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 การวิจยันี8 เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงค์ 1) เพื7อประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันา
สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา  2) เพื7อศึกษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา กลุ่มตวัอยา่งที7ใชใ้นการ
วิจยัครั8 งนี8 เป็น ครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 
โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั8นตอน (Multi - Stage Stratified Random Sampling) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 276 คน และผูใ้ห้ขอ้มูล
สําคญัในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา/รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 8 คน โดยใชว้ิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื7องมือที7ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับการวิจยัครั8 งนี8  เป็นแบบสอบถามประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็นและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที7ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี7ย (Mean) ส่วนเบี7ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็น (Modified Priority Needs Index: PNIModified) และการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชก้ารวิเคราะห์เนื8อหา (Content Analysis) 
 
 ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นของครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในการพฒันาหลกัสูตร
และการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ค่าดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็น มีค่าเท่ากบั .18 เมื7อพิจารณา
รายประเด็น พบว่า ดา้นการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็นสูงที7สุดเป็นลาํดบัแรก 
(.19) รองลงมา คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที7เนน้อาเซียน (.17)   

2. ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   
สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา พบว่า มีแนวทางในดา้นการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาที7เน้นอาเซียน คือ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที7เนน้อาเซียนให้มีความหลากหลาย รวมถึงส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
อาเซียนทั8งในระดบัชาติและนานาชาติ  อีกทั8งพฒันาเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื7อการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 
นอกจากนี8ควรจดักิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อาเซียนภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน  และจดักิจกรรมเสริมในดา้นการศึกษา
เรียนรู้ภาษาอาเซียนและภาษาต่างประเทศ โดยให้นักเรียนไดมี้โอกาสพบปะและสื7อสารกับชาวต่างชาติในอาเซียนมากขึ8น รวมถึงจดั
วิทยากรที7มีความรู้ความเชี7ยวชาญในเรื7องภาษาต่างประเทศและภาษาอาเซียนมาใหค้วามรู้กบัครูและนกัเรียนอยา่งสมํ7าเสมอ  และเชื7อมโยง
กบัเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื7นๆ เพื7อแลกเปลี7ยนเรียนรู้วฒันธรรมซึ7 งกนัและกนั อีกทั8งส่งเสริมและวางนโยบายการใช้
ภาษาต่างประเทศของนักเรียนและบุคลากรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ส่วนแนวทางในดา้นการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนนั8น คือ 
พฒันาแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที7เนน้ในเรื7องของการบูรณาการอาเซียนกบัสาระวิชาสังคมศึกษา รวมถึงพฒันาหน่วยการเรียนรู้
เพิ7มเติมและเนื8อหาสาระเกี7ยวกบัอาเซียนในเรื7องของการเมืองและความมั7นคง เศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม นอกจากนี8ควรจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการในเรื7องการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัโดยผูเ้ชี7ยวชาญในเรื7องเกี7ยวกบัอาเซียน และพฒันาคู่มือการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเรื7องอาเซียนสาํหรับครู 
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  The purpose of this survey research were to: 1) assess the needs in the curriculum development and learning management 
of social studies, religion and culture to ASEAN community in the ASEAN prototype schools on secondary schools 2) study the 
guidelines for the curriculum development and learning management of social studies, religion and culture to ASEAN community in the 
ASEAN prototype schools on secondary schools. The sample of this research was selected from social studies, religion and culture 
teachers in the ASEAN prototype schools on secondary schools by using Multi – Stage Stratified Random Sampling, has a sample of 
276 people and the providers important information on In-depth interview include school administrators/ academic secondary school 
administrators/ social studies, religion and culture teachers in the ASEAN prototype schools on secondary school by using Purposive 
Sampling, has a sample of 8 people. The instruments employed to collect data were questionnaire and In-depth interview. The collected 

data was analyzed by percentage (%), mean ( x ), standard deviation (S.D.), modified priority needs index (PNI) and content analysis. 
  The findings were as follows: 
  1. The needs assessment of teachers on social studies, religion and culture in the curriculum development and learning 
management of social studies, religion and culture to ASEAN community in the ASEAN prototype schools on secondary schools. 
Overall, the modified priority needs index was equal .18. Considering the issues found the learning management to ASEAN community 
has highest modified priority needs index (.19) , followed by the curriculum development that focuses on ASEAN (.17). 
  2. The results of the study guidelines for the curriculum development and learning management of social studies, religion 
and culture to ASEAN community in the ASEAN prototype schools on secondary schools found guidelines for the curriculum 
development that focuses on ASEAN that learner development activities to focuses on ASEAN should be diverse. To encourage 
students to join ASEAN activity at the national and international. The development of a network to cooperation of the ASEAN countries 
to ASEAN community learning. Also the education activities the ASEAN learning resources within countries and the ASEAN countries 
and learning activities ASEAN languages and foreign languages by giving students the opportunity to meet and communicate with 
foreigners in the ASEAN even more. Including expert with regard to foreign languages and ASEAN languages to educate teachers and 
students regularly. Linked to the network with ASEAN and other countries to exchange cultures. The policies and promote the use of 
foreign language for students and staff that be concrete and clearly. The guidelines for learning management to ASEAN community that 
is developing mind mapping unit that focuses on the integration of ASEAN to the subject of social studies. Including the development 
of unit learning and contents about ASEAN in terms of politics and security, economy, culture and society. Also workshops about 
backward design learning by experts with regard to ASEAN and develop backward design learning guide about ASEAN for teachers. 
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สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบั
มธัยมศึกษาที.ใหค้วามร่วมมือและอาํนวยความสะดวกในการใหข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์เป็นอยา่งดี 
 ขอขอบคุณเพื.อน พี.และน้องระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร สาํหรับความช่วยเหลือ คาํแนะนาํและกาํลงัใจที.มีให้กนัเสมอมา
จนทาํใหว้ทิยานิพนธ์เล่มนี�สาํเร็จไดด้ว้ยดี 
 ความสําเร็จทั�งหมดนี�  ผูว้ิจยัขอมอบตอบแทนพระคุณบิดา มารดาที.ให้ชีวิต คอยอบรม      
สั.งสอนและส่งเสริมด้านการศึกษา รวมทั�งให้การสนบัสนุนมาโดยตลอดและขอบคุณสมาชิกใน
ครอบครัวทุกคนที.ให้การสนบัสนุนและให้กาํลงัใจจนทาํให้ผูว้ิจยัทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันี� สําเร็จ อีก
ทั�งผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ.งว่าวิทยานิพนธ์ฉบบันี� จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาด้านการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนใหก้บัเยาวชนของชาติไดอ้ยา่งย ั.งยนืต่อไป 
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บทที� 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

 การ ศึก ษา เ ป็ นก ลไ กหลักใ นก ารขับ เค ลื� อนกา รพัฒนา เพื� อ เ ป็ นราก ฐา นสํ าคัญ                    
ในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน ซึ� งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
ฉบบัที� 11  (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งพฒันาเด็กวยัเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทาง
อารมณ์ที�เขม้แขง็สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยพฒันาหลกัสูตร
และปรับกระบวนการเรียนการสอนที�เอื=อต่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นที�เชื�อมโยงกบัภูมิสังคม 
โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลายทั=งดา้นวิชาการ ทกัษะชีวิต และนนัทนาการที�ครอบคลุมทั=ง
ศิลปะ ดนตรี กีฬา วฒันธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย ความเป็นไทย และเรื� องอาเซียนศึกษา           
ให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างนิสัยใฝ่รู้ มีทกัษะ
ในการคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหาเฉพาะหน้าและรับฟังความเห็นของผูอื้�นและการต่อยอดสู่ความคิด
สร้างสรรค ์ตลอดทั=งการจดักิจกรรมอาสาสมคัรเพื�อสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี และอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุในชุมชน เป็นตน้ (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2554: 75) และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ�มเติม 
พ.ศ. 2553) ในมาตรา 22 กล่าววา่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัที�สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ในมาตรา 24 กล่าววา่การจดักระบวนการ
เรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทั=งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที�ดีงามและคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา และมาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั=งหลักสูตร
การศึกษาตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย ทั=งนี= ให้จดัตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัโดยมุ่งพฒันา
คุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วยัและศกัยภาพสาระของหลกัสูตร ทั=งที�เป็นวิชาการ และ
วิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุล ทั=งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และ
ความรับผดิชอบต่อสังคม (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553: 7-8) อีกทั=งหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั=นพื=นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึ� งเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์�
มีความสมดุลทั=งทางดา้นร่างกายความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
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โลก ยดึมั�นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทกัษะพื=นฐาน รวมทั=งเจตคติที�จาํเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื=นฐานความเชื�อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตาม
ศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4)  

ประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดงันั=นจึงมีการให้ความสําคญั
ในการขบัเคลื�อนการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนสู่สถานศึกษา โดยเน้นการสร้างความตระหนัก       
การเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ� งสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา
แห่งชาติ มุ่งมั�นที�จะพฒันาคนอย่างรอบดา้นและสมดุลเพื�อเป็นฐานของการพฒันา โดยเร่งปฏิรูป
การเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพดว้ยการปฏิรูปปัจจยัที�มีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ไดแ้ก่ การปรับปรุงหลกัสูตรให้มีสาระสอดคลอ้งกบัการดาํรงชีวิตในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ 
และการแข่งขนัในสังคมโลก ปรับเปลี�ยนกระบวนการเรียนรู้ที�ยืดหยุ่นให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้ลือก
เรียนในสิ�งที�สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดั สามารถแสวงหาความรู้และฝึกปฏิบติัในสภาพที�
เป็นจริง รู้จกัคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยส่งเสริมและพฒันาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถทาํหนา้ที�เป็นผูแ้นะนาํ สนบัสนุน อาํนวยความสะดวก มีการใช้
สื�อและแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลาย เพื�อสร้างบรรยากาศที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั=งมี
การประเมินผลการศึกษาเพื�อยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สามารถสร้างคนที�พร้อม
ดว้ยความรู้คู่คุณธรรม (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2545: 7)  

ในการจดัการศึกษาเพื�อเตรียมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั=น ไดมี้การดาํเนินการ
พฒันาโรงเรียนตน้แบบการพฒันาให้เป็นศูนยอ์าเซียนศึกษาที�มีความพร้อมและศกัยภาพในการจดั
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก รวมทั=งจดัทาํหลักสูตรสถานศึกษาที�เน้น
อาเซียน จดัการเรียนรู้ สื�อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี�ยวกบัประชาคมอาเซียน เพื�อเตรียมคนสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในโครงการเป็นต้นแบบ              
ในการขยายผลใหโ้รงเรียนทุกโรงทั�วประเทศขบัเคลื�อนพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั=งส่งเสริม
สนบัสนุนในการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรและโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี= ยงัมี
ในส่วนของการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาที�เน้นอาเซียน การจดัการเรียนรู้เกี�ยวกบัประชาคม
อาเซียน การพฒันาสื�อและแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการวดัและประเมินผล (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 12)  

นกัวิชาการหลายท่านให้ความสําคญัในด้านการจดัการศึกษา เพื�อเตรียมความพร้อมใน   
การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัหลายปัจจยั คือ ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดา้นหลกัสูตร
และการจดัการเรียนรู้ ดา้นการบริหารจดัการ ซึ� งในดา้นการพฒันาหลกัสูตรอาเซียนนั=นเป็นส่วน
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สําคญัในการดาํเนินการจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ดงัที�  สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั=นพื=นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 22) กล่าวว่าในการพฒันาการจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้
สามารถดาํเนินชีวติดว้ยดีในประชาคมอาเซียน ตอ้งดาํเนินงานทั=งระบบในสถานศึกษาในทุก ๆ ดา้น 
งานวิชาการหรืองานจดัการเรียนรู้ถือเป็นงานหลกั เป็นงานที�จะส่งผลโดยตรงให้การจดัการศึกษา
บรรลุเป้าหมายที�ตั=งไว ้ทั=งนี=  ควรจะตอ้งมีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง ระหวา่งหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั=นพื=นฐาน พุทธศกัราช 2551 แผนยุทธศาสตร์อาเซียนของชาติ/ กระทรวงศึกษาธิการ 
และเป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียน เพื�อกาํหนดเป็นหลกัสูตรสถานศึกษาที�บูรณาการ      
ทุกกิจกรรมทั=งระบบโรงเรียน ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ในชั=นเรียน กิจกรรม ทั=งภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน นอกจากนี= จะตอ้งเป็นหลกัสูตรที�ยึดผลการเรียนรู้ เนน้กระบวนการจดัการเรียนรู้
ที�ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และเป็นกิจกรรมที�มีความหมายต่อผูเ้รียน/ชุมชน นอกจากนี=  สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 99) ได้สรุปแนวทางการดาํเนินงานในการจดัการศึกษาเกี�ยวกบั
หลกัสูตรอาเซียนศึกษาและการจดัการเรียนรู้เพื�อความพร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียนว่า ตอ้งเป็น
การจดัการศึกษาเพื�อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัอาเซียนศึกษา ซึ� งรวมถึง 
ASEAN+3 และ ASEAN+6  นอกจากนี= ต้องจัดทาํและเผยแพร่หลักสูตรอาเซียนศึกษา โดยมี       
การบรรจุลงในหลกัสูตรการเรียนการสอนภาคบงัคบั และระบุเวลาการเรียนการสอนที�แน่นอน     
ในสถานศึกษาทุกระดบั  และจดัตั=งศูนยอ์าเซียนศึกษาและศูนยใ์ห้บริการขอ้มูลเกี�ยวกบักฎบตัร
อาเซียนและประเทศสมาชิก ที�รองรับและตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและประชาชนทั�วไป 
อีกทั=งสร้างผูน้าํการเรียนรู้ในเรื�องเกี�ยวกบัอาเซียนศึกษาและสร้างเครือข่ายผูน้าํในภูมิภาคอาเซียน 
(Future Leader of ASEAN) ที�เอื=อต่อการพฒันาร่วมกนัในอนาคต ทั=งในระดบัผูเ้รียน ครู ภาครัฐ
และภาคเอกชน 

จะเห็นได้ว่าการพฒันาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนนั= นมี
วตัถุประสงคเ์พื�อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั=นจึงควรมีการประเมินความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ เพื�อให้ไดค้วามตอ้งการจาํเป็นที�แทจ้ริงอนัจะ
นาํไปสู่แนวทางในการพฒันาที�เป็นไปตามความตอ้งการของสถานศึกษาเพื�อเตรียมพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งแทจ้ริง ซึ� งในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
นั= น ได้มีการเพิ�มสาระการเรียนรู้หลักสูตรอาเซียนศึกษาเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาและ      
บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ดังที�สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั=นพื=นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 30-38) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
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อาเซียนว่าควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางเพื�อจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ต่างๆ ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมจะมีเนื= อหาที� เ กี� ยวข้องกับอาเซียนโดยตรง นอกจากนี= สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั=นพื=นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 19) ยงัได้กล่าวถึงการจัด           
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนนั=นสามารถจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ซึ� งมีเนื= อหาสาระเกี�ยวกับอาเซียนค่อนข้างเด่นชัดในสาระประวติัศาสตร์รวมถึง           
การจดัการเรียนรู้ในลกัษณะบูรณาการ โดยอาจใชก้ลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเป็น
แกน บูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�นๆ หรือนาํประเด็นเกี�ยวกบัอาเซียนสอดแทรกในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ซึ� งสอดคลอ้งกบัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั=นพื=นฐาน (2554: ฌ-ด) ได้
ทาํการศึกษา เรื�อง การพฒันามาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั=นพื=นฐาน มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาสภาพปัจจุบัน      
ความคาดหวงั และความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน พบวา่ ในดา้นที�
เกี�ยวข้องกบัหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้นั=น มีสภาพความคาดหวงั คือ การพฒันาหลกัสูตร     
การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที�หลากหลายด้วยการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
การพฒันาปรับกระบวนทศัน์ การพฒันาครู การส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาเซียน       
การพฒันาครูในโรงเรียนทุกคนใหส้ามารถใชภ้าษาเพื�อการสื�อสารและการจดัอบรมสัมมนาศึกษาดู
งานทั= งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ� งพบว่าสภาพปัจจุบันรูปแบบที�โรงเรียนใช้ในการจัด           
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนไดแ้ก่ การจดัศูนยอ์าเซียน การพฒันาปรับกระบวนทศัน์ การพฒันา
ครูให้ความรู้เกี�ยวกับอาเซียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาให้กับครูในโรงเรียน             
จดัครูผูส้อนต่างชาติมาสอน บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
และการจดัการเรียน การสอนโดยใชโ้ครงงานผา่นเวบ็ไซด์ British Council Connecting Classrooms 
อีกทั=งยงัพบว่าสถานศึกษามีหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ที�มุ่งพฒันาผูเ้รียนสู่ประชาคม
อาเซียนคือ 1) หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�นสู่ประชาคมอาเซียน 2) จดั
รายวิชาและกิจกรรมเพิ�มเติมเกี�ยวกับประชาคมอาเซียนให้ผู ้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 3) สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ที�ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ 4) นิเทศภายในกาํกับติดตามตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน นอกจากนี=ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียนนั=นยงั
ตอ้งดาํเนินการตามยุทธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที� 1 พฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นอาเซียนมีจาํนวน 5 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ 1) กาํหนดมาตรฐาน
การศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเป็นประชาคมอาเซียน 2) บูรณาการหลกัสูตรความเป็นประชาคม
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อาเซียนเขา้ไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 3) จดัทาํรายวชิาความเป็น
ประชาคมอาเซียน เป็นสาระเพิ�มเติมในหลกัสูตรสถานศึกษา 4) จดัทาํหลกัสูตรภาษาที�ใชใ้น
ประชาคมอาเซียนเป็นภาษาที�สาม และ 5) กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เพื�อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ซึ� งจะเห็นไดว้่า ในด้านการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนนั=นมีวิธีการและแนวทางหลายอย่างที�ทาํให้การจดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนบรรลุผล
สําเร็จดว้ยดี เนื�องจากหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้มีความสําคญัในการเป็นเครื�องมือที�ช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และสามารถพฒันาตนเองให้มีความพร้อมในดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ 
และเจตคติ ในการเป็นพลเมืองที�ดีสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั=งยงัส่งผลต่อการบริหารจดัการของ
สถานศึกษาซึ� งมีส่วนสําคญัในการกาํหนดเป้าหมาย นโยบาย และวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงาน
ให้กบัผูเ้กี�ยวข้องทั=งผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองและนักเรียน ดงันั=นการดาํเนินการใช้หลักสูตรและ     
การจดัการเรียนรู้จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในสภาพสังคมปัจจุบนัและเป้าหมายที�กาํหนดไว ้
ตลอดจนการดําเนินการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื�อนําไปสู่การพัฒนาที�ย ั�งยืน           
ดา้นการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  

จากผลการดาํเนินงานดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที�
ผ่านมา พบว่า การจดัการศึกษาของโรงเรียนเพื�อเตรียมการเข้าสู่อาเซียนนั=นยงัมีการพฒันาไม่ดี
เท่าที�ควรในดา้นหลกัสูตรและเนื=อหาโดยเฉพาะการใช้ภาษาองักฤษควบคู่กบัภาษาประจาํชาติใน
ระดบัน้อยเมื�อเทียบกบัประเทศเพื�อนบา้น เช่น มาเลเซีย  อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เป็นตน้ 
รวมถึงจากผลการวจิยัของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โครงการพฒันาบุคลากรเพื�อรองรับการเปิดเสรี
อาเซียน พบว่าครู/ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา/ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื=นที� อาจารยม์หาวิทยาลยั 
ประมาณ 70-80% มีความรู้และเข้าใจในการขับเคลื�อนอาเซียน ตามนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการและของประเทศน้อยมาก (ณรงค์ ขุม้ทอง, 2555: 22) รวมถึงผลการดาํเนินงานของ
โรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียนมีจุดที�ควรพฒันาคือ  การเสริมสร้างความตระหนกั
ในความสาํคญัของการใชภ้าษาองักฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  ซึ� งมีขอ้เสนอแนะวา่ควร
จดักิจกรรมการเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของการใชภ้าษา (ฤดี อชัมาภรณ์, 
2554: 1) ซึ� งจากปัญหาขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่สถานศึกษาควรให้ความสําคญักบัการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ทั= งในด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ด้านภาษาและในด้านอื�นๆ ดงันั=น 
เพื�อให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาสถานศึกษาในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึง
จาํเป็นตอ้งมีวิธีการที�จะประเมินดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
วา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสถานศึกษาหรือไม่ วิธีการหนึ�งที�
สามารถให้ข้อมูลของสภาพที�เกิดขึ= นจริงในปัจจุบันกับความต้องการที�แท้จริงในการพฒันา
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หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วิธีการประเมินความตอ้งการจาํเป็น (Needs Assessment) ซึ� ง
เป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื�อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจหรือกําหนด
จุดประสงคใ์นการทาํงานเพื�อนาํไปสู่การพฒันาที�ถูกทางต่อไป 

การประเมินความตอ้งการจาํเป็น (needs assessment) เป็นกระบวนการประเมินเพื�อกาํหนด
ความแตกต่างของสภาพที�เกิดขึ=น (what is) กบัสภาพที�ควรจะเป็น (what should be) โดยระบุสิ�งที�
ตอ้งการให้เกิดวา่มีลกัษณะเช่นใด และประเมินสิ�งที�เกิดขึ=นจริงวา่มีลกัษณะเช่นใด จากนั=นนาํผลที�
ไดม้าวิเคราะห์ประเมินสิ�งที�เกิดขึ=นจริงวา่สมควรเปลี�ยนแปลงอะไรบา้ง การประเมินความตอ้งการ
จาํเป็นทาํใหไ้ดข้อ้มูลที�นาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงกระบวนการจดัการศึกษาหรือการเปลี�ยนแปลงผลที�
เกิดขึ= นปลายทาง การเปลี�ยนแปลงอันเนื�องมาจากการประเมินความต้องการจําเป็นจึงเป็น            
การเปลี�ยนแปลงในเชิงสร้างสรรคแ์ละเป็นการเปลี�ยนแปลงทางบวก (สุวิมล  วอ่งวาณิช, 2548: 62) 
ซึ� งฮาสเซล (Hassel), 1999: 19) ไดร้ะบุถึงความสําคญัและประโยชน์ของเทคนิคการประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็นต่อการจดัการเรียนการสอนว่า การประเมินความตอ้งการจาํเป็น เป็นวิธีที�ดีที�สุด
สําหรับครูและนกัเรียน เนื�องจากทาํให้ทราบถึงช่องว่างในการเรียนรู้ของนกัเรียน ช่วยให้เห็นถึง
ระดบัและรูปแบบของทกัษะที�ครูจาํเป็นจะตอ้งจดัให้แก่นกัเรียน เพื�อให้สามารถนาํนกัเรียนไปสู่
เป้าหมายของการเรียนรู้ที�กําหนดไว้ ดังนั= นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษานั=นต้องมีการศึกษาความตอ้งการจาํเป็น เพื�อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างที�
ตอ้งการพฒันาวา่อะไรคือสิ�งที�มีความจาํเป็นในดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ซึ� งจะตอ้งนาํสิ�ง
ที�ไดศึ้กษานั=นมากาํหนดแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มี
ประสิทธิภาพและศกัยภาพในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

จากความสําคญัของการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและ    
การประเมินความตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวมา ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม          
สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษาซึ� งจะ
นาํไปสู่การพฒันาและปรับปรุงดา้นการพฒันาหลกัสูตรอาเซียนศึกษา การจดัการเรียนการสอนและ
การพฒันาการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายที�ตั=งไว ้ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ในการศึกษาเรื�อง แนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษาในครั= งนี=  ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดและเนื=อหาในการวจิยั ดงันี=  

แนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในดา้น
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที� เน้นอาเซียนได้ศึกษาแนวคิดเกี� ยวกับหลักสูตรในด้าน
องคป์ระกอบของหลกัสูตร (ทาบา (Taba, 1962: 422), ธาํรง  บวัศรี (2532: 7-8), กาญจนา  คุณารักษ ์
(2553: 15), สาํลี ทองธิว (2555: 99)) ควรมีองคป์ระกอบดงันี=  คือ 1) จุดมุ่งหมายและจุดประสงคข์อง
หลกัสูตร 2) เนื=อหาสาระและประสบการณ์ 3) วิธีการจดัการเรียนการสอนและ 4) การประเมินผล  
ในด้านรูปแบบการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาที�เน้นอาเซียน (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั=นพื=นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2555: 25)) สรุปได ้
5 รูปแบบ คือ 1) บูรณาการสาระอาเซียนในรายวิชาพื=นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 2) บูรณาการสาระอาเซียนในรายวิชาพื=นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้            
3) จดัทาํเป็นรายวิชาเพิ�มเติมสาระอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4) บูรณาการสาระอาเซียนในรายวิชาพื=นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�
เนน้อาเซียน และ 5) บูรณาการสาระอาเซียนในรายวิชาพื=นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จดัทาํเป็น
รายวชิาเพิ�มเติมสาระอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนที�เนน้อาเซียน ส่วนในเรื�องแนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียนนั=น 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั= นพื= นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ(2555: 19-21, 25-40), เฉลิมลาภ ทองอาจ (2555: 113-114), สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั=นพื=นฐาน (2554: ด-ต), สําลี  ทองธิว (2555: 101-103)) ยึดตามแนวของ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั= นพื= นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2555: 25-40) ไดแ้ก่ 1) รายวิชาพื=นฐานที�บูรณาการอาเซียน 2) รายวิชา
เพิ�มเติมที�เนน้อาเซียน  3) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�เนน้อาเซียน และ 4) กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�เนน้
อาเซียน  

