
 

 

 

 

ที่ ส.ร.ก.ศ.17/2564 

17  สิงหาคม  2564 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกเขต 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖3    จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ก าหนดการอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖3    จ านวน 1 ฉบับ 

3. ประกาศก าหนดคุณสมบัติรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2564       
    จ านวน 1 ฉบับ 
4. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหารองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่นประจ าปี 2563 จ านวน 1 ฉบับ 
5. ประกาศก าหนดคุณสมบัติรองผู้อ านวยการศึกษาสถานศึกษาที่มีความก้าวหน้าในอาชีพราชการ      
    จ านวน 1 ฉบับ 
 

             ด้วยสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย (ส .ร.ก.ศ.) ก าหนด 
จัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖3   ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564            
ณ  หอประชุ มมหาวิ ทยาลั ยธ รรมศาสตร์   วิ ทย า เ ขตล าปา ง   อ า เ ภอห้ า งฉั ตร   จั งหวั ดล าปา ง                         
โดยทางสมาคมฯ ได้ เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง   
เป็นประธานเปิดงาน  และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564    
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น   รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีความก้าวหน้าในอาชีพราชการ ผู้สนับสนุน
กิจการของสมาคมฯ  และมอบเกียรติบัตรแก่สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม   นอกจากนี้ยังมีวิทยากรให้ความรู้และ
บรรยายพิเศษ  อย่างหลากหลาย อาทิ   

- บรรยายเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.....”  โดย คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์ให้กับทุกโรงเรียนทราบ  หากสมาชิกของสมาคมรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย  และผู้สนใจจะร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ให้ลงทะเบียนผ่าน 
ประธานจังหวัดหรือลงทะเบียนด้วยตนเอง  โดยเสียค่าลงทะเบียนคนละ ๓,000 บาท บัญชีธนาคารกรุงไทย  
สาขาสยามสแควร์  หมายเลขบัญชี  052-0-58432-5 โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
ค่าละทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ และค่าที่พักจากโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงการคลังตามที่จ่ายจริง
และอย่างประหยัด 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอให้ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ www.addbeit.in.th 

         ขอแสดงความนับถือ 
                                   
                                                             
               (ดร.กิตติภพ  ภวณัฐกุลธร) 

                                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
                      นายกสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 

สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
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โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
สมาคมรองผู้อ านวยนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตล าปาง  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

----------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรนิติบุคคล มีหน้าที่
สนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกของสมาคมบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการสนองนโยบายของหน่วยเหนือโดยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคน 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน 

สมาคมฯมีข้อบังคับและระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ภายใต้
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสมาคมฯ เมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและแถลงงบดุล
ประจ าปี มีข้อบังคับหมวดที่ ๖ ข้อ ๒๓ และ ๒๖ 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒๓ และ ๒๖ 
๒.๒ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานและแถลงงบดุลประจ าปีของสมาคมฯ 
๒.๓ เพ่ืออบรมพัฒนา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามสมาชิก  

 

๓. ขอบข่าย/กรอบเนื้อหาการจัดกิจกรรม 

๓.๑ บรรยายพิเศษเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ......” โดย คณะวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

          ๓.๒ เสวนา เรื่อง  “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ...... และร่างกฎหมายประกาศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ......” 

๓.๓ การประชุมใหญ่สามัญประจ าและรายงานผลการด าเนินการประจ าปี ๒๕๖๓   

 

/-หน้า 2-...... 

 

สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
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๔. เป้าหมาย  

๔.๑ ด้านปริมาณ  
ผู้เข้าอบรมร้อยละแปดสิบ มีความรู้ความเข้าใจสามารถปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๔.๒ ด้านคุณภาพ 
ผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๕.๑ ผู้เข้าอบรมร้อยละ ๘๐ สามารถน าความรู้ความเข้าใจเนื้อหาการประชุมสัมมนาไปใช้ปฏิบัติงาน      
ในหน้าที่ได ้

๕.๒ ผู้เข้าอบรมร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจรูปแบบ/วิธีการให้ความรู้ของวิทยากรในระดับดี   

6. วิธีด าเนินงาน  

๖.๑ จัดท าโครงการ  
๖.๒ ขออนุมัติ/ขอความเห็นชอบโครงการจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๖.๓ ติดต่อสถานที่จัดอบรมและเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้อง  
๖.๔ จัดท าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับการจัดอบรม  
๖.๕ ด าเนินการจัดอบรมตามแผนงาน/โครงการ  
๖.๖ สรุปและประเมินผลการจัดอบรม 

 

