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พัฒนาอาเซียนศึกษา 5 มิติ
ความสาคัญและความเป็นมา
รั ฐ บาลไทยได้ ป ระกาศยุ ท ธศาสตร์ ก ารเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี พุ ท ธศั ก ราช 2558 ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน ” โดย
กาหนดแนวทางการพัฒนา 8 ยุทธศาสตร์ คือ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า
และการลงทุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต และการคุ้ม ครองทางสั งคม การพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานและโลจิ
สติกส์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักถึงความสาคัญของอาเซียน การเสริมสร้างความมั่นคง และการเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยง
โอกาสจากอาเซียน ประเด็นสาคัญ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กาหนดเป้าหมายคือให้มีมาตรฐานการศึกษา
อาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา (ศูนย์ข้อมูลอาเซียนของกรุงเทพมหานคร. 2557 : ออนไลน์ จาก
http://asean.bangkok.go.th/index.php/2014-02-15-14-09-21/2558 ) ด้วยการเน้นที่การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนเรื่องอาเซียนให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาขั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
อุด มศึกษา ทั้งความรู้ เกี่ย วกับ อาเซี ย น อัตลั กษณ์ ภาษา และวัฒ นธรรม พัฒ นากระบวนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดทักษะในการอ่าน เขียน และสื่อสารได้ดี และการพัฒนา/สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ICT
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศูนย์ข้อมูลอาเซียนของกรุงเทพมหานคร. 2557 : ออนไลน์
http://asean.bangkok.go.th/images/asean/strategy_THA.pdf) สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย
สองภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันผู้เรียนให้ความสาคัญและความสนใจต่อการศึกษาด้วยระบบ social
ดังที่วิจารณ์ พานิช (2555:4) ได้เสนอความคิดเห็นว่า เด็กยุคใหม่เป็นคนยุคเจนเนอเรชัน (Generation Z) เป็น
พวกที่ชอบใช้อินเทอร์เนต หรือที่เรียกกันว่าเป็นชาวเน็ต(netizen) ซึ่งเป็นการศึกษาลักษณะนิสัยเพื่อประโยชน์ทาง
การตลาด การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องเป็นทั้ง Authentic learning Mental model building Internal
motivation Multiple intelligence และ Social learning นั่นหมายรวมถึงการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อ
การศึกษาต้องสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย จึงจาเป็นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านการ
สื่อสาร มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียน การใช้สื่อออนไลน์และแหล่งเรียนรู้เพื่อ
การศึกษา และการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศต่างๆ
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยจึงเห็นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และมี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ ว ยการใช้ รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบ PCL (Professional learning
Community)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรในการก้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อจัดทาหลักสูตร พัฒนาเอกสารและสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ทเี่ สริมสร้างผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังเกิดประชาคมอาเซียน
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3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและคนในชุมชนมีสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วย
ภาษา ต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา
4. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียและแหล่ง
เรียนรู้อาเซียนออนไลน์
5. เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนทั้งต่างประเทศและในประเทศ

กระบวนการพัฒนาผลงาน
1. สภาพปัญหาก่อนพัฒนา
 ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการขององค์กรสนับสนุนโรงเรียนบางส่วนยังมีการรับรู้เกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ในระดับที่ยังไม่พึงพอใจ
 โรงเรียนยังไม่มีหลักสูตรเฉพาะในการเสริมสร้างผู้เรียนทุกคนเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังเกิดประชาคมอาเซียน
 รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนและคนในชุมชนมีสมรรถถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษา
ต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา ยังบรรลุผล
 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษายังไม่ต่อเนื่องและยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
 มีการลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาทางด้านการศึกษากับโรงเรียนในประเทศและต่างประเทศน้อย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ความพร้อมของโรงเรียน
จุดแข็ง 1) ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์และนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน และ มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2) ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถและมีวัฒนธรรมการทางานเป็นทีม
3) นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
4) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยินดีให้การสนับสนุนและเข้าการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโรงเรียน
จุดอ่อน 1) ครู และนักเรียนบางส่วนยังไม่มีความตระหนักถึงความจาเป็นในการรับรู้และเตรียมพร้อมเพื่อรับ
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดประชาคมอาเซียน เช่น ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น
2) เอกสาร สื่อ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษายังไม่หลากหลายและสะดวกในการเรียนรู้
3) โรงเรียนมีอาคารสถานที่จากัด และมีจานวนนักเรียนต่อห้องมาก (มากกว่า 40 คนต่อห้องเรียน)
โอกาส 1) รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมการกระจายอานาจเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนสามารถจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ
บริบทและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
2) ผู้ปกครององค์กรสนับสนุนโรงเรียน และคนในชุมชนมีค่านิยมที่ดีต่อโรงเรียน ยินดีสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรของโรงเรียน
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อุปสรรค 1) กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติบางส่วนยังไม่เอื้อต่อความคล่องตัวในการจ้างครูที่ครูชาวไทยและครูชาว
ชาวต่างประทศที่มีคุณภาพมาจัดการเรียนรูให้แก่ผู้เรียน
2) โรงเรียนมีภาระงานหลายด้านจากการขอความร่วมมือของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเยาวชน ส่งผลให้โรงเรียนมีเวลาประชุมปรึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนน้อยลง
2. การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
กรอบแนวคิดในการพัฒนา
ปัญหา
วิธีพัฒนา
ผลสาเร็จที่พึงประสงค์
 ผู้เรียนรับรู้เกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกในกลุ่ม
อาเซียนและมีสมรรถนะ
การสื่อสารในระดับ
ที่ยังไม่พึงพอใจ
โรงเรียนยังไม่เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้เรื่องอาเซียน
 มีโรงเรียนเครือข่ายร่วม
พัฒนาทางด้านการศึกษา
กับโรงเรียนในประเทศและ
ต่างประเทศน้อย

-จัดทาหลักสูตรและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
-กาหนดรูปแบบการบริหาร
ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย
- สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการพัฒนา
การศึกษากับโรงเรียนใน
ประเทศและต่างประเทศ

- โรงเรียนมีหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้
มีสมรรถนะการสื่อสาร พร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
- โรงเรียนมีรูปแบบการบริหาร
จัดการที่ดีด้านส่งเสริมการเรียนรู้
อาเซียนศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของวงการศึกษา

หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4-5 )
มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน มี 5 ด้าน ได้แก่
(1) ความสามารถในการสื่อสาร
(2) ความสามารถในการคิด
(3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
(4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
(5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพลโลก
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้น
สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นพลโลก โดยมีคุณลักษณะสาคัญ 5 ประการ คือ
(1) เป็นเลิศวิชาการ
(3) ล้าหน้าทางความคิด
(5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

(2) สื่อสาร 2 ภาษา
(4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
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3) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 ของรัฐบาลไทย 8 ยุทธศาสตร์ คือ
1) การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5) การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ
6) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสาคัญของอาเซียน
7) การเสริมสร้างความมั่นคง
8) การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
4) ทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และ
ตลอดชีวิต คือ 3R x 7C
3R ได้แก่ Reading (อ่านออก)
(W)Riting (เขียนได้) (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)
7C ได้แก่
Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา)
Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา)
Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
5) คุณภาพครูตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา ควรมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1. ครูผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
3. ครูใช้หนังสือ ตาราเรียน และสื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้
4. ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่
ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)
5. ครูใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้
6. ครูสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในประเทศและในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน
7. ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
6) การบริหารโรงเรียนโดยใช้ PLC (Professional learning Community)
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Professional Learning Community (PLC) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โดยมุ่งผลสั ม ฤทธิ์ไปที่ ผู้ เรี ย น เพื่ อให้ ผู้ เรี ย นสามารถ พั ฒ นาการเรียนรู้ได้ ด้ว ยตนเอง ผ่ านการวางแผน การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ครูและนักการศึกษาทางานร่มกันในวงจรของการร่มตั้งคาถาม การทาวิจัย
เชิงปฏิบัติการ เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียน โดยโรงเรียนมีความเชื่อว่าหัวใจของการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น อยู่ที่การเรียนรู้ที่ฝังอยู่ในการทางานของครูและนักการศึกษา โดยมีแง่มุมที่สาคัญ คือ
เป็ น กิจกรรมที่เน้น การเรียนรู้ มีวัฒ นธรรมร่วมมือกันเพื่อการเรียนรู้ของทุกคน ทุกฝ่าย ร่วมกันตั้งคาถามต่อ
วิธีการที่ดีและสภาพปัจจุบัน เน้นการลงมือทา มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของ
ศิษย์ การใช้กระบวนการ PLC จึง จึงก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่นักเรียน ครูและนักการศึกษา ทาให้เกิดการเรียนรู้
ที่ ลึ ก กว้ า ง และเชื่ อ มโยงทั้ ง กั บ นั ก เรี ย น ครู ซึ่ งจะช่ ว ยเผยศั ก ยภาพที่ แ ท้ จ ริ ง ของแต่ ล ะบุ ค คลออกมาผ่ า น
กระบวนการกลุ่ม PLC เป็นเครื่องมือของการเปลี่ยนชีวิตครู จาก“ผู้สอน” (teacher) เป็น “นักเรียน” (learner)
เปลี่ยนจากโดดเดี่ยวเป็ นมีเพื่อน มีกลุ่ม รวมตัวกันเป็นชุมชน ทางานแบบปรึกษาหารือและช่วยเหลือกันโดยมี
เป้าหมายที่ชัดเจนคือ ผลการเรียนทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) ของนักเรียน
ทุ ก คน โรงเรี ย นเปลี่ ย นสภาพเป็ น PLC ซึ่งแปลว่าเป็ น องค์ ก รเรีย นรู้ (Learning Organization) นั่ น เอง การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นในระดับ transformation คือ เปลี่ยนอย่างถึงรากถึงโคน เปลี่ยนระดับจิตวิญญาณและ
วัฒนธรรม โดยสรุป โรงเรียนจะเปลี่ยนไปเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุข (Happy Workplace) และ
เป็ นองค์กรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่า PLC จะเปลี่ยนแปลงนักเรียน ครู ผู้ บริห าร และโรงเรียนอย่างต่อเนื่องไม่
หยุดยั้ง
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ผลสาเร็จที่ต้องการ
 โรงเรียนมีหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างผู้เรียนมีความรู้ มี
สมรรถนะการสื่อสารด้วยภาษ่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียนศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
วงการศึกษา
3. ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา
กรอบแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้

เป้าหมาย

ผูเ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน

ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะด้าน
ใช้ภาษาในการสื่ อสาร

มาตรการ

ให้ความรู ้/ทักษะที่จาเป็ น
เกี่ยวกับอาเซียนทุกสัปดาห์

สอนภาษาเพื่อสื่ อสาร
ในประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์

เตรี ยมความพร้อมให้
ผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย

จัดกิจกรรมสร้าง
เสริ มอย่างต่อเนื่อง

นโยบายและวิสยั ทัศน์

โรงเรี ยนเป็ นสังคมการ
เรี ยนรู ้อาเซียนศึกษา

โรงเรี ยนมีเครื อข่าย
ร่ วมพัฒนาการศึกษา

ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
สร้างแหล่งเรี ยนรู ้
ออนไลน์

