ ระดับจังหวัด     -   นางนรินทร 
ชมชื่น  2. ประชุมคณะท างานฯ วางแผนและออกแบบ 

     การท างาน 
 -   

3. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน    
ของโครงการฯ  โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 -   

4. จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง 
     เชื่อมโยงฯ (Matching) 

 -   

5. คัดเลือกหลักสูตร CLC และแนวทางการด าเนินงาน 
    การจัดการศึกษาของหลักสูตร CLC   

 -   ๗,๒๐๐.- 

6. จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  -   
7. ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร CLC  
    และนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของ 
    โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

   ๔,๑๗๖.- 

8. น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด    ๘,๕00.- 
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานระดับจังหวัด     ๓๐,๗๕๒.- 
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุม 
 

  ๙,๓๗2.-   
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ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

รายละเอียดการปรับเปลี่ยนกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์มโครงการ 

6. งบประมาณ   60,000 บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน)  งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. แต่งต้ังคณะท างานฯ ระดับจังหวัด   -    
2. ประชุมคณะท างานฯ วางแผน และออกแบบการท างาน - - - - 
 3. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการฯ  - - - - 
4. จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงฯ  
     (Matching) 

- - - - 

5. คัดเลือกหลักสูตร CLC และแนวทางการด าเนินงาน 
   การจัดการศึกษาของหลักสูตร CLC  โดยประมาณการ 
    ค่าใช้จ่ายรวม ๖,๓๐๐ บาท ดังน้ี 
   - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ  ละ ๑๐0 บาท จ านวน ๑๑ คน  
     (๑๐0 บาท x ๑๑ คน x 1 มื้อ) = ๑,๑00 บาท 
   - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จ านวน ๑๑ คน  
     (50 บาท x ๑๑ คน x 2 มื้อ) = ๑,๑00 บาท 
   - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน คนละ ๕๐๐ บาท  
     จ านวน ๑๐ คน (๑๐ คน x ๕๐๐ บาท) = ๕,๐00 บาท 

๗,๒๐๐.-  
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐.- 

 
 
 

๒,๒๐๐.- 

- 

6. จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU - - - - 
7. ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร CLC และนิเทศ 

ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
โดยประมาณการค่าใช้จ่ายรวม ๔,๑๗๖ บาท ดังน้ี 

    - ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะกรรมการนิเทศ จ านวน ๔ คน   
นิเทศโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จ านวน ๒ วัน (๔ คน x 240 
บาท x 2 วัน)  = ๑,๙๒0 บาท       

    - ค่าชดเชยน้ ามัน  จ านวนเงิน  ๒,2๕๖  บาท 

๔,๑๗๖.- -  
 
 

๑,๙๒0.- 
 
 

๒,๒๕๖.- 

- 
 
 
 
 
 

 
8. น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด   
    โดยประมาณการค่าใช้จ่ายรวม ๘,500 บาท ดังน้ี 
   - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ  ละ ๒๕0 บาท จ านวน ๑๐ คน  
     (๒๕0 บาท x ๑๐ คน x 1 มื้อ) = ๒,๕00 บาท 
   - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จ านวน ๑๐ คน  
     (50 บาท x ๑๐ คน x 2 มื้อ) = ๑,๐00 บาท 
   - ค่าชดเชยน้ ามัน พาหนะของโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการ        

และพาหนะของศึกษานิเทศก์ จ านวนเงิน ๓,500 บาท 
   - ค่าจ้างเหมาจัดท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ (๕ กรอบ x 300 

บาท)  = ๑,๕00 บาท       

๘,๕00.- -  
 

๗,๐00.- 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๕00.- 

9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 
    - ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่มรายงาน จ านวนเงิน ๓๐,๗๕2 บาท 

๓๐,๗๕2.- - - ๓๐,๗๕2.- 

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุม ๙,๓๗๒.-  ๙,๓๗๒.-  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000.- ๕,๐00.- ๒๒,๗๔8.- ๓๒,๒๕2.- 
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ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

 
 
 

 

ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ที่   ๑๖๔  / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------------------- 

                 ด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัดเชียงราย 
                เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังน้ี  
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
๑)  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ประธานกรรมการ 
๒)  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  รองประธานกรรมการ 
๓)  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๔)  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
๕)  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 
๖)  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  กรรมการ 
๗)  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน                   กรรมการ 
๘)  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
๙)  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  กรรมการ 
๑๐) ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  กรรมการ 
   
     / ๑๑) นางนรินทร ...   
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ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

-๒- 
 

๑๑) นางนรินทร  ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑๒) นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิรโิชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓) นางกุลจิรา  บัวผัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒) นายเกษมสรรค์  เขตบุญไสย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
อ านวยความสะดวก ให้การสนับสนุน ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย  
 

๑) นายวีรัตน์  สานุมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประธานกรรมการ 
๒) นางนรินทร  ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓) นายเกษมสรรค์  เขตบุญไสย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔) นางกุลจิรา  บัวผัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
๕) นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
๑.  ด าเนินงานตาม โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร

ต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๒. ก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัดเชียงราย   
๓. สรรหา/พิจารณาโรงเรียนเป้าหมายในการด าเนินโครงการ จ านวน ๒๒ แห่ง 
๔. จัดท าเครื่องมือการนิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และก าหนด Time Line การด าเนินงาน 
๕. ร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัดเชียงราย   
๖. ร่วมด าเนินการ กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา

หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดประชุม  ประกอบด้วย  
 

๑) นางนรินทร  ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒) นายเกษมสรรค์  เขตบุญไสย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓) นางกุลจิรา  บัวผัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
๔) นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
/ มีหน้าที่ ...  

