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ข้อมูล ณ วันที ่26 ตุลาคม 2564 (กวพ.สพร.) 

กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2564 รวม 31 วัน  
******************************************* 

จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฯ รวม 60 ราย (สพป. 15 ราย/สพม. 45 ราย) 
ระยะที่ 1 การเสริมสรา้งสมรรถนะ (Content) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน  2564 (11 วัน)  
ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ที่ สพฐ. กำหนด ระหว่างวันท่ี 11 – 25 พฤศจิกายน 2564 (15 วัน)   
ระยะที่ 3 การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy Formulation) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2564 (5 วัน) 
 

 ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Content) (ระยะเวลา 11 วัน) 
 

วันที่ 08.00 - 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 - 17.00 น. 18.00 – 20.00 น. 20.00 - 21.00 น. 

ส. 30 ต.ค. 64  ประชุม (เฉพาะ) คณะทำงานและวิทยากรประจำกลุม่/วางแผนการปฏิบัติงาน/แบ่งกลุ่ม 

อา. 31 ต.ค. 64 

07.30 – 08.00 น.
รายงานตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน 

ปฐมนิเทศ 
และช้ีแจงการดำเนินการพัฒนาฯ 
โดย ดร.อนันต์ พันนึก ผอ.สพร. 

และ 
 ทดสอบก่อนการพัฒนา (Pre-Test) 

โดย คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล 

13.00-14.00 น.  
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 

โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. 
14.00-17.00 น. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาที่ 2 
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้

โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช 
รองเลขาธิการ กพฐ. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  
รายวิชาที่ 2 

วินัย การดำเนินการทางวินัย 
และหลักธรรมาภิบาล 

โดย  
นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง 

ผอ.สำนักนติิการ 

กิจกรรม 
กลุ่มสมัพันธ์ 

(วิทยากรประจำกลุ่ม) 

จ. 1 พ.ย. 64 
กิจกรรม 

Morning talk  
& Sum up 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  
รายวิชาที่ 3 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 
โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญด ู
ผอ.ชช. รร.กาญจนานุเคราะห์ 

และ นางสาวสิณณีาฎ อารีย ์
รอง ผอ.สพป.กระบี ่

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
รายวิชาที่ 1 

การจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีนวัตกรรมและพื้นท่ีพิเศษ 
โดย ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม 

ผอ.สบน. 

เสรมิประสบการณ์หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 รายวิชาที่ 3  

ถอดประสบการณ์คณุลักษณะของ
ผู้บริหารการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร 

อดีตเลขาธิการ กพฐ. 

ทบทวนชีวิต 
และการเรียนรู ้

(วิทยากรประจำกลุ่ม) 
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ข้อมูล ณ วันที ่26 ตุลาคม 2564 (กวพ.สพร.) 

วันที่ 08.00 - 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 - 17.00 น. 18.00 – 20.00 น. 20.00 - 21.00 น. 

อ. 2 พ.ย. 64 
กิจกรรม 

Morning talk  
& Sum up 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
รายวิชาที่ 4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

และการปฏิบัตริาชการ 
โดย  

นายสนิท แย้มเกษร 
ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รายวิชาที่ 1 และ 2 
1. การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง 

2. การพัฒนาและเสรมิสร้าง 
ความเข้มแข็งในการบรหิารจดัการ 

ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
โดย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์  

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. 

การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 
โดย 

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย 
ผอ.สศศ. 

สะท้อนบทเรียนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

(วิทยากรประจำกลุ่ม) 

พ. 3 พ.ย. 64 
กิจกรรม 

Morning talk  
& Sum up 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาที่ 3 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

โดย ดร.อาทิตยา ปญัญา  
ผอ.ศูนย์ HCEC และคณะ 

(ต่อ)  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาที่ 3 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

โดย ดร.อาทิตยา ปญัญา  
ผอ.ศูนย์ HCEC และคณะ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
รายวิชาที่ 1 การพัฒนาตนเอง 
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้

ในศตวรรษที่ 21 
โดย ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา 

รองเลขาธิการ กพฐ. 

สุนทรียสนทนา (จิตศึกษา) 
โดย 

ดร.วรกญัญาพไิล แกระหัน 
รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร 

 

พฤ. 4 พ.ย. 64 
กิจกรรม 

Morning talk  
& Sum up 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รายวิชาที่ 3 
คุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษา 

ที่พึงประสงค ์
โดย ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา 

ผช.เลขาธิการ กพฐ. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
รายวิชาที่ 3 คุณลักษณะของผู้บรหิารการศึกษา 

ที่พึงประสงค์ (ต่อ)  
โดย นายวลัลพ สงวนนาม 

รองเลขาธิการ กพฐ. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
รายวิชาที่ 4 

ดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
โดย ดร.สุวิทย์ บึงบัว 

ผชช. สทร. 

การใช้ PADLET 
APPLICATION 

เพื่อการบริหารการศึกษา 
โดย ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข 

รอง ผอ.สพม.สุโขทัย 

 
ศ. 5 พ.ย. 64 

 
กิจกรรม 

Morning talk  
& Sum up 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รายวิชาที่ 2 
กฎหมายและการบริหารงานบุคคล 

สำหรับผู้บรหิารการศึกษา 
โดย ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก 

ทปษ.พิเศษ สพฐ. 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รายวิชาที่ 4 
ดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศร ี
ผอ.สทร / รก. ทปษ. สพฐ. 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  

รายวิชาที่ 2 
การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 

ในการจัดการศึกษา 
โดย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ 

ที่ปรึกษา สพฐ. 
 

