
 
 

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 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (5 วัน) 
 

วันที ่ 08.00 – 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 - 17.00 น. 18.00 - 21.00 น. 

จ. 29 พ.ย. 64  - ประชุมเตรียมความพร้อมให้กบัคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากรประจำกลุ่ม 
- ผู้เข้ารับการพัฒนาเข้าจัดนิทรรศการสำหรับการนำเสนอผลงาน 

อ. 30 พ.ย. 64 

 
 
 

กิจกรรม 
Morning talk 
(DISC Model) 

 
 

ประเมินการจดันิทรรศการและนำเสนอผลงาน
ภาพรวมที่ไปศึกษาดูงาน  
โดยวิทยากรประจำกลุ่ม 

ประเมินการจดันิทรรศการและนำเสนอผลงาน 
ภาพรวมที่ไปศึกษาดูงาน 
โดยวิทยากรประจำกลุ่ม 

พ. 1 ธ.ค. 64 
กิจกรรม 

Morning talk 
(World Cafe’) 

การศึกษารายกรณี  
(Case Study / Project base) 

โดย ที่ปรึกษา สพฐ./ผู้เช่ียวชาญ สพฐ./ 
 วิทยากรประจำกลุ่ม 

 

การศึกษารายกรณี  
(Case Study / Project base) (ต่อ) 
โดย ที่ปรึกษา สพฐ./ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ./ 

 วิทยากรประจำกลุ่ม 

การศึกษารายกรณี  
(Case Study / Project base) (ต่อ) 
โดย ที่ปรึกษา สพฐ./ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ./ 

 วิทยากรประจำกลุ่ม 

พฤ. 2 ธ.ค. 64 

กิจกรรม 
Morning talk 
(Journey Line  
& Deep listening) 

การวิเคราะห์/สังเคราะห์ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ (รายบุคคล) 
รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม 

โดย วิทยากรประจำกลุ่ม 

การวิเคราะห์/สังเคราะห์ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ (รายบุคคล) 

รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม  (ต่อ) 
โดย วิทยากรประจำกลุ่ม 

เสริมประสบการณ์บริหารจัดการ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

โดยวิทยากรประจำกลุ่ม 



 
 

วันที ่ 08.00 – 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 - 17.00 น. 18.00 - 21.00 น. 

ศ. 3 ธ.ค. 64 
กิจกรรม 

Morning talk 
(Conversation Map) 

การจัดทำแผนกลยุทธ์จากปัญหา 
เพื่อแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม 
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
และวิทยากรประจำกลุ่ม 

การจัดทำแผนกลยุทธ์จากปัญหา 
เพื่อแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
และวิทยากรประจำกลุ่ม 

นำเสนอแผนกลยุทธ์ท่ีได้รับการคัดเลือก 
ท่ีเป็น Best Practice  

(กลุ่ม สพป. และ สพม.) 
โดยวิทยากรประจำกลุ่ม 

ส. 4 ธ.ค. 64 

8.00 – 10.00 น. 
สรุปองค์ความรู้ (AAR/Reflection) 

สรุปการประเมินผลการพัฒนา ประเมินผล
โครงการ ซักถามปัญหา  

(ทดสอบหลังสิ้นสุดการพัฒนา) 
โดย  

โดยวิทยากรประจำกลุ่ม 
และ คณะกรรมการวัดและประเมินผล 

10.00 – 12.00 น. 
อภิปรายการบรรจุแต่งตั้ง

และ 
การประเมินสัมฤทธิผล 

โดย ผอ.สพร. 
 และคณะ กบ.2 สพร. 

13.00 – 14.30 น.  
พิธีปิดและมอบวุฒิบตัร   

โดย …………………………………….. 
 

 
 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 พร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณส์ื่อสารอื่นๆ สำหรับใช้ในการพัฒนาฯ  
    5. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
    6. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 