 



 

45 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

-๓- 
 

มีหน้าที่  
๑. ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
๒. ด าเนินการงานธุรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม   
๓. รับลงทะเบียน และสรุปผลการประชุม 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย  
 

๑) นางนรินทร  ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒) นายอนุรักษ์  พรมเลข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓) นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่   
๑. ออกแบบและจัดท าการจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ 

ของโครงการฯ มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และจัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วย  
 

๑) นางนรินทร  ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒) นางณิชานันท์  ผิวมณี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ 
๓) นางรัตติกร  ศรีค า เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี กรรมการ 
๔) นางกุลจิรา  บัวผัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
๕) นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
๖) นายเกษมสรรค์  เขตบุญไสย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นางกุลจิรา  บัวผัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
๑. อ านวยความสะดวกด้านการเงิน บัญชี และจัดซื้อจัดจ้างในการด าเนินโครงการ  
๒. จัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิก – จ่ายเงินตามงบประมาณโครงการ  
๓. ด าเนินการเบิก – จ่ายเงินตามงบประมาณโครงการ 

 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ  ประกอบด้วย  
 

๑) นายวีรัตน์  สานุมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประธานกรรมการ 
๒) นางนรินทร  ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓) นายเกษมสรรค์  เขตบุญไสย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔) นางกุลจิรา  บัวผัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
๕) นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

/ มีหน้าที่ ...  



 

46 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

-๔- 
 
มีหน้าที่  
๑. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา

หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
๒. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา

หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
๓. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา

หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล       
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 
ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
                                    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๓  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ที่  ๓๙๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการ 
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือตัวแทนระดับจังหวัด ในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ 

และการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------------------- 
                 ด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย             
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา       
ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัดเชียงราย ทั้งน้ีมีโรงเรียน 
ส่งผลการด าเนินงานหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือรับการคัดเลือก
หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงในระดับจังหวัด น้ัน 
                เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม       
การด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือตัวแทนระดับจังหวัด 
ในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษา     
ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังน้ี  
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ประธานกรรมการ 
๒.  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  รองประธานกรรมการ 
๓.  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๔.  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 
๕.  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  กรรมการ 
๖.  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน                    กรรมการ 
๗.  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
๘.  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  กรรมการ 
๑๐. นางนรินทร             ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวพรรณาพัชร   ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

   / มีหน้าท่ี … 



 

48 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

-๒- 
 

        มหีน้าที่  อ านวยความสะดวก ให้การสนับสนุน ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เพ่ือให้การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
เป็นตัวแทนน าเสนองานในระดับภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๒. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  
 

๑. นางนรินทร ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                 ประธานกรรมการ 
๒. นายเกษมสรรค ์ เขตบุญไสย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางกุลจิรา บัวผัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
๔. นางสาวพรรณาพัชร   ฐากุลสิรโิชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

        มีหน้าที่  นิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และเก็บข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรต่อเน่ือง     
เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ และโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 
 

๓. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ประกอบด้วย  
 

๑. นายวีรัตน์ สานุมิตร ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ               ประธานกรรมการ 
๒. นายกริช มากกุญชร ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กรรมการ 
๓. พันจ่าตรีฉลอง  อ่อนนวน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
๔. นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการการนิเทศฯ กรรมการ 
๕. นางดวงคิด จรเอ้กา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันฯ กรรมการ 
๖. นางสาวจุฑาธิบด์ิ กุลดี หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ                     กรรมการ 
๗. นายเกษมสรรค ์ เขตบุญไสย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                  กรรมการ 
๘. นางกุลจิรา บัวผัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                                         กรรมการ 
๙. นางนรินทร ชมชื่น หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาฯ       กรรมการและเลขานุการ  
๑๐. นางสาวพรรณาพัชร   ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

        มีหน้าที่  พิจารณา เสนอข้อคิดเห็น และคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นตัวแทนระดับจังหวัด    
ในการน าเสนอหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับภาค 

 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

                                    สั่ง ณ วันที่   ๒๓   เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         



 

49 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ภาคผนวก ค 
ประกาศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา 

หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
..................................................... 

 

 ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท า
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้              
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัดเชียงราย         
และให้โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายส่งผลการด าเนินงานตามหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา เพ่ือรับการคัดเลือกหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงในระดับจังหวัด น้ัน 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสง่เสรมิเวทีและ
ประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนดังต่อไปน้ี 
 ๑. โรงเรียนบ้านป่าแดง   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
 ๒. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
 ๓. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)   
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓  
 ๔. โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย 
  

 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๓   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



 

50 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  การคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
..................................................... 

 

 ตามทีส่ านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ
และการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ในระดับจังหวัดเชียงราย และให้โรงเรียน
ในจังหวัดเชียงรายส่งผลการด าเนินงานตามหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
เพ่ือรับการคัดเลือกหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงในระดับจังหวัด น้ัน 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เพ่ือน าเสนอ
ผลการด าเนินงานหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระดับส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้แก ่
 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

  
 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๔   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 



 

51 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ภาคผนวก ง 
แบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

 
 
 

แบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษา  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

………………………………………………………………. 
 

