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ก 

ค ำน ำ 
  คู่มือ เล่มนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นเอกสำรประกอบกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในหลักสูตร
พัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ยั่งยืน เพ่ือควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Reginal and 
Global Citizen : CBSEL) รุ่นที่  3 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ในระหว่ำงวันที่  15 – 22 เดือน
สิงหำคม 2562 หลักสูตรดังกล่ำวมีกำรพัฒนำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยกำรพัฒนำ 
ในประเทศได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกกระทรวงศึกษำธิกำรและต้นสังกัด ส่วนกำรพัฒนำ 
ในต่ำงประเทศได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกนำยกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
ผ่ำนมหำวิทยำลัยซีหนำนและงบประมำณส่วนตัวของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ซึ่งผู้ที่สนใจและต้องกำร
สมัครจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดและผ่ำนกำรคัดกรอง รับรองจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง
และประกำศรำยชื่อจำกปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ทั้งนี้คู่มือฉบับนี้เน้นกำรพัฒนำในประเทศไทยเป็น
ส ำคัญ 

  คณะผู้บริหำรหลักสูตรหวังว่ำ คู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและสร้ำง
ควำมเข้ำในร่วมกันในทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรเป็นอย่ำงดี และขอขอบพระคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกระดับและผู้ส ำเร็จกำรพัฒนำในรุ่น 1 และ รุ่นที่ 2 รวมทั้งผู้บริหำรหลักสูตรที่ผ่ำนมำใน
รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ที่ได้จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติและสร้ำงหลักสูตรต้นแบบตลอดจนกำรให้
ค ำแนะน ำ กำรจัดท ำคู่มือดังกล่ำวนี้จนส ำเร็จ ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นอย่ำงดียิ่งขึ้นไป 
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หลักสูตร พัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ยั่งยืนเพ่ือควำมเป็นประชำคมอำเซียน
และประชำคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders 
towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันกระแสแห่งโลกำภิวัฒน์ ยังคงมีผลต่อควำมเปลี่ยนแปลง (Change) เกิดขึ้นอย่ำง
รวดเร็วในมิติต่ำง ๆ เช่น ด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เป็นต้นทั้งในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับโลก โดยมีนวัตกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นตัวเร่งให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว ได้ส่งผลกระทบอย่ำงชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้นเพ่ือที่จะเผชิญกับ
ภำวะวิกฤติและควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยจึงได้น้อมน ำเอำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy Philosophy) มำเป็นแนวทำงที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน โดยได้ระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรประเทศไทยตั้งแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559) จะอยู่ภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่
มีองค์ประกอบส ำคัญ 5 ประกำร คือ "3 ห่วง 2 เงื่อนไข" ประกอบด้วยหลักพอประมำณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข ควำมรู้ และคุณธรรม ซึ่งปรัชญำนี้เป็นที่ยอมรับอย่ำงสูงไม่เฉพำะจำกทุก 
ภำคส่วนในประเทศ แต่รวมถึงองค์กำรสหประชำชำติด้วย ควำมว่ำเป็นปรัชญำที่มีประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยและนำนำประเทศ อีกท้ังสหประชำชำติสนับสนุนให้ประเทศสมำชิกยึดเป็นแนวทำงสู่กำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ประเทศไทยจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมพร้อม 
เพ่ือเชื่อมโยงด้ำนกำยภำพท้ังโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับกำรยกระดับคุณภำพคน  
กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์  
ให้เป็นพลังขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย ควบคู่ไปกับกำรเพ่ิมบทบำทไทยในเวที
ประชำคมโลก จำกกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรเดินทำงไปร่วมกำรประ ชุมคณะท ำงำนร่วม 
ด้ำนกำรศึกษำไทย-บูรไน ดำรุสซำลำม ครั้งที่ 2 (Thailand-Brunei Joint Working Group Meeting 
on Education)  ระหว่ำงวันที่ 10 - 12 กุมภำพันธ์ 2558 ณ ประเทศบูรไน ดำรุสซำลำม โดยมี
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนไทย และมีผู้แทนหน่วยงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร
เข้ำร่วมประชุม ซึ่งฝ่ำยไทยมีกำรเสนอโครงกำรเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน โดยเชิญผู้เชี่ยวชำญของบูรไนมำให้ค ำปรึกษำและฝึกอบรม ทั้งนี้ สถำบันพัฒนำครู 
คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สคบศ.) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในฐำนะเป็น
หน่วยงำนฝึกอบรมและพัฒนำผู้น ำและผู้บริหำรกำรศึกษำ  มีประสบกำรณ์กำรจัดฝึกอบรม 
ในหลักสูตรระดับชำติและระดับภูมิภำค ดังนั้น 1) เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำนให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น และ 2) เพ่ือบูรณำกำรศักยภำพและควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนกำร
ฝึกอบรมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้น ำทำงกำรศึกษำในภูมิภำค ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2558 และ 2559 ได้มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำตำมหลักสูตร จ ำนวน 2 รุ่น ต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้
จัดท ำโครงกำรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ยั่งยืนเพ่ือควำมเป็นประชำคมอำเซียนและ

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
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ประชำคมโลก โดยร่วมมือทำงวิชำกำรกับ คือ มหำวิทยำลัยซีหนำน (Southwest University : SWU) 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน เพ่ือพัฒนำสมรรถนะและแลกเปลี่ยนควำมเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำในระดับ 
ที่สูงขึ้น โดยเฉพำะกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ได้มีกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 2 รุ่น จ ำนวน 66 คน ซึ่งได้รับกำรคัดเลือกจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
และด ำเนินกำรพัฒนำไปแล้ว ในระหว่ำงวันที่ 29 ตุลำคม – 27 พฤศจิกำยน 2560 และ ในระหว่ำง 
วันที่ 8 ตุลำคม ถึง 6 พฤศจิกำยน 2561 ณ มหำวิทยำลัยซีหนำน (Southwest University : SWU) 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน ในโครงกำรอบรมผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ณ มหำวิทยำลัยซีหนำน โดยได้รับกำรสนับสนุนทุนกำรอบรมจำกนำยกเทศมนตรีมหำนครฉงชิ่ง  
และในปีงบประมำณ 2562 นี้ กระทรวงศึกษำธิกำร ยังคงได้รับกำรสนับสนุนทุนจำกนครฉงชิ่ง  
ตำมนโยบำย “Silk Road Project 2019” 

สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และ
ผลักดันกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งเป็นบุคลที่มีควำมส ำคัญต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนเพ่ือให้ก้ำวทันควำมเปลี่ยนแปลงอันจะส่งผลให้กำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และเพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงจัดท ำหลักสูตร พัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำ 
ที่ยั่งยืนเพ่ือควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก (Capacity Building for Sustainable 
Education Leaders towards becoming Regional and Global Citizen :CBSEL) และมี ก ำ ร
ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับหน่วยงำนและผู้ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นล ำดับ 

2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 งำนควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3. ปรัชญำและแนวคิด 

 หลักสูตร พัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ยั่งยืนเพ่ือควำมเป็นประชำคมอำเซียนและ
ประชำคมโลก  (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming 
Regional and Global Citizen (CBSEL) มุ่งให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเพ่ิมพูนสมรรถนะทั้งด้ำนควำมรู้ 
และทักษะควำมเป็นผู้น ำที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้กำรพัฒนำที่หลำกหลำยจำก
วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มผู้น ำทำงกำรศึกษำทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

4. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถ 

 4.1 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพภำวะผู้น ำทำงกำรศึกษำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
4.2 เพ่ือเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรบริหำรสถำนศึกษำในมิติต่ำง ๆ 
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4.3 เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรระหว่ำง  
พหุวัฒนธรรม 

4.4 เพ่ือเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ทำงกำรศึกษำระหว่ำงประเทศไทยและสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

5. โครงสร้ำงหลักสูตร 

 โครงสร้ำงหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ยั่งยืนเพ่ือควำมเป็นประชำคม
อำเซียนและประชำคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards 
Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) ประกอบด้วย 5 หน่วยกำรเรียนรู้ 60 ชั่วโมง
ดังนี้  

1. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 จ ำนวน 6 ชั่วโมง  
      แนวโน้มและทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำไทยในท่ำมกลำงกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิก 

2.  หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 จ ำนวน 6 ชั่วโมง 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำยุคประเทศไทย 4.0 

3. หน่วยกำรเรียนที่ 3 จ ำนวน 6 ชั่วโมง 
กระบวนทัศน์และกลยุทธ์กำรสร้ำงภำวะผู้น ำทำงกำรศึกษำ 

4. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 จ ำนวน 30 ชั่วโมง  
ทักษะทำงภำษำส ำหรับผู้น ำทำงกำรศึกษำ 

5. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 จ ำนวน 12 ชั่วโมง 
รู้เขำ รู้เรำ เตรียมควำมพร้อมสู่สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

6. กระบวนกำรพัฒนำและกิจกรรม 

 6.1 กิจกรรมก่อนกำรพัฒนำ 
6.1.1 กำรศึกษำด้วยตนเองในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ โดยศึกษำค้นคว้ำจำกสื่อและ

แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น สื่อเทคโนโลยี เว็บไซต์ต่ำง ๆ เอกสำรและงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับกำรพัฒนำ 

6.2 กิจกรรมระหว่ำงกำรพัฒนำ 
6.2.1 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ วิทยำกร 

  6.2.2 กำรบรรยำยประกอบกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ และกำรฝึกปฏิบัติ 
  6.2.3 กำรวิเครำะห์ สังเครำะห ์และกำรน ำเสนอผลงำน 
  6.2.4 กำรเรียนรู้จำกกรณีศึกษำ บุคคลตัวอย่ำง ฯลฯ 
  6.2.5 กิจกรรมที่หลำกหลำยสอดคล้องกับสำระของหน่วยกำรเรียนรู้ และ 
กำรศึกษำดูงำน 
  6.2.6 กำรประเมินและกำรทดสอบ 
 6.3 กิจกรรมหลังกำรพัฒนำ  
  6.3.1 กำรติดตำมผลกำรพัฒนำ 
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7. สื่อและนวัตกรรมกำรพัฒนำ 

 7.1 แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ 
7.2 สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิดีทัศน์ เว็บไซต์ต่ำง ๆ เป็นต้น 
7.3  สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แบบฝึก แบบตรวจสอบรำยกำร แบบทดสอบ เอกสำรประกอบ 

กำรพัฒนำ คู่มือต่ำง ๆ เป็นต้น 
 7.4 กรณีตัวอย่ำงและกรณีศึกษำ 

8. ระยะเวลำในกำรพัฒนำ 

 ระยะเวลำ จ ำนวน 8 วัน (ระหว่ำงวันที่ 15 – 22 สิงหำคม 2562) 

9. รูปแบบกำรพัฒนำ 

 9.1 กำรศึกษำด้วยตนเอง  
 9.2 กำรบรรยำย 
 9.3 กำรอภิปรำย 
 9.4 กำรแบ่งกลุ่ม 
 9.5 กำรฝึกปฏิบัติ 
 9.6 กำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ 
 9.7 กำรพัฒนำที่แหล่งศึกษำดูงำน 
 9.8 กำรพบกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

10. กำรประเมินผลและติดตำมผลกำรพัฒนำ 

 10.1 ประเด็นกำรประเมิน 
10.1.1 ทักษะกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
10.1.2 สรุปองค์ควำมรู้รำยวิชำก 

  10.1.3 กำรปฏิบัติงำนและผลงำนกลุ่ม 
10.1.4 เวลำที่เข้ำรับกำรพัฒนำ 

10.2 วิธีกำรประเมิน 
10.2.1 กำรสังเกตจำกพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม 
10.2.2 กำรตรวจผลงำน 
10.2.3 ตรวจสอบเวลำที่เข้ำรับกำรพัฒนำ 

10.3 เครื่องมือกำรประเมิน 
10.3.1 แบบทดสอบ 
10.3.2 แบบสรุปองค์ควำมรู้ 
10.3.3 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม 
10.3.4 แบบประเมินระยะเวลำ 

