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สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 



ค าน า 

  คู่มือ เล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาใน
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards 
Becoming Reginal and Global Citizen : CBSEL) รุ่นที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ใน
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 หลักสูตรดังกล่าว มีการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน
ประเทศได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและต้นสังกัด ในต่างประเทศได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านมหาวิทยาลัยซี
หนานและงบประมาณส่วนตัวของผู้เข้ารับการพัฒนา ซึ่งผู้ที่สนใจและต้องการสมัคร จะต้องผ่าน
การพิจารณาคุณสมบัติตามที่ก าหนดและผ่านการคัดกรอง รับรองจากผู้ที่เกี่ยวข้องและประกาศ
รายชื่อจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ 

  คณะผู้บริหารหลักสูตรหวังว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานและ
สร้างความเข้าในร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับและผู้ส าเร็จการฝึกอบรมในรุ่น 1 และ รุ่นที่ 2 ที่ให้ค าแนะน า การจัดท า
คู่มือดังกล่าวนี้ส าเร็จ ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นอย่างดี 
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หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเปน็ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and 

Global Citizen: CBSEL) 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันกระแสแห่งโลกาภิวัฒน์ ยังคงมีผลต่อความเปล่ียนแปลง (Change) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในมิติ
ต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เป็นต้นท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
โลก โดยมีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวเร่งให้เกิดความเปล่ียนแปลงดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบอย่าง
ชัดเจนต่อประเทศไทยท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้นเพื่อท่ีจะเผชิญกับภาวะวิกฤติและความเส่ียงท่ีเกิดจากความ
เปล่ียนแปลง ประเทศไทยจึงได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy 
Philosophy) มาเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ทิศทางการ
บริหารจัดการประเทศไทยต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559) จะอยู่
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ คือ "3 ห่วง 2 เงื่อนไข" ประกอบด้วย
หลักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันบนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม ซึ่งปรัชญานี้เป็นท่ียอมรับอย่างสูงไม่
เฉพาะจากทุกภาคส่วนในประเทศ แต่รวมถึงองค์การสหประชาชาติด้วย ความว่าเป็นปรัชญาท่ีมีประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยและนานาประเทศ อีกท้ังสหประชาชาติสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน การรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวประเทศไทยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมเพื่อเช่ือมโยงด้าน
กายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก จากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
เดินทางไปร่วมการประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษาไทย-บูรไน ดารุสซาลาม ครั้งท่ี 2 (Thailand-Brunei 
Joint Working Group Meeting on Education)  ระหว่างวันท่ี 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ประเทศบูรไน 
ดารุสซาลาม โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และมี ผู้แทนหน่วยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม ซึ่งฝ่ายไทยมีการเสนอโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเชิญผู้เช่ียวชาญของบูรไนมาให้ค าปรึกษาและฝึกอบรม ท้ังนี้ สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรมและพัฒนาผู้น าและผู้บริหารการศึกษามีประสบการณ์การจัดฝึกอบรม ในหลักสูตรระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค ดังนั้น 1) เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินการได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และ 2) 
เพื่อบูรณาการศักยภาพและความช านาญเฉพาะด้านการฝึกอบรมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้น า
ทางการศึกษาในภูมิภาค ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 ได้มีการด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
จ านวน 2 รุ่น ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยร่วมมือกับหน่วยงานคู่เจรจา คือ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest 
University : SWU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาสมรรถนะและแลกเปล่ียนความเป็นผู้น าทาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ท้ังนี้ ได้มีการพัฒนาผู้บริหารสถานและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 66 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และด าเนินการ
พัฒนาไปแล้ว ในระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 และ ในระหว่างวันท่ี 8 ตุลาคม – 6 
พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University : SWU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน โดยได้รับการสนับสนุน
ทุนการอบรมจากนายกเทศมนตรีฉงช่ิง และในปีงบประมาณ 2562 นี้นั้น กระทรวงศึกษาธิการ ยังคงได้รับการ
สนับสนุนทุนจากนครฉงช่ิง ตามนโยบาย “Silk Road Project 2019” 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมท่ีจะสนับสนุน ส่งเสริมและผลักดัน  
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุคลท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้ก้าวทันความเปล่ียนแปลงอันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงจัดท าหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards 
becoming Regional and Global Citizen :CBSEL) และมีการปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องมาเป็นล าดับ 