๗. สถานที่ด าเนินการ 

          ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตล าปาง  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 ๘. ระยะเวลาด าเนินการ   

ระหว่างวันที่  7 – 9  ธันวาคม  2564  

๙. งบประมาณ 

๙.๑ รายรับ  ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  คนละ ๓,๐๐๐ บาท  
๙.๒ รายจ่าย ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อ   

ค่าอาหารว่าง ๔ มื้อ  
ค่าเอกสารการอบรม  
ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าสถานที่จัดอบรม  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

/-หน้า 3-...... 
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๑๐. ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๑๐.๑ สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย  
๑๐.๒ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดล าปาง  
๑๐.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกเขต 
๑๐.๔ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  

๑๑. การประเมินผล 

สอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้อบรม 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้องและมี
ประสิทธิ์ภาพ 

 

 

ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ  

   (นายเสน่ห์  สุระสังวาลย์)   
เลขาธิการ           

 

 

                                            ลงชื่อ              ผู้อนุมัติโครงการ  

    (นายกิตติภพ  ภวณัฐกุลธร)  
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

    นายกสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
 

           

  

        

 

 

 



 

 

 

 
ก าหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.......”และการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
----------------------------------------------------- 

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 
เวลา 13.00 – 16.00 น. - ลงทะเบียน/เข้าที่พัก 
   รับเอกสาร/ของที่ระลึก (เสื้อสูท) 
 - ลงทะเบียนรับโล่ประเภทต่างๆ 
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
เวลา 07.00 – 08.00 น. - ลงทะเบียนเข้าประชุม 

- ลงทะเบียนรับโล่ประเภทต่างๆ 
 - รองดีเด่น 

 - รองก้าวหน้า 
 - รองเกษียณอายุราชการ 
 - ผู้สนับสนุนสมาคม 

เวลา 09.00 – 09.30 น. - พบกับผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง บรรยายพิเศษล าปางเมืองน่าอยู่  
           และแนะน าสถานที่ 
เวลา 09.30 – 10.30 น. - แนวโน้มของการศึกษาในอนาคต ในมุมมองของ ส.บ.ม.ท. 
   (โดย ดร.วิสิทธิ ์ใจเถิง นายกสมาคมผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
            แห่งประเทศไทย) 
เวลา 10.30 – 12.00 น. - เสวนาเรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในอนาคต” 

 - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...... 
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 

 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 
 - กฎหมายอื่นๆ 
 (ดร.ดิเรก พรสีมา / ดร.นิวัตร นาคะเวช / นายปรีชา จิตรสิงห์  
  ด าเนินรายการโดย นายภักดี คงด า) 
 
 
 
 

     ..... / - หน้า 2 – 
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- หน้า 2 - 

 

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
เวลา 13.00 – 15.00 น. - พิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ  
   โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

- มอบโล่และเกียรติบัตรต่างๆ 
- รองดีเด่น 
- รองก้าวหน้า 
- ผู้สนับสนุน 

 - การแสดงของนักเรียน 2 ชุด 
เวลา 15.00 – 17.00 น.  - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา 17.00 – 21.00 น. - พิธีเปิดงานมุทิตาจิตรองผู้อ านวยการเกษียณอายุราชการ 
 - การแสดงของนักเรียน 1 ชดุ 
 - มอบโล่รองเกษียณอายุราชการ  
    โดย ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (นายอัมพร พินะสา) 
 - การแสดงของนักเรียน 2 ชดุ 
 - ปิดงานมุทิตาจิต 
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น. - การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษา        

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย  
เวลา 13.00 – 16.00 น. - ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น/เดินทางกลับ 

 

----------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

Association of Deputy Director of Basic Education Institutions of Thailand 

ศูนย์ประสานงาน   โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษา 227  ตึก 8 ถนนพญาไท  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 
http://www.addbeit.in.th โทร. 09-3625-8853, 08-0722-1658  โทรสาร. 02-252-7002   

 



 

 
 

ประกาศสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ 

จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ 2564 
 

....................................................... 
 

ตามที่สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.)  จัดให้มี     
การประกาศเกียรติคุณของสมาชิกที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ  
ปีงบประมาณ 2564  ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมานั้น  จึงก าหนดคุณสมบัติของสมาชิก ดังนี้ 

 

๑. เป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ด ารงต าแหน่งอยู่ปัจจุบันและเป็นสมาชิกสมาคมรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาการศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

๒. เป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
๓. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  ตามที่

สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทยก าหนด 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  

ประกาศ ณ วันที่   17   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
                                                 
 

  
             (ดร.กิตติภพ    ภวณัฐกุลธร) 
    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

        นายกสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ประกาศสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรสมาชิกสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจ าปี 2563 
.......................................... 

