
 

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูนำทางการศึกษาที่ย่ังยืน เพื่อความเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional  

and Global Citizens: CBSEL) 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  ระบบการศึกษาของไทยประสบปญหาวิกฤตที่สะสมและเรื้อรังมานาน ผนวกกับปญหาและ
ความทาทายที ่ประเทศตองเผชิญทั้งปจจัยภายในและภายนอก ประเทศไทยจึงมีความจำเปนตองปฏิรูป
การศกึษาเพ่ือใหระบบการศึกษาเปนกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งจะเห็นไดจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนใชการปฏิรูปการศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางคนและพัฒนาประเทศ การพัฒนาคน 
ดวยการศึกษากลายเปนหนึ ่งในวาระแหงชาติที ่สาธารณรัฐประชาชนจีนใหการพัฒนาศักยภาพของคน 
ซึ่งมีความสำคัญที่สุด การปฏิรูปการศึกษาไมใชแนวคิดใหม หลายประเทศรูและตระหนักรวมทั้งลงมือทำอยาง
จริงจังและตอเนื่องมาโดยตลอด แตดวยการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปจจุบันและที ่กำลังจะเกิดข้ึน 
ในอนาคต มีอ ัตราการเปลี ่ยนแปลงที ่รวดเร็วเมื ่อเปรียบเทียบกับการเปลี ่ยนแปลงในอดีตที ่ผ านมา  
ซึ ่งมีผลกระทบตอการบริหารจัดการสถานศึกษาเปนอยางมาก ดังนั ้น ในฐานะผู บริหารสถานศึกษา 
จึงมีความจำเปนตองเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดการบริหารของตนเองใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น เพื่อใหไดรับการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาใหเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค 
มีภาวะผูนำทางวิชาการ  และมีการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา มีความยืดหยุน และมีความพรอม 
ทีจ่ะพัฒนาสถานศกึษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ของ
ประเทศไทยยังไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตร
หลักที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเปาหมายเพื่อตองการใหโครงสราง บทบาท 
และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคลองตัวชัดเจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษาอีกดวย  
   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนหนวยงานที่มีบทบาทหนาท่ี
ในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญ 
ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางศักยภาพดานภาวะผูนำทางการศึกษาใหกาวทันตอความเปลี่ยนแปลง  
จึงไดมีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมุ งเนนพัฒนากลุม
ผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ มีศกัยภาพในการปฏิบัติงานและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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2. ปรัชญาและแนวคิด  

  หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูนำทางการศึกษาที่ยั ่งยืนเพื่อความเปนประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and 
Global Citizen (CBSEL) มุงใหผูเขารับการพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะทั้งดานความรู และทักษะความเปนผูนำ
สถานศึกษาที่พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม โดยใชการพัฒนาที่หลากหลายจากวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมผูนำทางการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร   
  3.1 เพ่ือเสริมสรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ภาวะผูนำทางการศกึษาใหผูบริหารสถานศึกษา 

 3.2 เพ่ือเปดโลกทัศน แลกเปลี่ยนประสบการณการบริหารสถานศึกษาในมิติตาง ๆ 
 3.3 เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการบริหารจัดการสถานศึกษา และความสามารถในการสื่อสารระหวาง

พหุวัฒนธรรม 
 3.4 เพื่อเสริมสรางเครือขายความสัมพันธทางการศึกษาระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  
 
4. โครงสรางหลักสูตร  

 โครงสรางหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูนำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเปนประชาคมอาเซียน
แล ะปร ะช าคม โล ก  ( Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming 
Regional and Global Citizen : CBSEL) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 กรอบโครงสรางหลักสูตร 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร 

พัฒนาสมรรถนะผูนำทางการศึกษาที่ยั่งยืน  
เพ่ือความเปนประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก  
(Capacity Building for Sustainable Education 
Leaders towards Becoming Regional and 
Global Citizens: CBSEL) 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อเสริมสรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
   ภาวะผูนำทางการศึกษาใหผูบริหาร 
   สถานศึกษา 

2. เพื่อเปดโลกทัศน แลกเปล่ียนประสบการณ 
   การบริหารสถานศึกษาในมิติตาง ๆ  
3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะผูบริหารสถานศึกษา  
   รวมถึงความสามารถในการส่ือสารระหวาง 
   พหุวัฒนธรรม 

4. เพื่อเสริมสรางเครือขายความสัมพันธ 
   ทางการศึกษาระหวางประเทศไทยและ 
   สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ระยะที่ 1  

การพัฒนา 

ในประเทศ  

ณ สคบศ. 
(5 วัน) 

ระยะที่ 2 
การพัฒนาใน

ตางประเทศ 

ณ ม.ซีหนาน  

ประเทศจีน 

(22 วัน) 

ระยะที่ 3 

การนำแผนไปสู 

การปฏิบัติ 

 
นําเสนอ  

ณ สคบศ. 