ส่วนในดา้นแนวคิดเกี�ยวกบัการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ไดศึ้กษาแนวคิดเกี�ยวกบั
แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั=นพื=นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 13-29)) ซึ� งควรมีแนวทางในการรวบรวมขอ้มูลอยา่งมีแบบ
แผนและต่อเนื�อง มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างการทาํงาน วิเคราะห์การจดัการเรียนรู้ว่า
ดาํเนินไปตามเป้าหมาย มีการกาํหนดดชันีชี=วดัสภาพความสาํเร็จในการดาํเนินงานทั=งระบบ ในดา้น
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แนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั=นพื=นฐาน 
(2553: 8-9), สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2554:22),สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั=นพื=นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 20-22), สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2554: 29-30), ว. อาํพรรณ (2555: 60)) มีแนวทางในการจดัการเรียนรู้ทั=งหมด 
9 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางและสถานศึกษาที�เนน้อาเซียน 2) การจดัทาํ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการประชาคมอาเซียน 3) การจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้อาเซียน 
4) การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเกี�ยวกบัอาเซียน 5) การจดัการเรียนรู้บูรณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดยใชอ้าเซียนเป็นหวัขอ้หลกั 6) การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที�เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 7) การจดัการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�ดีสู่ประชาคม
อาเซียน 8) การใชแ้ละพฒันาสื�อนวตักรรมเทคโนโลยีเพื�อการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
และ 9) การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ส่วนแนวทางการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนนั=น  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั=น
พื=นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 47)) ควรคาํนึงถึงหลกัการสําคญั คือ เน้นกระบวนการ
ประเมินเพื�อพฒันาผูเ้รียน เนน้การนาํผลการประเมินมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนปรับปรุง เน้น
การประเมินดว้ยวิธีการที�หลากหลาย เน้นการบูรณาการประเมินผล  เน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน   
การกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน และเนน้การประเมินผูเ้รียน 

แนวคิดเกี�ยวกบัการประเมินความตอ้งการจาํเป็น ได้ศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัการประเมิน
ความตอ้งการจาํเป็นในดา้นประเภทของความตอ้งการจาํเป็น (สุวิมล  ว่องวาณิช (2550: 41-42),       
วิทคิน (Witkin, 1984: 3-4), คอฟแมน โรจาส์ และเมเยอร์ (Kaufman, Rojas and Mayer, 1993),     
โมโรนี� (Moroney, 1977), คอฟแมน (Kaufman, 1987: 51)) ซึ� งมีการแบ่งประเภทความตอ้งการ
จาํเป็นไวห้ลากหลาย ขึ=นอยู่กบัวา่ตอ้งการไดข้อ้มูลประเภทใด ซึ� งจะช่วยให้สามารถเก็บขอ้มูลได้
ตรงตามความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายที�กาํหนดไว ้ ในด้านขั=นตอนการประเมินความต้องการ
จาํเป็นนั=น (อลัท์ชูดและวิทคิน (Altschuld  and Witkin,2000), มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
(2546: 18-21), สุวิมล ว่องวาณิช (2550: 80-83, 105)) มีขั=นตอนการดาํเนินงานคลา้ยคลึงกบั        
การประเมินโดยทั�วไป กล่าวคือ มีระยะก่อนการประเมิน ระยะระหวา่งการประเมิน และระยะหลงั
การประเมิน  

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาโดยยึดกรอบความคิดดงักล่าว โดยศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ดงัแสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัแผนภูมิที� 1 
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แผนภูมิที� 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 

แนวทางการพฒันาหลกัสูตรและ 

การจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

สู่ประชาคมอาเซียน 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เน้นอาเซียน 

1.1 รายวิชาพื=นฐานที�บูรณาการอาเซียน 
1.2 รายวิชาเพิ�มเติมที�เนน้อาเซียน 
1.3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�เนน้อาเซียน 
1.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�เนน้อาเซียน 

2. การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
2.1 การวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางและ

สถานศึกษาที�เนน้อาเซียน 
2.2 การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

ประชาคมอาเซียน 
2.3 การจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้

อาเซียน 
2.4 การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ

ยอ้นกลบัเรื�องอาเซียน 
2.5 การจดัการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้โดยใชอ้าเซียนเป็นหวัขอ้หลกั 
2.6 การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที�เนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
2.7 การจดัการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการพฒันา

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�ดีสู่ประชาคม
อาเซียน 

2.8 การใชแ้ละพฒันาสื�อนวตักรรมเทคโนโลยี
เพื�อการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

2.9 การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

แนวคดิเกี�ยวกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา

ที�เน้นอาเซียน 
- องค์ประกอบของหลักสูตร (ทาบา (Taba, 1962),     
ธาํรง บวัศรี (2532), กาญจนา  คุณารักษ ์(2553),                  
สาํลี  ทองธิว (2555)) 
- รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เน้นอาเซียน 
(สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555)) 
- แนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เน้นอาเซียน 
(สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั=นพื=นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2555), เฉลิมลาภ ทองอาจ (2555), 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั=นพื=นฐาน (2554), 
สาํลี  ทองธิว (2555)) 

แนวคดิเกี�ยวกบัการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน 
- แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
(สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554)) 
- แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
(กระทรวงศึกษาธิการ (2551), สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั=นพื=นฐาน (2553),   สาํนกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2554), 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั=นพื=นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554), สาํนกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2555), ว. อาํพรรณ (2555)) 
- แนวทางการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียน (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั=นพื=นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554)) 

แนวคดิเกี�ยวกบัการประเมนิความต้องการจาํเป็น 

- ประเภทของความต้องการจําเป็น (สุวิมล  วอ่งวาณิช 
(2550), วิทคิน (Witkin, 1984), คอฟแมน โรจาส์ และ    
เมเยอร์ (Kaufman, Rojas and Mayer, 1993), โมโรนี� 
(Moroney, 1977), คอฟแมน (Kaufman, 1987)) 
- ขั5นตอนการประเมินความต้องการจําเป็น (อลัทชู์ดและ
วิทคิน (Altschuld  and Witkin,2000), มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช (2546), สุวิมล วอ่งวาณิช (2550)) 
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คําถามของการวจัิย 

 1. ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษาเป็นอยา่งไร 
 2. แนวทางการพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
ระดบัมธัยมศึกษาเป็นอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อประเมินความต้องการจาํเป็นในการพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบ         
การพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 
 2. เพื�อศึกษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 งานวิจยั เรื�อง แนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน ในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ดาํเนินการเก็บขอ้มูลทั=งเชิงปริมาณการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
และเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ� งผูว้ิจยักาํหนดขอบเขต
ของการวจิยัดงันี=  
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ 

1.1 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั= งนี=  ได้แก่ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 
จาํนวน 70 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนที�ไดรั้บเลือกเป็นโรงเรียน Sister School จาํนวน 15 โรงเรียน 
โรงเรียน Buffer School จาํนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนคู่พฒันาไทย–อินโดนีเซีย   จาํนวน                
12 โรงเรียน โรงเรียน ASEAN Focus School จาํนวน 7 โรงเรียน โรงเรียน Education Hub จาํนวน 
14 โรงเรียน  และโรงเรียน ASEAN Learning School จาํนวน 12 โรงเรียน รวมทั=งหมดจาํนวน      
887 คน 
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1.2 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั= งนี=  ไดแ้ก่ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 
โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั=นตอน (Multi - Stage Stratified Random Sampling) กาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1988 อา้งถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543: 
284-285) ที�ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ 95 ที�ยอมให้เกิดความคลาดเคลื�อนได ้± 5% ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 276 คน  

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้แก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา/รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 
8 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา/             
รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ จาํนวน 4 คน และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม จาํนวน 4 คน โดยคดัเลือกโรงเรียนตามกลุ่มโรงเรียนตน้แบบการพฒันา       
สู่ประชาคมอาเซียน 

 3. ตัวแปรที�ศึกษา  ไดแ้ก่  แนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน ดงันี=  

3.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียน 
3.1.1 รายวชิาพื=นฐานที�บูรณาการอาเซียน 
3.1.2 รายวชิาเพิ�มเติมที�เนน้อาเซียน 
3.1.3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�เนน้อาเซียน 
3.1.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�เนน้อาเซียน 

3.2 การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
3.2.1 การวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางและสถานศึกษาที�เนน้อาเซียน 
3.2.2 การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการประชาคมอาเซียน 
3.2.3 การจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้อาเซียน 
3.2.4 การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเกี�ยวกบัอาเซียน 
3.2.5 การจดัการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใชอ้าเซียนเป็น

หวัขอ้หลกั 
3.2.6 การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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3.2.7 การจดัการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที�ดีสู่ประชาคมอาเซียน 

3.2.8 การใช้และพฒันาสื�อนวตักรรมเทคโนโลยีเพื�อการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

3.2.9 การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 4. ขอบเขตระยะเวลาเกบ็ข้อมูล 
  เพื�อให้การวิจยัครั= งนี= บรรลุวตัถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของ
การศึกษา ผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการจดัส่งเอกสารซึ� งเป็นหนังสือขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยัไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษา และทาํการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากครูผูส้อนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียนที�เป็น
กลุ่มตวัอย่าง พร้อมทั=งทาํการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา/รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ
และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ในระดบัมธัยมศึกษาที�เป็น
กลุ่มเป้าหมาย โดยใชร้ะยะเวลาดาํเนินการตั=งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 – กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื�อความเขา้ใจที�ถูกตอ้งตรงกนั ผูว้ิจยัไดใ้ห้ความหมายของคาํศพัท์เฉพาะที�ใช้ในการวิจยั 
ดงัต่อไปนี=  
 1. ประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตวักันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
ภายในปี พุทธศกัราช 2558 ซึ� งประกอบด้วย 3 เสาหลกั คือ ประชาคมการเมืองและความมั�นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมวฒันธรรมอาเซียน 
 2. แนวทางการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง 
การศึกษาดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้เพื�อการพฒันาสถานศึกษาตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์
ที�ตั=งไวใ้นการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซึ� งมีแนวทางดงันี=  
  2.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เน้นอาเซียน หมายถึง การพฒันาผูเ้รียนให้
เกิดการเรียนรู้ และมีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม เจตคติตามจุดมุ่งหมายที�ไดก้าํหนดไวโ้ดยจดัมวล
ประสบการณ์ทั=งหลายภายใต้การแนะนาํของโรงเรียนในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ� ง
ประกอบดว้ย 1) รายวิชาพื=นฐานที�บูรณาการอาเซียน 2) รายวิชาเพิ�มเติมที�เนน้อาเซียน  3) กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนที�เนน้อาเซียน และ 4) กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�เนน้อาเซียน 
  2.2 การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง การกาํหนดเป้าหมายและวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ เพื�อช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที�คาดหวงัไว ้
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และช่วยให้ผูส้อนเกิดความมั�นใจในการจดัการเรียนรู้มากขึ=น อีกทั=งสามารถพฒันาผูเ้รียนไดต้าม
เป้าหมายที�ตั=งไว ้รวมถึงมีความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ซึ� งประกอบด้วย      
1) การวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางและสถานศึกษาที�เนน้อาเซียน  2) การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการประชาคมอาเซียน 3) การจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้อาเซียน 4 ) การออกแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเกี�ยวกบัอาเซียน 5) การจดัการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยใช้อาเซียนเป็นหัวขอ้หลกั  6) การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั       
7) การจดัการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�ดีสู่ประชาคมอาเซียน     
8) การใช้และพฒันาสื�อนวตักรรมเทคโนโลยีเพื�อการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและ            
9) การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 3. ความตอ้งการจาํเป็น  หมายถึง สภาพของการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน ที�มีความแตกต่างระหวา่ง
สภาพที�เป็นอยูแ่ละสภาพที�ควรจะเป็น ซึ� งจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข ปรับปรุงและพฒันา เพื�อให้สภาพ
ปัญหาที�เกิดขึ=นนั=นหมดไป โดยใชแ้บบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating scale) 
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) ที�มีการตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) ซึ� ง
ประเมินสภาพที�เป็นอยู่และสภาพที�ควรจะเป็น จากนั=นนาํผลที�ไดม้าจดัลาํดบัความสําคญั โดยใช้
ดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็น (Modified Priority Needs Index: PNIModified) และ
ประเมินสิ�งที�เกิดขึ=นจริง รวมถึงชี= ใหเ้ห็นถึงปัญหาที�เกิดขึ=น เพื�อพฒันาการปฏิบติังานของบุคคลหรือ
สถานศึกษาต่อไปในดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
 4. ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูรั้บผดิชอบในการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนตน้แบบการพฒันา
สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 
 5. ครู หมายถึง ผูที้�ปฏิบติัหน้าที�การสอนในระดับชั=นมธัยมศึกษาในโรงเรียนต้นแบบ      
การพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 
 6. โรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง สถานศึกษาที�เข้าร่วมใน      
การจดัการเรียนการสอนเพื�อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในระดบัมธัยมศึกษา  
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บทที� 2 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

 
 การวจิยัเรื�อง แนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ดงัต่อไปนี3    
 1. ประชาคมอาเซียน 
 2. แนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 3. แนวคิดเกี�ยวกบัการประเมินความตอ้งการจาํเป็น 
 4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  
 

1.  ประชาคมอาเซียน 
ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of Southeast Asian Nations: 
ASEAN) หรืออาเซียนจดัตั3งขึ3นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ซึ� งลงนามโดย
รัฐมนตรีของ 5 ประเทศ ไดแ้ก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐ
สิงคโปร์และราชอาณาจกัรไทย เมื�อวนัที� 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ต่อมาบรูไนดารุสซาลาม ไดเ้ขา้เป็น
สมาชิกอนัดบัที� 6 เมื�อวนัที� 7 มกราคม พ.ศ. 2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเขา้เป็นสมาชิก
อนัดบัที� 7 เมื�อวนัที� 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพ
พม่าเข้าเป็นสมาชิกประเทศที�  8 และ 9 ตามลําดับ เมื�อวนัที�  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และ
ราชอาณาจกัรกมัพูชาเขา้เป็นสมาชิกประเทศที� 10 เมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2542 รวมสมาชิก
ทั3งสิ3นจาํนวน 10 ประเทศ (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553: 5-9) 

การดาํเนินงานในช่วงแรกของสมาคมอาเซียนเป็นการปรับเปลี�ยนทศันคติเพื�อหลีกเลี�ยง
ความขดัแยง้ระหวา่งกนั จึงเนน้เรื�องของการเมืองและความมั�นคงเป็นหลกั จากนั3นจึงเป็นช่วงของ
การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียน และมุ่งพฒันาสู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนใน
ทา้ยที�สุด 
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พฒันาการสําคญัของอาเซียนที�ส่งผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงเริ�มจากความพยายามที�จะ
สร้างกลุ่มเศรษฐกิจภายในอาเซียนขึ3นเพื�อใหอ้าเซียนสามารถรับมือกบัสถานการณ์ระหวา่งประเทศ
ที�เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและกระแสการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอื�นได ้ดงันั3นใน
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั3 งที� 4 ที�สิงคโปร์ เมื�อปี พ.ศ. 2535 ผูน้าํรัฐบาลอาเซียนไดต้ดัสินใจ
จดัตั3งเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) ขึ3น และเพื�อให้อาเซียนมีความเป็นปึกแผน่
ทั3งในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างย ั�งยืน ที�ประชุมสุดยอดอาเซียนไดเ้ห็นพอ้งในการจดัตั3ง
มหาวิทยาลยัอาเซียน (ASEAN University) ซึ� งเป็นแนวคิดเบื3องตน้ที�จะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
อาเซียนโดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการสร้างความเข้าใจกันในหมู่ประชาชนอาเซียนและ         
การส่งเสริมให้เกิดการเคลื�อนยา้ยระหว่างกนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระยะแรกให้จดัตั3งเป็น
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศสมาชิกอาเซียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network) จึงไดเ้ริ�มขึ3นในปี พ.ศ. 2538 

ต่อมาผู ้นํารัฐบาลอาเซียนได้เห็นชอบต่อเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 ใน            
การประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั3 งที� 2 เมื�อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ณ กรุง
กวัลาลมัเปอร์ โดยประเทศไทยเป็นผูริ้เริ�มให้ผูน้าํรัฐบาลอาเซียนรับรองเอกสารวิสัยทศัน์อาเซียน
ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) (ASEAN Vision 2020) ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการจดัตั3งอาเซียน ซึ� ง
กาํหนดทิศทางและเป้าหมายของการดาํเนินความร่วมมือในอาเซียนทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั3 งความร่วมมือกับภายนอกภูมิภาคเพื�อให้อาเซียนเป็นวงสมานฉันท์แห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(A Concert of Southeast Asian Nations) หุ้นส่วนในการพฒันาอยา่งมีพลวตั        
(A Partnership in Dynamic Development) ชุมชนแห่งสังคมที�เอื3ออาทร (A Community of Caring 
Societies) และภูมิภาคอาเซียนที�มุ่งปฏิสัมพนัธ์กบัภายนอก (An Outward-looking ASEAN) 

เพื�อมุ่งพฒันาสู่วิสัยทศัน์อาเซียนดงักล่าว ที�ประชุมสุดยอดอาเซียนครั3 งที� 6 ณ กรุงฮานอย
ประเทศเวยีดนามเมื�อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2541 ไดใ้ห้การรับรองแผนปฏิบติัการเพื�อดาํเนินการตาม
วิสัยทศัน์อาเซียน ค.ศ. 2020 (Hanoi Plan of Action to Implement the ASEAN Vision 2020: HPA) 
หรือแผนปฏิบติัการฮานอย (Hanoi Action Plan) สําหรับช่วงปี พ.ศ. 2542 - 2547 เพื�อใชเ้ป็นกรอบ
ความร่วมมือของอาเซียนในการดาํเนินความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายของการมีความมั�นคงทาง  
การเมือง การรวมตวัทางเศรษฐกิจอย่างเหนียวแน่น เสถียรภาพและประชากรที�มีคุณภาพที�ดีอย่าง
ทั�วถึง รวมถึงความร่วมมือดา้นสังคมหรือความร่วมมือเฉพาะดา้น (Functional Cooperation) ซึ� งเป็น
ความร่วมมือดา้นอื�น ๆ ที�มิใช่ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การพฒันาสังคม ความมั�นคงทาง
สังคม วฒันธรรมและสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ�งแวดลอ้มและสิทธิมนุษยชน โดย
ตอ้งทาํใหมี้ผลเป็นรูปธรรมภายในการกาํหนดระยะเวลาที�ชดัเจน 
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ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั3 งที�  9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียได้มี         
การลงนามใน Bali Concord II ที�กาํหนดให้มีการจดัตั3งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ขึ3นภายในปี ค.ศ. 2020 โดยประกอบด้วยสามเสาหลกั คือประชาคมการเมืองและความมั�นคง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community: ASCC) และเพื�อสานต่อแผนปฏิบติัการที�หมดวาระในปี พ.ศ. 2547 ที�ประชุม
สุดยอดอาเซียนครั3 งที� 10 ณ นครเวยีงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดใ้ห้
การรับรองแผนปฏิบติัการเวียงจนัทน์ (Vientiane Action Plan) สําหรับช่วงปี พ.ศ. 2547-2553 เพื�อ
ใชเ้ป็นกรอบในการสานต่อความร่วมมือเพื�อบรรลุวสิัยทศัน์อาเซียนต่อไป 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั3 งที�  12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เมื�อว ันที�               
13มกราคม พ.ศ. 2550 ที�ประชุมไดเ้ห็นชอบให้เลื�อนเวลาในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนเร็ว
ขึ3นเป็นภายในปี ค.ศ.2015 เพื�อใหอ้าเซียนสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอื�นและทนัต่อการเปลี�ยนแปลง
ทั3งปัจจุบนัและความทา้ทายใหม่ ๆ ในอนาคต ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั3 งที� 13 ที�ประเทศ
สิงคโปร์เมื�อวนัที� 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ผูน้าํอาเซียนไดใ้หก้ารรับรองกฎบตัรอาเซียน (ASEAN 
Charter) เพื�อเป็นกลไกในการปรับปรุงการทาํงานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ3น มีกรอบใน
การทาํงานที�ชดัเจนและสามารถปรับตวัตามสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปทั3งในดา้นสังคมเศรษฐกิจ
และการเมือง กฎบตัรอาเซียนเป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที�วางกรอบทางกฎหมายและ
โครงสร้างองคก์รจดัระบบการทาํงานและบริหารกลไกความร่วมมือระหวา่งกนัโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 

ในกฎบัตรอาเซียนได้บรรจุเรื� องการศึกษาไวใ้นบทที�  1 ข้อย่อยที�  10 ว่า “เพื�อพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยความร่วมมือที�ใกล้ชิดยิ�งขึ3 นด้านการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีพและด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื�อเสริมสร้างพลงัประชาชนและเสริมสร้างความเขม้แข็งแก่ประชาคม
อาเซียน (develop human resources through closer cooperation in education and life-long learning, 
and in science and technology, for the empowerment of the peoples of ASEAN and for the 
strengthening of the ASEAN Community)” ซึ� งที�ประชุมเห็นวา่ความร่วมมือดา้นการศึกษาเป็น
หัวใจสําคญัในการเพิ�มขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นมิติที�สําคญัของเสา
หลกัทั3งสามดา้นของประชาคมอาเซียนและไดย้ ํ3าถึงบทบาทของการศึกษาในการเพิ�มความตระหนกั
ในความเป็นอาเซียนและอตัลกัษณ์ของอาเซียน รวมทั3งการส่งเสริมความเขา้ใจในความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมในอาเซียนหลงัจากกฎบตัรอาเซียนไดมี้การให้สัตยาบนั โดยประเทศสมาชิกครบทั3ง
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สิบประเทศซึ� งขณะนี3 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั3งสิบประเทศไดใ้ห้สัตยาบนักฎบตัรอาเซียนไปยงั
สาํนกัเลขาธิการอาเซียนแลว้ ส่งผลใหก้ฎบตัรอาเซียนมีผลใชบ้งัคบัตั3งแต่วนัที� 15 ธนัวาคม 2551 

ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหนึ� งของอาเซียนจําเป็นต้องเตรียมการเพื�อรองรับ          
การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของอาเซียน ซึ� งผลกระทบที�สําคญัการศึกษาไทยคือการเปิดเสรีการคา้
บริการดา้นการศึกษา การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนจะทาํให้การเคลื�อนยา้ยกาํลงัคน นกัศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาสะดวกขึ3น และการเปิดเสรีการคา้บริการดา้นการศึกษายงัส่งผลให้เกิด
การเคลื�อนยา้ยองคค์วามรู้ ภาษาและวฒันธรรมระหวา่งกนั การศึกษาไทยจึงจาํเป็นตอ้งปรับตวัเพื�อ
ผลิตกาํลงัคนของประเทศใหมี้ความพร้อมสาํหรับสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปหลงัจากการรวมตวั
เป็นประชาคมอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,            
2554: 1) 
 

ปฏิญญาชะอาํ-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 

การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื�อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื�อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ประเทศไทยมีบทบาทนาํในการกาํหนดแนวทาง    
ความร่วมมือดา้นการศึกษาในอาเซียน และเพื�อจดัทาํขอ้เสนอแนะการดาํเนินการความร่วมมือดา้น
การศึกษาในภูมิภาคอนัจะนาํไปสู่การขบัเคลื�อนประชาคมอาเซียนเสนอต่อที�ประชุมรัฐมนตรีศึกษา
อาเซียน ผูเ้ขา้ประชุมไดร่้วมกนัจดัทาํขอ้เสนอแนะดา้นการศึกษาเพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมรัฐมนตรี
ศึกษาอาเซียน ดงันี3   (สาํนกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ,  2554: 11-13) 

1. บทบาทการศึกษาต่อเสาหลกัดา้นการเมืองและความมั�นคง 
 1.1 การส่งเสริมความเขา้ใจและตระหนักถึงคุณค่าของกฎบตัรอาเซียน โดยให้บรรจุ

ความรู้เรื� องอาเซียนในหลกัสูตรโรงเรียน และให้มีการเผยแพร่ความรู้เรื� องกฎบตัรอาเซียนด้วย     
การแปลเป็นภาษาประจาํชาติของประเทศต่างๆ ในอาเซียนดว้ย 

 1.2 ใหค้วามสาํคญัต่อหลกัการประชาธิปไตยและการเคารพต่อหลกัการสิทธิมนุษยชน 
และคุณค่าของสันติภาพโดยใหบ้รรจุเนื3อหาดงักล่าวไวใ้นหลกัสูตรโรงเรียน 

 1.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเขา้ใจอนัดีและตระหนักถึงคุณค่าของวฒันธรรม และจารีต
ประเพณีที�แตกต่าง ตลอดจนความศรัทธาของศาสนาต่างๆ ในภูมิภาค ดว้ยการจดัการฝึกอบรมและ
จดัโครงการแลกเปลี�ยนครู รวมทั3งการจดัทาํฐานขอ้มูลออนไลน์เกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว 

 1.4 จดัการประชุมผูน้าํโรงเรียนอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อเป็นเวทีในการแลกเปลี�ยนประเด็น
ต่างๆ เกี�ยวกับอาเซียนในภูมิภาค ด้วยการเสริมสร้างศกัยภาพผูน้าํโรงเรียนและจดัทาํเครือข่าย
ระหวา่งกนั 
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2. บทบาทการศึกษาในเสาหลกัดา้นเศรษฐกิจ 
 2.1 พฒันาการจดัทาํแผนบูรณาการเพื�อจดัทาํกรอบการพฒันาทกัษะในอาเซียน ด้วย

การจดัทาํ ASEAN benchmarking และระบบการเทียบโอนหน่วยกิต โดยให้ความสําคญักบัสถาบนั
การฝึกอบรมดา้นอาชีวศึกษาเพื�อส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพในภูมิภาค 

 2.2 ส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนนกัเรียนดว้ยการจดัทาํระบบแสดงขอ้มูลดา้นการศึกษาที�
กาํลงัเปิดสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 2.3 สนับสนุนการถ่ายโอนแรงงานที�มีความชํานาญการในภูมิภาคอาเซียน ด้วย        
การส่งเสริมให้มีการร่วมปฏิบติังานหรือฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ พร้อม
ทั3งการจดัตั3งเครือข่ายสารสนเทศอาเซียนดา้นทรัพยากรมนุษย ์

