
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
โรงเรียน …….………………………….………………………..สพป. / สพม...…………...…...…..เขต...........  
ครั้งที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผล                       ครั้งที่ 1      ครั้งที่ 2      ครั้งที่ 3 
 
 

ค าชี้แจง 
 ให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือคณะกรรมการนิเทศฯ ด ำเนินกำรนิเทศและติดตำมผล 
กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนสู่ประชำคมอำเซียนของสถำนศึกษำ ดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ ในตอนที่ 1 จำกนั้นด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน 
สู่ประชำคมอำเซียนของสถำนศึกษำ ในตอนที่ 2 - 4 ตำมรำยกำรที่ก ำหนด แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่อง
ระดับคุณภำพตำมควำมเป็นจริง    

2. บันทึกร่องรอย / หลักฐำน / ผลกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนดังกล่ำวตำมกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในกำรนิเทศและติดตำมในครั้งต่อไป 

3. บันทึกปัญหำ / อุปสรรค และควำมต้องกำร / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน 
สู่ประชำคมอำเซียนของสถำนศึกษำ ในตอนที ่5  

วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
1. เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนสู่ประชำคมอำเซียนของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
2. เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรติดตำมผลไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ดังนี้ 
2.1 สถำนศึกษำน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและพัฒนำตนเองในกำรขับเคลื่อนสู่

ประชำคมอำเซียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
2.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนน ำข้อมูลไปใช้ 

ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำขับเคลื่อนสู่ประชำคมอำเซียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 

ส ำหรับโรงเรียนทัว่ไป 
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ค าจ ากัดความ 

 ASEAN Curriculum Sourcebook หรือหลักสูตรแกนกลางอาเซียน หมำยถึง หลักสูตรที่ส ำนักงำน
เลขำธิกำรอำเซียน SEAMEO และ USAID รวมทั้งนักกำรศึกษำของประเทศสมำชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมมือกัน
พัฒนำขึ้น เพ่ือให้ เยำวชนอำเซียนได้เรียนรู้และมีบริบทของกำรอยู่ร่วมกัน ให้คุณค่ำและคงไว้ซึ่งมรดก 
ทำงวัฒนธรรมอำเซียน ค้นหำวิถีทำงที่พลเมืองอำเซียนด ำรงชีวิตและปรับตัวเข้ำกับควำมเป็นจริง ณ ปัจจุบัน และ
แสวงหำโอกำสท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงทำงเชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพ่ือให้บรรลุถึงสิ่งที่
อำเซียนจะต้องด ำเนินกำร และค ำนึงถึงโลกของกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 5 กรอบเนื้อหำ 
(Themes) ได้แก่ 
          1. ควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน (Knowing ASEAN)  
          2. กำรเห็นคุณค่ำอัตลักษณ์และควำมหลำกหลำย (Valuing and Diversity)  
          3. กำรเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น (Connecting Global and Local)  
          4. กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรม (Promoting Equity and Justice) 
          5. กำรท ำงำนร่วมกันเพ่ืออนำคตที่ยั่งยืน (Work Together a sustainable Future)  

  ตัวชี้วัดคุณภาพครู หมำยถึง ตัวชี้วัดคุณภำพครูไทยในประชำคมอำเซียน ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดขึ้นจำกกำรจัดประชุมโต๊ะกลมและประชำพิจำรณ์ บุคลำกรที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเตรียมกำรและด ำเนินกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน ซึ่งได้ก ำหนดตัวชี้วัดคุณภำพของครูไทย 
ในประชำคมอำเซียนไว้ดังนี้ 

o ครูผู้สอนมีควำมรู้ เกี่ยวกับอำเซียน กฎบัตรอำเซียน ประชำคมอำเซียน 
o ครูสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร 
o ครูใช้หนังสือ ต ำรำเรียน และสื่อที่เป็นภำษำต่ำงประเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
o ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล และกำรเผยแพร่ผลงำน 

ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
o ครูใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลำกหลำยโดยเน้นกิจกรรม หรือกระบวนกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
o ครูสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งในประเทศ และในกลุ่มประเทศ

