ตารางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2/2563
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 14 – 21 ธันวาคม ๒๕๖๓ (ระยะเวลา ๗ วัน)
ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ณ สถานศึกษาต้นแบบ ที่ สพฐ. กาหนด ระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม ๒๕๖๓ (ระยะเวลา ๑๐ วัน)
ระยะที่ ๓ จัดทาและนาเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา(Strategy Formulation) ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม ๒๕๖4
(ระยะเวลา ๓ วัน)
ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 14 – 21 ธันวาคม ๒๕๖๓ (ระยะเวลา ๗ วัน)
๐๕.๓๐ –
๐๖.๓๐ น.

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
(๑ ชั่วโมง)

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
(๓ ชั่วโมง)

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(๓ ชั่วโมง)

14 ธ.ค.
๒๕๖๓

รายงานตัวและเข้าที่พัก

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

15 ธ.ค. การพัฒนา
๒๕๖๓ สุขภาพจิต

/ออกกาลัง
กาย

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
พบวิทยากรพี่เลี้ยง
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ภาพรวมของโครงการ
โดย
ผอ.สพร. และคณะ

พิธีเปิดและบรรยาย
พิเศษ
ทดสอบก่อนพัฒนา
โดย
(Pre-test 30 ข้อ)
ดร.อัมพร พินะสา
โดย
เลขาธิการ
ฝ่ายวัดและประเมินผล
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

16 ธ.ค.
๒๕๖๓

การพัฒนา
สุขภาพจิต
/ออกกาลัง
กาย

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

นโยบายและการ
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. นโยบายและการบริหาร
แนะนาวิทยากรพี่เลี้ยง
สถานศึกษาโดยใช้
บริหารสถานศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทลั
ในพื้นที่พิเศษ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
โดย
โดย
Morning Talk
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ นายวัลลพ สงวนนาม
รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ประชุมผู้บริหารโครงการและคณะ
วิทยากรพี่เลี้ยง
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
โดย
นายสรยุทธ สืบแสงอินทร์
และคณะ

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
(๑ ชั่วโมง)

๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
(๓ ชั่วโมง)

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โดย
วิทยากรฝ่ายกิจกรรมนันทนาการ
๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.

นโยบายและ
การบริหาร
สถานศึกษาในมิติ
ที่หลากหลาย
โดย
นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการ กพฐ.

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.
กิจกรรมสัมพันธ์
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.
พบวิทยากรพี่เลี้ยง
(เรารู้จักกัน)
๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพื่อมอบหมายหน้าที่
การพัฒนาอุดมการณ์และ
กระบวนทัศน์ของการเป็น
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โดย
นายพิศณุ ศรีพล
และคณะ

การพัฒนาวินัยในตนเอง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและธรรมาภิบาล ในการบริหารของสถานศึกษา
โดย
นายพิศณุ ศรีพล
และคณะ

รับประทานอาหารเย็น เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

วันที่

/ตาราง (ต่อ)

การพัฒนา
สุขภาพจิต
/ออกกาลัง
กาย

๑8 ธ.ค.
๒๕๖๓
การพัฒนา
สุขภาพจิต
/ออกกาลัง
กาย

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
(๑ ชั่วโมง)

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
(๓ ชั่วโมง)

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(๓ ชั่วโมง)

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
พบวิทยากรพี่เลี้ยง

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่ความสาเร็จ

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
Morning Talk

โดย
ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ และ ดร.รัตนวดี โมรากุล

ผู้นาในการบริหาร
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
จัดการหลักสูตร
พบวิทยากรพี่เลี้ยง
(๑ ชม.)
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
โดย
Morning Talk
ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
และคณะ

ผู้นาการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญและการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตร
(๒ ชม.)
โดย
นายวิษณุ ผสมทรัพย์
และคณะ

๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
(๓ ชั่วโมง)

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
(๑ ชั่วโมง)

การพัฒนาทักษะการฟัง
ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความสาเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย
โดย
นายไชยา กัญญาพันธุ์
ดร.มนต์ชัย ปาณธูป
และคณะ
และคณะ

ผู้นาการนิเทศภายในพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย
(๓ ชม.)
นายปรีชา ศิริมาศ
และคณะ