10.4 เกณฑ์กำรประเมิน 
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10.4.1 มีส่วนร่วมในปฏิบัติงำนกลุ่มอยู่ในระดับดี 
10.4.2 มีควำมรู้ทักษะทำงภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
10.4.3 มีเวลำที่เข้ำร่วมกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

10.5 ผู้รับผิดชอบกำรประเมิน  
10.5.1 คณะวิทยำกร 
10.5.2 ผู้บริหำรโครงกำร 

11. คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 

 11.1 เป็นบุคลำกรที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต้นสังกัดส่งเข้ำรับกำรพัฒนำ 
 11.2 กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรพัฒนำ สังกัด 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) 
  ส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สป.) 
12. วิทยำกร 

 วิทยำกรที่ให้กำรพัฒนำต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 12.1 เป็นผู้ที่เข้ำใจจุดประสงค์ในกำรพัฒนำตำมหลักสูตร 
 12.2 เป็นผู้ที่มีควำมรอบรู้ มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ในทำงวิชำกำรและทำงวิชำชีพ 
ในศำสตร์นั้น ๆ 
 12.3 สำมำรถจัดกิจกรรมกำรพัฒนำโดยถือว่ำผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมส ำคัญท่ีสุด 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 

สมรรถนะหลัก 
กำรปรับ

กระบวนทัศน์ 
กำรท ำงำน

เป็นทีม 
กำรสร้ำงภำคี

เครือข่ำย 
กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์

ทำงกำรบริหำร 

หลักกำรทรงงำน **** **** **** **** 
ปรัชญำพอเพียง **** **** **** **** 
กำรศึกษำดูงำน *** *** *** *** 
กำรคิดวิเครำะห์ ** ** ** ** 
ศิลปะกำรสื่อสำร **** **** **** **** 
กำรตัดสินใจ ** *** *** *** 
พัฒนำศักยภำพตนเอง ***** **** **** **** 
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13. กรอบของหลักสูตร 

 

เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 00 
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เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 01 
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เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 02 
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เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 03 
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14. รำยละเอียดหน่วยกำรเรียนรู้ 

 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 แนวโน้มและทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำไทยท่ำมกลำงกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิก    (จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 
 

จุดประสงค์ เนื้อหำสำระกำรพัฒนำ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือหรือแหล่งกำรเรียนรู้ กำรประเมินผล 

1. สำมำรถสรุปประเด็นส ำคัญ 
   แนวโน้มและทิศทำงกำรบริหำรจัด 
  กำรศึกษำในอนำคต 
2. สำมำรถวเิครำะห์สภำพแวดลอ้มและ 
   ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มี 
   ผลกระทบต่อสถำนศึกษำได้ถูกต้อง 
 

1. แนวโน้มและทิศทำง 
   กำรบริหำรจัดกำรศึกษำไทย 
2. กำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำร  
    ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ 

1. กำรบรรยำย 
2. กำรศึกษำค้นคว้ำ 
    ด้วยตนเอง 
3. ใบงำนฝึกปฏิบัติ 

1. วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เอกสำรควำมรู้ 
3. Internet 
4. PowerPoint 

1. แบบสังเกต 
   กำรน ำเสนอ 
   กำรแสดง พฤติกรรม 
2. ใบงำนฝึกปฏิบัติ 

กรอบกำรเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำยุคประเทศไทย 4.0   (จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 

จุดประสงค์ เนื้อหำสำระกำรพัฒนำ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือหรือแหล่งกำรเรียนรู ้ กำรประเมินผล 

1. สำมำรถอธิบำยควำมท้ำทำยที่เป็น 
   พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งใน 
   ส่วนที่เป็นแรงกดดันภำยนอกและ 
   แรงกดดันภำยในประเทศ 
2. มีควำมรู้เรื่องทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลง 
   ของโลกและสังคมไทยในยุทธศำสตร์ชำติ 
   20 ปีและทักษะของประชำกรใน 
   ศตวรรษท่ี 21 กับประเทศไทย4.0 

เนื้อหำกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 
1. ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
    และสังคมไทย 
2. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
3. ทักษะของประชำกรในศตวรรษ 
   ที่ 21 กับ ประเทศไทย 4.0 
4. รัฐธรรมนูญ แผนกำรศึกษำ 
   แห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 
5. กำรศึกษำกับกำรเปลี่ยนแปลง 
6. มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ พ.ศ. 2561 
 

1. กำรบรรยำย 
2. กำรศึกษำค้นคว้ำ 
    ด้วยตนเอง 
3. ใบงำนฝึกปฏิบัติ 

1. วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เอกสำรควำมรู้ 
3. Internet 
4. PowerPoint  

1. แบบสังเกต 
   กำรน ำเสนอ 
   กำรแสดง พฤติกรรม 
2. ใบงำนฝึกปฏิบัติ 

กรอบกำรเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 กระบวนทัศน์และกลยุทธ์กำรสร้ำงภำวะผู้น ำทำงกำรศึกษำ    (จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 
 

จุดประสงค์ เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือหรือแหล่งกำรเรียนรู้ กำรประเมินผล 

เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
1. สำมำรถสรุปประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับ 
   ทฤษฎีภำวะผู้น ำ แนวคิดเกี่ยวกับ 
   ภำวะผู้น ำทำงกำรศึกษำ 
2. สำมำรถอภิปรำยให้ควำมเห็น 
   เกี่ยวกับกลยุทธ์ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

เนื้อหำกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 
1. ทฤษฎีภำวะผู้น ำ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับภำวะผู้น ำทำง 
   กำรศึกษำ 
3. ผู้น ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำ 
4. กำรบริหำรสถำนศึกษำ 

1. กำรบรรยำย 
2. กำรอภิปรำยกลุ่ม 
3. กำรศึกษำค้นคว้ำ 
    ด้วยตนเอง 
4. ใบงำนฝึกปฏิบัติ 

1. วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เอกสำรควำมรู้ 
3. Internet 
4. PowerPoint 

1. แบบสังเกต 
   กำรน ำเสนอ 
   กำรแสดงพฤติกรรม 
2. ใบงำนฝึกปฏิบัติ 

กรอบกำรเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 ทักษะทำงภำษำส ำหรับผู้น ำทำงกำรศึกษำ     (จ ำนวน 30 ชั่วโมง) 
 

จุดประสงค์ เนื้อหำสำระกำรพัฒนำ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือหรือแหล่งกำรเรียนรู้ กำรประเมินผล 

เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
1. ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรฝึก 
   ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
2. สำมำรถน ำเสนอและแลกเปลี่ยน 
   ควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ 
   โดยใชภ้ำษำอังกฤษ 
3. สำมำรถสื่อสำรภำษำจีนพ้ืนฐำน 
   ที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวนัได้ 
 

เนื้อหำกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 
1. Self - introduction  
    (กำรแนะน ำตนเอง) 
2. Introducing and Invitation of  
   Resource person   
   (กำรแนะน ำและกำรเชิญวิทยำกร) 
3. Thank you Resource person     
    (กำรกล่ำวขอบคุณวิทยำกร) 
4. News Report  
    (กำรรำยงำนข่ำวประจ ำวัน) 
5. PowerPoint Presentation  
   Technique  
    (กำรน ำเสนอด้วยโปรแกรม  
    PowerPoint) 
6. Public Speaking Skills 
7. ภำษำจนีพ้ืนฐำน 
 

1. บรรยำย 
2. กำรอภิปรำยกลุ่ม 
3. กำรศึกษำค้นคว้ำ 
    ด้วยตนเอง 
4. สำธิต 
5. ฝึกทักษะ  
(สถำนกำรณ์สมมุติ 
   และสถำนกำรณ์จริง) 
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 
6. กำรน ำเสนอหน้ำเวที 

1. วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ใบควำมรู้และใบงำน 
2. PowerPoint  
    Presentation  
    สถำนศึกษำ 
3. Mentor (พ่ีเลี้ยง) 
4. Video Clip 

1. ประเมินผล 
    โดยกำรสังเกตกำรสื่อสำร 
    ในสถำนกำรณ์สมมุติ 
    และสถำนกำรณ์จริง 
2. ประเมินจำกชิ้นงำน 
3. กำรน ำเสนอหน้ำเวที 
3. กำรทดสอบทำงภำษำ 

กรอบกำรเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 รู้เขำ รู้เรำ เตรียมควำมพร้อมสู่สำธำรณรัฐประชำชนจีน    (จ ำนวน 15 ชั่วโมง) 
 

จุดประสงค์ เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ส่ือหรือแหล่งกำร

เรียนรู้ 
กำรประเมินผล 

ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ 
1. สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญ 
2. สำมำรถปฏิบัติตนตำมมำรยำทสำกล 

สังคมและวัฒนธรรมต่ำงประเทศ ได้แก่ 
1. มหำนครฉงชิ่ง  
   สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
2. มหำวิทยำลัยซีหนำน 
3. ภำษำ สังคม และวัฒนธรรมจีน 
4. สถำนศึกษำผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
5. กำรศึกษำในประเทศไทย 
 

1. บรรยำย 
2. กำรอภิปรำยกลุ่ม 
3. กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
4. สำธิต 
5. ฝึกทักษะ(สถำนกำรณ์สมมุติ 
   และสถำนกำรณ์จริง)  
   แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 
6. น ำเสนอผลงำนกลุ่ม 
7. กำรน ำเสนอหน้ำเวที 

1. วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เอกสำรควำมรู้ 
3. Internet 
4. Video Clip 

1. แบบสังเกต 
   กำรน ำเสนอ 
   กำรแสดงพฤติกรรม 
2. ใบงำนฝึกปฏิบัติ 

กรอบกำรเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ 
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คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ย่ังยืน 
เพื่อควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 

(Capacity Building for Sustainable Education Leaders  
towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในสังกัด สพฐ.(สพป.และ สพม.) กศน. สอศ. และ สช. 
2. มีอำยุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562 
3. มีประสบกำรณ์ทำงกำรบริหำรงำน ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
4. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทข้ึนไป 
5. ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่ำน เขียน)  

ระดับด ีหรือสำมำรถสื่อสำรภำษำจีนกลำงได้ 
6. มีผลกำรปฏิบัติงำนโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ โดยมีกำรรับรองจำกผู้บังคับบัญชำของผู้สมัคร 
7. มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ และสำมำรถเข้ำรับกำรพัฒนำทั้งในประเทศ ณ สถำบันพัฒนำครู 

คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเดินทำงไปเข้ำรับกำรพัฒนำ ณ มหำวิทยำลัย  
ซีหนำน (Southwest University) มหำนครฉงชิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน จนส ำเร็จ
หลักสูตร 

8. มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนพัฒนำงำนในหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ 

9. มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ไม่มีโรคประจ ำตัวที่มีผลกระทบต่อกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ 
(โดยมีใบรับรองแพทย์ประกอบกำรพัฒนำ เมื่อได้รับกำรอนุมัติรำยชื่อให้เข้ำรับกำรพัฒนำแล้ว) 

10. สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในต่ำงประเทศได้ เช่น ค่ำท่ีพัก 
ค่ำเดินทำงไป-กลับ ค่ำประกันชีวิตและสุขภำพ เป็นต้น (ประมำณ 50,000 บำท) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 1 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำ 
หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ยั่งยืนเพื่อควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 

(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional 
and Global Citizen : CBSEL) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

 
 
 

เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 2 เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 3 
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วิธีกำรสมัครและคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 

 1. กระทรวงศึกษำธิกำร ประชำสัมพันธ์หลักสูตรให้หน่วยงำนต้นสังกัด (สพฐ. สอศ.  กศน. 
สช.) รับทรำบและประกำศรับสมัครผ่ำนหน่วยงำนต้นสังกัด 
 2. ผู้สนใจสมัครเข้ำร่วมกำรพัฒนำ สมัครตำมแบบใบสมัครเข้ำรับกำรพัฒนำที่ก ำหนด 
( เอกสำร อ้ำง อิง  หมำยเลข 4) โดยผ่ ำนควำมเห็นชอบของผู้ บั งคับบัญชำตำมล ำดั บขั้ น  
ภำยในวันที่ 8 กรกฎำคม 2562 

