
 
 
 
 

ที่ ส.บ.ม.ท. ว๑๒๖ / ๒๕๖๓                                                         
 

 ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งกําหนดการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําปี ๒๕๖๒ และขออนุญาต         
ให้ข้าราชการในสังกัดร่วมประชุม 

 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 

อ้างถึง ๑. หนังสือสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ ส.บ.ม.ท. ว๘ / ๒๕๖๓ 

ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

๒. หนังสือสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ ส.บ.ม.ท. ว๔๔ / ๒๕๖๓ 

ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๓. หนังสือสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ ส.บ.ม.ท. ว๘๒ / ๒๕๖๓ 

 ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. หนังสือสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ ส.บ.ม.ท. ว๑๒๗ / ๒๕๖๓ 

  ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓    จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๒. กําหนดการโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  จํานวน ๑ ฉบับ  
 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง (1) ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้บริหารโรงเรียนไปร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
ประจําปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี และต่อมาสมาคมฯ ได้มีหนังสือแจ้งเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ ๒๔ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายละเอียดตามหนังสือ     
ที่อ้างถึง (2) และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่ สมาคมฯ         
จึงแจ้งเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกําหนด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง (3) น้ัน 
 

  บัดน้ี รัฐบาลอนุญาตให้จัดประชุมทางวิชาการได้แล้วโดยให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุขและมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมานา       
ทางวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอนุญาตให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารการศึกษาในสังกัดของท่านที่เป็นสมาชิก
ของสมาคมฯ เดินทางไปราชการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการไป
ประชุมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าที่พักได้จากเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห ์
 

  ขอแสดงความนับถือ 

                              
  
                                                     

 (นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ) 
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
  

สมาคมผู้บริหารโรงเรยีนมัธยมศกึษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
Secondary School Administrator Association of Thailand (S.A.A.T.) 
สํานักงานสาขา โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เลขท่ี 159 หมู่ที่ 3 ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160 
http://www.saat2016.com     โทร. ๐๘-๓๗๕๑-๐๗๕๒, ๐๖-๔๕๓๘-๕๐๒๔ , ๐๘-๙๕๐๑-๐๓๖๙  



 
 
 
 

ที่ ส.บ.ม.ท. ว๑๒๗ / ๒๕๖๓                                
                          
 ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามญัประจําปี ๒๕๖๒ 
 

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียน  
 

อ้างถึง ๑. หนังสือสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ ส.บ.ม.ท. ว๘ / ๒๕๖๓ 

ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

๒. หนังสือสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ ส.บ.ม.ท. ว๔๔ / ๒๕๖๓ 

ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๓. หนังสือสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ ส.บ.ม.ท. ว๘๒ / ๒๕๖๓ 

 ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  กําหนดการโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  จํานวน ๑ ฉบับ  
 

ตามหนังสือที่อ้างถึง (1) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)         
ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และต่อมาสมาคมฯ ได้มีหนังสือแจ้งเลื่อนการประชุม
ออกไปเป็นวันที่ ๒๔ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง (2) และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID - 19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่ สมาคมฯ จึงแจ้งเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกําหนด รายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือที่อ้างถึง (3) น้ัน 
 

  บัดน้ี รัฐบาลอนุญาตให้จัดประชุมทางวิชาการได้แล้วโดยให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุขและมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) จึงขอเชิญประชุมสัมมานาทางวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งน้ีท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน 
สามารถลงทะเบียนพร้อมชําระค่าลงทะเบียน จํานวน 3,000 บาท เพ่ิมเติมได้ที่ http://www.saat2016.com  
ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการไปประชุมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเลี้ยง 
ค่าพาหนะและค่าที่พักได้จากเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง การจองที่พักกรณีที่ชําระ        
ค่าที่พักไว้แล้ว สมาคมฯ จะดําเนินการจองให้ที่โรงแรมเดิม กรณีที่ได้รับเงินค่าที่พักคืนแล้ว หากประสงค์จองที่พัก        
กับสมาคมฯ จะต้องแจ้งความประสงค์อีกครั้ง โดยสมาคมฯ จะแจ้งรายละเอียดเรื่องการจองที่พักให้ทราบต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                              

  
                                                     

 (นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ) 
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
  

สมาคมผู้บริหารโรงเรยีนมัธยมศกึษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
Secondary School Administrator Association of Thailand (S.A.A.T.) 
สํานักงานสาขา โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เลขท่ี 159 หมู่ที่ 3 ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160 
http://www.saat2016.com     โทร. ๐๘-๓๗๕๑-๐๗๕๒, ๐๖-๔๕๓๘-๕๐๒๔ , ๐๘-๙๕๐๑-๐๓๖๙  



 
 
 

กําหนดการ 
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง “การจัดการศกึษามัธยมศึกษากบัการเปลี่ยนแปลงของโลก” 
ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ ศูนย์ประชมุนานาชาตสิวนนงนุชพทัยา NICE อําเภอสตัหบี จังหวัดชลบรุ ี
 

 

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กีฬาสัมพันธ์ ส.บ.ม.ท. ณ สนามกีฬาในจังหวัดชลบุรี 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ศึกษาดูงานสวนพฤกษ์ศาสตร์ ณ สวนนงนุชพัทยา 
09.00 - 16.00 น. ผู้เข้าประชุมลงทะเบียน/รับของที่ระลึก  
 ผู้บริหารดีเด่นประจําปี ๒๕๖๒ รายงานตัวเพ่ือรับโล่ 
 ผู้เกษียณอายุราชการประจําปี ๒๕๖๓ รายงานตัวเพ่ือรับโล่ 
1๘.๐0 - 22.00 น. พบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  

  
 

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
0๗.๓0 - ๐๙.00 น. ผู้เข้าประชุมลงทะเบียน/รับของที่ระลึก  

ผู้บริหารดีเด่นประจําปี ๒๕๖๒ รายงานตัว/ติดดอกไม้ เพ่ือรับโล่ 
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ  

โดย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง “การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้”  

โดย นายกัมพล ตันสัจจา นักธุรกิจเจ้าของกิจการสวนนงนุชพัทยา 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  พิธีมอบโล่ผู้บริหารดีเด่นประจําปี ๒๕๖๒  

โดย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 
   
 

วันพฤหสับดทีี ่๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
0๗.๓0 - ๐๙.00 น. ผู้เข้าประชุมลงทะเบียน/รับของที่ระลึก  

ผู้เกษียณอายุราชการประจําปี ๒๕๖๓ รายงานตัว/ติดดอกไม้ เพ่ือรับโล่ 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง “ร่างกฎหมายการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการมัธยมศึกษาไทย”   

โดย  รศ.ดร.สรุวาท ทองบุ ประธานอนุกรรมาธิการกฎหมายการศึกษา 
 การบรรยายเรื่อง “การแปรรปูนํ้ายางพาราสู่สถานศึกษา” 

โดย วิทยากรจากการยางแห่งประเทศไทย 
๑๒.00 - 1๓.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.00 - 1๕.๓0 น.   พิธีมอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการประจําปี ๒๕๖๓ 

โดย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

วันศกุรท์ี่ ๗ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.   ศึกษาดูงาน 

- สถานศึกษาที่เป็น The Best School  
- ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมจังหวัด 
- สถานที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 

 
 
หมายเหต ุ:  ๑. กําหนดการและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  และตามสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
   ๒. เก่ียวกับกีฬาสัมพันธ์น้ัน ส.บ.ม.ท. มิได้จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟ  
  เน่ืองจากช่วงเวลาประชุมไม่ตรงกับวันหยุดราชการ 


