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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง รับสมัครสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาและหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม 
เพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 

............................................................................ 
ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร เห็นควำมส ำคัญของกำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ 

ให้กับผู้เรียนให้มีทำงเลือกในกำรเข้ำสู่กำรศึกษำท่ีหลำกหลำยสู่กำรพัฒนำประเทศ Thailand 4.0 และ      
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมในกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำง    
กำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำขึ้น เพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำท่ีต่อเนื่อง
เชื่อมโยงระหวำ่งกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชวีศึกษำที่พัฒนำทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับกำรตัดสินใจเลือกศึกษำต่อ 
ในแต่ละสำขำวิชำชีพ นั้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร จึงเปิดรับสมัครสถำนศึกษำหรือหน่วยงำน 
กำรศึกษำท่ีสนใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสำรประกอบถึงส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำคุณสมบัติและคุณภำพตำมหลักเกณฑ์ฯ ต่อไป ภำยในวันที่    
1 มิถุนำยน 2561 หรือดูรำยละเอียดและดำวโหลดเอกสำรได้จำกเว็บไซต์http://www.prakanedu.go.th/ 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร  

1. คุณสมบัต/ิกลุ่มเป้าหมาย  
1) สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดสมุทรปรำกำร 

ประเภทมัธยมศึกษำ/ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ/หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำทุกแห่ง 
2) หลักสูตรปัจจุบันที่สถำนศึกษำจัดท ำขึ้นเป็น Best Practice ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน       

ที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอำชีวศึกษำหรือหลักสูตรอำชีพที่สถำนศึกษำพัฒนำขึ้นตำมบริบทเชิงพ้ืนที่ของชุมชน 
3) หลักสูตรในข้อ 2 ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจนประสบผลส ำเร็จและมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ 
 

2. ประเภทรางวัล 
 ประเภทสถำนศึกษำ/หน่วยงำนกำรศึกษำ 

3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินคัดเลือก (30 คะแนน) 
1) สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมและการด าเนินงานจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา

หลักสูตรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาหรือหลักสูตรอาชีพที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้น (5 คะแนน) 
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ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การพิจารณา 

หลักฐานร่องรอย 
คะแนน รายการ 

     1) วิเครำะห์ ศึกษำส ำรวจสภำพและปัญหำ
ควำมต้องกำรจดัท ำรูปแบบและแนวทำง      
กำรพัฒนำหลักสูตรทีต่่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 
หลักสตูรอำชีพท่ีสถำนศึกษำพัฒนำขึ้น 
     2) สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือ       
กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในกำรวำงแผนและ       
กำรด ำเนินงำนด้ำนอำชีพท่ีต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 
หลักสตูรอำชีพสถำนศึกษำพัฒนำขึ้น 
     3) สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดนโยบำยและ
แผนกำรด ำเนินงำนหลักสูตรด้ำนอำชีพที่ต่อเนื่อง
เชื่อมโยงฯ หลักสูตรอำชีพท่ีสถำนศึกษำ
พัฒนำขึ้น 
     4) สถำนศึกษำมีส่วนร่วมและร่วมมือ      
กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ในกำรด ำเนินงำน    
ด้ำนอำชีพท่ีต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ หลักสูตรอำชีพ
สถำนศึกษำพัฒนำขึ้น 
     5) สถำนศึกษำด ำเนินกำรและเตรียมควำม
พร้อมด้ำนสถำนท่ี/ทรัพยำกร/แหล่งเรียนรู้/
บุคลำกรสู่กำรด ำเนินงำนดำ้นอำชีพที่ต่อเนื่อง
เชื่อมโยงฯ หลักสูตรอำชีพท่ีสถำนศึกษำ
พัฒนำขึ้น 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

ไม่มีกำรปฏิบตั ิ
ปฏิบัติ 1 รำยกำร 
ปฏิบัติ 2 รำยกำร 
ปฏิบัติ 3 รำยกำร 
ปฏิบัติ 4 รำยกำร 
ปฏิบัติ 5 รำยกำร 
 
 

- สำรสนเทศแหล่งเรียนรู ้
- คลังทะเบียนด้ำนอำชีพ 
- บันทึกกำรประชุมฯ 
- รูปแบบประชำสมัพันธ์
ต่ำงๆ 
- แผนพัฒนำกำรจัดกำร     
คุณภำพกำรศึกษำ 
- อื่นๆ............................. 

2) สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้ด้านอาชีพที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ หรือหลักสูตร
อาชีพที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้น (10 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การพิจารณา 

หลักฐานร่องรอย 
คะแนน รายการ 

     1) ช่ือรำยวิชำ/รหัสวิชำ 
     2) โครงสร้ำงหลักสูตรและเนือ้หำ 
     3) ค ำอธิบำยรำยวิชำ/สำระส ำคัญหน่วย กำร
เรียนรู ้
     4) หน่วยกำรเรียนรู ้
     5) กำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 

0 
2 
4 
6 
8 
10 

ไม่มีกำรปฏิบตั ิ
ปฏิบัติ 1 รำยกำร 
ปฏิบัติ 2 รำยกำร 
ปฏิบัติ 3 รำยกำร 
ปฏิบัติ 4 รำยกำร 
ปฏิบัติ 5 รำยกำร 
 

- หลักสูตรสถำนศึกษำ        
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
ด้ำนอำชีพ 
- อื่นๆ............................. 
 

องค์ประกอบของหลักสูตร
ตามหลักเกณฑ์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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3) การนิเทศ ติดตามและประเมินผลด้านการจัดท าหลักสูตรอาชีพที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ หรือ
หลักสูตรอาชีพที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้น (5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การพิจารณา 

หลักฐานร่องรอย 
คะแนน รายการ 

     1) มีกรอบแผนกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
     2) มีกำรวำงแผน วิเครำะห์และ           กำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  
     3) มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำ 

0 
1 
3 
5 
 

ไม่มีกำรปฏิบตั ิ
ปฏิบัติ 1 รำยกำร 
ปฏิบัติ 2 รำยกำร 
ปฏิบัติ 3 รำยกำร 
 

- ค ำสั่งฯ คณะกรรมกำร 
- ตำรำงกำรนิเทศ 
- เอกสำรรำยงำนสรปุผล 
- อื่นๆ............................. 

4) ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของหลักสูตรหรือหน่วยการจัดการเรียนรู้ (10 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การพิจารณา 

หลักฐานร่องรอย 
คะแนน รายการ 

     1)  เชื่อมโยงควำมรู้ของหลักสตูรหรือ   
หน่วยกำรเรียนรูเ้ข้ำกับรำยวิชำต่ำงๆ 
     2)  เชื่อมโยงควำมรู้ของหลักสตูรหรือ   
หน่วยกำรเรียนรูสู้่กำรประกอบอำชีพ/มีงำนท ำ 
     3)  เชื่อมโยงควำมรู้ของหลักสตูรหรือ  
หน่วยกำรเรียนรูสู้่กำรศึกษำต่อระดับอำชีวศึกษำ 
     4)  หลักสูตรเชื่อมโยงมีควำมคลอบคลมุ 
และตรงกับเป้ำหมำยของหลักสูตรอย่ำงมี
คุณภำพ 
     5) กระบวนกำรหลักสูตรเช่ือมโยงสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบตัิจริงได้อย่ำงมีคณุภำพ      
(กรอบแนวคิด) 

0 
2 
4 
6 
8 
10 

ไม่มีกำรปฏิบตั ิ
ปฏิบัติ 1 รำยกำร 
ปฏิบัติ 2 รำยกำร 
ปฏิบัติ 3 รำยกำร 
ปฏิบัติ 4 รำยกำร 
ปฏิบัติ 5 รำยกำร 
 
 

- หลักสูตรสถำนศึกษำ        
- แผนกำรจัดกำรเรียนรูด้้ำน
อำชีพ 
- อื่นๆ............................. 
 