         ตามที่สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.)                   
จัดให้มีการประกาศเชิดชูเกียรติคุณของสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ที่มีผลงานดีเด่น                   
ในการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปีต่อเนื่องตลอดมานั้น  จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ          
คัดสรรสมาชิก  เพ่ือประกาศเกียรติคุณเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจ าปี 2563   ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
๑. การก าหนดสัดส่วน 

ก าหนดสัดส่วนรองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ดังนี้ 
๑.๑ จ านวนสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 5 คน ได้รองดีเด่น ๑ คน  
๑.๒ ถ้าจ านวนสมาชิกเกินครึ่งให้นับจ านวนเพิ่มขึ้นอีก ๑ คน 

๒.การก าหนดคุณสมบัติ 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการสรรหาเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๒.๑ เป็นสมาชิกของสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทยอยู่ใน
ปัจจุบัน 

๒.2 มีผลงานในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นที่ประจักษ์ 
๒.3 เป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
2.4 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการระดับจังหวัด 

3.วิธีการคัดเลือก 
๓.๑ ให้ผู้ประสงค์ขอรับการพิจารณายื่นค าขอตามแบบที่สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

การศึกษา      ขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทยก าหนด โดยผู้อ านวยการโรงเรียนรับรอง แล้วส่งแบบค าขอถึงรอง
ผู้อ านวยการที่สมาคมฯมอบหมายให้เป็นตัวแทนสมาคมฯ จังหวัด ภายในวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

๓.๒ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกรองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่นโดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ ความรู้ความสามารถในการพัฒนางานในหน้าที่ (๒๐ คะแนน) 
                     รายงานการปฏิบัติงานไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4  
 ๓.๒.๒ ผลการปฏิบัติงาน (๒๐ คะแนน)  
  ผลงานระดับโรงเรียน   ๕ คะแนน 
  ผลงานระดับเขตฯ/จังหวัด  ๑๐ คะแนน 
  ผลงานระดับภาค   ๑๕ คะแนน 
  ผลงานระดับประเทศ  ๒๐ คะแนน 
 

/3.2.3 การรักษาวินัย... 
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 ๓.๒.๓ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ (๒๐  คะแนน) 
  ต่อตนเอง   ๕ คะแนน 
  ต่อเพ่ือนร่วมงาน   ๕ คะแนน 
  ต่อองค์กร   ๕ คะแนน 
  ต่อสังคม    ๕ คะแนน 
 ๓.๒.๔ อายุราชการ  (๒๐ คะแนน) 
  ๖-๘ ป ี    ๑5 คะแนน 
  ๙-๑๑ ป ี   ๑8 คะแนน 
  ๑๒ ปีขึ้นไป   ๒๐ คะแนน  
 ๓.๒.๕ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา (๒๐ คะแนน) 
  น้อยกว่า 3 ปี   16 คะแนน 
  3 - ๑0 ปี   ๑8 คะแนน 
  ๑0 ปีขึ้นไป   ๒๐ คะแนน  

๓.๓ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาให้แล้วเสร็จ และรองผู้อ านวยการที่สมาคมฯ  มอบหมาย               
ให้เป็นตัวแทนสมาคมฯ จังหวัด ส่งรายชื่อรองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ตามแบบที่สมาคมฯ ก าหนด ถึง        
สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย ทาง Email : passadu.tu@hotmail.com 
ภายในวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

๓.๔ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น            
ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖3 

3.5 ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดเสนอชื่อส ารองได้จังหวัดละ 2 ท่าน 
 

ประกาศ   ณ  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 
 
 
 
 

        (ดร.กิตติภพ  ภวณัฐกุลธร) 
         รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

                                นายกสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
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ประกาศสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีความก้าวหน้าในอาชีพราชการ 

 

....................................................... 
 

ตามที่สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.)  จัดให้มี     
การประกาศเกียรติคุณของสมาชิกที่มีความก้าวหน้าในอาชีพราชการ  ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีมาอย่างต่อเนื่องตลอดมานั้น  จึงก าหนดคุณสมบัติของสมาชิก ดังนี้ 

 

๑. เป็นสมาชิกสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
๒. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  ตามที่

สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทยก าหนด 
3. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในปี พ.ศ. 2563  และ พ.ศ.2564 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  

ประกาศ ณ วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
                                                 
 

  
             (ดร.กิตติภพ    ภวณัฐกุลธร) 

        รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
                         นายกสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