2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 งานความสัมพันธ์ต่างประเทศ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. ปรัชญาและแนวคิด 

 หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global 
Citizen (CBSEL) มุ่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะท้ังด้านความรู้ และทักษะความเป็นผู้น าท่ีพร้อม
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้การพัฒนาท่ีหลากหลายจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในกลุ่มผู้น าทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

4. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 

 4.1 เพื่อเสริมสร้างความเช่ียวชาญในวิชาชีพภาวะผู้น าทางการศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
4.2 เพื่อเปิดโลกทัศน์ แลกเปล่ียนประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาในมิติต่าง ๆ 
4.3 เพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงความสามารถในการส่ือสารระหว่างสองวัฒนธรรม 
4.4 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 



5. โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional 
and Global Citizen :CBSEL) ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้  

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (จ านวน 6 ช่ัวโมง) แนวโน้มและทิศทางการบริหารจัดการศึกษาไทย
ในท่ามกลางกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิก 

2.  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (จ านวน 6 ช่ัวโมง) 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 

3. หน่วยการเรียนท่ี 3 (จ านวน 6 ช่ัวโมง) 
กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การสร้างภาวะผู้น าทางการศึกษา 

4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (จ านวน 30 ช่ัวโมง)  
ทักษะทางภาษาส าหรับผู้น าทางการศึกษา 

5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 (จ านวน 12 ช่ัวโมง) 
รู้เขา รู้เรา เตรียมความพร้อมสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

6. กระบวนการพัฒนาและกิจกรรม 

 6.1 กิจกรรมก่อนการพัฒนา 
6.1.1 การศึกษาด้วยตนเองในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยศึกษาค้นคว้าจากส่ือและแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ส่ือเทคโนโลยี เว็บไซต์ต่าง ๆ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนา  
6.2 กิจกรรมระหว่างการพัฒนา 

6.2.1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา วิทยากร 
  6.2.2 การบรรยายประกอบการท ากิจกรรมต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติ 
  6.2.3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการน าเสนอผลงาน 
  6.2.4 การเรียนรู้จากกรณีศึกษา บุคคลตัวอย่าง ฯลฯ 
  6.2.5 กิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้ และ การศึกษาดูงาน 
  6.2.6 การประเมินและการทดสอบ 
 6.3 กิจกรรมหลังการพัฒนา  
  6.3.1 การติดตามผลการพัฒนา 

7. สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา 

 7.1 แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
7.2 ส่ือเทคโนโลยี เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิดีทัศน์ เว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น 



7.3 ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น แบบฝึก แบบตรวจสอบรายการ แบบทดสอบ เอกสารประกอบการพัฒนาและ
คู่มือต่าง ๆ เป็นต้น 
 7.4 กรณีตัวอย่างและกรณีศึกษา 

8. ระยะเวลาในการพัฒนา 

 ระยะเวลา จ านวน 7 วัน 

9. รูปแบบการพัฒนา 

 9.1 การศึกษาด้วยตนเอง  
 9.2 การบรรยาย 
 9.3 การอภิปราย 
 9.4 การแบ่งกลุ่ม 
 9.5 การฝึกปฏิบัติ 
 9.6 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 9.7 การพัฒนาท่ีแหล่งศึกษาดูงาน 
 9.8 การพบกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

10. การประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา 

 10.1 ประเด็นการประเมิน 
10.1.1 การปฏิบัติงานกลุ่ม 
10.1.2 การปฏิบัติงานตามใบงานท่ีก าหนด 

  10.1.3 การจัดท าแผนพัฒนา 
10.1.4 เวลาท่ีเข้ารับการพัฒนา 

10.2 วิธีการประเมิน 
10.2.1 การสังเกตจากการปฏิบัติงานกลุ่ม 
10.2.2 การตรวจผลงาน 
10.2.3 การปฏิบัติงานตามใบงานท่ีก าหนด 
10.2.4 ตรวจสอบเวลาท่ีเข้ารับการพัฒนา 

