ตารางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 5 - 20 กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๑6 วัน
ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 6 - 12 กันยายน ๒๕๖๓
(ระยะเวลา ๗ วัน)
ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง ณ สถานศึกษาที่กำหนด
ระหว่าง วันที่ 13 - ๑7 กันยายน ๒๕๖๓
(ระยะเวลา 5 วัน)
ระยะที่ ๓ การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาศึกษาในสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ ๑8 - 20 กันยายน ๒๕๖๓
(ระยะเวลา 3 วัน)
ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน ๒๕๖๓ (ระยะเวลา ๗ วัน)
วันที/่ เวลา

๐๘.๐๐–
๐๙.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

12.0013.00

๑๓.๐๐ – ๑7.๐๐ น.
ประชุมผู้บริหารโครงการและวิทยากรพี่เลี้ยง

5
กันยายน
๒๕๖๓

๑.ชี้แจงความเป็นมาของการพัฒนาฯ
๒.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตามคำสั่ง
๓.รายละเอียดและภาระงานของแต่ละฝ่าย
๔.มอบหมายภาระงานเพื่อเตรียมแผนพัฒนาทั้ง ๓ ระยะ
๕.ชี้แจงแนวทางการการเรียนรู้สภาพจริง และแนวทางการ
ติดตามประเมินผล
๖.รายละเอียดการดำเนินการพัฒนาในระยะที่ ๓

การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์
โดย ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช
ผอ. สพป.ตรัง เขต ๑

๑๗.๐๐๑๘.๐๐

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียน
ผู้เข้าอบรม

ปฐมนิเทศ พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ
โดย นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
ผอ. สพป.ตรัง เขต.๑
ประธานบริหารโครงการ
- ชี้แจงแนวทางการวัดและประเมินผล
- ทดสอบก่อนการพัฒนา (Pre-test)
(๑๑.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น.)

โดย ฝ่ายวัดและประเมินผล
๐๕.๓๐- ๐๘.๐๐๐๖.๓๐น. ๐๙.๐๐ น.

๑๒.๐๐
๑๓.๐๐

7
กันยายน กิจกรรม
๒๕๖๓ พัฒนา
สุขภาพ

กิจกรรม
Morning
talk

วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการสู่ความสำเร็จ
โดย นางสุวณี อึ่งวรากร
ผอ.โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม.13

8
กิจกรรม
กันยายน พัฒนา
๒๕๖๓ สุขภาพ

กิจกรรม
Morning
talk

การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์
โดย นายประกอบ ทองคำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ –
๑๗.๐๐ น.

การพัฒนาอุดมการณ์และ
กระบวนทัศน์ของการเป็นรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

การพัฒนาวินัยใน
ตนเองมีคุณธรรม
จริยธรรมฯ
โดย วิทยากร
พี่เลี้ยง

โดย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี

ผอ.สพม.13

พระบรมราโชบายในหลวง
รัชกาลที่ 10
โดย นายระนิต ณ พัทลุง
รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1

การพัฒนาวินัยใน
ตนเองมีคุณธรรม
จริยธรรมฯ
โดย วิทยากร
พี่เลี้ยง

การบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี
โดย นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว
ผอ.โรงเรียนวัดวิหารเบิก
สพป.พัทลุง เขต 1

การพัฒนาวินัยใน
ตนเองมีคุณธรรม
จริยธรรมฯ
โดย วิทยากร
พี่เลี้ยง

๑๗.๐๐๑๘.๐๐

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
การขับเคลื่อนนโยบาย
ในสถานศึกษา
โดย นายประจักษ์ ช่างเรือ
ผอ.สพป.ตรัง เขต 2

รับประทานอาหารเย็น (๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

6
กันยายน
๒๕๖๓

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน (๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น.)

วัน/เวลา

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญฯ
โดย นางกรวิกา ฉินนานนท์
ศึกษานิเทศก์ สพม.13

การบริหารงานวิชาการ
โดย นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม

ผอ.โรงเรียนวัดควนสีนวล
นายพรชัย คำนวณศิลป์
ผอ.โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์
สพป.ตรัง เขต 1

10
กันยายน
๒๕๖๓

11
กันยายน
๒๕๖๓

กิจกรรม
พัฒนา
สุขภาพ

กิจกรรม
Morning
talk

การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
โดย นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผอ. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สพม.13

กิจกรรม
พัฒนา
สุขภาพ

กิจกรรม
Morning
talk

ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร
โดย นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐและคณะ
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
สพป.ตรัง เขต 1

กิจกรรม
พัฒนา
สุขภาพ

กิจกรรม
Morning
talk

การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับตำแหน่ง
โดย นางสาวอมราพร เชาวนาพันธุ์
ผอ.ร.ร.วังวิเศษ สพม.13
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
ผอ.ร.ร.หาดสำราญวิทยาคม
สพม.13

๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ –
๑๗.๐๐ น.

การพัฒนาบุคลิกภาพและ
สุนทรียภาพเหมาะสมกับรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โดย นายพงศักดิ์ จันทรเกษ
ผอ.โรงเรียนบ้านควนยวน
นางธิดา วนาสุวรรณวณิช
ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
สพป.ตรัง เขต 1

ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการ
ตัดสินใจ
โดย วิทยากร
พี่เลี้ยง

การพัฒนาทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy)
โดย นายเดชพล ชูสังข์
ผอ.โรงเรียนบ้านหินคอกควาย
สพป.ตรัง เขต 1 และคณะ

การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับตำแหน่ง
(ทดสอบปฏิบัต)ิ
โดย วิทยากร
พี่เลี้ยง

ผู้นำในการนิเทศภายใน
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและงานวิจัยฯ
โดย นายสมชาย มณีรัตน์
ผอ.โรงเรียนวัดร่มเมือง
สพป.พัทลุง เขต 1

ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการ
ตัดสินใจ
โดย วิทยากร
พี่เลี้ยง

๑๗.๐๐๑๘.๐๐

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
การบริหารงบประมาณ
โดย นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์
ผอ.โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
นายประมวล นานช้า
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไทร
สพป.ตรัง เขต 1

รับประทานอาหารเย็น (๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

9
กันยายน
๒๕๖๓

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐
๑๓.๐๐

รับประทานอาหารกลางวัน (๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น.)

