กาหนดการประชุมปฏิบัติการ (กลุ่มผู้บริหาร)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปี 2561
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 16 มิถุนายน 2561
08.00 – 08.30 08.30 – 09.00
ลงทะเบียน
ชี้แจง
รายงานตัว
รายละเอียดการ
รับเอกสาร
อบรม
(สพม. 39)

09.00 – 10.10
พิธีเปิด
บรรยายพิเศษ
แนวทางการ
ดาเนินงาน
โรงเรียน
มาตรฐานสากล
โดย เลขา กพฐ./
ผู้แทน

วันที่ 17 มิถุนายน 2561
09.00 – 10.10
หมวด 2 กลยุทธ์
+ ผลลัพธ์
(นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว
นายสุรพล พิมสอน
นางธิชาพร ยอดกัณหา)

10.20 – 11.00
กรอบแนวคิดการ
บริหารจัดการตาม
เกณฑ์ OBECQA

11.00 – 12.00
เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดผู้เรียนใน
โรงเรียน
มาตรฐานสากล

(นายมนต์ชัย ปาณธูป
นายชัยวัฒน์ ใจภักดี (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
และ ผอ.สพม.38-42) นางธิชาพร ยอดกัณหา

13.00 – 14.20
โครงร่างองค์กร
(นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์
นายชัยวัฒน์ ใจภักดี
นางสคราญจิต ศริญญามาศ)

14.30 – 16.30
หมวด 1 การนาองค์กร
+ ผลลัพธ์

18.00 – 19.30
ฝึกปฏิบัติการโครงร่าง
องค์กร(ต่อ)

(นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์
นายสง่า มีอินถา
นางมันฑนี อยู่เย็น)

นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต)

10.20 – 12.00
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้
หมวด 6 การปฏิบัติการ
+ ผลลัพธ์
(นางอรชร จันทร์ผ่อง
นางสุพิชญา เหล็กแดง
นางมันฑนี อยู่เย็น)

13.00 – 14.20
หมวด 3 นักเรียนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
+ ผลลัพธ์
(นายสุรพล พิมสอน
นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว
นางภัคจิรา กิตติสิริบณ
ั ฑิต)

14.30 – 15.30
หมวด 5 บุคลากร
+ ผลลัพธ์
(นางศรินทิพย์ งามนิล
นางจันทนา สอนกองแดง
นางสมพิศ สะบายแท้)

15.30 – 16.30
สรุปภาพรวม
วางแผนการขับเคลื่อน
ระดับเขตพื้นที่
(นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์
และ สพม. 38 - 42)
(ผู้บริหารและครู)

หมายเหตุ 1. ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้อง download เอกสารแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลและเอกสารเกณฑ์ OBECQA (ยกเว้นชุด power point ของส่วนกลาง) แล้วศึกษา
เอกสารมาก่อนเพือ่ ความเข้าใจ การอบรมมีข้อจากัดเรื่องเวลา
2. วันแรกตั้งแต่เวลา 13.00 น ให้แยกกลุ่มระหว่าง กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูผู้สอน และกลับมาประชุมร่วมกันอีกครั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่ในวันสุดท้ายในเวลา 15.30 น.

กาหนดการประชุมปฏิบัติการ (กลุ่มครูผู้สอน)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปี 2561
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 16 มิถุนายน 2561
08.00 – 08.30 08.30 – 09.00
ลงทะเบียน
ชี้แจง
รายงานตัว
รายละเอียดการ
รับเอกสาร
อบรม
(สพม. 39)

09.00 – 10.10
พิธีเปิด
บรรยายพิเศษ
แนวทางการ
ดาเนินงาน
โรงเรียน
มาตรฐานสากล
โดย เลขา กพฐ./
ผู้แทน

10.20 – 11.00
กรอบแนวคิดการ
บริหารจัดการตาม
เกณฑ์ OBECQA

11.00 – 12.00
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ผู้เรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล

(นายมนต์ชัย ปาณธูป (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
นายชัยวัฒน์ ใจภักดี นางธิชาพร ยอดกัณหา
และ ผอ.สพม.38-42) นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต)

13.00 – 14.20
แนวทางการจัดการเรียน
การสอนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
(IS)