สมำชิกอำเซียน 
o ครูใช้กำรวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

 ตัวชี้วัดคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา หมำยถึง ตัวชี้วัดคุณภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำไทยในประชำคม
อำเซียน ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดขึ้นจำกกำรจัดประชุมโต๊ะกลมและ  
ประชำพิจำรณ์ บุคลำกรที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเตรียมกำรและด ำเนินกำรก้ำวสู่ประชำคม
อำเซียน ซึ่งได้ก ำหนดตัวชี้วัดคุณภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำไทยในประชำคมอำเซียนไว้ดังนี้ 

o ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 
o ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้สภำวกำรณ์จ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
o ผู้บริหำรมีทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร และทักษะในกำรใช้ ICT 
o ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรประสำนภำคีเครือข่ำยเพ่ือควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนรู้  

สู่ประชำคมอำเซียน เช่น โรงเรียน องค์กรเอกชน หน่วยงำนรำชกำร ฯลฯ 
o ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน 
o ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรติดต่อสื่อสำรกับภำคีเครือข่ำย ในกลุ่มประชำคม

ประเทศสมำชิกอำเซียน 
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การด าเนินการขับเคลื่อนของสถานศึกษาในการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 

ขนาดของโรงเรียน    
  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  เล็ก (จ ำนวนนักเรียน 120 คนลงมำ)       จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด............คน 
 กลำง (จ ำนวนนักเรียน 121 - 300 คน)   จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด............คน 
 ใหญ่ (จ ำนวนนักเรียน 301 คนขึ้นไป)   จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด............คน 

 

  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  เล็ก (จ ำนวนนักเรียน 500 คนลงมำ)             จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด............คน 
 กลำง (จ ำนวนนักเรียน 501-1,500 คน)         จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด............คน 
 ใหญ่ (จ ำนวนนักเรียน 1,501-2,499 คน)        จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด............คน 
 ใหญ่พิเศษ (จ ำนวนนักเรียน 2,500 คนข้ึนไป)  จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด............คน 

ข้อมูลด้านบุคลากร 
 ผู้บริหำร   จ ำนวน...................คน 
 จ ำนวนครูและบุคลำกรอ่ืน  
 ข้ำรำชกำรครู  จ ำนวน...................คน 
 ครูอัตรำจ้ำง  จ ำนวน...................คน 
 พนักงำนรำชกำร  จ ำนวน...................คน 
 รวม    จ ำนวน...................คน 

จ านวนห้องเรียน 
 ระดับปฐมวัย  จ ำนวน...................ห้อง 
 ระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน...................ห้อง 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน...................ห้อง 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน...................ห้อง 
 รวมจ านวนห้องเรียน  จ ำนวน...................ห้อง 
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ตอนที่ 2  การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนของสถานศึกษา 

กิจกรรม 
การด าเนินการ ร่องรอย / หลักฐาน /  

ผลการด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
   1.1 มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรของสถำนศึกษำ 
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซยีน 

    

   1.2 เปิดโอกำสใหค้รู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
ได้มสี่วนร่วมในกำรก ำหนดวสิัยทัศน์ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่
ประชำคมอำเซียน 

    

   1.3 จัดท ำพันธกิจและเป้ำประสงค์ของโรงเรียนในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 

    

   1.4 จัดท ำแผนพัฒนำคณุภำพกำรจัดกำรศึกษำในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 

    

   1.5 สร้ำงเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชนให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำสูป่ระชำคมอำเซียน 

    

   1.6 สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงประเทศให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 

    

   1.7 มีกำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนของสถำนศึกษำ
ในกำรพัฒนำสู่ประชำคมอำเซยีนในรูปแบบทีห่ลำกหลำย 

    

โครงการ / กิจกรรม / ผลงานอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาด าเนินการ (เพิ่มเติม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรม 
การด าเนินการ ร่องรอย / หลักฐาน /  

ผลการด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

2. การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
   2.1 ประเมินควำมต้องกำรจ ำเปน็ในกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ในสถำนศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรพฒันำ 

    