องค์ประกอบของหลักสูตร
ตามหลักเกณฑ์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

สรุปผลคะแนน  
 

ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 
1 สถำนศึกษำมีกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรด ำเนินงำนจัดท ำรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำ

หลักสตูรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอำชีวศึกษำหรือหลักสตูรอำชีพท่ีสถำนศึกษำพัฒนำขึ้น 
5 

2 สถำนศึกษำจัดท ำหลักสตูรหรือหน่วยกำรเรยีนรู้ดำ้นอำชีพท่ีต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ หรือหลักสูตร
อำชีพท่ีสถำนศึกษำพัฒนำขึ้น 

10 

3 กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลด้ำนกำรจดัท ำหลักสูตรอำชีพท่ีต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ หรือ
หลักสตูรอำชีพท่ีสถำนศึกษำพัฒนำขึ้น 

5 

4 ควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงของหลักสตูรหรือหน่วยกำรจดักำรเรียนรู้ 10 

รวม 30 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเชื่อมโยงระหว่ำงอำชีวศึกษำ คือ หลักสูตรหรือแผนกำรจัดกำรเรียน  

กำรสอนที่ ให้ผู้ เรียนคิดวิเครำะห์  ประยุกต์ใช้ เชื่อมโยงบูรณำกำรควำมรู้ที่ เป็นทฤษฎีกับกำรน ำไปใช้             
เพ่ือกำรศึกษำต่อในระดับอำชีวศึกษำหรือกำรมีอำชีพและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัดกับ        
กำรพัฒนำประเทศอุตสำหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีและควำมเป็นไทย เช่น  
กำรบูรณำกำรกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพเป็นแกนกลำง โดยมีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และเทคโนโลยีเป็นตัวสร้ำงองค์ควำมรู้ให้นักเรียนรู้จักกำรสังเกตและผสมผสำน      
กำรเรียนรู้เข้ำกับชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงแท้จริง 

4. รายละเอียดระดับคุณภาพ 
 1)  หลักสูตรที่เป็น Best Practice ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอำชีวศึกษำ
หรือหลักสูตรอำชีพที่สถำนศึกษำพัฒนำขึ้น มีระดับคะแนนระหว่าง 27 - 30 คะแนน คือ ระดับดีเด่น  

2)  หลักสูตรที่เป็น Best Practice ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอำชีวศึกษำ
หรือหลักสูตรอำชีพที่สถำนศึกษำพัฒนำขึ้น มีระดับคะแนนระหว่าง 23 - 26 คะแนน คือ ระดับดีมาก  

3)  หลักสูตรที่เป็น Best Practice ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอำชีวศึกษำ
หรือหลักสูตรอำชีพที่สถำนศึกษำพัฒนำขึ้น มีระดับคะแนนระหว่าง 19 - 22 คะแนน คือ ระดับดี  

4)  หลักสูตรที่เป็น Best Practice ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอำชีวศึกษำ
หรือหลักสูตรอำชีพที่สถำนศึกษำพัฒนำขึ้น มีระดับคะแนนระหว่าง 15 - 18 คะแนน คือ ระดับพอใช้ 

5)  หลักสูตรที่เป็น Best Practice ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอำชีวศึกษำ
หรือหลักสูตรอำชีพที่สถำนศึกษำพัฒนำขึ้น มีระดับคะแนนระหว่าง 1 - 14 คะแนน คือ ระดับปรับปรุง 
 

5. วิธีการด าเนินงาน 
1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำรจัดท ำหลักเกณฑ์คัดเลือกเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและ 

แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ 
2) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ประกำศหลักเกณฑ์กำรสมัครคัดเลือกฯ ไปยัง 

หน่วยงำนกำรศึกษำทุกสังกัดและทำงเว็บไซต์ http://www.prakanedu.go.th/ 
3) สถำนศึกษำและหน่วยงำนกำรศึกษำท่ีสนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถส่งใบสมัครคัดเลือก    

พร้อมเอกสำรประกอบ จ ำนวน 1 ชุด มำยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร  
4) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำรพิจำรณำคัดเลือกและตัดสินสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์ฯ 
5) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำรประกำศผลคัดเลือกสถำนศึกษำ 
6) ประชุมชี้แจงแนวทำงค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหลักสูตรฯ กับสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำ    

ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือจะไดจ้ัดสรรงบประมำณตำมระเบียบของทำงรำชกำร  
7) คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำหลักสูตรฯ ของสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำ     

ทุกสังกัดที่ผ่ำนกำรคัดเลือก 
8) สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
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ตำมควำมเหมำะสมในน ำผลงำนมำจัดนิทรรศกำรและน ำเสนอผลงำน ภำยในเดือนสิงหำคม 2561  
9) คณะกรรมกำรฯ คัดเลือกสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำ ระดับดีเด่น จ ำนวน 3 แห่ง        