(  วัน) 

 

ผลการพัฒนา 

1. สถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาใหมีคุณภาพ 
2. การขยายผลการนำ

แผนไปสูการปฏิบัติไปสู

เครือขายสถานศึกษาอื่น ๆ 
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  4.1 โครงสรางหลักสูตร ระยะที่ 1 การพัฒนาในประเทศ  (5 วัน/30 ชั่วโมง)  
ประกอบดวย 5 หนวยการเรียนรู จำนวน 30 ชั่วโมง ดังนี ้
  หนวยการเรียนรูที่ 1  จำนวน 3 ชั่วโมง  
        แนวโนมและทิศทางการบริหารจัดการศึกษาไทยในทามกลางกลุมประเทศเอเชียแปซิฟก 
 
  หนวยการเรียนรูท่ี 2  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                 การพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 
 
  หนวยการเรียนท่ี 3  จำนวน 6 ชั่วโมง 
                 กระบวนทัศนและกลยุทธการสรางภาวะผูนำทางการศกึษา 
 
  หนวยการเรียนรูท่ี 4  จำนวน 6 ชั่วโมง  
       ทักษะทางภาษาสำหรับผูนำทางการศึกษา 
 
  หนวยการเรียนรูที่ 5  จำนวน 12 ชั่วโมง 
                รูเขา รูเรา เตรียมความพรอมสูสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  4.2 โครงสรางหลักสูตร ระยะที่ 2 การพัฒนาในตางประเทศ  (22 วัน/132 ชั่วโมง) 
ประกอบดวย 5 หนวยการเรียนรู จำนวน 132 ชั่วโมง ดังนี ้
  หนวยการเรียนรูที่ 1  จำนวน 18 ชั่วโมง  
         การพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
              - บรรยาย 12 ชั่วโมง 
              - ศึกษาดูงาน/อภิปราย/เสวนา 6 ชั่วโมง  
 
  หนวยการเรียนรูท่ี 2  จำนวน 42 ชั่วโมง 
                 การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                 - บรรยาย  36 ชั่วโมง 
              - ศึกษาดูงาน/อภิปราย/เสวนา  6 ชั่วโมง  
 
  หนวยการเรียนท่ี 3  จำนวน 24 ชั่วโมง 
                 ภาวะผูนำทางการบริหารจัดการสถานศึกษา  
                                 - บรรยาย  18 ชั่วโมง 
              - ศึกษาดูงาน/อภิปราย/เสวนา  6 ชั่วโมง  
 
  หนวยการเรียนรูท่ี 4  จำนวน 18 ชั่วโมง  
        กลยุทธการจัดการเรียนการสอน 
                                 - บรรยาย  6 ชั่วโมง 
              - ศึกษาดูงาน/อภิปราย/เสวนา  12 ชั่วโมง  
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  หนวยการเรียนรูที่ 5  จำนวน 30 ชั่วโมง 
                คุณภาพ มาตรฐานการจัดการศกึษา 
                                 - บรรยาย  18 ชั่วโมง 
              - ศึกษาดูงาน/อภิปราย/เสวนา  12 ชั่วโมง  
 
 4.3 โครงสรางหลักสูตร ระยะที่ 3 การนำแผนไปสูการปฏิบัต ิ (1 วัน/6 ชั่วโมง) 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ 
  ขั้นตอนท่ี 2 การนำแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ 
  ขั้นตอนท่ี 3 การสรุปและนำเสนอผลการพัฒนาสถานศึกษาตามแผน 
 
5. ระยะเวลาในการพัฒนา  
  หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูนำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเปนประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional 
and Global Citizen (CBSEL) จำนวน 28 วัน  
  1. การพัฒนาระยะที่ 1 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  
      จำนวน 5 วัน 30 ชั่วโมง  
  2. การพัฒนาระยะที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
      จำนวน 22 วัน  132 ชั่วโมง 
  3. การพัฒนาระยะที่ 3 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษา  
      จำนวน 1 วัน 6 ชั่วโมง  
 
6. แนวทางการพัฒนา  
  6.1 การศึกษาดวยตนเอง  
  6.2 การบรรยาย 
  6.3 การอภิปราย 
  6.4 การแบงกลุม 
  6.5 การฝกปฏิบัติ 
  6.6 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

