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กำหนดกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระหว่ำงวันที่ 25 สิงหำคม – 25 กันยำยน 2563 รวม 32 วัน
*******************************************
จำนวนผู้เข้ำรับกำรพัฒนำฯ รวม 206 รำย (สพป. 175 รำย/สพม. 31 รำย)
ระยะที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ (Content) ณ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 25 สิงหำคม – 4 กันยำยน 2563 (11 วัน)
ระยะที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (Authentic Learning) ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ สพฐ. กำหนด ระหว่ำงวันที่ 5 – 19 กันยำยน 2563 (15 วัน)
ระยะที่ 3 กำรจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Strategy Formulation) ณ ส่วนกลำง/กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 20 – 25 กันยำยน 2563 (6 วัน)

ระยะที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ (Content) สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ระยะเวลำ 11 วัน)

วันที่

08.00 น. – 09.00 น.

09.00 น. – 12.00 น.

12.00 –
13.00 น.

คณะทำงำน/วิทยำกรพี่เลี้ยงและผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเดินทำงเข้ำที่พัก
05.30 - 06.30 น.

อ. 25 ส.ค.63

พ. 26 ส.ค. 63

07.00 น. –08.00 น.

กำรพัฒนำสุขภำพ

07.00 น. –08.00 น.

08.00 น. – 09.00 น.

09.00 น. – 12.00 น.

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

ประชุมชี้แจง
และทดสอบก่อน
กำรพัฒนำ
(Pre-Test)
โดย ดร.สุดำ สุขอ่ำ
ผอ. สพร./ทปษ.สพฐ.
และคณะ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 1
ผู้นำและกำรสร้ำงผู้นำ
ทำงวิชำกำรสู่โลกอนำคต
โดย ดร.วัฒนำพร ระงับทุกข์
รองเลขำธิกำร กพฐ.

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk
& Sum up

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 3
คุณลักษณะของผู้บริหำร
กำรศึกษำที่พึงประสงค์
โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

13.00 น. - 16.00 น.

16.00 –
17.00 น.

17.00 น. – 20.00 น.

20.00 น. - 21.00 น.

ประชุม (เฉพำะ) คณะทำงำนและวิทยำกรพี่เลี้ยง/วำงแผนกำรปฏิบัติงำน/แบ่งกลุ่ม
12.00 –
13.00 น.

13.00 น. - 16.00 น.

16.00 –
17.00 น.

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 2
กำรขับเคลื่อนและกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
โดย นำยวินัย รอดจ่ำย
อดีตรองปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 3
คุณลักษณะของผู้บริหำร
กำรศึกษำที่พึงประสงค์ (ต่อ)
โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประธำนที่ปรึกษำอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

รับประทำนอำหำรเย็น

จ. 24 ส.ค. 63

05.30 น.–06.30 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

วันที่

17.00 น. – 20.00 น.

20.00 น. - 21.00 น.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

พิธีเปิด
และบรรยำยพิเศษ
เรื่อง....
โดย
เลขำธิกำร กพฐ.

เสริมประสบกำรณ์
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 3
คุณลักษณะของผู้บริหำร
กำรศึกษำที่พึงประสงค์ (ต่อ)
จำก “คนต้นแบบ”
โดย ดร.พิษณุ ตุลสุข
อดีตรองปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร

ทบทวนชีวิต
และกำรเรียนรู้
(วิทยำกรพี่เลี้ยง)

2

ศ. 28 ส.ค. 63

ส. 29 ส.ค. 63

กำรพัฒนำสุขภำพ

กำรพัฒนำสุขภำพ

กำรพัฒนำสุขภำพ

07.00 น. –08.00 น.

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

08.00 น. – 09.00 น.

09.00 น. – 12.00 น.

กิจกรรม
Morning talk
& Sum up

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 4
ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
และกำรปฏิบัติรำชกำร
โดย นำยสมยศ มีเทศก์
อดีตเลขำธิกำร ก.ค.

กิจกรรม
Morning talk
& Sum up

กิจกรรม
Morning talk
& Sum up

12.00 –
13.00 น.

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5
รำยวิชำที่ 2
วินัย กำรดำเนินกำรทำงวินัย
และหลักธรรมำภิบำล
โดย นิติกร/วิทยำกร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

16.00 –
17.00 น.

