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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ที่ ส.ร.ก.ศ. ว 9/2565
๓ กันยายน 2565
เรื่ อง ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร
เรี ยน ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) หน่วยงานสังกัดสานักบริ หารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกสังกัด
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร
2. เอกสารการจดทะเบียนสมาคม
3.หนังสื อกรมสามัญศึกษาที่ ศธ.0806/39266 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537
4. หนังสื อกระทรวงการคลังที่ กค.0502/ว 79 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2535
ด้วยสมาคมรองผูอ้ านวยการสถานศึ กษาการศึ กษาขั้นพื้ นฐานแห่ ง ประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.) ได้จด
ทะเบียนจัดตั้งสมาคมตาม ปพพ.มาตรา82,83 (เอกสารหมายเลข 2)ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ.
2536 โดยนายรังสี ยังพะกูล และคณะ ต่อมาได้รับอนุ ญาตจากกรมสามัญศึกษา (เอกสารหมายเลข 3) ให้จดั ประชุ ม
อบรมสัมมนาทางวิชาการ โดยสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดประชุมอบรมสัมมนาได้ตาม
หนังสื อกระทรวงการคลังที่ กค.0502/ว 79 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2535 (เอกสารหมายเลข 4 )
ในปี นี้ สมาคมรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่ งประเทศไทย (ส.ร.กศ.) กาหนด
จัด อบรมพัฒนาสมรรถนะบุ ค ลากรและผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาแนวใหม่ สัญจร ตามแผนปฏิ บตั ิ ก ารประจาปี 2565
ระหว่า งวัน ที่ 3-6 ตุ ล าคม 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุ รี อาเภอเมื อ ง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธ านี โดยได้เชิ ญ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นประธาน ดร.คณิ ตพันธ์ จามรธัญญวาทและดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส เป็ นวิทยากร
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ตระหนักรู ้ถึงภาระหน้าที่และสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอันจะก่อให้เกิดคุณูปการ
ต่อการบริ หารการศึกษาแก่ผเู้ ข้าอบรมทุกคน
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ดังนั้น เพื่อให้การจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะฯ บรรลุตามเป้ าหมาย จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์ ผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) หน่วยงานสังกัด
สานักบริ หารการศึกษาพิเศษ ( สศศ.) และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกสังกัด ได้โปรดประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวและอนุญาต/
อนุ มตั ิให้ครู รองผูอ้ านวยการและบุคลากรที่สนใจเข้าร่ วมอบรมและพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแนวใหม่
สัญจร ประจาปี 2565 ในวันเวลาและสถานที่ดงั กล่าวโดยเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและไปราชการจากต้นสังกัด
ตามสมควรด้วย จักเป็ นพระคุณยิง่

ขอแสดงความนับถือ

(นายอลงกรณ์ นิยะกิจ)
เลขาธิการ รักษาการนายก
สมาคมรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
โทร.097-056-3925

ตารางอบรมพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่ สัญจร
๓ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
สมาคมรองผู้อานวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพืน้ ฐานแห่ งประเทศไทย
ว/ด/ป

๑๐.๒๐-๑๒.๒๐ น.

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

๑๒.๒๐-๑๓.๐๐ น

๓ ต.ค.๖๕

ลงทะเบียน-รายงานตัว-รับของทีร่ ะลึก-เข้ าทีพ่ กั
๔ ต.ค. ๖๕
๕ ต.ค. ๖๕

๖ ต.ค. ๖๕

การบริหารงานวิชาการ
ผอ.โจ้
PRETEST
การเตรียมความพร้ อม
ผอ.เทพฤทธิ์
เทคนิคการเลือกคาตอบ
ผอ.เทพฤทธิ์

พัก
เบรค

การบริหารงบประมาณ
ผอ.โจ้
ความรอบรู้ ทั่วไป
ผอ.เทพฤทธิ์
ทบทวน/POSTEST
ผอ.เทพฤทธิ์

พักกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๑๕.๒๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

