
                                            
                        สมาคมรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
                        Association of deputy director of basic education institutions of Thailand 
                        โรงเรียนมธัยมวดัมกุฎกษตัริย ์ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
                        โทร.๐๘๒-๑๒๔๗๖๕๕ และ ๐๙๗-๐๕๖๓๙๒๕   เวบ็ไซด ์addbeit.in.th              
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี ส.ร.ก.ศ. ว 9/2565 

              ๓  กนัยายน  2565 

เร่ือง   ประชาสัมพนัธ์การอบรมพฒันาสมรรถนะบุคลากรและผูบ้ริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร 
เรียน   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา (สพม.) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา       
              ประถมศึกษา (สพป.) หน่วยงานสังกดัส านกับริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)และผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกสังกดั                
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. โครงการอบรมพฒันาสมรรถนะบุคลากรและผูบ้ริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร 
  2. เอกสารการจดทะเบียนสมาคม 
                           3.หนงัสือกรมสามญัศึกษาท่ี ศธ.0806/39266 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2537  

4. หนงัสือกระทรวงการคลงัท่ี กค.0502/ว 79 ลงวนัท่ี 25  พฤษภาคม 2535   

  ด้วยสมาคมรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.) ได้จด
ทะเบียนจดัตั้งสมาคมตาม ปพพ.มาตรา82,83 (เอกสารหมายเลข 2)ท่ีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เม่ือปี พ.ศ. 
2536 โดยนายรังสี   ยงัพะกูล และคณะ  ต่อมาไดรั้บอนุญาตจากกรมสามญัศึกษา (เอกสารหมายเลข  3) ให้จดัประชุม
อบรมสัมมนาทางวิชาการ โดยสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใชจ่้ายต่างๆในการจดัประชุมอบรมสัมมนาได้ตาม
หนงัสือกระทรวงการคลงัท่ี กค.0502/ว 79 ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2535 (เอกสารหมายเลข 4 )    

              ในปีน้ี สมาคมรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.กศ.) ก าหนด
จดัอบรมพฒันาสมรรถนะบุคลากรและผูบ้ริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  2565  
ระหว่างวนัท่ี 3-6 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  โดยได้เชิญเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน  ดร.คณิตพนัธ์  จามรธญัญวาทและดร.เทพฤทธ์ิ   ยอดใส เป็นวทิยากร  
เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดต้ระหนกัรู้ถึงภาระหนา้ท่ีและสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาอนัจะก่อให้เกิดคุณูปการ
ต่อการบริหารการศึกษาแก่ผูเ้ขา้อบรมทุกคน 

 

 

 



-2- 

 

ดงันั้น เพื่อให้การจดัอบรมพฒันาสมรรถนะฯ บรรลุตามเป้าหมาย  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผูอ้  านวยการ

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา (สพม.) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา(สพป.) หน่วยงานสังกดั

ส านกับริหารการศึกษาพิเศษ ( สศศ.) และผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกสังกดั ไดโ้ปรดประชาสัมพนัธ์แจง้ข่าวและอนุญาต/

อนุมติัให้ครู รองผูอ้  านวยการและบุคลากรท่ีสนใจเขา้ร่วมอบรมและพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาแนวใหม่

สัญจร ประจ าปี 2565  ในวนัเวลาและสถานท่ีดงักล่าวโดยเบิกค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนและไปราชการจากตน้สังกดั

ตามสมควรดว้ย    จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

                             

 

                                (นายอลงกรณ์   นิยะกิจ) 
                                  เลขาธิการ รักษาการนายก 

                                    สมาคมรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
โทร.097-056-3925 



 
ตารางอบรมพฒันาบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร 

๓ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ าเภอเมอืง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาข้ันพืน้ฐานแห่งประเทศไทย 

 

ว/ด/ป  

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 

 
 

๑๐.๒๐-๑๒.๒๐ น. 
 

