สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
Secondary School Administrator Association of Thailand (S.A.A.T.)
สานักงานอาคาร สกสค.๒ ห้อง ๑๐๒ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทรสาร.๐๒-๒๘๒-๒๘๙๐ ,๐๔๓-๗๗๙๒๒๕

ด่วนที่สุด
ที่ ส.บ.ม.ท. ว ๐๘ / ๒๕๖๐
๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยศาสตร์พระราชา”
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการประชุมสัมมนา
๒. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ฉบับ

ด้วยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ได้จัดทาโครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สืบสานพระราชปณิธาน ด้วย
ศาสตร์พระราชา” ณ โรงแรม ROYAL CITY อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพตนเอง ตลอดทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมบริหารสถานศึกษา อันเป็นการสร้างบุคลากรหลักในการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการนี้ สมาคม ฯ ใคร่ขอเชิญท่านในฐานะสมาชิกของ ส.บ.ม.ท.แจ้งความประสงค์เข้าร่วม
โครงการโดยมีค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ท่านละ ๓,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุม ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่พักและ
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการไปราชการครั้งนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบของกระทรวง
การคลังได้ ขอให้ท่านแจ้งเอกสารตอบรับไปยังประธานสาขา ส.บ.ม.ท. ประจาจังหวัดของท่านพร้อม
ลงทะเบียนภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สมาคม ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความร่วมมือจากท่าน
ด้วยดีเช่นเคย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ )
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
สานักงานเลขาธิการสมาคมฯ นางปราณี รัตนธรรม โทร. ๐๔๓-๗๗๙๒๒๕ โทร. ๐๙๗-๓๐๖๔๗๙๘
เหรัญญิกสมาคม ฯ ประสานการลงทะเบียน นางพัชภัสสร เสนทับพระ โทร. ๐๙๘-๙๘๗๙๐๘๑
ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคม ฯ นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม โทร. ๐๘๑-๗๘๕๙๒๕๒

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยศาสตร์พระราชา”
ณ โรงแรม ROYAL CITY อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
๑. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ ๔ ของรัฐบาลปัจจุบัน โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีที่กาหนดให้การศึกษาและเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่
กันโดยเน้นการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา เน้นการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อเป็น
ผู้นาในการเปลี่ยนแปลงสังคม สร้างชาติในอนาคต จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้น สมาคม ฯ มองถึง
นโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่ได้กาหนดจุดเน้น
และแนวทางการขับเคลื่อนโดยน้อมนากระแสพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ความว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่ง
กับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในฐานะองค์กรวิชาชีพทาง
การศึกษาเป็นศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษามีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะผลักดันอย่างต่อเนื่องใน
การมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษา สมาคม
ฯพิจารณาเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งผู้อานวยการและรองผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นบุคลากรหลักที่มี
บทบาทสาคัญในการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
ดังนั้น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) จึงกาหนด
ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สืบสานพระราชปณิธาน ด้วย
ศาสตร์พระราชา” ณ โรงแรม ROYAL CITY อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจในการสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาทด้วย
ศาสตร์พระราชา
๒. เพื่อให้สมาชิกได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาส่งผลต่อสมรรถนะในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจสานสายใยความรักความผูกพันของมวลสมาชิก

๔. เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดใี ห้กับการมัธยมศึกษาไทย
๓. รูปแบบการประชุมสัมมนาฯ
๑. การบรรยาย
๒. การจัดเสวนา
๓. การอภิปรายเชิงวิชาการ
๔. ประชุมปฏิบัติการ
๕. การจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโดยเครือข่าย
การศึกษา
๖. การประชุมกลุ่มย่อย
๗. ศึกษาดูงาน
๔. วิทยากร
๑. ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน
๖. ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/วิทยากรท้องถิ่น
๕. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
๑. สมาชิก ส.บ.ม.ท. ทุกประเภททุกสังกัด (ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด สพฐ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลและอื่นๆ)
๒. สมาชิกอาวุโสและข้าราชการบานาญ
๓. ข้าราชการครู ผู้สังเกตการณ์และผู้ติดตาม
๖. วันเวลาและสถานที่
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรม ROYAL CITY อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
๗. งบประมาณ (จากการประมาณการ)
จากการลงทะเบียนของสมาชิก เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดนิทรรศการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
หมายเหตุ รายจ่ายข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ อนึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เครือข่ายนวัตกรรมทางการศึกษา สามารถเบิกจ่ายจาก
ต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามที่จ่ายจริงอย่างประหยัด

