
การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเด็กไทยให้มี
ศักยภาพและคุณลักษณะที่จะด ารงชีวิตในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข หน่วยงานด้าน
การศึกษาทุกระดับ  ตลอดจนทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมมือกัน

1.  แนวทางการบริหารจัดการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

1.1 ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการ และกิจกรรมในจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
1.3 ประชุม/อบรม/ช้ีแจง/สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับ   

การด าเนินงานการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ครู และผู้เกี่ยวข้อง

1.4 สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในการด าเนินงาน

1.5 พัฒนาสื่อส าหรับสถานศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.6 เสริมสร้างความตระหนัก  ความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 

การประกวด การแข่งขัน การจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนนักเรียน เป็นต้น
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดตั้งองค์กรด าเนินงานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เช่น 

สมาคม/ชมรมครูอาเซียน
1.9  ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.10 ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย

ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้
            สู่ประชาคมอาเซียน



2.  แนวทางการบริหารจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

การบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ เขตพื้นที่การศึกษาควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2 ประชุมคณะกรรมการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการด าเนินงาน
ตลอดแนว พร้อมวางแผนก าหนดกิจกรรม ปฏิทินด าเนินงาน

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสาร เป็นต้น

2.4 วางแผนพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
2.5 จัดตั้งเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่ มีผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่า

ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนฝ่ายวัฒนธรรม 
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 

2.6 ก าหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ในช่วงวันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี) หรือ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยก าหนดให้มีกิจกรรมประกวด แข่งขัน อันแสดงให้เห็นถึงความรู้          
ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดตั้งองค์กรด าเนินงานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เช่น 
สมาคม/ชมรมครูอาเซียน

2.8 ก าหนดให้มีการวางแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ และ
รายงานการด าเนินงาน

2.9  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย
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3.  แนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา

การบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ให้บรรลุเป้าหมาย 
สถานศึกษาควรมีแนวทางทางการด าเนินงานและจัดการ ดังนี้

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และผู้แทนจากหน่วยงาน 
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

3.2 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ และความตระหนัก 
ในการด าเนินงานตลอดแนว พร้อมวางแผนก าหนดกิจกรรม/ปฏิทินการด าเนินงาน

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เอกสาร เป็นต้น

3.4 วางแผนพัฒนาครู  บุคลากร และผู้ เกี่ยวข้องให้สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.5 จัดตั้งเครือข่ายในสถานศึกษา มีผู้เกี่ยวข้อง เช่น นายอ าเภอ  ผู้แทนฝ่ายวัฒนธรรม 
ผู้แทนส านักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น

3.6 ก าหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดให้มีกิจกรรมประกวด แข่งขัน อันแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

3.7 ก าหนดให้มีการนิเทศภายในสถานศึกษาตามอย่างเป็นระบบ
3.8 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน

ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ
3.9 มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย
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4.1 จัดท าโครงการผู้น าเยาวชนอาเซียนในเชิงวิชาการ สันทนาการ วัฒนธรรม 
และให้ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้

4.2 บูรณาการขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต เพื่อ
เสริมสร้างพลังแก่เยาวชนอาเซียน

4.3 สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่ง เดียวกันด้วยการจัดตั้ งเครือข่ายเยาวชนอาเซียน                
พัฒนาเครือข่ายผู้น าเยาวชนอาเซียน ให้มีความแข็งแกร่งระดับภูมิภาคในด้านต่างๆ (ประเพณี  
วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม) ด้วยการให้องค์กรของรัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วม

4.4 ใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และสื่อเทคโนโลยี เป็นสื่อในการพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน

4.5 ส่งเสริมภาวะผู้น าเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่ายด้านการศึกษาทั้งในและ
นอกโรงเรียน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาค

4.6 ส่งเสริมให้เยาวชนแบ่งปันความคิดและเป้าหมายร่วมกันด้วยการสร้างเครือข่ายและ
น าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันภายใต้การสนับสนุนขององค์กรภาครัฐและเอกชน