๑๒.๒๐-๑๓.๐๐ น 
 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
 
 

 

๑๕.๒๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

๓ ต.ค.๖๕  

ลงทะเบียน-รายงานตัว-รับของทีร่ะลกึ-เข้าทีพ่กั 
 
 
 
 

พกักลางวนั 

พธีิเปิด  /PRETEST 
ระเบียบ/กฎหมายการศึกษา 

ผอ.โจ้ 

 
 
 

พกั 
เบรค 

การบริหารงานวชิาการ 
ผอ.โจ้ 

๔ ต.ค. ๖๕ การบริหารงานวชิาการ 
                     ผอ.โจ้ 

 
 

พกั
เบรค 

การบริหารงบประมาณ 
                     ผอ.โจ้ 

การบริหารงานบุคคล 
                     ผอ.โจ้ 

การบริหารงานทัว่ไป                 
ทบทวน/POSTEST  ผอ.โจ้ 

๕ ต.ค. ๖๕ PRETEST 
การเตรียมความพร้อม 

ผอ.เทพฤทธ์ิ 

ความรอบรู้ทั่วไป 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

โจทย์แนววเิคราะห์-สังเคราะห์ 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

เทคนิคการวิเคราะห์ค าตอบ 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

๖ ต.ค. ๖๕ เทคนิคการเลอืกค าตอบ 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

ทบทวน/POSTEST 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

 

พธีิมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม 
 

1. ลงทะเบียนตามลงิค์หรือควิอาร์ค๊ต (SCANME) 
2.จองทีพ่กัในนาม สมาคมฯ ราคาราชการ โทร.๐๗๗-๒๖๔๘๘๘,๐๖๒-๒๔๕๐๒๓๑ 
3.สอบถามรายละเอยีดได้ที ่รองอลงกรณ์  โทร. ๐๙๗-๐๕๖๓๙๒๕     รองเสน่ห์  โทร.๐๘๑-๙๓๒๐๕๗๒ รองอรรถพล โทร.๐๘๒-๑๒๔๗๖๕๕ 

                                รองประภาส โทร.๐๘๑-๕๖๙๙๙๖๐          รองจิตรอนงค์ โทร.๐๖๒๐๒๕๘๙๔๕,๐๘๙-๙๗๐๔๒๑๖  



 
โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหวา่งวนัท่ี ๓ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
สมาคมรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ๐๙๗-๐๕๖๓๙๒๕  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลกัการและเหตุผล 

  

 ผูบ้ริหารเป็นส่วนเช่ือมต่อด้านโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือไปสู่ระดับการปฏิบัติ ให้
สอดคลอ้ง กบับริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ซ่ึงจะ
เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการพฒันาองค์กร โดยผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งเขา้ถึงและรู้เท่าทนั  เพราะจะ
ส่งผลผลกระทบต่อองคก์รทั้งทางตรงและทางออ้ม ความทา้ทายดงักล่าว ผูบ้ริหารทุกระดบัจ าเป็นตอ้งเตรียมตวั
ให้พร้อมรับมือให้ไดทุ้กสถานการณ์ทั้งทางดา้นความรู้ ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมในการบริหาร
งานและทรัพยากรทุกประเภทขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อขบัเคล่ือนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยทุธศาสตร์และนโยบายท่ีหน่วยเหนือก าหนด  

ดงันั้นการพฒันาผูน้ าหรือผูบ้ริหารจึงถือไดว้่ามีความจ าเป็นต่อการอยู่รอดและความเจริญเติบโตของ
องคก์ร ผูน้ าขององคก์รตอ้งใชก้ระบวนการท างานแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและเครือข่ายภายนอก
มากยิ่งข้ึน การเป็นผูน้ าจึงตอ้งมีความรู้ ความสามารถและตอ้งมีวสิัยทศัน์ท่ียาวไกล ตอ้งเสาะแสวงหาและจดัท า
ระบบขอ้มูล มีทกัษะในการเลือกใช้ขอ้มูลอย่างหลากหลาย พร้อมท่ีจะใช้กระบวนการท างานแบบใหม่ๆ การ
แกปั้ญหาท่ีสลบัซบัซ้อนเพิ่มข้ึนหลายมิติ  นอกจากน้ีผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งสามารถสร้างแรงจูงใจและประสานองค์
ความรู้กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื  
 คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลประกอบดว้ย 

๑) ทกัษะการเป็นผูน้ า 
๒) บุคลิกภาพหรือเทคนิคการบริหาร 
๓) วสิัยทศัน์และทกัษะการบริหาร 
๔) ทกัษะการบริหารทรัพยากร  การบริหารคน  การบริหารงาน และการบริหารตนเอง 
สมาคมรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย มีหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุน

และพฒันารองผูอ้  านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมี้ศกัยภาพเพียงพอเพื่อยกระดบั 
วิชาชีพดา้นการบริหารสถานศึกษา ให้เป็นท่ียอมรับจากภาคส่วนอ่ืนๆของสังคมและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง
ไดต้ลอดเวลาเพื่อประโยชน์ของเยาวชนในสถานศึกษาและความเจริญกา้วหนา้ของชาติสืบไป 
 