   2.2 จัดท ำแผนพัฒนำครูและบคุลำกรในสถำนศึกษำให้มีคณุภำพ
ตำมตัวช้ีวัดคณุภำพครูและผู้บริหำรในประชำคมอำเซียนที่ สพฐ. 
ก ำหนด 

    

   2.3 ด ำเนินกำรพัฒนำครูและบคุลำกรในสถำนศึกษำตำมแผน 
กำรพัฒนำ 

    

   2.4 ส่งเสรมิให้ครูและบุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำไดม้ีโอกำส
เข้ำอบรม สมัมนำ ศึกษำ ดูงำน แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซยีนอย่ำงต่อเนื่อง 

    

   2.5 จัดให้มีมุม หรือศูนย์รวมควำมรู้เกี่ยวกับ ASEAN เพื่อให้ครู
และบุคลำกรได้ศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

    

   2.6 มีกำรประเมินผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรตำมตัวช้ีวัด
คุณภำพครูและผู้บริหำรในประชำคมอำเซียนท่ี สพฐ. ก ำหนด 
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โครงการ/กิจกรรม/ผลงานอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาด าเนินการ (เพิ่มเติม)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรม 
การด าเนินการ ร่องรอย / หลักฐาน /  

ผลการด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

3. การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 
    3.1 จัดระบบกำรบริหำรงำนทำงวิชำกำรที่จะส่งเสริมกำรเรียนรู้
และพัฒนำผูเ้รียนสู่ประชำคมอำเซียน 

    

    3.2 แต่งตั้ง หรือสร้ำงทีมงำนในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้
และพัฒนำผูเ้รียนสู่ประชำคมอำเซียน 

    

    3.3 จัดตั้ง หรือสรำ้งทีมงำนในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
พัฒนำสถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียนในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

    

    3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรท ำกำรวิจัย สร้ำง
นวัตกรรม ผลงำนทำงวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรยีนรู้และพัฒนำ
ผู้เรยีนสู่ประชำคมอำเซียน 

    

   3.5 สรุป รำยงำนผล เผยแพร่ และแลกเปลีย่นข้อมูล 
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียนสู่ประชำคม
อำเซียนเป็นระยะ ๆ  

    

   3.6 ยกย่อง เชิดชู ครูและบุคลำกรที่มีผลกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนกำรจดักำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรยีนสู่ประชำคมอำเซียนที่เป็น
แบบอย่ำง 

    

โครงการ / กิจกรรม / ผลงานอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาด าเนินการ (เพิ่มเติม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรม 
การด าเนินการ ร่องรอย / หลักฐาน /  

ผลการด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

4. การสนับสนนุงบประมาณและทรัพยากร 
    4.1 จัดสรรงบประมำณและทรพัยำกรเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 

    

    4.2 จัดสรรงบประมำณและทรพัยำกรในกำรพัฒนำให้มีมมุ / 
ห้อง / ศูนย์อำเซียนศึกษำ เพื่อใช้เป็นแหล่งกำรเรียนรูส้ ำหรับครู 
นักเรียน และบุคลำกรในสถำนศึกษำ 

    

    4.3 จัดสรรงบประมำณและทรพัยำกรในกำรพัฒนำ / จัดซื้อ
เอกสำร หนังสือ รวมทั้งสื่อ  ICT เกี่ยวกับ ASEAN เพื่อใช้เป็น 
สื่อกำรเรียนรูส้ ำหรับจัดกิจกรรมให้กับครู นักเรยีน และบุคลำกร 
ในสถำนศึกษำ 

    

    4.4 ระดมทรัพยำกรจำกทั้งภำครัฐและเอกชนในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 

    

    4.5 จัดหำ หรือจัดสรรงบประมำณ เพื่อจ้ำงครูสอนภำษำ- 
ต่ำงประเทศท่ี 2  

    

โครงการ / กิจกรรม / ผลงานอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาด าเนินการ (เพิ่มเติม)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรม 
การด าเนินการ ร่องรอย / หลักฐาน /  

ผลการด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.1 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูรและงำนวิชำกำร
ของโรงเรียน 

    

    1.2 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ในกำรพัฒนำหลักสตูรสถำนศึกษำสถำนศึกษำให้มีควำมสอดคล้อง
กับ ASEAN Curriculum Sourcebook 

