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โครงการ   ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาแห่งอนาคต การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก” 

  และการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๓ 
 

๑. ประเภทของโครงการ    /  ต่อเนื่อง    ใหม่ 

๒. สนองยุทธศาสตร์ชาติ/กลยุทธ์สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
กลยุทธ์สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
กลยุทธ์ข้อท่ี ๑ เสริมสร้างบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
๓. หลักการและเหตุผล  

การเกิดขึ้นของโควิด ๑๙ เป็นสัญญาณส าคัญท่ีผลักดันให้เกิดการปรับตัว และน ามาซึ่งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษารูปแบบใหม่ ท่ีให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยสอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นท่ีท่ัวโลก 
ค าถามชวนคิดส าหรับคนท่ีเช่ือว่า พื้นฐานของสังคมท่ีดี ต้องเกิดจากการมีทรัพยากรบุคคลท่ีดี และทรัพยากร
บุคคลท่ีมีคุณภาพจาเป็นต้องได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเช่นกัน สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ท าการประเมินสถานการณ์การศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากผลกระทบ
ของโควิด ๑๙ ซึ่งน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงต่อแวดวงการศึกษาในหลากมิติ ต้ังแต่การปรับรูปแบบการเรียน
ออนไลน์ ไปจนถึงผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ ท่ีท าให้เด็กหลายคนต้องออกจากโรงเรียน เกิดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น แม้จะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทดแทน แต่ก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่าการ
เรียนในห้องเรียน   ท้ังในแง่ของการขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน หรือบาง
รายวิชาท่ีต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเป็นหลัก โดยเฉพาะความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต ท าให้เด็กส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ เมื่อสถานการณ์บังคับให้ต้องอยู่บ้าน เด็กเหล่านี้ก็จะ
ขาดการทบทวนบทเรียนเป็นเวลานาน ความรู้ก็อาจจะหายไป การเรียนรู้ท่ีลดลง ยังอาจส่งผลต่อพื้นฐานความรู้ท่ี
ส าคัญ และจ าเป็นต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในสังคม เห็นได้ว่าในหลายประเทศก า ลังเร่งแก้ปัญหาด้วยการเพิ่ม
อุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เด็กเข้าถึงการเรียนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังต้องพัฒนาครูให้รับมือกับการ
เรียนการสอนออนไลน์ด้วย 

สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
๕๘๐ ถนนวัชรพล แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
โทร. ๐๘๐ ๔๑๗๘ ๙๔๖ www.a-besthai.com 
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ดังนั้น สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จึงได้ด า เนินการจัดประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง “การศึกษาแห่งอนาคต การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก” เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผู้ท่ีมี
ประสบการณ์โดยตรงจากการจัดการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดการศึกษาต่อไป ท้ังยังให้สมาชิกได้มา
พบกลุ่ม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี รับทราบผลการด า เนินงานของสมาคมฯ เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะของสมาชิก และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกท่ีได้เสียสละ อุทิศตน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าท่ีจนเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติต่อไป 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่อง บทบาทท้าทายของกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกับการแก้ปัญหา
ความเหล่ือมล้าในการเข้าถึงการศึกษาออนไลน์ 
๔.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจาปี ประกอบด้วย กรรมการสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 
๔.๓ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
๔.๔ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ทราบแนวทางการจัดต้ังสมาคมกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ 

 

๕. กลุ่มเป้าหมาย 
๕.๑ เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมประชุม ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วยประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารสมาคม 
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ท่ัวประเทศ 
ประกอบด้วย 

๕.๑.๑ ประธานกรรมการ /กรรมการ /กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จ านวน ๙๕๐ คน 

๕.๑.๒ คณะกรรมการบริหารสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน ๒๕ คน 
๕.๑.๓ ผู้เกี่ยวข้องผู้สนใจเข้าร่วมประชุม     จ านวน ๒๕ คน 

รวมท้ังส้ิน  จ านวน ๑,๐๐๐ คน 
๕.๒ เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ี และส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๖. วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติและจัดต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. จัดทาแผนด าเนินงานสมาคม ฯ 
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนประธานสาขา
ออนไลน ์

 
๒ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 
งานเลขาธิการ 
 
 
งานวิชาการ 
 
งานวิชาการ 
งานเลขาธิการ 

ขั้นด าเนินการ 
๑. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ด าเนินการจัดประชุมสัมมนา 
๒. ประธานสาขาสมาคมฯ ส่งผลการคัดเลือก/สรร
หาให้สมาคมฯ 
๓. คณะทีมงานเลขานุการสมาคมฯ พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐาน 
๔.เสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้ความ
เห็นชอบ 
๕.เสนอผลการคัดเลือก/สรรหาให้สมาคมฯ ให้
ความเห็นชอบ 
๖.ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก/สรรหา 
ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการและ
เลขานุการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น 
๗.จัดประชุมสัมมนาวิชาการและ 
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๓ 

 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
 
๒๒ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 
๒๒ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๔ 

 
งานเลขาธิการ 
 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
 
 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
 

ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินจากแบบประเมินผล 
๒. สรุปและรายงานผลการ ด าเนินงาน 
๓. จัดท า “ร่าง” สรุปรายงาน เสนอท่ีประชุม 
๔. ปรับปรุงแก้ไข 
๕. จัดพิมพ์ สรุปรายงาน เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

 
กันยายน ๒๕๖๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 
งานวิชาการ 
งานวิชาการ 
งานวิชาการ 
งานวิชาการ 
งานวิชาการ 
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๗. รายละเอียดของกิจกรรมและงบประมาณ 
๗.๑ พิธีมอบโล่บุคคลดีเด่นประจาปี ๒๕๖๓ 
๗.๒ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การศึกษาแห่งอนาคต การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก : บทบาทท้าทาย 
ของกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” 
๗.๓ รายงานการดาเนินงานสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

๘. งบประมาณ  
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการคนละ ๑,๕๐๐ บาท จ านวน ๙๕๐ คน  

 จ านวนเงิน ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท 
๘.๑ ค่าตอบแทนและของท่ีระลึกวิทยากร     จ านวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
๘.๒ ค่าเอกสารและอุปกรณ์ของท่ีระลึกประกอบการประชุมสัมมนา จ านวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท 
๘.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น      จ านวนเงิน ๖๑๕,๐๐๐ บาท 

รวมค่าใช้จ่าย   จ านวนเงิน ๑,๔๒๕,๐๐๐  บาท 
(ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจ่าย) 

๙. สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางเขน 
๑๐. ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 
 วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
๑๐. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๒. การประเมินผล 
๑๒.๑ แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมประชุมสัมมนาฯ 
๑๒.๒ การสังเกตุ 
๑๒.๓ การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 
 

ลงช่ือ     ผูเ้สนอโครงการ 

         (นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 
ฝ่ายวชิาการสมาคมกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานแห่งประเทศไทย 

 

ลงช่ือ     ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

           (นายสรุศกัดิ ์ศรีสว่างรตัน)์ 
             อปุนายกสมาคมกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานแห่งประเทศไทย 

 
 

ลงช่ือ     ผูอ้นมุตัโิครงการ 

 (นายปรีชา จิตรสงิห)์ 
นายกสมาคมกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานแห่งประเทศไทย 

 

 