6.7 การพบกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  
6.8 เสวนาวิชาการ 
6.9 Reflection  
6.10 การนำเสนอผลการพัฒนา 
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7. สื่อที่ใชในการพัฒนา  
  7.1 PowerPoint 
  7.2 ใบความรู   
  7.3 ใบงาน  
  7.4 Internet 
  7.5 สื่อบุคคล 
  7.6 กรณีตัวอยางและกรณีศึกษา 
  7.7 สถานที่จริง 
 
8. คุณสมบัติของผูเขารับการพัฒนา   
  1. ผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถานศกึษา สังกัด  
            - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)   
              - สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)   
              - สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  2. ผูดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.) 
   3. มีอายุระหวาง 35 - 55 ป นับถึงวันที่ 30 กันยายนของแตละปงบประมาณที่สมัคร 
  4. มีประสบการณทางการบริหารสถานศึกษา ไมนอยกวา 5 ป (ในกรณีที่มีประสบการณฯ 
นอยกวา 5 ป ใหหนวยงานตนสังกัดพิจารณาเปนรายกรณี ตามขอ7) 
  5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 
  6. ความรู ความสามารถดานภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได (ฟง พูด อาน เขียน) 
ระดับดีหรือสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได 
  7. มีผลการปฏิบัติงานโดดเดนเปนที่ยอมรับ โดยมีการรับรองจากผูบังคับบัญชาของผูสมัคร 
  8. มีความมุ งมั่น ตั้งใจ และสามารถเขารับการพัฒนาทั้งในประเทศ ณ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และเดินทางไปเขารับการพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest 
University) มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จนสำเร็จหลักสูตร 
  9. มีความสามารถในการเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนพัฒนางานในหนาที่ความรบัผิดชอบ 
  10. มีสุขภาพรางกายสมบูรณและสุขอนามัยแข็งแรงดี โดยการรับรองของแพทย 
  11. สามารถรับผิดชอบคาใชจายในการเขารับการพัฒนาในตางประเทศได 
  12. สามารถเขารับการพัฒนาไดเต็มเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด  

 
9. วิทยากร  

  วิทยากรที่ใหการพัฒนาตองมีคณุสมบัติดังตอไปนี้ 
  1. เปนผูที่เขาใจจุดประสงคในการพัฒนาตามหลักสูตร 
  2. เปนผูที่มีความรอบรู มีความสามารถ มีประสบการณในทางวิชาการและทางวิชาชีพ 

ในศาสตรนั้น ๆ 
  3. สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยถือวาผูเขารับการพัฒนามีความสำคัญที่สดุ 
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10. วิธีการคัดเลือก  
   1. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ประชาสัมพันธหลักสูตรในนาม
กระทรวงศึกษาธิการไปยังหนวยงานตนสังกัด 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 3) สำนักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย และ 4) สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
  2. ผูบริหารสถานศึกษาที่มีความพรอมและมีความสนใจเขารวมโครงการ สมัครผานหนวยงาน 
ตนสังกัด ตามแบบฟอรมการรับสมัครที่ สคบศ.กำหนด โดยผานการเห็นชอบของผูบังคบับัญชาตามลำดับชั้น 
  3. หนวยงานตนสังกัดดำเนินการรับสมัคร พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และคัดเลือก
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีคณุสมบัติตามที ่สคบศ. กำหนด  
  4. หนวยงานตนสังกัดจัดสงรายชื่อผูบริหารสถานศกึษาที่ผานการพิจารณาคัดเลือกตาม
จำนวนที่ สคบศ. กำหนด พรอมทั้งรายชื่อสำรอง 
  5. สคบศ. จัดทำรายชื่อตามท่ีหนวยงานตนสังกัดจัดสงมา เสนอปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายชื่อเขารับการพัฒนา 
  6. สคบศ. ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับอนุมัติใหเขารับการพัฒนา 
  7. ผูเขารับการพัฒนายืนยันสิทธิการเขารับการพัฒนา 
 
11. การประเมินผล 
  11.1 การประเมิน  

11.1.1 ประเมินดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู (ไมนอยกวารอยละ 80) ไดแก 
      1) ประเมินผลงาน (80 คะแนน)  ประกอบดวย  

              - ชิ้นงานกลุม (20 คะแนน)      -             
     - แผนการพัฒนาสถานศึกษา (20 คะแนน) 
     - การนำเสนอ/สรุปรายงานผลการพัฒนาสถานศึกษาตามแผน  

