ตารางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
…………………………………………………………………………………….
ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.เขต 38 ระหว่างวันที่ 5 - 11 กันยายน 2563 จานวน 7 วัน
ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ณ โรงเรียน / แหล่งเรียนรู้ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2563 จานวน 5 วัน
ระยะที่ 3 จัดทาและนาเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา (strategy Formulation) ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.เขต 38
ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2563 จานวน 3 วัน
ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.เขต 38 ระหว่างวันที่ 5 – 11 กันยายน 2563 จานวน 7 วัน
05.30 - 06.30 น. 08.00 - 09.00 น.

วันที่ 1
5 ก.ย. 63

วันที่ 2 การพัฒนาสุขภาพ
6 ก.ย. 63
กายจิต

09.00 – 12.00 น.
09.00 -10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
ผู้เข้ารับการพัฒนา ทดสอบก่อนการพัฒนา
พิธีเปิด / ปฐมนิเทศ
รายงานตัว
โดย
และบรรยายพิเศษ
นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข
โดย ดร.พยอม วงษ์พูล
รองผู้อานวยการสานักงาน ผู้อานวยการสานักงานเขต
เขตพื้นที่การศึกษา
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สุโขทัย เขต 1
Reflection
กิจกรรมเสริม
ความรู้
และสะท้อน
คิดเสริม

วิสัยทัศน์และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
สู่ความสาเร็จ
โดย
ผอ.จารัส หาญกล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสาโรง

รับประทานอาหารกลางวัน (12.00 – 13.00 น.)

วันที่

13.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

การพัฒนาอุดมการณ์และ
กระบวนทัศน์ของการเป็น
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
โดย
ผอ.อานวย บูรณะไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีนคร

การพัฒนาวินัยในตนเอง
มีคุณธรรม จริยธรรม ฯ
โดย
วิทยากรพี่เลี้ยง

การพัฒนาบุคลิกภาพและ
สุนทรียภาพเหมาะสมกับ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
โดย
นางสาวจีรวรรณ สุรเสียง
รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

18.00 – 21.00 น.

การขับเคลื่อนนโยบาย
ในสถานศึกษา
โดย
ผอ.สาธิต มากมี
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร
(ไทยธัญญานุกลู )
การพัฒนาวินัยในตนเอง การพัฒนาทักษะการพูด
มีคุณธรรม จริยธรรม ฯ ที่ถูกต้องและเหมาะสม
โดย
กับตาแหน่ง
ผอ.ไพบูลย์ พวงเงิน
โดย
ผู้อานวยการโรงเรียนผอ.สาธิต มากมี
ไกรในวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก
อนุบาลศรีนคร
(ไทยธัญญานุกลู )

วันที่
วันที่ 3
7 ก.ย. 63

05.30 - 06.30 น.
การพัฒนาสุขภาพ
กายจิต

08.00 - 09.00 น.
Reflection
กิจกรรมเสริมความรู้
และสะท้อนคิดเสริม

09.00 – 12.00 น.
การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์
โดย
ผอ.มนตรี คงเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์

วันที่ 4
8 ก.ย. 63

การพัฒนาสุขภาพ
กายจิต

Reflection
กิจกรรมเสริมความรู้
และสะท้อนคิดเสริม

การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
โดย
ผอ.ปัญญา นิใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

วันที่ 5
9 ก.ย. 63

การพัฒนาสุขภาพ
กายจิต

Reflection
กิจกรรมเสริมความรู้
และสะท้อนคิดเสริม

ผู้นาในการบริหารจัดการหลักสูตร
โดย
ผอ.สมชาย ธรรมปรีชา
อดีต ผู้อานวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

รับประทานอาหารกลางวัน (12.00 – 13.00 น.)

หน้า 2
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.
การบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาวินัยในตนเอง
โดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม ฯ
โดย
โดย
นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข
วิทยากรพี่เลี้ยง
รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
พระบรมราโชบาย
ผู้นาแห่งศรัทธาและ
ในหลวงรัชกาลที่ 10
ทักษะการตัดสินใจ
โดย
โดย
นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข
วิทยากรพี่เลี้ยง
รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
การพัฒนาทักษะความเข้าใจ การพัฒนาทักษะการพูด
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ถูกต้องและเหมาะสม
(Digital Literacy)
กับตาแหน่ง
โดย
(ทดสอบปฏิบตั )ิ
นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข
รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

18.00 – 21.00 น.
การบริหารงานวิชาการ
โดย
ผอ.จารัส หาญกล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสาโรง

การบริหาร
งานงบประมาณ
โดย
สพป.สท.1

การบริหารงานทั่วไป
โดย
ผอ.นุสนธิ์ สวนใต้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน
(ประชาศึกษา)

วันที่
วันที่ 6
10 ก.ย. 63

วันที่ 7
11 ก.ย. 63

05.30 - 06.30 น.
การพัฒนาสุขภาพ
กายจิต

08.00 - 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
Reflection
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กิจกรรมเสริมความรู้
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ฯ
และสะท้อนคิดเสริม
โดย
ผอ.สุทน ทับจาก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

การพัฒนาสุขภาพ
กายจิต

Reflection
กิจกรรมเสริมความรู้
และสะท้อนคิดเสริม

การพัฒนาทักษะความรูภ้ าษาอังกฤษ
(English Literacy)
โดย
นายสิริชัย สร้อยเพชรเกษม
สพป.สท.1

รับประทานอาหารกลางวัน (12.00 – 13.00 น.)