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6
รำยวิชำที่ 2
กฎหมำยและกำรบริหำรงำน
บุคคลสำหรับผู้บริหำร
กำรศึกษำ
โดย ดร.อัมพร พินะสำ
เลขำธิกำร ก.ค.ศ. และคณะ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
รำยวิชำที่ 3
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
โดย รศ.ดร.สิงหนำท น้อมเนียน
อำจำรย์มหำวิทยำลัยมหิดล

13.00 น. - 16.00 น.

(ต่อ) หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
รำยวิชำที่ 3
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
โดย รศ.ดร.สิงหนำท น้อมเนียน
อำจำรย์มหำวิทยำลัยมหิดล

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5
รำยวิชำที่ 1
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
กับกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม
และจรรยำบรรณวิชำชีพ
โดย นำยกมล ศิริบรรณ
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

รับประทำนอำหำรเย็น

พฤ. 27 ส.ค. 63

05.30 น.–06.30 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

วันที่

17.00 น. – 20.00 น.

20.00 น. - 21.00 น.

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
รำยวิชำที่ 4
ดิจิทัลและเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
โดย นำยเทอดชำติ ชัยพงษ์
ผอ.สทร.

สะท้อนบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(วิทยำกรพี่เลี้ยง)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
รำยวิชำที่ 1
กำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่
นวัตกรรมและพื้นที่พิเศษ
โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สนก.ทปษ. ด้ำนเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน สพฐ

สุนทรียสนทนำ
(วิทยำกรพี่เลี้ยง)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
รำยวิชำที่ 2
กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำ
โดย นำยวัลลพ สงวนนำม
ผู้ช่วยเลขำธิกำร กพฐ.

WRAP UP/
ถอดบทเรียน
(วิทยำกรพี่เลี้ยง)

และ นำยสมยศ ศิริบรรณ
อดีต ผอ.สพร.

อำ. 30 ส.ค.63

กำรพัฒนำสุขภำพ

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk
& Sum up

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
รำยวิชำที่ 2
กำรสร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้

โดย นำยสนิท แย้มเกษร
รองเลขำธิกำร กพฐ.

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
รำยวิชำที่ 4
ดิจิทัลและเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
โดย นำยเทอดชำติ ชัยพงษ์
ผอ.สทร.

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2
รำยวิชำที่ 2
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
โดย นำยธีร์ ภวังคนันทร์
ผอ.สำนักอำนวยกำร/ทปษ.
และ นำยสันติสุข ภูมิสุทธินันท์
ที่ปรึกษำ สพฐ.

WRAP UP
ถอดบทเรียน
(วิทยำกรพี่เลี้ยง)
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อ. 1 ก.ย. 63

กำรพัฒนำสุขภำพ

กำรพัฒนำสุขภำพ

07.00 น. –08.00 น.

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

08.00 น. – 09.00 น.

09.00 น. – 12.00 น.

กิจกรรม
Morning talk
& Sum up

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
รำยวิชำที่ 1
กำรพัฒนำตนเองให้เป็นบุคคล
แห่งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดย ดร.ธนุ วงษ์จินดำ
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร
และ รก.เลขำธิกำรคุรุสภำ

กิจกรรม
Morning talk
& Sum up

โดย ดร.สมเกียรติ ชอบผล

พฤ. 3 ก.ย. 63

กำรพัฒนำสุขภำพ

กำรพัฒนำสุขภำพ

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk
& Sum up

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6
รำยวิชำที่ 2
กฎหมำยและกำรบริหำร
งำนบุคคลสำหรับผู้บริหำร
กำรศึกษำ
โดย ดร.ชูชำติ ทรัพย์มำก
ที่ปรึกษำ สพฐ.

กิจกรรม
Morning talk
& Sum up

กำรพัฒนำภำวะผู้นำ
ทำงวิชำกำร และกำรใช้
ภำษำไทย ผ่ำนกระบวนกำรทำ
Project Based
ตำมบันทึกข้อตกลง (MOU)
โดย. ดร.สุดำ สุขอ่ำ
ผอ. สพร./ทปษ.สพฐ.
และคณะ

13.00 น. - 16.00 น.

16.00 –
17.00 น.

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5
รำยวิชำที่ 3
กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
โดย ดร.สรัสวดี มุสิกบุตร
สคบศ.