10.3 เคร่ืองมือการประเมิน 
10.3.1 แบบสังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม 
10.3.2 แบบประเมินการปฏิบัติงานตามใบงานท่ีก าหนด 

10.4 เกณฑ์การประเมิน 
10.4.1 มีส่วนร่วมในปฏิบัติงานกลุ่มอยู่ในระดับดี 
10.4.2 ส่งงานครบตามกิจกรรมในใบงานท่ีก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
10.4.3 มีเวลาท่ีเข้าร่วมการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



 10.5 ผู้รับผิดชอบการประเมิน  
10.5.1 คณะวิทยากร 
10.5.2 ผู้บริหารโครงการ 

11. คุณสมบัติผู้เข้ารับการพัฒนา 

 11.1 เป็นบุคลากรท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดส่งเข้ารับการพัฒนา 
 11.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการพัฒนา สังกัด 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
  ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษา (สป.) 
  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

12. วิทยากร 

 วิทยากรท่ีให้การพัฒนา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 12.1 เป็นผู้ท่ีเข้าใจจุดประสงค์ในการพัฒนาตามหลักสูตร 
 12.2 เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ในทางวิชาการและทางวิชาชีพในศาสตร์นั้น ๆ 
 12.3 สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยถือว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความส าคัญท่ีสุด 

13. กรอบของหลักสูตร 



 



 

 



 

 

 



 



 

14. รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวโน้มและทิศทางการบริหารจัดการศึกษาไทยท่ามกลางกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิก    (จ านวน 6 ชั่วโมง) 
 

จุดประสงค์ เนื้อหาสาระการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. สามารถสรุปประเด็นส าคัญ 
   แนวโน้มและทิศทางการบริหารจัด 
  การศึกษาในอนาคต 
2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ 
   ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียท่ีมี 
   ผลกระทบต่อสถานศึกษาได้ถูกต้อง 
 

1. แนวโน้มและทิศทาง 
   การบริหารจัดการศึกษาไทย 
2. การขับเคล่ือนการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การศึกษา 

1. การบรรยาย 
2. การศึกษาค้นคว้า 
    ด้วยตนเอง 
3. ใบงานฝึกปฏิบัติ 

1. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เอกสารความรู้ 
3. Internet 
4. PowerPoint 

1. แบบสังเกต 
   การน าเสนอ 
   การแสดง พฤติกรรม 
2. ใบงานฝึกปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคประเทศไทย 4.0   (จ านวน 6 ชั่วโมง) 

จุดประสงค์ เนื้อหาสาระการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. สามารถอธิบายความท้าทายท่ีเป็น 
   พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ท้ังใน 
   ส่วนท่ีเป็นแรงกดดันภายนอกและ 
   แรงกดดันภายในประเทศ 
2. มีความรู้เรื่องทิศทางการ 
   เปล่ียนแปลงของโลกและ 
   สังคมไทยในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   และทักษะของประชากร 
   ในศตวรรษที่ 21 กับประเทศไทย 
   4.0 

เนื้อหาการพัฒนา ประกอบด้วย 
1. ทิศทางการเปล่ียนแปลงของโลก 
    และสังคมไทย 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
3. ทักษะของประชากรในศตวรรษ 
   ท่ี 21 กับ ประเทศไทย 4.0 
4. รัฐธรรมนูญ แผนการศึกษา 
   แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
5. การศึกษากับการเปล่ียนแปลง 
6. มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.  
   2561 
 

1. การบรรยาย 
2. การศึกษาค้นคว้า 
    ด้วยตนเอง 
3. ใบงานฝึกปฏิบัติ 

1. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เอกสารความรู้ 
3. Internet 
4. PowerPoint  

1. แบบสังเกต 
   การน าเสนอ 
   การแสดง พฤติกรรม 
2. ใบงานฝึกปฏิบัติ 

 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การสร้างภาวะผู้น าทางการศึกษา    (จ านวน 6 ชั่วโมง) 
 