2.1. ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสำรประกอบกำรสมัครให้ผู้บังคับบัญชำระดับเหนือ 
ขึ้นไปรับรอง 

2.2. หน่วยงำนรวบรวมใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัคร เสนอผู้บังคับบัญชำ 
ต้นสังกัดพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติพร้อม รับรอง คัดเลือก และจัดเรียงรำยชื่อตำมแบบสรุปรำยชื่อ
ผู้สมัครเข้ำรับกำรพัฒนำหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำกำรศึกษำที่ยั่งยืนเพ่ือควำมเป็นประชำคม
อำเซียนและประชำคมโลก (เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 7) 

2.3. หน่วยงำนต้นสังกัด รวบรวมและจัดส่งเอกสำรในข้อ 2.2 มำที่สถำบันพัฒนำครู 
คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ภำยในวันที่ 8 กรกฎำคม 2562 
 3. สคบศ. รวบรวม เสนอรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกต้นสังกัดต่ำง ๆ ต่อปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เพ่ือพิจำรณำอนุมัติและลงนำมประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือเข้ำรับกำรพัฒนำ 
ในหลักสูตรดังกล่ำว 
 4. กระทรวงศึกษำธิกำร แจ้งรำยชื่อผู้ได้รับกำรอนุมัติเข้ำรับกำรพัฒนำให้หน่วยงำนต้นสังกัด 
(สพฐ. สอศ. กศน. สช.) รับทรำบพร้อมแจ้งให้ผู้มีรำยชื่อดังกล่ำว ตอบรับกำรยืนยันเข้ำรับกำรพัฒนำ
ตำมแบบตอบรับเข้ำรับกำรพัฒนำและวิธีกำร (เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 5) ภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม 2562 
 5. สคบศ. ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรอนุมัติเข้ำรับกำรพัฒนำบนเว็บไซต์สถำบันพัฒนำครู 
คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (WWW.NIDTEP.GO.TH)  
 6. ดำวน์โหลด เอกสำรดังต่อไปนี้ ได้ที่เว็บไซต์สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ (WWW.NIDTEP.GO.TH) 

6.1 เอกสำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำรกำรศึกษำที่ยั่งยืน 
เพ่ือควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก รุ่นที่ 3 

6.2 คู่มือผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
6.3. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรพัฒนำ (เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 1) 
6.4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ (เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 2) 
6.5. วิธีกำรสมัครและคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ (เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 3) 
6.6 แบบใบสมัครเข้ำรับกำรพัฒนำ (เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 4) 
6.7 แบบตอบรับเข้ำรับกำรพัฒนำ (เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 5) 
6.8 ก ำหนดกำรพัฒนำ (เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 6) 
6.9 แบบสรุปรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรพัฒนำ (เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 7) 

 

http://www.nidtep.go.th/
http://www.nidtep.go.th/
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ข้อมูลทั่วไป 

ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำระดับเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ 

 
แบบใบสมัครเข้ำรับกำรพัฒนำ 

หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ย่ังยืนเพื่อควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) 

  

 1. ชื่อ (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว) ................................ นำมสกุล .......................................... 
NAME (MR,.MRS.,MISS) ………………………………......…… SURNAME ….....……………………………...........……… 
เกิดวันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ……….. อำยุ ...........ปี (นับถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562) 
 2. วุฒิกำรศึกษำสูงสดุ .................................................. สำขำ .......................................................... 
 3. ปัจจุบันด ำรงต ำแหนง่ ................................................................................................................... 
     สังกัด ............................................................................................................................................ 
 4. สถำนที่ปฏบิัติงำน (ภำษำไทย) ...................................................................................................... 

    ที่ตั้งของสถำนที่ปฏิบตัิงำน ........................................................................................................... 
    หมำยเลขโทรศัพท์ส ำนักงำน............................................หมำยเลขโทรสำร ................................ 
5. OFFICE NAME (ภำษำอังกฤษ) .................................................................................................... 
    OFFICE ADDRESS ...................................................................................................................... 
6. หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ............................................................................................................... 
7. e-MAIL ADDRESS ....................................................................................................................... 
8. หมำยเลขหนังสือเดินทำงรำชกำร : PASSPORT NO. (ถ้ำมี) ........................................................ 
   วันที่ออก ..................................................... วันที่หมดอำยุ ........................................................... 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนด ข้อควำมที่แจ้งไว้ถูกต้องและยอมรับ
เงื่อนไขของกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ ทุกประกำร 

     ลงชื่อ ........................................................ ........ 
           (..............................................................) 
    วันที่...........เดือน...................... พ.ศ. ................. 
 

ข้ำพเจ้ำ (นำย, นำง, นำงสำว) ........................................................................................................... 
ขอรับรองว่ำ (นำย, นำง, นำงสำว) .................................................................................. เป็นบคุคลที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและมีผลงำนกำรบริหำรสถำนศึกษำโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 
 ข้ำพเจ้ำอนุญำตให้ (นำย, นำง, นำงสำว) .............................................................. เข้ำรับกำรพัฒนำ 
หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผูน้ ำทำงกำรศึกษำที่ยัง่ยืนเพื่อควำมเปน็ประชำชนคมอำเซียนและประชำคมโลก 

    ลงชื่อ ................................................................
      (..............................................................) 

     วันท่ี...........เดือน...................... พ.ศ. ............. 

 

เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 4 
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เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 5 

CBSEL2562 

 

แบบตอบรับเข้ำรับกำรพัฒนำ 
ระหว่ำงวันที่ 15 – 22 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุม B5202 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จังหวัดนครปฐม 

ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย) (นำย/นำง/นำงสำว).............................................................................................  
ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................................... ..... 
ต ำแหน่ง................................................................................................... .............................................. 
โทรศัพท์มือถือ....................................................................................................................................... 
โทรศัพทส์ ำนักงำน...........................................................โทรสำร......................................................... 
e-mail............................................................ ...................................................................................... 
(e-mail แนะน ำให้ใช้ @hotmail.com OR @hotmail.co.th เพื่อกำรสื่อสำรในสำธำรณรัฐประชำชนจนี) 
อำหำร 

 ตำมท่ีผู้จัดด ำเนินกำร      อำหำรอิสลำม 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................................................... . 

ลงชื่อ...............................................................................  
     (...............................................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................................... 

หมำยเหตุ 

กรุณำแจ้งกำรตอบรับให้ สคบศ.รับทรำบภำยใน 1 สัปดำห์หลังกำรประกำศรำยชื่อ วันที่ ............... 

1. ผ่ำนแบบฟอร์ม ดิจิทัล ที่ link นี้ Confirm Digital form CBSEL2562  
2. หรือทำง e-mail: CBSEL2562@gmail.com หรอื CBSEL2562@hotmail.com 
3. หรือ โทรสำรหมำยเลข 034-225-399 
4. ให้น ำใบรับรองแพทย์ในกำรรับรองสุขภำพมำด้วยในวันรำยงำนตัว 
5. Line กลุ่มผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ QR Line Group CBSEL2562 

(ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรพัฒนำและดำวน์โหลดเอกสำรที่เว็บไซต ์สคบศ. 
: www.nidtep.go.th) 

ผู้ประสำนงำนหลักสูตร:  นำยอุเทน นวสุธำรัตน์  เบอร์ติดต่อ : 08-7254-6140 
นำงสำวชญำนิศ  มีล่อง  เบอร์ติดต่อ : 08-3435-6951 

โทรศัพท์ 034-321-286, 034-321-289, 034-321-290, 034-225-400 ต่อ 5001 
ดำวน์โหลด แบบยืนยันกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในรูปแบบ ดังนี้ 
 

https://forms.gle/JY3dov1joG7TFcyq7
mailto:CBSEL2562@gmail.com
mailto:CBSEL2562@hotmail.com
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เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 6  

   ตำรำงกำรพัฒนำหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ย่ังยืน เพื่อควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) 

ระหว่ำงวันที่ 15 – 22 สิงหำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 08:00 – 21:00 น. ระยะเวลำ 60 ชั่วโมง 
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แบบสรุปรำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรพัฒนำ 
หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ย่ังยืนเพื่อควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 

สังกัด (สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.) กระทรวงศึกษำธิกำร 

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล สถำนที่ปฏิบัติงำน ต ำแหน่ง อำยุ (ปี) ประสบกำรณ์ (ปี) กำรศึกษำ หมำยเหตุ 
เรียง 

ตำมควำม 
ส ำคัญ 

ระบ ุค ำน ำหน้ำชื่อ 
(นำย, นำง, นำงสำว, อ่ืนๆ ระบุ) 

ระบุชื่อหน่วยงำน 
ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

ผู้อ ำนวยกำร, 
 อำจำรย์ใหญ่, 

ครูใหญ,่ ผู้จัดกำร 

อำยุไม่เกิน 55 ปี มีประสบกำรณ์ 
ทำงกำรบริหำรงำน 
 ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

ระดับ
กำรศึกษำสูงสดุ 

(ตรี,โท,เอก) 

ระบ ุ 
ตัวจริง  

ตัวส ำรอง 

1             ตัวจริง 
2             ตัวจริง 
3             ตัวจริง 
4             ตัวจริง 
5             ตัวจริง 
6             ตัวจริง 
                
1             ส ำรอง 
2             ส ำรอง 
3             ส ำรอง 

หมำยเหตุ เสนอผู้บริหำรรับรองเอกสำรก ำกับทุกฉบับ  
 

เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเลข 7 
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รำยชื่อวิทยำกรหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ย่ังยืน 
เพื่อควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 

(Capacity Building for Sustainable Education Leaders 
towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) ปีงบประมำณ 2562 

ระหว่ำงวันที่ 15 – 22 สิงหำคม 2562 
ณ ห้องประชุม B5202 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 
 
1. นำงสำวดุริยำ  อมตวิวัฒน์  รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 แนวโน้มและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิก 
2. วิทยำกรจำกกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ (TICA) 
  ประชำคมอำเซียนกับประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0 and Asean Community) 
3. ผศ.ดร. นักรบ  ระวังกำรณ์ และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  นีละโยธิน 
  กิจกรรมปฏิบัติกำรสร้ำงเครือข่ำยที่ยั่งยืน, กระบวนทัศน์และกลยุทธ์กำรสร้ำงภำวะผู้น ำ
ทำงกำรศึกษำ 
3. อำจำรย์มันนี ผดุงทักษิณ และ อำจำรย์วัลลีย์ ศรีรัตน์ 
  ประสบกำรณ์ ประสำนและกำรส่งเสริมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรของสถำบันกำรศึกษำ
ระหว่ำงประเทศไทยกับสำธำรณรัฐประชำชนจีน (รู้เขำ รู้เรำ) และภำพยนต์จีนศึกษำ 
4. วิทยำกรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
  สำระส ำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 12 ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
5. Ms Fan Zhang  
  ทักษะภำษำจีนส ำหรับผู้น ำทำงกำรศึกษำ (Chinese Skills Practicing)  
6. รศ.ดร.สิงหนำท  น้อมเนียน 
  ทักษะภำษำอังกฤษ ส ำหรับผู้น ำทำงกำรศึกษำ (English Skills Practicing) 
7. นำยปิยพจน์  สุระเสียง และ นำงสำวพนิดำ  ทวีลำภ 
  Mini English and Chinese Language 
8. .นำยนิรุตต์ บุตรแสนลี  ผอ.วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุดรธำนี  
    นำงสำวขจรวรรณ  ภูขจร ผู้จัดกำรโรงเรียนเตรียมนนำชำติภูขจร จังหวัดก ำแพงเพชร 
    นำยมำโนชฐ์  ลำภจิตร ผอ.ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย อ.วังน้ ำเขียว 
    นำงสำวนิตยำ  แสนใจกล้ำ ผอ.โรงเรียนบ้ำนวังบูรพำ จังหวัดสระแก้ว 
    นำยอรรณพ  ชุ่มเพ็งพันธ์ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสำคร 
    ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย  นำยอุเทน  นวสุธำรัตน์ ผู้บริหำรโครงกำร 
  อภิปรำย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกเรื่องเล่ำของรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
9. ผศ.ดร.นักรบ  ระวังกำรณ์ ผศ.ดร.ภัทรียำ  กิจเจริญ 
  น ำเสนอสรุปกำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 
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รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรพัฒนำหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ย่ังยืน 
เพื่อควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 