ค าชี้แจง 

  แบบนิเทศ ติดตามฯ ฉบับน้ี เป็นการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ  .ศ . 2564  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เพ่ือติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน  

 แบบนิเทศ ติดตามฯ ฉบับน้ี ประกอบด้วย 6 ตอน ได้แก ่
1. ข้อมูลพ้ืนฐาน 
2. ข้ันการเตรียมการ 
3. ข้ันการด าเนินการ 
4. ข้ันการติดตามผล 
5. ข้ันการปรับปรุงหรือก าหนดมาตรฐาน 

  6. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 

โรงเรียน .............................................................ชื่อผู้รับผดิชอบหลักสูตร.................................................................. 
Email address…………..............................................……………หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 
Fax. …………………………………….…….……................................. Id line …….……........................................................ 
 

ตอนที่ 2  ข้ันการเตรียมการ 
 

ที่ รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 การแต่งต้ังคณะท างานหลักสูตรต่อเน่ือง
ระดับโรงเรียน 

  1. คณะท างานในค าสั่ง ประกอบด้วย 
  1.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน
อื่นๆ  และหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
2. เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ .............. 

ระดับโรงเรียน 



 

52 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ที่ รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

2 การประชุมคณะท างานฯ วางแผนและ
ออกแบบการท างาน 

  1. รายงานการประชุม 
2. แผนการด าเนินงาน ท่ีแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการสร้าง/พัฒนาหลักสูตร 
3. ภาพกิจกรรม 
4. เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ .............. 

3 การอบรม/ประชุมสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับการด าเนินงานหลักสูตร 

  1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. ตารางการอบรม/ประชุม 
3. เอกสารประกอบการอบรม/ประชุม 
4. ภาพกิจกรรม 
5. เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ .............. 

 
ตอนที่ 3  ข้ันการด าเนินการ 
 

ที่ รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 การจับคู่สถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร
ต่อเน่ืองเชื่อมโยง (Matching) 

  1. หนังสือราชการ 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3. ภาพกิจกรรม 
4. เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ ............. 

2 การสร้าง/พัฒนา หรือก าหนด
กระบวนการในการด าเนินงานพัฒนา
หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง 

  1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3. รายชื่อสถานศึกษาคู่พัฒนา 
4. ภาพกิจกรรม 
5. เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ ............. 

3 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
MOU 

  1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  
2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3. ภาพกิจกรรม 
4. เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ ............. 
 

4 การด าเนินงานตามกระบวนการของการ
พัฒนาหลักสูตร CLC 

  1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. หนังสือราชการ 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. ภาพกิจกรรม 
5. เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ ............. 
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ตอนที่ 4  ข้ันการติดตามผล 
 

ที่ รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 การน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้   1. มีแนวทางการจัดกิจกรรม
น าเสนอหลักสูตรต่อเน่ือง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสม 
2. มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมน าเสนอหลักสูตรต่อเน่ือง  
3. มีข้อมูลการน าเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับภาคีเครือข่าย (สถิติ     ที่
เกี่ยวข้อง) 
4. เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ ............. 

 
ตอนที่ 5  ข้ันการปรับปรุงหรือก าหนดมาตรฐาน 
 

ที่ รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 การสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน   1. มรีายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ  
2. เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ ............. 
 

 
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

     จุดเด่น/ข้อค้นพบ/วิธีปฏิบัติที่ดี 
      ............................................................................................................................. ......................................... 
      ...................................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................. ......................................... 
      ............................................................................................................................. ......................................... 
 

     จุดที่ควรพัฒนา 
      ......................................................................................................................................................................  
      ............................................................................................................................. ......................................... 
      ............................................................................................................................. ......................................... 
      ............................................................................................................................. ......................................... 
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     ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
      ......................................................................................................................................................................  
      ............................................................................................................................. ......................................... 
      ............................................................................................................................. ......................................... 
      ......................................................................................................................................................................  
      ............................................................................................................................. ......................................... 
 

 
 

ลงชื่อ ........................................................ ผู้นิเทศ 

( .......................................................... ) 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ที่มีต่อการด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
 
1.  เพศ 

ชาย      หญิง 
 

2.  อาชีพ 
 ผู้บริหารโรงเรียน    ครูผู้สอน 
 ศึกษานิเทศก์ 
 

3.  สถานท่ีท างาน ............................................................................................................................... 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่าง  (  ) ท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
มากท่ีสุด  
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน      
   1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ      
   1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลา

ด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 
     

   1.3 การจัดล าดับข้ันตอนของกิจกรรม      
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ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
2. ด้านการอ านวยความสะดวก      
   2.1 การรับ-ส่งเอกสารและข้อมูลต่างๆ      
   2.2 การติดต่อสอบถาม/การให้ข้อมูล

เกี่ยวกับโครงการ 
     

3. ด้านคุณภาพของโครงการ      
   3.1 แนวคิด ทักษะและประสบการณ์      

ท่ีได้รับจากโครงการ 
     

   3.2 ส่ิงท่ีได้รับจากโครงการ สามารถน าไป
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

     

   3.3 ส่ิงท่ีได้รับจากการร่วมโครงการ ตรง
ตามท่ีความคาดหวัง 

     

   3.4 โครงการนี้สามารถเอื้ออ านวยต่อการ
เรียนรู้และการพัฒนาความสามารถ 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบลงคะแนนพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน 

 
 แบบลงคะแนน การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพือ่เป็นตัวแทนระดับจังหวัด  

ในการน าเสนอผลการด าเนินงานหลักสูตรต่อเน่ืองเชือ่มโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
................................................... 

