โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
*********************************************
หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เป็นประจาทุกปี เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทั กษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ
เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็น
การเปิดเวทีให้ เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิส ระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวด
แข่งขัน ทักษะทั้งระดับ โรงเรี ยน เขตพื้น ที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ การจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ในระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย และเขตพื้นที่ การศึกษากาหนด
จัดขึ้นประมาณเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ระดับภาค ประมาณเดือนธันวาคม ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้
ภาคใต้
จังหวัด กระบี่ วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2557
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด สกลนคร วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2557
ภาคเหนือ
จังหวัด แพร่ วันที่ 17 -19 ธันวาคม 2557
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัด นนทบุรี วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2557
และระดับชาติ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จึงเป็นวาระสาคัญ
ในการกาหนดนโยบายและวางแผนสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. ประชุมชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดการแข่งขัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางาน
ของคณะกรรมจัดงานที่เป็นเจ้าภาพฯ ครั้งที่ 63 และครั้งที่ 64
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระบบ (Programmer) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) เพื่อ
แก้ไขโปรแกรมระบบการลงทะเบียนรายงานผล และฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม (User) ให้กับผู้ใช้โปรแกรมระดับ
เขตพื้นที/่ ระดับภาค
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดการแข่งขัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทางาน ของคณะกรรมจัดงานที่เป็นเจ้าภาพฯ ครั้งที่ 63 และครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน
2557 ณ โรงแรมปรินซ์ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย (รวมทั้งสิ้น 135 คน)
1. ผู้แทนสานักในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม
การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จานวน 25 คน
2. ผู้แทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าภาพระดับภาค ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ใน 4
ภูมิภาค (พัทลุง นครพนม เพชรบูรณ์ เพชรบุรี) ภาคละ 10 คน รวม 40 คน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 5 คน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 5 คน

-23. ผู้แทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าภาพระดับภาค ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ใน 4
ภูมิภาค (กระบี่ สกลนคร แพร่ นนทบุรี) ภาคละ 15 คน รวม 60 คน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 8 คน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 7 คน
4. ผู้แทนจากสานัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ จานวน 10 คน (พิการเฉพาะทาง 5 คน
เรียนร่วม 5 คน)
งบประมาณ 764,750 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประมาณการ
ดังแนบ
กิ จ กรรมที่ 2 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู้ บ ริ ห ารระบบ (Programmer) ผู้ ดู แ ลระบบ
(Administrator) เพื่อปรับปรุงโปรแกรมระบบการลงทะเบียนรายงานผล และฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม (User)
ให้กับผู้ใช้โปรแกรมระดับเขตพื้นที่/ระดับภาค ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2557
กลุ่ ม เป้ า ห มา ย ค ณ ะท า งา น พั ฒน า โ ปร แ กร ม ฯ ( Programmer) ผู้ ดู แ ลร ะ บ บ
(Administrator) และฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม (User) จานวน 65 คน
งบประมาณ 391,250 (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประมาณการดังแนบ
วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาโครงการและขออนุมัติ พร้อมแต่งตั้งคณะทางานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
2. จัดประชุมคณะทางานโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง 2 กิจกรรม
3. นาเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศในการจัดการประกวดแข่งขัน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ต่อไป
งบประมาณ (รวม 2 กิจกรรม)
งบประมาณปี 2557 จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน
กิจกรรมรองส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาธิปไตยดนตรีนาฏศิลป์ไทยกีฬาไทยกีฬาพื้นบ้าน (งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน) เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมดังกล่าว รวมทั้งสิ้น จานวน 1,156,000 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพัน
บาทถ้วน ) กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกิจกรรมและหลักเกณฑ์ฯ 764,750 บาท (เจ็ดแสน
หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ /Programmer/Adminstator/User
391,250 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบ
สานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เอกสารหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
2. เอกสารแผนงานและแนวทางการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
3. โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลที่สามารถนาไปใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
--------------------------------------------------------