(Capacity Building for Sustainable Education Leaders  
towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล สถำนที่ปฏิบัติงำน ต้นสังกัด จังหวัด 

1 นำงเนตรนภิส นพเกตุ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 
(เจียมสนิธรำษฎร์บ ำรุง)  

สพฐ.,ป ฉะเชิงเทรำ 

2 นำงจิตตำนันท์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนองอ้อ 
(ธรรมธรใยประชำสำมัคคี) 

สพฐ.,ป รำชบุรี 

3 นำงมะลิวรรณ บุญนะฤธี โรงเรียนบ้ำนหนองผักบุ้ง สพฐ.,ป สระบุรี 
4 นำยกันตพงศ์ คงหอม โรงเรียนชุมชนบ้ำนสี่แยก สพฐ.,ป นครศรธรรมรำช 
5 นำยชรินทร์ ชังอินทร์ โรงเรียนบ้ำนกู้กู สพฐ.,ป ภูเก็ต  
6 นำยทนันชัย อินทนำชัย โรงเรียนกัลยำณิวัฒนำ 1  สพฐ.,ป พิษณุโลก 
7 นำยธนำกร  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนบ้ำนตำดรินทอง สพฐ.,ป ชัยภูมิ 
8 นำยพีรำวุฏฐ์ พิมพ์รอด โรงเรียนวัดเจ้ำมูล สพฐ.,ป กรุงเทพมหำนคร 
9 นำยสำยัญ โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนบ้ำนแม่ลิด สพฐ.,ป แม่ฮ่องสอน 
10 นำวสำวศิริพรรณ ศิริวัฒนำนนท์ โรงเรียนวัดประณีต สพฐ.,ป ตรำด 
11 นำงวรรณดี เกตแก้ว โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สพฐ.,ม กระบี่ 
12 นำงสำวทศพร ทักษิมำ โรงเรียนฟ้ำแดดสูงยำงวิทยำคำร สพฐ.,ม กำฬสินธุ์ 
13 นำยเจนกำรณ์ เพียงปรำชญ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 2  

(สุวรรณสุทธำรำม) 
สพฐ.,ม กรุงเทพมหำนคร 

14 นำยธวัชชัย โสมำสวน โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร สพฐ.,ม อุดรธำนี 
15 นำยพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพฐ.,ม หนองคำย 
16 นำยมำนัส เวียงวิเศษ โรงเรียนบัวหลวงวิทยำคม สพฐ.,ม บุรีรัมย์ 
17 นำยวสันต์ กิวัฒนำ โรงเรียนสำธุกิจประชำสรรค์

รัชมัคลำภิเษก 
สพฐ.,ม น่ำน 

18 นำยวันชัย พลดงนอก โรงเรียนพะโต๊ะวิทยำ สพฐ.,ม ชุมพร 
19 นำยสนั่น วงษ์ดี โรงเรียนผดุงปัญญำ สพฐ.,ม ตำก 
20 นำยส ำเร็จ ไกรพันธ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยำคม สพฐ.,ม เชียงใหม่ 
21 นำงสำวโสวิชญำ  วงษำชัย ศูนย์ กศน.อ ำเภอเรณูนคร กศน. นครพนม 
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ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล สถำนที่ปฏิบัติงำน ต้นสังกัด จังหวัด 

22 นำงสำวบัณฑิตำ  วงษ์วุฒิภัทร ศูนย์ กศน.อ ำเภอธัญบุรี กศน. ปทุมธำนี 
23 นำงสำววิลัยรัตน์  โมคมูล ศูนย์ กศน.อ ำเภอสว่ำงแดนดิน กศน. สกลนคร 
24 นำงสำวสุนทรี  เตินขุนทด ศูนย์ กศน.อ ำเภอน้ ำปำด กศน. อุตรดิตถ์ 
25 นำงอรสำ  สุภำรี ศูนย์ กศน.อ ำเภอปรำสำท กศน. สุรินทร์ 
26 นำยกัญจน์โชติ  สหพัฒนสมบัติ สนง.กศน.จังหวัดจันทบุรี กศน. จันทบุรี 
27 นำยปฏิญญำ  ประพฤติชอบ โรงเรียนสันติธรรมวิทยำ สช. อุดรธำนี 
28 นำงธิติมำ  โรจน์วัชรำภิบำล วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่ สอศ. เชียงใหม่ 
29 นำงสำวอรพิน  ดวงแก้ว วิทยำลัยกำรอำชีพเชียงรำย สอศ. เชียงรำย 
30 นำยวำนิช  สมชำต ิ วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ สอศ. ชลบุร ี
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รำยช่ือกลุ่มที่ 1 หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ย่ังยืนเพื่อควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) ปีงบประมำณ 2562 

วิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
 1.นำงสำวบุญทวี  อรุณมำศ เบอร์โทร 0845441539   e-mail : Jum.boontavee@hotmail.com 
 2. นำงสำวพรชนก  ฝอยทอง เบอร์โทร 0844004664   e-mail : panna1964@gmail.com 
 3. นางสาวชญานิศ  มีล่อง  เบอร์โทร 0834356951  e-mail : feliciahom44@gmail.com 

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล สถำนที่ปฏิบัติงำน อำยุ (ปี) เบอร์โทร e-mail จังหวัด 

1 นำงเนตรนภิส นพเกตุ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 
(เจียมสนิธรำษฎร์บ ำรุง)  

51 0804336981 nnp1968@hotmail.com, 
netnop2511@gmail.com 

ฉะเชิงเทรำ 

2 นำยพิทักษ์  ทวีแสง โรงเรียนทับโพธิ์พัฒน์วิทย์ 43 0898451332 pattaweesang@gmail.com สุรินทร์ 
3 นำยธนำกร  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนบ้ำนตำดรินทอง 48 0655304518 thanakorns@kkumail.com ชัยภูมิ 
4 นำงวรรณดี เกตแก้ว โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย 42 0937820782 wonder.kpn@gmail.com กระบี่ 

5 นำยเจนกำรณ ์เพียงปรำชญ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 2  
(สุวรรณสุทธำรำม) 

48 0833778571 lungiankarn@gmail.com กรุงเทพฯ 

6 นำยพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 55 0878544034 piphat_07@hotmail.com หนองคำย 
7 นำยวสันต์ กิวัฒนำ โรงเรียนสำธุกิจประชำสรรค์ 

รัชมัคลำภิเษก 
40 0619519694  wasan.kiw@gmail.com  น่ำน 

8 นำงสำวสุนทรี  เตินขุนทด ศูนย์ กศน.อ ำเภอน้ ำปำด 44 0818883063 s.ternkhuntod@gmail.com อุตรดิตถ์ 
9 นำยกัญจน์โชติ  สหพัฒนสมบัติ สนง.กศน.จังหวัดจันทบุรี 53 0922519183 Tom9456527@hotmail.com  จันทบุรี 

10 นำงสำวอรพิน  ดวงแก้ว วิทยำลัยกำรอำชีพเชียงรำย 50 0619465328 orapin.doung@Gmail.com เชียงรำย 
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รำยช่ือกลุ่มที่ 2 หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ย่ังยืนเพื่อควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) ปีงบประมำณ 2562 

วิทยำกรประจ ำกลุ่ม 1.นำยอุเทน  นวสุธำรัตน์   เบอรโ์ทร 0872546140   e-mail : utane.n@hotmail.co.th 
   2. นำงสำวพนิดำ  ทวีลำภ  เบอร์โทร 06111856089   e-mail : taweelap.panida@hotmail.co.th 

 

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล สถำนที่ปฏิบัติงำน อำยุ (ปี) เบอร์โทร e-mail จังหวัด 

1 นำงจิตตำนันท ์ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนองอ้อ 
(ธรรมธรใยประชำสำมัคคี) 

43 0898375390 jittanunsoo@hotmail.com รำชบุรี 

2 นำงมะลิวรรณ บุญนะฤธี โรงเรียนบ้ำนหนองผักบุ้ง 51 0895402479 giggig08@gmail.com สระบุรี 

3 นำยชรินทร์ ชังอินทร์ โรงเรียนบ้ำนกู้กู 48 0619979914 changin013@gmail.com ภูเก็ต  

4 นำยสำยัญ โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนบ้ำนแม่ลิด 42 0819505027 sayanpincaravan@hotmail.com แม่ฮ่องสอน 

5 นำงสำวทศพร ทักษิมำ โรงเรียนฟ้ำแดดสูงยำงวิทยำคำร 52 0854602335 taksima_t@hotmail.com กำฬสินธุ์ 

6 นำยธวัชชัย โสมำสวน โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร 54 0981471939 thawatchai.somsuan@gmail.com อุดรธำนี 

7 นำยส ำเร็จ ไกรพันธ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยำคม 55 0817659180 samrej2507@hotmail.co.th เชียงใหม่ 

8 นำงสำวบัณฑิตำ  วงษ์วุฒิภัทร ศูนย์ กศน.อ ำเภอธัญบุรี 42 0815942222 noonok1119@gmail.com ปทุมธำนี 

9 นำงอรสำ  สุภำรี ศูนย ์กศน.อ ำเภอปรำสำท 54 0817900494 orasa49@hotmail.com สุรินทร์ 

10 นำยวำนิช  สมชำต ิ วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 53 0862258181 wanichsom@hotmail.com ชลบุร ี

mailto:taweelap.panida@hotmail.co.th
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รำยช่ือกลุ่มที่ 3 หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ย่ังยืนเพื่อควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) ปีงบประมำณ 2562 

วิทยำกรประจ ำกลุ่ม 1.นำงสำวรัตติกร  ผรณสุวรรณ  เบอร์โทร 0981652399   e-mail : raltigorn9@gmail.com 
   2. นำยวรพจน์  รุ่งอรุณ   เบอร์โทร 0895380717   e-mail : aworapot24@gmail.com 
   3. นำงสำวขวัญเรือน  จอมโคกสูง  เบอร์โทร 0856345465  e-mail : khwanruan.tomang@gmail.com 

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล สถำนที่ปฏิบัติงำน อำยุ (ปี) เบอร์โทร e-mail จังหวัด 

1 นำยกันตพงศ ์คงหอม โรงเรียนชุมชนบ้ำนสี่แยก 44 0864705185 nompae@hotmail.com นครศรธรรมรำช 
2 นำยพีรำวุฏฐ์ พิมพ์รอด โรงเรียนวัดเจ้ำมูล 49 0873562899 misconcept@hotmail.com กรุงเทพมหำนคร 

3 นำวสำวศิริพรรณ ศิริวัฒนำนนท์ โรงเรียนวัดประณีต 55 0994526247 tickdragon007@gmail.com ตรำด 

4 นำยมำนัส เวียงวิเศษ โรงเรียนบัวหลวงวิทยำคม 51 0856116679 manatwiang@gmail.com บุรีรัมย์ 

5 นำยวันชัย พลดงนอก โรงเรียนพะโต๊ะวิทยำ 54 0822832295 wanchaiplo2345@gmail.com ชุมพร 

6 นำยสนั่น วงษ์ด ี โรงเรียนผดุงปัญญำ 48 077979239 mayureemamo@gmail.com ตำก 

7 นำงสำวโสวิชญำ  วงษำชัย ศูนย์ กศน.อ ำเภอเรณูนคร 51 0818467862 prakongwongsarchai@gmail.com นครพนม 

8 นำงสำววิลัยรัตน์  โมคมูล ศูนย์ กศน.อ ำเภอสว่ำงแดนดิน 49 0833421010 mokmool@hotmail.com สกลนคร 

9 นำยปฏิญญำ  ประพฤติชอบ โรงเรียนสันติธรรมวิทยำ 39 0866455642 musa_pa@hotmail.com อุดรธำนี 
10 นำงธิติมำ  โรจน์วัชรำภิบำล วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่ 54 0926495987 titima_rojwat@gmail.com เชียงใหม่ 
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รำยชื่อสถำนศึกษำในกำรศกึษำดงูำน หลกัสตูรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ยั่งยนื 
เพ่ือควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 

(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming 
Regional and Global Citizen : CBSEL) ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