 

โรงเรียน.....................................................อ าเภอ....................................สังกัด................................................... 
 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................. 
 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนวงกลม O ล้อมรอบคะแนนที่ท่านเลือก 
 

ที่ หัวข้อ คะแนน 
(คะแนน
เต็ม ๒๐ 
คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

๑ ลักษณะของการเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

๕ ลักษณะของการเชื่อมโยงตรงตามท่ีระบุ  
๓ ลักษณะของการเชื่อมโยงมีความคล้ายคลึงจากท่ีระบ ุ
๐ ไม่มีลักษณะของการเชื่อมโยง 

     

๒ หลักสูตรที่มีการจัด
การศึกษาแบบต่อเน่ือง
เชื่อมโยง 

๕ มีหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบต่อเน่ืองเชื่อมโยง 
มากกว่า ๓ หลักสูตร 

 

๔ มีหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบต่อเน่ืองเชื่อมโยง 
จ านวน ๓ หลักสูตร 

 

๓ มีหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบต่อเน่ืองเชื่อมโยง 
จ านวน ๒ หลักสูตร 

 

๒ มีหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบต่อเน่ืองเชื่อมโยง 
จ านวน ๑ หลักสูตร 

 

๑ ไม่ได้จัดท าเป็นหลักสูตร แต่มีการจัดกิจกรรมที่มีความ
ต่อเน่ืองเชื่อมโยง 

 

๐ ไม่ไดจ้ัดท าหลักสูตร และไม่ไดจ้ัดกิจกรรมที่มีความ
ต่อเน่ืองเชื่อมโยง 
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ที่ หัวข้อ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 
๓ รูปแบบ/ข้ันตอน/

กระบวนการ/วิธีการ
ด าเนินกิจกรรม 

๕ รูปแบบ/ข้ันตอน/กระบวนการ/วิธีการด าเนินกิจกรรม 
สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นข้ันตอน และการ
ด าเนินการมีความต่อเน่ือง  

 

๓ รูปแบบ/ข้ันตอน/กระบวนการ/วิธีการด าเนินกิจกรรม 
สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นข้ันตอน แต่ไม่มีความ
ต่อเน่ือง 

 

๐ ไม่มีรูปแบบ/ข้ันตอน/กระบวนการ/วิธีการด าเนิน
กิจกรรม 

 

     

๔ ผลการด าเนินกิจกรรม/
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 

๕ ผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถเทียบโอนในระดับที่สงูข้ึน หรือได้
วุฒิบัตรที่สามารถน าไปเชื่อมโยงกับสถาบันอื่น  

 

๔ ผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถเทียบโอนในระดับที่เทียบเท่ากับระดับ
ที่ศึกษาอยู่ หรือได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันอื่น  

 

๓ ผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน โดย
เลือกสาขาวิชาได้อย่างหลากหลาย  

 

๒ ผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

 

๑ แสดงข้อมูลผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน แต่ไม่ชัดเจน 

 

๐ ไม่ไดแ้สดงข้อมูลผลการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่เกิด
ข้ึนกับผู้เรียน 

 

     

 รวมคะแนน    
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ลงชื่อ ........................................................... กรรมการ 
        ( ................................................................... ) 
            ต าแหน่ง ..................................................... 
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    หมายเหตุ  :  ลักษณะของการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
 

๑. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับ ระดับอาชีวศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพของ 
อาชีวศึกษา (ม.๑-๓  เทียบโอนกับ ปวช.) 

๒. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับ ระดับอาชีวศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับ ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง)  (ม.๔-๖  เทียบโอนกับ 
ปวส.) 

๓. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับ ระดับอุดมศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับ ปริญญาตรี  (ม.๔-๖ เทียบโอนกับ ป.ตรี) 

๔. จัดการศึกษาตามรูปแบบของโครงการห้องเรียนอาชีพ 
๕. จัดการศึกษาแบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) 

 

 



 

60 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ภาคผนวก ช 
ตัวอย่างหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงของสถานศึกษา 

 
 

แบบเทียบรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ที่สอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร ปวช. 
พุทธศักราช 2562 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) 

 
แบบเทียบโอนรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

ของหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2562 

สาขา อาหารและโภชนาการ 

ที่ 

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หมายเหตุ

เทียบโอน

เข้าหมวด 

รายวิชาพื้นฐานที่ขอเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาที่รับเทียบโอนผลการเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย

กิต 
ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง 

1 ท31101 

ท32101 

ภาษาไทย 1 

ภาษาไทย 3 

1 

1 

2 

2 

20000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 (2)  

 

วิชา

สมรรถนะ

แกนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ท32101 ภาษาไทย 2 1 2 20000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 (1) 

3 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 
1 2 

20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิต

จริง  

1 (2) 

4 อ32102 ภาษาอังกฤษ 2 1 2 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 (2) 

5 อ32103 ภาษาอังกฤษ 3 1 2 20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์

ภาษาอังกฤษ 

1 (2) 

6 อ32104 ภาษาอังกฤษ 4 
1 2 

20000-1205 ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ 

1 (2) 

7 
อ33105 ภาษาอังกฤษ 5 1 2 

20000-1206 ภาษาอังกฤษ

อินเตอร์เน็ต 

1 (2) 