          (20 คะแนน) 
      - สรุปองคความรูรายวิชา (20 คะแนน) 

 2) ประเมินพฤติกรรมการมีสวนรวม (20 คะแนน) 
11.1.2 ประเมินดานระยะเวลาที่เขารับการพัฒนา (ไมนอยกวารอยละ 80) 

 11.2 วิธีการประเมิน 

 - ตรวจสอบผลงาน 
 - การสังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  

 - ตรวจสอบเวลาที่เขารับการพัฒนา 
 11.3 เครื่องมือการประเมิน 

 - แบบสรุปองคความรู 
 - แบบประเมินผลงาน 

  - แบบตรวจสอบเวลา 

 - แบบประเมินมิติสัมพันธ (Over-all Assessment) (ระยะที่ 1 และ 2)  
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โดยสรางแบบสอบถามจาก Google form ซึ่งมีหัวขอดังนี้ 

   - ความตรงตอเวลา 
  - ความมีน้ำใจตอเพ่ือน/ครู 
  - การแตงกาย 
  - การมีสวนรวม 
  - ความรับผิดชอบ 

  11.4 เกณฑการประเมิน 

 - คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 80 
 - มีเวลาที่เขารวมการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 

 11.5 ผูรับผิดชอบการประเมิน  
 - คณะวิทยากร 
 - ผูบริหารโครงการ 
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ระยะที่ 1  
 

โครงสรางหลักสูตร การพัฒนาในประเทศ จำนวน 30 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 1 การพัฒนาในประเทศ ณ สคบศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถปุระสงคของหลักสตูรและหนวยการเรียนรู 

1. เพ่ือเตรียมความพรอมของผูบริหารในเร่ืองการจัดการศึกษา 
ของไทย 

2. เพ่ือเตรียมความพรอมภาษาที่ใชในการสื่อสาร และวัฒนธรรม 
3. เพ่ือเตรียมความพรอมในการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร 

Module 1 
(3 ชวัโมง) 

แนวโน้มและทิศ

ทางการบริหาร

จดัการศกึษา

ไทยใน

ท่ามกลางกลุ่ม

ประเทศเอเชีย

แปซิฟิก 

Module 2 
(3 ชวัโมง) 

 
การพฒันา

คณุภาพ

การศกึษายุค

ประเทศไทย 

4.0 

Module 4 
(6 ชวัโมง) 

 
ทกัษะภาษา

สําหรับผู้นําทาง

การศกึษา 

 

Module 3 
(6 ชวัโมง) 

 
กระบวนทศัน์

และกลยทุธ์การ

สร้างภาวะผู้นาํ

ทางการศึกษา 

 

Module 5 

(12 ชวัโมง) 

 
รู้เขา รู้เรา 

เตรียมความ

พร้อมสู่

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 

ผูบริหารสถานศึกษามีความพรอมในการจัดการศกึษา  
มีความพรอมดานภาษาที่ใชในการสื่อสาร และวัฒนธรรม 
และสามารถสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร 
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รายละเอียดของหนวยการเรียนรู 
 
1. โครงสรางหลักสูตร ระยะท่ี 1 การพัฒนาในประเทศ จำนวน 30 ชั่วโมง  
ประกอบดวย 5 หนวยการเรียนรู 30 ชั่วโมง ดังนี ้
  

หนวยการเรียนรูที่ 1  จำนวน 3 ชั่วโมง  
แนวโนมและทิศทางการบริหารจัดการศึกษาไทยในทามกลางกลุมประเทศเอเชียแปซิฟก 

 
คำอธิบายลักษณะวิชา 
 
วัตถุประสงค 
 1.  ผูเขารับการพัฒนาสามารถสรุปประเด็นสำคญัแนวโนมและทิศทางการบริหารจัดการศึกษาในอนาคตได 
 2. ผูเขารับการพัฒนาสามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมและ ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียที่มี ผลกระทบตอ
สถานศกึษาไดถูกตอง 
 
เนื้อหาสาระ 
 1. แนวโนมและทิศทางการบริหารจัดการศึกษาไทย 
 2. การขับเคลื่อนการบูรณาการยุทธศาสตรการศึกษา 

แนวทางในการพัฒนา 
 1. การบรรยาย 
 2. การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 3. ใบงานฝกปฏิบัติ 

สื่อท่ีใชในการพัฒนา  
 1. วิทยากรผูทรงคณุวุฒิ 
 2. เอกสารความรู 
 3. Internet 
 4. PowerPoint 

