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รายงานผลการประชุมปฏิบัติการติดตามและประเมินผล 
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาที่ย่ังยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and 

Global Citizen: CBSEL) รุ่นที่ 3 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชุม B5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สคบศ. อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
--------------------- 

หลักการและเหตุผล 

 ระบบการศึกษาของไทยประสบปัญหาวิกฤตที่สะสมและเรื้อรังมานาน ผนวกกับปัญหา
และความท้าทายที่ประเทศต้องเผชิญทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นต้องปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนใช้การปฏิรูปการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคนและพัฒนาประเทศ  
การพัฒนาคนด้วยการศึกษากลายเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้การพัฒนา
ศักยภาพของคนซึ่งมีความส าคัญที่สุด การปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่แนวคิดใหม่ หลายประเทศรู้และตระหนัก
รวมทั้งลงมือท าอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันและ
ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในอดีต  
ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา 
จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดการบริหารของตนเองให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่  
พึงประสงค์ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ  และมีการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น  
และมีความพร้อมที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ของประเทศไทยยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ 
20 ปี ยุทธศาสตร์หลักท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเป้าหมาย เพ่ือต้องการ
ให้โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอีกด้วย  
   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
หน้าที่ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะผู้น าทางการศึกษาให้ก้าวทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง จึงได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมุ่งเน้น
พัฒนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
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ปรัชญาและแนวคิด  

  หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional 
and Global Citizen (CBSEL) มุ่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเพ่ิมพูนสมรรถนะทั้งด้านความรู้ และทักษะความ
เป็นผู้น าสถานศึกษาที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้การพัฒนาที่หลากหลายจากวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้น าทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
  เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนระยะ 1 ปี ของผู้ผ่านการพัฒนา 
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global 
Citizen (CBSEL) รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ประเมินท าการ
ติดตามและประเมินผลในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย นครพนม และชัยภูมิ จ านวน 4 สถานศึกษา 
ได้แก่ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาต าม
อัธยาศัย อ าเภอเรณูนคร และโรงเรียนบ้านตาดรินทอง 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนและก าหนดขั ้นตอนการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลผู ้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู ้น าทางการศึกษาที่ยั ่งยืน เพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  (Capacity Building for Sustainable Education Leaders 
towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL ) รุ่นที่ 3 
 2. ประชุมปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 3. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาที่ยั่งยืน 
เพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก (ในพ้ืนที่) 
 4. ประชุมปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะผู้น าทาง 
การศึกษาที่ยั่งยืน เพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 5. ประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนา และจัดท ารายงานผล 
   
สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  จังหวัดอุดรธานี  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 

 

 1. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  1.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการคิด และการใช้เทคโนโลยี เรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารให้ถูกต้อง 
  1.2 บูรณาการความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา โดยจัดกิจกรรมโรงเรียนศีลห้า 
  1.3 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทางสมาร์ททีวี 
 2. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
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  2.1 จัดการเรียนการสอนด้วยระบบกระบวนการ Active Learning พัฒนาวิธีการ
สอนแบบมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน 
  2.2 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับ 6 สาระหลัก (คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพละศึกษา การงานอาชีพ และศิลปะ)  
  2.3 ครูได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  
 3. กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  3.1 น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษา  
  3.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีผ่านสมาร์ททีวี  
 4. กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาในการบริหารงานสถานศึกษา 
  4.1 สร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกความเป็นไทยในวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น  
  4.2 การส่งเสริมด้สนคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน 
 

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 

 