8 

อ33106 ภาษาอังกฤษ 6 1 2 

20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียม

ความพร้อมเพ่ือการ

ท างาน 

1 (2) 



 

61 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ที่ 

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หมายเหตุ

เทียบโอน

เข้าหมวด 

รายวิชาพื้นฐานที่ขอเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาที่รับเทียบโอนผลการเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย

กิต 
ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง 

9 ว31101 

ว31102 

วิทยาศาสตร์ฯ 1 

วิทยาศาสตร์ฯ 2 

1 

1 

2 

2 

20000-1301 วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต 

2 (3)  

วิชา

สมรรถนะ

แกนกลาง 

 

10 ว32101 

ว32102 

วิทยาศาสตร์ฯ 3 

วิทยาศาสตร์ฯ 4 

1 

1 

2 

2 

20000-1303 วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาอาชีพธุรกิจและ

บริการ 

2 (3) 

11 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1 2 20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจและ

บริการ 

2 (2) 

 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1 2 

12 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1 2 20000-1401 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน

อาชีพ 

2 (2) 

 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1 2 

13 ส30231 

ส30232 

ส30233 

ส30234 

หน้าท่ีพลเมือง 1 

หน้าท่ีพลเมือง 2 

หน้าท่ีพลเมือง 3 

หน้าท่ีพลเมือง 4 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

1 

1 

1 

20000-1501 หน้าท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรม 

2 (2) 

14 ส31103 

ส32103 

ประวัติศาสตร์ 1 

ประวัติศาสตร์ 3 

0.5 

0.5 

1 

1 

20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1 (1) 

15 พ32101 

พ32102 

สุขศึกษาพลศึกษา 3 

สุขศึกษาพลศึกษา 4 

0.5 

0.5 

1 

1 

20000-1601 ทักษะการด ารงชีวิต

เพ่ือสุขภาวะ 

1 (2) 

16 พ31101 

พ31102 

สุขศึกษาพลศึกษา 1 

สุขศึกษาพลศึกษา 2 

0.5 

0.5 

1 

1 

20000-1603 พลศึกษาเพ่ือพัฒนา

กายภาพเฉพาะทาง 

1 (2) 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

แบบเทียบโอนรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับรายวิชาในหมวดวิชาเลอืกเสรี   

ของหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2562 

สาขา อาหารและโภชนาการ 

ที่ 

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หมายเหตุ

เทียบโอน

เข้าหมวด 

รายวิชาพื้นฐานที่ขอเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาที่รับเทียบโอนผลการเรียน 

รหัส

วิชา 
รายวิชา 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง 

1 ส31101 

ส31102 

สังคมศึกษา 1 

สังคมศึกษา 2 

1 

1 

2 

2 

20000-1503 ทักษะชีวิตและสังคม 2 (2)  

วิชาเลือก

เสร ี2 ส32101 

ส32102 

สังคมศึกษา 3 

สังคมศึกษา 4 

1 

1 

2 

2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และ

ประวัติศาสตร์ไทย 

2 (2) 

 

 

แบบเทียบรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับรายวิชาในหมวดวิชาเลอืกเสรี   

ของหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2562 

สาขา อาหารและโภชนาการ 

 

รหัส

วิชา 

รายวิชา

เพิ่มเติม 

หลักสูตร

สถานศึกษา 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชาหลักสูตร 

ปวช. 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง 

 

1 

ง32211 

การถนอม

อาหารและแปร

รูปอาหาร 

3 6 

20404-

2201 

การถนอมอาหารและ

แปรรูปอาหาร 

3 (5)  

วิชาเลือก

เสร ี
2 

ง33205 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

อาหาร 

3 6 

20404-

2214 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร 

3 (5) 

 

 

 



 

63 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

แบบเทียบรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับรายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (วิชาชีพพื้นฐาน) 
ของหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2562 

สาขา อาหารและโภชนาการ 

ที่ 

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หมายเหตุ

เทียบโอน

เข้าหมวด 

รายวิชาเพิ่มเติมที่ขอเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาที่รับเทียบโอนผลการเรียน 

รหัสวิชา 

รายวิชาเพิ่มเติม 

หลักสูตร

สถานศึกษา 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา

หลักสูตร ปวช. 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง 

1 

ง31201 

คอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศเพ่ืองาน

อาชีพ 

2 4 

20001-

2001 

คอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศเพ่ืองาน

อาชีพ 

2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาชีพ

พ้ืนฐาน 

2 ง31202 พ้ืนฐานงานประดิษฐ์ 3 6 20400-

1003 

พ้ืนฐานงาน

ประดิษฐ์ 

3 5 

3 
ง31203 การตัดเย็บเบื้องต้น 3 6 

20400-

1001 

การตัดเย็บ

เบื้องต้น 
3 5 

4 
ง32201 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
2 4 

20001-

1001 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
2 2 

5 
ง32206 

ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ 
2 4 

20001-

1003 

ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ 
2 3 

6 
ง32208 กฏหมายแรงงาน 1 2 

20001-

1004 
กฏหมายแรงงาน 1 1 

7 

ง33201 

พลังงานและ

ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม 

2 4 

20001-

1002 

พลังงานและ

ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม 

2 2 

8 
ง33207 

หลักการประกอบ

อาหารครอบครัว 
3 6 

20400-

1002 

หลักการประกอบ

อาหารครอบครัว 
3 5 

9 

ง33208 

การพัฒนา

บุคลิกภาพในงาน

อาชีพ 

3 6 

20400-

1004 

การพัฒนา

บุคลิกภาพในงาน

อาชีพ 

3 5 

 