สถำนที่ศึกษำดูงำน เส้นทำงที่ 1 

1. วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 

ปัจจุบันตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 23 ไร่ 1 งำน 39 ตำรำงวำ เลขที่ 89 ลำดพร้ำว101 แขวงคลองจั่น  
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 เปิดสอนครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2479 มีฐำนะเป็นโรงเรียนรำษฎร์ 
ผู้อ ำนวยกำรคนปัจจุบัน คือ นำงสำวจงสถำพร ดำวเรือง เบอร์โทรศัพท์ 09-5116-9200  ระยะทำง
ห่ำงจำกสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประมำณ 50 – 60  กิโลเมตร  
ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 30 นำที มีจ ำนวนบุคลำกร 62 คน จ ำนวน
นักศึกษำ 3,295 คน เว็บไซต์ http://www.artsbkk.ac.th/ e-mail : artsbkk101@hotmail.com  
โทรศัพท ์02-376-0062-3 โทรสำร 02-376-0086 
 

2. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 

 ปัจจุบันตั้ งอยู่ เลขที่  90 หมู่ ที่  2 ต ำบลไผ่ ลิ ง  อ ำ เภอพระนครศรีอยุ ธยำ  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 13000 ผู้อ ำนวยกำรคนปัจจุบัน คือ นำงจุฑำมำศ รอดภัย ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ 
เบอร์โทรศัพท์ 08-1827-5180 ระยะทำงห่ำงจำกสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ประมำณ 97 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำง โดยประมำณ 1 ชั่วโมง 40 นำที  
เว็บไซต์สถำนศึกษำ http://www.watyaiay.com e-mail : apple_rodpai@hotmail.com  
โทรศัพท ์035-243-027 โทรสำร 035-243-027 
 

 

 

หมำยเหตุ  

กำรเดินทำงจำกวิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ถึงโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล  
(ภำวนำรังสี) จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ระยะทำงประมำณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำง
ประมำณ 1 ชั่วโมง 30 นำที 
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สถำนที่ศึกษำดูงำน เส้นทำงที่ 2 

1. วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวกรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 11 ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสำมวำตะวันตก 
เขตคลองสำมวำ กรุงเทพ 10510 ผู้อ ำนวยกำรคนปัจจุบันคือ นำงสำวฉันทนำ โพธิครูประเสริฐ  
เบอร์โทรศัพท์ 084-439-9108 ระยะทำงห่ำงจำกสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ประมำณ 66 – 80 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำง ประมำณ 1 ชั่วโมง 30 นำที่ 
จ ำนวนบุคลำกร 150 คน จ ำนวนนักศึกษำ 1,747 คน เว็บไซต์สถำบัน http://www.bcbat.ac.th/ 
โทรศัพท.์ 0-2914-3172-3 โทรสำร. 0-2914-0805 
 
 
 
 
 
 

2. โรงเรียนทุ่งมหำเมฆ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพฯ 

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120
ผู้อ ำนวยกำรคนปัจจุบัน คือ นำงสุดำรัตน์ พลแพงพำ เบอร์โทรศัพท์ 08-1842-3670 ระยะทำง 
ห่ำงจำก สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประมำณ ระยะทำง 40 – 50 
กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงโดยประมำณ 1 ชั่วโมง ถึง 1ชั่วโมง 20 นำที เว็บไซต์สถำนศึกษำ 
http://www.tms.ac.th/ e-mail : tungmahamek11@gmail.com โทรศัพท์  02-286-1748 
โทรสำร 02-287-3240  
 

 

 

 

หมำยเหตุ  

กำรเดินทำงจำกวิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวกรุงเทพมหำนคร ถึง. 
โรงเรียนทุ่งมหำเมฆ กรุงเทพมหำนคร ระยะทำงประมำณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำง
ประมำณ 1 ชั่วโมง 30 นำที 
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สถำนที่ศึกษำดูงำน เส้นทำงที่ 3 

1. วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 643 ถนนนำยจันหนวดเขี้ยว ต ำบลบำงพุทรำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
16000 เปิดท ำกำรสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2481 โดยใช้ชื่อว่ำ ” โรงเรียนช่ำงทอผ้ำ
สิงห์บุรี” โดยมีผู้อ ำนวยกำรคนปัจจุบัน คือ นำยนิติ นำชิต เบอร์โทรศัพท์ 09-9359-9894 ระยะทำง
ห่ำงจำก สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประมำณ 166 – 178 กิโลเมตร ใช้
เวลำในกำรเดินทำงโดยประมำณ 2 ชั่วโมง 30 นำที จ ำนวนบุคลำกร 100 คน นักศึกษำ นักศึกษำ 
1084 คน เว็บไซต์สถำนศึกษำ http://www.singburivc.ac.th/ e-mail : singburi3@vecmail.ac.th 
โทรศัพท ์036-512-515 โทรสำร 036-511-244 
 

 

 

 

2. โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 109/22 หมู่ที่ 1 บ้ำนสวนหลวง ต ำบลอินทร์บุรี อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 16110 ผู้อ ำนวยกำรคนปัจจุบัน คือ นำยวิทยำ สีหบุตร เบอร์โทรศัพท์ 081-674-2625
ระยะทำงห่ำงจำก สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประมำณ 186 กิโลเมตร 
ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 47 นำที เว็บไซต์สถำนศึกษำ http://www.inburi.org  
โทรศัพท์ 036-581-528, 036-581-593 โทรสำร 036-581-528  e-mail : inburi1@hotmail.com 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  

กำรเดินทำงจำกวิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี ถึง.โรงเรียนอินทร์บุรี ระยะทำงประมำณ 14 
กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 20 นำที 

 

 

mailto:inburi1@hotmail.com
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ใบงำนที่ 1 กำรบริหำรงำนรุ่น CBSEL 2019 

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 18:00 น. – 21:00 น. 

เรื่อง กำรสร้ำงทีม กำรบริหำรทีม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนในทีม CBSEL 2019 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรสร้ำงทีม กำรบริหำรทีม 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถน ำควำมรู้จำกวิทยำกรมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรทีม 
CBSEL 2019 สถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนในทีม CBSEL2019 

3. เพ่ือสร้ำงและพัฒนำกำรท ำงำนเป็นทีมของผู้เข้ำร่วมกำรพัฒนำ 

ประเด็นในกำรบริหำรงำนรุ่น 

 1. สร้ำงทีมในกำรบริหำร โดยกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรของรุ่น จ ำนวน 
ไม่เกิน 9 คน เช่น ประธำนรุ่น ประธำนวิชำกำร ประธำนบริหำรจัดกำร กรรมกำร เหรัญญิก ปฏิคม 
เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร เป็นต้น 
 2. ก ำหนด บทบำท หน้ำที ของผู้ที่ได้รับกำรเลือกตั้งในข้อ 1 จัดท ำแผนกำรด ำเนินกิจกรรม
ของรุ่น 

3. แบ่งสมำชิกที่ไม่ได้ท ำหน้ำที่ในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมกำรวิชำกำร และ คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร ในจ ำนวนที่เท่ำๆ กัน พร้อมระบุ บทบำท
หน้ำที่ในระหว่ำงกำรพัฒนำ 

วิธีกำรและกิจกรรม 

 1. เข้ำร่วมกิจกรรมกำรปฐมนิเทศและกิจกรรมปฏิบัติกำรสร้ำงเครือข่ำยที่ยั่งยืน ที่ก ำหนดให้
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 18:00 น. – 21:00 น. 
 2. สมำชิกกลุ่มสรุปผลกำรเรียนรู้และกำรด ำเนินกิจกรรมในประเด็นที่ก ำหนดและประเด็นที่
สนใจในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 18:00 น. – 21:00 น. 
 3. สมำชิกกลุ่มน ำเสนอผลกำรด ำเนินกิจกรรมในรูปแบบของค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของรุ่น 
ด้วยเอกสำรขนำด A4 จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ ใช้ตัวพิมพ์ TH SarabunPSK ขนำด 16-18 pt ให้ส่ง
ผู้บริหำรโครงกำร และ e-mail : cbsel2562@gmail.com ภำยในวันเสำร์ที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 
2562 เวลำ 09:00 น.เพ่ือเผยแพร่ให้สมำชิกและทีมวิทยำกรรับทรำบและยึดถือปฏิบัติต่อไป 

กำรประเมินผล 

 1. ประเมินผลจำกเอกสำรแสดงผลกำรด ำเนินกิจกรรมและกำรเรียนรู้ โดยคณะผู้บริหำร
โครงกำร 
 2. ประเมินกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม และกำรบริหำรจัดกำรภำยในกลุ่ม โดยคณะผู้บริหำร
โครงกำร 
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ใบงำนที่ 2 กำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วำงแผนกำรศึกษำดูงำน 

วันเสำร์ที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 18:00 น. – 21:00 น. 

เรื่อง กำรวำงแผนกำรศึกษำดูงำนสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถำนศึกษำต่ำง ๆ ได้ 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผน 
 2. เพ่ือสร้ำงและพัฒนำกำรท ำงำนเป็นทีมของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถสรุปและรำยงำนผลกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้ 
ประเด็นในกำรประชุม 
 1. กำรมอบหมำยงำนตำมควำมเห็นและควำมเหมำะสม เช่น ประธำน รองประธำน 
กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรบริหำรจัดกำร เหรัญญิก ปฏิคม เลขำนุกำร เป็นต้น พร้อมระบุบทบำท 
หน้ำที่รำยบุคคลให้ชัดเจน 
 2. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ และสรุปข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำท่ีก ำหนด 
 3. จัดท ำกรอบและก ำหนดกำรในกำรศึกษำดูงำนสถำนศึกษำในแต่ละแห่ง 
 4. ก ำหนดประเด็นและร่ำงข้อค ำถำมเพ่ือซักถำมสถำนศึกษำ จ ำนวน 5 ข้อค ำถำม 
 5. ประเด็นอื่น ๆ ที่สนใจ 
วิธีกำรและกิจกรรม 
 1. สมำชิกกลุ่มร่วมประชุมวำงแผนกำรศึกษำดูงำนสถำนศึกษำท่ีก ำหนดให้ใน  
วันเสำร์ที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 18:00 น. – 21:00 น. 
 2. สมำชิกกลุ่มมอบหมำยงำนภำยในกลุ่ม พร้อมระบุ บทบำท หน้ำที่ เป็นรำยบุคคลที่ชัดเจน 
 3. สมำชิกกลุ่มร่วมประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ตำมประเด็นที่ก ำหนดและประเด็นที่น่ำสนใจ 
 4. สมำชิกกลุ่มน ำเสนอผลกำรประชุมกลุ่มตำมระเบียบวำระกำรประชุมเพ่ือวำงแผนศึกษำ 
ดูงำนสถำนศึกษำและสรุปกำรเรียนรู้ด้วยเอกสำรขนำด A4 จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ ใช้ตัวพิมพ์  
TH SarabunPSK ขนำด 16-18 pt ให้ส่งวิทยำกรประจ ำกลุ่ม และทำง e-mail : cbsel2562@gmail.com 
ภำยในวันจันทร์ที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 12:00 น. เพ่ือผู้บริหำรโครงกำรแจ้งให้สถำนศึกษำ
ต่ำง ๆ รับทรำบต่อไป 
กำรประเมินผล 
 1. ประเมินผลจำกเอกสำรสรุปผลกำรประชุมวำงแผนกำรศึกษำดูงำนและสรุปกำรเรียนรู้  
โดยคณะผู้บริหำรโครงกำร 
 2. ประเมินกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม และกำรบริหำรจัดกำรภำยในกลุ่ม โดยวิทยำกร
ประจ ำกลุ่ม 
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ใบงำนที่ 3 กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมตั้งค ำถำมสู่สำธำรณรัฐประชำชนจีน ปี 2562 

วันอังคำรที่ 20 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 18:00 น. – 21:00 น. 

