
 
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร ๔ ภูมิภาค 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕   
สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพืน้ฐานแห่งประเทศไทย โทร. ๐๙๗-๐๕๖๓๙๒๕  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

  

 ผู ้บริหารเป็นส่วนเช่ือมต่อด้านโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือไปสู่ระดับการปฏิบัติ                                 
ให้สอดคลอ้ง กบับริบทที่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีซ่ึงจะ
เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการพฒันาองคก์ร โดยผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งเขา้ถึงและรู้เท่าทนั  เพราะจะส่งผล
ผลกระทบต่อองคก์รทั้งทางตรงและทางอ้อม ความทา้ทายดงักล่าว ผูบ้ริหารทุกระดับจ าเป็นตอ้งเตรียมตวัให้
พร้อมรับมือใหไ้ดทุ้กสถานการณ์ทั้งทางดา้นความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมในการบริหารงาน
และทรัพยากรทุกประเภทขององคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพ เพือ่ขบัเคล่ือนภารกิจใหบ้รรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์
และนโยบายที่หน่วยเหนือก าหนด  

ดงันั้นการพฒันาผูน้ าหรือผูบ้ริหารจึงถือได้ว่ามีความจ าเป็นต่อการอยู่รอดและความเจริญเติบโตของ
องคก์ร ผูน้ าขององคก์รตอ้งใชก้ระบวนการท างานแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและเครือข่ายภายนอก
มากยิง่ขึ้น การเป็นผูน้ าจึงตอ้งมีความรู้ ความสามารถและตอ้งมีวิสยัทศัน์ที่ยาวไกล ตอ้งเสาะแสวงหาและจดัท า
ระบบขอ้มูล มีทกัษะในการเลือกใช้ขอ้มูลอยา่งหลากหลาย พร้อมที่จะใชก้ระบวนการท างานแบบใหม่ๆ การ
แกปั้ญหาที่สลบัซับซ้อนเพิ่มขึ้นหลายมิติ  นอกจากน้ีผูบ้ริหารที่ดีตอ้งสามารถสร้างแรงจูงใจและประสานองค์
ความรู้กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่สร้างความเขม้แขง็ใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื  
 คุณลกัษณะของผูบ้ริหารที่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลประกอบดว้ย 

๑) ทกัษะการเป็นผูน้ า 
๒) บุคลิกภาพหรือเทคนิคการบริหาร 
๓) วสิยัทศัน์และทกัษะการบริหาร 
๔) การบริหารทรัพยากร  การบริหารคน  การบริหารงาน และการบริหารตนเอง 
สมาคมรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน

และพฒันารองผูอ้  านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมี้ศกัยภาพเพยีงพอเพือ่ยกระดบัวชิาชีพดา้นการ 
บริหารสถานศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับจากภาคส่วนอ่ืนๆของสงัคมและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาเพื่อ
ประโยชน์ของเยาวชนในสถานศึกษาและความเจริญกา้วหนา้ของชาติสืบไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ สร้างความตระหนกัและภาคภูมิใจในวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 



-๒- 
๒.๒ สร้างความพร้อมใหร้องผูอ้  านวยการสถานศึกษาส าหรับการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
๒.๓ สร้างศกัยภาพดา้นภาวะผูน้ าและการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
๒.๔ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายในการบริหารทั้งแนวตั้งและแนวราบ เพื่อเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนให้การ

บริหารงานในสถานศึกษาเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
 

๓. แนวคดิในการด าเนินการพัฒนา 
 เน่ืองจากในระยะ  ๕  ปีต่อจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยบุรวมสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนกัเรียน
น้อยกว่า ๑๒๐ คนไปรวมกับสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ปีละประมาณ ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐โรงเรียน 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาดงักล่าว หน่วยงานทุกระดบัตอ้งมีการจดัหาและพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใหมี้ความพร้อม  เพือ่รองรับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ ประกอบดว้ย 
 ๓.๑ การเตรียมการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าหลากหลายมิติ 
 ๓.๒ เพิม่มุมมอง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์ดา้นการบริหาร 
 ๓.๓ ประยกุตค์วามรู้ ทกัษะและกระบวนการท างาน สู่การปฏิบติัจริง 
 ๓.๔ การปรับแนวคิด วสิยัทศัน์และพฤติกรรมการบริหารทุกดา้น  
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร หวัหนา้กลุ่มสาระ หวัหนา้ฝ่าย  หวัหนา้ส านกังาน หวัหนา้งาน รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา จาก
สถานศึกษาในสังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา  (สพป.)  และส านกับริหารการศึกษาพเิศษ (สศศ.)  จ านวนภูมิภาคละ ๒๐๐ คน 
 

๕. เนื้อหาสาระ (วิทยากร ดร.คณติพันธ์  จามรธัญญวาทและดร.เทพฤทธ์ิ  ยอดใส ) 
 ๕.๑  พ.ร.บ. กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษา 
 ๕.๒  การบริหารงานวชิาการ 
 ๕.๓  การบริหารงานบุคคล 
 ๕.๔  การบริหารงานงบประมาณ 

๕.๕  การบริหารงานทัว่ไป 
 ๕.๖  ความรอบรู้ทัว่ไปและเทคนิคการวเิคราะห์ทางเลือกและตวัเลือกที่ถูกตอ้งเหมาะสม 
 ๕.๗ ทกัษะและประสบการณ์ที่จ  าเป็นของผูน้ า  
          

๖. เกณฑ์การส าเร็จของโครงการ  
 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความกา้วหน้าในการพฒันาทุกดา้นและมีเวลาพฒันาไม่นอ้ยกว่า ๒๔ ชัว่โมงและมี
ความพงึพอใจร้อยละ ๘๐ 

 
 
 



-๓- 

 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 

๘. สถานที่  
      ภาคใต้  ๓-๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงแรมบรรจงบุรี อ  าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
       ภาคเหนือ  ๒๒-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕โรงแรมลกัษวรรณ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕โรงแรมโคราชโฮเทล็ อ าเภอเมือง  
             จงัหวดันครราชสีมา    
 ภาคกลาง-ภาคตะวันออก  ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕โรงแรมรอยลัริเวอร์ เขตบางพลดั กรุงเทพ  
  

๙. งบประมาณ (จากการประมาณการแต่ละภูมิภาค)  
 ๙.๑ รายรับ ค่าลงทะเบียนจ านวน ๒๐๐ คน คนละ ๒,๕๐๐ บาท             
                               รวมรายรับ                จ านวน     ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๙.๒ รายจ่าย 
  - ค่าสถานที่ ค่าอาหาร/อาหารวา่ง น ้ าด่ืม        จ านวน     ๑๕๐,๐๐๐     บาท 
  - ค่าเอกสารการอบรม   จ านวน      ๑๒๐,๐๐๐           บาท 
  - ค่าของที่ระลึก     จ านวน        ๔๐,๐๐๐     บาท 
  - ค่าวทิยากร    จ านวน         ๔๐,๐๐๐     บาท 
   - ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  จ านวน         ๕๐,๐๐๐     บาท 
     รวมรายจ่าย             จ านวน    ๔๐๐,๐๐๐ บาท                 
หมายเหตุ ถวัจ่ายไดทุ้กรายการ    
               

           

   ( นายเสน่ห์   สุระสงัวาลย ์)  ผูเ้สนอโครงการ   

                                                                           ผูช่้วยเลขาธิการ  รักษาการ 
                              เลขาธิการสมาคมรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย        
                                    
                                                                     

                     
                        (นายอลงกรณ์   นิยะกิจ) ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                      เลขาธิการ  รักษาการ  
                                 นายกสมาคมรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย  