การประเมินผล 
 1. การนำเสนอ  การแสดงพฤติกรรม 
 2. ใบงานฝกปฏิบัติ 
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หนวยการเรียนรูที่ 2  จำนวน 3 ชั่วโมง 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคประเทศไทย 4.0  

 
คำอธิบายลักษณะวิชา 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูเขารับการพัฒนาสามารถอธิบายความทาทายที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในสวนที่เปน
แรงกดดันภายนอกและแรงกดดันภายในประเทศ 
 2. เพื่อใหผูเขารับการพัฒนามีความรูเรื่องทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทยในยุทธศาสตรชาติ  
20 ป และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 กับประเทศไทย 4.0 
 
เนื้อหาสาระ 
 1. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย 
 2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 3. ทักษะของพลโลกในศตวรรษที่ 21 กับ ประเทศไทย 4.0 
 4. รัฐธรรมนูญ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 5. การศกึษากับการเปลี่ยนแปลง 
 6. มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 
 
แนวทางในการพัฒนา 
  1. การบรรยาย 
 2. การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 3. ใบงานฝกปฏิบัติ 
 
สื่อท่ีใชในการพัฒนา  
 1. วิทยากรผูทรงคณุวุฒิ 
 2. เอกสารความรู 
 3. Internet 
 4. PowerPoint 
 
การประเมินผล 
 1. แบบสังเกต การนำเสนอ การแสดงพฤติกรรม 
 2. ใบงานฝกปฏิบัติ  
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หนวยการเรียนท่ี 3  จำนวน 6 ชั่วโมง 
กระบวนทัศนและกลยุทธการสรางภาวะผูนำทางการศึกษา 

คำอธิบายลักษณะวิชา 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูเขารับการพัฒนาสามารถสรุปประเด็นสำคัญเก่ียวกับทฤษฎีภาวะผูนำ แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนำ
ทางการศึกษา 
 2. เพื่อใหผูเขารับการพัฒนาสามารถอภิปรายใหความเห็นเก่ียวกับกลยุทธในการบริหารสถานศึกษา  
 
เนื้อหาสาระ 
 1. ทฤษฎีภาวะผูนำ 
 2. แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนำทางการศึกษา 
 3. ภาวะผูนำทางการศึกษา 
 4. การบริหารสถานศึกษา  
 
แนวทางในการพัฒนา 
  1. การบรรยาย 
 2. การอภิปรายกลุม 
 3. การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 4. ใบงานฝกปฏิบัติ  
 
สื่อท่ีใชในการพัฒนา  
 1. วิทยากรผูทรงคณุวุฒิ 
 2. เอกสารความรู 
 3. Internet 
 4. PowerPoint  
 
การประเมินผล 
 1. แบบสังเกต การนำเสนอ การแสดงพฤติกรรม 
 2. ใบงานฝกปฏิบัติ 
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หนวยการเรียนรูที่ 4  จำนวน 6 ชั่วโมง  
ทักษะทางภาษาสำหรับผูนำทางการศึกษา 

 
คำอธิบายลักษณะวิชา 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูเขารับการพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2. เพื ่อใหผู เขารับการพัฒนาสามารถนำเสนอและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและประสบการณ โดยใช
ภาษาอังกฤษ 
 3. เพื่อใหผูเขารับการพัฒนาสามารถสื่อสารภาษาจีนพ้ืนฐานที่จำเปนในชีวิตประจำวันได 
 
เนื้อหาสาระ 
 1. เทคนิคการใชแอพพลิเคชัน่ดานภาษา  (Using Language Application in Daily Life)  
 2. การแนะนำและการเชิญวิทยากร  (Introducing and Invitation of Resource Person)  
 3. การกลาวขอบคุณวิทยากร  (Thank you Resource Person/Complementary)  
 4. ทักษะการพูดในที่สาธารณะ  (Public Speaking Skills) 
 5. ภาษาจนีพื้นฐาน  (Basic Chinese) 
 
แนวทางในการพัฒนา 
 1. บรรยาย 
 2. การอภิปรายกลุม 
 3. การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 4. สาธิต 
 5. ฝกทักษะ (สถานการณสมมุติและสถานการณจริง) แบบเดี่ยวและแบบกลุม 
 6. การนำเสนอหนาเวที   
 
