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รายงานผลการประชุมปฏิบัติการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นาทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and
Global Citizen: CBSEL) รุ่นที่ 3
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุม B5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สคบศ. อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
--------------------หลักการและเหตุผล
ระบบการศึกษาของไทยประสบปัญหาวิกฤตที่สะสมและเรื้อรังมานาน ผนวกกับปัญหา
และความท้าทายที่ประเทศต้องเผชิญทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ประเทศไทยจึงมีความจาเป็นต้องปฏิรูป
การศึกษาเพื่อให้ ร ะบบการศึกษาเป็ น กลไกหลั กของการขับเคลื่ อนประเทศ ซึ่งจะเห็ นได้จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนใช้การปฏิรูปการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างคนและพัฒนาประเทศ
การพัฒ นาคนด้ว ยการศึ ก ษากลายเป็ น หนึ่ งในวาระแห่ งชาติ ที่ส าธารณรั ฐ ประชาชนจี น ให้ ก ารพั ฒ นา
ศักยภาพของคนซึ่งมีความสาคัญที่สุด การปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่แนวคิดใหม่ หลายประเทศรู้และตระหนัก
รวมทั้งลงมือทาอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันและ
ที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในอดีต
ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา
จึงมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดการบริหารของตนเองให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาสมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค์ มีภาวะผู้นาทางวิชาการ และมีการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น
และมีความพร้อมที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 ของประเทศไทยยังได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ยุทธศาสตร์หลักที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเป้าหมาย เพื่อต้องการ
ให้โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอีกด้วย
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
หน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นาทางการศึกษาให้ก้าวทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง จึงได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมุ่งเน้น
พัฒ นากลุ่ มผู้ บ ริห ารสถานศึกษาเพื่อให้ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ
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ปรัชญาและแนวคิด
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นาทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional
and Global Citizen (CBSEL) มุ่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะทั้งด้านความรู้ และทักษะความ
เป็ น ผู้ น าสถานศึกษาที่พร้ อมด้ว ยคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้การพัฒ นาที่ห ลากหลายจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้นาทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนระยะ 1 ปี ของผู้ ผ่ านการพัฒ นา
หลั กสู ตรพัฒนาสมรรถนะผู้ น าทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่ อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global
Citizen (CBSEL) รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ประเมินทาการ
ติดตามและประเมินผลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย นครพนม และชัยภูมิ จานวน 4 สถานศึกษา
ได้แก่ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาต าม
อัธยาศัย อาเภอเรณูนคร และโรงเรียนบ้านตาดรินทอง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุม คณะท างานเพื ่อ วางแผนและก าหนดขั ้น ตอนการด าเนิน การติด ตามและ
ประเมิน ผลผู ้ผ ่า นการพัฒ นาโครงการพัฒ นาสมรรถนะผู ้นาทางการศึก ษาที่ยั่ง ยืน เพื่อ ความเป็น
ประชาคมอาเซีย นและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders
towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) รุ่นที่ 3
2. ประชุมปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
3. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะผู้นาทางการศึกษาที่ยั่งยืน
เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก (ในพื้นที่)
4. ประชุมปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะผู้นาทาง
การศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
5. ประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนา และจัดทารายงานผล
สรุปผลการติดตามและประเมินผล
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
1. กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
1.1 ส่งเสริมผู้เรีย นให้พัฒ นาทัก ษะชีวิต ทักษะการคิด และการใช้เทคโนโลยี เรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารให้ถูกต้อง
1.2 บูรณาการความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา โดยจัดกิจกรรมโรงเรียนศีลห้า
1.3 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทางสมาร์ททีวี
2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
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2.1 จัด การเรีย นการสอนด้ว ยระบบกระบวนการ Active Learning พัฒ นาวิธีก าร
สอนแบบมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน
2.2 บูร ณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับ 6 สาระหลัก (คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพละศึกษา การงานอาชีพ และศิลปะ)
2.3 ครูได้รับการพัฒ นาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
3. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3.1 น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีผ่านสมาร์ททีวี
4. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในการบริหารงานสถานศึกษา
4.1 สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อปลูกจิตสานึกความเป็นไทยในวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
4.2 การส่งเสริมด้สนคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธ ยมศึกษา)
1. กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
1.1 พัฒ นาผู้เรีย นในทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาด้านภาษาไทย อังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
1.2 เน้น การเรีย นรู้จ ากประสบการณ์จ ริง ได้เ ห็น ได้ป ฎิบัติจ ริง ติด ตามและประเมิน
คุณ ภาพผู้เรีย นที่สาเร็จ การศึก ษาเป็น ระยะ ๆ ผู้เ รีย นผ่านเกณฑ์คุณ ลัก ษณะอันพึง ประสงค์ ประเมิน
ตามสภาพจริงที่หลากหลาย
1.3 สร้า งและพัฒ นารูป แบบการเรีย นรู้ที่ห ลากหลายเพื่อ สนับ สนุน ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน
2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 จัดหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
สร้า งความตระหนัก ให้ค รูเ พื่อ ปรับ แนวทางการเรีย นรู้ การส่ง เสริม วิจัย ในชั้น เรีย น การพัฒ นาครู
พัฒนาทักษะกระบวนการทางานของบุคลากรภายในโรงเรียน
2.2 พัฒ นาครูใ ห้ม ีศ ัก ยภาพด้า นการออกแบบการสอนและนวัต กรรมการสอน
ส่งเสริม พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานวิจัยของครู เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย
2.3 สร้างเครือข่ายการพัฒนาครูตามกลุ่มสาระในระดับโรงเรียน สหวิทยาเขต อาเภอ
หรือพื้นที่การศึกษา ใช้บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับการเรียนการสอน
2.4 ครูไ ด้ร ับ การพัฒ นาทัก ษะการสื ่อ สารด้ว ยภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี และภาษาท้องถิ่น
3. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3.1 จัดหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่
21 สร้างความตระหนักให้ครูเพื่อปรับ แนวทางการเรียนรู้ การส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน การพัฒ นาครู
พัฒนาทักษะกระบวนการทางานของบุคลากรภายในโรงเรียน
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3.2 ส่ง เสริม สร้า งหลัก สูต รในวิช าเลือ กตามความถนัดของผู้เ รียน สร้า งและพัฒ นา
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 หลักสูตร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน พัฒนาบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น
4. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในการบริหารงานสถานศึกษา
4.1 สร้า งความร่ว มมือ กับ ภาคเอกชนในการพัฒ นาทัก ษะด้า นอาชีพ ด้ว ยการศึก ษา
ดูง านและฝึก อบรม สร้า งเครือ ข่า ยความร่ว มมือ กับ สถาบัน อาชีว ศึก ษาทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน
การเชื่อ มโยงชุม ชนกับ โรงเรีย น สร้า งเครือ ข่า ยความร่ว มมือ ทางวิช าการทั้ง ภายในและภายนอก
ประเทศ พัฒ นาระบบบริห ารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถานประกอบการตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูและนักเรียน
4.2 สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อปลูกจิตสานึกความเป็นไทยในวัฒนธรรมท้องถิ่นการจัดภูมิทัศน์
ในโรงเรียน
4.3 เปลี ่ย นแปลงบริบ ทของโรงเรีย น พัฒ นาอาค่า รสถานที ่ และสิ ่ง แวดล้อ มใน
โรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่และน่าเรียน จัดหาและพัฒนาห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1. กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
1.1 ส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 จัด กระบวนการเรีย นรู้ใ นระบบออนไลน์ด้ว ยการฝึก อบรม โดยใช้โ ปรแกรม
Google Classroom
1.3 ส่ง เสริม เผยแพร่ภูมิปัญญาท้อ งถิ่นและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ Brand กศน.ผ่า นศูนย์
จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ระดับตาบล
2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 จัดหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
สร้างความตระหนักให้ครูเพื่อปรับแนวทางการเรียนรู้ การพัฒนาครู พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
2.2 พัฒ นาครูแ ละบุค ลากรให้มีค วามเป็นมือ อาชีพ ด้ว ยการเสริม สร้างอุด มการณ์ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3 พัฒ นาศักยภาพครูในการออกแบบการเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย
3. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3.1 ส่ง เสริม สร้า งหลัก สูต รในวิช าเลือ กตามความถนัดของผู้เ รียน สร้า งและพัฒ นา
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 หลักสูตร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน พัฒนาบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น
3.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในการบริหารงานสถานศึกษา
4.1 จัดสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่
ตามหลักการบริหารความเสี่ยงและการบริหารในสภาวะวิกฤต
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4.2 จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน Brand “กศน.”
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
1. กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
1.1 ส่ง เสริม การจัด การเรียนการสอนที่ห ลากหลาย เปิด โอกาสตามความสนใจและ
ความถนัดเพื่อพัฒนาผู้เ รียนไปสู่มาตรฐานทางวิชาการด้วยการพัฒนา การคิดวิเคราะห์ กล้าแสดงออก
กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น
1.2 จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมโรงเรียนโดยการน้อมนาพระบรม
ราโชวาสในพระบามสมเด็จ พระเจ้า อยู ่ห ัว มาก าหนดคุณ ลัก ษณะที ่พ ึง ประสงค์ข องผู ้เ รีย น เช่น
กิจกรรมจิตอาสา
2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ส่งเสริม สนับ สนุน สร้างทัศนคติและบรรยากาศทางวิชาการแก่ครูและบุคลากร
เพื่อ สร้างผลงานคุณภาพร่ว มกัน ภายใต้ศักยภาพที่โ ดดเด่นรายบุค คลในการพัฒ นาตนเองด้ว ยเทคนิค
การสอนที่หลากหลายโดยการวิจัยที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.2 การจัดการเรีย นรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดสมัยใหม่ร่วมกับการพัฒ นาโรงเรียน
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็น
2.3 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
3. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3.1 นารากฐานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ เช่น เสริมสร้างอัตลักษณ์สถานศึกษาด้วยวัฒนธรรม
ชนเผ่า สร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อปลูกฝักให้รักท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น
3.2 พัฒ นากิจ กรรมการเรีย นการสอนให้มีวิช าเลือ กที่ห ลากหลาย ตามความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน
4. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในการบริห ารงานสถานศึกษา
4.1 จัด สถานศึก ษาให้ม ีค วามปลอดภัย ร่ม รื ่น โดยใช้ว ัฒ นธรรมในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา (ด้านการบริหารงาน ด้านวิชาการและด้านสิ่งแวดล้อม)
4.2 สร้างเครือข่าย สนับสนุน ความร่ว มมือระหว่างผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียในการบริหาร
สถานศึกษาจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบของการบริหารงานบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับ ชุมชนและภาคเอกชนในการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน บูรณาการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความเหลื่อมล้า ช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาท้องถิ่น เป็นต้น
********************************