แลกเปลี่ยนการศึกษา
นานาชาติอย่างหลากหลาย

สร้างแหล่งเรี ยนรู ้ใน
โรงเรี ยนและออนไลน์

ลงนามความร่ วมมือ
กับโรงเรี ยนเครื อข่าย

โครงสร้างการบริ หารจัดการ

แผนพัฒนาและแผนปฏิบตั ิการ
การ

3.1 การสารวจความต้องการจาเป็นในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ปัจจัยสาคัญในการบริหารจัดการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่
- บุคลากร ด้านการจัดทาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิประจาวัน
- การบริหารจัดการ ด้านสร้างความเข้าใจและความจาเป็นในการจัดการเรียนการสอนอาเซียน
ศึกษา การจัดหาครูต่างประเทศเจ้าของภาษามาสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
การศึกษากับโรงเรียนในและต่างประเทศ
- งบประมาณ ด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนในโรงเรียน การระดมทรัยากรเพื่อการจ้าง
ครูชาววต่างประเทศ
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- เครื่องมือ โสตทัศนูปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดทาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ห้อง SOUND LAB เพื่อฝึก
ปฏิบัติการในการเรียนรู้ภาษา
3.2 ศึกษาข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้แก่ เป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียนเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ได้แก่ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ แนวทางจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดเการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนร่วมพัฒนา
3.3 ประชุมระดมความคิด กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนรู้จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ประชุมระดม
ความคิดจากคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล หัวหน้างานพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น เพื่อกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
3.4
กาหนดขอบข่ายโครงสร้างการบริหารจัดการให้ส่งเสริมสนัสนุนกัน คล่องตัวและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร
3.5
จัดทาแผนพัฒนา กาหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายใน
รูปแบบแผน/เส้นทางพัฒนา(ROAD MAP)
3.6 ดาเนินงานตามแผน ดังนี้
1) การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
-จัดประชุมชี้แจงความสาคัญและความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและ
ครูสรีศรีสุริโยทัย คณะกรรมการบริหารศรสุริโยทัยสมาคมเพื่อขอความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดหลังเกิดประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ.2558 เพื่อให้ครูเตรียมพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ และนาความรู้ไปขยายผลให้นักเรียนและผู้ปกครองได้
- จัดพาคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปศึกษาดูงานการศึกษาและวัฒนธรรมใน
โรงเรียนของประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น
2) การเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา
มอบให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นแกนนาในการดาเนินงาน
โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างรายวิชา จัดทาคาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ แนวการวัดประเมินผล เอกสารและสื่อประกอบการเรียน พร้อมคู่มือครู โดยหลักสูตรที่สร้างขึ้นมีลักษณะ
- มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลก ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของประเทศ
ไทยและเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการศึกษาของ UNESCO คือ Learn to know หมายถึง การเรียน
เพื่อให้มีความรู้ในสิ่งต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป Learn to do
หมายถึง การเรียนรู้โดยลงมือทา
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เพื่อให้เกิดทักษะปฏิบัติ Learn to live together หมายถึง การเรียนรู้เพื่อการดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุขและ Learn to be หมายถึง การเรียนรู้เพื่อให้รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ สามารถใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางพัฒนาตนเองตามความสนใจc]t8;k,5oyf
- จัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนขึ้นใช้เองเพื่อจัดการเรียนรู้ให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียน
ทุกคนก่อนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกในอาเซียน
- จัดตารางในเวลาเรียนให้ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยครูประจาชั้น 2 คนต่อ 1 ห้องเรียน เป็น
ผู้จัดการเรียนรู้ มีคณะกรรมการแต่งตั้งของกลุ่มบริหารวิชาการจัดหาและทาสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
แบบวัด ประเมินผล รวมทั้งคู่มือครูให้พร้อมใช้งานได้ทั้งในรูปแบบสื่อเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ก่อนเปิดภาคเรียน จัดอบรมครูทุกคนให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย ผลการ
เรียนรู้และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ห้องเรียนทุกคนมี
คอมพิวเตอร์และมีโปรเจคเตอร์พร้อมใช้งาน)
- ทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2553 โดยมีรูปแบบและขั้นตอน
ดาเนินการ ดังนี้
ทดสอบความรู ้ความเข้าใจก่อนเรี ยน
ปฐมนิเทศนักเรี ยน
จัดการเรี ยนรู ้โดยครู ประจาชั้น
นักเรี ยนศึกษาเพิ่มเติมจากศูนย์อาเซี ยน
และแหล่งเรี ยนรู ้
การนิเทศ ติดตาม
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้

จัดกิจกรรมก้าวทันอาเซี ยนเสริ มความรู ้
ให้นกั เรี ยนสัปดาห์ละ1 ครั้ง
ทดสอบหลังเรี ยน
สรุ ปผลการใหลักสู ตร

จัดกิจกรรม นิทรรศการวันอาเซียน
ทุกวันที่ 8 สิ งหาคมของทุกปี
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- สรุปผลการทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2554 ด้วยแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนและครูผู้จัดการเรียนรู้
- นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่เหมาะสม และปรับเนื้อหาให้ทันสมัยทันเหตุการณ์
- จัดทาหนังสือแบบเรียนเล่มใหม่ พร้อมคู่มือครูและสื่อสาหรับปีการศึกษาต่อไป
- ดาเนินการามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA เพื่อพัฒนาหนังสิอแบบเรียนรวมทั้งหมด 4 ครั้ง
3) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
มอบให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นแกนนาในการดาเนินงานจัดทาโครงสร้าง
หลักสูตร โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมและวิชาเลือกเสรีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จาเป็นเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน สอนโดยครูเจ้าของภาษา นอกเหนือจาการเรียนในวิชาพื้นฐานในหลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้มีทักษะการสื่อสาร เน้นการฟังและการพูด มีดังนี้
ระดับชั้น
ลักษณะ
ภาษาต่างประเทศที่จัดสอน หน่วยการเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาเพิ่มเติมใน ภาษาอังกฤษ
0.5
หลักสูตรโรงเรียน ภาษาจีน
0.5
มาตรฐานสากล (ม.2 ได้เรียนทุกคน)
วิชาเลือกเสรี
ภาษาจีน
0.5
ภาษาญี่ปุ่น
0.5
ภาษาฝรั่งเศส
0.5
ภาษาพม่า
0.5
มัธยมศึกษาตอน
แผนการเรียน
ภาษาจีน
3.0
ปลาย
กลุ่มที่เน้นภาษา ภาษาญี่ปุ่น
3.0
ภาษาอาเซียน
3.0
ภาษาฝรั่งเศส
3.0
วิชาเพิ่มเติม
ภาษาพม่า
1.0
ภาษาตากาล็อก
1.0
วิชาเลือกเสรี
ภาษาจีน
1.0
ภาษาพม่า
1.0
ภาษาญี่ปุ่น
1.0
ภาษาฝรั่งเศส
1.0
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- จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มีคุณภาพโดยลดจานวนนักเรียนลงเหลือ
กลุ่มละ 20-25 คน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสฝึกฝนทั่งถึง แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้างครูชาว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้นเท่าตัว
- จัดการเรียนการสอนภาษาจีน ญี่ปุ่น พม่า ตากาล็อกและฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารให้นักเรียนเลือก
เรียนตามความสนใจ สาหรับนักเรียนที่ต้องการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา
- ดาเนินการวัด-ประเมินความสามารถในการฟังและพูดเป็นรายบุคคล โดยครูเจ้าของภาษา
นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ภาษาอาเซียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่งชาติร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดให้โรงเรียนจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาตากาล็อกซึ่งจาเป็นในการสื่อสารให้สตรี
และเยาวสตรีในชุมชนควบคู่กับวัฒนธรรมและประเพณีของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจัดสอนวันเสาร์ระหว่างเดือน
มิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2557 ทัง้ นี้โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็น ชาวไทยเป็นผู้
ประสานงานและดูแลอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตลอดโครงการ
4) การสร้างโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีศูนย์อาเซียนศึกษาและแหล่งเรียนรู้อาเซียนออนไลน์
มอบให้คณะกรรมการบริหารวิชาการบูรณาการสอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในการจัดการ
เรียนการสอน/กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
(1) กิจกรรมหน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติ ไดแก่
- จัดกิจกรรมฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยครูชาวต่างประเทศ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
- จัดกิจกรรมให้สาระความรู้ที่สาคัญด้วยรายการ”ก้าวทันอาเซียน” ทุกวันอังคารของสัปดาห์
- จัดกิจกรรมฟังและพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้วยครูชาวจีน ทุกวันพุธของสัปดาห์
- จัดกิจกรรมวันชาติของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยให้สาระความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม
การเมือง การปกครองและการศึกษา
(2) นิทรรศการให้ความรู้ การละเล่น/การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ปร้ะพณี การประกวดทักษะ การ
แข่งขันความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน ได้แก่
- งานวันอาเซียน 8 สิงหาคม
- งานนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน
- งานวันคริตส์มาส วันตรุษจีน
(3) ศูนย์อาเซียนศึกษา โดยการสนับสนุนของบริษัทบางกอกซอฟแวร์ ภายในประกอบด้วย
- ซุ้มสถาปัตยกรรมที่มีคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแสดงข้อมูลด้านต่างๆ ของ 10 ประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอได้
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- ป้ายนิเทศที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ให้ความรู้ตามวันชาติ ของ 10 ประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน
- ตู้จัดแสดงของที่ระลึกประจาชาติของประเทศในกลามประชาคมอาเซียน
- สวนอาเซียนแสดงเอกลักษณ์และสถานที่สาคัญและสัญญลักษณ์ของ 10 ประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน
(4) แหล่งเรียนรู้อาเซียนออนไลน์
การจัดทาแหล่งเรียนรู้อาเซียนออนไลน์โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเรียนวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ เริ่มจัดทาในรูปของบล็อกในเว็บไซต์ของโรงเรียน
และสามารถสืบค้นได้สะดวกด้วยโปรแกรม QR CODE โดยมีผลงาน ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจานวนเรื่องของแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
แหล่งเรียนรู้
1) ประเทศบรูไน
2) ประเทศกัมพูชา
3) ประเทศเมียร์นมา
4) ประเทศมาเลเซีย
5) ประเทศฟิลิปปินส์
6) ประเทศลาว
7) ประเทศเวียดนาม
8) ประเทศสิงคโปร์
9) ประเทศอินโดนีเซีย
10) ประเทศไทย