วัน/เวลา

๐๕.๓๐- ๐๘.๐๐๐๖.๓๐น. ๐๙.๐๐ น.

การบริหารงานทั่วไป
โดย นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร
ผอ. โรงเรียนบ้านต้นปรง
สพป. ตรัง เขต 2

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)
โดย นายภิญโญ จินตนปัญญา
ผอ. โรงเรียนกันตังพิทยากร
สพม. 13

12
กันยายน
๒๕๖๓

กิจกรรม
กิจกรรม
Morning
พัฒนา
talk
สุขภาพ

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
การบริหารงานบุคคล
โดย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
ผอ.สพม.13
นางกันยา ใจสมุทร
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพม.13

๑๒.๐๐
๑๓.๐๐

หมายเหตุ ๑. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๒. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น และ ๑๔.๓๐ น.
๓. ตารางนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.
การพัฒนาทักษะความรู้
ภาษาอังกฤษ (English
Literacy)
โดย นางสาวผุสดี บ่นหา
ศูนย์ CEER Center ตรัง
และคณะ

๑๖.๐๐ –
๑๗.๐๐ น.

๑๗.๐๐๑๘.๐๐

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ผู้นำแห่งศรัทธาและ
ทักษะการตัดสินใจ
โดย วิทยากร
พี่เลี้ยง

รับประทานอาหารเย็น (๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

๐๘.๐๐-

รับประทานอาหารกลางวัน (๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น.)

๐๕.๓๐-

วัน/เวลา ๐๖.๓๐น. ๐๙.๐๐ น.

สรุปองค์ความรู้
โดย วิทยากรพี่เลี้ยง

ระยะที่ ๒ เรียนรู้สภาพจริง วันที่ 13 - ๑7 กันยายน ๒๕๖๓ (ระยะเวลา ๕ วัน)
วันที่
13 – 16
กันยายน ๒๕๖๓
17
กันยายน ๒๕๖๓

๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ศึกษาดูงานโรงเรียน / ชุมชน / แหล่งเรียนรู้

สรุปผลการศึกษาดูงานและจัดทำรายงานผลการศึกษาดูงาน

หมายเหตุ เรียนรู้สภาพจริง ณ โรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
1. โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1
2. โรงเรียนอนุบาลตรัง
สังกัด สพป.ตรัง เขต 1
3. โรงเรียนวัดควนวิเศษ
สังกัด สพป.ตรัง เขต 1
4. โรงเรียนสภาราชินี ตรัง สังกัด สพม. เขต 13
5. โรงเรียนห้วยยอด
สังกัด สพม. เขต 13
6. โรงเรียนกันตังพิทยากร สังกัด สพม. เขต 13
7. โรงเรียนพัทลุง
สังกัด สพม. เขต 12
8. โรงเรียนสตรีพัทลุง
สังกัด สพม. เขต 12

นำเสนอผลการศึกษาดูงาน

ระยะที่ ๓ การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑8 - 20 กันยายน ๒๕๖๓ (๓ วัน)
๐๘.๐๐๐๙.๐๐ น.

๑8 กันยายน
๒๕๖๓

๑9 กันยายน
๒๕๖๓

20 กันยายน
๒๕๖๓

ลงทะเบียน
ผู้เข้ารับการ
พัฒนา

๐๙.๐๐๑๐.๐๐ น.

ชี้แจงรูปแบบ
กิจกรรม
ระยะที่ ๓

๑๐.๐๐๑๒.๐๐ น.

นำเสนอภาพรวม
การไปเรียนรู้สภาพ
จริง

จัดทำแผนกลยุทธ์ จัดบอร์ดแสดงกระบวนการการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ นำเสนอ
โดย วิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม
๐๘.๐๐-๑๑.๓๐ น.

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.

นำเสนอแผนพัฒนา
การศึกษาเพื่อความเป็น
เลิศ
โดย ฝ่ายวัดและ
ประเมินผล

ทดสอบหลัง
การพัฒนา
(Post-test)
(๑๐.๓๐ น.-๑๑.๐๐ น.)

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

นำเสนอภาพรวมการไปเรียนรู้
สภาพจริง
โดย วิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

นำเสนอภาพรวมการไปเรียนรู้สภาพจริง
โดย วิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

จัดทำแผนกลยุทธ์ จัดบอร์ด
แสดงกระบวนการการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ นำเสนอ
โดย วิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม
๑๓.๐๐ –
๑๕.๐๐ –
๑๕.๐๐ น
๑๖.๐๐ น.
สรุปการ
ประเมินผลการ
พัฒนา
ประเมินผล
พิธีปิด
โครงการ
และ
ซักถามปัญหา มอบวุฒิบัตร
และชี้แจงการ
ประเมิน
สัมฤทธิผล

รับประทานอาหารกลางวัน (๑๗.๐๐ -–๑๘.๐๐ น.)

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน (๑๒.๐๐ -–๑๓.๐๐ น.)

วันที่

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ
โดย วิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

หมายเหตุ ๑. รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๖.๓๐-๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น และ ๑๔.๓๐ น.
๒. ตารางนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