การพัฒนาทักษะการพูด
อย่างมีประสิทธิภาพ

รับประทานอาหารเย็น เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

๑7 ธ.ค.
๒๕๖๓

๐๕.๓๐ –
๐๖.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

วันที่

โดย
นายไชยา กัญญาพันธุ์
และคณะ

สรุปผู้นาในการบริหาร
จัดการหลักสูตร
(๓ ชม.)
โดย
นายวิษณุ ผสมทรัพย์
และคณะ

/ตาราง (ต่อ)

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
พบวิทยากรพี่เลี้ยง

20 ธ.ค.
๒๕๖๓

การพัฒนา
สุขภาพจิต
/ออกกาลัง
กาย

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
พบวิทยากร พี่เลี้ยง
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
Morning Talk

21 ธ.ค.
๒๕๖๓

การพัฒนา
สุขภาพจิต
/ออกกาลัง
กาย

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
พบวิทยากรพี่เลี้ยง
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
Morning Talk

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
(๓ ชั่วโมง)

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
(๑ ชั่วโมง)

๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
(๓ ชั่วโมง)

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
(๑ ชั่วโมง)

การขับเคลื่อนนโยบาย
ในสถานศึกษาและการบริหารจัดการ
นโยบายและการบริหาร
สถานศึกษาเชิงกลยุทธ์
สถานศึกษาโดยใช้
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ยุทธศาสตร์ชาติและ
Morning Talk
เวทีเสวนา
แผนปฏิรปู ประเทศ
ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกาและคณะ
โดย
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์จนิ ดา
KONG CAN DO
โดย
รองเลขาธิการ กพฐ.
ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
และ นายไพฑูรย์ จารุสาร

การพัฒนา
สุขภาพจิต
/ออกกาลัง
กาย

๑9 ธ.ค.
๒๕๖๓

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(๓ ชั่วโมง)

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
(๑ ชั่วโมง)

การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
โดย
ดร.ศิริวรรณ อาจศรี และคณะ
การพัฒนาทักษะความรูภ้ าษาอังกฤษ
(English Literacy)
โดย
ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
และคณะ

การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา
และการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์
โดย
ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา
และคณะ

การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ)
โดย
ดร.ศิริวรรณ อาจศรี และคณะ
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
(๓ ชั่วโมง)

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

การพัฒนาความเข้าใจและทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy
และการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัล
และเทคโนโลยี
โดย
ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
และคณะ

Post-test
(๓๐ ข้อ)
โดย
ฝ่ายวัดและ
ประเมินผล

รับประทานอาหารเย็น เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

๐๕.๓๐ –
๐๖.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

วันที่

การพัฒนาบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมกับผู้อานวยการ
สถานศึกษา
โดย
ดร.ณรินทร์ ชานาญดู
และคณะ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โดย
วิทยากรพี่เลี้ยง
๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

/หน่วยการเรียน...

** หน่วยการเรียนที่ ๓ รายวิชาการบริหารงานวิชาการ (๔ ชม.) การบริหารงานงบประมาณ (๔ ชม.) การบริหารงานทั่วไป (๓ ชม.)
และการบริหารงานบุคคล (๔ ชม.) จัดกิจกรรมรูปแบบ SHOPPING LIST โดยเลือกเรียนนอกเวลาทุกรายวิชาตามความสะดวก แต่ต้องมีเวลาเข้ารับการพัฒนา
ครบตามกาหนด
หมายเหตุ

๑. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
๒. รายงานตัวและเข้าที่พัก ในวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. แต่งกายด้วยชุดสุภาพที่เหมาะสมกับการทากิจกรรมเคลื่อนไหว
ในช่วงเวลา 16.00 - 21.00 น.
๓. ผู้ประสานงาน สพฐ. ๓.๑ ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สพร. โทร. ๐๙๔-๕๕๓๙๒๔๒
๓.๒ ส.อ.พิษณุ เก่งกสิวิทย์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. ๐๙๒-๖๙๙๓๙๖๔
3.3 นางสาวอัฉราพรรณ อิ่นทา
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 084-1756280
3.4 นางสาวอารยา ดาราศรีศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 091-7789839
4. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จัดเตรียมยาประจาตัว หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
5. ให้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด
6. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