หน้า 3

13.00 – 16.00 น.
ผู้นาในการนิเทศภายใน
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและงานวิจัย ฯ
โดย
ผอ.จารัส หาญกล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาล
ศรีสาโรง

16.00 – 17.00 น.
ผู้นาแห่งศรัทธาและ
ทักษะการตัดสินใจ
โดย
วิทยากรพี่เลี้ยง

18.00 – 21.00 น.
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
โดย
ผอ.สาธิต มากมี
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร
(ไทยธัญญานุกลู )

การบริหารงานบุคคล
โดย
ผอ.มนตรี คงเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์

การพัฒนาทักษะความรู้
ภาษาอังกฤษ (English
Literacy)
โดย

สรุปองค์ความรู้
โดย
วิทยากรพี่เลี้ยง

นายสิริชัย สร้อยเพชรเกษม

สพป.สท.1

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. และรับประทานอาหารเย็น เวลา 17.00 น. – 18.00 น.

หน้า 4
ตารางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
…………………………………………………………………………………….
ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.เขต 38 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2563 จานวน 5 วัน
วันที่
วันที่ 1
13 ก.ย. 63
วันที่ 2
14 ก.ย. 63
วันที่ 3
15 ก.ย. 63
วันที่ 4
16 ก.ย. 63
วันที่ 4
17 ก.ย. 63

08.00 -12.00 น.
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้จ่าก้อง
ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (ประถม)
ศึกษาดูงานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (มัธยม)
ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลศรีสาโรง (ประถม)
ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมดรุณี (มัธยม)
สรุปผลการศึกษาดูงาน
และจัดทารายงานผลการศึกษาดูงาน
นาเสนอผลการศึกษาดูงาน

13.00 – 17.00 น.
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (ประถม)
ศึกษาดูงานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (มัธยม)
ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลศรีสาโรง (ประถม)
ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมดรุณี (มัธยม)
สรุปผลการศึกษาดูงาน
และจัดทารายงานผลการศึกษาดูงาน
นาเสนอผลการศึกษาดูงาน

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. และรับประทานอาหารเย็น เวลา 17.00 น. – 18.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (12.00 – 13.00 น.)

หน้า 5
ตารางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
…………………………………………………………………………………….
ระยะที่ 3 จัดทาและนาเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา (strategy Formulation) ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.เขต 38
ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2563 จานวน 3 วัน
วันที่
05.30 – 06.30 น.
08.00 – 12.00 น.
13.00 – 17.00 น.
วันที่ 1 การพัฒนาสุขภาพ
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
18 ก.ย.
กายจิต
เพื่อความเป็นเลิศ
เพื่อความเป็นเลิศ (รายบุคคล)
63
โดย
โดย
ผอ.มนตรี คงเจริญ
วิทยากรพี่เลี้ยง
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
วันที่ 2 การพัฒนาสุขภาพ
การนาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การนาเสนอแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการคัดเลือก
19 ก.ย.
กายจิต
เพื่อความเป็นเลิศ และการจัดนิทรรศการ (รายบุคคล)
ที่เป็น Best Practice ของแต่ละกลุ่ม
63
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม
โดยวิทยากรพี่เลี้ยง
โดยวิทยากรพี่เลี้ยง
13.00 – 15.00 น.
16.00 – 17.00 น.
วันที่ 3 การพัฒนาสุขภาพ
สรุปองค์ความรู้
สรุปการประเมินผล พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร
20 ก.ย.
กายจิต
และการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.รร.
พัฒนาประเมินผล
โดย ดร.พยอม วงษ์พูล
63
(ทดสอบหลังสิ้นสุดการพัฒนา)
โครงการ ซักถามปัญหา ผู้อานวยการสานักงาน
โดย
และชี้แจงการประเมิน
เขตพื้นที่การศึกษา
สัมฤทธิผล
ประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. และรับประทานอาหารเย็น เวลา 17.00 น. – 18.00 น.

18.00 – 21.00 น.
การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ (รายบุคคล)
(ต่อ) โดย
วิทยากรพี่เลี้ยง
เสริมประสบการณ์บริหาร
จัดการในสถานศึกษา
โดย