๒. วตัถุประสงค์ 
๒.๑ สร้างความตระหนกัและภาคภูมิใจในวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 



-๒- 
๒.๒ สร้างความพร้อมใหร้องผูอ้  านวยการสถานศึกษาส าหรับการด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
๒.๓ สร้างศกัยภาพดา้นภาวะผูน้ าและการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
๒.๔ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายในการบริหารทั้งแนวตั้งและแนวราบ เพื่อเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนให้การ

บริหารงานในสถานศึกษาเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
 

๓. แนวคิดในการด าเนินการพฒันา 
 เน่ืองจากในระยะ  ๕  ปีต่อจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยุบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมี
นักเรียนน้อยกว่า 120 คนไปรวมกบัสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ปีละประมาณ ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐
โรงเรียน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาดงักล่าว หน่วยงานทุกระดบัตอ้งมีการจดัหาและ
พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีความพร้อม  เพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้  
ประกอบดว้ย 
 ๓.๑ การเตรียมการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าหลากหลายมิติ 
 ๓.๒ เพิ่มมุมมอง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์ดา้นการบริหาร 
 ๓.๓ ประยกุตค์วามรู้ ทกัษะและกระบวนการท างาน สู่การปฏิบติัจริง 
 ๓.๔ การปรับแนวคิด วสิัยทศัน์และพฤติกรรมการบริหารทุกดา้น  
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร หวัหนา้กลุ่มสาระ หวัหนา้ฝ่าย  หวัหนา้ส านกังาน หวัหนา้งาน รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
จากสถานศึกษาในสังกดั  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา (สพม.)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา  (สพป.)  และส านกับริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)  จ  านวน ๒๐๐ คน 
 

๕. เนือ้หาสาระ (วทิยากร ดร.คณติพนัธ์  จามรธัญญวาทและดร.เทพฤทธ์ิ  ยอดใส ) 
 ๕.๑  พ.ร.บ. กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษา 
 ๕.๒  การบริหารงานวชิาการ 
 ๕.๓  การบริหารงานบุคคล 
 ๕.๔  การบริหารงานงบประมาณ 

๕.๕  การบริหารงานทัว่ไป 
 ๕.๖  ความรอบรู้ทัว่ไปและเทคนิคการวเิคราะห์ทางเลือกและตวัเลือกท่ีเหมาะสม 
 ๕.๗ การร้อยเรียงความรู้และประสบการณ์ เพื่อการเป็นผูน้ า  
          

๖. เกณฑ์การส าเร็จของโครงการ  
 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความกา้วหนา้ในการพฒันาทุกดา้นและมีเวลาพฒันาไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ ชัว่โมงและมี
ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ 
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๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ ระหวา่งวนัท่ี  ๓ – ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
 

๘. สถานที ่ 
 โรงแรมบรรจงบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๒๖๔๘๘๘,๐๖๒-๒๔๕๐๒๓๑ 
  

๙. งบประมาณ (จากการประมาณการ)  
 ๙.๑ รายรับ ค่าลงทะเบียนจ านวน ๒๐๐ คน คนละ ๒,๕๐๐ บาท             
                               รวมรายรับ                เป็นเงิน     ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๙.๒ รายจ่าย 
  - ค่าสถานท่ี ค่าอาหาร/อาหารวา่ง น ้าด่ืม        เป็นเงิน     ๑๕๐,๐๐๐     บาท 
  - ค่าเอกสารการอบรม   เป็นเงิน      ๑๒๐,๐๐๐           บาท 
  - ค่าของท่ีระลึก     เป็นเงิน        ๔๐,๐๐๐     บาท 
  - ค่าวทิยากร    เป็นเงิน         ๔๐,๐๐๐     บาท 
   - ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  เป็นเงิน         ๕๐,๐๐๐     บาท 
     รวมรายจ่าย             เป็นเงิน    ๔๐๐,๐๐๐ บาท
                 หมายเหตุ ถวัจ่ายไดทุ้กรายการ    
               

           

   ( นายเสน่ห์   สุระสังวาลย ์)  ผูเ้สนอโครงการ   

                                                                          ผูช่้วยเลขาธิการ  รักษาการ 
                              เลขาธิการสมาคมรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย        
                                    
                                                                     

                     
                        (นายอลงกรณ์   นิยะกิจ) ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                      เลขาธิการ  รักษาการ  
                                 นายกสมาคมรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย  
 