4.7 จัดท าโครงการเสียงจากเยาวชนอาเซียนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ข้อเสนอของเยาวชน
อาเซียนเป็นรูปธรรมได้แก่ โครงการอาสาสมัครสอนหนังสือแก่เยาวชนด้อยโอกาสโดยจัดตั้งเครือข่าย
ยุวทูตด้านการศึกษาในอาเซียน เพื่อสนับสนุนพลังของเยาวชนในการจัดการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
ให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต

4.8 จัดตั้งชมรมวัฒนธรรมอาเซียนในสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและวัฒนธรรม
ที่หลากหลายของภูมิภาค

4.9 มีเว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเยาวชนอาเซียน เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี และเครือข่ายของเยาวชนอาเซียน

4. แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายอ่ืน ๆ
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การด าเนินการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาซียน จะประสบความส าเร็จ และ
บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากจะใช้การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
แล้ว การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานเป็นรูปธรรม
ยิ่งข้ึน ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วน ต้องรวมพลังกันให้การส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลให้มีการด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเน้นการนิเทศที่เป็นกัลยาณมิตร 
ผู้นิเทศเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและพี่เลี้ยงแก่สถานศึกษาและครูผู้สอน

กรอบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ก าหนดกรอบ       
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1  ด้านความรู้
1.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.3  ด้านเจตคติ

2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2.1  คุณภาพวิชาการ
2.2  คุณภาพครู

3.  ด้านการบริหารจัดการ
3.1  ด้านคุณภาพของผู้บริหารและครู
3.2  ด้านการส่งเสริมสนับสนุน

       การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ด าเนินการเป็นข้ันตอนและกระบวนการ ดังนี้
1.  ประเมินความพร้อมก่อนด าเนินงาน

การประเมินความพร้อมก่อนด าเนินงานของสถานศึกษา เป็นการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับใช้วางแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี้

1.1  ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความพร้อมของ
หลักสูตร ความสามารถของผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน น ามาวิเคราะห์จัดท าเป็นฐานข้อมูล

5.  การนิเทศภายใน ติดตาม การประเมินผลการด าเนินงาน
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1.2  ร่วมวางแผนการนิเทศ โดยน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้สังเคราะห์ไว้มาวางแผนพัฒนา 
ตามล าดับ ดังนี้

1.2.1 สร้างความตระหนัก
1.2.2 ร่วมก าหนดยุทธศาตร์การพัฒนา
1.2.3 ร่วมประชุมก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานของสถานศึกษา
1.2.4 ให้ความรู้ ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
1.2.5 ร่วมจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/รายงาน
1.2.6 รวบรวมข้อมูลที่เป็นจุดพัฒนา/จุดเด่น เพื่อน าไปวางแผนสนับสนุนการพัฒนา

ต่อไป
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สถานศึกษา
ได้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ โดยมีข้ันตอน
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดังนี้

2.1  ศึกษาผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
2.2  ให้ค าปรึกษา แนะน าตามสถานการณ์ปัญหาของแต่ละสถานศึกษา
2.3  รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อด าเนินการสนันสนุนให้เกิดการนิเทศภายใน

อย่างต่อเนื่อง
2.4  ประเมินสภาพความส าเร็จของสถานศึกษา สังเคราะห์และสะท้อนผล
2.5  รวบรวมกิจกรรม/ภาพความส าเร็จของสถานศึกษา และถอดความรู้ เพื่อหา       

Best Practice และเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป โดยอาจจัดท าในลักษณะ KM และน า Best Practice   
ลงใน Blog KM 

2.6  น าผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและผดุงคุณภาพ
ให้มีความยั่งยืนต่อไป
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3.  การประเมินผลหลังด าเนินงาน
การประเมินผลหลังด าเนินงาน เป็นการประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษาเพื่อสรุปรายงาน