 2.4 พฒันามาตรฐานอาชีพที�เน้นศกัยภาพในอาเซียนโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อส่งเสริม
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมทั3 งสามารถสนองตอบ        
ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 

3. บทบาทการศึกษาในเสาหลกัดา้นสังคมวฒันธรรม 
 3.1 สนบัสนุนการจดัการศึกษาที�มีคุณภาพในชุมชนชนบท ดว้ยการจดัโครงการชุมชน

อาเซียนสําหรับเยาวชนอาสาสมคัรเพื�อสนับสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ในชนบทและชนพื3นเมืองใน
ประเทศสมาชิก 

 3.2 สนับสนุนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเกี�ยวกับศิลปะและวฒันธรรมอาเซียนใน
มหาวทิยาลยั 

 3.3 สนบัสนุนภาษาอาเซียนใหเ้ป็นวชิาเลือกในการเรียนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน 
 3.4 ส่งเสริมโครงการระดบัภูมิภาคโดยมุ่งส่งเสริมการสร้างความตระหนักเกี�ยวกับ

อาเซียนในหมู่เยาวชนเช่น โครงการ ASEAN Schools Tour โครงการแลกเปลี�ยนนกัเรียนมธัยม
อาเซียน โครงการวฒันธรรมสําหรับเยาวชนอาเซียน โครงการประชุมสุดยอดผูน้าํเยาวชนอาเซียน
โครงการการศึกษาเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน และการประกวดสุนทรพจน์อาเซียน 

 3.5 จดัการประชุมด้านการวิจยัทางการศึกษาในอาเซียนด้วยการส่งเสริมการทาํวิจยั
ร่วมกันและการพฒันาด้านการวิจยัและการพฒันาในภูมิภาค เพื�อให้เป็นเวทีสําหรับนักวิจยัใน
อาเซียนในการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเกี�ยวกบัประเด็นต่างๆ ในภูมิภาค 

 3.6 ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และการสร้างความตระหนักเกี�ยวกับประเด็นด้าน
สิ�งแวดลอ้มและประเด็นอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งในอาเซียน ดว้ยการบูรณาการความรู้เกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว
ไวใ้นหลกัสูตรของโรงเรียน และใหมี้การมอบรางวลัโครงการโรงเรียนสีเขียวในอาเซียน 
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 3.7 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื�อสนบัสนุนโครงการ
การศึกษาเพื�อปวงชน 

 3.8 จดัทาํเนื3อหาความรู้เกี�ยวกบัอาเซียนร่วมกนัสําหรับใช้ในโรงเรียนเพื�อเป็นแหล่ง
อา้งอิงสําหรับการฝึกอบรมและการสอนของครู ที�ประชุมยงัไดเ้สนอแนะให้ประเทศสมาชิกร่วม
แบ่งปันทรัพยากรและจดัตั3งกองทุนเพื�อการพฒันาการศึกษาในภูมิภาคเพื�อเป็นหลกัประกนัเกี�ยวกบั
งบประมาณดาํเนินการในการเริ�มตน้โครงการต่างๆ ขา้งตน้ดว้ย 

 3.9 จดังานฉลองวนัอาเซียน (วนัที�  8 สิงหาคม) ในช่วงเดือนสิงหาคม ด้วยการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การร้องเพลงอาเซียน การจัดการแข่งขันตอบปัญหาเกี�ยวกับประวติัและ
วฒันธรรมอาเซียน การแสดงตราสัญลกัษณ์อาเซียน การจดัค่ายเยาวชนอาเซียน การจดัเทศกาล
อาเซียน และการจดัวนัเด็กอาเซียน 
 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของอาเซียน 

อาเซียนมีการจดัทาํแผน 5 ปี ด้านการศึกษา (2554-2558) ที�ได้รับมอบจากการประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั3 งที� 4 ระหวา่งวนัที� 5-8 เมษายน 2552 ณ จงัหวดัภูเก็ต โดยมีเนื3อหาสําคญั 
ดงันี3  (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานความสัมพนัธ์ต่างประเทศ, 2554: 16-18) 
 ยทุธศาสตร์ที� 1 การเสริมสร้างความตระหนกัเกี�ยวกบัอาเซียน  อาเซียนกาํหนดเป้าหมายใน
การเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียนดว้ยการเสริมสร้างความตระหนกัและค่านิยมร่วมในการเป็น
ประชาชนอาเซียนในสังคมทุกระดบั โดยใชก้ารศึกษาเป็นกลไกในการดาํเนินการ 
 ยทุธศาสตร์ที� 2 ประกอบดว้ย 
  ยุทธศาสตร์ที�  2 .1 การเสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ยุทธศาสตร์นี3 ให้ความสําคญักบัการจดัการศึกษาเพื�อบรรลุเป้าหมาย
การจดัการศึกษาเพื�อปวงชน ซึ� งเป็นผลสืบเนื�องจากการประชุมโลกวา่ดว้ยการศึกษาเพื�อปวงชนเมื�อ
ปี 2533 
  ยุทธศาสตร์ที� 2.2 การพฒันาคุณภาพการศึกษา การยกระดบัมาตรฐานการศึกษา 
การจดัการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันาอาชีพ ยุทธศาสตร์นี3 ให้ความสําคญักบัการพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ส่งเสริมการจดัการศึกษาทั3งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาที�กาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน
และมีผลตอบแทนครูที�มีผลงานเป็นเลิศ 
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 ยทุธศาสตร์ที� 3 การเคลื�อนยา้ยขา้มพรมแดนและการจดัการศึกษาให้มีความเป็นสากล เพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและสภาพเศรษฐกิจของยุคโลกาภิวตัน์ ซึ� งอาศยัแรงงาน
ที�มีทกัษะและความชาํนาญการสูงและสามารถเคลื�อนยา้ยไปประกอบอาชีพในอาเซียน 
 ดังนั3น คนไทยต้องเตรียมความพร้อมในการพฒันาทกัษะต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ ซึ� งเป็นภาษาราชการของอาเซียนและภาษาสากลของโลก เพื�อประโยชน์ในการศึกษา
หาความรู้ และติดต่อสื�อสารกบัชาวต่างชาติ ทั3งที�เป็นคนอาเซียน และคนในภูมิภาคอื�นๆ ของโลก 
นอกจากนี3  ยงัควรเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมของประเทศเพื�อนบา้นในอาเซียน เพื�อประโยชน์ใน
การติดต่อสื�อสาร และสร้างความเขา้ใจระหวา่งเพื�อนๆ ของเราในอาเซียนดว้ยกนั เพื�อประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพการงานในอนาคต ซึ� งในปี 2558 อาเซียนกาํหนดให้มีการเคลื�อนยา้ยแรงงานที�มี
ทกัษะและความชาํนาญการโดยเสรี 
 ยุทธศาสตร์ที�  4 การสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรรายสาขาอื�นๆ เพื�อพัฒนา
การศึกษา เช่น สนับสนุนการศึกษาด้านสภาพแวดล้อม การจดัการด้านความเสี� ยงและภยัพิบติั      
การจดัการศึกษาเพื�อสิทธิมนุษยชน การจดัการศึกษาเพื�อการป้องกนั HIV/AIDS 
 

นโยบายในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

กระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดนโยบายในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 ให้แก่ประชาชนทุกคนดงัต่อไปนี3  (สํานกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ สาํนกังานความสัมพนัธ์ต่างประเทศ, 2554: 18) 

นโยบายที� 1 การเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติที�ดีเกี�ยวกบัอาเซียน เพื�อสร้าง
ความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นกัศึกษาและประชาชน เพื�อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 

นโยบายที� 2 การพฒันาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที�
เหมาะสมเพื�อเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื�อน
บ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญการที�สอดคล้องกับการปรับตัวและ
เปลี�ยนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพิ�มโอกาสในการหางานทาํของประชาชน รวมทั3 ง          
การพิจารณาแผนผลิตกาํลงัคน 

นโยบายที� 3 การพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื�อส่งเสริมการหมุนเวียนของนกัศึกษา และครู
อาจารยใ์นอาเซียน รวมทั3งใหมี้การยอมรับในคุณสมบติัทางวิชาการร่วมกนัในอาเซียน การส่งเสริม
ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่างๆ และการแลกเปลี�ยนเยาวชน การพฒันาระบบการศึกษา
ทางไกล ซึ� งช่วยสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา
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และการฝึกอบรมทางอาชีพทั3งในขั3นตน้และขั3นต่อเนื�อง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ�มพูนความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัการศึกษาของประเทศอาเซียน 

นโยบายที� 4 การเตรียมความพร้อมเพื�อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื�อรองรับการกา้วสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจดัทาํความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา           
การพฒันาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพสาํคญัต่างๆ เพื�อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา 
ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคลื�อนยา้ยแรงงาน 

นโยบายที�  5 การสร้างกลไกเพื�อพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรสําคัญในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

แผนพฒันาของอาเซียนในกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา 

กรอบความร่วมมือระดับรัฐมนตรี 

นับแต่ประเทศไทยได้ผลักดันให้มีการจัดตั3 งกลไกความร่วมมือด้านการศึกษาระดับ
รัฐมนตรีของอาเซียนขึ3นเมื�อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ที�กรุงเทพมหานคร และในปลายปีเดียวกนัที�
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั3 งที� 11 ที�ประเทศมาเลเซียไดมี้มติเห็นชอบให้การประชุมรัฐมนตรีดา้น
การศึกษาของอาเซียน (ASEAN Education Ministers Meeting: ASED) เป็นการประชุมประจาํปี
ของอาเซียน โดยจดัประชุมคู่ขนานกบัการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
(SEAMEO Council Conference: SEAMEC) (สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553:        
25-26) 

ASED เป็นเวทีการหารือในระดบันโยบายเพื�อให้รัฐมนตรีด้านการศึกษาของประเทศ
อาเซียนไดแ้ลกเปลี�ยนขอ้คิดเห็นและผลกัดนัความร่วมมือดา้นการศึกษาเพื�อการพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ละเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั3ง
ส่งเสริมให้การศึกษามีบทบาทสําคญัในการสร้างประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียนต่อไป ประเด็นความร่วมมือที�ได้จากการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของ
อาเซียนระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2552 สรุปได ้ดงันี3  

การประชุมอยา่งไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีดา้นการศึกษาของอาเซียน (The Meeting of 
Ministers for Education in ASEAN Countries) ที�กรุงเทพฯ เมื�อวนัที� 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยมี
รัฐมนตรีด้านการศึกษาของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม เลขาธิการอาเซียน ผูอ้าํนวยการสํานกัเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษา
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเจา้หนา้ที�ระดบัสูงจาก 9 ประเทศดงักล่าวเขา้ร่วมการประชุม 
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การประชุมครั3 งนี3 ได้มีการปรึกษาหารือและอภิปรายบทบาทสําคัญของการศึกษาใน        
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน รวมถึงการสนบัสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน ซึ� งที�
ประชุมมีความเชื�อมั�นว่าการศึกษาเป็นแกนหลักของการพฒันาทั3งปวงและมีบทบาทสําคญัใน      
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน นอกจากนี3 ที�ประชุมได้แลกเปลี�ยน   
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการเสริมสร้างความเขา้ใจในเชิงลึกและการสร้างความตระหนกัในความมั�งคั�ง
ทางประวติัศาสตร์ ภาษา วฒันธรรมและค่านิยมร่วมกนัในหมู่พลเมืองของอาเซียน รวมถึงประเด็น
ที�ประเทศสมาชิกอาเซียนกาํลงัเผชิญกบัสิ�งทา้ทายดา้นการศึกษาใหม่ ๆ 

ที�ประชุมไดเ้ห็นพอ้งกนัที�จะใหค้วามสาํคญักบัความพยายามในการพฒันาการศึกษาโดยได้
จดัทาํคาํแถลงร่วมของที�ประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียน
(Statement of the Meeting of Ministers for Education in ASEAN Countries) ที�ให้ความสําคญักบั
การสร้างประชาคมอาเซียนที�แข็งแกร่งโดยใชก้ารศึกษาเป็นเครื�องมือใน 5 ประเด็น คือ (สํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553: 26-27) 

1. การปลูกฝังความเป็นอาเซียนในหมู่พลเมืองอาเซียนโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกลุ่มเยาวชน
ควบคู่กบัการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในความหลากหลายทางวฒันธรรมและส่งเสริมความเขา้ใจใน
ความหลากหลายทางวฒันธรรมและศาสนาเพื�อสร้างสันติสุขและเสถียรภาพในอาเซียน รวมถึง   
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื�อเตรียมความพร้อมก่อนการกา้วยา่งเขา้สู่สังคมความรู้ในศตวรรษ
ที� 21โดยมุ่งเนน้การศึกษาเพื�อปวงชน (Education for All: EFA) ซึ� งจะช่วยลดช่องวา่งระดบัของ         
การพฒันาระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียนโดยดาํเนินมาตรการในการส่งเสริม
ความเขา้ใจอนัดีระหว่างหมู่ประชาชนในอาเซียน การกาํหนดช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ ของอาเซียน
(ASEAN’s niche) ควบคู่กบัการสร้างภาพลกัษณ์ดา้นการศึกษาของอาเซียน การดาํรงอตัลกัษณ์ของ
อาเซียนในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเตรียมประชาชนอาเซียนให้มีความพร้อมที�จะเผชิญกบัโลกาภิวฒัน์
และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและการส่งเสริมเรื�องของอาเซียนศึกษาโดยเฉพาะการจดัทาํดชันี
ขอ้มูลเอกสาร (Source Books) และเวบ็ไซตเ์กี�ยวกบัอาเซียน รวมถึงการสร้างความเขม้แข็งของศูนย์
อาเซียนศึกษาดว้ย 

3. การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการศึกษาของทรัพยากรมนุษยข์องอาเซียนโดย    
การแลกเปลี�ยนครู/อาจารย/์บุคลากรดา้นการศึกษาและนกัเรียน/นกัศึกษาการฝึกอบรมครูและการ
พฒันาวิชาชีพครูด้านภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสารเพื�อขยายโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา    
การเตรียมความพร้อมให้ประชาชนอาเซียนรับมือกบัความทา้ทายดา้นเทคโนโลยีและการไหลบ่า
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ของขอ้มูลข่าวสาร และการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมสําหรับนกัเรียน/นกัศึกษาที�มีความสามารถ
พิเศษ 

4. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบเครือข่าย
มหาวิทยาลยัอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) โดยเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียนจะ
ดาํเนินงานเพื�อส่งเสริมการยอมรับคุณวุฒิการศึกษาและปริญญาระหวา่งกนั และการขยายหลกัสูตร
อาเซียนศึกษาบนอินเตอร์เน็ตใหแ้ก่นกัเรียนในวงกวา้งมากขึ3น 

5. การประสานความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบัซีมีโอ โดยเสนอให้มีการประชุม ASED 
และให้จดัคู่ขนานกบัการประชุม SEAMEC เพื�อให้มั�นใจว่าประเด็นแนวทางความร่วมมือด้าน
การศึกษาจะไดรั้บการเสนอเขา้สู่การพิจารณาของที�ประชุมสุดยอดอาเซียน  

การประชุม ASED ครั3 งที� 1 และการประชุม SEAMEC ครั3 งที� 41 ที�ประเทศสิงคโปร์ เมื�อ
วนัที� 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ที�ประชุมไดรั้บทราบวา่การประชุม ASED ไดรั้บความเห็นชอบจากที�
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั3 งที� 11 ที�ประเทศมาเลเซีย เมื�อเดือนธนัวาคม พ.ศ.2548 ให้เป็นการประชุม
ประจาํปีของอาเซียนโดยจดัคู่ขนานกบัการประชุม SEAMEC ตามขอ้เสนอของที�ประชุมอย่าง       
ไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีดา้นการศึกษาของอาเซียนการประชุมครั3 งนี3 รัฐมนตรีดา้นการศึกษาของ
อาเซียนได้เน้นย ํ3 าในประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษา ดังนี3  (สํานักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา, 2553: 27-28) 

1. การส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียน และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนโดย   
การเสริมสร้างความเขม้แข็งของสังคมที�มีความหลากหลายเชื3อชาติ ทั3งนี3 กิจกรรมการแลกเปลี�ยน
ระหว่างนักเรียนและนักวิชาการมีการดาํเนินการอยู่แล้วจาํนวนมาก ที�ประชุมจึงได้เสนอให้เน้น  
การสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจโดยไดเ้สนอแนวทางใน 3 ประเด็นคือ 

1.1 การส่งเสริมสื�อการศึกษาในดา้นอาเซียนศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื�อสารในการพฒันาและปรับปรุงขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอเพื�อเป็นแหล่งขอ้มูลเกี�ยวกบั
อาเซียนสาํหรับสถานศึกษาต่าง ๆ นาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

1.2 การจดักิจกรรมระหว่างนักเรียนและครูในอาเซียนผ่านการเรียนการสอนด้าน
อาเซียนศึกษาและการแลกเปลี�ยน 

1.3 การริเริ�มและสนับสนุนให้นกัวิจยัและนักวิชาการของอาเซียนได้ร่วมกนัศึกษา/
แกปั้ญหาสิ�งทา้ทายต่าง ๆ ที�คาดว่าจะส่งผลต่อชุมชนอาเซียน โดยที�ประชุมมอบให้ Institute of 
Southeast Asian Studies ของสิงคโปร์ช่วยในการจดัทาํงานวิจยัร่วมกนัพร้อมทั3งเป็นผูจ้ดัการ
ประชุมเพื�อวเิคราะห์ผลการศึกษาดงักล่าวก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุม ASED ต่อไป 
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2. คุณภาพการศึกษาเพื�อสนองตอบต่อเป้าหมายในการพฒันาประเทศ ที�ประชุมไดเ้ห็น
พอ้งกนัในการส่งเสริมความร่วมมือ 3 ดา้นคือ 

2.1 การศึกษาด้านภาษา (Language Education) โดยที�ประชุมได้รับทราบถึง           
ความทา้ทายในดา้นการสอนโดยเฉพาะการสอนภาษาแม่ ภาษาประจาํชาติและภาษาองักฤษและ
ตระหนกัถึงความจาํเป็นในการแลกเปลี�ยนและเรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์และการนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอนดา้นภาษา 

2.2 การศึกษาดา้นเทคนิคและอาชีวะ (Vocational/Technical Education) ซึ� งมีบทบาท
สําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศที�ประชุมจึงเห็นชอบที�จะให้มีการศึกษาแนวทางที�จะ
ก่อใหเ้กิดการแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบติัที�ดีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.3 ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียน (School Leadership) ซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัใน       
การส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน จึงควรเนน้เรื�องการคดัเลือกและการฝึกอบรมผูบ้ริหารโรงเรียน 
โดยรัฐมนตรีศึกษาของสิงคโปร์ไดเ้สนอให้การสนบัสนุนงบประมาณแก่ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวน 
2 คนเขา้ร่วมหลกัสูตร International Leaders in Education Programme (iLEP) ณ สถาบนัฝึกอบรม
ครู (National Institute of Education) ของสิงคโปร์ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2549  

การประชุม ASED ครั3 งที� 2 และการประชุม SEAMEC ครั3 งที� 42 ที�ประเทศอินโดนีเซียเมื�อ
วนัที� 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 ที�ประชุมไดเ้น้นย ํ3าในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือดา้นการศึกษา
เพื�อประชาคมอาเซียนที�เขม้แข็งและมีความยืดหยุ่น และเพื�อคุณภาพชีวิตที�ดีขึ3นของประชาชน
อาเซียน โดยมีประเด็นสาํคญั ดงันี3  (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553: 28-29) 

1. กฎบตัรอาเซียนที�มีการเสนอใหเ้พิ�มขอ้บทดา้นการศึกษา ซึ� งการศึกษาเป็นส่วนสําคญัใน
การเตรียมความพร้อมให้ประชาชนอาเซียนในทุกภาคส่วน โดยการสร้างความตระหนกัในเรื�อง    
อตัลักษณ์ของอาเซียน การส่งเสริมกิจกรรมสัมพนัธ์ในหมู่ประชาชนอาเซียน และการเพิ�มพูน      
การฝึกอบรมและพฒันาทกัษะสําหรับเยาวชนทั3งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง      
การจดัการศึกษาอยา่งทั�วถึง ความเสมอภาคทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นที�ควร
ไดรั้บการหยบิยกขึ3นหารือดว้ย 

2. การแลกเปลี�ยนนกัเรียนพบวา่โครงการ ASEAN Student Exchange Programme(ASEP) 
เป็นกิจกรรมที�ประสบความสําเร็จอยา่งมากนบัตั3งแต่ปี พ.ศ. 2543-2548 ในการเสริมสร้างเครือข่าย
ทางวชิาการที�เขม้แขง็และก่อใหเ้กิดการแลกเปลี�ยนระหวา่งกนัที�ประชุมจึงเห็นควรให้มีการสานต่อ
โครงการ โดยในปี พ.ศ.2551 ประเทศมาเลเซียรับเป็นเจา้ภาพจดักิจกรรมตามดว้ยสิงคโปร์ ไทย 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน ดารุสซาลาม ที�จะหมุนเวียนกนัเป็นเจา้ภาพดาํเนินงานโครงการ
ASEP ตามลาํดบั 
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3. การสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของอาเซียน
เพื�อให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์อันจะนําไปสู่การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

4. ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัซีมีโอ โดยกาํหนดสาขาความร่วมมือในสามดา้นคือ
การเสริมสร้างสํานึกในความเป็นอาเซียนในกลุ่มนกัเรียนของอาเซียนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ของอาเซียนในสาขาการศึกษา และการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ AUN รวมถึงการร่วมมือกนั
ระหวา่งศูนยต่์าง ๆ ของซีมีโอและอาเซียน 

5. การขยายกรอบความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน การให้ความสําคญักับ
ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนโดยเฉพาะในกรอบของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก (East Asian 
Summit: EAS) ซึ� งเป็นการประชุมร่วมระหวา่งอาเซียน 10 ประเทศกบัประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศคือ 
จีน ญี�ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ที�เห็นชอบใหก้ารศึกษาเป็นหนึ�งใน
สาขาความร่วมมือที�สําคญั โดยไดเ้สนอความเป็นไปไดที้�จะมีความร่วมมือในดา้นการฝึกอบรมครู 
การเรียนการสอนดา้นภาษาโดยเฉพาะภาษาองักฤษเทคนิคและอาชีวศึกษาและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสารในการเรียนการสอน 

การประชุม ASED ครั3 งที� 3 และการประชุม SEAMEC ครั3 งที� 43 ที�ประเทศมาเลเซียเมื�อ
วนัที� 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 ที�ประชุมเห็นวา่ความร่วมมือดา้นการศึกษาเป็นหวัใจสําคญัในการเพิ�ม
ขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นมิติที�สําคัญของเสาหลักสามด้านของ
ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ ประชาคมการเมืองและความมั�นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคม
สังคมและวฒันธรรม พร้อมทั3งไดเ้นน้ย ํ3าบทบาทของการศึกษาในการเพิ�มความตระหนกัเรื�องความ
เป็นอาเซียน การเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียน และการสร้างความเขา้ใจในความแตกต่างทาง
วฒันธรรมในอาเซียน ประเด็นสาํคญัมีดงันี3  (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553: 29-31) 

1. กฎบัตรอาเซียน ที�ประชุมรับทราบการลงนามในกฎบัตรอาเซียนของผูน้ํารัฐบาล
อาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั3 งที� 13 ที�ประเทศสิงคโปร์เมื�อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
โดยไดบ้รรจุเรื�องการศึกษาไวใ้นกฎบตัรอาเซียน (บทที� 1 ขอ้ย่อยที� 10) ว่า “เพื�อพฒันาทรัพยากร
มนุษยด์ว้ยความร่วมมือที�ใกลชิ้ดยิ�งขึ3นดา้นการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีพ และดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื�อเสริมสร้างพลังประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาคมอาเซียน” 
(develop human resources through closer cooperation in education and life-long learning, and in 
science and technology, for the empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening 
of the ASEAN Community) ซึ� งที�ประชุมเห็นว่าความร่วมมือดา้นการศึกษาเป็นหัวใจสําคญัใน    
การเพิ�มขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นมิติที�สําคญัของเสาหลกัทั3งสามดา้น
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ของประชาคมอาเซียน และไดย้ ํ3าถึงบทบาทของการศึกษาในการเพิ�มความตระหนกัในความเป็น
อาเซียนและอัตลักษณ์ของอาเซียน รวมทั3 งการส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายทาง
วฒันธรรมในอาเซียน 

2. โครงการ Harnessing Cooperation in the EAS for Regional Competitiveness and 
Community Building ซึ� งเป็นโครงการศึกษาวิจยัภายใตค้วามร่วมมือ East Asia Summit (EAS) ที�มุ่ง
ใน 4 ดา้นคือ การยกระดบัมาตรฐานการเรียนการสอน การฝึกอบรมภาษาองักฤษ การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื� อสารเพื�อการศึกษา และการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศึกษา และการฝึกอบรมดา้นเทคนิคและอาชีวศึกษา ที�ประชุมได้
เห็นชอบให้กิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคตภายใตก้รอบ EAS ดาํเนินการผ่านศูนยภู์มิภาคต่าง ๆ ของ      
ซีมีโอ โดยใหส้าํนกัเลขาธิการซีมีโอประสานความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัสาํนกัเลขาธิการอาเซียน 

3. การรื3อฟื3 นโครงการ ASEP ที�เป็นการแลกเปลี�ยนนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
โดยจะจดัให้มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และทาํกิจกรรมดา้นสังคมและวฒันธรรมโดยใชภ้าษาองักฤษ
เป็นสื�อกลาง ประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพจดักิจกรรมในปี พ.ศ. 2553 

4.  การรวบรวมข้อมูลทุนโครงการทุนการศึกษาอาเซียนต่าง ๆ โดยสํานักเลขาธิการ
อาเซียนจะดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลโครงการทุนการศึกษาในอาเซียนที�มีอยู่สําหรับใช้พิจารณา    
การดาํเนินงานโครงการจดัสรรทุนการศึกษาและป้องกนัมิใหก้ารจดัสรรทุนเกิดความซํ3 าซอ้น 