พิธีเปิ ด /PRETEST
ระเบียบ/กฎหมายการศึกษา
ผอ.โจ้
การบริ หารงานบุคคล
ผอ.โจ้
โจทย์ แนววิเคราะห์ -สั งเคราะห์
ผอ.เทพฤทธิ์

การบริหารงานวิชาการ
ผอ.โจ้
พัก
เบรค

การบริหารงานทัว่ ไป
ทบทวน/POSTEST ผอ.โจ้
เทคนิคการวิเคราะห์ คาตอบ
ผอ.เทพฤทธิ์

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิ ดการอบรม

1. ลงทะเบียนตามลิงค์ หรือคิวอาร์ ค๊ต (SCANME)
2.จองทีพ่ กั ในนาม สมาคมฯ ราคาราชการ โทร.๐๗๗-๒๖๔๘๘๘,๐๖๒-๒๔๕๐๒๓๑
3.สอบถามรายละเอียดได้ ที่ รองอลงกรณ์ โทร. ๐๙๗-๐๕๖๓๙๒๕ รองเสน่ ห์ โทร.๐๘๑-๙๓๒๐๕๗๒ รองอรรถพล โทร.๐๘๒-๑๒๔๗๖๕๕
รองประภาส โทร.๐๘๑-๕๖๙๙๙๖๐
รองจิตรอนงค์ โทร.๐๖๒๐๒๕๘๙๔๕,๐๘๙-๙๗๐๔๒๑๖

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้บริ หารสถานศึกษาแนวใหม่ สัญจร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
สมาคมรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ๐๙๗-๐๕๖๓๙๒๕
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ผูบ้ ริ ห ารเป็ นส่ ว นเชื่ อ มต่ อ ด้า นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องหน่ ว ยเหนื อ ไปสู่ ร ะดับ การปฏิ บ ัติ ให้
สอดคล้อง กับบริ บทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ซึ่ งจะ
เป็ นกรอบในการกาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร โดยผูบ้ ริ หารทุ กระดับต้องเข้าถึ งและรู ้ เท่าทัน เพราะจะ
ส่ งผลผลกระทบต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ความท้าทายดังกล่าว ผูบ้ ริ หารทุกระดับจาเป็ นต้องเตรี ยมตัว
ให้พร้อมรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์ท้ งั ทางด้านความรู ้ ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมในการบริ หาร
งานและทรั พยากรทุ กประเภทขององค์กรให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ เพื่อขับเคลื่ อนภารกิ จให้บรรลุ เป้ าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่หน่วยเหนือกาหนด
ดังนั้นการพัฒนาผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารจึงถื อได้ว่ามีความจาเป็ นต่อการอยู่รอดและความเจริ ญเติบโตของ
องค์กร ผูน้ าขององค์กรต้องใช้กระบวนการทางานแบบการมีส่วนร่ วมของบุคลากรภายในและเครื อข่ายภายนอก
มากยิง่ ขึ้น การเป็ นผูน้ าจึงต้องมีความรู้ ความสามารถและต้องมีวสิ ัยทัศน์ที่ยาวไกล ต้องเสาะแสวงหาและจัดทา
ระบบข้อมูล มีทกั ษะในการเลือกใช้ขอ้ มูลอย่างหลากหลาย พร้ อมที่จะใช้กระบวนการทางานแบบใหม่ๆ การ
แก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นหลายมิติ นอกจากนี้ ผบู้ ริ หารที่ดีตอ้ งสามารถสร้างแรงจูงใจและประสานองค์
ความรู ้กบั เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารที่สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลประกอบด้วย
๑) ทักษะการเป็ นผูน้ า
๒) บุคลิกภาพหรื อเทคนิคการบริ หาร
๓) วิสัยทัศน์และทักษะการบริ หาร
๔) ทักษะการบริ หารทรัพยากร การบริ หารคน การบริ หารงาน และการบริ หารตนเอง
สมาคมรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่ งประเทศไทย มีหน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุ น
และพัฒนารองผูอ้ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีศกั ยภาพเพียงพอเพื่อยกระดับ
วิชาชีพด้านการบริ หารสถานศึกษา ให้เป็ นที่ยอมรับจากภาคส่ วนอื่นๆของสังคมและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์ของเยาวชนในสถานศึกษาและความเจริ ญก้าวหน้าของชาติสืบไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ สร้างความตระหนักและภาคภูมิใจในวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

