กําหนดการประชุมปฏิบัติการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มที่ 3 สพม.10-16 และ สพป.(ภาคใต้)
ระหว่างวันที่ 1-3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผูบ้ ริหาร
วัน/เวลา

08.30 – 12.00 น.

12.00-13.00 น

13.00 - 15.00 น.

15.00 - 16.30 น.

18.30-20.00น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ปฐมนิเทศ/
แนวทางการดําเนินงานในโครงการ
วันศุกร์
ศึกษา
รายงานตัว
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสาร
ที่ 1
ท่านนคร ตังคะพิภพ/
รับเอกสาร
วิ
ท
ยากรประจํ
ากลุ่ม
มิ.ย.61
ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ/
คุณขวัญชีวา วรรณพินทุ
08.30 -09.30 น. 09.30 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น. 12.00-13.00 น
13.00-14.15 น.
14.15-15.30 น. 15.30 -17.00 น. 17.30-18.30 น.
18.30-20.00 น.
หมวด 5
กรอบความคิดการ
หมวด 3
หมวด 6
เป้าหมายและตัวชี้วัดผู้เรียน
โครงร่างองค์กร/
วันเสาร์
บุคลากร และ
บริหารตามเกณฑ์
นักเรียน และ
การปฏิบัติการ
ในโรงเรียนโครงการโรงเรียน
หมวด 1 การนําองค์กร
พัก
ที่ 2
ผลลั
พ
ธ์
พิ
ธ
เ
ี
ปิ
ด
OBECQA
ผู
ม
้
ส
ี
ว
่
นได้
ส
ว
่
นเสี
ย
และ
และผลลั
พ
ธ์
มาตรฐานสากล
และผลลัพธ์
รับประทาน
มิ.ย.61
ดร.ทรงวิทย์ นิลเทียน อ.ภักดี
ดร.ทรงวิทย์ นิลเทียน ผอ.ธีระพันธ์ ธีรานันท์
ผลลัพธ์
ดร.ศิลปชัย ผลกล้า
อาหารเย็น
ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คําด้วง
รัชตวิภาสนันท์
ดร.สุดารัตน์ แก้วเก้า
08.30 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
13.00.-14.30 น
14.30- 16.30 น.
16.30-20.00 น.
เดินทางกลับ
วางแผนการนําเกณฑ์ฯไปบริหารและกําหนด สรุปแนวทางการปฏิบัติในโรงเรียน
หมวด 4 การวัดวิเคราะห์
หมวด 2
วันอาทิตย์
โดยสวัสดิภาพ
(ห้องประชุมใหญ่)
แนวทางคณะทํางานของโรงเรียน
และ จัดการความรู้
กลยุทธ์ และผลลัพธ์
ที่ 3
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
นายภักดี เหมทานนท์
และผลลัพธ์
ดร.นิพนธ์ เสือก้อน
มิ.ย.61
ดร.จารุวัลย์ สุทธิสานนท์
หมายเหตุ 1. หลักสูตรการประชุมอบรม ได้แก่ 1) แนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดผู้เรียนในโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากลและ 3)
กรอบความคิดการบริหารตามเกณฑ์ OBECQA 4) เกณฑ์บริหารรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA )
2. วันที่ 1 และวันที่ 3 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ผู้เข้าประชุมอบรมทุกคนรวมกันที่ห้องประชุมใหญ่
3. วันที่ 2 ตั้งแต่ 08.30 น.–09.30 น. พิธีเปิด,เวลา 09.30-10.30 น.ผู้เข้าประชุมทุกคนรวมกันที่ห้องประชุมใหญ่ และเวลา 18.30 น. ทุกคนรวมกันที่ห้องประชุมใหญ่
4. วันที่ 2 หลัง 10.30 น. ให้แยกกลุ่มประชุมเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้บริหารและ กลุ่มครูผู้สอน ณ ห้องประชุมที่กําหนดไว้
5. ตารางอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.)

กําหนดการประชุมปฏิบัติการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มที่ 3 สพม.10-16 และ สพป. (ภาคใต้)
ระหว่างวันที่ 1-3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มที่ 2 กลุ่มครูผู้สอน
วัน/เวลา

08.30 – 12.00 น.

12.00.-13.00 น

วันศุกร์
ที่ 1
มิ.ย.61

รายงานตัว
รับเอกสาร

พิธีเปิด

09.30 - 10.30 น.
กรอบความคิดการ
บริหารตามเกณฑ์
OBECQA
ดร.ทรงวิทย์ นิลเทียน

10.30 - 12.00 น.

แนวทางการจัด
การเรียนการสอน IS/
การวัดและประเมินผล IS
ดร.ธัญญา เรืองแก้ว

ดร.ชยพร กระต่ายทอง
08.30 - 10.30 น.

10.30 - 12.00 น.

12.00.-13.00 น

พักรับประทานอาหารกลางวัน

08.30 -09.30 น.

วันเสาร์
ที่ 2
มิ.ย.61

13.00 - 15.00 น.

13.00-14.30 น.

ฝึกปฏิบัติ IS1
ดร.ชยพร กระต่ายทอง
13.00.-14.30 น

15.00 - 16.30 น.
ปฐมนิเทศ/
แนวทางการดําเนินงานในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ท่านนคร ตังคะพิภพ/
ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ /
คุณขวัญชีวา วรรณพินทุ
14.30-17.00 น. 17.30-18.30 น.

18.30-20.00น.
ศึกษา
เอกสาร
วิทยากรประจํากลุ่ม

18.30-20.00 น.
เป้าหมายและตัวชี้วัดผู้เรียน
พัก
ในโรงเรียนโครงการโรงเรียน
ฝึกปฏิบัติ IS2
รับประทาน
มาตรฐานสากล
ดร.ชยพร กระต่ายทอง
อาหารเย็น
ดร.ศิลปชัย ผลกล้า
ดร.สุดารัตน์ แก้วเก้า

14.30- 16.30 น.
ฝึกปฏิบัติ IS3
วางแผนแนวทางการบริหาร IS สรุปแนวทางการปฏิบัติในโรงเรียน
ฝึกปฏิบัติการ
วันอาทิตย์
ดร.ชยพร กระต่ายทอง
ผอ.สิทธิชัย เลนุกูล
(ห้องประชุมใหญ่)
ประเมินผลงาน IS
ที่ 3
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผอ.ณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ดร.ชยพร กระต่ายทอง
มิ.ย.61
หมายเหตุ 1. หลักสูตรการประชุมอบรม ได้แก่ 1) แนวทางการดําเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดผู้เรียนในโรงเรียนโครงการ
มาตรฐานสากล และ 3) แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS1-IS3)
2. วันที่ 1 และวันที่ 3 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ผู้เข้าประชุมอบรมทุกคนรวมกันที่ห้องประชุมใหญ่
3. วันที่ 2 ตั้งแต่ 08.30 น.–09.30 น. พิธีเปิด 09.30-10.30 น. ผู้เข้าประชุมทุกคนรวมกันที่ห้องประชุมใหญ่ และเวลา 18.30 น. ทุกคนรวมกันที่ห้องประชุมใหญ่
4. วันที่ 2 หลัง 10.30 น. ให้แยกกลุ่มประชุมเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้บริหารและ กลุ่มครูผู้สอน ณ ห้องประชุมที่กําหนดไว้
5. ตารางอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.)

16.30-20.00 น.
เดินทางกลับ
โดยสวัสดิภาพ