เรื่อง กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำตนเองในต่ำงประเทศที่มีคุณภำพ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีประสบกำรณ์ตรงในกำรประชุมเพ่ือกำรวำงแผนเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรพัฒนำตนเองในต่ำงประเทศที่มีคุณภำพ 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรด ำเนินกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในกำร 
เข้ำรับกำรพัฒนำ ณ มหำวิทยำลัยซีหนำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
 3. เพ่ือสร้ำงและพัฒนำกำรท ำงำนเป็นทีมของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
ประเด็นในกำรประชุม 
 1. กำรมอบหมำยงำนตำมควำมเห็นและควำมเหมำะสม เช่น ประธำน รองประธำน 
กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรบริหำรจัดกำร เหรัญญิก ปฏิคม เลขำนุกำร เป็นต้น พร้อมระบุ  บทบำท 
หน้ำที่ รำยบุคคลที่ชัดเจน 
 2. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ และสรุปข้อมูลสำรสนเทศที่จ ำเป็นในกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ 
ในต่ำงประเทศ 
 3. จัดท ำกรอบและก ำหนดกำรในกำรเตรียมกำร 3 ระดับ 1) กำรเตรียมตนเอง  
2) กำรเตรียมทีม 3) กำรเตรียมกิจกรรม ภำรกิจ 
 4. ก ำหนดประเด็นและร่ำงข้อค ำถำมเพ่ือซักถำม ณ มหำวิทยำลัยซีหนำน และสถำนศึกษำ 
ที่ดูงำน ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน จ ำนวน 5 ข้อค ำถำม และประเด็นอ่ืน ๆ ที่สนใจ โดยกำรจัดท ำ
เป็นภำษำไทย ภำษำจีน และภำษำอังกฤษ  
วิธีกำรและกิจกรรม 
 1. สมำชิกกลุ่มร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อมที่ก ำหนดให้ในวันอังคำรที่ 20 สิงหำคม พ.ศ. 
2562 เวลำ 18:00 น. – 21:00 น. 
 2. สมำชิกกลุ่มมอบหมำยงำนภำยในกลุ่ม พร้อมระบุ บทบำท หน้ำที่เป็นรำยบุคคลที่ชัดเจน 
 3. สมำชิกกลุ่มร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำมประเด็นที่ก ำหนดและประเด็นที่น่ำสนใจ 
 4. สมำชิกกลุ่มน ำเสนอผลกำรประชุมกลุ่มตำมระเบียบวำระกำรประชุมเพ่ือกำรเตรียมกำร
พัฒนำตนเองในต่ำงประเทศและสรุปกำรเรียนรู้ด้วยเอกสำรขนำด A4 จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ  
ใช้ตัว พิมพ์ TH SarabunPSK ขนำด  16-18 pt ให้ส่ งวิทยำกรประจ ำกลุ่ม  และทำง e-mail : 
cbsel2562@gmail.com ภำยในวันพุธที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 12:00 น.  
กำรประเมินผล 
 1. ประเมินผลจำกเอกสำรสรุปผลกำรประชุมเพ่ือกำรเตรียมกำรพัฒนำตนเองในต่ำงประเทศ
และสรุปกำรเรียนรู้ โดยคณะผู้บริหำรโครงกำร 
 2. ประเมินกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม และกำรบริหำรจัดกำรภำยในกลุ่ม โดยวิทยำกร
ประจ ำกลุ่ม 
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ใบงำนที่ 4 ศึกษำดูงำนสถำนศึกษำ 

วันพุธที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 18:00 น. – 21:00 น. 

เรื่อง กำรบริหำรสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำคนอย่ำงย่ังยืนในสังคมไทย 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรบริหำรสถำนศึกษำท่ีได้รับจำก
ประสบกำรณ์ตรงของกำรศึกษำดูงำน 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำดูงำนมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร
สถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน 

3. เพ่ือสร้ำงและพัฒนำกำรท ำงำนเป็นทีมของผู้เข้ำร่วมกำรพัฒนำ 
ประเด็นในกำรศึกษำดูงำน 

 1. ควำมเป็นมำ กำรบริหำรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำทีมงำนในสถำนศึกษำ กำรประชำสัมพันธ์ 
ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 2. กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักกำรทรงงำนในหลวงรัชกำลที่ 9 
เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนผ่ำนบทบำท หน้ำที่ ภำรกิจของสถำนศึกษำ และประเด็นอื่น ๆ ที่สนใจ 
วิธีกำรและกิจกรรม 

 1. สมำชิกกลุ่มร่วมวำงแผนกำรศึกษำดูงำนตำมสถำนศึกษำที่ก ำหนดให้ในวันเสำร์ที่ 17 
สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 18:00 น. – 21:00 น. 
 2. สมำชิกกลุ่มเดินทำงไปศึกษำดูงำนตำมก ำหนดกำร 
 3. สมำชิกกลุ่มร่วมสรุปผลกำรเรียนรู้ในกำรศึกษำดูงำนตำมประเด็นที่ก ำหนดและประเด็น 
ที่น่ำสนใจ ในวันพุธที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 18:00 น. – 21:00 น. 
 4. สมำชิกกลุ่มน ำเสนอผลกำรศึกษำดูงำนและกำรเรียนรู้ด้วยเอกสำรขนำด A4 จ ำนวน 
ไม่เกิน 10 หน้ำ ใช้ตัวพิมพ์ TH SarabunPSK ขนำด 16-18 pt ให้ส่งวิทยำกรประจ ำกลุ่ม และทำง  
e-mail : cbsel2562@gmail.com ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 09:00 น. 
ก่อนกำรน ำเสนอและส่งผู้แทนน ำเสนอในกลุ่มใหญ่ 
กำรประเมินผล 

 1. ประเมินผลจำกเอกสำรผลกำรศึกษำดูงำนและกำรเรียนรู้ และกำรน ำเสนอในกลุ่มใหญ่  
โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. ประเมินกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม และกำรบริหำรจัดกำรภำยในกลุ่ม โดยวิทยำกร
ประจ ำกลุ่ม 
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การวัดและประเมินผลการพัฒนา 
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาที่ย่ังยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคม

โลก รุ่นที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ระหว่ำงวันที่ 15 – 22 สิงหำคม พ.ศ.  2562  
ณ ห้องประชุม B5202 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

วิธีกำรวัดและประเมินผล 

 กำรวัดและประเมินผลกำรพัฒนำหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ยั่งยืน 
เ พ่ือควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก ( Capacity Building for Sustainable 
Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) รุ่นที่ 3 มีดังนี้ 
  1. กำรวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 
   1.1 กำรประเมินระยะเวลำกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ  เป็นกำรประเมินโดยวิทยำกร
และหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่ม  ตรวจสอบระยะเวลำกำรเข้ำรับกำรพัฒนำตลอดหลักสูตร (60 ชั่วโมง) 
จ ำนวน 10 คะแนน โดยเกณฑ์กำรให้คะแนนร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน  แต่ต้องเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 ของเวลำของกำรพัฒนำ 
  1.2 กำรทดสอบทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ หรือ ภำษำจีนกลำง โดยใช้
แบบทดสอบ หรือกำรน ำเสนอรำยบุคคล 40 คะแนน 

  1.3  กำรประเมินผลกำรสรุปองค์ควำมรู้รำยหมวดวชิำ 30 คะแนน 

  1.4  กำรประเมินผลงำนกลุ่ม  เป็นกำรประเมินโดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยำกร
ประจ ำกลุ่ม ตรวจสอบผลงำนกลุ่มตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  4  ประเด็น ๆ  ละ 5 คะแนน รวม  20  คะแนน 
ประกอบด้วย  
   ประเด็นที่ 1 เนื้อหำของผลงำน 
   ประเด็นที่ 2 กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในกลุ่ม 
   ประเด็นที่ 3 กำรน ำเสนอผลงำน  
   ประเด็นที่ 4 ประโยชน์ของผลงำน  
 2. กำรประเมินผลหลักสูตรและกิจกรรม มีจ ำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 
   2.1 กำรประเมินวิทยำกรรำยวิชำ เป็นกำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับ 
กำรพัฒนำโดยใช้แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของวิทยำกร เป็นแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ เป็นข้อค ำถำมเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และประโยชน์ 
ที่ได้รับ จ ำนวน 10 ข้อ ค ำถำมปลำยเปิดสิ่งที่พึงพอใจวิทยำกร สิ่งที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม โดยประเมินหลังกำรด ำเนินกิจกรรมของวิทยำกรไม่เกิน 6 ชั่วโมง ผ่ำน QR Code หรือ link 
ที่ก ำหนด 
   2.2 กำรประเมินโครงกำร เป็นกำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
โดยใช้แบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำ
ทำงกำรศึกษำที่ยั่งยืนเพ่ือควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก โดยท ำกำรประเมินในวันที่ 22 
สิงหำคม 2562 เวลำ 15:00 น. เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ จ ำนวน 4 ตอน ดังนี้  
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับกำรพัฒนำ  จ ำนวน 4 ข้อ 
 ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร  จ ำนวน 5 ด้ำน รวมจ ำนวน 34 ข้อ ได้แก่ 

     ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 5 ข้อ 
  ด้ำนผู้บริหำรโครงกำร 8 ข้อ 
  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 8 ข้อ 
  ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 5 ข้อ 
  ด้ำนหลักสูตรกำรพัฒนำ 8 ข้อ 

  ตอนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ เป็นค ำถำมปลำยเปิดจ ำนวน 5 ข้อ 
  ตอนที่ 4 ควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำร เป็นค ำถำมปลำยเปิดจ ำนวน 1 ข้อ 

เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล 

1.1. แบบประเมินระยะเวลำ เข้ำรับกำรพัฒนำหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำง
กำรศึกษำที่ยั่งยืนเพ่ือควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก รุ่นที่ 3 ประเมินเป็นรำยวัน  
โดยกำร Scan QR Code หรือ link ที่ก ำหนด 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
จ ำนวนชั่วโมงที่เข้ำรับกำรพัฒนำ 

ระหว่ำงวันที่ 15 – 22 เดือน สงิหำคม พ.ศ. 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลกำร
ประเมิน 

15 16 17 18 19 20 21 22 รวม 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 
 
 
 

วิทยำกรประจ ำกลุ่มผู้ประเมิน 
 
ลงชื่อ........................................................    ......................................................    . .................................................  
      (........................................................)  (.....................................................) (.....................................................) 
วันที่.............เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 
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1.2 กำรทดสอบทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ หรือ ภำษำจีนกลำง โดยกำรน ำเสนอรำยบุคคล 

ค ำชี้แจง  
1. โปรดท ำเครื่องหมำย ✓ลงในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด 
 

เรื่อง/ประเด็นที่น ำเสนอ  ………………………………………………………………..………………………… 
ชื่อผู้น ำเสนอ……………………………………………………………………………….……… เลขที่  ………… 
วันที่.......................เดือน…………….............................................พ.ศ. .......................... 

กิจกรรม/รำยละเอียด 

ระดับควำมเหมำะสม 

คะแนน มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.วิธีกำรน ำเสนอและสื่อ   (10 คะแนน)       

1.1 น ำเสนอตรงกับเรื่องที่ก ำหนด       

1.2 กำรล ำดับขั้นตอนเหมำะสม (ขึ้นต้น เนื้อหำ และ
สรุป) 

      

1.3 มีกำรใช้สื่อเหมำะสมกับเนื้อหำที่น ำเสนอ       

1.4 มีกำรแบ่งเวลำ ควบคุมเวลำที่เหมำะสม       

1.5 ใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย เหมำะสมกับเรื่องที่น ำเสนอ       

2.บุคลิกท่ำทำงขณะน ำเสนอ   ( 10 คะแนน )       

   2.1 กำรแต่งกำยถูกกำลเทศะ       

   2.2 กำรใช้ภำษำกำย และท่ำทำงเหมำะสม       

3.เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอ (20 คะแนน)       

   3.1 กำรจัดล ำดับขั้นตอนเนื้อหำเหมำะสม       

   3.2 เนื้อหำสอดคล้องกับเรื่องที่น ำเสนอ       

   3.3 เอกสำรครอบคลุมเนื้อหำที่ก ำหนด       

รวม        

 

รายการกลุ่มย่อย 

   กลุ่มที่ 1 

  กลุ่มที่ 2 

  กลุ่มที่ 3 
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1.3 แบบสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำ (รำยบุคคล) 

หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ยั่งยืนเพ่ือควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก  
รุ่นที่ 3  ระหว่ำงวันที่ 15 – 22 สิงหำคม 2562 

สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ชื่อวิชำ............................................................................................................................. ..................... 
ชื่อวิทยำกร ................................................................................................. ......................................... 