 

64 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

แบบเทียบรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับรายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (วิชาชีพเฉพาะ)

ของหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2562 

สาขา อาหารและโภชนาการ 

ที่ 

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมาย

เหตุ

เทียบ

โอนเข้า

หมวด 

รายวิชาเพิ่มเติมที่ขอเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาที่รับเทียบโอนผลการเรียน 

รหัส

วิชา 

รายวิชาเพิ่มเติม 

หลักสูตร

สถานศึกษา 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา

หลักสูตร ปวช. 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง 

1 ง31206 อาหารไทยเบื้องต้น 3 6 20404-2002 อาหารไทยเบื้องต้น 3 5 วิชาชีพ

เฉพาะ 2 ง31208 เบเกอรี่เบื้องต้น 3 6 20404-2007 เบเกอรี่เบื้องต้น 3 5 

3 
ง31207 

การสุขาภิบาล

อาหาร 
2 4 

20404-2009 การสุขาภิบาล

อาหาร 
2 2 

4 
ง31204 การประกอบอาหาร 3 6 

20404-2001 การประกอบ

อาหาร 
3 5 

5 ง31209 ขนมไทยเบื้องต้น 3 6 20404-2003 ขนมไทยเบื้องต้น 3 5 

6 ง32202 อาหารนานาชาติ 2 4 20404-2008 อาหารนานาชาติ 2 4 

7 
ง32207 

การบริการอาหาร

และเครื่องด่ืม 
2 4 

20404-2005 การบริการอาหาร

และเครื่องด่ืม 
2 5 

8 
ง33201 

ศิลปะการจัดตกแต่ง

อาหาร 
3 6 

20404-2006 ศิลปะการจัด

ตกแต่งอาหาร 
3 5 

9 
ง32203 

การถนอมอาหาร

เบื้องต้น 
3 6 

20404-2004 การถนอมอาหาร

เบื้องต้น 
3 5 

 

 

 

 

 

 



 

65 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

แบบเทียบรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับรายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (วิชาชีพเลือก) 

ของหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2562 

สาขา อาหารและโภชนาการ 

ที่ 

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมาย

เหตุ

เทียบ

โอนเข้า

หมวด 

รายวิชาเพิ่มเติมที่ขอเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาที่รับเทียบโอนผลการเรียน 

รหัสวิชา 

รายวิชาเพิ่มเติม 

หลักสูตร

สถานศึกษา 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา

หลักสูตร ปวช. 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง 

1 ง31205 โภชนาการ 3 6 20404-2101 โภชนาการ 2 2  

 

 

 

 

 

วิชา

ทักษะ

วิชาชีพ

เลือก 

2 

ง31209 

ใบตองและการ

แกะสลักเพ่ืองาน

อาหาร 

2 4 

20404-2115 ใบตองและการ

แกะสลักเพ่ืองาน

อาหาร 

2 4 

3 ง32205 เบเกอรี่เพ่ือการค้า 2 4 20404-2108 เบเกอรี่เพ่ือการค้า 2 6 

4 
ง32204 ขนมไทยเพ่ือการค้า 3 6 

20404-2107 ขนมไทยเพ่ือ

การค้า 
2 6 

5 ง32209 อาหารท้องถ่ิน 2 4 20404-2104 อาหารท้องถ่ิน 2 4 

6 ง33204 อาหารมังสวิรัติ 2 4 20404-2113 อาหารมังสวิรัติ 2 4 

7 
ง32210 

เค้กและการ

แต่งหน้าเค้ก 
3 6 

20404-2109 เค้กและการ

แต่งหน้าเค้ก 
2 6 

8 ง33203 อาหารว่าง 2 4 20404-2103 อาหารว่าง 2 4 

9 ง33209 อาหารบ าบัดโรค 2 4 20404-2112 อาหารบ าบัดโรค 2 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

แบบเทียบรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับรายวิชาในหมวดฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

ของหลักสูตรปวช.พุทธศักราช 2562 

สาขา อาหารและโภชนาการ 

ที่ 

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หมายเหตุ

เทียบโอน

เข้าหมวด 

รายวิชาเพิ่มเติมที่ขอเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาที่รับเทียบโอนผลการเรียน 

รหัส

วิชา 

รายวิชาเพิ่มเติม 

หลักสูตรสถานศึกษา 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา

หลักสูตร ปวช. 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง 

1 

ง33210 ฝึกงาน 4 320 

 
20404-
8001 ฝึกงาน 4 320 

ฝึก
ประสบกา

รณ์
สมรรถนะ
วิชาชีพ 

 

 

แบบเทียบรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับรายวิชาในหมวดโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 

ของหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2562 

สาขา อาหารและโภชนาการ 

ที่ 

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หมายเหตุ

เทียบโอน

เข้าหมวด 

รายวิชาเพิ่มเติมที่ขอเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาที่รับเทียบโอนผลการเรียน 

รหัส

วิชา 

รายวิชาเพิ่มเติม 

หลักสูตรสถานศึกษา 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา

หลักสูตร 

ปวช. 