จุดประสงค์ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผล 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1. สามารถสรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ 
   ทฤษฎีภาวะผู้น า แนวคิดเกี่ยวกับ 
   ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
2. สามารถอภิปรายให้ความเห็น 
   เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบริหาร 
   สถานศึกษา 

เนื้อหาการพัฒนา ประกอบด้วย 
1. ทฤษฎีภาวะผู้น า 
2. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 
   การศึกษา 
3. ผู้น าทางวิชาการด้านการศึกษา 
4. การบริหารสถานศึกษา 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การศึกษาค้นคว้า 
    ด้วยตนเอง 
4. ใบงานฝึกปฏิบัติ 

1. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เอกสารความรู้ 
3. Internet 
4. PowerPoint 

1. แบบสังเกต 
   การน าเสนอ 
   การแสดง พฤติกรรม 
2. ใบงานฝึกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะทางภาษาส าหรับผู้น าทางการศึกษา     (จ านวน 30 ชั่วโมง) 
 

จุดประสงค์ เนื้อหาสาระการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผล 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1. ตระหนักถึงความส าคัญของการฝึก 
   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
   เพื่อการส่ือสาร 
2. สามารถน าเสนอและแลกเปล่ียน 
   ความคิดเห็นและประสบการณ์ 
   โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
3. สามารถส่ือสารภาษาจีนพื้นฐาน 
   ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวันได้ 
 

เนื้อหาการพัฒนา ประกอบด้วย 
1. Self - introduction  
    (การแนะน าตนเอง) 
2. Introducing and Invitation of  
   Resource person   
   (การแนะน าและการเชิญวิทยากร) 
3. Thank you Resource person     
    (การกล่าวขอบคุณวิทยากร) 
4. News Report  
    (การรายงานข่าวประจ าวัน) 
5. PowerPoint Presentation  
   Technique  
    (การน าเสนอด้วยโปรแกรม  
    PowerPoint) 
6. Public Speaking Skills 
7. ภาษาจีนพื้นฐาน 
 

1. บรรยาย 
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การศึกษาค้นคว้า 
    ด้วยตนเอง 
4. สาธิต 
5. ฝึกทักษะ  
(สถานการณ์สมมุติ 
   และสถานการณ์
จริง) แบบเด่ียวและ
แบบกลุ่ม 
6. การน าเสนอหน้า
เวที 

1. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ใบความรู้และใบงาน 
2. PowerPoint Presentation  
    สถานศึกษา 
3. Mentor (พี่เล้ียง) 
4. Video Clip 

1. ประเมินผล 
    โดยการสังเกตการส่ือสาร 
    ในสถานการณ์สมมุติ 
    และสถานการณ์จริง 
2. ประเมินจากช้ินงาน 
3. การน าเสนอหน้าเวที 
3. การทดสอบทางภาษา 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้เขา รู้เรา เตรียมความพร้อมสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน    (จ านวน 15 ชั่วโมง) 
 

จุดประสงค์ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผล 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ส าคัญ 
2. สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทสากล 

สังคมและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
ได้แก่ 
1. มหานครฉงช่ิง  
   สาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. มหาวิทยาลัยซีหนาน 
3. ภาษา สังคม และวัฒนธรรมจีน 
4. สถานศึกษาผู้เข้ารับการพัฒนา 
5. การศึกษาในประเทศไทย 
 

1. บรรยาย 
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การศึกษาค้นคว้า 
    ด้วยตนเอง 
4. สาธิต 
5. ฝึกทักษะ 
   (สถานการณ์สมมุติ 
   และสถานการณ์ 
   จริง) แบบเด่ียวและ 
   แบบกลุ่ม 
6. น าเสนอผลงานกลุ่ม 
7. การน าเสนอหน้า 
   เวที 

1. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เอกสารความรู้ 
3. Internet 
4. Video Clip 

1. แบบสังเกต 
   การน าเสนอ 
   การแสดง พฤติกรรม 
2. ใบงานฝึกปฏิบัติ 

 

 
 
 



 

 



 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ ตารางการพัฒนาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  



 

 