๘. การลงทะเบียน
๘.๑ ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆสมาชิกสามารถเบิกจากต้นสังกัดได้ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังตามที่จ่ายจริงและอย่างประหยัด
๘.๒ สมาชิกลงทะเบียนล่วงหน้าที่ ประธานสาขา ส.บ.ม.ท. ประจาจังหวัดที่สังกัด
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ สมาชิกได้สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา
๑๐.๒ เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ
สมรรถนะในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจสานสายใยความรักความผูกพันของมวลสมาชิก
๑๐.๔ สมาชิกได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับการมัธยมศึกษาไทย

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางปราณี รัตนธรรม)
เลขาธิการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ)
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

กาหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยศาสตร์พระราชา”
ณ โรงแรม ROYAL CITY อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๘.๓๐-๑๗.๐๐น. – กลุ่มสนใจ กีฬา ส.บ.ม.ท.สัมพันธ์ / นันทนาการ
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น. – รายงานตัว / ลงทะเบียน (เพิ่มเติม) /รับเอกสารและของที่ระลึก
๑๕.๐๐-๑๘.๐๐น. – ปฐมนิเทศ / ชี้แจงวัตถุประสงค์ – รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาฯ
๑๘.๓๐-๒๐.๓๐น. – ศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น. – รายงานตัว/ลงทะเบียน (เพิ่มเติม)
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. – การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น. – การนาเสนอเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐น. – การนาเสนอเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์”
โดย นายอัมพร พินะสา ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิติการ(สพร.)
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. – รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น. – การเสวนาวิชาการ เรื่อง “การบริหารงานบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพการ
มัธยมศึกษา” ดาเนินการเสวนาโดย นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ
ผู้ร่วมเสวนา คณะผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น. – การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๙”
โดย คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดที่ ๒๓
๑๖.๐๐-๑๖.๒๐น. – สรุป / นัดหมาย
๑๗.๓๐-๒๑.๓๐น. – ร่วมสานสายใยความรักความผูกพันของมวลสมาชิก
ณ ภูเก็ตแฟนตาซี จังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐น. – ผูบ้ ริหารดีเด่นปี ๒๕๖๐ รายงานตัวเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. – ทบทวนลาดับขั้นตอนพิธีเปิด
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐น. – กล่าวต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น. – พิธีเปิด
- นายก ส.บ.ม.ท. กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิด
และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของ
พระราชา”
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. – รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐–๑๓.๐๐น. – ชมการแสดงการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น
๑๓.๐๐–๑๕.๐๐น. – ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ กล่าวต้อนรับ
– นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
กล่าวรายงานและเบิกตัวผู้รับมอบโล่
– พิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐
และบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา”
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕.๐๐–๑๖.๐๐น. – สรุปผลการประชุมสัมมนาฯ
วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. – ศึกษาดูงาน
๑. สถานศึกษาที่เป็น The Best School
๒. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
๓. สถานที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

ใบตอบรับ
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยศาสตร์พระราชา”
ณ โรงแรม ROYAL CITY อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
วันที่.................เดือน.........................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า..................................................................ตาแหน่ง..................................................................
สถานที่ทางาน......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์................................................หมายเลขโทรสาร....................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................. E-mail ......................................................................................
มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๐๐๐ บาท และมีผู้เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อดังนี้
๑. ......................................................ตาแหน่ง...................................................เบอร์เสื้อสูท...............
๒. ......................................................ตาแหน่ง...................................................เบอร์เสื้อสูท...............
๓. ......................................................ตาแหน่ง...................................................เบอร์เสื้อสูท...............
๔. ......................................................ตาแหน่ง...................................................เบอร์เสื้อสูท...............
พร้อมกันนี้ได้ส่งเงินค่าลงทะเบียนจานวน...............................บาท (........................................................)
ลงชื่อ.................................................ผู้ ส่งใบตอบรับ
(.................................................)
ตาแหน่ง......................................................
หมายเหตุ
๑. กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมที่ ประธานสาขา ส.บ.ม.ท. ประจาจังหวัด พร้อมเงิน
ค่าลงทะเบียน
๒. กรุณา FAX ใบโอนเงินมาพร้อมกับแบบตอบรับร่วมประชุมสัมมนาวิชาการในนาม
ประธาน สาขา ส.บ.ม.ท. ประจาจังหวัด มาที่ นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
โทรสารหมายเลข ๐๕๖-๓๑๘๗๔๐