5.  การจดัทาํสื�อการเรียนการสอนดา้นอาเซียนศึกษา เพื�อใชใ้นการเรียนการสอนในระดบั
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื�อสร้างความตระหนักในความเป็นอาเซียน โดยกําหนดให้
ดาํเนินการจดัทาํให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2552 เพื�อเสนอให้ที�ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
การศึกษาครั3 งที� 4 พิจารณา 

6.  บทบาทของ AUN และการประสานความร่วมมือระหวา่ง AUN กบัศูนยภู์มิภาคต่าง ๆ
ของซีมีโอ โดยที�ประชุมเห็นชอบให้ผูแ้ทนของ AUN เขา้ร่วมในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน
ครั3 งต่อไปเพื�อรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปีที�ผา่นมาและแผนการดาํเนินงานในอนาคต พร้อม
ทั3งเสนอให้มีการปรับ AUN Charter เพื�อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบั
การแนวทางการพฒันาภูมิภาค และการร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่ง AUN กบั SEAMEORIHED 
และสาํนกัเลขาธิการซีมีโอกบัสาํนกัเลขาธิการอาเซียน 

7.  ความร่วมมือด้านการศึกษาในอนาคตควรจะเน้นการศึกษาเพื�อปวงชน โดยกาํหนด
เป้าหมายไวใ้นปี พ.ศ. 2558 ที�ประชุมไดม้อบใหส้าํนกัเลขาธิการซีมีโอและสํานกัเลขาธิการอาเซียน
ร่วมกนัจดัการประชุมปฏิบติัการในหัวขอ้ “Reaching the Unreached” เพื�อเป็นเวทีแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์และแนวปฏิบติัที�ดีระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน (2554: ด-ต) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ใน     
การพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนวา่ มีจาํนวน 4 ยทุธศาสตร์หลกั 19 ยทุธศาสตร์ยอ่ย ดงันี3  

ยุทธศาสตร์ที� 1 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นอาเซียน มีจาํนวน 5 ยุทธศาสตร์
ยอ่ย ไดแ้ก่ 

1. กาํหนดมาตรฐานการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นประชาคมอาเซียน  
2. บูรณาการหลกัสูตรความเป็นประชาคมอาเซียนเขา้ไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
3. จดัทาํรายวชิาความเป็นประชาคมอาเซียน เป็นสาระเพิ�มเติมในหลกัสูตรสถานศึกษา  
4. จดัทาํหลกัสูตรภาษาที�ใชใ้นประชาคมอาเซียนเป็นภาษาที�สาม  
5. กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เพื�อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที� 2 ส่งเสริมและพฒันาความสามารถทางด้านภาษา และเจตคติ ในการจดั

การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนแก่ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจาํนวน 5 ยุทธศาสตร์
ยอ่ย ไดแ้ก่ 

1. สร้างความตระหนกัและเจตคติที�ดีแก่ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจดั
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษและภาษาที�ใชใ้นประชาคมอาเซียนเป็นภาษาที�สองและภาษาที�สามตามลาํดบั  

3. พฒันาครูให้มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศเพื�อยกระดับ
ความสามารถดา้นภาษาของผูเ้รียน  

4. ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาที�สอง  
5. ส่งเสริมและพฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชภ้าษาที�ใช้ในประชาคมอาเซียน

เป็นภาษาที�สาม 
ยทุธศาสตร์ที� 3 บริหารจดัการโดยใชเ้ครือข่าย มีจาํนวน 5 ยทุธศาสตร์ยอ่ย ไดแ้ก่ 
1. ส่งเสริมใหมี้โรงเรียนเครือข่ายร่วมพฒันาในประชาคมอาเซียน  
2. จดักิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทั3งในดา้นการจดัการเรียนรู้ นวตักรรมหรือกิจกรรมใหม่ๆ 

ในเครือข่ายประชาคมอาเซียน  
3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปลี�ยนในเครือข่ายประชาคมอาเซียน  
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกับ

เครือข่ายประชาคมอาเซียน  
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5. จดัใหค้รูและผูเ้รียนไดท้ศันศึกษาในประเทศที�เป็นประชาคมอาเซียน 
ยทุธศาสตร์ที� 4 ส่งเสริมและพฒันาสื�อและเทคโนโลย ีมีจาํนวน 4 ยทุธศาสตร์ยอ่ย ไดแ้ก่ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศบนสื� อออนไลน์ให้ครอบคลุมความรู้เกี� ยวกับเครือข่าย

ประชาคมอาเซียน  
2. ส่งเสริมให้มีแหล่งความรู้เกี�ยวกบัเครือข่ายประชาคมอาเซียนทั3งในรูปแบบเอกสาร          

วดีีทศัน์ และสื�อมลัติมีเดียอยา่งหลากหลาย  
3. จดัใหมี้รายการโทรทศัน์ที�แนะนาํเกี�ยวกบัประชาคมอาเซียน  
4. ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจดัทาํแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื�อพฒันา

ผูเ้รียนและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 

รายชื�อโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 

1. โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) (กลุ่มพฒันาหลกัสูตรฯ สวก.)  

 1.1  Sister School (30 โรงเรียน)  

 ระดับประถมศึกษา (15 โรงเรียน)  

1. โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 14 (ท่าใหม่บา้นสิ3ว)  สพป. จนัทบุรี เขต 1 
2. โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ  สพป. ชยัภูมิ เขต 1 
3. โรงเรียนแม่คือวทิยา  สพป. เชียงใหม่ เขต 1 
4. โรงเรียนสุนทรวจิิตร  สพป. นครพนม เขต 1 
5. โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 
6. โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค ์ สพป. นครสวรรค ์เขต 1 
7. โรงเรียนวดัดอนไก่เตี3ย  สพป. เพชรบุรี เขต 1 
8. โรงเรียนอนุบาลพงังา  สพป. พงังา เขต 1 
9. โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  สพป. พิษณุโลก เขต 1 
10. โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  สพป. ลพบุรี เขต 1 
11. โรงเรียนอนุบาลสงขลา  สพป. สงขลา เขต 1 
12. โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สพป. สุรินทร์ เขต 1 
13. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป. สมุทรสาคร เขต 1 
14. โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั  สพป. สุโขทยั เขต 1 
15. โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  สพป. อุดรธานี เขต 1 
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 ระดับมัธยมศึกษา (15 โรงเรียน) 

1. โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั  สพม. เขต 5 (ลพบุรี) 
2. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  สพม. เขต 10 (สมุทรสาคร) 
3. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) 
4. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช   สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) 
5. โรงเรียนดีบุกพงังาวทิยายน  สพม. เขต 14 (พงังา) 
6. โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา  สพม. เขต 16 (สงขลา) 
7. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 
8. โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั  สพม. เขต 22 (นครพนม) 
9. โรงเรียนกลัยาณวตัร  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 
10. โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล  สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) 
11. โรงเรียนสิรินธร  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 
12. โรงเรียนดอยสะเก็ดวทิยาคม  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่) 
13. โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  สพม. เขต 38 (สุโขทยั) 
14. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) 
15. โรงเรียนนครสวรรค ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค)์ 

 1.2 Buffer School (24 โรงเรียน) 

 ระดับประถมศึกษา (14 โรงเรียน) 

1. โรงเรียนบา้นท่าอาจ  สพป. ตาก เขต 2 
2. โรงเรียนบา้นแม่สลิดหลวงวทิยา  สพป. ตาก เขต 2 
3. โรงเรียนบา้นเวยีงพาน  สพป. เชียงราย เขต 3 
4. โรงเรียนบา้นร่มเกลา้  สพป. น่าน เขต 1 
5. โรงเรียนบา้นส้มป่อย  สพป. มุกดาหาร เขต 1 
6. โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 94 (บา้นบ่อนํ3าร้อน)  สพป. ยะลา เขต 3 
7. โรงเรียนบา้นนํ3าแดง  สพป. ระนอง เขต 1 
8. โรงเรียนบา้นหาดจิก  สพป. ระนอง เขต 1 
9. โรงเรียนบา้นตะโกล่าง  สพป. ราชบุรี เขต 1 
10. โรงเรียนบา้นเสาธงชยั  สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 
11. โรงเรียนอนุบาลบุ่งคลา้  สพป. บึงกาฬ 
12. โรงเรียนบา้นหนองเมก็  สพป. อุบลราชธานี เขต 5 
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13. โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที� 190  สพป. สุรินทร์ เขต 3 
14. โรงเรียนบา้นจดัสรรสามคัคี  สพป. สระแกว้ เขต 2 

 ระดับมัธยมศึกษา (10 โรงเรียน) 

1. โรงเรียนคลองนํ3าใสวทิยาคาร  สพม. เขต 7 (สระแกว้) 
2. โรงเรียนสวนผึ3งวทิยา  สพม. เขต 8 (ราชบุรี) 
3. โรงเรียนเบตง “วรีะราษฎร์ประสาน”  สพม. เขต 15 ( ยะลา) 
4. โรงเรียนบึงกาฬ  สพม. เขต 21 (บึงกาฬ) 
5. โรงเรียนมุกดาวทิยานุกูล  สพม. เขต 22 (มุกดาหาร) 
6. โรงเรียนภูมิซรอลวทิยา  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) 
7. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี) 
8. โรงเรียนพนมดงรักวทิยา  สพม. เขต 33 (สุรินทร์ ) 
9. โรงเรียนเวยีงแก่นวทิยาคม  สพม. เขต 36 (เชียงราย) 
10. โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค ์รัชมงัคลาภิเษก  สพม. เขต 37 (น่าน) 

2. โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน: ASEAN Focus School  

(สถาบันสังคมศึกษา สวก.) (14 โรงเรียน) 

ระดับประถมศึกษา (7 โรงเรียน) 
1. โรงเรียนชุมชนบา้นบางเสร่ (ขยายโอกาส)  สพป. ชลบุรี เขต 3 
2. โรงเรียนบา้นตน้ปรง  สพป. ตรัง เขต 2 
3. โรงเรียนบา้นตากประถมวิทยา (ขยายโอกาส)  สพป. ตาก เขต 1 
4. โรงเรียนบา้นสาํนกัใหม่ (ขยายโอกาส)  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 
5. โรงเรียนวดัแจง้ (เศียรคุรุราษฎร์บาํรุง) 
 (ขยายโอกาส)     สพป. บุรีรัมย ์เขต 2 
6. โรงเรียนอนุบาลสตูล  สพป. สตูล เขต 1 
7. โรงเรียนพยหุะศึกษาคาร  สพป. นครสวรรค ์เขต 1 

ระดับมัธยมศึกษา (7 โรงเรียน) 

1. โรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ ์ สพม. เขต 1 (กทม.) 
2. โรงเรียนพุทธโสธร  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา) 
3. โรงเรียนเทพมงคลรังษี  สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) 
4. โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี  สพม. เขต 17 (จนัทบุรี) 
5. โรงเรียนบา้นแท่นวทิยา  สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) 
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6. โรงเรียนบา้นป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)  สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) 
7. โรงเรียนบา้นบ่อเบี3ย  สพม. เขต 39 (อุตรดิตถ)์ 

3. รายชื�อโรงเรียนคู่พฒันาไทย – อนิโดนีเซีย (23 โรงเรียน) 

1. โรงเรียนมธัยมวดันายโรง  สพม. เขต 1 (กรุงเทพฯ) 
2. โรงเรียนสายนํ3าผึ3ง ในพระอุปถมัภฯ์  สพม. เขต 2 (กรุงเทพฯ) 
3. โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์ สพม. เขต 3 

(พระนครศรีอยธุยา) 
4. โรงเรียนปากเกร็ด  สพม. เขต 3 (นนทบุรี) 
5. โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั * สพม. เขต 5 (ลพบุรี) 
6. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) 
7. โรงเรียนราชินีบูรณะ  สพม. เขต 9 (นครปฐม) 
8. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี * สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) 
9. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช * สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) 
10. โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) 
11. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   
 สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) 
12. โรงเรียนสตรีภูเก็ต *  สพม. เขต 14 (ภูเก็ต) 
13. โรงเรียนดีบุกพงังาวทิยายน * สพม. เขต 14 (พงังา) 
14. โรงเรียนเบตง “วรีะราษฎร์ประสาน” *  สพม. เขต 15 (ยะลา) 
15. โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา  
 ในพระอุปถมัภฯ์ *  สพม. เขต 16 (สงขลา) 
16. โรงเรียนศรียานุสรณ์  สพม. เขต 17 (จนัทบุรี) 
17. โรงเรียนชลกนัยานุกูล  สพม. เขต 18 (ชลบุรี) 
18. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล *  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 
19. โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร * สพม. เขต 21 (หนองคาย) 
20. โรงเรียนกลัยาณวตัร *  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 
21. โรงเรียนสิรินธร *  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 
22. โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่) 
23. โรงเรียนกาํแพงเพชรพิทยาคม  สพม. เขต 41 (กาํแพงเพชร) 
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*หมายเหตุ  โรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย จาํนวน 23 โรง เป็นโรงเรียนที�อยู่
ในโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ไดแ้ก่ Sister School จาํนวน 8 โรงเรียน 
Buffer School จาํนวน 1 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนในโครงการพฒันาประเทศไทยศูนยก์ลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) จาํนวน 2 โรงเรียน 
 4. รายชื� อโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 

(Education Hub) สมป. (14 โรงเรียน) 

1.  โรงเรียนโยธินบูรณะ  สพม. เขต 1 (กรุงเทพฯ) 
2.  โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่) 
3.  โรงเรียนสตรีภูเก็ต  สพม. เขต 14 (ภูเก็ต) 
4.  โรงเรียนโพธิสัมพนัธ์พิทยาคาร  สพม. เขต 18 (ชลบุรี) 
5.  โรงเรียนนารีนุกูล  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี) 
6.  โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร  สพม. เขต 21 (หนองคาย) 
7.  โรงเรียนพิชยัรัตนาคาร  สพม. เขต 14 (ระนอง) 
8.  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ สพม. เขต 16 (สงขลา) 
9.  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ� ศาสตร์  สพม. เขต 36 (เชียงราย) 
10. โรงเรียนสรรพวทิยาคม  สพม. เขต 38 (ตาก) 
11.  โรงเรียนประสาทวทิยาคาร  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 
12.  โรงเรียนกนัทรลกัษว์ทิยา  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) 
13.  โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร  สพม. เขต 22 (มุกดาหาร) 
14. โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล  สพม. เขต 16 (สตูล) 

5. รายชื�อโรงเรียน ASEAN Learning School (163 โรงเรียน) 
 1. โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ สพป.กทม. 
 2. โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 3. โรงเรียนวดัตะครํ3 าเอน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 4. โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 5. โรงเรียนชุมชนบา้นหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
 6. โรงเรียนอนุบาลกาํแพงเพชร สพป.กาํแพงเพชร เขต 1 
 7. โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สพป.กาํแพงเพชร เขต 2 
 8. โรงเรียนบา้นตรอกนอง สพป.จนัทบุรี เขต 2 
 9. โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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 10. โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 41 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 11. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 
 12. โรงเรียนอนุบาลเกาะจนัทน์ สพป.ชลบุรี เขต 2 
 13. โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป.ชยันาท 
 14. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 
 15. โรงเรียนป่าแดงวทิยา สพป.เชียงราย เขต 2 
 16. โรงเรียนชุมชนบา้นศรีดอนชยั สพป.เชียงราย เขต 4 
 17. โรงเรียนบา้นหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
 18. โรงเรียนบา้นเวยีงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 19. โรงเรียนวดัเวฬุวนั สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
 20. โรงเรียนชุมชนบา้นท่าขา้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
 21. โรงเรียนบา้นสบาเตี�ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 
 22. โรงเรียนบา้นท่าเรือจา้ง (ประชาชนูปถมัภ)์ สพป.ตราด 
 23. โรงเรียนวดัสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป.นครปฐม เขต 1 

24. โรงเรียนวดัเชิงเลน สพป.นครปฐม เขต 2 
25. โรงเรียนบา้นเขาส่องกลอ้ง สพป.นครนายก 
26. โรงเรียนวดัประสาทวถีิ สพป.นครสวรรค ์เขต 2 
27. โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค ์เขต 3 
28. โรงเรียนวดัตาํหนกัใต ้ 
 (วลิาศโอสถานนทนุ์เคราะห์)   สพป.นนทบุรี เขต 1 
29. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ สพป.นนทบุรี เขต 2 
30. โรงเรียนบา้นปรางค ์ สพป.น่าน เขต 2 
31. โรงเรียนวดันาวง สพป.ปทุมธานี เขต 1 
32. โรงเรียนวดัทศทิศ สพป.ปทุมธานี เขต 2 
33. โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บาํรุง สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
34. โรงเรียนบา้นดอนมะขาม สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
35. โรงเรียนวดัประสาธน์รังสรรค ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
36. โรงเรียนวดัใหม่พรหมสุวรรณ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 
37. โรงเรียนวดัใหญ่ชยัมงคล สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 1 
38. โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ�  สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 
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39. โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 
40. โรงเรียนอนุบาลจุน (บา้นบวัสกาน) สพป.พะเยา เขต 2 
41. โรงเรียนเนินหวัโลห้นองยางพิทยาคม สพป.พิจิตร เขต 1 
42. โรงเรียนบา้นโป่งววัแดง สพป.พิจิตร เขต 2 
43. โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั3งตรงจิตร 12 สพป.พิษณุโลก เขต 2 
44. โรงเรียนวดัโบสถ ์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
45. โรงเรียนบา้นดอนขนุหว้ย สพป.เพชรบุรี เขต 2 
46. โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
47. โรงเรียนบา้นบุ่งคลา้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
48. โรงเรียนชุมชนบา้นวงัพิกุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
49. โรงเรียนวดัเมชงักราวาส สพป.แพร่ เขต 1 
50. โรงเรียนวดัศรีดอก สพป.แพร่ เขต 2 
51. โรงเรียนบา้นวนาหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 
52. โรงเรียนทองสวสัดิ� วทิยาคาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
53. โรงเรียนวดัเขาสาํเภาทอง สพป.ระยอง เขต 1 
54. โรงเรียนบา้นสองสลึง สพป.ระยอง เขต 2 
55. โรงเรียนวดัหวัโพ สพป.ราชบุรี เขต 2 
56. โรงเรียนนิคมลาํนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 
57. โรงเรียนบา้นปงสนุก สพป.ลาํปาง เขต 1 
58. โรงเรียนอนุบาลสบปราบ สพป.ลาํปาง เขต 2 
59. โรงเรียนอนุบาลวงัเหนือ สพป.ลาํปาง เขต 3 
60. โรงเรียนอนุบาลเมืองลาํพูน สพป.ลาํพูน เขต 1 
61. โรงเรียนบา้นบวก สพป.ลาํพูน เขต 2 
62. โรงเรียนวดัสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
63. โรงเรียนวดักิ�งแกว้ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
64. โรงเรียนวดัเจริญสุขาราม สพป.สมุทรสงคราม 
65. โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 
66. โรงเรียนอนุบาลวงัม่วง สพป.สระบุรี เขต 2 
67. โรงเรียนบา้นวงัใหม่ สพป.สระแกว้ เขต 1 
68. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี 
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69. โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี�ยม (บา้นเหมืองนา) สพป.สุโขทยั เขต 2 
70. โรงเรียนบา้นท่าเสด็จ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
71. โรงเรียนอนุบาลบา้นท่าพระยาจกัร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
72. โรงเรียนอนุบาลด่านชา้ง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
73. โรงเรียนอนุบาลวดัอ่างทอง สพป.อ่างทอง 
74. โรงเรียนด่านแม่คาํมนั สพป.อุตรดิตถ ์เขต 1 
75. โรงเรียนนิคมฯ สงเคราะห์ 3 สพป.อุตรดิตถ ์เขต 2 
76. โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี สพป.อุทยัธานี เขต 1 
77. โรงเรียนอนุบาลวดัหนองขนุชาติ  
 (อุทิศพิทยาคาร)   สพป.อุทยัธานี เขต 2 
78. โรงเรียนบา้นแกหวัแฮดส้มโฮงวทิยา สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 
79. โรงเรียนพินิจราษฎร์บาํรุง สพป.กาฬสินธ์ เขต 2 
80. โรงเรียนบา้นนาบอน สพป.กาฬสินธ์ เขต 3 
81. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี� 
82. โรงเรียนบา้นบ่อแก สพป.ขอนแก่น เขต 1 
83. โรงเรียนบา้นหนองแปน สพป.ขอนแก่น เขต 2 
84. โรงเรียนชุมชนบา้นหว้ยคอ้ มิตรภาพ 206 สพป.ขอนแก่น เขต 3 
85. โรงเรียนชุมชนคูนสาด สพป.ขอนแก่น เขต 4 
86. โรงเรียนบา้นโนนทอง สพป.ขอนแก่น เขต 5 
87. โรงเรียนบา้นหนองคู สพป.ชยัภูมิ เขต 2 
88. โรงเรียนบา้นหนองฉิม (สิงห์จนัทร์บาํรุง) สพป.ชยัภูมิ เขต 3 
89. โรงเรียนชุมชนมาบอาํมฤต สพป.ชุมพร เขต 1 
90. โรงเรียนบา้นดอนแค สพป.ชุมพร เขต 2 
91. โรงเรียนบา้นยา่นตาขาว สพป.ตรัง เขต 1 
92. โรงเรียนบา้นเวนิพระบาท สพป.นครพนม เขต 2 
93. โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต 1 
94. โรงเรียนโชคชยัพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2 
95. โรงเรียนบา้นหนองเสือบอง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
96. โรงเรียนบา้นปากช่อง (คุรุสามคัคี) สพป.นครราชสีมา เขต 4 
97. โรงเรียนบา้นจั�นโคกรักษ ์(รัฐประชาสรรค)์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
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98. โรงเรียนชุมชนบา้นเหลื�อม สพป.นครราชสีมา เขต 6 
99. โรงเรียนท่าลาด สพป.นครราชสีมา เขต 7 
100.โรงเรียนบา้นหนองหวา้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
101.โรงเรียนบา้นปากเชียร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
102.โรงเรียนวดัประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
103.โรงเรียนบา้นเขาตน้หยง มิตรภาพที� 153 สพป.นราธิวาส เขต 1 
104.โรงเรียนบา้นสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 
105.โรงเรียนบา้นกาลิชา สพป.นราธิวาส เขต 3 
106.โรงเรียนชุมชนบา้นหวัววั (ราษฎร์อุทิศ) สพป.บุรีรัมย ์เขต 1 
107.โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง สพป.บุรีรัมย ์เขต 3 
108.โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 
109.โรงเรียนบา้นรูสะมิแล สพป.ปัตตานี เขต 1 
110.โรงเรียนบา้นยะรัง สพป.ปัตตานี เขต 2 
111.โรงเรียนชุมชนบา้นมะนงัดาลาํ สพป.ปัตตานี เขต 3 
112.โรงเรียนอนุบาลพทัลุง สพป.พทัลุง เขต 1 
113.โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พทัลุง เขต 2 
114.โรงเรียนวชิิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
115.โรงเรียนบา้นใคร่นุ่น สพป.มหาสารคาม เขต 1 
116.โรงเรียนอนุบาลพยคัฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 
117.โรงเรียนศรีโกสุมวทิยามิตรภาพที� 209 สพป.มหาสารคาม เขต 3 
118.โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 
119.โรงเรียนบา้นส้มผอ่ สพป.ยโสธร เขต 2 
120.โรงเรียนนิบงชนูปถมัภ ์ สพป.ยะลา เขต 1 
121.โรงเรียนบา้นเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพฯ 16) สพป.ยะลา เขต 2 
122.โรงเรียนบา้นเมืองนอ้ย สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 
123.โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 
124.โรงเรียนบา้นวงัยาว สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 
125.โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1 
126.โรงเรียนบา้นโคกขมิ3น สพป.เลย เขต 2 
127.โรงเรียนบา้นเหมืองแพร่ สพป.เลย เขต 3 
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128.โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
129.โรงเรียนบา้นเพียมาต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
130.โรงเรียนนาตราว สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
131.โรงเรียนบา้นชมภูพาน สพป.สกลนคร เขต 1 
132.โรงเรียนบา้นง่อนหนองพะเนาว ์ 
 มิตรภาพ 126 สพป.สกลนคร เขต 2 
133.โรงเรียนบา้นคาํตากลา้ สพป.สกลนคร เขต 3 
134.โรงเรียนวดัโคกสมานคุณ สพป.สงขลา เขต 2 
135.โรงเรียนชุมชนบา้นปาดงั สพป.สงขลา เขต 3 
136.โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
137.โรงเรียนวดัเขาศรีวชิยั สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
138.โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
139.โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วทิยาคม) สพป.สุรินทร์ เขต 2 
140.โรงเรียนโกมลวทิยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 
141.โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2 
142.โรงเรียนบา้นหนองแวง สพป.หนองบวัลาํภู เขต 1 
143.โรงเรียนบา้นเธินราษฎร์เกษมศรี สพป.หนองบวัลาํภู เขต 2 
144.โรงเรียนอนุบาลอาํนาจเจริญ สพป.อาํนาจเจริญ 
145.โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป.อุดรธานี เขต 2 
146.โรงเรียนอนุบาลหนองหานวทิยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 
147.โรงเรียนบา้นนาแค สพป.อุดรธานี เขต 4 
148.โรงเรียนอุบลวทิยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
149.โรงเรียนบา้นกุศกร สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
150.โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 87 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
151.โรงเรียนบา้นหนองคู (โสภณประชานุกูล) สพป.อุบลราชธานี เขต 4 
152.โรงเรียนคณะราษฎร์บาํรุงปทุมธานี  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี) 
153.โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) 
154.โรงเรียนยา่นตาขาวรัฐชนูปถมัภ ์ สพม. เขต 13 (ตรัง) 
155.โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สพม. เขต 19 (เลย) 
156.โรงเรียนธาตุนารายณ์วทิยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 
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157.โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธ์ุ) 
158.โรงเรียนบรบือวทิยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 
159.โรงเรียนจนัทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) 
160.โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 
161.โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ 
162.โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั   สพม. เขต 35 (ลาํปาง) 
163.โรงเรียนบึงสามพนัวทิยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 