สื่อท่ีใชในการพัฒนา  
 1. วิทยากรผูทรงคณุวุฒิ 
 2. ใบความรูและใบงาน 
 2. PowerPoint Presentation สถานศึกษา 
 3. Mentor (พี่เลี้ยง) 
 4. Video Clip 
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การประเมินผล 
 1. ประเมินผลโดยการสังเกตการสื่อสารในสถานการณสมมุติและสถานการณจริง 
 2. ประเมินจากชิ้นงาน 
 3. การนำเสนอหนาเวที 
 4. การทดสอบทางภาษา  
 

หนวยการเรียนรูที่ 5  จำนวน 12 ชั่วโมง 
รูเขา รูเรา เตรียมความพรอมสูสาธารณรัฐประชาชนจีน 

คำอธิบายลักษณะวิชา 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูเขารับการพัฒนาสามารถสรุปองคความรูที่สำคัญ 
 2. เพื่อใหผูเขารับการพัฒนาสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทสากล  
เนื้อหาสาระ 
 ความรูเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมตางประเทศ 
 1. มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 2. มหาวิทยาลัยซีหนาน 
 3. ภาษา สังคม และวัฒนธรรมจีน 
 4. สถานศึกษาผูเขารับการพัฒนา 
 5. การศกึษาในประเทศไทย 
แนวทางในการพัฒนา 
 1. บรรยาย 
 2. การอภิปรายกลุม 
 3. การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 4. นำเสนอผลงานกลุม 
 5. การนำเสนอหนาเวที  
สื่อท่ีใชในการพัฒนา  
 1. วิทยากรผูทรงคณุวุฒิ 
 2. เอกสารความรู 
 3. Internet 
 4. Video Clip  
 5. PowerPoint 

6. ใบความรู   
 7. ใบงาน  
 8. สื่อบุคคล 
การประเมินผล 
 1. แบบสังเกต การนำเสนอ การแสดงพฤติกรรม 
 2. ใบงานฝกปฏิบัติ 
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ระยะที่ 2  
 

โครงสรางหลักสูตร การพัฒนาในตางประเทศ จำนวน 132 ชั่วโมง 
ระยะที่ 2 การพัฒนาในตางประเทศ ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

วัตถุประสงค 
1. สงเสริมความกาวหนาดานการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภายใตความรวมมือ

ระหวางไทยและจีน 
2. เพ่ือเขาใจการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายการบริหารการศึกษาของจีน 
3. ยกระดับความเช่ียวชาญในวิชาชีพ สรางสรรคผลงานจากองคความรู เนนการบริหารจัดการท่ีทัน

ตอยุคสมยับนพื้นฐานของความรูและทฤษฎีเพ่ือปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา 
4. เพ่ิมพูนทักษะของผูบริหารสถานศกึษา รวมถึงความสามารถในการบูรณาการระหวางสอง

วัฒนธรรม ทักษะการวางแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนและสราง
บุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพ 

5. เสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา ทั้งระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา 
แลกเปลี่ยนประสบการณการบริหารสถานศึกษาในมิติตาง ๆ ระหวางไทยและจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Module 5 
(30 ชวัโมง) 

 
คณุภาพ 

มาตรฐานการ

จดัการศกึษา 

 

Module 1 
(18 ชวัโมง) 

 
การพฒันา

การศกึษาของ

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 
Module 2 
(42 ชวัโมง) 

 
การปฏิรูป

การศกึษาของ

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 

 
Module 4 
(18 ชวัโมง) 

 
กลยุทธ์การ

จดัการเรียน 

การสอน 

 

 
Module 3 
(24 ชวัโมง) 

 
ภาวะผู้ นํา

ทางการบริหาร

จดัการ

สถานศกึษา 

 

ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำทางการศึกษา 
สามารถประยุกตใชความรูและประสบการณในการปฏบิัติงานอยางมีประสทิธิภาพ 

การประยุกตใชความรูที่ไดรับจากการพฒันาสูการปฏิบัติในสถานศกึษา 
เหมาะสมในการเปล่ียนแปลงไปสู Thailand 4.0 



 
 

-16- 
 

 
รายละเอียดของหนวยการเรียนรู 
 

เนื้อหาสาระการเรียนรู 
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

ศึกษาดูงาน 
/อภิปราย/เสวนา 

(ชั่วโมง) 

รวมจำนวน 
(ชั่วโมง) 

หนวยที่ 1 การพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน  12 6 18 
หนวยที่ 2 การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน  36 6 42 
หนวยที่ 3 ภาวะผูนำทางการบริหารจัดการสถานศึกษา  18 6 24 
หนวยที่ 4 กลยุทธการจัดการเรียนการสอน  6 12 18 
หนวยที่ 5 คุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษา  18 12 30 

