
 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

กำรดูงำนโรงเรียนและประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้เด็กนกัเรียนและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร จังหวัดน่ำน 

ระหว่ำงวันที่ 23 – 25 มีนำคม 2564 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือชี้แจงโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ เด็กนักเรียนและเยาวชนตาม
พระราชด าริฯ และสร้างความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนโครงการฯ  

2. เพ่ือให้ข้อมูลโรงเรียนเป้าหมาย  สถานภาพ (การอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยของนักเรียน  ครู  กระบวน 
จัดการเรียนรู้  โครงสร้างการเรียนรู้  สุขภาพอนามัย)  และแนวทางแก้ปัญหารายโรงเรียน 

3. เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ท างานในพ้ืนที่ 
 
วันที่หนึ่ง (23 มีนำคม 2564) 
ช่วงเช้ำ 
08.00 – 09.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

คณะจากกรุงเทพฯ เดินทางไปจังหวัดน่าน จากสนามบินดอนเมือง - สนามบินน่านนคร  
    โดยสารการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3554 เวลา 07.30 – 08.50 น. 
09.00 – 09.30 น.        เดินทางไปห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน  
09.30 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เตรียมความพร้อมการประชุม 
10.00 – 12.00 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ 
   ชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนโครงการฯ  

(นายกฤษฎา บุญราช ผู้อ านวยการส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธาน) 
    คณะท างานสภากาชาดไทยเสนอภาพรวมโรงเรียนเป้าหมาย และแนวทางการท างาน  
                                จากการเยี่ยมชมโรงเรียน 12 โรงเรียน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
ช่วงบ่ำย 
13.00 – 15.30 น. เดินทางไปพ้ืนที่อ าเภอบ่อเกลือ  
15.30 – 17.00 น. เยี่ยมโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์  บ้านห้วยลอย  อ าเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน   
17.00 – 18.00 น. เดินทางเข้าที่พัก “บ่อเกลือฆ้องดังรีสอร์ท” (และที่พักอ่ืนๆ)  ในอ าเภอบ่อเกลือ และ 
   พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 – 19.30 น. พักรับประทานอาหารเย็นที่ที่ว่าการอ าเภอบ่อเกลือ 
19.30 – 21.00 น. ประชุมสรุปผลการเยี่ยมชมโรงเรียน ณ ที่ว่าการอ าเภอบ่อเกลือ 
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วันที่สอง (24 มีนำคม 2564) 
ช่วงเช้ำ 
07.30 – 08.30 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักบ่อเกลือฆ้องดังรีสอร์ท หรือที่พัก 
08.30 – 09.00 น. เดินทางไปประชุมทีว่่าการอ าเภอบ่อเกลือ   

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
09.00 – 12.00 น. - ประชุมติดตามการด าเนินงานโครงการฯ โรงเรียนเป้าหมาย 12 แห่ง ประกอบด้วย  

โรงเรียนบ้านขุนน้ าน่าน, สะว้า, สะปัน, บ้านบ่อหยวก, บ้านบ่อหลวง, บ้านผักเฮือก, 
บ้านสบมาง, ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์, ห้วยฟอง, บ้านด่าน, ตชด. 100 ปีสมเด็จย่าฯ 
และบ้านห่างทางหลวง  (โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมของพ้ืนที่ ประกอบด้วย นายอ าเภอบ่อ
เกลือ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนเป้าหมาย เช่น ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลสุขภาพต าบล ศึกษานิเทศก์ สพป. เขต 2 นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น) 
ว่าที่ ร.ท.บ ารุง ค าไว นายอ าเภอบ่อเกลือ กล่าวต้อนรับ 
ผู้บริหารโรงเรียนเป้าหมาย 12 แห่ง น าเสนอผลการด าเนินงานการอ่านออกเขียนได้ที่  
เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน (โรงเรียนละไม่เกิน 10 นาที) 
- สรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการฯ และมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้องให้แก่  
  โรงเรียนเป้าหมายและหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ว่าการอ าเภอบ่อเกลือ 
 
ช่วงบ่ำย 
 
13.00 – 15.00 น. คณะ 1  
 - เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านยอดดอย (ทีม มจธ.น่าน จะลงส ารวจข้อมูลเบื้องต้นและ

ถ่ายคลิปวิดีโอให้คณะท างานรับทราบข้อมูลก่อนเดินทางเยี่ยมชมโรงเรียน)  
15.00 – 17.00 น.  - เดินทางกลับจากอ าเภอบ่อเกลือ ถึง สนามบินน่านนคร โดยสายการบินนกแอร์ 

  เที่ยวบินเวลา DD8827 18.45 – 19.50 น. 
 

13.00 – 17.00 น.  คณะ 2  
 - คณะที่ยังไม่เดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ฯ

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
17.00 – 18.30 น.         เดินทางเข้าท่ีพัก บ่อเกลือฆ้องดังรีสอร์ท อ าเภอบ่อเกลือ 
18.30 – 19.30 น.         พักรับประทานอาหารเย็นที่ที่ว่าการอ าเภอบ่อเกลือ  
19.30 – 21.00 น.         ประชุมสรุปผลการเยี่ยมชมโรงเรียน ณ ที่ว่าการอ าเภอบ่อเกลือ  
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วันที่สำม (25 มีนำคม 2564) 
ช่วงเช้ำ 
07.30 – 08.30 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักบ่อเกลือฆ้องดังรีสอร์ท 
08.30 – 09.30 น. เดินทางไปโรงเรียนสว้า 
09.30 - 12.00 น.  ประชุมและติดตามการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนบ้านสว้า สาขาบ้านป่าก  า 
   และโรงเรียนบ้านสว้า สาขาห้วยลั๊วะ  โดยเชิญผู้แทนครูที่รับผิดชอบ และตัวแทน 
   นักเรียนจากโรงเรียนสาขาท้ังสองมาร่วมให้ข้อมูลที่โรงเรียนบ้านสว้า (มจธ.น่านลง 
   พ้ืนทีโ่รงเรียนสาขาก่อนวันนัดหมายเพ่ือถ่ายคลิปวิดีโอน าเสนอต่อคณะท างาน  
   ประกอบการประชุมหารือ)   
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านสว้า 
13.00 – 15.30 น. เดินทางกลับจากอ าเภอบ่อเกลือ ถึง จังหวัดน่าน 
15.30 – 17.00 น. ประชุมสรุปผลการเยี่ยมชมโรงเรียน ณ ห้องประชุมสนามบินน่านนคร  
18.45 – 19.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสารการบินนกแอร์ เที่ยวบินเวลา DD8827  
 

------------------------------------------------------------- 
 


