๑

สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
๕๘๐ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
โทร. ๐๘๐ ๔๑๗๘ ๙๔๖ www.a-besthai.com

โครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาแห่งอนาคต การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

และการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๓
๑. ประเภทของโครงการ / ต่อเนื่อง

ใหม่

๒. สนองยุทธศาสตร์ชาติ/กลยุทธ์สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กลยุทธ์สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
กลยุทธ์ข้อที่ ๑ เสริมสร้างบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. หลักการและเหตุผล
การเกิดขึ้นของโควิด ๑๙ เป็นสัญญาณสาคัญ ที่ผลักดันให้เกิดการปรับตัว และนามาซึ่ง เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษารูปแบบใหม่ ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยสอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ทั่วโลก
คาถามชวนคิดสาหรับคนที่เชื่อว่า พื้นฐานของสัง คมที่ดี ต้องเกิด จากการมีทรัพยากรบุคคลที่ดี และทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพจาเป็นต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเช่นกัน สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ทาการประเมินสถานการณ์การศึกษาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบ
ของโควิด ๑๙ ซึ่ งนาไปสู่ค วามเปลี่ยนแปลงต่อแวดวงการศึ กษาในหลากมิติ ตั้ง แต่การปรับ รูปแบบการเรีย น
ออนไลน์ ไปจนถึงผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ ที่ทาให้เด็กหลายคนต้องออกจากโรงเรียน เกิดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น แม้จะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทดแทน แต่ก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่าการ
เรียนในห้องเรียน ทั้งในแง่ของการขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน หรือบาง
รายวิชาที่ต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเป็นหลัก โดยเฉพาะความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต ทาให้เด็กส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ เมื่อสถานการณ์บังคับให้ต้องอยู่บ้าน เด็กเหล่านี้ก็จะ
ขาดการทบทวนบทเรียนเป็นเวลานาน ความรู้ก็อาจจะหายไป การเรียนรู้ที่ลดลง ยังอาจส่งผลต่อพื้นฐานความรู้ที่
สาคัญ และจาเป็นต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในสัง คม เห็นได้ว่าในหลายประเทศกาลัง เร่งแก้ปัญ หาด้วยการเพิ่ ม
อุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เด็กเข้าถึงการเรียนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังต้องพัฒนาครูให้รับมือกับการ
เรียนการสอนออนไลน์ด้วย

๒
ดังนั้น สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จึงได้ดาเนินการจัดประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อ ง “การศึกษาแห่งอนาคต การเรียนรู้ยุค เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” เพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่ มี
ประสบการณ์โดยตรงจากการจัดการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดการศึกษาต่อไป ทั้งยังให้สมาชิกได้มา
พบกลุ่ม สร้า งความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บบทบาทหน้า ที่ รั บทราบผลการด าเนิ นงานของสมาคมฯ เพื่อรั บฟั ง
ข้อเสนอแนะของสมาชิก และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกที่ได้เสียสละ อุทิศตน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่จนเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติต่อไป
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง บทบาทท้าทายของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงการศึกษาออนไลน์
๔.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจาปี ประกอบด้วย กรรมการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
๔.๓ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
๔.๔ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ทราบแนวทางการจัดตั้งสมาคมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ
๕. กลุ่มเป้าหมาย
๕.๑ เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมประชุม ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วยประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารสมาคม
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทั่วประเทศ
ประกอบด้วย
๕.๑.๑ ประธานกรรมการ /กรรมการ /กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน ๙๕๐ คน
๕.๑.๒ คณะกรรมการบริหารสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๒๕ คน
๕.๑.๓ ผู้เกี่ยวข้องผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
จานวน ๒๕ คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑,๐๐๐ คน
๕.๒ เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

๓
๖. วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อ
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
๒. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติและจัดตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
๓. จัดทาแผนดาเนินงานสมาคม ฯ
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนประธานสาขา
ออนไลน์
ขั้นดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดประชุมสัมมนา
๒. ประธานสาขาสมาคมฯ ส่งผลการคัดเลือก/สรร
หาให้สมาคมฯ
๓. คณะทีมงานเลขานุการสมาคมฯ พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐาน
๔.เสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้ความ
เห็นชอบ
๕.เสนอผลการคัดเลือก/สรรหาให้สมาคมฯ ให้
ความเห็นชอบ
๖.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/สรรหา
ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการและ
เลขานุการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น
๗.จัดประชุมสัมมนาวิชาการและ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๓
ขั้นประเมินผล
๑. ประเมินจากแบบประเมินผล
๒. สรุปและรายงานผลการ ดาเนินงาน
๓. จัดทา “ร่าง” สรุปรายงาน เสนอที่ประชุม
๔. ปรับปรุงแก้ไข
๕. จัดพิมพ์ สรุปรายงาน เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๒ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งานเลขาธิการ

๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

งานวิชาการ

ธันวาคม ๒๕๖๓
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งานวิชาการ
งานเลขาธิการ

มีนาคม ๒๕๖๔

งานเลขาธิการ

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการ

๒๒ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการ

๒๒ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการ

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการ

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๖๔

คณะกรรมการ

กันยายน ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ธันวาคม ๒๕๖๔

งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ

๔
๗. รายละเอียดของกิจกรรมและงบประมาณ
๗.๑ พิธีมอบโล่บุคคลดีเด่นประจาปี ๒๕๖๓
๗.๒ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การศึกษาแห่งอนาคต การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : บทบาทท้าทาย
ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
๗.๓ รายงานการดาเนินงานสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
๘. งบประมาณ
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการคนละ ๑,๕๐๐ บาท จานวน ๙๕๐ คน
จานวนเงิน ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท
๘.๑ ค่าตอบแทนและของที่ระลึกวิทยากร
จานวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
๘.๒ ค่าเอกสารและอุปกรณ์ของที่ระลึกประกอบการประชุมสัมมนา จานวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท
๘.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
จานวนเงิน ๖๑๕,๐๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่าย)
๙. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางเขน
๑๐. ระยะเวลาที่ดาเนินงาน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒. การประเมินผล
๑๒.๑ แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมประชุมสัมมนาฯ
๑๒.๒ การสังเกตุ
๑๒.๓ การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
ลงชื่อ

ผูเ้ สนอโครงการ

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ฝ่ ายวิชาการสมาคมกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแห่งประเทศไทย
ลงชื่อ

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์)
อุปนายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแห่งประเทศไทย
ลงชื่อ

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายปรีชา จิตรสิงห์)
นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแห่งประเทศไทย

