
 
 

 
ที ่ส.บ.ญ.ท ๓/๒๕๖๔       
 
 

         

      ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การประชุมสัมมนาวิชาการและร่วมงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารหญิง  

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑. กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการและงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารหญิง 
  ๒. แบบตอบรับการประชุมสัมมนาวิชาการ 
  ๓. แบบตอบรับร่วมงาน  “ด้วยรักจากใจ  สายใยผูกพัน” 

  ด้วย สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนา  
เรื่อง การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ระหว่าง วันที่ 2 - ๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถเบิกจ่าย
จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังได ้

อนึ่ง ในวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ทางสมาคมฯ ได้จัด
งาน“ด้วยรักจากใจ  สายใยผูกพัน” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารหญิงที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ณ เพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ และร่วมงาน
เกษียณอายุราชการผู้บริหารหญิง โดยขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและร่วมงาน
เกษียณอายุราชการ ได้ทางเว็ปไซต์ของสมาคมฯ www.sswaat.com หรือ scan QR Code ดังรายละเอียดแนบ
ท้ายนี้ ภายในวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

    (นางสุมนา ธิกุลวงษ์) 

    นายกสมาคมผู้บรหิารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
โทร.      ๐-๒๐๓๔-๙๗๕๕ 
โทรสาร   ๐-๒๐๕๖-๔๗๒๓ 
Email:    sswaat2020@gmail.com 
 
 

สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

๑๗๑/๓๑๕๑ หมู่ ๒ คลองถนน  เขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
mailto:sswaat2020@gmail.com


 
 
 
 
 
  

กำหนดการ 
ประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖3 

เรื่อง การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
วันที่ ๒ - 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

ณ เพลาเพลิน  จังหวัดบุรีรัมย์ 
................................................. 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และ รับของที่ระลึก 

๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC 
๑๘.๐๐ น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และ รับของที่ระลึก (เพ่ิมเติม) 
 ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สัมมนาวิชาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
    ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
  ๑๔.๓๐ - ๑6.๐๐ น. ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 16.00 - 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 ๑7.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. งาน“ด้วยรักจากใจ  สายใยผูกพัน” 
 
วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ประชุมสรุปผลการสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖3 
     ของผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
        
 

 

 

     

 



 

        

 

 

 
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖3 

เรื่อง การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
วันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ เพลาเพลิน  จังหวัดบุรีรัมย์ 
*************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
ผู้บริหารมืออาชีพต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง  มีวิธีการทำงานที่ทันสมัย 

มีนวัตกรรมทางการบริหาร เป็นนักจัดการความรู้ และใฝ่รู้ใฝ่เรียน  เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต และยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาตระหนักถึงภารกิจที่จะต้องยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา 
และพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการ PLC ตามแนวทางศาสตร์พระราชา จึงได้จัดทำโครงการ
ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖3 เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงได้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงมีความสามารถในการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด
การศึกษา  
  ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงได้พัฒนาศักยภาพและเปิดโลกทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา 
   ๔.  เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารหญิง 
 
๓. เนื้อหาสาระการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน 
  ๑.  เรื่อง การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
  ๒.  แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
    
๔. วิธีการประชุมสัมมนา 
  ๑.  การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC  
  ๒.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
๕. ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  ที่ปรึกษาสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  ๒.  สมาชิกสามัญ (ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 1๐๐ คน 
  ๓.  สมาชิกประเภทสถาบัน จำนวน ๖๐ สถาบัน 
 
 
 



 
 
๖. เวลาและสถานที่  
  ระหว่างวันที่ ๒ - 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4  ณ เพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
๗. งบประมาณค่าใช้จ่าย 

ค่าลงทะเบียนสัมมนา คนละ ๒,0๐๐ บาท  จำนวน 1๐๐ คน     
รวมเป็นเงิน  2๐๐,๐๐๐  บาท  

 
อนึ่ง ผู ้บริหารสถานศึกษาและรองผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ตามท่ีจ่ายจริงอย่างประหยัด 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ญ.ท. ) 
  

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. สมาชิกท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์   
   เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ 

  ๒. สมาชิกสมาคมได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

  
 
                                            ผู้อนุมัติโครงการ 

           (นางสุมนา   ธิกุลวงษ์) 

                                                 นายกสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
เลขานุการ  

สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 



 

 

 

 
การประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖3 

เรื่อง การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
วันที่ 2 - 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

ณ เพลาเพลิน  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ 

1. ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท สามารถโอนเงินชำระได้ที่ 

 

 

 

2. ช่องทางการลงทะเบียน พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน 

 - เว็ปไซต์ของทางสมาคมฯ www.sswaat.com หรือ 

 - Scan QR Code  

 
 

หมายเหตุ 1. กำหนดการลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564  

  2. ที่พักให้ติดต่อ เพลาเพลิน โดยตรง ราคาสมาชิกสมาคมฯ ห้องละ 1,200 บาท ต่อ 1 คืน   

                       พร้อมอาหารเช้า 2 ที่ 

 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารกรุงไทย บัญชี สมาคม ผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ เลขที่ 989-8-97581-4 

 

http://www.sswaat.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