ผู้เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้
3.1  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละระดับ
3.2  คัดเลือก Best Practice ในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่
3.3  เผยแพร่ผลงาน โดยจัดนิทรรศการ/ ถอดความรู้/ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระดับชาติ 
3.4  ประกาศเกียรติคุณให้รางวัล

4. การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาท้ังระบบ
   ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความส าเร็จที่ตัวนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
ความส าเร็จที่ยั่งยืนทั้งตัวนักเรียนเองและสถานศึกษา จ าเป็นจะต้องด าเนินงานตามหลักการพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบ โดยบูรณาการในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป โดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมท า

ด้านการบริหารจัดการ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะผลักดันให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย  ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จก็คือ ผู้บริหาร ที่ต้องรับรู้ เข้าใจ  และ
ยอมรับงานนี้อย่างจริงใจ ซึ่งมีกระบวนการในการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ส าคัญ ดังนี้

1. น าเรื่องอาเซียนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์
ในการด าเนินงานของสถานศึกษา

2. สร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน

3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
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4. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ อย่างชัดเจน
5. มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูอ้าเซียนในสถานศึกษา
6. สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในโรงเรียนทีร่่วมด าเนนิงานอย่างจริงจงั
7. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงพัฒนา

การด าเนินงาน
8. จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนทรพัยากรในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ
9. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะครผูู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

อาเซียน
10. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ            

ที่เกี่ยวกบัอาเซียน
11. มีการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานกับผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
12. มกีารประชาสมัพันธ์ผลการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรมประจ าวัน
กิจกรรมประจ าภาคการศึกษา

กิจกรรมในวันส าคัญ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

กิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง
กิจกรรมร่วมกับชุมชน
กิจกรรมร่วมกับหน่วยราชการ
กิจกรรมร่วมกับองค์กรทางสังคม
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน

การมีส่วนร่วม (Participation) การบรูณาการ (Integration) การเรียนรู(้ Learning)

กรอบหลักสูตร
แผนการสอน

ความรู้ด้านอาเซียน
กระบวนการเรียนการสอน

การใช้ส่ือและเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผล
การจัดสภาพห้องเรียน

การนิเทศติดตาม
การพัฒนาบุคลากร

\

เป้าหมาย
ธรรมนูญโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนระยะยาวและแผนปฏิบัติงาน
ระบบงานและภาระงานของฝ่ายต่างๆ
การพัฒนาบุคลากร
การนิเทศและประเมินภายใน
การสร้างแรงจูงใจ
อาคาร สถานที่ อุปกรณ์
การสื่อสารสัมพันธ์

การบริหาร
จัดการ

การจัดการ
เรียนการสอน

กิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริม
ในโรงเรียน

เกณฑ์ในการด าเนินการ

บูรณาการเข้าสู่
ระบบงาน

ด าเนินงาน
ครบวงจร

ครอบคลุมทุก
ส่วน

มีปัจจัยพื้นฐาน
เอ้ืออ านวย

กระตุ้นส่งเสริม
พัฒนาตนเอง

เข้าใจ ยอมรับ 
มีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์หลักด้านอาเซยีนศึกษาของชาติ

ตัวอย่าง
กรอบการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบเพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
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ด้านการจัดการเรียนรู้  ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
ด าเนินชีวิตด้วยดีในประชาคมอาเซียน ซึ่งต้องด าเนินงานทั้งระบบในสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน 
ดังได้กล่าวมาแล้วนั้น งานวิชาการหรืองานจัดการเรียนรู้ถือเป็นงานหลัก เป็นงานที่จะส่งผลโดยตรง
ให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ควรจะต้องมีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ระหว่าง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แผนยุทธศาสตร์อาเซียนของชาติ/ 
กระทรวงศึกษาธิการ และเป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อก าหนดเป็นหลักสูตร
สถานศึกษาที่บูรณาการทุกกิจกรรมทั้งระบบโรงเรียน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน กิจกรรม 
ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน นอกจากนี้จะต้องเป็นหลักสูตรที่ยึดผลการเรียนรู้                
เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเป็นกิจกรรมที่มีความหมายต่อผู้เรียน/ 
ชุมชน
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กรอบความคิดกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซยีน

วิเคราะห์นโยบาย
ทางการศึกษา

วิเคราะห์
สถานการณ์โลก

วิเคราะห์แผน
ยุทธศาสตร์อาเซียน

วิเคราะห์
หลักสูตรฯ

วิเคราะห์แนวทาง
การพัฒนาประเทศ

ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซยีน/ โลก
และหลักสูตรการจัดการศึกษาของชาติ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลทั้งความรู้ 
ความคิด  ความดีงาม และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

ของสังคมไทยและสังคมโลก

ทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกันพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามบทบาทหน้าท่ี
ของตน โดยมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายการพัฒนา

ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลาย 
 เกิดคุณลักษณะตามเป้าหมายท่ีก าหนด

ตัวอย่าง
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ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการเรียนการสอน และที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

2. ก าหนดรูปแบบ แนวการด าเนินงานจัดกิจกรรม รวมทั้งงบประมาณ และทรัพยากร
สนับสนุน และก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และแผนงาน

4. ด าเนินกิจกรรมตามแผน
5. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการประสานงานทั้งภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา 

และชุมชน
6. มีการติดตาม ประเมินการจัดกจิกรรม และน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
7. มีการจัดเก็บข้อมูลและรายงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยใช้

เครือข่ายการสื่อสารในท้องถ่ิน

ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์  มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และให้
ชุมชนรวมทั้งหน่วยงานภายนอกเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการอยู่ร่วมกันเป็น
ประชาคมอาเซียน

2. สง่เสริมให้บุคคลภูมิปัญญาในท้องถ่ินร่วมให้การเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทของการเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบวิถีชีวิต
อันดีงามของไทยที่จะสืบทอดแก่เด็กไทย

3. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนใน
ท้องถ่ิน และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. สถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งเครือข่ายการพัฒนามีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่าง
หลากหลาย รวมทั้งการให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชนในท้องถ่ิน
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การนิเทศภายใน การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตัวอย่าง

แนวทางการจัดองค์กรนิเทศในสถานศึกษา

การนิเทศภายใน

ครูช านาญ
การสอน
แม่แบบ หัวหน้าสาย

ช้ัน/ กลุ่มสาระ

คณะกรรมการ
นิเทศภายใน

ผู้บริหาร
ผู้ช่วยผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ

ที่ปรึกษา
ภายนอก รร.

ครู ครู ครู

การนเิทศภายใน
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การนิเทศภายใน
การนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรมส าคัญในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป

ตามนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนา เป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกบัผูร้บันเิทศ  
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย

งานวิชาการหรือการจัดการเรียนรู้เป็นงานหลักของการพัฒนาทั้งระบบในสถานศึกษา 
เพราะคุณภาพการเรียนรู้ข้ึนอยู่กับคุณภาพของครูเป็นส าคัญ ด้วยเหตุนี้การนิเทศงานวิชาการจึงมี
ความส าคัญ ควรด าเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนควรประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษาภายนอกโรงเรียน หัวหน้าสายช้ัน หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้ช านาญการสอน
แม่แบบ ฯลฯ

2. การนิเทศควรยึดหลักดังนี้
2.1 เน้นความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานเพื่อให้งานเป็นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
2.2 ใช้วิธีการนิเทศที่ช่วยให้ครูรู้สึกมั่นคง มีความเช่ือมั่นและมั่นใจในความสามารถ

ของตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตน และพัฒนาความสามารถ
อย่างเต็มที่

2.3 การนิเทศจะต้องมุ่งให้ครูเรียนรู้ว่าอะไรคือปัญหา และกล้าริเริ่มในการหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั้น

2.4 การนิเทศจะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง  
ผู้นิเทศกับคร ูและระหว่างครูด้วยกันเอง รวมทั้งสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู

2.5 ใช้กิจกรรมการนิเทศที่หลากหลาย เช่น การสาธิต การสังเกตการสอนในช้ันเรียน 
การประชุมปรึกษาในกลุ่มย่อย การเยี่ยมช้ันเรียน การปฏิบัติภายใต้ค าแนะน า การนิเทศตนเอง นิเทศ
โดยเพื่อนคู่สัญญา นิเทศโดยผู้นิเทศภายในสถานศึกษา

2.6 สร้างเครือข่ายการนิเทศด้วยการระดมสรรพก าลังจากทุกฝ่าย เพื่อช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุน การนเิทศอย่างเป็นระบบในสถานศึกษา
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ทั้งนี้ ในการด าเนินงานนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงาน ดังนี้

1. ให้ครูเรียนรู้จากการสอนของตนในสภาพจริง
การฝึกอบรมไม่สามารถท าให้ครูเกิดการเรียนรู้ทุกเรื่องที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ได้ การเรียนรู้จากการสอนในสภาพจริงจะช่วยให้ครูเกิดการเรียนรู้ในระดับลึกอันจะน าไปสู่
การเข้าใจและการแก้ไขพัฒนาให้ดีข้ึน การเรียนรู้ของครูในช่วงนี้ต้องการกัลยาณมิตรสนับสนุน และ
เป็นเพื่อนร่วมเรียนรู้กับครู การสังเกตการสอน การรับฟัง การกระตุ้น การตั้งค าถาม และการให้ข้อมูล
ที่เป็นความจริง จะช่วยให้ครูได้ภาพที่ชัดเจน อันจะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป

2. การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนครู
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู ช่วยให้ครูมองเห็นภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาชัดเจน

และมั่นใจยิ่ง ข้ึน ที่ส าคัญคือ เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันเป็นปัจจัยส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

3. ใช้การนิเทศแบบร่วมพัฒนา ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูได้
จากการที่ครูไม่ยอมรับการนิเทศแบบเดิม เป็นการพัฒนาเครือข่ายแนวร่วมการนิเทศภายในโรงเรยีนให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนท่ี 2  พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจและประเมินสภาพข้อมูลพื้นฐาน

หาข้อเด่นข้อด้อยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูพื้นฐานพฒันา
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ประเมินการบริหาร
และจัดกจิกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่าง
กรอบการประเมินเพ่ือการการนิเทศภายในสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

การติดตามและประเมินผล

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ

การบริหาร

การจัดการศึกษา

การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้

และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

องค์ประกอบ

- หลกัคิด - ยทุธวิธี
             - แนวปฏิบัติ

             - ตัวอย่าง, วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล

ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองศึกษาประสิทธิภาพแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้

คณะท างานตรวจสอบคุณภาพ
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การติดตามและประเมินผล
            การติดตามและประเมินผลจะต้องด าเนินการร่วมกันในทุกๆทุกฝ่าย เป็นข้ันตอนส าคัญที่จะ
ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันว่า การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนบรรลุผลมากนอ้ยเพยีงใด 
ด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้าง มีข้อบกพร่องใดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป การติดตามประเมินผลควรมี
แนวทาง ดังนี้
           1. มกีารรวบรวมข้อมูลอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่อง ครอบคลุม และใช้วิธีการที่หลากหลาย
           2. เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการท างาน ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล และปรับปรุง
อย่างทันการณ์  
           3. วิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ว่าด าเนินไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ร่วมกันก าหนดไว้
เพียงใด
           4. มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดสภาพความส าเร็จในการด าเนินงานทั้งระบบใน 4  ด้าน คือ ด้าน  
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป 
แล้วมีการสร้างเครื่องมือประเมิน (ดังตัวอย่างในตอนที่ 5)

รวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินงานทกุด้าน

วิเคราะห์ข้อมูลหาจุดเด่น/ จุดด้อยการด าเนินงาน

ระดมความคิดหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พฒันา

สรุปสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา

กรอบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
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