ที�มา:  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  (2555: 45-48)  

 
สรุปได้ว่า โรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ซึ� งผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาใน

ระดบัมธัยมศึกษา โดยสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภทไดด้งันี3  1)โรงเรียน Sister School จาํนวน   
15 โรงเรียน 2) โรงเรียน Buffer School จาํนวน 10 โรงเรียน 3) โรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย 
จาํนวน 23 โรงเรียน 4) โรงเรียน ASEAN FOCUS School จาํนวน 7 โรงเรียน 5) โรงเรียนใน
โครงการพฒันาประเทศไทยศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) จาํนวน 14 โรงเรียน 
และ 6) โรงเรียน ASEAN Learning School จาํนวน 12 โรงเรียน ซึ� งในจาํนวนโรงเรียนทั3งหมดนั3น 
มีโรงเรียนประเภทโรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย เป็นโรงเรียนที�อยู่ในโครงการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ไดแ้ก่ Sister School จาํนวน 8 โรงเรียน Buffer School 
จาํนวน 1 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนในโครงการพฒันาประเทศไทยศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) จาํนวน 2 โรงเรียน ดงันั3น จึงมีโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียนที�
ทาํการศึกษารวมทั3งหมด 70 โรงเรียน 
 

2.  แนวคิดที�เกี�ยวข้องกบัการพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

2.1  แนวคิดเกี�ยวกบัการพฒันาหลกัสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 

หลกัสูตรมีความสําคญัยิ�งต่อการจดัการศึกษา เพราะหลกัสูตรเป็นตวักาํหนดทิศทางหรือ
แผนในการจดัการศึกษา เพื�อชี3 ให้เห็นวา่การจดัการศึกษาของประเทศที�จดัให้กบัผูเ้รียนนั3นเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดงันั3นหลกัสูตรที�ดีจึงตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสังคมและเหมาะสม
กบัผูเ้รียน ซึ� งทุกฝ่ายจะตอ้งร่วมมือกนัเพื�อใหมี้หลกัสูตรที�มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียน 
สังคม และประเทศชาติต่อไป 
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 ความหมายของหลกัสูตร 

กู๊ด (Good, 1973: 157) ให้ความหมายของหลกัสูตรไว ้3 ประการ คือ 1) หลกัสูตร คือ 
เนื3อหาที�จดัไวเ้ป็นระบบให้ผูเ้รียนได้ศึกษา 2) หลกัสูตร คือ เคา้โครงทั�วไปของเนื3อหาหรือสิ�ง
เฉพาะที�จะต้องสอนโดยโรงเ รียนเป็นผู ้จ ัดให้กับเ ด็ก เพื�อให้ มีความรู้จนจบชั3 นหรือรับ
ประกาศนียบตัร 3) หลกัสูตร คือ กลุ่มวิชาการและการจดัประสบการณ์ที�กาํหนดไว ้ซึ� งไดเ้ล่าเรียน
ภายใตค้าํแนะนาํของโรงเรียนและสถานศึกษา 

ทาบา (Taba, 1978: 12) กล่าวว่า หลกัสูตร คือ มวลประสบการณ์ต่าง ๆ ที�โรงเรียนและ
ครูผูส้อนจดัขึ3น เพื�อใหน้กัเรียนมีการเปลี�ยนแปลงตามลกัษณะที�เป็นจุดมุ่งหมาย 

โอลิวา (Oliva, 1982: 10) กล่าวว่า หลกัสูตร หมายถึง แผนหรือโปรแกรมสําหรับ
ประสบการณ์ทั3งหลายที�ผูเ้รียนจะตอ้งประสบภายใตก้ารอาํนวยการของโรงเรียน 
 ธาํรง  บวัศรี (2532: 6) ไดใ้ห้ความหมายของหลกัสูตรไวว้า่ หลกัสูตรหมายถึง แผนที�ได้
ออกแบบจดัทาํขึ3นเพื�อแสดงถึงจุดหมาย การจดัเนื3อหา กิจกรรม และมวลประสบการณ์ในแต่ละ
โปรแกรมการศึกษา เพื�อใหผู้เ้รียนมีพฒันาการในดา้นต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายที�ไดก้าํหนดไว ้
 กาญจนา  คุณารักษ์ (2553: 14) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ หลกัสูตรหมายถึง แผน โครงการ 
หรือมวลประสบการณ์ที�ออกแบบและจดัทาํขึ3นเพื�อกาํหนดจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง กิจกรรมและ
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะ เกิดความคิดและเรียนรู้เจตคติที�จาํเป็นต่อ
การดาํรงชีวติ 
 สรุปไดว้า่ หลกัสูตร หมายถึง แผนหรือมวลประสบการณ์ทั3งหลายที�ออกแบบและจดัทาํขึ3น
เพื�อกาํหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ มีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม 
เจตคติตามจุดมุ่งหมายที�ไดก้าํหนดไว ้ภายใตก้ารแนะนาํของโรงเรียน 
 องค์ประกอบของหลกัสูตร 

ทาบา (Taba, 1962: 422) กล่าวว่า หลกัสูตรทุกรูปแบบนั3น ควรประกอบดว้ยจุดประสงค์
ทั�วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะเนื3อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 
 ธาํรง  บวัศรี (2532: 7-8) ไดก้ล่าวถึง องค์ประกอบของหลกัสูตรวา่ ควรประกอบดว้ยสิ�ง
ต่างๆ ดงันี3  
 1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 2. จุดประสงคข์องการเรียนการสอน 
 3. เนื3อหาสาระและประสบการณ์ 
 4. ยทุธศาสตร์การสอนการเรียน 
 5. วสัดุอุปกรณ์และสื�อการเรียนการสอน 
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 6. การประเมินผล 
 กาญจนา  คุณารักษ ์(2553: 15) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของหลกัสูตรไว ้6 ประการดงันี3  
 1. ความมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 2. เนื3อหาวชิาและประสบการณ์ 
 3. วธีิการสอนและการจดัดาํเนินการ 
 4. วสัดุอุปกรณ์การสอน 
 5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 6. การประเมินผล 
 สําลี  ทองธิว (2555: 99) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะมี
องคป์ระกอบหลกัๆ ดงันี3  
 1. ปณิธานหรือหลกัการของหลกัสูตรที�เป็นตวับ่งชี3  หรือสะทอ้นให้เห็นถึงกรอบแนวคิด 
ปรัชญาที�ผูพ้ฒันาหลกัสูตรยดึถือเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร 
 2. เป้าหมายของหลกัสูตรซึ�งเป็นภาพกวา้งๆที�หลกัสูตรคาดวา่จะเกิดขึ3นหลงัจากที�ผูเ้รียนที�
เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลกัสูตร (กลุ่มเป้าหมายในที�นี3 ให้ระบุคุณสมบติัพื3นฐานของผูเ้รียน และ
จาํนวนผูเ้รียน) ไดผ้า่นหลกัสูตรไปแลว้ หรืออาจจะตีความอีกนยัหนึ�งไดว้า่เป็นการระบุถึงภาพรวม
ของคุณลกัษณะที�จะเกิดขึ3นกบัผูเ้รียน และผลกระทบที�จะเกิดกบัสังคมส่วนรวม 
 3. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรซึ� งเป็นคุณลกัษณะเฉพาะที�ตอ้งเกิดกบัผูเ้รียน เป็นเรื�องของ
ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมเฉพาะ เป็นตน้ 
 4. ความรู้ และมวลประสบการณ์ทั3งหลายทั3งปวงที�จดัขึ3นอยา่งเป็นระบบ มีโครงสร้างเวลา
เรียนที�สอดคลอ้งกนัและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์เฉพาะ และกบัเป้าหมายของหลกัสูตร ทั3งยงั
รวมไปถึงการจดัการเรียนรู้ที�ไปในทิศทางเดียวกันกับหลักการและกรอบแนวคิดที�ระบุไวใ้น
หลกัสูตร 
 5. เกณฑใ์นการประเมินผลผูเ้รียน วธีิการวดัและประเมินผูเ้รียน ตลอดจนเครื�องมือที�ใชใ้น
การวดัและประเมินผลผูเ้รียนของหลกัสูตร 
 จากที�กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ หลกัสูตร ควรมีองคป์ระกอบดงันี3  คือ 1) จุดมุ่งหมายและ 
จุดประสงคข์องหลกัสูตร  2) เนื3อหาสาระและประสบการณ์ 3) วิธีการจดัการเรียนการสอน และ    
4) การประเมินผล 

รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เน้นอาเซียน 

 รูปแบบหลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียนและแนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�
เนน้อาเซียนต่อไปนี3มาจากการศึกษา รวบรวม วเิคราะห์ และสังเคราะห์รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร
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สถานศึกษาที�เน้นอาเซียนของโรงเรียน Sister School และ Buffer School จาํนวน 54 โรง             
ในโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีรายละเอียดดงันี3  (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 25) ซึ� ง
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เน้นอาเซียนของโรงเรียน Sister School และ Buffer 
School สรุปได ้5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
 1. บูรณาการสาระอาเซียนในรายวชิาพื3นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  
 2. บูรณาการสาระอาเซียนในรายวชิาพื3นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. จดัทาํเป็นรายวิชาเพิ�มเติมสาระอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 
 4. บูรณาการสาระอาเซียนในรายวิชาพื3นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนที�เนน้อาเซียน 
 5. บูรณาการสาระอาเซียนในรายวิชาพื3นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จดัทาํเป็นรายวิชา
เพิ�มเติมสาระอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนที�เนน้อาเซียน 
 แนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เน้นอาเซียน 

 การดาํเนินการเพื�อเตรียมคนเขา้สู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบผลสําเร็จนั3น สถานศึกษา
จาํเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียนและจดักิจกรรมการเรียนรู้เกี�ยวกบัประชาคม
อาเซียน เพื�อพฒันานักเรียนอย่างมีเป้าหมายและเป็นระบบ โดยมีแนวทางการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาที�เนน้อาเซียนและการจดัการเรียนรู้เกี�ยวกบัประชาคมอาเซียน ดงันี3  (สํานกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2555:    
19-20) 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยทั�วไปดําเนินการโดยคณะกรรมการหรือ
คณะทาํงาน มีขั3นตอนการดาํเนินการดงันี3  

1.1 แต่งตั3งคณะกรรมการ/คณะทาํงาน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ
ของสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน 

1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มีแหล่งขอ้มูลสําคญัมากมายที�เป็นประโยชน์ต่อ
การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา เช่น หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั3นพื3นฐาน พุทธศกัราช 2551 
กรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถิ�น ขอ้มูลจากการวเิคราะห์สภาพ ปัญหา จุดเนน้ ความตอ้งการของชุมชน
และของสถานศึกษาแต่ละแห่งตลอดจนความตอ้งการของผูเ้รียน 
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1.3 จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา พิจารณาจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา ซึ� งมีองคป์ระกอบ
ที�สําคัญ ได้แก่ วิสัยทศัน์ สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้าง
หลกัสูตรสถานศึกษา (เวลาเรียน รายวิชาพื3นฐานและเพิ�มเติม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) คาํอธิบาย
รายวิชา แนวการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและเกณฑ์การจบการศึกษา พร้อมนี3 สถานศึกษาจะตอ้ง
จดัทาํเอกสารระเบียบการวดัผลประเมินผลเพื�อใชค้วบคู่กบัหลกัสูตรสถานศึกษา 

1.4 ตรวจพิจารณาคุณภาพหลกัสูตร เมื�อจดัทาํร่างหลกัสูตรสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อย
แลว้ ก่อนจะเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ควรจะมีการพิจารณาคุณภาพ ความถูกตอ้ง เหมาะสม 
โดยสามารถทาํไดห้ลายวธีิ เช่น การใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบหรือรับฟังความคิดเห็นผูเ้กี�ยวขอ้ง เพื�อ
นาํขอ้มูลที�ไดม้าพิจารณาปรับปรุงใหส้มบูรณ์ยิ�งขึ3น 

1.5 คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ นําเสนอร่างเอกสาร
หลกัสูตรสถานศึกษาและระเบียบการวดัประเมินผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื�อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และปรับปรุงให้เหมาะสม ชดัเจนยิ�งขึ3น ก่อนการอนุมติัใช้หลกัสูตร แลว้จึงจดัทาํ
เป็นประกาศหรือคาํสั�ง เรื� อง ให้ใช้หลกัสูตรสถานศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและประธาน
กรรมการสถานศึกษาเป็นผูล้งนาม หรือผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูล้งนามเพียงผูเ้ดียว 

1.6 ใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ครูผูส้อนนาํหลกัสูตรสถานศึกษาไปกาํหนดโครงสร้าง
รายวชิาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามเป้าหมาย 

1.7 วิจยัและติดตามผลการใช้หลกัสูตร ดาํเนินการติดตามผลการใช้หลกัสูตรอย่าง
ต่อเนื�องเป็นระยะๆ เพื�อนาํผลการติดตามมาใช้เป็นขอ้มูลพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรให้มีคุณภาพ
และมีความเหมาะสมยิ�งขึ3น 

นอกจากนี3  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เน้นอาเซียน เพื�อให้สถานศึกษานาํไปใช้ใน
การจดัการเรียนรู้เกี�ยวกบัประชาคมอาเซียน ให้สถานศึกษาดาํเนินการ ดงันี3  (สํานกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2555:     
20-21) 

1. พิจารณานโยบายและยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ 
 1.1 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 5 ประการ (ปี พ.ศ.2553 – 2554) เพื�อขบัเคลื�อน

ความร่วมมือดา้นการศึกษาในอาเซียน ใหบ้รรลุตามเป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 ดงันี3  
 1.1.1 การเผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัอาเซียน เพื�อสร้างความตระหนกั 

และเตรียมความพร้อมของครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน 
 1.1.2 การพฒันาศกัยภาพของนักศึกษา นักเรียน และประชาชนให้มีทกัษะ เพื�อ

เตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาเพื�อนบา้น 
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 1.1.3 การพฒันามาตรฐานการศึกษา เพื�อส่งเสริมการหมุนเวียนของนกัศึกษาและ
ครูในอาเซียน และยอมรับในคุณสมบติัร่วมกนั ส่งเสริมการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาของภูมิภาค 

 1.1.4 การเตรียมความพร้อม เพื�อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน 
 1.1.5 การพฒันาเยาวชน เพื�อเป็นทรัพยากรในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 1.2 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ปี พ.ศ. 2555-2558) ยุทธศาสตร์ที�  1         

การปรับตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน / ประชาคมโลก 
 1.2.1 ส่งเสริมการพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจยัและ

พฒันา และการฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค 
 1.2.2 ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่าง

ประเทศ 
 1.2.3 แลกเปลี�ยนองค์ความรู้ระหว่างผูเ้รียน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง  

การศึกษา 
 1.2.4 กาํหนดมาตรการเชิงรับและรุกเพื�อรองรับการเปิดเสรีทางการคา้และบริการ

ดา้นการศึกษา 
 1.2.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป็นภาษาที�สองตั3งแต่ระดบัขั3นพื3นฐาน 

และการเรียนรู้ภาษาที�สาม 
 1.2.6 ส่งเสริมให้สถาบนัการศึกษาจดัหลกัสูตรนานาชาติ หรือหลกัสูตรสมทบ

ร่วมกบัสถาบนัต่างประเทศ 
2. พิจารณาจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน ปี พ.ศ. 2554 ใน     

ขอ้ที� 8 ซึ� งกาํหนดไวว้า่ นกัเรียน ครู และสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community)  

3. วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั3นพื3นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในส่วนที�เกี�ยวกบั
อาเซียน 

4. วิเคราะห์องค์ความรู้ ทกัษะ / กระบวนการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เกี�ยวกับ
อาเซียน 

5. จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียน โดยกาํหนด 
5.1 ส่วนนาํ (ความนาํ วสิัยทศัน์โรงเรียน สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค)์ 
5.2 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา (โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลกัสูตร 

ชั3นปี) 
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5.3 คาํอธิบายรายวชิา 
5.4 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
5.5 เกณฑก์ารจบการศึกษา 

6. จดัทาํรายวิชาพื3นฐานที�บูรณาการอาเซียน รายวิชาเพิ�มเติมที�เนน้อาเซียน และกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนที�เนน้อาเซียน 

7. จดัทาํหน่วยการเรียนที�ออกแบบดว้ยกระบวนการออกแบบยอ้นกลบั (Backward Design 
Process) และแผนการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที� 2 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียน 

นโยบาย 

การขับเคลื�อนสู่

อาเซียน 

หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั_นพื_นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

หลกัสูตรสถานศึกษา 
 

- ส่วนนาํ (ความนาํ วิสยัทศัน์โรงเรียน สมรรถนะ
สาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 
 

- โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา (โครงสร้างเวลา
เรียน โครงสร้างหลกัสูตรชั3นปี) 
 

- คาํอธิบายรายวิชา 
 

- กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 

- เกณฑก์ารจบการศึกษา 

อาเซียน 
องค์ความรู้ 

- ความรู้พื3นฐานเกี�ยวกบัอาเซียน 
- ขอ้มูลพื3นฐานเกี�ยวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
- วิถีชีวิต / พหุวฒันธรรม 
- ประชาคมอาเซียน กฎบตัรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน 
- ประเด็นสาํคญั เช่น พลเมือง สิทธิมนุษยชน 
ประชาธิปไตย ประวติัศาสตร์เชิงบวก สนัติศึกษา 
สิ�งแวดลอ้ม การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขภาพ 
การคา้เสรี ฯลฯ  
- สื�อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
ทักษะ/กระบวนการ 

- การใชภ้าษาองักฤษ ภาษาเพื�อนบา้น  
- การใช ้ICT 
- การคาํนวณ การให้เหตุผล 
- กระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค ์กระบวนการ
กลุ่ม แกปั้ญหา สืบเสาะ สื�อสาร สร้างความตระหนกั 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

- มีทกัษะชีวิต 
- กลา้แสดงออก 
- เอื3ออาทรและแบ่งปัน 
- เขา้ใจตนเองและผูอื้�น 
- ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
- Common Values 
- Gender Sensitivity 
  ฯลฯ 

รายวิชาพื3นฐาน
ที�บูรณาการ

อาเซียน 

รายวิชา
เพิ�มเติมที�

เนน้อาเซียน 

กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน
ที�เนน้อาเซียน 
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แผนภูมิที� 3 การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการออกแบบยอ้นกลบั 
ที�มา:  สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2555).  การพฒันาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน.  กรุงเทพฯ:      
โรงพิมพอ์กัษรไทย, หนา้ 21. 

 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2555: 25-40) ได้ทาํการสังเคราะห์วิธีการดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาที�เน้นอาเซียนของแต่ละโรงเรียน พบว่า ขั3นตอนในการดาํเนินการสามารถสรุปและ
แสดงไดด้งัแผนภูมิต่อไปนี3  
 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลบั 

กาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้: 

ตัวชี_วดั / ผลการเรียนรู้ 

กาํหนดการวดัและประเมินผล:  

ภาระงาน / ผลงาน 

การประเมินและเกณฑ์ 

วางแผนการจัดการเรียนรู้: 

กจิกรรมการเรียนรู้ 



 

 
แผนภูมิที� 4  แสดงขั3นตอนการดาํ

Sister School 
 
 จากแผนภูมิดงักล่าว แสด
School ดาํเนินการมี 4 ส่วน ไดแ้ก
 1. การจดัทาํคาํอธิบายรา
  การจดัทาํคาํอธิบายร
  1.1  วเิคราะห์สาระเก
  1.2 วิเคราะห์หลกัสู
หลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระก
สอดคลอ้งระหวา่งมาตรฐานการเร
  1.3 จดัทาํคาํอธิบายร
  1.4 จดัทาํโครงสร้าง

สดงขั3นตอนการดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เน้นอาเซียน
ister School และ Buffer School 

ผนภูมิดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ กิจกรรมหลกัที�โรงเรียน Sister Schoo
ส่วน ไดแ้ก่ 

ารจดัทาํคาํอธิบายรายวชิาพื3นฐานที�เนน้อาเซียน 
ารจดัทาํคาํอธิบายรายวชิาพื3นฐานที�เนน้อาเซียน มีขั3นตอนในการดาํเนิน

วเิคราะห์สาระเกี�ยวกบัอาเซียนที�นกัเรียนจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ 
วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั3นพื3นฐาน  พุทธศกัราช 

นศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในส่วนที�เกี�ยวกบัอาเซียน โดยการว
วา่งมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี3วดั และสาระการเรียนรู้แกนกลางกบัสาระ

จดัทาํคาํอธิบายรายวชิาพื3นฐาน 
จดัทาํโครงสร้างรายวชิา 

46 

 

ศึกษาที�เน้นอาเซียนของโรงเรียน 

Sister School และ Buffer 

ั3นตอนในการดาํเนินการ ดงันี3  

าน  พุทธศกัราช 2551 เพื�อจดัทาํ
บัอาเซียน โดยการวิเคราะห์ความ
รู้แกนกลางกบัสาระอาเซียน 
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 2. การจดัทาํคาํอธิบายรายวชิาเพิ�มเติมที�เนน้อาเซียน  
  การจดัทาํคาํอธิบายรายวิชาเพิ�มเติมที�เน้นอาเซียน สามารถจดัทาํได้ 2 ลักษณะ คือ 
จดัทาํเป็นรายวิชาเพิ�มเติมที�เน้นสาระอาเซียน และเน้นสาระภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีขั3นตอนในการดาํเนินการดงันี3  
  2.1 สาระอาเซียน โดยการนาํสาระเกี�ยวกบัเกี�ยวกบัอาเซียนทั3งหมดที�โรงเรียนวิเคราะห์ 
หรือสาระการเรียนรู้เกี�ยวกบัอาเซียนที�อยู่นอกเหนือจากกลุ่มวิชาพื3นฐาน มากาํหนดผลการเรียนรู้
และจดัทาํคาํอธิบายรายวิชา เช่น รายวิชาเพิ�มเติมอาเซียนศึกษา รายวิชาเพิ�มเติมประชาคมอาเซียน 
รายวชิาเพิ�มเติมอาเซียนศึกษา 1-รายวชิาอาเซียนศึกษา 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 
  2.2 สาระภาษาต่างประเทศ โดยจัดทาํเป็นรายวิชาเพิ�มเติมที�เหมาะกับบริบทของ
โรงเรียนทุกโรงเรียน โดยการจดัจ้างที�ปรึกษาที�เชี�ยวชาญเฉพาะสาขาที�เป็นผูด้าํเนินการจดัทาํ
หลกัสูตร ประกอบดว้ยภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน จาํนวน 6 ภาษา และภาษาองักฤษซึ� งเป็น
ภาษาที�ใชใ้นการทาํงานของอาเซียน โดยกาํหนดเป็นผลการเรียนรู้และจดัทาํคาํอธิบายรายวิชา เช่น 
รายวิชาเพิ�มเติม English for ASEAN Youth รายวิชาเพิ�มเติมภาษาองักฤษเพื�อการเป็นประชาคม
อาเซียน รายวิชาเพิ�มเติมภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารรายวิชาเพิ�มเติมภาษาพม่า 1-รายวิชาเพิ�มเติม
ภาษาพม่า 6 รายวิชาเพิ�มเติมภาษาเวียดนาม 1-รายวิชาเพิ�มเติมภาษาเวียดนาม 6 ฯลฯ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3. การจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�เน้นอาเซียนใน
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ซึ� งเป็นกิจกรรมที�นกัเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนดัและความสนใจ 
เช่น อาสาอาเซียน อาเซียนหรรษา สบายดีหลวงพระบาง ภาษาลาวน่าเรียนรู้ ภาษาเวียดนาม เรียนรู้
ภาษาพม่า ฯลฯ 
 4. การจัดทาํกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามบริบทของ
โรงเรียนตามโอกาสที�เหมาะสม เช่น เสียงตามสาย ป้ายนิเทศ มุมอาเซียน วนัอาเซียน สัปดาห์
อาเซียน การแสดงศิลปวฒันธรรมอาเซียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน (2554: ด-ต) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ใน     
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นอาเซียน มีจาํนวน 5 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 

1. กาํหนดมาตรฐานการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นประชาคมอาเซียน  
2. บูรณาการหลกัสูตรความเป็นประชาคมอาเซียนเขา้ไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
3. จดัทาํรายวชิาความเป็นประชาคมอาเซียน เป็นสาระเพิ�มเติมในหลกัสูตรสถานศึกษา  
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4. จดัทาํหลกัสูตรภาษาที�ใชใ้นประชาคมอาเซียนเป็นภาษาที�สาม  
5. กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เพื�อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 เฉลิมลาภ ทองอาจ (2555: 113-114) ไดก้ล่าวถึง คาํวา่ “หลกัสูตรอาเซียน” และ “หลกัสูตร
ของโรงเรียน” วา่แสดงให้เห็นมิติของการพฒันาหลกัสูตรเพื�อให้ตอบสนองต่อการจดัตั3งประชาคม
อาเซียนในสองรูปแบบ กล่าวคือ รูปแบบแรก เป็นหลกัสูตรอาเซียนศึกษาที�แยกออกมาเป็นเอกเทศ 
ซึ� งมีเนื3อหาเกี�ยวกบัอาเซียนโดยเฉพาะ และอีกรูปแบบหนึ� งคือ การบูรณาการขอ้มูลหรือความรู้
เกี�ยวกับประเด็นต่างๆ ของอาเซียน ทั3 งเรื� องราวทั3 งในด้านสังคม วฒันธรรมและสิ� งแวดล้อม
สอดแทรกลงในหลักสูตรรายวิชาต่างๆ ของสถานศึกษา ที�มีอยู่แล้วแต่เดิม การแบ่งมิติของ           
การพฒันาหลกัสูตรอาเซียนศึกษาในทั3งสองรูปแบบ ทั3งที�เป็นการพฒันาหลกัสูตรขึ3นมาใหม่ และ       
การพฒันาหลกัสูตรเดิมให้กลายเป็นหลกัสูตร บูรณาการ ก็ลว้นแต่เป็นความทา้ทายของนกัพฒันา
หลักสูตรรวมถึงบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง และคาํถามที�นักหลักสูตรและผูที้� เกี�ยวข้องกับ       
การดาํเนินการด้านหลกัสูตรและการสอนจะตอ้งพิจารณาต่อไปคือ การพฒันาหลกัสูตรอาเซียน
ศึกษา ควรใหค้วามสาํคญักบัการจดัการเรียนการสอน เพื�อพฒันาคุณลกัษณะ สมรรถนะและค่านิยม
ของผูเ้รียน ที�เหมาะแก่การดาํรงอยู่ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกดว้ยหรือไม่ เพราะใน
กรณีเช่นนี3  ยอ่มมีมิติของการพฒันาหลกัสูตรและการสอนที�แยกไดใ้นหลายกรณี ดงันี3  
 กรณีที� 1 การใชห้ลกัสูตรเดิมหรือรายวิชาเดิมตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั3นพื3นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 แต่ใช้ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที�มุ่งพฒันาคุณลกัษณะและสมรรถนะของ
ผูเ้รียนในศตวรรษที� 21 เช่น การเรียนการสอนแบบสืบสอบ การเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา       
การเรียนการสอนดว้ยการใชก้ารวิจยัเป็นฐาน การเรียนการสอนที�เน้นผลิตผล การเรียนการสอนที�
ใชก้รณีศึกษา เป็นตน้ (ใชห้ลกัสูตรเดิม สอนแบบใหม่: มุ่งพฒันาคุณลกัษณะและสมรรถนะ) 
 กรณีที� 2 การปรับปรุงหลกัสูตรเดิมหรือรายวิชาเดิมตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั3น
พื3นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยบูรณาการสาระความรู้เกี�ยวกับอาเซียนในรายวิชาต่างๆ โดยใช ้    
การเรียนการสอนแบบเดิม (ปรับปรุงหลกัสูตรเดิม สอนแบบเดิม: มุ่งพฒันาความรู้ความเขา้ใจ) 
 กรณีที� 3 การปรับปรุงหลกัสูตรเดิมหรือรายวิชาเดิมในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั3น
พื3นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยบูรณาการสาระความรู้เกี�ยวกับอาเซียนในรายวิชาต่างๆ แต่ใช้
ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที�มุ่งพฒันาคุณลกัษณะและสมรรถนะของผูเ้รียนในศตวรรษที� 21 
ดงัที�กล่าวในกรณีที� 1 (ปรับปรุงหลกัสูตรเดิม สอนแบบใหม่: มุ่งพฒันาความรู้ความเขา้ใจ และ      
มุ่งพฒันาคุณลกัษณะและสมรรถนะ) 
 กรณีที� 4 การพฒันาหลกัสูตรอาเซียนศึกษาขึ3นใหม่ โดยใช้การเรียนการสอนแบบเดิม 
(สร้างหลกัสูตรใหม่ สอนแบบเดิม: มุ่งพฒันาความรู้ความเขา้ใจอาเซียนทั3งในมุมกวา้งและลึก) 
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 กรณีที� 5 การพฒันาหลกัสูตรอาเซียนศึกษาขึ3นใหม่และใชยุ้ทธศาสตร์การเรียนการสอน ที�
มุ่งพฒันาคุณลักษณะและสมรรถนะของผูเ้รียนในศตวรรษที� 21 ดงัที�กล่าวในกรณีที� 1 (สร้าง
หลกัสูตรใหม่ สอนแบบใหม่: มุ่งพฒันาความรู้ความเขา้ใจทั3งในมุมกวา้งและลึก และมุ่งพฒันา
คุณลกัษณะและสมรรถนะ) 
 มิติของการพฒันาหลกัสูตรอาเซียนศึกษาดงัที�กล่าวมาขา้งตน้และศกัยภาพของผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรลกัษณะต่างๆ แสดงในตาราง ดงันี3  
 
ตารางที� 1 แสดงมิติของการพฒันาหลักสูตรอาเซียนศึกษาในระดับการศึกษาขั3นพื3นฐานและ

ศกัยภาพของผูเ้รียนตามหลกัสูตร 

การสอน 
หลกัสูตร 

1. หลกัสูตรเดิม 
(รายวชิาเดิมตามหลกัสูตร) 

2. หลกัสูตรเดิมที�ปรับปรุง 
(บูรณาการเพิ�มเติม) 

3. หลกัสูตรใหม่ 
(รายวชิาใหม่) 

1. ยทุธศาสตร์การ
สอนแบบปกติ 

1. ไม่รู้อาเซียน 
ไม่มีสมรรถะ 

2. รู้รอบอาเซียน 
ไม่มีสมรรถะ 
(กรณีที� 2) 

3. รู้ลึกอาเซียน 
ไม่มีสมรรถะ 
(กรณีที� 4) 

2. ยทุธศาสตร์การ
สอนในศตวรรษที� 
21 

4. ไม่รู้อาเซียน 
มีสมรรถนะ 
(กรณีที� 1) 

5. รู้รอบอาเซียน 
มีสมรรถนะ 
(กรณีที� 3) 

6. รู้ลึกอาเซียน 
มีสมรรถนะ 
(กรณีที� 5) 

 
 จากตารางข้างต้น อธิบายได้ว่า กรณีที�โรงเรียนหรือสถานศึกษามิได้พฒันาหลักสูตร
อาเซียนขึ3นใหม่ ก็ยงัสามารถใชห้ลกัสูตรเดิม ซึ� งประกอบดว้ยรายวิชาต่างๆ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ในการที�จะพฒันาสมรรถนะสําหรับผูเ้รียนในศตวรรษที� 21 อนัเป็นทั3ง
สมรรถนะของพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกได้ แต่การใช้หลกัสูตรเดิมที�เปลี�ยนยุทธศาสตร์    
การสอนจะมีจุดอ่อนที�สําคญัคือ ผูเ้รียนจะไม่มีองคค์วามรู้เกี�ยวกบับริบทของอาเซียนและประเทศ
สมาชิก ดว้ยเหตุนี3  หลกัสูตรที�น่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ หลกัสูตรที�สร้างขึ3นใหม่ ที�จะบรรจุ
ความรู้เกี�ยวกบัอาเซียนอยา่งชดัเจน แลว้สอนดว้ยยุทธศาสตร์การสอนในศตวรรษที� 21 ซึ� งจะทาํให้
ผูเ้ รียนมีความรู้ในเชิงลึกเกี�ยวกับประชาคมอาเซียนและบริบทของประเทศสมาชิก และใน
ขณะเดียวกนั ผูเ้รียนก็จะไดรั้บการเสริมสร้างสมรรถนะ ความสามารถหรือทกัษะที�สําคญัสําหรับ
ศตวรรษที� 21 อีกด้วย ตามที�กล่าวมานี3  หลักสูตรอาเซียนศึกษาที�แท้จริงสําหรับโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา จึงน่าจะเป็นมิติหลกัสูตรในกรณีที� 3 และ 5 แต่เท่าที�ไดมี้การดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร
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อาเซียนศึกษาในขณะนี3พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นมิติหลกัสูตรในกรณีที� 2 และ 4 คือเป็นหลกัสูตรที�มุ่งให้
รายละเอียดดา้นความรู้เกี�ยวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ� งก็ทาํให้หลกัสูตรดงักล่าว มีลกัษณะไม่
ต่างไปจากหลกัสูตรของรายวิชาประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ที�มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ลึกเกี�ยวกบัอาเซียน แต่มิไดพ้ฒันาสมรรถนะ
สาํคญัสาํหรับผูเ้รียนในศตวรรษที� 21 อนัเป็นสมรรถนะสําคญัสําหรับพลเมืองอาเซียน ส่วนในเรื�อง
โครงสร้างของหลกัสูตรนั3น หลกัสูตรอาเซียนศึกษาที�ควรจะเกิดขึ3น โดยเฉพาะหลกัสูตรในกรณีที� 3 
และ 5 ควรเป็นหลกัสูตรที�ประกอบด้วยรายวิชาพื3นฐาน ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับความรู้เกี�ยวกับ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เช่น อินโดนีเซียศึกษา สิงคโปร์ศึกษา เป็นตน้ และรายวิชาเพิ�มเติม
ในส่วนของภาษาและวฒันธรรมอาเซียน เช่น วิชาภาษาพม่า ภาษามาเลย์ ภาษาเขมร เป็นต้น 
นอกจากนี3  อาจมีรายวิชาที�พฒันาขึ3นใหม่ เพื�อเพิ�มสมรรถนะในระดบัสูงของผูเ้รียน ในการเรียนรู้ที�
จะอยู่กบัผูอื้�นอย่างเขา้ใจ เช่น รายวิชาประเด็นปัจจุบนัเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ในภูมิภาค รายวิชา   
การจดัการและการพฒันาที�ย ั�งยืน รายวิชาการเจรจาต่อรองและการลดกรณีพิพาท เป็นต้น ซึ� ง
รายวิชาต่างๆ ดงัที�กล่าวมา ควรกาํหนดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีลกัษณะเป็นหัวเรื�อง (theme)    
ที�น่าสนใจ แลว้ บูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ เขา้ไปในลกัษณะสหสาขาวิชา (interdisciplinary 
fields) ทั3งนี3 ในการเรียนในรายวิชาต่างๆ จาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งใชยุ้ทธศาสตร์การสอนในศตวรรษ
ที�  21 ซึ� ง เน้นการส่งเสริมสมรรถนะของผู ้เ รียนดังที�ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี3 ด้วย จึงจะเกิด
ประสิทธิภาพ 

สําลี  ทองธิว (2555: 101-103) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันาหลกัสูตรเพื�อการรู้อาเซียน 
ซึ� งมีดว้ยกนั 5 ขั3นตอน ไดแ้ก่ 

1. ขั3นการศึกษาบริบทสังคม เพื�อศึกษาวิถีชีวิตของคนในสังคมหนึ� งๆ (ว ัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ) ศึกษาความตอ้งการจาํเป็นเฉพาะที�หลกัสูตรที�กาํลงัจะพฒันาขึ3นจะตอ้งทาํ
ให้ตอบสนองต่อความคาดหวงัของสังคมตอ้งทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจวิถีการดาํเนินชีวิตที�เป็นปัจจุบนั 
และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพอยู่ในบริบทสังคมนั3นๆ ได้ โดยศึกษาทาํความเข้าใจเชิงลึก
เกี�ยวกบัวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศสมาชิกและความสัมพนัธ์ของประชาชนในกลุ่มอาเซียน
ในมิติต่างๆ (วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ) ศึกษาความต้องการจําเป็นในมิติความรู้ 
สมรรถนะที�ประชาชนในอาเซียนจะต้องมีเพื�อทาํงานร่วมกันทาํให้บรรลุเป้าหมายที�ระบุไวใ้น
ปฏิญญาอาเซียนและสนธิสัญญาที�เกี�ยวขอ้ง 

2. ขั3นการกาํหนดกรอบแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตร ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะกาํหนดกรอบ
แนวคิดไดก้็ต่อเมื�อเขา้ใจบริบทสังคมจากการศึกษามิติต่างๆ ของสังคมอย่างรอบดา้น เขา้ถึงจุดยืน
และเป้าหมายชีวิตของคนในสังคมได้แล้ว ในกรณีหลกัสูตรอาเซียนนี3 ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้ง
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ศึกษาทาํความเขา้ใจอยา่งรอบดา้นในทุกมิติของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน เป้าหมายการรวมกลุ่ม 
ศกัยภาพและปัญหาที�กาํลงัเกิดขึ3นในแต่ละประเทศในอนัที�จะทาํหรือไม่ทาํให้เป้าหมายที�เขียนไว้
เป็นปฏิญญาร่วมกนับรรลุเป้าหมายไดห้รือไม่อยา่งไร ซึ� งถา้ผูพ้ฒันาหลกัสูตรยงัไม่ไดศึ้กษาวิจยั มี
หลกัฐานเชิงประจกัษที์�รอบดา้นและรัดกุมพอ คงทาํใหก้ระบวนการพฒันาหลกัสูตรในขั3นนี3ผา่นได้
ยาก (กฎหมายว่าดว้ยการยกร่างหลกัสูตรของหลายประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ผูที้�จะพฒันา
หลกัสูตรสาระหลกัๆที�เป็นหวัใจของการศึกษาได ้จะตอ้งมีองคค์ณะที�ประกอบดว้ยผูเ้ชี�ยวชาญที�มี
ผลงานเป็นที�ยอมรับของคนในสาขานั3 นๆ อย่างกวา้งขวางอย่างน้อย สองถึงสามคนร่วมกับ           
นกัการศึกษา และนกัหลกัสูตร) กรอบแนวคิดนี3 หรือทิศทางที�กาํหนดไวนี้3 เองจะถูกนาํมาใช้เป็น
จุดเริ�มตน้ของความต่อเนื�องเชื�อมโยงในภาพรวมขององค์ประกอบทั3งหมดของหลกัสูตร กาํหนด  
ทิศทางการพฒันาหลกัสูตรทั3งหมดไม่วา่จะเป็นเป้าหมาย วตัถุประสงค ์โดยเฉพาะเรื�องความลุ่มลึก
ของเนื3อหาสาระและมวลประสบการณ์ทั3งหลายทั3งปวง กรอบโครงสร้างเวลาเรียน จุดหมาย
ปลายทางที�เกิดจากการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ ไปจนถึงวิธีการวดัและประเมินผล และความ
สอดคลอ้งในภาพรวมระหวา่งสิ�งที�จดัไวใ้นหลกัสูตรกบัเป้าหมายและปณิธานที�ตั3งไวใ้นหลกัสูตร 
ในขั3นนี3 คือขั3นการวางแผน สร้างกรอบหรือแผนที�การดาํเนินงานนั�นเอง โดยวเิคราะห์บริบทสังคมที�
ศึกษาวิจัยมา ประมวลสรุปจากผลวิจัยเพื�อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการพฒันาหลักสูตร      
(พนัธสัญญาระหว่างหลักสูตรกับการรู้อาเซียนของผูเ้รียน) ออกแบบโครงร่างหลักสูตร โดย
ผูเ้ชี�ยวชาญด้านอาเซียนศึกษา นักสังคมวิทยา นักหลักสูตร นักการศึกษา ครูและผูเ้กี�ยวข้อง          
นกัเศรษฐศาสตร์ การต่างประเทศ เป็นอาทิ 

3. ขั3นการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะของหลกัสูตร การคดัสรรเนื3อหาสาระ ประสบการณ์ 
และการลาํดบัจดักระทาํเนื3อหาสาระในรูปแบบหรือลกัษณะที�สอดคล้องกบักรอบแนวคิดและ
สนองตอบต่อวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร โดยจดัทาํวตัถุประสงค์เฉพาะของหลกัสูตรเพื�อการรู้
อาเซียน โดยประมวลจากการอภิปรายของคณะทาํงานฯ แบ่งวตัถุประสงคต์ามระดบัการรู้อาเซียน
โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบัวุฒิภาวะ และความสนใจของผูเ้รียน (ตวัอย่าง มีความรู้และสามารถ
สะทอ้นความคิดในประเด็นความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้ง ความเชื�อมโยงระหว่างระบบสังคม เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม การเมืองของประเทศตนเองและประเทศอื�นๆ กบัเป้าหมายของการรวมกลุ่มอาเซียนได ้
มีความสามารถระบุไดว้า่ตนเองมีความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกบัอาเซียนในมิติใดบา้ง รายละเอียดในมิติ
เหล่านั3นคืออะไรผูเ้รียนระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนใน
มิติ ได้ระบุศักยภาพและจุดอ่อนของประเทศไทยและตนเองในประเด็นว่าด้วยการสร้าง            
ความเขม้แข็งให้กบัเป้าหมายตามปฏิญญาอาเซียนได้ ระบุศกัยภาพและจุดอ่อนของประเทศใน
ประเด็นว่าดว้ยการสร้างความเขม้แข็งให้กบัเป้าหมายตามปฏิญญาอาเซียนได ้อธิบายแนวทางใน
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การหาแนวร่วมเพื�อแก้ปัญหาการขาดศกัยภาพในเรื� องของประเทศไทยและหรือประเทศกลุ่ม
อาเซียน ลงมือนาํแนวทางที�ออกแบบวางแผนไวไ้ปใช้ ภายใตก้ารควบคุมดูแลของผูเ้ชี�ยวชาญใน
ด้านและประเมินผลกระทบของการกระทาํนั3นได้ ฯลฯ ศึกษาค้นควา้ ทาํงานด้านอาเซียนอย่าง
ต่อเนื�องเพื�อสร้างสรรคค์วามมั�งคั�ง มั�นคง ปลอดภยัใหก้บัประชาคมในภูมิภาค) 

4. ขั3นการคดัสรรวิธีการเรียนรู้ที�สนองตอบต่อวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และสอดคลอ้ง
กบัแบบการเรียนของผูเ้รียนและบริบทวฒันธรรมการเรียนรู้ของสังคมขณะนั3น โดยประมวลขอ้มูล
ปัจจุบนัที� เกี�ยวข้องกับการนําผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายตามที�กาํหนดไวใ้นวตัถุประสงค์ รวบรวม 
แหล่งขอ้มูลที�หลากหลายสําหรับนาํเสนอให้ผูเ้รียนศึกษาเยี�ยมชม เปรียบเทียบขอ้มูล สร้างหรือ
เลือกใช้วิธีการดาํเนินการเรียนการสอนที�ทาํให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค ์(ในกรณีเช่นนี3 หลกัสูตร
อาเซียนเพื�อการรู้อาเซียน จะตอ้งเป็นหลักสูตรหลกั จดัให้ผูเ้รียนเรียนไปพร้อมๆ กบัหลกัสูตร
สถานศึกษาขั3นพื3นฐาน ไม่สามารถจดัแทรกลงในรายวิชาใดวิชาหนึ� ง หรือจดัเป็นวิชาเสริมใน
หลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษาได)้ 

5. ขั3นการกาํหนดเกณฑ์การประเมินผลผูเ้รียนที�สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
สอดคล้องกับหลักการและสนองตอบความต้องการจาํเป็นของบริบทสังคมนั3น ระบุวิธีการวดั 
(เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บขอ้มูล แหล่งขอ้มูล ประเภทขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า)     
การประเมินผลขอ้มูล และการสรุปผลการประเมินเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
หลกัสูตร โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลที�สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้สร้างเครื�องมือ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และประมวลผลความต่อเนื�องของพฤติกรรม ติดตามพฤติกรรมที�
เปลี�ยนแปลงของผูเ้รียน ศึกษาผลกระทบของการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรที�มีต่อประเทศ
ไทย และต่อประชาคมอาเซียนจากการสัมภาษณ์ หลกัฐานเชิงประจกัษ ์ฯลฯ 
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ตารางที� 2 การสังเคราะห์แนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียน 

แนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เน้นอาเซียน 
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แต่งตั3งคณะกรรมการ/คณะทาํงาน � - - - - - 
วิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ � - - - � - 
จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา � - - - - - 
ตรวจพิจารณาคุณภาพหลกัสูตร � - - - - - 
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ � - - - - - 
ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา � - - - - - 
วิจยัและติดตามผลการใชห้ลกัสูตร � - - � - - 
จดัทาํคาํอธิบายรายวิชาพื3นฐานที�เนน้อาเซียน - � � � - � 
จดัทาํคาํอธิบายรายวิชาเพิ�มเติมที�เนน้อาเซียน - � � � � � 
จดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - � � � - � 
จดัทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตร - � � � � � 
กาํหนดมาตรฐานการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเป็น
ประชาคมอาเซียน 

- - � - - - 

บูรณาการหลกัสูตรความเป็นประชาคมอาเซียนเขา้ไป
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

- - � � - - 

จดัทาํหลกัสูตรภาษาที�ใชใ้นประชาคมอาเซียนเป็นภาษา
ที�สาม 

- - � - - - 
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ตารางที� 2 การสังเคราะห์แนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียน (ต่อ) 

แนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เน้นอาเซียน 

แนวคิดและงานวจิยั 
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พิจารณานโยบายและยทุธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

� - - - - - 

พิจารณาจุดเนน้ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั3นพื3นฐาน 

� - - - - - 

วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั3นพื3นฐาน 2551 
ในส่วนที�เกี�ยวกบัอาเซียน 

� - - - - - 

วิเคราะห์องคค์วามรู้ ทกัษะ / กระบวนการ และกาํหนด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เกี�ยวกบัอาเซียน 

� - � - - - 

จดัทาํหน่วยการเรียนที�ออกแบบดว้ยกระบวนการ
ออกแบบยอ้นกลบัและแผนการจดัการเรียนรู้ 

� - - - - - 

การศึกษาบริบทสงัคม - - - - � - 
การกาํหนดกรอบแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตร - - - - � - 
การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะของหลกัสูตร - - - - � - 
การคดัสรรวิธีการเรียนรู้ที�สนองตอบต่อวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร 

- - - - � - 

การกาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลผูเ้รียนที�สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

- - - - � - 
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จากการศึกษาไดท้าํการสังเคราะห์แนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียนสู่
กระบวนการนาํไปใชใ้นสถานศึกษา ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเคราะห์และศึกษาขอ้มูลของสถานศึกษาได้
ขอ้มูลวา่ สถานศึกษาโดยส่วนใหญ่มกัจะใชห้ลกัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียนของ 
กระทรวงศึกษาธิการไปใช้ในสถานศึกษา ดังนั3 นผู ้วิจ ัยจึงได้สังเคราะห์ความสอดคล้องใน           
การศึกษาวิจยั จึงได้ยึดแนวของสํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั3นพื3นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2555: 25-40) ซึ� งมีขั3นตอนในการดาํเนินการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียน ดงัต่อไปนี3  
 1. รายวิชาพื_นฐานที�บูรณาการอาเซียน  คือ การวิเคราะห์สาระเกี�ยวกบัอาเซียนที�นกัเรียน
จาํเป็นตอ้งเรียนรู้  วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั3นพื3นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื�อจดัทาํ
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในส่วนที�เกี�ยวกับอาเซียน โดยการวิเคราะห์     
ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี3 วดั และสาระการเรียนรู้แกนกลางกับสาระ
อาเซียน จดัทาํคาํอธิบายรายวชิาพื3นฐานและจดัทาํโครงสร้างรายวชิา 
 2. รายวิชาเพิ�มเติมที�เน้นอาเซียน สามารถจดัทาํได้ 2 ลกัษณะ คือ 1)จดัทาํเป็นรายวิชา
เพิ�มเติมที�เนน้สาระอาเซียน โดยการนาํสาระเกี�ยวกบัอาเซียนทั3งหมดที�โรงเรียนวิเคราะห์ หรือสาระ
การเรียนรู้เกี�ยวกบัอาเซียนที�อยู่นอกเหนือจากกลุ่มวิชาพื3นฐาน มากาํหนดผลการเรียนรู้และจดัทาํ
คาํอธิบายรายวิชา เช่น รายวิชาเพิ�มเติมอาเซียนศึกษา รายวิชาเพิ�มเติมประชาคมอาเซียน ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และ 2) เน้นสาระภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 
ภาษาองักฤษ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการจดัทาํเป็นรายวิชาเพิ�มเติมที�เหมาะกบับริบท
ของโรงเรียนทุกโรงเรียน โดยการจดัจา้งที�ปรึกษาที�เชี�ยวชาญเฉพาะสาขาที�เป็นผูด้าํเนินการจดัทาํ
หลกัสูตร ประกอบดว้ยภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน จาํนวน 6 ภาษา และภาษาองักฤษซึ� งเป็น
ภาษาที�ใชใ้นการทาํงานของอาเซียน โดยกาํหนดเป็นผลการเรียนรู้และจดัทาํคาํอธิบายรายวิชา เช่น 
รายวิชาเพิ�มเติมภาษาองักฤษเพื�อการเป็นประชาคมอาเซียน รายวิชาเพิ�มเติมภาษาพม่า 1-6 ฯลฯ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที�เน้นอาเซียน คือ มีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�เนน้อาเซียน
ในกิจกรรมชุมนุม/ชมรม ซึ� งเป็นกิจกรรมที�นกัเรียนสามารถเลือกไดต้ามความถนดัและความสนใจ 
เช่น อาสาอาเซียน อาเซียนหรรษา สบายดีหลวงพระบาง ภาษาลาวน่าเรียนรู้ ภาษาเวียดนาม เรียนรู้
ภาษาพม่า ฯลฯ 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที�เน้นอาเซียน คือ มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามบริบท
ของโรงเรียนตามโอกาสที�เหมาะสม เช่น เสียงตามสาย ป้ายนิเทศ มุมอาเซียน วนัอาเซียน สัปดาห์
อาเซียน การแสดงศิลปวฒันธรรมอาเซียน ฯลฯ 
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2.2 แนวคิดเกี�ยวกบัการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

 การเรียนรู้ที�แทจ้ริงเป็นการเรียนรู้ที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ3นภายในตน เมื�อโลก
ภายในเปลี�ยน โลกภายนอกก็จะเปลี�ยนไปตามกนั ปัญญาปฏิบติั วิธีการสอนไม่ตายตวั หากแต่    
ไหลเลื�อนเคลื�อนที�  เปลี�ยนแปลงเชื�อมโยงตลอดเวลา โดยการปรับให้เหมาะกับผูเ้รียน เป็น
กระบวนการเรียนรู้เน้นให้ผูเ้รียนรู้วิธีการเรียน เน้นกระบวนการคิดที�เป็นระบบ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณการเปลี�ยนแปลงความรู้สึกใคร่ครวญดา้นในสู่การเปลี�ยนแปลงดา้นนอก ผูเ้รียนตอ้งมี
โอกาสคิดใคร่ครวญ ทาํกิจกรรมทบทวน พิสูจน์ผลและนาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงพึ�งตนเองได้
สร้างสรรคเ์พื�อส่วนรวม แนวคิดสําคญัของการจดัการเรียนรู้ มีดงันี3  (วิชยั วงษใ์หญ่ และมารุต พฒั
ผล, 2555: 93-94)   