วันที ่ ..........................................................   เวลำ   ......................................................... 

ชื่อผู้สรุป ........................................................................................................... ...... เลขที่ .................. 

สรุปองค์ควำมรู้ที่ได้รับ 

........................................................................................... .....................................................................

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................... .....................................

............................................................................................................................. ...................................

........................................................... .....................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................................... .....................................................................

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................................................................................................ ........ 

.......................................................................................................................... ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................
แนวทำงกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

รายการกลุ่มย่อย 

   กลุ่มที่ 1 

  กลุ่มที่ 2 

  กลุ่มที่ 3 
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1.3. แบบประเมินสรุปผลองค์ควำมรู้รำยบุคคล 

หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ยั่งยืนเพ่ือควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก  
รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 15 – 22 สิงหำคม 2562 ณ ห้องประชุม B5202 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  

สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
หน่วย
ที 1 

หน่วย
ที 2 

หน่วย
ที่ 3 

หน่วย
ที่ 4 

หน่วย
ที่ 5 

รวม 
(30 คะแนน) 

ผลกำร
ประเมิน 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
         

 

หน่วยการเรียนท่ี 1 แนวโนม้ทิศทางการบริหารจดัการการศึกษาไทยท่ามกลางกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก 

หน่วยการเรียนท่ี 2 การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
หน่วยการเรียนท่ี 3 กระบวนทศันแ์ละกลยทุธ์ 

หน่วยการเรียนท่ี 4 ทกัษะทางภาษาส าหรับผูน้ าทางการศึกษา 
หน่วยการเรียนท่ี 5 รู้เขา รู้เรา เตรียมความพร้อมสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รายการกลุ่มย่อย 

   กลุ่มที่ 1 

  กลุ่มที่ 2 

  กลุ่มที่ 3 

วิทยำกรประจ ำกลุ่มผู้ประเมิน 
ลงชื่อ.......................................................... 
      (...........................................................) 

      ............................................................ 
      (...........................................................) 

      ............................................................ 
      (...........................................................) 
   วันที่.............เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 
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1.4. แบบประเมินผลงำนกลุ่ม หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ยั่งยืนเพ่ือควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก รุ่นที ่3 

ชื่อผลงำน .  ใบงำนที่ 1   ใบงำนที่ 2   ใบงำนที่ 3   ใบงำนที่ 4 

          ค ำชี้แจง ให้ผู้ประเมินสังเกต ตรวจสอบ และประเมินผลงำนกลุ่มตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ก ำหนด และใส่คะแนนในแต่ละรำยกำร 

 
 

ที่ ชื่อ – นำมสกุล 

รำยกำรประเมิน 
รวม 

คะแนน 
20 คะแนน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
เนื้อหำของ

ผลงำน 
5 คะแนน 

กำรมีส่วนร่วม
ของสมำชิกกลุ่ม 

5 คะแนน 

กำรน ำเสนอ 
ผลงำน 

5 คะแนน 

ประโยชน์ของ
ผลงำน 

5 คะแนน 

1           
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

 
 
 
 

รายการกลุ่มย่อย 

   กลุ่มที่ 1 

  กลุ่มที่ 2 

  กลุ่มที่ 3 

วิทยำกรประจ ำกลุ่มผู้ประเมิน 
ลงชื่อ..........................................................    ......................................................    .....................................................  
      (...........................................................)  (.....................................................) (.......................................................) 
วันที่.............เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรประเมินผลงำนกลุ่มหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ย่ังยืน 

เพื่อควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก รุ่นที่ 3 

รำยกำรประเมินผลงำนกลุ่ม   ประเด็นกำรประเมิน 4 ประเด็น  ๆละ 5 คะแนน รวม 20 คะแนน 
ประกอบด้วย  
ประเด็นที่ 1 เนื้อหำของผลงำน  
ประเด็นที่ 2 กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในกลุ่ม   
ประเด็นที่ 3 กำรน ำเสนอผลงำน  
ประเด็นที่ 4 ประโยชน์ของผลงำน 

1. เนื้อหำของผลงำน 
1) เนื้อหำสอดคล้องกับหัวข้อที่ก ำหนดให้ตำมประเด็นที่ก ำหนด 
2) ควำมชัดเจนของเนื้อหำในแต่ละหัวข้อ 
3) ควำมครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหำ 
4) กำรสรุปประเด็นน ำเสนอชัดเจน (กำรพัฒนำตนเอง กำรพัฒนำทีม กำรพัฒนำ

ภำรกิจ) 
5) ควำมเชื่อมโยงของเนื้อหำและควำมคำดหวังในกำรน ำไปใช้ในอนำคต 

2. กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกกลุ่ม  
1) กำรเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี (พิจำรณำตำมบทบำท หน้ำที่ภำยในกลุ่ม) 
2) ควำมตั้งใจ กระตือรือร้นของสมำชิกในกลุ่ม 
3) กำรยอมรับฟังควำมคิดเห็น 
4) กำรให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน 
5) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.กำรน ำเสนอผลงำน 
1) มีศิลปะกำรพูดที่เหมำะสม (ร ล ควบ กล้ ำ ชัดเจน ไม่ติด ค ำสร้อย เช่น เออ อ่ำ 

เป็นต้น 
2) ใช้สื่อประกอบกำรน ำเสนอได้เหมำะสม 
3) สำมำรถโน้มน้ำวให้สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอ 
4) บุคลิกภำพเหมำะสม แต่งกำย เหมำะสมกับกำลเทศะ 
5) ผู้ฟังให้ควำมสนใจต่อกำรน ำเสนอ (สุ่มจับรำยชื่อวิพำกษ์และให้ข้อเสนอแนะ 

ผู้น ำเสนอ) 
4) ประโยชน์ของผลงำนต่อควำมคำดหวังในกำรน ำไปใช้ในอนำคต 

1) เป็นประโยชนต่อสมำชิกในกลุ่มย่อย 
2) เป็นประโยชนต่อสมำชิกส่วนใหญ่ 
3) เป็นประโยชนต่อกำรน ำไปปรับใช้ในสถำนศึกษำได้ 
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แบบสรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ย่ังยืนเพ่ือควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก รุ่นที่ 3 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
คะแนนกำรประเมิน 

รวม 
100 ระยะเวลำ 

10 คะแนน 
สรุปองค์ควำมรู ้

30 คะแนน 
ผลงำนกลุม่ 
20 คะแนน 

กำรทดสอบ 
40 คะแนน 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       

ลงชื่อ...........................................................ผู้บริหำรโครงกำรรำยงำน 
     (...........................................................) 
วันที่.............เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2562 
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2. แบบประเมินหลักสูตรและกิจกรรม 

2.1 แบบสอบถำมวิทยำกรรำยวิชำ หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ย่ังยืน 
     เพื่อควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 

ชื่อวิทยำกร ................................................................................................................................... 

ค ำชี้แจง  โปรดแสดงควำมคิดเห็นโดยเลือกประเด็นและระดับควำมคิดเห็นตำมควำมเป็นจริง 

ข้อ ข้อควำม/รำยกำร 
ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 เนื้อหำ 

1 ควำมน่ำสนใจของเนื้อหำสำระ      

2 เนื้อหำสำระสอดคล้องกับหัวข้อวิชำ      

 ระยะเวลำ 

3 เนื้อหำสำระกับระยะเวลำมีควำมเหมำะสม      

 กำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำ 

4 กำรสื่อสำรและน ำเสนอเนื้อหำสำระ มีควำมชัดเจน      

5 กำรเชื่อมโยงเนื้อหำสำระกับสถำนกำรณ์จริง      

6 เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีส่วนรว่มในกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้      

7 กำรใช้สื่อประกอบกิจกรรมกำรพัฒนำมีควำมเหมำะสม      

8 เอกสำรประกอบกำรพัฒนำ มีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย      

 ประโยชน์ที่ได้รับ 

9 เนื้อหำสำระสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้      

10 ภำพรวมในกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำในรำยวิชำนี้      

11. สิ่งที่ท่ำนพึงพอใจวิทยำกร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. สิ่งที่ท่ำนเห็นว่ำควรปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………….… 

 
 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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2.2. แบบส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำร 
หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ย่ังยืนเพื่อควำมเป็นประชำคมอำเซียนและ

ประชำคมโลก รุ่นที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ค ำชี้แจง 
 1. แบบส ำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจ และควำมคำดหวังของผู้เข้ำรับ 
กำรพัฒนำที่มีต่อกำรให้บริกำรหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ยั่งยืนเพ่ือควำมเป็น
ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก รุ่นที่ 3 ของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ส ำหรับน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพต่อไป 
 2. แบบสอบถำมนี้มี 4 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
  ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ 
  ตอนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ 
  ตอนที่ 4 ควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำร 
โปรดตอบแบบส ำรวจ  โดยเลือกประเด็นและระดับควำมคิดเห็นตำมควำมเป็นจริง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
1. เพศ                                ชำย                  หญิง 
2. อำยุ                               31-40 ปี             41 - 50 ปี         51 - 60 ปี  
3. ระดับกำรศึกษำ           ปริญญำตรี             ปริญญำโท        ปริญญำเอก 
4. สังกัด                       สพป.       สพม.     สช.      กศน.     สอศ.        อ่ืนๆ  

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ 

ข้อ ข้อควำม/รำยกำร 
ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 
1.1 กำรติดต่อประสำนงำนมีกำรอธิบำย ชี้แจงอยำ่งชัดเจน        
1.2 ระยะเวลำในกำรพัฒนำมีควำมเหมำะสม       
1.3 กำรด ำเนนิกำรพฒันำถูกต้อง ครบถ้วนตำมที่หลักสูตรก ำหนด        
1.4 หน่วยด ำเนนิกำรพัฒนำให้ข้อมูล ข่ำวสำร ข้อเสนอแนะ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
     

1.5 หน่วยด ำเนนิกำรพัฒนำให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค       

2. ด้ำนผู้บริหำรโครงกำร 
2.1 กำรให้บริกำรมีควำมสุภำพ เปน็มิตร       
2.2 กำรให้บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว      
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ข้อ ข้อควำม/รำยกำร 
ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.3 กำรดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร      

2. ด้ำนผู้บริหำรโครงกำร (ต่อ) 
2.4 กำรให้ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำมได้เป็นอยำ่งดี      
2.5 กำรให้ค ำอธิบำยและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น      
2.6 ควำมสำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรคตำมทีไ่ด้รบักำรร้องเรียน      
2.7 ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นกลำง ไม่เลอืกปฏิบัติ      
2.8 ควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน      

3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
3.1 ที่นั่งส ำหรับผู้มำใช้บริกำรพอเพยีง      
3.2 สถำนที่ให้บริกำรสะอำด เปน็ระเบียบ      
3.3 ห้องพักสะอำด         
3.4 ห้องประชุมสะอำด และมโีสตทศันูปกรณ์ที่เหมำะสม      
3.5 ห้องน้ ำสะอำด       
3.6 อำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดืม่       
3.7 ควำมชัดเจนของปำ้ยบอกทำงและสถำนที่ให้บริกำร      
3.8 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่      

4.   ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร 
4.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อน เข้ำใจง่ำย        
4.2 มีตู้แสดงควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมินกำรบริกำร        
4.3 ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร      
4.4 ได้รับบริกำรที่ครบถ้วน ถูกต้อง      
4.5 มีควำมชัดเจนในกำรให้ค ำแนะน ำที่เปน็ประโยชน์      
5. ด้ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
5.1 ควำมรู้ แนวคดิ ทักษะ ประสบกำรณ์ใหม่ ๆจำกกำรพัฒนำ      
5.2 เนื้อหำสำระเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน      
5.3 กิจกรรมกำรพฒันำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสตูร      
5.4 สัดสว่นกำรพัฒนำภำคทฤษฏีกับภำคปฏิบตัิ มีควำมเหมำะสม      
5.5 วิทยำกรในภำพรวมมีคุณภำพเหมำะสม      
5.6 สื่อและเอกสำรประกอบกำรพฒันำ มีควำมเหมำะสม      
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ข้อ ข้อควำม/รำยกำร 
ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5.7 บรรยำกำศเอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้      
5.8 ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏบิัติงำนได้      
 
ตอนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ 
ค ำชี้แจง  1. โปรดเลือกประเด็นและเพ่ิมเติมข้อมูลตำมควำมเป็นจริงและข้อคิดเห็นของท่ำนต่อกำร
ให้บริกำร 
3.1  ท่ำนมีควำมไม่พึงพอใจด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำรหรือไม่ 
       ไม่มี 

 มี โปรดระบุ).................................................................................................................. ............ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง. 
……………..…………………………………………………………………….…………….................................................. 
3.2  ท่ำนมีควำมไม่พึงพอใจ ด้ำนผู้บริหำรโครงกำรหรือไม่ 
        ไม่มี 

 มี (โปรดระบุ)............................................................................................ ................................ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง…...…………………………………………………………………….…………….............. 
3.3  ท่ำนมีควำมไม่พึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือไม่ 
         ไม่มี 

  มี (โปรดระบุ)............................................................................................ ............................... 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง. 
……………..…………………………………………………………………….……………..................................................
..........................................................…................................................................................................... 
3.4  ทำ่นมีควำมไม่พึงพอใจด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำรหรือไม่ 
   ไม่มี 

 (โปรดระบุ)............................................................................................ ................................... 
........................….......…...................................................................................................................  