ปีการศึกษา 2556 (เรื่อง)
16
10
20
38
42
31
43
60
46
รวม

306

ปีการศึกษา 2557 (เรื่อง)
37
38
20
41
36
40
45
48
35
52
292

ในปีการศึกษา 2557 ได้บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ โดยครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้ให้นักเรียนหาข้อมูล
เกี่ยวกับจานวนนักท่องเที่ยว 8 ปีย้อนหลัง เพื่อคานวนหาแนวโน้มจานวนนักท่องเที่ยวในปีหน้า โดยจัดทาลงใน
บล็อกของตนเอง ส่วนวิชาศิลปะ ครูผู้สอนให้นักเรียนพิจารณาแหล่งเรียนรู้ที่ตนเองสนใจ แล้วพิจารณาถึงศิลปะ
ของแหล่งเรียนรู้นั้นๆ ลงในบล็อก
5) การสร้างเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียนนมาตรฐานสากล โดยมีเครือข่ายร่วมพัฒนากับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ดังนี้
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● สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการต่างๆ กับโรงเรียนในต่างประเทศ ดังนี้
- โครงการแลกเปลี่ ย นผู้ บ ริห ารและนักเรียนระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้ น ฐ าน กั บ เข ต ก ารศึ ก ษ าจั งห วั ด เฮี ย ว โก ะ ป ระ เท ศ ญี่ ปุ่ น โด ย มี ก ารแ ล ก เป ลี่ ย น วั ฒ น ธ รรม
ตลอดจนดูงานด้านการบริหารและการเรียนการสอนในโรงเรียนปีละ 1 ครั้ง
- โรงเรียนเครือข่ายไทย-สิงคโปร์ Singapore – Thailand Enhanced Partnership Program
(STEP) ส านั ก งาน ค ณ ะ ก รร ม ก าร ก ารศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน ( ส พ ฐ . ) ได้ ก าห น ด ให้ โรงเรี ย น ส ต รี
ศรีสุริโยทัย เป็ น Partner School กับ Tanjong Katong Girls’ School ประเทศสิ งคโปร์ ทั้ง 2 โรงเรียนได้
ด าเนิ น กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นวัฒ นธรรม และมี ก ารผลั ด เปลี่ ย นกั น เยี่ ย มเยื อ นซึ่ ง กั น และกั น เป็ น ประจ าทุ ก ปี
ครู 2 คน ของทั้ง 2 โรงเรียนจะผลัดกันนานักเรียน 10 คนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยังโรงเรียนเครือข่ายของตนเป็น
ประจาทุกปี นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการของทั้ง 2 ประเทศ ยังผลัดกัน เป็นเจ้าภาพ ในการจัดค่ายเยาวชน
ร่วมกัน (STEP CAMP) อีกทั้งเมื่อปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้จัดส่งครูในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ 2 คนและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 คน ไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในหลักสูตร IES ณ
Tanjong Katong Girls’ School ประเทศ Singapore เป็นเวลา 1 เดือน
- บั น ทึ ก ค ว า ม ต ก ล ง (Memorandum of Agreement) Asahi Senior High School
ประเทศญี่ปุ่น คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนผลัดกันเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
- บั น ทึ ก ค ว าม เข้ าใจ (Memorandum of Understanding) SMP Muhammadiyah 3
ประเทศอินโดนีเซีย มีการผลัดเปลี่ยนกันเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันประจาปี (Annual Visit) มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ สอนศิลปวัฒนธรรมผ่านภาษาเป็นผลให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนมึความผูกพันใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
- บั น ทึ ก ความ เข้ า ใจ (Memorandum of Understanding)Sam Dach Ow High School
ประเทศกัมพูชา ผู้บริหารและคระครูได้มีการแลกเปลี่ยนเพื่อ ศึกษาดูงานการเรียนการสอนและได้ไปเยี่ยมชม
สถานที่สาคัญของแต่ละประเทศ
- บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) Sekolah Menenga Sayyidina
Hasan of Mukim Kilanas ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ผู้บริหารและครูได้เดินทางมาศึกษาดูงานแล้ว
ประทับใจโรงเรียนจึงลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา
- บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) Yeosu Gubong Middle
School ประเทศเกาหลี ผู้บริหารและครูได้เดินทางมาศึกษาดูงานแล้วประทับใจโรงเรียน จึงลงนามความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาการศึกษา
- บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) โรงเรียนมัธยมศึกษาจี้เหม่
มหาวิทยาลัยจี้เหม่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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นอกจากนีโ้ รงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการสอนภาษาจีน เช่น
การจัดค่ายภาษาจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับโรงเรียนในเครือข่ายที่เปิดสอนภาษาจีนร่วมกัน
● โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้ลงนามความร่วมมือเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาระหว่างโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียน ได้แก่
โรงเรียนนนทรีวิทยา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนเพาะปัญญา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนศรีพฤฒา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนกุศลวิทยา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕
โรงเรียนบาเหน็จณรงค์วิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
3.7 การหาคุณภาพนวัตกรรม
การวัด ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน
เครื่องมือ/ วิธีการที่ใช้วัดและประเมิน
1) การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
- แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
- สารวจการเข้าร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นและ
การมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน
2) การเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมและพัฒนา
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กระบวนการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา
- แบบสอบถามความพึงพอใจเอกสารประกอบการเรียน/สื่อ
การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
3) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มี
- แบบประเมินทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร
สมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ - แบบสอบถามและสังเกตความพึงพอใจ
4) การสร้างโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ - แบบประเมินตนเองด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
มีศูนย์อาเซียนศึกษาและแหล่งเรียนรู้อาเซียน
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อศูนย์อาเซียนศึกษาและ
ออนไลน์
แหล่งเรียนรู้อาเซียนออนไลน์
5) การสร้างเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้าน - แบบรายงานการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน
การศึกษากับโรงเรียนต่างประเทศ/ในประเทศ
เครือข่าย
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4. ผลงานที่เกิดจากการดาเนินงาน
4.1 ผลงานที่เป็นชิ้นงานนวัตกรรม
1) เอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู้ คู่มือครู แผนจัดการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พิมพ์เพื่อให้
ครูประชั้น ม.3 ทุกคนใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาอาเซียนศึกษาได้ และให้โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนานาไปใช้
2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ

3) โรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีศูนย์อาเซียนศึกษาและแหล่งเรียนรู้อาเซียนออนไลน์
ห้อง SOUND LAB
4) เครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนต่างประเทศ/ในประเทศ
4.2 ผลการดาเนินงาน
1) การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง
และครูสรีศรีสุริโยทัย คณะกรรมการบริหารศรสุริโยทัยสมาคม ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความเห็นชอบผ่านแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณในการจัด
กิจกรรมและโครงการต่างๆ
2) เอกสารและสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
หลังเรียนรู้ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับดี-ดีมาก และมีความพึงพอใจต่อ
เอกสาร/สื่อประกอบการเรียน ดังรายละเอียดในตาราง
ตารางที่ 3 แสดงระดับผลการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2555-2557
ปีการศึกษา

จานวนผู้เรียน
(คน)

2555

378

4 3.5
350 16

3
10

ระดับผลการเรียน
2.5 2 1.5
2
-

2556

395

344

34

14

3

-

-

-

-

-

2557

396

341

24

16

5

7

2

-

-

1

1
-

0
-

ร
-
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ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน/สื่อการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2557
รายการประเมิน
ลักษณะของเนื้อหา
1. เนื้อหาให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่นักเรียนเพิ่มขึ้น
2. เนื้อหาน่าสนใจ ชวนให้อยากอ่าน
3. ความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสม
4. เนื้อหาอ่านแล้วเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
5. การจัดลาดับเนื้อหาเหมาะสมและต่อเนื่องกัน
รวมเฉลี่ย
ลักษณะของภาษาที่ใช้
6. ภาษาที่ใช้อ่านแล้วเข้าใจง่าย
7. ขนาดของตัวอักษรมองเห็นได้ชัดเจน
8. ตัวอักษรมีความเป็นระเบียบ
9. ชื่อเรื่องมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
10. ชื่อหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
รวมเฉลี่ย
ลักษณะการจัดภาพ
11. ภาพปกมีความสวยงามน่าสนใจ
12. ภาพเหมาะสมมีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง
13. ภาพประกอบแต่ละหน่วยการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
14. ภาพประกอบสวยงามชัดเจนเข้าใจง่าย
15. การจัดวางภาพประกอบมีความเหมาะสม
รวมเฉลี่ย
ลักษณะการจัดรูปเล่ม
16. รูปเล่มมีความสวยงามน่าสนใจ
17. ขนาดหนังสือมีความเหมาะสมกับการเป็นเอกสารประกอบ
การเรียน
18. ความหนาของหนังสือมีความเหมาะสม
19. การจัดวางหน้าของหนังสือเหมาะสมอ่านได้สะดวก
20. การเข้าเล่มมีความคงทนถาวร
รวมเฉลี่ย

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)
(1)
76.26 13.13 10.60
89.89 2.27
76.26 23.73
88.64 11.36

7.28
-

-

96.46 3.64
85.50 10.83

3.58
-

-

13.88
7.82
4.43
-

-

5.30
1.06
-

-

-

-

7.58
7.07
2.93

-

85.35
78.78
85.60
84.84
84.84
83.88
88.64

14.64
7.23
14.39
7.32
15.15
11.75
11.36

81.56
84.34
92.17
81.82
85.70

13.13
15.66
7.83
18.18
13.23

96.46

3.64
41
10.35
13.89
7.07
15.01
9.99

89.65
78.53
92.93
77.02
86.92
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รายการประเมิน
ลักษณะของสื่อการเรียนรู้
21. ทุกห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์สาหรับใชสื่อการเรียนรู้ ICT ได้ดี
22. CD เนื้อหาที่กระชับและชัดเจน
23. CD เนื้อหาที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
24. เนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจได้ง่ายชวนให้ติดตาม
รวมเฉลี่ย

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)
(1)
82.32 10.60 7.07
83.59 16.41
85.35 14.65
81.82 8.08 10.10
83.27 12.45 4.28
-

ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของความพึงพอใจของครู ต่อ เอกสารประกอบการเรียน/สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปีการศึกษา 2557
รายการประเมิน
ลักษณะของเนื้อหา
1. เนื้อหาให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่นักเรียนเพิ่มขึ้น
2. เนื้อหาน่าสนใจ ชวนให้อยากอ่าน
3. ความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสม
4. เนื้อหาอ่านแล้วเห็นความสาคัญและประโยชน์ของ
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
5. การจัดลาดับเนื้อหาเหมาะสมและต่อเนื่องกัน
รวมเฉลี่ย
ลักษณะของภาษาที่ใช้
6. ภาษาที่ใช้อ่านแล้วเข้าใจง่าย
7. ขนาดของตัวอักษรมองเห็นได้ชัดเจน
8. ตัวอักษรมีความเป็นระเบียบ
9. ชื่อเรื่องมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
10. ชื่อหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
รวมเฉลี่ย
ลักษณะการจัดภาพ
11. ภาพปกมีความสวยงามน่าสนใจ
12. ภาพเหมาะสมมีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง
13. ภาพประกอบแต่ละหน่วยการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
14. ภาพประกอบสวยงามชัดเจนเข้าใจง่าย
15. การจัดวางภาพประกอบมีความเหมาะสม

มากที่สุด
(4)

ปานกลาง
(2)

น้อย
(1)

84.00 16.00

-

-

76.00 24.00
100.00
80.00 20.00

-

-

90.00 10.00
86.00 14.00
100.00
86.00 14.00
78.00 22.00
100.00
78.00 22.00
88.40 11.60

-

-

-

--

-

-

84.00
76.00
100.00
80.00
90.00

มาก
(3)

16.00
24.00
20.00
10.00
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มากที่สุด
(4)

รายการประเมิน
รวมเฉลี่ย
ลักษณะการจัดรูปเล่ม
16. รูปเล่มมีความสวยงามน่าสนใจ
17. ขนาดของหนังสือมีความเหมาะสมกับการเป็นเอกสาร
ประกอบการเรียน
18. ความหนาของหนังสือมีความเหมาะสม
19. การจัดวางหน้าของหนังสือเหมาะสมอ่านได้สะดวก
20. การเข้าเล่มมีความคงทนถาวร
รวมเฉลี่ย
ลักษณะของสื่อการเรียนรู้
21. ทุกห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์สาหรับใช้สื่อการเรียนรู้ ICT ได้ด
22. CD เนื้อหาที่กระชับและชัดเจน
23. CD เนื้อหาที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
24. เนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจได้ง่ายชวนให้ติดตาม
รวมเฉลี่ย

มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

น้อย
(1)

86.00 14.00
100.00
80.00 20.00

-

-

-

-

78.00 22.00
84.00 16.00
78.00 22.00
84.00 16.00
100.00
80.00 20.00
78.00 22.00
84.00 16.00
85.50 14.50

-

-

-

-

2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ

หลังเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ลดจานวนผู้เรียนต่อกลุ่มไม่เกิน 20-25 คน สอนโดยครูชา
ว่างประเทศและใช้ห้อง SOUND LAB นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ในระดับดี-ดีมาก ดัง
รายละเอียดในตาราง
ตารางที่ 6 แสดงผลร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการประเมินทักษะการฟังภาษาอังกฤษเป็น
รายบุคคล
ปีการศึกษา
จานวนผู้เรียน
การประเมินทักษะการฟังภาษาอังกฤษเ
(คน)
EXCELLENT
GOOD
FAIR
POOR
2555
2556

1,190
1,170

27.90
25.58

50.48
53.84

20.69
20.08

1.1
0.5
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ตารางที่ 7 แสดงผลร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการประเมินทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
เป็นรายบุคคล
ปีการศึกษา
จานวนผู้เรียน
การประเมินทักษะการฟังภาษาอังกฤษเ
(คน)
EXCELLENT
GOOD
FAIR
POOR
2555
2556

924

40.22
26.57

49.87
51.88

9.91
20,77

0.00
0,78

ตารางที่ 7 แสดงผลร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการประเมินทักษะการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเป็น รายบุคคล
ปีการศึกษา
จานวนผู้เรียน
การประเมินทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเ
(คน)
EXCELLENT
GOOD
FAIR
POOR
2555
2556

1,190
1,170

29.67

54.46

15.52

0.35

ตารางที่ 8 แสดงร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการประเมินทักษะการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ เป็นรายบุคคล
ปีการศึกษา

จานวนผู้เรียน
(คน)

การประเมินทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
EXCELLENT

GOOD

FAIR

POOR

924
2555
30.40
60.43
9.17
0.00
2556
ตารางที่ 9 แสดงร้อยละของสตรีและยุวสตรีที่เรียนภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ผ่านการประเมินทักษะการ
สื่อสาร เป็นรายบุคคล ในปีการศึกษา 2556

ภาษาที่เรียน

จานวนผู้เรียน
(คน)

EXCELLENT

GOOD

FAIR

POOR

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาตากาล๊อก

25
25
20
20

-

25
25
20
20

-

-

การประเมินทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
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3) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีศูนย์อาเซียนศึกษาและแหล่งเรียนรู้อาเซียน
ออนไลน์
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะที่จาเป็นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
หลากหลายและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ทั้งกิจกรรมหน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติ นิทรรศการให้ความรู้
การละเล่น/การแสดง การประกวดทักษะแข่งขัน ฯลฯ ในโอกาสสาคัญต่างๆ จัดให้ศูนย์อาเซียนศึกษา และ
สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ให้นักเรียนและครูศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง ผลการสารวจความคิดเห็นของนักเรียน
และครู มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงร้อยละของ ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แหล่งเรียนรู้และห้องศูนย์อาเซียนศึกษาใน
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
รายการประเมิน
ลักษณะเนื้อหา
1. เนื้อหาจากคอมพิวเตอร์ประจา 10 ประเทศ สมาชิกประชาคม
อาเซียน มีข้อมูลของแต่ละประเทศ ให้ความรู้ด้านต่างๆ ได้ครบถ้วน
2. นักเรียนเลือกศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศได้ตามความสนใจทั้ง
ในเวลาและนอกเวลาเรียน
3. รูปประกอบแต่ละประเทศมีความสวยงามสอดคล้องกับเนื้อหา
4. ความถูกต้องของเนื้อหา
5. เสียงบรรยายเนื้อหาที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์มีความถูกต้องชัดเจน
น่าฟัง
6. มุมซุ้มแต่ละประเทศได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิก
อาเซียนได้เหมาะสม เด่นชัดและสวยงาม
7. หน้าห้องศูนย์อาเซียนศึกษามีการจัดทาบอร์ดที่มีป้ายนิเทศ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ให้ความรู้ตามวันชาติของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียนได้อย่างน่าสนใจและสวยงาม
8. ภายในห้องศูนย์อาเซียนศึกษามีการจัดตู้แสดงสิ่งของที่เป็นของที่
ระลึกประจาชาติครบทุกประเทศ ได้อย่างสวยงามน่าสนใจ
9. มีการจัดธงสัญลักษณ์อาเซียนและธงประจาชาติของ
ประเทศสมาชิกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
10. จัดสวน Garden ASEAN ทีม่ ีมุมแสดงเอกลักษณ์ ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สวยงาม
รวม