รวมทั้งสิ้น 90 42 132 
 

แนวทางการพัฒนา 
  1. การบรรยายใหความรู 
  2. การเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ ผูนำทางการศึกษาทั้งสอง
ประเทศ และระหวางผูเขารับการพัฒนาดวยกันเอง   
  3. การเรียนรูดวยตนเองและการฝกปฏิบัติจริง 
  4. การนำเสนอผลงานเปนรายบุคคลและกลุม   
  5. การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  6. การเสวนาทางวิชาการ การอภิปราย 
 
สื่อท่ีใชในการพัฒนา  
  1. PowerPoint 
  2. ใบความรู   
  3. ใบงาน  
  4. การศึกษาดูงานจากสภาพจริง ณ สาธารณรัฐประชนจีน 
  5. Internet 
  6. สื่อบุคคล 
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ระยะที่ 3 
 

โครงสรางหลักสูตร การนำแผนไปสูการปฏิบัติ  จำนวน 6 ชั่วโมง                                                            
 

ระยะที่ 3 การนำแผนไปสูการปฏิบัติ  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

1.  สถานศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 
2.  การขยายผลการนำแผนไปสูการปฏิบัติไปสูเครือขายสถานศึกษาอื่น 
ๆ 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใหผูเขารับการพัฒนาไดบูรณาการความรูและประสบการณจากประเทศ 
    สาธารณรัฐประชาชนจีนมาประยุกตใชในสถานศึกษา ตามบริบทของ 
    สถานศึกษาแตละสังกัด 
2.  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูผลในการนำแผนไปพัฒนาสถานศึกษา 
3.  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางเครือขายสถานศึกษา 

ขนัตอนท ี1 
 

การจดัทํา

แผนพฒันาคณุภาพ

การศกึษาสู่การ

ปฏิบตัิ 

 
(ณ สถานศกึษาของ

ตนเอง) 

ขนัตอนท ี2 
 

การนําเสนอผลการ

พฒันาสถานศึกษา

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศึกษาสู่

การปฏิบติั 

ขนัตอนท ี3 
 

การสรุปผลการ

พฒันาคณุภาพ

การศกึษาสู่การ

ปฏิบตัิ 

ณ สคบศ. (  ชวัโมง) 
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แนวทางการพัฒนา 
  1. อภิปราย 
  2. แลกเปลี่ยนเรียนรู 
  3. การนำเสนอผลงานเปนรายบุคคลและกลุม    
 
สื่อท่ีใชในการพัฒนา  
  1. PowerPoint 
  2. Internet 
  3. เอกสารประกอบการนำเสนอ   
 
การประเมินผล 
  1. ความสอดคลองของแผน 

2. ความเปนไปไดในการแผนไปสูการปฏิบัติ 
3. ประโยชนของแผน 
 

เลมรายงาน (30 คะแนน) องคประกอบของรายงาน (พิจารณาตามประเด็นตางๆ) *ผูบริหารโครงการออกแบบ 

1. ความสมบูรณของรายงานตามโครงสรางรายงานที่ สคบศ. กำหนด 
2. ความสำเร็จตามแผน 
 

ขั้นตอนและวิธีการของรายงานผล 
1. แผนการพัฒนาสถานศึกษา 

2. การเชื่อมโยงความรู แนวคิด ประสบการณจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผนวกกับบริบท
สถานศึกษา 

3. วิธีการนำแผนไปสูการปฏิบัต ิ

4. ผลการดำเนินการตามแผนฯ 

5. ปญหา อุปสรรค 

6. ขอเสนอแนะ 

7. ภาคผนวก 

- ภาพกิจกรรม 
- รายชื่อ 
- คำสั่งฯ 
- ฯลฯ 

 
 

******************************************* 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แบบประเมิน 

 
1.  แบบประเมินระยะเวลา เขารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูนำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพ่ือความเปนประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก รุนที่ 3 ประเมินเปนรายวนั โดยการ Scan QR Code หรือ link ที่กำหนด 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

จำนวนชั่วโมงที่เขารับการพัฒนา 
ระหวางวันที่ 15 – 22 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2563 

คิดเปน
รอยละ 

ผลการ
ประเมิน 

15 16 17 18 19 20 21 22 รวม   
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรประจำกลุมผูประเมิน 

 
ลงชื่อ........................................................    ......................................................    ..................................................  
      (........................................................)  (.....................................................) (.....................................................) 
วันท่ี.............เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 

แบบ A1 : ระยะเวลา 

ผูใช : ผูบริหารโครงการ 

เวลาที่ใช : ทุกระยะการฝกอบรม 



 
 

 
 
1.2 การทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนกลาง โดยการนำเสนอรายบุคคล 

คำชี้แจง  
1. โปรดทำเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
 

เรื่อง/ประเด็นท่ีนำเสนอ  ………………………………………………………………..………………………… 
ชื่อผูนำเสนอ……………………………………………………………………………….……… เลขที่  ………… 
วันที่.......................เดือน…………….............................................พ.ศ. .......................... 