    

    1.3 กำรพัฒนำ / ปรับปรุงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ทั้ง 5 องค์ประกอบ (ส่วนน ำ โครงสร้ำงหลักสูตร ค ำอธิบำยรำยวิชำ
พื้นฐำนและเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน และกำรวัดประเมินผล)
ให้มีควำมสอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook  

    

    1.4 ประเมินผลกำรใช้หลักสตูรสถำนศึกษำทั้งในด้ำนปัจจยั 
กระบวนกำร และผลกำรเรยีนรู้ของผู้เรียน เพื่อใช้พิจำรณำ
ตัดสินใจในกำรปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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โครงการ / กิจกรรม / ผลงานอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาด าเนินการ (เพิ่มเติม)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรม 
การด าเนินการ ร่องรอย / หลักฐาน /  

ผลการด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    2.1 บูรณำกำรสำระกำรเรียนรูเ้กี่ยวกับอำเซียนในรำยวิชำ
พื้นฐำน หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำเซียน กำรสื่อสำร 
หรือเทคโนโลย ี

    

    2.2 กำรออกแบบหน่วยกำรเรยีนรู้ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียน 
สู่ประชำคมอำเซียนในรำยวิชำพื้นฐำน หรือรำยวิชำเพิ่มเติม 

    

    2.3 กำรออกแบบแผนจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำผูเ้รียน 
สู่ประชำคมอำเซียน 

    

    2.4 กำรใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งกำรเรียนรู้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรูเ้พื่อพัฒนำผู้เรยีนสู่ประชำคมอำเซยีน 

    

    2.5 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรูต้ำมคณุลักษณะของ 
เด็กอำเซียนตำม ASEAN Curriculum Sourcebook 

    

    2.6 สร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ด้วยกำรจัดป้ำยนิเทศ /
นิทรรศกำร / สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำที่ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียน 
สู่ประชำคมอำเซียน 

    

โครงการ / กิจกรรม / ผลงานอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาด าเนินการ (เพิ่มเติม)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรม 
การด าเนินการ ร่องรอย / หลักฐาน /  

ผลการด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    3.1 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผูเ้รยีนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ผู้เรยีนสู่ประชำคมอำเซียน 

    

    3.2 กำรจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เช่น วันอำเซียน สัปดำห์อำเซียน ค่ำยนักเรียนอำเซียน ฯลฯ 

    

    3.3 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผูเ้รยีนร่วมกับประเทศสมำชิกอำเซียน     
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โครงการ / กิจกรรม / ผลงานอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาด าเนินการ (เพิ่มเติม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ตอนที่ 4  การนิเทศ ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรม 
การด าเนินการ ร่องรอย / หลักฐาน /  

ผลการด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและทัศนคติเกี่ยวกับกำรนิเทศ ติดตำมกำร
พัฒนำสถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 

    

2. กำรก ำหนดควำมต้องกำรในกำรนิเทศติดตำมกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียนร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและคร ู

    

3. กำรก ำหนดข้อตกลงและแผนกำรด ำเนินกำรนิเทศ ตดิตำม
ร่วมกันระหว่ำงผู้บรหิำรและคร ู

    

4. แต่งตั้งคณะนิเทศ ตดิตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 

    

5. ด ำเนินกำรนิเทศ ตดิตำมกำรด ำเนินกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
สู่ประชำคมอำเซียนทั้งในระดับช้ันเรียนและระดับสถำนศึกษำ 
อย่ำงต่อเนื่อง 

    

6. ร่วมมือและประสำนกำรนเิทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรด ำเนินกำรระหว่ำงสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด 

    

7. สรุป รำยงำน ผลกำรด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรด ำเนินกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียนเป็นระยะ ๆ  

    

โครงการ / กิจกรรม / ผลงานอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนด าเนินงาน (เพิ่มเติม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 5 ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน และความต้องการ / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ความต้องการ / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 ลงช่ือ........................................................... ผู้ติดตาม 
   (.........................................................) 
                                                            ต าแหน่ง ..................................................... 
                                                            วัน/เดือน/ปี................................................. 

 