มากที่สุด มาก ปานกลาง
(4)
(3)
(2)
96.46 3.64
-

88.13

น้อย
(1)
-

7.32

4.55

-

91.66 3.03
88.63 11.37
88.63) 11.37

5.30
-

-

84.85) 11.11

4.04

-

87.63) 5.80)

6.56

-

87.12

9.09)

3.79

-

100.00

-

-

-

81.31

5.56

13.13

-

89.44

6.83

3.64

-
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ตารางที่ 10 แสดงร้อยละของ ความพึงพอใจของครูต่อการใช้แหล่งเรียนรู้และห้องศูนย์อาเซียนศึกษาใน
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
รายการประเมิน
ลักษณะเนื้อหา
1. เนื้อหาจากคอมพิวเตอร์ประจา 10 ประเทศ สมาชิกประชาคมอาเซียน
มีข้อมูลของแต่ละประเทศให้ความรู้ด้านต่างๆ ได้ครบถ้วน
2. นักเรียนเลือกศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศได้ตามความสนใจทั้ง
ในเวลาและนอกเวลาเรียน
3. รูปประกอบแต่ละประเทศมีความสวยงามสอดคล้องกับเนื้อหา
4. ความถูกต้องของเนื้อหา
5. เสียงบรรยายเนื้อหาที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์มีความถูกต้องชัดเจน
น่าฟัง
6. มุมซุ้มแต่ละประเทศได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้เหมาะสม เด่นชัดและสวยงาม
7. หน้าห้องศูนย์อาเซียนศึกษามีการจัดทาบอร์ดที่มีป้ายนิเทศ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ให้ความรู้ตามวันชาติของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียนได้อย่างน่าสนใจและสวยงาม
8. ภายในห้องศูนย์อาเซียนศึกษามีการจัดตู้แสดง สิ่งของที่เป็นของที่ระลึก
ประจาชาติครบทุกประเทศ ได้อย่างสวยงามน่าสนใจ
9. มีการจัดธงสัญลักษณ์อาเซียนและธงประจาชาติของ
ประเทศสมาชิกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
10. จัดสวน Garden ASEAN ที่มีมุมแสดงเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิก
อาเซียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สวยงาม
รวมเฉลี่ย

มากที่สุด
(4)
78.00

มาก ปานกลาง
(3)
(2)
22.00

น้อย
(1)
-

100.00

-

-

-

80.00
82.00
82.00

20.00
18.00
18.00

-

-

96.00

4.00

-

-

-

-

-

100.00

-

-

-

100.00

-

-

-

78.00

22.00

-

-

89.60

10.40

-

-

100.00

4) เครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนต่างประเทศ/ในประเทศ
โรงเรียนในประเทศไทยและต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือ
จากการที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยดาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อาเซีนศึกษาอย่างเป็น
ระบและเป็นรูปธรรม จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์อาเซียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์อาเซียนต้นแบบ และเป็นศูนย์ภาษาอาเซียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ
ต่างประเทศ
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สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น
จาการวิเคราะห์ผลการพัฒนาโรงเรียนไปพร้อมกันทั้ง 5 ด้าน(มิติ) คือ การเตรียมความพร้อมแก่
บุคลากรในการก้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดทาหลักสูตร พัฒนาเอกสารและสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังเกิด
ประชาคมอาเซียน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและคนในชุมชนมีสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วย
ภาษา ต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยสื่อ
มัลติมีเดียและแหล่งเรียนรู้อาเซียนออนไลน์ และเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนทั้งต่างประเทศ
และในประเทศ พบว่า ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ได้แก่
1) การมีรูปแบบการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ทชี่ ัดเจนเป็นระบบ ครบวงจร
2) การให้ความสาคัญ และให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องของฝ่ายบริหาร
3) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยสรรหาบุคลากรภายในโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญเป็น
ครูผู้นาการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างความคิดเชิงบวกและการนิเทศ
ติดตามอย่างเป็นระบบ
4) การสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น
5) ความมุ่งมั่น การทุ่มเทและเสียสละของผู้เกี่ยวข้อง
6) การยอมรับ การยกย่อง เชิดชูเกียรติซึ่งกันและกัน
ปัญหาและการปรับปรุงพัฒนา
ปัญหา
1. การจัดทาเอกสารและสื่อประกอบการ
เรียนรูอ้ าเซียนศึกษาจานวนมาก

2. ครูสังคมศึกษาฯ มีจานวนไม่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร เน้นการฟังออกและพูดสื่อสารได้

การปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น
- ส่งโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์จานวนมากจะได้มีราคาถูก
กว่าจัดทาเอง
-พัฒนาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสะดวกและประหยัด
ค่าใช้จ่ายกว่าการทาเอกสาร(ห้องเรียนมีความพร้อมใน
การใช้สื่อ ICT ทุกห้อง)
- พัฒนาความพร้อมให้ครูประจาชั้นทุกคนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้ โดยจัดเตรียมแผนจัดการเรียนรู้ สื่อ
ประกอบการสอนและแบบวัด-ประเมินผลให้
- จัดกลุ่มนักเรียนที่มีความรู้พนื้ ฐานใกล้เคียงกัน
- จัดกลุ่มนักเรียนให้มีขนาเล็กลงเพื่อฝึกฝนได้ทวั่ ถึง
และให้ครูชาวต่างประเทศจัด/ร่วมกิจกรรมกับนักเรียน
บ่อยครั้งจนเกิดความคุ้นเคยในการสื่อสาร
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การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา
1)

ผู้บริหารโรงเรียนและครูเป็นวิทยากรและโรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของโรงเรียนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้