หน่วย

กิต 
ชั่วโมง 

 

1 
ง33206 โครงงาน 4 *-* 

 

20404-8501 
โครงงาน 4 *-* 

โครงงาน

พัฒนา

สมรรถนะ

วิชาชีพ 

 

 
 



 

67 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 (ตัวอย่าง)  

แบบเทียบค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  

ที่สอดคล้องของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ต้องการเทียบโอน 

 

แบบเทียบค าอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต

ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ต้องการเทียบโอน 

  1.การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่รายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (3 หน่วยกิต) 

หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

รหัสวิชา ท31101 ชื่อวิชา  ภาษาไทย 1 

1  หน่วยกิต  40  ชั่วโมง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-1 

ค าอธิบายรายวิชา  
ฝึกทักษะการอ่าน  โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ    บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ เหมาะสม
กับเรื่องที่อ่าน  ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่าง ๆ  ภายในเวลาที่ก าหนด อ่าน
เรื่องต่าง ๆ  แล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน
สื่อสิ่ งพิมพ์    สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ มาพัฒนาตน  
พัฒนาการเรียน  พัฒนาความรู้ทางอาชีพ และมีมารยาทในการอ่าน  ฝึกทักษะ
การเขียน โดยใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ   เขียนย่อความ
จากสื่อที่  มีรูปแบบ และเน้ือหาหลากหลาย  มีมารยาทในการเขียน      

ฝึกทักษะการ ฟัง ดู และพูด  โดยเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  
พูดสรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู   มีวิจารณญาณในการ
เลือกเรื่องที่ฟัง และดู  มีมารยาทในการฟัง การดู  และการพูด   

เข้าใจธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา และลักษณะของภาษา  แต่ง
บทร้อยกรองประเภทโคลง  สี่สุภาพ  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์

จุดประสงค์รายวิชา  
     1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย 
     2.เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 
        เหมาะสมกับบุคคลกาลเทศะโอกาสและสถานการณ์ 
     3.เพ่ือให้สามารถน าความรู้และทักษาการฟัง การดู การพูด การ 
        อ่านและการเขียนไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันถูกต้องตาม

หลักการ 
     4.เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการใช้ภาษาไทย 
 สมรรถนะรายวิชา 
     1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟังการดู การพูด
การอ่าน และการเขียน 
     2.วิเคราะห์ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่าน ตามหลักการ 
     3.พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่าง ๆ  ตามหลักการและมารยาท
ทางสังคม 
     4.เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียน 
โครงงานตามหลักการ 
 
 



 

68 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม  สังเคราะห์
ข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน  บท
ร้อยกรองที่มีคุณค่า และน าไปใช้  อ้างอิงได้ 
ตัวชี้วัด    ท 1.1  ม. 4-6/1   4-6/6   4-6/7   4-6/8   4-6/9 
    ท 2.1 ม. 4-6/3   4-6/8 
    ท 3.1 ม. 4-6/1   4-6/4   4-6/6  
    ท 4.1 ม. 4-6/1   4-6/4   4-6/7   
    ท 5.1 ม. 4-6/1   4-6/2   4-6/3   4-6/4   4-6/6    
                 รวม  18  ตัวชี้วัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย 
การใช้ถ้อยค า ส านวน ระดับภาษาการฟังการดู และ การอ่านข่าว 
บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดใน
โอกาสต่าง ๆ  ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทาย แนะน าตนเอง
และผู้อื่น ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การ
พูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียน
ข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดค า สรุปความ อธิบาย บรรยาย การ
กรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียน
โครงงาน 
 

  

หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

รหัสวิชา ท32102 ช่ือวิชา  ภาษาไทย 3 

1  หน่วยกิต  40  ชั่วโมง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน(ต่อ) 2-0-1 

ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกทักษะการอ่าน  โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ

ความคิด อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  
ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  ตีความ  แปลความ  ขยายความ
วิเคราะห์ วิจารณ์  แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอ
ความคิดเห็นใหม่อย่างมีเหตุผล  และ มีมารยาทในการอ่าน   

ฝึกทักษะการเขียน โดยใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียง
ถูกต้อง มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน  เขียนเรียงความ  บันทึก
การศึกษาค้นคว้า เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  และมี
มารยาทในการเขียน      

ฝึกทักษะการ ฟัง ดู และพูด  โดยเลือกฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ  พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง  โน้ม
น้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม  และมี
มารยาทในการฟัง การดู  และการพูด   

อธิบายธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย อธิบายและ
วิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย ค าซ้ า ค าซ้อน ค าประสม  ใช้
ค าและกลุ่มค าได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

จุดประสงค์รายวิชา  
     1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย 
     2.เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 
        เหมาะสมกับบุคคลกาลเทศะโอกาสและสถานการณ์ 
     3.เพ่ือให้สามารถน าความรู้และทักษาการฟัง การดู การพูด การ 
        อ่านและการเขียนไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันถูกต้องตาม

หลักการ 
     4.เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการใช้ภาษาไทย 
 สมรรถนะรายวิชา 
     1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟังการดู การพูด
การอ่าน และการเขียน 
     2.วิเคราะห์ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่าน ตามหลักการ 
     3.พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่าง ๆ  ตามหลักการและมารยาท
ทางสังคม 
     4.เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียน 
โครงงานตามหลักการ 
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เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  วิเคราะห์ลักษณะเด่น
ของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชี วิต
ของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของ
วรรณคดีและวรรณกรรม  สังเคราะห์ข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง  รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทาง
ภาษา  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน  บทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
และน าไปใช้อ้างอิงได้ 
 