-๒๒.๒ สร้างความพร้อมให้รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาสาหรับการดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
๒.๓ สร้างศักยภาพด้านภาวะผูน้ าและการบริ หารให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
๒.๔ ส่ งเสริ มให้เกิดเครื อข่ายในการบริ หารทั้งแนวตั้งและแนวราบ เพื่อเป็ นเครื่ องมือสนับสนุ นให้การ
บริ หารงานในสถานศึกษาเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
๓. แนวคิดในการดาเนินการพัฒนา
เนื่ องจากในระยะ ๕ ปี ต่อจากนี้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี นโยบายยุบ รวมสถานศึ กษาขนาดเล็ ก ที่ มี
นักเรี ยนน้อยกว่า 120 คนไปรวมกับสถานศึ กษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ปีละประมาณ ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐
โรงเรี ยน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาดังกล่าว หน่ วยงานทุกระดับต้องมีการจัดหาและ
พัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาให้มี ค วามพร้ อม เพื่ อรองรั บ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงที่ ไ ม่ อาจหลี ก เลี่ ย งได้
ประกอบด้วย
๓.๑ การเตรี ยมการเสริ มสร้างความเป็ นผูน้ าหลากหลายมิติ
๓.๒ เพิ่มมุมมอง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การสร้างประสบการณ์ดา้ นการบริ หาร
๓.๓ ประยุกต์ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางาน สู่ การปฏิบตั ิจริ ง
๓.๔ การปรับแนวคิด วิสัยทัศน์และพฤติกรรมการบริ หารทุกด้าน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้าสานักงาน หัวหน้างาน รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
จากสถานศึ กษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษามัธยมศึ ก ษา (สพม.) สานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา (สพป.) และสานักบริ หารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) จานวน ๒๐๐ คน
๕. เนือ้ หาสาระ (วิทยากร ดร.คณิตพันธ์ จามรธัญญวาทและดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส )
๕.๑ พ.ร.บ. กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารสถานศึกษา
๕.๒ การบริ หารงานวิชาการ
๕.๓ การบริ หารงานบุคคล
๕.๔ การบริ หารงานงบประมาณ
๕.๕ การบริ หารงานทัว่ ไป
๕.๖ ความรอบรู ้ทวั่ ไปและเทคนิคการวิเคราะห์ทางเลือกและตัวเลือกที่เหมาะสม
๕.๗ การร้อยเรี ยงความรู้และประสบการณ์ เพื่อการเป็ นผูน้ า
๖. เกณฑ์ การสาเร็จของโครงการ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความก้าวหน้าในการพัฒนาทุกด้านและมีเวลาพัฒนาไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ ชัว่ โมงและมี
ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐

-๓๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
๘. สถานที่
โรงแรมบรรจงบุรี อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๒๖๔๘๘๘,๐๖๒-๒๔๕๐๒๓๑
๙. งบประมาณ (จากการประมาณการ)
๙.๑ รายรับ ค่าลงทะเบียนจานวน ๒๐๐ คน คนละ ๒,๕๐๐ บาท
รวมรายรับ
เป็ นเงิน
๙.๒ รายจ่าย
- ค่าสถานที่ ค่าอาหาร/อาหารว่าง น้ าดื่ม
เป็ นเงิน
- ค่าเอกสารการอบรม
เป็ นเงิน
- ค่าของที่ระลึก
เป็ นเงิน
- ค่าวิทยากร
เป็ นเงิน
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
เป็ นเงิน
รวมรายจ่าย
เป็ นเงิน
หมายเหตุ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๑๕๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

( นายเสน่ห์ สุ ระสังวาลย์ ) ผูเ้ สนอโครงการ
ผูช้ ่วยเลขาธิ การ รักษาการ
เลขาธิ การสมาคมรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

(นายอลงกรณ์ นิยะกิจ) ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
เลขาธิการ รักษาการ
นายกสมาคมรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