วัน/เดือน/ปี
18-ก.พ.-56
11-ก.ค.-56

28-ส.ค.-56
6-ก.ย.-56
12-ก.ย.-56
25-ก.ย.-56

26-ก.ย.-56
25-พ.ย.-56

24-ม.ค.-57

ชื่อโรงเรียน
คณะเจ้าหน้าที่สถาบัน AIT

เรื่องที่ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาเซียน ประกอบด้วยการ
บรรยายการศึกษาไทยสู่อาเซียน
คณะศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 9 และ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัด หลักสูตรอาเซียน ศูนย์อาเซียน และการ
นครปฐม
บริหารจัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ศึกษา ดูงานการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
มาตรฐานสากล ศูนย์อาเซียนและโครงการ
MEP
คณะศึกษาดูงานจากสานักงานเขต
ศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาศูนย์และ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พัฒนาเด็กสู่ประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย
ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิชาการและ
ด้านบูรณาการ การเรียนการสอนอันเป็น
รูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนจันทร์หุ่นบาเพ็ญ
ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากลและการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและคณะจาก
ครูและนักเรียนจาก Sekolah
Sekolah Menengah Sayyidina Hasan
Menengah Sayyidina Hasan
ประเทศบรูไนดารุสซาราม คณะครูจาก
ประเทศบรูไนดารุสซาราม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดู
งานศูนย์อาเซียนศึกษา
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยในเรื่อง
-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องเรียน
พิเศษ ศูนย์อาเซียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา
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วัน/เดือน/ปี
27-ก.พ.-57

27-ก.พ.-57
4-มี.ค.-57
7-มี.ค.-57
17-มี.ค.-57
25-มี.ค.-57
10-เม.ย.-57
23-มิ.ย.-57
8-ส.ค.-57
14-ส.ค.-57
10-พ.ย.-57
12-ม.ค.-58

ชื่อโรงเรียน
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

เรื่องที่ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์
การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ห้องเรียน Mini
English Program ศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาของ
กระบี่
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เข้าศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา ณ โรงเรียน
สตรีศรีสุริโยทัย
ครู/อาจารย์ 6 คนจากโรงเรียนนวมิ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียน สตรี
นทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ศรีสุริโยทัย
โรงเรียนคงทองวิทยา
ศึกษาดูงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาเพื่อศึกษาดู
งานเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
โรงเรียนคงทองวิทยา
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีการศึกษา 2556
โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์อาเซียนและประชุม
ยาวและโรงเรียนตารวจตะเวน
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
ชายแดนบ้านนาอีสาน
โรงเรียนสตรีวิทยา
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯลฯ
ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่
เข้าเยี่ยมชมงานวันอาเซียน
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
ศึกษาดูงานเพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ศึกษาดูงานเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการ
จังหวัดนครสวรรค์
สอนโรงเรียนมาตรฐานสากลและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษา การเปิดรายวิชาเพิ่มเติม และ
การจัดทาศูนย์อาเซียน
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วัน/เดือน/ปี
25-ก.พ.-58

ชื่อโรงเรียน
คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและคณะวิจัยจากญี่ปุ่น

เรื่องที่ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการทางานและ
กิจกรรมของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

2) เผยแพร่ผลงานทางสถานีโทรทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลเมืองไทยที่ดี และพลโลกที่มีคุณาพ ซึ่งหมายรวมถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคม
อาเซียนด้วย ทางรายการ THEACHER AS LEARNER ” ซีรีย์ “ 21st Century Skill” จัดทาโดย
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จากัด มหาชน ร่วมกับคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) ได้รับการคัดเลือกให่ไปจัดนิทรรศการขยายผลตามที่หน่วยงานต่างขอความร่วมมือมา ได้แก่
ชื่องาน
นิทรรศการภายใต้โครงการ
การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
นิทรรศการ สพฐ.ก้าวไกล นา
การศึกษาไทยสู่อาเซียน
นิทรรศการขับเคลื่อนอาเซียนสู่
สถานศึกษา
นิทรรศการอาเซียน ในงาน
ประกวดแข่งขันภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่
21 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก
นิทรรศการเรื่องศูนย์ภาษา
อาเซียนในงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมาธิการการศึกษาสภา
ผู้แทนราษฏร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

สถานที่
โรงแรมมณเทียรริเวอร์ไซต์

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้ง
วัฒนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จังหวัดชลบุรี

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรให้มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนต่างๆ มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างทั่วถึง เพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีความสามารถแข่งขันในเวทีโลก
โดยเป็นส่วนหนึง่ ของการประกันคุณภาพ
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ภายในโรงเรียน
รวมทัง้ เป็นส่วนหนึ่งของการรับรองคุณภาพโรงเรียนโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ทสี่ ่งเสริมทักษะจาเป็นสาหรับการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่21 โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรเป็นผู้ประสานในการจัดตั้งเครือข่าย/ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน
โดยสรรหาโรงเรียนต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกื้อกูลกันในเขตพื้นที่การศึกษา
จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม
1. เอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
 เนื้อหาสาระความรู้ทัยสมัย ทันเหตุการณ์ เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีภาพประกอบที่
เกิดผลงานนักเรียนและครูร่วมจัดทาขึ้น มีลักษณะเฉพาะที่ผู้พบเห็นต้องการนาไปใช้ ปัจจุบันมีผู้ขอนาไปใช้
ประกอบการเรียน รวม ....โรงเรียน
 สื่อ เป็นสื่อมัลติมีเดีย ทีน
่ ่าสนใจ มีเนื้อหากระชับ ชัดเจน สะดวกในใช้งาน ชวนให้ติดาม
เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน และเลือกใช้ได้ตามความสนใจทั้งในและนอกเวลาเรียน จึงจัดทา
2. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
เปิดการสอนภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลายโดยครูเจ้าของภาษาให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามสนใจ
ทั้งในระดับมัธยมศึกษาอนต้นและตอนปลาย โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในราคาที่ถูกกว่าไปเรียนกับสถาบันภาษา
เอกชน และมีการวัด ประเมินผลด้วยแบบทดสอบที่มีมาตรฐานจากต่างประเทศทั้งแบบออนนเอกสาร
3. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทุกคนในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประชาคม
อาเซียนอย่างต่เนื่อง ผ่านกิจกรรม ผ่านศูนย์การเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียและแหล่งเรียนรู้อาเซียนออนไลน์
4.. การพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนทั้งต่างประเทศและในประเทศ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษา ภาษา วัฒนธรรมของผู้บริหาร ครูและนักเรียนอย่าง
กว้างขวางระหว่าโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล โรงเรียนและประเทศใน
การพึ่งพาและช่วยเหลือกัน
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บรรณานุกรม
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