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
รำยวิชำที่ 3
กำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำร
พระรำชดำริ
ประจำสำนักพระรำชวังพิเศษ ระดับ 10
โครงกำรส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

พ. 2 ก.ย. 63

12.00 –
13.00 น.

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6
รำยวิชำที่ 1
กฎหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ
โดย ดร.อัมพร พินะสำ
เลขำธิกำร ก.ค.ศ. และคณะ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2
รำยวิชำที่ 1
กำรวำงแผนกลยุทธ์สู่องค์กร
ขีดสมรรถนะสูง
โดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
รองเลขำธิกำร กพฐ.

เสริมประสบกำรณ์/บูรณำกำร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1-6 (ต่อ)
โดยวิทยำกรพี่เลี้ยง

รับประทำนอำหำรเย็น

จ. 31 ส.ค. 63

05.30 น.–06.30 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

วันที่

17.00 น. – 20.00 น.

20.00 น. - 21.00 น.

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6
รำยวิชำที่ 1
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเงิน
กำรคลัง และพัสดุ
โดย นำยวันชัย ธงชัย
ผอ.สคส.

ภำพยนตร์บันดำลใจ
(วิทยำกรพี่เลี้ยง)

(ต่อ) หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6
รำยวิชำที่ 1
กฎหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ
โดย ดร.อัมพร พินะสำ
เลขำธิกำร ก.ค.ศ. และคณะ
เสริมประสบกำรณ์หน่วยกำร
เรียนรู้ที่ 6
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถอดบทเรียนกรณีศึกษำ
(Case Study)
โดย ดร.ชูชัย ประดับสุข
อดีต ศน.เชี่ยวชำญ
และ ท่ำนณรงค์

กำรพัฒนำกำย กีฬำ
และนันทนำกำร
โดย วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ

PLC วิถีของ
นักบริหำร
(วิทยำกรพี่เลี้ยง)

PLC วิถีของ
นักบริหำร
(วิทยำกรพี่เลี้ยง)

กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์
(วิทยำกรพี่เลี้ยง)

ศ. 4 ก.ย. 63

05.30 - 06.30 น.

กำรพัฒนำสุขภำพ

07.00 น. –08.00 น.

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

08.00 น. – 09.00 น.

กิจกรรม
Morning talk
& Sum up

09.00 น. – 10.00 น.

10.00 น. -12.00 น.

ทดสอบหลัง
กำรพัฒนำ
(Post-Test)

เสริมประสบกำรณ์/
บูรณำกำร
สังเครำะห์องค์ควำมรู้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1-6
นำเสนอผลงำน
(Showcase)
โดยวิทยำกรพี่เลี้ยง

12.00 –
13.00 น.

13.00 น. - 16.00 น.

16.00 –
17.00 น.

17.00 น. – 20.00 น.

เสริมประสบกำรณ์/
บูรณำกำร
สรุปองค์ควำมรู้
หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 1-6
นำเสนอผลงำน
(Showcase) (ต่อ)
ประมวลผลกำรพัฒนำ
ระยะที่ 1

รับประทำนอำหำรเย็น

วันที่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

4

เตรียมกำรเข้ำรับ
กำรพัฒนำในระยะที่ 2
1-15 กันยำยน 2563

หมำยเหตุ 1. รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ 06.30 – 08.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ 12.00 – 13.00 น. และรับประทำนอำหำรเย็น เวลำ 16.00 – 17.00 น.
2. รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.00 น. และ 14.00 น.
3. 07.30–08.00 น. รำยงำนตัว/ลงทะเบียนประจำวัน ผ่ำนระบบ QR Code
4. ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำฯ นำคอมพิวเตอร์พกพำ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับใช้ในกำรพัฒนำฯ ครั้งนี้ด้วย
5. ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำฯ เตรียมชุดกีฬำ/ชุดออกกำลังกำยสำหรับใช้ในกำรพัฒนำฯ ครั้งนี้ด้วย
6. กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 6 หน่วยกำรเรียนรู้ ได้แก่
1) ผู้นำทำงวิชำกำร
2) กำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
3) บุคคลแห่งกำรเรียนรู้
4) กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
5) พัฒนำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ และ
6) กฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
7. กำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

20.00 น. - 21.00 น.