WRAP UP 
ถอดบทเรียน  

(วิทยากรประจำกลุ่ม) 
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ข้อมูล ณ วันที ่26 ตุลาคม 2564 (กวพ.สพร.) 

วันที่ 08.00 - 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 - 17.00 น. 18.00 – 20.00 น. 20.00 - 21.00 น. 

ส. 6 พ.ย. 64 
กิจกรรม 

Morning talk  
& Sum up 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รายวิชาที่ 3 
การจัดการศึกษาตามโครงการ

พระราชดำร ิ
โดย ดร.สมเกียรติ ชอบผล 
อดีตรองเลขาธิการ กพฐ. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเป็นผู้นำทางวิชาการ  
รายวิชาที่ 1 ผู้นำและการสร้าง 

ผู้นำทางวิชาการสู่โลกอนาคต (ต่อ) 
โดย ดร.รตันา แสงบัวเผื่อน 

ผอ.สวก. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
เสรมิประสบการณ์ รายวิชาที่ 1 

การเงินการคลังและพสัด ุ
โดย ดร.พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรต ิ

ผอ.สคส. และคณะ 

สุนทรียสนทนา 
(การฟังอย่างมีวิจารณญาณ) 

ดร.สังคม จันทร์วิเศษ 
ผอ. กวพ. สพร. 

อา. 7 พ.ย. 64 
กิจกรรม 

Morning talk  
& Sum up 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รายวิชาที่ 1 
กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารการจัดการศึกษา 
โดย รศ.ดร.ประวติ เอราวรรณ ์
เลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะ 

(ต่อ) หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 รายวิชาที่ 1 
กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารการจัดการศึกษา 
โดย รศ.ดร.ประวติ เอราวรรณ ์
เลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะ 

(ต่อ) หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6  
รายวิชาที่ 2 

กฎหมายและการบริหาร 
งานบุคคลสำหรับผู้บริหาร
การศึกษาวิทยฐานะกับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โดย รศ.ดร.ประวติ เอราวรรณ ์
เลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะ 

 
 

PLC วิถีของนักบริหาร 
(วิทยากรประจำกลุ่ม) 

 

จ. 8 พ.ย. 64 
กิจกรรม 

Morning talk  
& Sum up 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รายวิชาที่ 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กับการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

โดย ดร.บุญเลิศ ค่อนสอาด 
ทปษ. สพฐ. 

การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ และการใช้ภาษาไทย  
ผ่านกระบวนการทำ Project Based  

ตามบันทึกข้อตกลง (MOU)  
และเตรียมการบรรจุแต่งตั้ง 

โดย ดร.อนันต์ พันนึก 
ผอ.สพร. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รายวิชาที่ 2 
การขับเคลื่อนและการยกระดับ 

คุณภาพการศึกษา 
โดย 

ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง 
ผอ.สนก. 

PLC วิถีของนักบริหาร 
(วิทยากรประจำกลุ่ม) 

อ. 9 พ.ย. 64 
กิจกรรม 

Morning talk  
& Sum up 

 
 

อนาคตภาพการบริหาร 
จัดการมัธยมศึกษา 

โดย 
นายไพฑูรย์ จารสุาร  

ผอ.สมป. 
 
 

13.00 - 15.00 น. 
การบริการจัดการ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน สพฐ. 
โดย  

นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธ ์
ผอ.ฉก.ชน. 

15.00 - 20.00 น. 
การพัฒนาสุขภาพจิต 

และเทคนิคการเสริมสร้างสมรรถนะ 
ทางร่างกาย 

โดย วิทยากรประจำกลุ่ม 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
(วิทยากรประจำกลุ่ม)  

 

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/70358
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/70358
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ข้อมูล ณ วันที ่26 ตุลาคม 2564 (กวพ.สพร.) 

วันที่ 08.00 - 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 - 17.00 น. 18.00 – 20.00 น. 20.00 - 21.00 น. 

พ. 10 พ.ย. 64 
กิจกรรม 

Morning talk  
& WRAP UP 

09.00 – 10.00 น. 10.00 – 12.00 น. 

เสรมิประสบการณ/์บูรณาการ 
สรุปองค์ความรู ้

หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 1-6 
นำเสนอผลงาน (Showcase)  

ประมวลผลการพัฒนาระยะที่ 1 
โดย วิทยากรประจำกลุ่ม 

เตรียมการ 
เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 2 
11 - 25 พฤศจิกายน 2564 

 
ทดสอบหลัง 
การพัฒนา 
(Post-Test) 

เสริมประสบการณ์  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ถอดบทเรียนกรณีศึกษา 
(Case Study) 

โดย  
ดร.สุเนตร ขวัญดำ  

รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ 
และ  

ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข 
รอง ผอ.สพม.สุโขทัย 

 

 
หมายเหตุ  1. รับประทานอาหารเช้า เวลา 06.30 – 07.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. และรับประทานอาหารเย็น เวลา 17.00 – 18.00 น. 
   2. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.  

  3. 07.30–08.00 น.รายงานตัว/ลงทะเบยีนประจำวัน ผ่านระบบ QR Code 
   4. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จดัเตรียมคอมพิวเตอร์พกพา พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์สื่อสารอืน่ๆ สำหรับใช้ในการพัฒนาฯ  
   5. การเสริมสรา้งสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ผู้นำทางวิชาการ 2) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์   
3) บุคคลแห่งการเรยีนรู้ 4) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา 5) พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 6) กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการศึกษา 
   6. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตลอดการพัฒนาฯ ทั้ง 3 ระยะ 
   7. กำหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 


