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โครงการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทย หลังสู้ภัย COVID - 19”และ
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562

1. ประเภทของโครงการ


 ต่อเนื่อง

 ใหม่

2. สนองยุทธศาสตร์ชาติ/กลยุทธ์สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กลยุทธ์สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
กลยุทธ์ข้อที่ 1 เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. หลักการและเหตุผล
ยุท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ มุ่ ง เน้ น การ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการคือ “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้าง
คุณค่าใหม่ ในอนาคต” อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมี
เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ทั้ง กาย ใจ
สติ ปัญ ญา และสภาพแวดล้ อม เห็ นได้ ว่า การจัด การศึก ษาเพื่อ พั ฒนาเยาวชนของชาติ นั้น เป็ น เรื่ องที่ สาคั ญ
โดยเฉพาะสิ่งที่สาคัญในการศึกษาไทยขณะนี้ คือ การเดินหน้าจัดการศึกษาไทย หลังจากสถานการณ์ COVID – 19
ได้คลี่คลายลง เป็นสิ่งที่ท้าทายในการจัดการศึกษาหลังภัย COVID – 19 จะทาอย่างไรเพื่อให้ตอบโจทย์ให้เยาวชน
ได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนตามหลักสูตรการเรียนรู้ ประสบผลสาเร็จ ปลอดภัยห่างไกล COVID – 19
จะจัดการศึกษาอย่างไรในยุค NEW NORMAL มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไร
ดั ง นั้ น สมาคมกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแห่ ง ประเทศไทย จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทย หลังสู้ภัย COVID - 19” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงจากการจัดการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดการศึกษาต่อไป ทั้งยังให้
สมาชิกได้มาพบกลุ่ม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ รับทราบผลการดาเนินงานของสมาคมฯ เพื่อ
รับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิก และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกที่ได้เสียสละ อุทิศตน มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่จนเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติต่อไป
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาหลังสถานการณ์ COVID - 19 เรื่อง “ถอดรหัสการจัด
การศึกษาไทย หลังสู้ภัย COVID - 19”
4.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจาปี ประกอบด้วย กรรมการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
4.3 เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
4.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ทราบแนวทางการจัดตั้งสมาคมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ
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5. กลุ่มเป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารสมาคม
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง และผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการและประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี ทั่ ว ประเทศ
ประกอบด้วย
5.1.1 ประธานกรรมการ /กรรมการ /กรรมการและเลขานุการ
จานวน 950 คน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.1.2 คณะกรรมการบริหารสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 25 คน
5.1.3 ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
จานวน 25 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 1,000 คน
5.2 เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ เพื่อกาหนด
แนวทางการดาเนินงาน
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติและ
จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. จัดทาแผนดาเนินงานสมาคม ฯ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน
ประธานสาขา
ขั้นดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
จัดประชุมสัมมนา
2. โรงเรียนประธานสาขาแจ้ง
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรับโล่
ดีเด่น
3. ดาเนินการเรื่องการพิจารณารับ
โล่ดีเด่น
4. ส่งเอกสารแจ้งเรื่องการประชุม
สัมมนาทางวิชาการและประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2 – 20 พฤศจิกายน 2562

งานเลขาธิการ

2-3 ธันวาคม 2562

งานวิชาการ

ธันวาคม 2562
21 มกราคม 2563

งานวิชาการ
งานเลขาธิการ

กรกฎาคม 2563

งานเลขาธิการ

21 มกราคม 2563 –
11 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการ

15 กุมภาพันธ์ –2 มีนาคม 2563

คณะกรรมการ

กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการ
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กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

5. เตรียมความพร้อมจัดการ
มีนาคม – สิงหาคม 2563
ประชุมสัมมนา
6. จัดประชุมสัมมนาวิชาการและ 14 สิงหาคม – 16 สิงหาคม 2563
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ขั้นประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินผล
2. สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
3. จัดทา “ร่าง” สรุปรายงาน
เสนอที่ประชุม
4. ปรับปรุงแก้ไข
5. จัดพิมพ์ สรุปรายงาน เผยแพร่
แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563

งานวิชาการ
งานวิชาการ

กันยายน 2563

งานวิชาการ

กันยายน 2563
ตุลาคม 2563

งานวิชาการ
งานวิชาการ

7. รายละเอียดของกิจกรรมและงบประมาณ
7.1 พิธีมอบโล่บุคคลดีเด่นประจาปี 2562
7.2 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทย หลังสู้ภัย COVID - 19”
7.3 รายงานการดาเนินงานสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
8. งบประมาณ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ คนละ 2,500 บาท
จานวน 950 คน เป็นเงิน 2,375,000 บาท
8.1 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
เป็นเงิน 750,000 บาท
สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ คณะวิทยากร
เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ค่าตอบแทนและของที่ระลึกวิทยากร
เป็นเงิน
60,000 บาท
8.3 ค่าเอกสารและอุปกรณ์ของที่ระลึกประกอบ
เป็นเงิน 750,000 บาท
การประชุมสัมมนา
8.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
เป็นเงิน
815,000 บาท
รวมเป็นเงิน 2,375,000 บาท
(ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่าย)
9. สถานที่ดาเนินงาน
ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
10. ระยะเวลาที่ดาเนินงาน
ระหว่างวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม – วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2563
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11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. การประเมินผล
12.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมประชุมสัมมนาฯ
12.2 การสังเกต
12.3 การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
13.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนเองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
13.2 สถานศึกษา,นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกรรมการสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ฝ่ายวิชาการสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์)
อุปนายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายปรีชา จิตรสิงห์)
นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