14.30 – 16.30
แนวทางการวัดและ
ประเมินผล IS

18.00 – 19.30
ฝึกปฏิบัติการ IS

15.30 – 16.30
สรุป
วางแผนการขับเคลื่อน
ระดับเขตพื้นที่
(นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์
และ สพม. 38 - 42)
(ผู้บริหารและครู)

วันที่ 17 มิถุนายน 2561
09.00 – 10.10

10.20 – 12.00

13.00 – 14.20

14.30 – 15.30

ฝึกปฏิบัติการ IS

ฝึกปฏิบัติการ IS

ฝึกปฏิบัติการ IS

ฝึกปฏิบัติการ IS

หมายเหตุ 1. ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้อง download เอกสารแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลและเอกสารเกณฑ์ OBECQA (ยกเว้นชุด power point ของส่วนกลาง) แล้วศึกษา
เอกสารมาก่อนเพือ่ ความเข้าใจ การอบรมมีข้อจากัดเรื่องเวลา
2. วันแรกตั้งแต่เวลา 13.00 น ให้แยกกลุ่มระหว่าง กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูผู้สอน และกลับมาประชุมร่วมกันอีกครั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่ในวันสุดท้ายในเวลา 15.30 น.

รายชื่อวิทยากรสาหรับการจัดประชุม ของ สพม 38 – 42
เรื่อง
วิทยากร
แนวทางการดาเนินงานโครงการโรงเรียน เลขา กพฐ./ผู้แทน
มาตรฐานสากล
กรอบแนวคิดการบริหารจัดการตามเกณฑ์ ผอ.มนต์ชัย ปาณธูป
OBECQA และการนาไปปฏิบัติ
นายชัยวัฒน์ ใจภักดี
และคณะ ผอ.สพม 38-42
เป้าหมายและตัวชี้วัดผู้เรียนในโรงเรียน
นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
มาตรฐานสากล
นางธิชาพร ยอดกัณหา
นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต
-การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ส่วนกลาง
มาตรฐานสากล (IS)
โครงร่างองค์กร
นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์
นายชัยวัฒน์ ใจภักดี
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
หมวด 1
นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์
การนาองค์กร / ผลลัพธ์ /
นายสง่า มีอินถา
การเขียนรายงาน
นางมันฑนี อยู่เย็น

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

ผอ.สพม. เขต 36
ผอ.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ผอ.โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รอง ผอ.โรงเรียนนครสวรรค์
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา

081-0419157
085-2720850
089-5627206

ข้าราชการบานาญ
ผอ.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ผอ.โรงเรียนตากพิทยาคม
ข้าราชการบานาญ
ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

095-6984087

095-6984087

รายชื่อวิทยากรสาหรับการจัดประชุม ของ สพม 38 – 42 (ต่อ)
เรื่อง

วิทยากร
หมวด 2
นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว
กลยุทธ์ / ผลลัพธ์ / การเขียนรายงาน
นายสุรพล พิมสอน
นางธิชาพร ยอดกัณหา
หมวด 3
นายสุรพล พิมสอน
นักเรียนและผู้มีส่วนได้
นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว
ส่วนเสีย / ผลลัพธ์ / การเขียนรายงาน
นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต
หมวด 4
นางอรชร จันทร์ผ่อง
การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ / นางสุพิชญา เหล็กแดง
ผลลัพธ์ / การเขียนรายงาน
นางมันฑนี อยู่เย็น
หมวด 5
นางศรินทิพย์ งามนิล
บุคลากร/ผลลัพธ์/การเขียนรายงาน
นางจันทนา สอนกองแดง
นางสมพิศ สะบายแท้
หมวด 6
นางอรชร จันทร์ผ่อง
กระบวนการ/ผลลัพธ์/การเขียนรายงาน นางสุพิชญา เหล็กแดง
นางมันฑนี อยู่เย็น

ตาแหน่ง
ผอ.โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
รอง ผอ.โรงเรียนวัชรวิทยา
รอง ผอ.โรงเรียนนครสวรรค์
รอง ผอ.โรงเรียนวัชรวิทยา
ผอ.โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์
รอง ผอ.โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ครูโรงเรียนนครสวรรค์
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์
รอง ผอ.โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

โทรศัพท์
081-8868964
086-6745868
085-2720850
086-6745868
081-8868964
089-5627206
084-6202909
083-1622922
08139724213
085-7253158
089-8018488
084-6202909
083-1622922