1. การจดัการศึกษาและกิจกรรมที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
2. ความรู้จะตอ้งมาจากการปฏิบติัจริง  ส่วนทฤษฎีหลกัการเป็นสิ�งเสริม 
3. การเรียนรู้เริ�มตน้ที�ตวัผูเ้รียน จากสภาพจริง 
4. ความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้ขึ3นอยูก่บัความสามารถของผูเ้รียนและเวลาที�เหมาะสม 
5. การเรียนรู้คือเวลาที�ผูเ้รียนตอ้งการสิ�งนั3น 
6. การเรียนรู้ตอ้งมีจุดหมาย  มีระบบการดาํเนินงานที�ชดัเจน 
7. ความสุขที�เกิดขึ3นในขณะทาํกิจกรรม ดว้ยบรรยากาศเป็นกนัเองสร้างสรรคส์ังคมแห่ง

การเรียนรู้  สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนมีการแลกเปลี�ยนการเรียนรู้  กระตุน้ให้ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมและ
คน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 

ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 25) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการสําคญัใน     
การนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั 
 พชัรี ศรีสังข ์(2551: 20) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้ คือ กระบวนการจดัการใชท้รัพยากรที�
เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนรู้มาจดัเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ หรือไดฝึ้กหดั 
หรือได้กระทําโดยได้รับการเสริมแรงอย่างมีประสิทธิภาพสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื�องและ
ประสานงานกนั เพื�อให้เกิดประสิทธิผลมีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ3นอยา่งค่อนขา้งถาวรกบั
ผูเ้รียน ตามขีดความสามารถที�มีไดบ้รรลุจุดประสงคที์�ตั3งไว ้
 กาญจนา   คุณารักษ ์(2553: 29-38) กล่าววา่ การจดัการเรียนสอนหรือการจดัการเรียนรู้
หมายถึง วิธีการ ลกัษณะหรือการกระทาํขณะที�สอน เป็นการนาํแผน (plan) ออกสู่การปฏิบติัจริง 
การเรียนการสอนที�ปราศจากแผนปราศจากผูเ้รียนเป็นการเรียนการสอนที�เปล่าประโยชน์ 
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 วชิยั วงษใ์หญ่ และมารุต พฒัผล (2555: 94) กล่าววา่การจดัการเรียนรู้หมายถึงการออกแบบ 
แผนการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ซึ� งสามารถบูรณาการได้ตั3 งแต่ 2 กลุ่มสาระ         
การเรียนรู้หรือมากกวา่ 
 สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้ คือ กระบวนการสําคญัในการนาํหลกัสูตรหรือแผนออกสู่   
การปฏิบติัจริง โดยออกแบบแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้แบบ    
บูรณาการเพื�อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคที์�ตั3งไว ้

แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

การบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายในการพฒันาเด็กไทยให้มี
ศกัยภาพและคุณลกัษณะที�จะดาํรงชีวิตในประชาคมอาเซียนไดอ้ย่างมีความสุข หน่วยงานดา้น
การศึกษาทุกระดบั ตลอดจนทุกภาคส่วนในสังคมจะตอ้งร่วมมือกนั (สํานกัวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 13-29) 

1. แนวทางการบริหารจดัการของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน มีหน้าที�ส่งเสริม สนับสนุน กาํกบั 

ติดตาม ประเมินผล เพื�อใหก้ารดาํเนินงานพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนบรรลุเป้าหมาย ดงันี3  
1.1 กาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการ และกิจกรรมในจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน 
1.2 แต่งตั3งคณะกรรมการและคณะทาํงานดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ 
1.3 ประชุม/อบรม/ชี3 แจง/สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี�ยวกับ          

การดาํเนินงานการพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู 
และผูเ้กี�ยวขอ้ง 

1.4 สนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณใหส้าํนกังานเขตพื3นที�การศึกษาและสถานศึกษา
ในการดาํเนินงาน 

1.5 พฒันาสื�อสาํหรับสถานศึกษานาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1.6 เสริมสร้างความตระหนกั ความรู้และความเขา้ใจเกี�ยวกบัประชาคมอาเซียน 
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในรูปแบบที�หลากหลาย เช่น      

การประกวด การแข่งขนั การจดักิจกรรม การแลกเปลี�ยนนกัเรียน เป็นตน้ 
1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้จดัตั3งองค์กรดาํเนินงานเกี�ยวกบัประชาคมอาเซียน เช่น 

สมาคม/ชมรมครูอาเซียน 
1.9 กาํกบัติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของเขตพื3นที�การศึกษาและสถานศึกษา 
1.10 ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องในรูปแบบที�หลากหลาย 



58 
 

2. แนวทางการบริหารจดัการของเขตพื3นที�การศึกษา 
 การบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์สถานศึกษาควรมีแนวทางการบริหารจดัการ ดงันี3  
2.1 แต่งตั3งคณะกรรมการ ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการสํานกังานเขต

พื3นที�การศึกษา ศึกษานิเทศก ์ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และบุคลากรอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
2.2 ประชุมคณะกรรมการ สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการ

ดาํเนินงานตลอดแนว พร้อมวางแผนกาํหนดกิจกรรม และปฏิทินการดาํเนินงาน 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานของเขตพื3นที�การศึกษาและ

สถานศึกษา เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุ ครุภณัฑ ์เอกสาร เป็นตน้ 
2.4 วางแผนพฒันาครู ผูบ้ริหาร บุคลากรในโรงเรียนและผูเ้กี�ยวขอ้ง 
2.5 จดัตั3 งเครือข่ายในระดับเขตพื3นที� มีผูเ้กี�ยวข้อง เช่น ผูว้่าราชการจงัหวดั                 

รองผูว้่าราชการจงัหวดั ปลดัจงัหวดั ผูแ้ทนหอการคา้จงัหวดั ผูแ้ทนฝ่ายความมั�นคง ผูแ้ทนฝ่าย
วฒันธรรม ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษา เป็นตน้ 

2.6 กาํหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้การดาํเนินงานการพฒันาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนเป็นประจาํทุกปีการศึกษา ในช่วงวนัอาเซียน (วนัที� 8 สิงหาคมของทุกปี) หรือ
ช่วงเวลาที�เหมาะสม โดยกาํหนดให้มีกิจกรรมประกวด แข่งขนั อนัแสดงให้เห็นถึงความรู้         
ความเขา้ใจและความตระหนกัเกี�ยวกบัประชาคมอาเซียน 

2.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้จดัตั3งองค์กรดาํเนินงานเกี�ยวกบัประชาคมอาเซียน เช่น 
สมาคม/ชมรมครูอาเซียน 

2.8 กาํหนดให้มีการวางแผนการนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผลอยา่ง เป็นระบบและ
รายงานการดาํเนินงาน 

2.9 ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องในรูปแบบที�หลากหลาย 
3. แนวทางการบริหารจดัการของสถานศึกษา  
 การบริหารจดัการพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมาย สถานศึกษา

ควรมีแนวทางทางการดาํเนินงานและจดัการ ดงันี3  
3.1 แต่งตั3งคณะกรรมการประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา และครูผูรั้บผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและผูแ้ทนจากหน่วยงาน
องคก์รทั3งภาครัฐและเอกชน 

3.2 ประชุมคณะกรรมการ เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนัก ใน         
การดาํเนินงานตลอดแนว พร้อมวางแผนกาํหนดกิจกรรม และปฏิทินการดาํเนินงาน 
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3.3 ส่งเสริม สนบัสนุนทรัพยากรในการดาํเนินงาน เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุ 
ครุภณัฑ ์เอกสาร เป็นตน้ 

3.4 วางแผนพฒันาครู บุคลากร และผูเ้กี�ยวขอ้งให้สามารถดาํเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.5 จดัตั3งเครือข่ายในสถานศึกษา มีผูเ้กี�ยวขอ้ง เช่น นายอาํเภอ ผูแ้ทน ฝ่ายวฒันธรรม 
ผูแ้ทนสํานกังานเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการสํานกังานเขต
พื3นที�การศึกษา ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เป็นตน้ 

3.6 กาํหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การดําเนินงานพฒันาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนเป็นประจาํทุกปี โดยกาํหนดให้มีกิจกรรมประกวด แข่งขนั อนัแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ ความเขา้ใจและความตระหนกัเกี�ยวกบัประชาคมอาเซียน 

3.7 กาํหนดใหมี้การนิเทศภายในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
3.8 สนบัสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน

ทั3งในระดบัเขตพื3นที�การศึกษาและระดบัชาติ 
3.9 มีการสรุปและรายงานผลการดาํเนินงาน พร้อมประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงาน

อยา่งต่อเนื�องในรูปแบบที�หลากหลาย 
4. แนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนของหน่วยงาน องคก์ร เครือข่ายอื�น ๆ 

4.1 จดัทาํโครงการผูน้าํเยาวชนอาเซียนในเชิงวิชาการ สันทนาการ วฒันธรรม และให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการแลกเปลี�ยนประสบการณ์และความรู้ 

4.2 บูรณาการขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมในการดาํเนินชีวิต เพื�อ
เสริมสร้างพลงัแก่เยาวชนอาเซียน 

4.3 สร้างความรู้สึกเป็นหนึ� งเดียวกนัด้วยการจดัตั3งเครือข่ายเยาวชนอาเซียนพฒันา
เครือข่ายผูน้าํเยาวชนอาเซียน ให้มีความแข็งแกร่งระดบัภูมิภาคในดา้นต่างๆ (ประเพณี วฒันธรรม 
สิ�งแวดลอ้ม) ดว้ยการใหอ้งคก์รของรัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื�นเขา้มามีส่วนร่วม 

4.4 ใช้ศิลปะ วฒันธรรม และสื�อเทคโนโลยี เป็นสื�อในการพฒันาวฒันธรรมของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

4.5 ส่งเสริมภาวะผูน้าํเพื�อนาํไปสู่การเชื�อมโยงเครือข่ายดา้นการศึกษา ทั3งในและนอก
โรงเรียน ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหวา่งกนัในภูมิภาค 

4.6 ส่งเสริมให้เยาวชนแบ่งปันความคิดและเป้าหมายร่วมกนัดว้ยการสร้างเครือข่าย
และนาํเทคโนโลยีมาใช ้ เพื�อให้มีความเขา้ใจร่วมกนัภายใตก้ารสนบัสนุนขององคก์รภาครัฐและ
เอกชน 
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4.7 จดัทาํโครงการเสียงจากเยาวชนอาเซียนสู่การปฏิบติั เพื�อให้ขอ้เสนอของเยาวชน
อาเซียนเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ โครงการอาสาสมคัรสอนหนงัสือแก่เยาวชนดอ้ยโอกาสโดยจดัตั3ง
เครือข่ายยุวทูตด้านการศึกษาในอาเซียน เพื�อสนับสนุนพลังของเยาวชนในการจดัการศึกษา           
แก่ผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดรั้บการศึกษาตลอดชีวติ 

4.8 จดัตั3งชมรมวฒันธรรมอาเซียนในสถานศึกษาเพื�อเผยแพร่กิจกรรมและวฒันธรรม
ที�หลากหลายของภูมิภาค 

4.9 มีเวบ็ไซตเ์ป็นสื�อกลางในการติดต่อสื�อสารระหวา่งเยาวชนอาเซียน เพื�อเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดี และเครือข่ายของเยาวชนอาเซียน 
 5. การนิเทศภายใน ติดตาม การประเมินผลการดาํเนินงาน  
  การดาํเนินการเพื�อพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จะประสบความสําเร็จ 
และบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากจะใช้การบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู้ที�มี
ประสิทธิภาพแลว้ การนิเทศ ติดตามประเมินผล เป็นยุทธศาสตร์สําคญัที�จะช่วยให้การดาํเนินงาน
เป็นรูปธรรมยิ�งขึ3น ทั3งนี3 ผูเ้กี�ยวขอ้งของทุกภาคส่วน ตอ้งรวมพลงักนัให้การส่งเสริมสนบัสนุน     
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้มีการดาํเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเนื�อง โดยเนน้การนิเทศที�
เป็นกลัยาณมิตร ผูนิ้เทศเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาและพี�เลี3ยงแก่สถานศึกษาและครูผูส้อน 
  กรอบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื�อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย กาํหนดกรอบ 
การนิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลในดา้นต่างๆ ดงันี3  
  5.1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
   5.1.1 ดา้นความรู้ 
   5.1.2 ดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
   5.1.3 ดา้นเจตคติ 
  5.2 ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
   5.2.1 คุณภาพวชิาการ 
   5.2.2 คุณภาพครู 
  5.3 ดา้นการบริหารจดัการ 
   5.3.1 ดา้นคุณภาพของผูบ้ริหารและครู 
   5.3.2 ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน 
  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดาํเนินการเป็นขั3นตอนและกระบวนการ ดงันี3  
  1.  ประเมินความพร้อมก่อนดาํเนินงาน  
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  การประเมินความพร้อมก่อนดาํเนินงานของสถานศึกษา เป็นการศึกษาและรวบรวม
ขอ้มูลเบื3องตน้สาํหรับใชว้างแผนการนิเทศ กาํกบั ติดตามประเมินผล และพฒันาที�เหมาะสม ดงันี3  
  1.1 ศึกษาขอ้มูลพื3นฐาน ความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัประชาคมอาเซียน ความพร้อม
ของหลกัสูตร ความสามารถของผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และนักเรียน นาํมาวิเคราะห์จดัทาํเป็น
ฐานขอ้มูล 
  1.2 ร่วมวางแผนการนิเทศ โดยนาํขอ้มูลสารสนเทศที�ไดส้ังเคราะห์ไวม้าวางแผน
พฒันาตามลาํดบั ดงันี3  
    1.2.1  สร้างความตระหนกั 
    1.2.2  ร่วมกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันา 
    1.2.3  ร่วมประชุมกาํหนดรายละเอียดขั3นตอนการดาํเนินงานของสถานศึกษา 
    1.2.4  ใหค้วามรู้ คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะการดาํเนินการจดักิจกรรมต่างๆ 
    1.2.5  ร่วมจดัทาํปฏิทินการปฏิบติังาน/รายงาน 
    1.2.6  รวบรวมขอ้มูลที�เป็นจุดพฒันา/จุดเด่น เพื�อนาํไปวางแผนสนับสนุน    
การพฒันาต่อไป 
  2.  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงาน  
   การนิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�องตั3งแต่
สถานศึกษาไดมี้การวางแผนพฒันาบุคลากร การจดัทาํหลกัสูตรของสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ 
โดยมีขั3นตอนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดงันี3  
  2.1 ศึกษาผลการปฏิบติังานของสถานศึกษา 
  2.2 ใหค้าํปรึกษา แนะนาํตามสถานการณ์ปัญหาของแต่ละสถานศึกษา 
  2.3 รวบรวมปัญหา และขอ้เสนอแนะ เพื�อดาํเนินการสนบัสนุนให้เกิดการนิเทศ
ภายในอยา่งต่อเนื�อง 
  2.4 ประเมินสภาพความสาํเร็จของสถานศึกษา สังเคราะห์และสะทอ้นผล 
  2.5 รวบรวมกิจกรรม/ภาพความสําเร็จของสถานศึกษา และถอดความรู้ เพื�อหาตวั
แบบที�ดีที�สุด (Best Practice) และเผยแพร่ในวงกวา้งต่อไป โดยอาจจดัทาํในลกัษณะของการจดัการ
ความรู้ (KM) และนาํ Best Practice ลงในแผนการจดัการเรียนรู้ (KM) 
  2.6 นาํผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาและผดุงคุณภาพให้มี
ความย ั�งยนืต่อไป 
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  3. การประเมินผลหลงัดาํเนินงาน การประเมินผลหลงัดาํเนินงาน เป็นการประเมินเมื�อ
สิ3นปีการศึกษาเพื�อสรุปรายงานผูเ้กี�ยวขอ้ง และประชาสัมพนัธ์ การดาํเนินงานมีรายละเอียด         
การดาํเนินการ ดงันี3  
   3.1 จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานในแต่ละระดบั 
   3.2 คดัเลือกตวัแบบที�ดีที�สุด (Best Practice) ในระดบัสถานศึกษาและเขตพื3นที� 
   3.3 เผยแพร่ผลงาน โดยจดันิทรรศการ/ ถอดความรู้/ จดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้
ระดบัชาติ 
   3.4 ประกาศเกียรติคุณใหร้างวลั 
  4. การพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาทั3งระบบ  
   ในการจดัการเรียนรู้เพื�อให้เกิดความสําเร็จที�ตวันกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
เพื�อความสําเร็จที�ย ั�งยืนทั3งตวันกัเรียนเองและสถานศึกษา จาํเป็นจะตอ้งดาํเนินงานตามหลกัการ
พฒันาโรงเรียนทั3งระบบ โดยบูรณาการในทุกดา้น ทั3งดา้นการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั�วไป โดยใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมคิดร่วมทาํ 
  4.1 ดา้นการบริหารจดัการ เป็นองคป์ระกอบสําคญัที�จะผลกัดนัให้การดาํเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย ปัจจยัสําคญัที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสําเร็จก็คือ ผูบ้ริหาร ที�ตอ้งรับรู้
เขา้ใจ และยอมรับงานนี3อยา่งจริงใจ ซึ� งมีกระบวนการในการบริหารจดัการของสถานศึกษาที�สําคญั 
ดงันี3  
    4.1.1 นาํเรื�องอาเซียนเขา้เป็นส่วนหนึ�งในการกาํหนดเป้าหมาย นโยบายและ
วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานของสถานศึกษา 
    4.1.2 สร้างความเขา้ใจร่วมกนัในเป้าหมาย นโยบาย และวตัถุประสงค์ใน    
การดาํเนินงานใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทั3ง ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองและนกัเรียน 
    4.1.3 กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานที�ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
    4.1.4 กาํหนดบทบาทหนา้ที�ของฝ่ายต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 
    4.1.5 มีการจดัตั3งศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้อาเซียนในสถานศึกษา 
    4.1.6 สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในโรงเรียนที�ร่วมดาํเนินงานอยา่งจริงจงั 
    4.1.7 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง และ
ปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงาน 
    4.1.8 จดัสรรงบประมาณ สนบัสนุนทรัพยากรในการดาํเนินงานอยา่งเพียงพอ 
    4.1.9 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูผู ้สอนให้ มีความ รู้          
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัอาเซียน 
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    4.1.10 จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเพื�อสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ
กิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวกบัอาเซียน 
    4.1.11 มีการสร้างเครือข่ายการดาํเนินงานกบัผูน้าํชุมชน ผูน้าํองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
    4.1.12 มีการประชาสัมพันธ์ผลการดํา เนินงานทั3 งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 
  4.2 ด้านการจดัการเรียนรู้ ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้
สามารถดาํเนินชีวิตดว้ยดีในประชาคมอาเซียน ซึ� งตอ้งดาํเนินงานทั3งระบบในสถานศึกษาในทุกๆ 
ด้านงานวิชาการหรืองานจดัการเรียนรู้ถือเป็นงานหลกั เป็นงานที�จะส่งผลโดยตรงให้การจดั
การศึกษาบรรลุเป้าหมายที�ตั3งไว ้ทั3งนี3  ควรจะตอ้งมีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง ระหวา่งหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั3นพื3นฐานพุทธศักราช 2551 แผนยุทธศาสตร์อาเซียนของชาติ/ 
กระทรวงศึกษาธิการและเป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียน เพื�อกาํหนดเป็นหลักสูตร
สถานศึกษาที�บูรณาการทุกกิจกรรมทั3งระบบโรงเรียน ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ในชั3นเรียน กิจกรรม 
ทั3งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน นอกจากนี3 จะตอ้งเป็นหลกัสูตรที�ยึดผลการเรียนรู้ เน้น
กระบวนการจดัการเรียนรู้ที�ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และเป็นกิจกรรมที�มีความหมายต่อผูเ้รียน/ชุมชน 
  4.3 ด้านการจดักิจกรรมของสถานศึกษา สถานศึกษาจะตอ้งจดักิจกรรมทั3งที�
เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการเรียนการสอน และที�ไม่เกี�ยวขอ้งโดยตรง โดยมีแนวทางในการดาํเนินงาน 
ดงันี3  
   4.3.1 กําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ         
การพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
   4.3.2 กาํหนดรูปแบบ แนวการดาํเนินงานจดักิจกรรม รวมทั3งงบประมาณและ
ทรัพยากรสนบัสนุน และกาํหนดบทบาทหนา้ที�ความรับผดิชอบที�ชดัเจน 
   4.3.3 สร้างความรู้ความเขา้ใจและการยอมรับร่วมกนัของผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย
เกี�ยวกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนงาน 
   4.3.4 ดาํเนินกิจกรรมตามแผน 
   4.3.5 มีการสื�อสารประชาสัมพนัธ์และการประสานงานทั3งภายในสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษา และชุมชน 
   4.3.6 มีการติดตามประเมินการจัดกิจกรรมและนําผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงการจดักิจกรรม 
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   4.3.7 มีการจัดเก็บข้อมูลและรายงานอย่าง เ ป็นระบบรวมทั3 ง เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์โดยใชเ้ครือข่ายการสื�อสารในทอ้งถิ�น 
  4.4 ดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ มีการจดักิจกรรมให้นกัเรียนเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน 
และใหชุ้มชนรวมทั3งหน่วยงานภายนอกเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น 
   4.4.1 สถานศึกษาจดักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัใน
การอยูร่่วมกนัเป็นประชาคมอาเซียน 
   4.4.2 ส่งเสริมให้บุคคลภูมิปัญญาในท้องถิ�นร่วมให้การเรียนรู้เกี� ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเพื�อสร้างความตระหนักในบทบาทของการเป็น
แหล่งเรียนรู้และตน้แบบวถีิชีวติอนัดีงามของไทยที�จะสืบทอดแก่เด็กไทย 
   4.4.3 ประสานความร่วมมือกบัชุมชนในการจดัตั3งและพฒันาแหล่งการเรียนรู้
ใหเ้กิดขึ3นในทอ้งถิ�นและส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การพฒันาอยา่งย ั�งยนื 
   4.4.4 สถานศึกษาและชุมชนรวมทั3 งเครือข่ายการพฒันามีการจดักิจกรรม
ร่วมกนัอยา่งหลากหลายรวมทั3งการใหค้วามรู้แก่นกัเรียนและประชาชนในทอ้งถิ�น 
 การติดตามและประเมินผลจะตอ้งดาํเนินการร่วมกนัใน ทุกๆ ฝ่าย เป็นขั3นตอนสําคญัที�จะ
ทาํให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัว่า การพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนบรรลุผลมากน้อย
เพียงใด ดว้ยเหตุปัจจยัอะไรบา้ง มีขอ้บกพร่องใดที�ตอ้งปรับปรุงและพฒันาต่อไป การติดตาม
ประเมินผลควรมีแนวทาง ดงันี3  
 1. มีการรวบรวมขอ้มูลอยา่งมีแบบแผนและต่อเนื�องครอบคลุมและใชว้ธีิการที�หลากหลาย 
 2. เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งการทาํงาน ที�มีการวิเคราะห์ขอ้มูล และปรับปรุง
อยา่งทนัเหตุการณ์ 
 3. วิเคราะห์การจดัการเรียนรู้ว่าดาํเนินไปตามเป้าหมายและแผนงานที�ร่วมกนักาํหนดไว้
เพียงใด 
 4. มีการกาํหนดดชันีชี3 วดัสภาพความสําเร็จในการดาํเนินงานทั3งระบบใน 4 ดา้นคือดา้น
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานบริหารงาน
ทั�วไป แลว้มีการสร้างเครื�องมือประเมิน 

แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 2) ได้ดาํเนินงานโครงการเกี�ยวกบัการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน ได้แก่ โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) โดยคดัเลือกโรงเรียน       
เขา้ร่วมโครงการเพื�อพฒันาให้มีความพร้อมและศกัยภาพ ในการจดัการเรียนรู้เกี�ยวกบัประชาคม
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อาเซียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียนจาํนวน 68 โรง แบ่งเป็นโรงเรียน 3 รูปแบบ คือ 1) โรงเรียน 
Sister School จาํนวน 30 โรง  2) โรงเรียน Buffer School จาํนวน 24 โรง 3) ASEAN Focus School 
จาํนวน 14 โรง ทั3งนี3  มีโรงเรียนที�เป็นเครือข่าย มากกว่า 500 โรง โรงเรียนที�เข้าร่วมโครงการ
ดงักล่าวขณะนี3กาํลงัดาํเนินการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน และจดักิจกรรมในโรงเรียนเพื�อ
สร้างความตระหนกัเกี�ยวกบัประชาคมอาเซียน 
 ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาโรงเรียนได้จดักิจกรรมหลากหลาย เช่น การเรียนรู้ผ่านสื�อ 
อุปกรณ์ รูปภาพ วดีีทศัน์ นิทรรศการ การจดักิจกรรมต่างๆ รวมถึงการติดต่อสื�อสารกบัโรงเรียนใน
ประเทศสมาชิก ประชาคมอาเซียนทางสื�ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื�อ ICT (Information Communication 
Technology) ซึ� งกิจกรรมที�กล่าวมาเป็นการออกแบบและจดัประสบการณ์ให้โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาส
ให้นกัเรียนในโรงเรียนที�เป็นศูนยอ์าเซียนและโรงเรียนเครือข่ายไดล้งมือปฏิบติัจริง ซึ� งเป็นไปตาม
แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ที�ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์ตรง และมีกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ที�
เนน้การสร้างความตระหนกัเรื�องประชาคมอาเซียน 
 ในการจดักิจกรรมให้นักเรียนเป็นการพฒันาความรู้ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
อาเซียนได ้ดงันั3น เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนอยา่งสูงสุด อนัจะเป็นพลงัการขบัเคลื�อน
การพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนในทุกพื3นที�อยา่งมีประสิทธิภาพ สํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั3นพื3นฐานโดยสํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พิจารณาเห็นว่าการสร้างศกัยภาพ
ให้แก่สถานศึกษาและสํานกังานเขตพื3นที�การศึกษาที�เกี�ยวขอ้งกบัอาเซียนเป็นเรื�องสําคญัที�มีผลต่อ
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึงไดจ้ดัทาํแนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กไทย เพื�อการอยูร่่วมกบัประชาชนของประเทศต่างๆ ใน
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน (2553: 8-9) กล่าวถึง การบริหารหลกัสูตร
และการจดัการเรียนรู้ วา่เป็นความสามารถในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร การออกแบบการเรียนรู้
อย่างสอดคลอ้งและเป็นระบบ จดัการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ใช้และพฒันาสื�อนวตักรรม
เทคโนโลยี และการวดั ประเมินผลการเรียนรู้ เพื�อพฒันาผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ดงันี3  
 1. การสร้างและพฒันาหลกัสูตร  