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง. 
……………..…………………………………………………………………….……………..................................................
..........................................................….................................................................................................. 
3.5  ท่ำนมีควำมไม่พึงพอใจด้ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรมหรือไม่ 
   ไม่มี 

 มี (โปรดระบุ)..........................................................................................................….......…..... 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง. 
……………..…………………………………………………………………….……………..................................................
..........................................................….................................................................................................. 
ตอนที่ 4 ควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำร
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 
 
 

 

ภำรกิจและกิจกรรมระหว่ำงกำรพัฒนำ 

 กิจกรรมต่ำงๆ ที่ก ำหนดขึ้นระหว่ำงกำรพัฒนำ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้เข้ำรับ
กำรพัฒนำในทักษะต่ำง ๆ ทำงด้ำนกำรบริหำร วิชำกร และกำรอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน ดังนั้นผู้เข้ำรับกำร
พัฒนำทุกท่ำนควรให้ควำมร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติกิจกรรมตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร เพ่ือให้กำรพัฒนำ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ มีประสิทธิผล เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกันและ
พัฒนำกำรท ำงำนเป็นทีมตำมภำรกิจต่ำง ๆ ที่ได้รับมอบหมำยทั้งรำยบุคคลและรำยกลุ่ม 

ภำรกิจรำยบุคคล 

  1. จัดท ำกิจกรรม/ผลงำน ตำมใบงำนที่ก ำหนด และบันทึกกำรเรียนรู้ประจ ำวัน 
  2. Scan QR Code หรือ link เข้ำพัฒนำประจ ำวันและกำรเข้ำร่วมประชุมกลุ่ม 
  3. เข้ำร่วมทุกกิจกรรมที่ก ำหนดตลอดหลักสูตร 
  4. เข้ำพัฒนำตำมเวลำที่ก ำหนดในหลักสูตร 
ภำรกิจรำยกลุ่ม 

  1 จัดตั้งคณะกรรมกำรและเข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ของผู้เข้ำรับ
กำรพัฒนำ 
  2 รำยงำนผลกำรฝึกปฏิบัติงำนศึกษำดูงำนสถำนศึกษำ 
  3 รำยงำนสรุปผลกำรศึกษำเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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ข้อตกลงเวลำในกำรพัฒนำ 

  05.00 – 06.00 น.  กิจกรรมบริหำรจิต 

  06.00 – 07.00 น.  กิจกรรมกำรออกก ำลังกำย 

  07.00 – 08.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ 

  08.00 – 08.45 น.  Mini English and Chinese Language 

  08.45 – 09.00 น.  สรุปผลกำรเรียนรู้ประจ ำวัน 

  09.00 – 12.00 น.  พัฒนำอย่ำงเป็นทำงกำร 

  12.00 – 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

  13.00 – 16.00 น.  พัฒนำอย่ำงเป็นทำงกำร 

  16.00 – 17.00 น.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  17.00 – 18.00 น.  รับประทำนอำหำรเย็น 

  18.00 – 21.00 น.  พัฒนำอย่ำงเป็นทำงกำร 

หมำยเหตุ : จัดอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในระหว่ำงกำรพัฒนำที่ชั้น 2 หน้ำห้องพัฒนำ อำคำรเฉลิม
พระเกียรติ  
               ภำคเช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. และ ภำคบ่ำย 14.30 - 14.45 น. 

 

กฎระเบียบส ำหรับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 

  1. ปฏิบัติตนตำมระเบียบของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

  2. งดเล่นกำรพนัน  ดื่มสุรำ  สูบบุหรี่ ในห้องพัก 

  3. ขอควำมร่วมมือปิดเครื่องมือสื่อสำรหรือใช้ระบบสั่นขณะก ำลังพัฒนำ 

  4. ดูแล  รักษำทรัพยำกรต่ำงๆ ของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

1. หอพระศูนย์รวมจิตใจ 

เป็นสถำนที่ส ำหรับกำรพัฒนำจิต ผ่อนคลำยควำมเครียด โดยมีพระพุทธรูปประจ ำสถำบัน และ
สักกำระรูปหล่อ พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ (ปัญญำ อินฺทปญฺโญ) 
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2. อำคำรเอนกประสงค์ ประกอบ เป็นอำคำร 2 ชั้น 

 ชั้นหนึ่ง  ประกอบด้วย 

1. ห้องบริหำรงำนทั่วไป ธุรกำร พัสดุ บุคคล กำรเงินและบัญชี  โทรศัพท์ 0-3432-
1289-90 ต่อ 5001 โทรสำร 0-3422-5399 

2. กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ (ห้องวิทยำกรพ่ีเลี้ยง) กลุ่มพัฒนำเครือข่ำย  
กลุ่มพัฒนำผู้น ำโทรศัพท์ภำยใน 5001 

3. ห้องถ่ำยเอกสำร บริกำรในเรื่องกำรรับถ่ำยเอกสำร สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้บริกำรถ่ำยเอกสำรเฉพำะเอกสำรที่เป็นของส่วนรวมที่ทุกคนต้องใช้ใน
กำรพัฒนำ ประสำนงำนผ่ำนผู้บริหำรหลักสูตร 

4. ห้องประชุมใหญ่ (ห้องพุทธรักษำ) 

ชั้นที่สอง ประกอบด้วย  

1. ห้องผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2. ห้องสมุดและบริกำรอินเตอร์เน็ต กำรใช้ห้องสมุด (กรุณำแจ้งกำรยืมกับเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ

ห้อง)ห้องสมุดเปิดให้บริกำร ระหว่ำงเวลำ 08:30 – 16:30 น. 
 
หมำยเหตุ  

สคบศ. จัดบริกำรคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ วัสดุส ำนักงำนที่จ ำเป็น ประจ ำห้องประชุม
กลุ่มย่อย 1 เครื่องต่อห้อง มีบริกำรอินเตอร์เน็ตด้วยรหัสผ่ำนเป็นรำยบุคคล มีบริกำรอินเตอร์เน็ตไร้
สำย (Wi-Fi) สำมำรถน ำ Notebook มำใช้ได้ทั้งท่ีห้องพัฒนำและท่ีพัก  

3. อำคำรเฉลิมพระเกียรติ เป็นชุดอำคำรแฝด จ ำนวน 9 ชั้น มีลิฟท์บริกำร จ ำนวน 3 ชุด 
    (เป็นอำคำร A5 เป็นชุดอำคำรหอพัก อำคำร B5 เป็นชุดห้องพัฒนำและห้องจัดกิจกรรม) 

1. ห้องอำหำร ชั้น 1 ห้องรับประทำนอำหำรเช้ำ กลำงวัน เย็น ห้องจัดเลี้ยง ห้องนันทนำกำร  
ชมโทรทัศน์ 

ก ำหนดเวลำรับประทำนอำหำร ดังนี้ 

อำหำรเช้ำ  เวลำ 07:00 – 08:00 น. 

อำหำรกลำงวัน  เวลำ 12:00 – 13:00 น. 

อำหำรเย็น  เวลำ 17:00 – 18:00 น. 

คุณภำพอำหำร หำกมีข้อเสนอแนะในเรื่องเมนู คุณภำพ และกำรให้บริกำรอ่ืน ๆ ให้คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรแจ้ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งนี้เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงต่อไป 

2. ห้องร้ำนค้ำสวัสดิกำร จ ำหน่ำยของใช้ส่วนตัว และของที่ระลึก สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำหรับของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยำสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู เป็นต้น เปิด
ให้บริกำร ระหว่ำงเวลำ 12:30 ถึง 13:00 น. 
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3. ห้องพัฒนำและจัดกิจกรรม ชั้น 1 จ ำนวน 2 ห้อง ห้องรำชำวดี (ห้องภำพยนตร์) และ  
ห้องอำคม จันทรสุนทร 

4. ห้องพัฒนำและจัดกิจกรรม ชั้น 2 จ ำนวน 5 ห้อง ห้องหลักส ำหรับกำรพัฒนำในหลักสูตร
พัฒนำสมรรถะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ย่ังยืนเพื่อควำมเป็นประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก รุ่นท่ี 3 
คือ ห้อง B5202 ห้องประชุมกลุ่มย่อย คือ ห้อง B5203 และ B5205 

 5. ห้องส ำนักงำนส่วนกลุ่มบริหำรทรัพย์สิน ชั้น 2 และ ชั้น 3 

 6. ห้องสันทนำกำร คำรำโอเกะ ชั้น 7 

 7. ห้องสันทนำกำร กีฬำ ชั้น 8 (สนำมแบตมินตัน, โต๊ะปิงปอง, ลู่วิ่งไฟฟ้ำ จักรยำนปั่นกับที่ 
และโต๊ะสนุกเกอร์) พร้อมอุปกรณ์กีฬำ 

 8. ห้องบริหำรจิต ชั้น 9 ห้องปฏิบัติศำสนกิจชำวมุสลิม (ห้องละมำด แยกชำยหญิง) พร้อม
ให้บริกำรห้องปฏิบัติศำสนกิจชำวพุทธ ห้องปฏิบัติศำสนำกิจชำวคริตส์ อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง 

9. ห้องพักส ำหรับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ชั้น 2 - 8 ประกอบด้วยห้องพัก 120 ห้อง ลักษณะแบบ
ห้องพักคู ่เป็นห้องปรับอำกำศและมีห้องน้ ำภำยในห้อง มีระเบียงหลังห้อง ภำยในห้องประกอบด้วย
เตียงนอน 2 เตียง ตู้ใส่เสื้อผ้ำประจ ำ 2 ตู้ ถังขยะ ไม้แขวนเสื้อ น้ ำดื่มบริกำรทุกวัน โทรทัศน์ มีบริกำร
ท ำควำมสะอำดห้องทุกวันและบริกำรซักผ้ำปูที่นอนสัปดำห์ละครั้งหรือตำมโครงกำร 

หมำยเหตุ ยาประจ าตัว รองเท้าแตะ รองเท้าออกก าลังกาย ชุดออกก าลังกาย  กรุณาน ามาด้วย 

4. ลำนนันทนำกำรภำยนอกอำคำร 

ส ำหรับกำรเล่นกีฬำและออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง ซึ่งมีอุปกรณ์ ประกอบด้วย จักรยำนสีฟ้ำ สี
ชมพู ส ำหรับใช้ในระหว่ำงกำรพัฒนำ สนำมฟุตบอล สนำมเทนนิส สนำมเปตอง ลำนออกก ำลังกำย
ฐำนกลำงแจ้งซึ่งอุปกรณ์บำงประเภทมีให้เบิกใช้ เมื่อใช้บริกำรแล้วกรุณำน ำเก็บไปไว้ในที่เดิม ติดต่อ
ยืมผ่ำนทีมผู้บริหำรโครงกำร 
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