
 

 

 

 

ที่ ส.ร.ก.ศ.38/2564 

20  กันยายน  2564 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  วันที่ 7 – 9  ธันวาคม  2564  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
บรรยายพิเศษอย่างหลากหลาย อาทิ  การบรรยายเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.....”  โดย 
คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 ในการนี้ สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่าน
ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ และร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อ านวยการที่ได้รับการ
ประกาศเกียรติ  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ  โดยลงทะเบียนผ่านประธานจังหวัดหรือลงทะเบียนด้วยตนเอง  
ค่าลงทะเบียนคนละ ๓,000 บาท บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์  หมายเลขบัญชี  052-0-58432-5  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอให้ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ www.addbeit.in.th 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                   
                                                              (ดร.กิตติภพ  ภวณัฐกุลธร) 

                                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
                      นายกสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 

สมาคมรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพืน้ฐานแหง่ประเทศไทย 

Association of Deputy Director of Basic Education Institutions of Thailand 

ศูนยป์ระสานงาน  โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 227  ตกึ 8 ถนนพญาไท  แขวงปทมุวนั  เขตปทมุวนั  กรงุเทพมหานคร  10330 
http://www.addbeit.in.th โทร. 09-3625-8853, 08-0722-1658  โทรสาร. 02-252-7002   
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ก าหนดการประชุมสมัมนาทางวชิาการ 

เรื่อง “รา่งพระราชบัญญตัิการศกึษาแห่งชาต ิป ีพ.ศ.......”และการประชมุใหญส่ามญัประจ าป ี2563 
วนัที ่7 – 9 ธนัวาคม 2564 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง 
----------------------------------------------------- 

วนัองัคารที ่7 ธนัวาคม 2564 
เวลา 13.00 – 16.00 น. - ลงทะเบียน/เข้าที่พัก 
   รับเอกสาร/ของที่ระลึก (เสื้อสูท) 
 - ลงทะเบียนรับโล่ประเภทต่างๆ 
วนัพธุที ่8 ธนัวาคม 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) 
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- หนา้ 2 - 

 

วนัพธุที ่8 ธนัวาคม 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 
วนัพฤหสับดทีี ่9 ธนัวาคม 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น. - การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษา        

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย  
เวลา 13.00 – 16.00 น. - ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น/เดินทางกลับ 

 

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