เพ่ือคัดเลือกให้เหลือ จ ำนวน 1 แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปรำกำร ส่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ต่อไป  
 

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
รายการ ระยะเวลา 

1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมทุรปรำกำรจัดท ำหลักเกณฑ์คัดเลอืก เพื่อกำรจัดท ำรูปแบบและ
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสตูรต่อเนือ่งเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 

11 พฤษภำคม 2561 

2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมทุรปรำกำร ประกำศหลักเกณฑ์กำรสมัครคัดเลือกฯ ไปยัง 
หน่วยงำนกำรศึกษำทุกสังกัดและทำงเว็บไซต์ http://www.prakanedu.go.th/ 

14 พฤษภำคม 2561 

3. สถำนศึกษำและหน่วยงำนกำรศึกษำที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถส่งใบสมัครคัดเลือก    
พร้อมเอกสำรประกอบ จ ำนวน 1 ชุด มำยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 

1 มิถุนำยน 2561 

4. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำรพิจำรณำคัดเลือกและตัดสินสถำนศึกษำ                
ตำมหลักเกณฑ์ฯ 

8 มิถุนำยน 2561 

5. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำรประกำศผลคัดเลือกสถำนศึกษำ 8 มิถุนำยน 2561 
6. ประชุมชี้แจงแนวทำงค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหลักสูตรฯ กับสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำ    
ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเพื่อจะได้จัดสรรงบประมำณตำมระเบียบของทำงรำชกำร  

15 มิถุนำยน 2561 

7. คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำหลักสูตรฯ ของสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำ     
ทุกสังกัดที่ผ่ำนกำรคัดเลือก 
 

ภำยในเดือน 
กรกฎำคม - สิงหำคม 

2561 
8. สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะได้รับกำรสรรงบประมำณตำมควำม
เหมำะสมในน ำผลงำนมำจัดนิทรรศกำรและน ำเสนอผลงำน ภำยในเดือนสิงหำคม 2561  

ภำยในเดือน 
สิงหำคม 2561 

9. คณะกรรมกำรฯ คัดเลือกสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำ ระดับดีเด่น จ ำนวน 3 แห่ง        
เพื่อคัดเลือกให้เหลือ จ ำนวน 1 แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปรำกำร ส่งส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร ต่อไป 

ภำยในเดือน 
กันยำยน 2561 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกำศ ณ วันที่  11   เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 2561  
 
 
 
 
 
 

 

 

นำยศักดิ์นิพน  สว่ำงวงศ์ 
ศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
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ผลการคัดเลือก  
1. สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกคุณภำพในระดับดีเด่นจำกหน่วยงำน      

ต้นสังกัดตำมหลักเกณฑ์ฯ ทุกสังกัด จ ำนวน 3 แห่ง ซึ่งจะได้รับงบประมำณจัดสรรจำกส ำนักปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ในกำรพัฒนำหลักสูตรครบกระบวนกำร แห่งละ 100,000.- บำท (-หนึ่งแสนบำทถ้วน-)  

2. ส่วนสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกคุณภำพ        
ไม่เกินระดับดีมำก จำกหน่วยงำนต้นสังกัดตำมหลักเกณฑ์ฯ ทุกสังกัด ซึ่งจะได้รับงบประมำณจัดสรร            
จำกส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรพัฒนำหลักสูตร (ตำมจ ำนวนที่สถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรฯ) 

3. สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ฯ  จะได้รับเกียรติบัตร/โล่ 
จำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 

4. สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ทั้ง 3 แห่ง ต้องน ำผลงำนมำจัดนิทรรศกำร
และน ำเสนอผลงำน ในเดือนสิงหำคม 2561 เพ่ือคัดเลือกให้เหลือ 1 แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปรำกำร 
ส่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ต่อไป  

5. ส่วนสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกคุณภำพ        
ไม่เกินระดับดีมำก จำกหน่วยงำนต้นสังกัดตำมหลักเกณฑ์ฯ ทุกสังกัด ต้องน ำผลงำนมำจัดนิทรรศกำรและ
น ำเสนอผลงำน ในเดือนสิงหำคม 2561 ซึ่งจะได้รับงบประมำณจัดสรรจำกส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร     ใน
กำรพัฒนำหลักสูตร (ตำมจ ำนวนที่สถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรฯ) 

 
 
 


