
 

   

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๔ 
เรื่อง การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา “วิถีใหม่ วิถีอนาคต” 

วันที่ ๗ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง จังหวัดนครพนม 

*************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
ผู้บริหารมืออาชีพต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา ต้องเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  มีวิธีการท างานที่

ทันสมัย มีนวัตกรรมทางการบริหาร เป็นนักจัดการความรู้ และใฝ่รู้ใฝ่เรียน  เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาตระหนักถึงภารกิจที่จะต้องยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา 
และพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด “วิถีใหม่ วิถีอนาคต” จึงจัดท าโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น 
ประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงได้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงมีความสามารถในการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด
การศึกษา  
  ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงได้พัฒนาศักยภาพและเปิดโลกทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา 
   ๔.  เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารหญิง 
 
๓. เนื้อหาสาระการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน 
  ๑.  เรื่อง การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา “วิถีใหม่ วิถีอนาคต” 
  ๒.  แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
    
๔. วิธีการประชุมสัมมนา 
  ๑.  การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC  
  ๒.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
๕. ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  ที่ปรึกษาสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  ๒.  สมาชิกสามัญ (ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา) จ านวน 1๕๐ คน 
  ๓.  สมาชิกประเภทสถาบัน จ านวน ๗๐ สถาบัน 
 
 



๖. เวลาและสถานที่  
  ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง จังหวัดนครพนม 
 
๗. งบประมาณค่าใช้จ่าย 

ค่าลงทะเบียนสัมมนา คนละ ๒,๕๐๐ บาท  จ านวน 1๕๐ คน     
รวมเป็นเงิน  ๓๗๕,๐๐๐  บาท  

 
อนึ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ตามท่ีจ่ายจริงอย่างประหยัด 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ญ.ท. ) 
  

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. สมาชิกท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์   
   เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ 

  ๒. สมาชิกสมาคมได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

  
 
                                            ผู้อนุมัติโครงการ 

           (นางสุมนา   ธิกุลวงษ์) 

                                                 นายกสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
เลขานุการ  

สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 



 
ก าหนดการ 

ประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๔ 
เรื่อง การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา “วิถีใหม่ วิถีอนาคต” 

วันที่ ๗ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง จังหวัดนครพนม 

................................................. 
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับของที่ระลึก 

๑๗.๐๐ น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับของที่ระลึก  
 ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พิธีบวงสรวง พญาศรีสัตตนาคราช ร่วมกับจังหวัดนครพนม * 

๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. เยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่าของจังหวัดนครพนม  
๑๙.๐๐  น.  ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ณ ถนนคนเดิน 

 
วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับของที่ระลึก 
 ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด นายชาธิป รุจนเสรี ผูว้่าราชการจังหวัดนครพนม 
 ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. สัมมนาวิชาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา “วิถีใหม่ วิถีอนาคต”  
    ศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “สภานักเรียน” ของโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
    โดย นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
 ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบริหารการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม โดย นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว
    ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครพนม 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๔ 
 ๑๘.๐๐ น.  พิธีบายศรีสู่ขวัญ “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” 
 
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ประชุมสรุปผลการสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๔ 
    ของผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
     * ส าหรับผู้ท่ีสนใจร่วมพิธีบวงสรวง พญาศรีสัตตนาคราช กรุณาแจ้งความจ านงค์เข้าร่วม   
     กิจกรรมได้ทาง www.sswaat.com หรือ Google forms เพื่อส่งรายชื่อให้ทางจังหวัดนครพนม 