กิจกรรม/รายละเอียด 

ระดบัความเหมาะสม 

คะแนน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1.วิธีการนำเสนอและสื่อ   (10 คะแนน)       

1.1 นำเสนอตรงกับเรื่องท่ีกำหนด       

1.2 การลำดับข้ันตอนเหมาะสม (ขึ้นตน เนือ้หา และสรุป)       

1.3 มีการใชสื่อเหมาะสมกับเนื้อหาที่นำเสนอ       

1.4 มีการแบงเวลา ควบคุมเวลาทีเ่หมาะสม       

1.5 ใชภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับเรื่องท่ีนำเสนอ       

2.บุคลิกทาทางขณะนำเสนอ   ( 10 คะแนน )       

   2.1 การแตงกายถูกกาลเทศะ       

   2.2 การใชภาษากาย และทาทางเหมาะสม       

3.เอกสารประกอบการนำเสนอ (20 คะแนน)       

   3.1 การจัดลำดับขั้นตอนเนื้อหาเหมาะสม       

   3.2 เนื้อหาสอดคลองกับเรื่องท่ีนำเสนอ       

   3.3 เอกสารครอบคลมุเนื้อหาทีก่ำหนด       

รวม        

 

 
 
 
 
 

รายการกลุ่มย่อย 

  กลุมที่ 1 
  กลุมที่ 2 
  กลุมที่ 3 

แบบ A2 : ระยะเวลา 
ผูใช : วิทยากร 
ใชวิชา : ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนกลาง 



 
 

 
1.3 แบบสรุปองคความรูที่ไดรับจากการพัฒนา (รายบุคคล) 

หลักสตูรพัฒนาสมรรถนะผูนำทางการศกึษาที่ยั่งยืนเพื่อความเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
รุนท่ี ...........  ระหวางวันท่ี ................................... 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ชื่อวิชา.................................................................................................................................................. 

ชื่อวิทยากร .......................................................................................................................................... 

วันที ่ ..........................................................   เวลา   ......................................................... 

ชื่อผูสรุป ................................................................................................................. เลขท่ี .................. 

สรุปองคความรูที่ไดรับ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 
แนวทางการนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการพฒันาการบริหาร 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการกลุ่มย่อย 

  กลุมที่ 1 
  กลุมที่ 2 
  กลุมที่ 3 

แบบ A3 : สรปุองคความรู 
ผูใช : ผูเขารับการพัฒนา 
เวลาที่ใช : ทุกรายวิชา 



 1.4. แบบประเมินผลงานกลุม หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูนำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพ่ือความเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก รุนที่ 3 

 ชื่อผลงาน   ใบงานท่ี 1  ใบงานท่ี 2   ใบงานท่ี 3   ใบงานท่ี 4 

            คำชี้แจง ใหผูประเมินสังเกต ตรวจสอบ และประเมินผลงานกลุมตามเกณฑการใหคะแนนที่กำหนด และใสคะแนนในแตละรายการ 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 

รายการประเมิน 
รวม 

คะแนน 

20 คะแนน 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
เน้ือหาของ

ผลงาน 
5 คะแนน 

การมีสวนรวมของ
สมาชิกกลุม 
5 คะแนน 

การนำเสนอ 
ผลงาน 

5 คะแนน 

ประโยชนของ
ผลงาน 

5 คะแนน 

1           

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 
 

 
 

รายการกลุ่มย่อย 

  กลุมที่ 1 
  กลุมที่ 2 
  กลุมที่ 3 

วิทยากรประจำกลุมผูประเมิน 

ลงชื่อ..........................................................    ......................................................    .....................................................  
      (...........................................................)  (.....................................................) (.......................................................) 
วันที่.............เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

แบบ A4 : ประเมินผลงานกลุม 
ผูใช : ผูเขารับการพัฒนา 
เวลาที่ใช : ทุกรายวิชา 



 
รายงานผลการนำแผนการพัฒนาสถานศึกษาไปสูการปฏบิัต ิ

หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผูนำทางการศึกษาที่ย่ังยืน เพื่อความเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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