 1. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  1.1 พัฒนาผู้เรียนในทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาด้านภาษาไทย อังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น 
  1.2 เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้เห็นได้ปฎิบัติจริง ติดตามและประเมิน
คุณภาพผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาเป็นระยะ ๆ ผู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมิน
ตามสภาพจริงที่หลากหลาย 
  1.3 สร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที ่หลากหลายเพื่อสนับสนุนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 2. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   2.1 จัดหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
สร้างความตระหนักให้ครูเพื่อปรับแนวทางการเรียนรู ้ การส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาครู 
พัฒนาทักษะกระบวนการท างานของบุคลากรภายในโรงเรียน  
  2.2 พัฒนาครูให้ม ีศ ักยภาพด้านการออกแบบการสอนและนวัตกรรมการสอน 
ส่งเสริม พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานวิจัยของครู เพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย 
  2.3 สร้างเครือข่ายการพัฒนาครูตามกลุ่มสาระในระดับโรงเรียน สหวิทยาเขต อ าเภอ
หรือพ้ืนที่การศึกษา ใช้บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับการเรียนการสอน  
  2.4 ครูได้รับการพัฒนาทักษะการสื ่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาเกาหลี และภาษาท้องถิ่น 
 3. กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  3.1 จัดหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 สร้างความตระหนักให้ครูเพื่อปรับแนวทางการเรียนรู้ การส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาครู 
พัฒนาทักษะกระบวนการท างานของบุคลากรภายในโรงเรียน  
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  3.2 ส่งเสริม สร้างหลักสูตรในวิชาเลือกตามความถนัดของผู้เรียน สร้างและพัฒนา
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 หลักสูตร เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน พัฒนาบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น 
 4. กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาในการบริหารงานสถานศึกษา 
  4.1 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพด้วยการศึกษา 
ดูงานและฝึกอบรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
การเชื ่อมโยงชุมชนกับโรงเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถานประกอบการตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูและนักเรียน  
  4.2 สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นไทยในวัฒนธรรมท้องถิ่นการจัดภูมิทัศน์
ในโรงเรียน 
  4.3 เปลี ่ยนแปลงบริบทของโรงเรียน พัฒนาอาค่ารสถานที ่ และสิ ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่และน่าเรียน จัดหาและพัฒนาห้องเรียนพิเศษเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 1. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  1.1 ส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1.2 จัดกระบวนการเรียนรู ้ในระบบออนไลน์ด้วยการฝึกอบรม โดยใช้โปรแกรม  
Google Classroom  
  1.3 ส่งเสริมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน.ผ่านศูนย์
จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ระดับต าบล 
 2. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
   2.1 จัดหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
สร้างความตระหนักให้ครูเพ่ือปรับแนวทางการเรียนรู้ การพัฒนาครู พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
  2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการเสริมสร้างอุดมการณ์ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.3 พัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบการเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 3. กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   3.1 ส่งเสริม สร้างหลักสูตรในวิชาเลือกตามความถนัดของผู้เรียน สร้างและพัฒนา
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 หลักสูตร เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน พัฒนาบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น 
  3.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 4. กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาในการบริหารงานสถานศึกษา 
  4.1 จัดสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่
ตามหลักการบริหารความเสี่ยงและการบริหารในสภาวะวิกฤต 
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  4.2 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน Brand “กศน.” 
 

โรงเรียนบ้านตาดรินทอง  จังหวัดชัยภูมิ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) 

 

 1. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เปิดโอกาสตามความสนใจและ
ความถนัดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานทางวิชาการด้วยการพัฒนา การคิดวิเคราะห์ กล้าแสดงออก 
กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น 
  1.2 จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมโรงเรียนโดยการน้อมน าพระบรม
ราโชวาสในพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว มาก าหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของผู ้เร ียน เช่น 
กิจกรรมจิตอาสา  
 2. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   2.1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างทัศนคติและบรรยากาศทางวิชาการแก่ครูและบุคลากร
เพื่อสร้างผลงานคุณภาพร่วมกันภายใต้ศักยภาพที่โดดเด่นรายบุคคลในการพัฒนาตนเองด้วยเทคนิค
การสอนที่หลากหลายโดยการวิจัยที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
  2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดสมัยใหม่ร่วมกับการพัฒนาโรงเรียน 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็น 
  2.3 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 3. กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   3.1 น ารากฐานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ เช่น เสริมสร้างอัตลักษณ์สถานศึกษาด้วยวัฒนธรรม
ชนเผ่า สร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือปลูกฝักให้รักท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น 
  3.2 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีวิชาเลือกที่หลากหลาย ตามความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน 
 4. กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาในการบริหารงานสถานศึกษา 
  4.1 จัดสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย  ร่มรื ่นโดยใช้ว ัฒนธรรมในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา (ด้านการบริหารงาน ด้านวิชาการและด้านสิ่งแวดล้อม)  
  4.2 สร้างเครือข่าย สนับสนุน ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร
สถานศึกษาจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบของการบริหารงานบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนและภาคเอกชนในการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน บูรณาการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความเหลื่อมล้ า ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาท้องถิ่น เป็นต้น 
 

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