ตัวชี้วัด     ท.1.1 ม. 4-6/1   4-6/2    4-6/5    4-6/9   
  ท.2.1 ม. 4-6/1   4-6/2    4-6/7    4-6/8   
  ท.3.1 ม. 4-6/5   4-6/6  
  ท.4.1 ม. 4-6/2   4-6/6   
   ท.5.1 ม. 4-6/1 - 4-6/6    
  รวม  14  ตัวชี้วัด 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย 
การใช้ถ้อยค า ส านวน ระดับภาษาการฟังการดู และ การอ่านข่าว 
บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดใน
โอกาสต่าง ๆ  ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทาย แนะน าตนเอง
และผู้อื่น ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การ
พูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียน
ข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดค า สรุปความ อธิบาย บรรยาย การ
กรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียน
โครงงาน 

 

  

หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

รหัสวิชา ท32101 ช่ือวิชา  ภาษาไทย 2 

1  หน่วยกิต  40  ชั่วโมง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

20000-1102 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ 2-0-1 

ค าอธิบายรายวิชา 
       ฝึกทักษะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้อย่างถูกต้องไพเราะและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดโต้แย้งกับ
เรื่องที่อ่านในทุกๆด้าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบ
ค าถาม   จากการอ่านประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่ก าหนด อ่านเรื่อง
ต่างๆแล้วเขียน บันทึก ย่อความ และรายงานได้  มีมารยาทในการอ่าน 
 ฝึกทักษะการเขียน โดยเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ แสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล เขียน
สื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเรียบเรียง
ถูกต้อง มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน มีมารยาทในการเขียน 
 ฝึกทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง 
โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม มี
มารยาทในการพูด 

จุดประสงค์รายวิชา  
     1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย 
     2.เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ภาษาไทยสื่อสารในงาน
อาชีพอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 
     3.เพ่ือให้สามารถน าทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนา
ตนเองและงานอาชีพ 
     4.เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการใช้
ภาษาไทย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
     1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ 

     2.วิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชพี
จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ 
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 ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 
วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น 
วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์
ข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวชี้วัด   
ท 1.1 ม. 4-6/1  4-6/3  4-6/5  4-6/6  4-6/7  4-6/9   
ท 2.1 ม. 4-6/1  4-6/6  4-6/8   
ท 3.1 ม. 4-6/2  4-6/5  4-6/6 
ท 4.1 ม. 4-6/2  4-6/7   
ท 5.1 ม. 4-6/1  4-6/3  4-6/4  4-6/6    
รวม  14  ตัวชี้วัด 
 

     3.พูดติดต่อกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ 
     4.เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ 
การฟังค าสั่งหรือข้อแนะน าการปฏิบัติงาน ฟัง และดูสาร
ในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน 
คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การ
น า เสนอผลงาน  สา ธิต ข้ันตอนการปฏิบั ติง านหรื อ
กระบวนการผลิตชิ้นงาน การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนากิจ
ธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นในที่
ประชุม การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิจ
ธุระ และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ 
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หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 
(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)   

 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ าเภอเชียงแสน 

ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม และวฒันธรรม ที่น าไปสู่การเชือ่มโยงความรู้ ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะ
วิชาชีพ ตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวทิยาประสาท) มีความหลากหลาย 
ดังน้ี 

1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีองค์ประกอบหลักตาม
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 3 ส่วน คือ  

1) รายวิชาพ้ืนฐาน   
2) รายวิชาเพ่ิมเติม ได้แก่ รายวิชาบังคับเลือก รายวิชาเลือกเสร ีซึ่งก าหนดสาระท้องถ่ิน 

ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเลือกเสรีเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงงานบูรณาการศาสตร์พระราชา 
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2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรี ตามความสนใจของผู้เรียน รองรบัการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนอ าเภอเชียงแสน โดยมีรายวิชาให้เลือกอย่างหลากหลายแบ่งตามระดับชั้น 

1) ระดับประถมศึกษา 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

 
 



 

1 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลกัสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

คณะท ำงำน 
 
 
  ที่ปรึกษำโครงกำร 
 

 1. นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
 2. นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
 
  คณะท ำงำน 
 

 1. นายวีรัตน์  สานุมิตร   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
   2. นายกริช  มากกุญชร   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 3. พันจ่าตรีฉลอง  อ่อนนวน  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 4. นางนรินทร  ชมชื่น   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 5. นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 6. นางดวงคิด  จรเอ้กา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 7. นายอนุรักษ์  พรมเลข  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 8. นายเกษมสรรค์  เขตบุญไสย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 9. นางสาวจุฑาธิบดิ์  กุลดี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 10. นางกุลจิรา  บัวผัน   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 11. นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
  กลุ่มงำนที่รับผิดชอบโครงกำร 
 

 กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 
  ผู้เขียนรำยงำนโครงกำร 
 

 นางสาวพรรณาพัชร  ฐากุลสิริโชติ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 
  บรรณำธิกำรกิจ 
 

 นางนรินทร ชมชื่น  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 



รายงานผลการดํา เ นินงาน
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพื� อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื�องเชื�อมโยงการศึกษา
ขั�นพื� นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
(CONTINUOUS AND L INKING CURRICULUM :  CLC)