1.1 สร้าง/พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางและ
ทอ้งถิ�น 

1.2 ประเมินการใชห้ลกัสูตรและนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 
 2. ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้   
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2.1 กาํหนดผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนที�เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ� ม
เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  

2.2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวยั และ  
ความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน 

2.3 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้  การจดักิจกรรมและ
การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.4 จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบโดยบูรณาการอยา่งสอดคลอ้งเชื�อมโยง
กนั 

2.5 มีการนาํผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ และปรับใช้ตาม
สถานการณ์อยา่งเหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตามที�คาดหวงั 

2.6 ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื�อนาํไปใชป้รับปรุง/พฒันา  
 3. การจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

3.1 จดัทาํฐานขอ้มูลเพื�อออกแบบการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
3.2 ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื�อให้ผูเ้รียนพฒันาเต็มตาม

ศกัยภาพ 
3.3 จดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสมรรถนะ

ของผูเ้รียน 
3.4 ใช้หลกัจิตวิทยาในการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และ

พฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
3.5 ใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในชุมชนในการจดัการเรียนรู้ 
3.6 พฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง และชุมชน  

 4. การใชแ้ละพฒันาสื�อนวตักรรมเทคโนโลยเีพื�อการจดัการเรียนรู้  
4.1 ใช้สื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย เหมาะสม

กบัเนื3อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 สืบคน้ขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื�อพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
4.3 ใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการผลิตสื�อ/นวตักรรมที�ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

5. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 ออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัเนื3อหา กิจกรรม

การเรียนรู้ และผูเ้รียน 
5.2  สร้างและนาํเครื�องมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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5.3  วดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง 
5.4  นาํผลการประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 22) กล่าวว่าในการพฒันาการจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้
สามารถดาํเนินชีวติดว้ยดีในประชาคมอาเซียน ตอ้งดาํเนินงานทั3งระบบในสถานศึกษาในทุก ๆ ดา้น 
งานวิชาการหรืองานจดัการเรียนรู้ถือเป็นงานหลกั เป็นงานที�จะส่งผลโดยตรงให้การจดัการศึกษา
บรรลุเป้าหมายที�ตั3งไว ้ทั3งนี3  ควรจะตอ้งมีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง ระหวา่งหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั3นพื3นฐาน พุทธศกัราช 2551 แผนยุทธศาสตร์อาเซียนของชาติ/ กระทรวงศึกษาธิการ 
และเป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียน เพื�อกาํหนดเป็นหลกัสูตรสถานศึกษาที�บูรณาการทุก
กิจกรรมทั3งระบบโรงเรียน ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ในชั3นเรียน กิจกรรม ทั3งภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน นอกจากนี3 จะตอ้งเป็นหลกัสูตรที�ยึดผลการเรียนรู้ เนน้กระบวนการจดัการเรียนรู้
ที�ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และเป็นกิจกรรมที�มีความหมายต่อผูเ้รียน/ชุมชน   

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 30-36) กล่าวถึง แนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน         
การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลสําคัญในการส่งเสริม 
สนบัสนุนและช่วยเหลือครู โดยเน้นให้ครูเริ�มจากการวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา จดัทาํหน่วย
การเรียนรู้และเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ที�พฒันาผูเ้รียนให้มีความตระหนกั ความรู้ ความเขา้ใจ 
และเจตคติที�ดี พร้อมที�จะปรับเปลี�ยน และเตรียมตวัรับความเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัอาเซียนที�จะตอ้ง
เผชิญในอนาคต ซึ� งมีขั3นตอนดาํเนินการดงันี3  

ขั3นที� 1 วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางเพื�อจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมจะมีเนื3อหาที�เกี�ยวขอ้งกบัอาเซียนโดยตรง 

ขั3นที� 2 จดัทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการประชาคมอาเซียน โดยทาํตารางระบุชื�อหน่วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี3วดั สาระสาํคญั เวลา และนํ3าหนกัคะแนน  

ขั3นที� 3 จดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ เป็นการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
บูรณาการกบัสาระการเรียนรู้ และตวัชี3 วดั เพื�อให้เห็นความสัมพนัธ์ร่วมกนั ซึ� งการวางแผนการจดั
กิจกรรมนี3  จะกาํหนดหัวข้อเรื� องไวต้รงกลาง แยกเป็นหน่วยย่อย เพื�อแสดงความสัมพนัธ์ของ       
การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ขั3นที� 4 ออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward Design) โดยทาํตาราง 4 ช่อง 
ช่องแรกเป็นเป้าหมาย ไดแ้ก่ การกาํหนด สาระสําคญั จากมาตรฐาน/ตวัชี3 วดั ช่องที� 2 การวดัและ
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ประเมินผล กําหนดชิ3นงาน/ภาระงานของผูเ้รียน ตามสาระสําคัญ ช่องที�  3 กําหนดกิจกรรม         
การเรียนรู้ ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และช่องที� 4 คาํถามสาํคญั เป็นคาํถามทา้ทาย จากการนาํความรู้ที�
เรียนไปประยกุตใ์ช ้

ขั3นที� 5 เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นการนาํสิ� งที�ออกแบบการเรียนรู้ไวม้าเขียนแผน   
การจดัการเรียนรู้ 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  (2554: 20-22) ได้
กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้เ รื� องอาเซียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 
การดาํเนินการประกอบด้วย การวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา การกาํหนดโครงสร้างรายวิชา        
การบูรณาการอาเซียนในสาระการเรียนรู้ และการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ ตามลาํดบั ดงันี3  
 1. การกําหนดโครงสร้างรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยนํา
มาตรฐานฯ/ตวัชี3 วดั/สาระการเรียนรู้ที�ไดว้ิเคราะห์ มาจดัโครงสร้างรายวิชาแสดงหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการอาเซียน โดยเป็นส่วนหนึ� งของรายวิชาพื3นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาในชั3น
ต่างๆที�สามารถนาํไปสอดแทรกได ้
 2. การจดัทาํผงัความคิด นาํหน่วยการเรียนรู้ที�กาํหนดมาจดัทาํผงัมโนทศัน์หรือผงัความคิด
ของแต่ละหน่วย 
 3. การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward Design) นาํหน่วยการเรียนรู้
ในแต่ละหน่วยที�กําหนดไวต้ามผงัความคิดมาออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลับ โดยกาํหนด
เป้าหมายจากมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี3 วดั จดัทาํเป็นสาระสําคญั และกาํหนดชิ3นงาน/ภาระงาน 
เพื�อให้บรรลุสาระสําคญัแลว้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตั3งคาํถามที�ทา้ทาย เพื�อกระตุน้ให้ผูเ้รียน
ไดคิ้ดต่อไป 

นอกจากนี3  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั3นพื3นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  (2554:    
29-30) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้เรื� องอาเซียน โดยบูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้
หวัขอ้ (Theme) อาเซียนเป็นหลกั  การดาํเนินการในลกัษณะนี3 ใชก้ระบวนการหรือขั3นตอนเดียวกบั
การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ประกอบดว้ยการวิเคราะห์
หลกัสูตรสถานศึกษา การกาํหนดโครงสร้างรายวิชา การบูรณาการอาเซียนในสาระการเรียนรู้ และ
การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ ซึ� งในส่วนนี3 จะนาํเสนอแนวคิดการบูรณาการมาตรฐานการเรียนของ    
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้
ตามลาํดบั ดงันี3  

1. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร เพื�อเชื�อมโยงมาจัดทําเป็นหน่วย          
การเรียนรู้บูรณาการ 
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2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward Design) 
3. การจดัการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้อาเซียนเป็นหัวข้อหลัก 

(Theme) 
สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 22) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้เกี�ยวกบั

อาเซียน เพื�อพฒันาเยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที�ดีของประชาคมอาเซียน 
สามารถติดต่อสื�อสารและอยูร่่วมกนัไดบ้นพื3นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกนัใน
การเสริมสร้างความมั�นคงในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรมของภูมิภาคอาเซียน โดย
กาํหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้เกี�ยวกบัอาเซียน ดงันี3  

1. จดัการเรียนรู้ที�เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน      
การจดัการเรียนรู้ 

2. จดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ 
3. จดัการเรียนรู้ที�มีความยดืหยุน่ ปรับเปลี�ยนกิจกรรมไดต้ามความเหมาะสม 
4. ใชก้ระบวนการเรียนรู้ที�เนน้กระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสร้าง

ความตระหนกั กระบวนการสื�อสาร 
5. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื� อ/ แหล่ง         

การเรียนรู้ การวดัและประเมินผลที�หลากหลายตามสภาพจริง 
6. จดัการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�ดี เพื�อความเป็น

พลเมืองที�ดีในประชาคมอาเซียน 
ว. อาํพรรณ (2555: 60) ไดก้ล่าวถึง แนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จะเป็น

การนําแนวของหลักการจะพฒันาคุณลักษณะของผูเ้รียน ให้เอื3อต่อการเป็นพลเมืองอาเซียน 
สามารถดาํเนินการไดใ้นหลายแนวทาง โดยที�โรงเรียนหรือสถานศึกษานั3นๆ อาจจดักิจกรรมให้
ความรู้เกี�ยวกบัอาเซียน ดงันี3  

1. จดัใหมี้การประชุมผูอ้าํนวยการ บุคลากรในโรงเรียนเพื�อแจง้แผนงานในการดาํเนินการ 
จดับุคลากรผูรั้บผดิชอบไวชี้3แจงอธิบายกิจกรรม พร้อมทั3งใหค้วามรู้เกี�ยวกบัอาเซียนที�ควรรู้ 

2. มีการจดัพิมพห์นงัสือรายการหรือเอกสาร สาํหรับเชิญโรงเรียนเครือข่าย และผูเ้กี�ยวขอ้ง
เขา้ร่วมประชุมในการชี3แจงรับทราบและใหค้วามรู้เกี�ยวกบัอาเซียน 

3. จดักิจกรรมเกี�ยวกบัอาเซียนเผยแพร่ ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
 3.1 ทกัทายกนัดว้ยภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 3.2 ตั3งชมรมอาเซียน 
 3.3 จดัเทศกาลอาเซียน 
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 3.4 เขา้ค่ายกิจกรรมอาเซียน 
 3.5 เผยแพร่ความรู้เรื�องเกี�ยวกบัอาเซียนเป็นเสียงตามสาย 
 3.6 จดัอบรมเกี�ยวกบัอาเซียน 
4. พฒันาและปรับปรุงสื�อการเรียนเกี�ยวกบัอาเซียน รวมไปถึงหลกัสูตรการศึกษาให้มี

ความสอดคลอ้งกนั 
5. จดัใหมี้การประชุมในชุมชน ในหมู่บา้น โดยการสร้างความคุน้เคย เช่น ไปเยี�ยมบา้นลูก

ศิษย ์จดัโตะ๊เสวนากนัเพื�อพูดคุยแลกเปลี�ยนความรู้ดว้ยการใชภ้าษาง่ายๆ 
6. มีการสรุปผลภายหลงัจากไดด้าํเนินงานในกิจกรรมต่างๆ แลว้ 

 
ตารางที� 3 การสังเคราะห์แนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
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การวเิคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา � � �   � 
การกาํหนดโครงสร้างรายวชิา   �   - 
การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการประชาคม
อาเซียน 

 � �   � 

การจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้  � �   � 
การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั � � � �  � 
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  �    - 
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ตารางที� 3 การสังเคราะห์แนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

แนวคิดและงานวจัิย 
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การจดัการเรียนรู้บูรณาการขา้มกลุ่มสาระการ
เรียนรู้โดยใชอ้าเซียนเป็นหวัขอ้หลกั 

 
� � �  � 

การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที�เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

� �  �  � 

การใชก้ระบวนการเรียนรู้ที�เนน้กระบวนการ
คิด กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสร้าง
ความตระหนกั กระบวนการสื�อสารสู่
ประชาคมอาเซียน 

   �  - 

การจดัการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที�ดีสู่ประชาคมอาเซียน 

   �  � 

การจดัการเรียนรู้ที�มีความยดืหยุน่ ปรับเปลี�ยน
กิจกรรมไดต้ามความเหมาะสม 

   �  - 

การใชแ้ละพฒันาสื�อนวตักรรมเทคโนโลยเีพื�อ
การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

�   � � � 

การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

�   � � � 
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จากการสังเคราะห์แนวทางการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์สรุปแนวทางการ
จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยเลือกแนวทางที�มีความถี�ตั3งแต่ 2 ขึ3 นไป แต่เนื�องด้วยการ
จดัการเรียนรู้นั3น ในดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ควรครอบคลุมผลการเรียนรู้หรือตวัชี3 วดั รวมถึงดา้น
คุณลกัษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน ซึ� งกาํหนดเป็นลกัษณะ 3  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้(K)  
ดา้นทกัษะ/กระบวนการ(P) และดา้นเจตคติ (A) จึงไดน้าํการจดัการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�ดีสู่ประชาคมอาเซียน รวมอยูด่ว้ย ไดท้ั3งหมด 9 แนวทาง ดงันี3  

1. การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษาที�เน้นอาเซียน หมายถึง การศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ที�
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์และระดบัชั3นเรียนของสถานศึกษานั3นๆ เพื�อเชื�อมโยง
มาจดัทาํเป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

2. การจัดทําหน่วยการเรียนรู้บูรณาการประชาคมอาเซียน หมายถึง การวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกบัมาตรฐาน    
การเรียนรู้/ตวัชี3วดั/สาระการเรียนรู้มาสร้างเป็นหน่วยการเรียนรู้เกี�ยวกบัในอาเซียนเพื�อเตรียมพร้อม
สู่การออกแบบการจดัการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัชั3นเรียนและวยัของผูเ้รียน 

3. การจัดทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้อาเซียน หมายถึง เป็นการวางแผนผงัการจดั
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการกับสาระการเรียนรู้ และตวัชี3 วดั เพื�อให้เห็นความสัมพนัธ์
เชื�อมโยงบูรณาการร่วมกนัเกี�ยวกบัเรื�องอาเซียน  

4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับเกี�ยวกับอาเซียน หมายถึง การออกแบบ
การจดัการเรียนรู้อาเซียนที�เน้นการวดัผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกันระหว่างตัวชี3 วดั/ผลการเรียนรู้ ภาระงาน/ผลงาน และกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ� งมี       
ความเชื�อมโยงเกี�ยวขอ้งกบัความเป็นประชาคมอาเซียน 

5. การจัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้อาเซียนเป็นหัวข้อหลัก หมายถึง 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้สาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั3นพื3นฐาน
บูรณาการกบัเนื3อหาเกี�ยวกบัอาเซียน โดยมุ่งเนน้เกี�ยวกบัการวิเคราะห์คาํอธิบายรายวิชา การจดัทาํ
โครงสร้างรายวชิา และการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

6. การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง การที�ครูผูส้อนมี
ความรู้ความเขา้ใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที�เนน้ให้ผูเ้รียนมีบทบาทสําคญั
ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยให้ลงมือปฏิบติักิจกรรม ไดเ้รียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ จนผูเ้รียน
บรรลุวตัถุประสงค ์โดยมีครูเป็นผูชี้3แนะ อาํนวยความสะดวกและใหค้าํปรึกษา 
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7. การจัดการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�ดีสู่ประชาคม

อาเซียน หมายถึง การจดัการเรียนรู้ที�ครูผูส้อนไดส้อดแทรกระหวา่งการจดัการเรียนรู้ในชั3นเรียน
โดยการบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยเน้นย ํ3าสิ�งที�ตอ้งการพฒันาในดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที�เป็นเอกลกัษณ์ไทยสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน 

8. การใช้และพัฒนาสื�อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื�อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
หมายถึง กระบวนการจดัการสื�อสาํหรับการจดัการเรียนรู้ในเรื�องของประชาคมอาเซียนที�สอดคลอ้ง
กบัตวัชี3 วดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ โดยเลือกใช้สื�อนวตักรรมเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม รวมถึงมีการส่งเสริมและพฒันาอยา่งเป็นกระบวนการ เพื�อการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนใหบ้รรลุเป้าหมายที�ตั3งไว ้

9. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง การตรวจสอบ
ระดบัความรู้และความเขา้ใจของผูเ้รียนดว้ยวิธีการที�หลากหลายจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน เพื�อนาํผลที�ไดจ้ากการวดัมาทาํการประเมินผลและตดัสินผลการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริง 

ซึ� งจะเห็นไดว้่า การวางแนวทางการจดัการเรียนรู้เป็นการกาํหนดเป้าหมาย และวางแผน
การจดัการเรียนรู้ เพื�อช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที�คาดหวงัไว ้และ
ช่วยให้ผูส้อนเกิดความมั�นใจในการจัดการเรียนรู้มากขึ3 น อีกทั3งสามารถพฒันาผูเ้รียนได้ตาม
เป้าหมายที�ตั3งไว ้รวมถึงมีความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

แนวทางการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

 การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื�อเตรียม
ผูเ้รียนให้มีความพร้อมที�จะทาํงาน และอยู่ร่วมกบัประชากรในกลุ่มอาเซียน ซึ� งตอ้งเรียนรู้ในเรื�อง
เกี�ยวกบักฎบตัรอาเซียนและประเทศในกลุ่มอาเซียน ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ
วิถีชีวิตของผูค้นในอาเซียน โดยกิจกรรมที�จดัให้กบัผูเ้รียนมุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เป็นบุคคลที�มี
ความเฉลียวฉลาดทนัต่อการเปลี�ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยีสมยัใหม่ และสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งสันติสุข  

การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นการตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนมี
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ มีความรู้ มีทกัษะ มีความสามารถ และเจตคติ ตามคุณลกัษณะเด็กไทย
ในประชาคมอาเซียน และตวัชี3 วดั ที�กาํหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด การจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ซึ� งเป็นสาระหลกัของรายวิชาอาเซียนมุ่งจดัการเรียนรู้ที�
เน้นให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากสภาพจริง รวมถึงการจดัการเรียนรู้ที�เน้นกระบวนการ ทาํให้การวดัและ
ประเมินผล ต้องเน้นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ� งหมายถึง กระบวนการสังเกต          
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การบนัทึก และการรวบรวมขอ้มูลจากงานและวิธีการที�ผูเ้รียนทาํเพื�อเป็นพื3นฐานของการตดัสินใน
การศึกษาถึงผลกระทบต่อผูเ้รียน เนน้การประเมินทกัษะการคิดที�ซบัซ้อนในการทาํงานของผูเ้รียน 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และการแสดงออกที�เกิดจากการปฏิบติัในสภาพจริงจึงมีความ
ต่อเนื�องในการใหข้อ้มูลเชิงคุณภาพที�เป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อน ซึ� งการวดัและประเมินผลเป็นส่วน
หนึ�งของกระบวนการจดัการเรียนการสอน เก็บรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัการเรียนในระหวา่งการเรียน
การสอนอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้ไดข้อ้มูลและนาํผลไปใชพ้ฒันา ปรับปรุง แกไ้ข และส่งเสริมผูเ้รียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยคาํนึงถึงหลกัการสําคญั ดงันี3  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั3นพื3นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 47) 

1.  เนน้กระบวนการประเมินเพื�อพฒันาผูเ้รียน (Formative Evaluation) และประเมินเพื�อ
ตดัสิน (Summative Evaluation) ครอบคลุมทั3งด้านพุทธพิสัย ทกัษะพิสัย และจิตพิสัย โดยให้
ความสาํคญัทั3งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ 

2.  เน้นการนําผลการประเมินมาใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนปรับปรุงการจดักิจกรรม     
การเรียนการสอนของตน และกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

3.  เน้นการประเมินด้วยวิธีการที�หลากหลาย สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที�
หลากหลายประเมินตามสภาพจริง ประเมินการสะทอ้นความสามารถ และการแสดงออกของผูเ้รียน 

4.  เน้นการบูรณาการประเมินผล ควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียน โดยประเมินจากคุณภาพของงาน และกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

5.  เน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดเกณฑ์การประเมิน ส่งเสริมให้มีการประเมิน
ตนเองประเมินโดยเพื�อนและกลุ่มเพื�อน ครู ผูป้กครอง และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง 

6. เน้นการประเมินผู ้เรียน ซึ� งต้องพิจารณาให้ครอบคลุมจากพัฒนาการของผู ้เรียน       
ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ 
 จากการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนนั3น ควรเน้นการวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยคาํนึงถึงกระบวนการประเมินเพื�อพฒันาผูเ้รียน นาํผลการประเมินมา
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินด้วยวิธีการที�
หลากหลาย รวมถึงการประเมินในดา้นอื�นๆดว้ย ซึ� งเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนเพื�อให้ไดข้อ้มูลและ
นาํผลไปใชพ้ฒันา ปรับปรุง แกไ้ข และส่งเสริมผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข 
 

3.  แนวคิดเกี�ยวกบัการประเมินความต้องการจําเป็น 

 การประเมินความตอ้งการจาํเป็น (Needs Assessment) เป็นกระบวนการที�เป็นระบบซึ� งใช้
เพื�อกําหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที�มุ่งหวงักับสภาพที�เป็นอยู่จริง ส่วนใหญ่จะเน้นที�       
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ความแตกต่างของผลลพัธ์ (Outcome gaps) จากนั3นมีการจดัเรียงลาํดบัความสําคญัของความ
แตกต่างนั3น แลว้เลือกความตอ้งการจาํเป็นที�สาํคญัมาแกไ้ข 
 

ความหมายของการประเมินความต้องการจําเป็น 

 ความตอ้งการจาํเป็นตรงกบัคาํภาษาองักฤษวา่ “needs” หมายถึงสิ�งที�เป็นประโยชน์ซึ� งขาด
แคลนและเป็นที�ตอ้งการหรือปรารถนาจะได ้สําหรับคาํแปลในภาษาไทยที�ใช้กนัมีหลายคาํ ไดแ้ก่  
“ความตอ้งการจาํเป็น” หรือ “สิ�งที�ตอ้งการ” หรือ “สิ�งที�จาํเป็น” หรือ “ความตอ้งการ” เป็นตน้ ซึ� งมีผู ้
กาํหนดนิยามและใหค้วามหมายของการประเมินความตอ้งการจาํเป็นไว ้ดงันี3  

คอฟแมน โรจาส์ และเมเยอร์ (Kaufman, Rojas and Mayer, 1993 อา้งถึงในสุวิมล          
วอ่งวาณิช, 2550: 60) กล่าววา่ การประเมินความตอ้งการจาํเป็นหมายถึง กระบวนการที�ใชเ้พื�อระบุ
ช่องว่างระหว่างผลที�เกิดขึ3 นในปัจจุบนักับที�ปรารถนาจะให้เกิด แล้วจดัลาํดบัความสําคญัของ
ช่องวา่งดงักล่าวจากนั3นเลือกช่องวา่งที�สาํคญัที�สุดมาเป็นประเด็นที�ตอ้งดาํเนินการต่อไป 

ราวดาและคิวซี�  (Rouda and Kusy, 1995: 4) ให้ความหมายวา่ การประเมินความตอ้งการ
จําเป็น หมายถึง การสํารวจอย่างเป็นระบบของสิ� งที� เป็นอยู่กับสิ� งที�ควรจะเป็นเพื�อพัฒนา             
การปฏิบติังานของบุคคลและ/หรือองคก์รนั3นๆ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (2546: 6) ให้ความหมายว่า การประเมินความตอ้งการ
จาํเป็น  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ�งที�ควรจะเป็นและสิ�งที�เป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั หากมีความขดัแยง้ระหวา่งความแตกต่างที�พบก็จะชี3 ใหเ้ห็นถึงปัญหาที�เกิดขึ3น 

สุวิมล ว่องวาณิช (2550: 62) ได้ให้ความหมายว่า การประเมินความตอ้งการจาํเป็นเป็น
กระบวนการประเมินเพื�อกาํหนดความแตกต่างของสภาพที�เกิดขึ3นกบัสภาพที�ควรจะเป็น โดยระบุ
สิ�งที�ตอ้งการให้เกิดว่ามีลกัษณะเช่นใด และประเมินสิ�งที�เกิดขึ3นจริงวา่มีลกัษณะเช่นใด จากนั3นนาํ
ผลที�ไดม้าวเิคราะห์ประเมิน และสิ�งที�เกิดขึ3นจริงวา่สมควรเปลี�ยนแปลงอะไรบา้ง  

สรุปไดว้่า การประเมินความตอ้งการจาํเป็น หมายถึง กระบวนการประเมินเพื�อวิเคราะห์
ความแตกต่างอย่างเป็นระบบของสภาพที�เกิดขึ3นในปัจจุบนักบัสภาพที�ควรจะเป็น จากนั3นนาํผลที�
ไดม้าจดัลาํดบัความสําคญั และประเมินสิ�งที�เกิดขึ3นจริง รวมถึงชี3 ให้เห็นถึงปัญหาที�เกิดขึ3นว่าควร
เปลี�ยนแปลงอะไรบา้ง เพื�อพฒันาการปฏิบติังานของบุคคลหรือองคก์รต่อไป 
 

ประเภทของความต้องการจําเป็น 
การกาํหนดประเภทของความตอ้งการจาํเป็น ตามนิยามความตอ้งการจาํเป็นนั3น มีบทบาท

ต่อการออกแบบการประเมินความตอ้งการจาํเป็น ซึ� งนกัวิชาการไดแ้บ่งประเภทของความตอ้งการ
จาํเป็นไวมี้รายละเอียดดงัต่อไปนี3  
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สุวิมล  วอ่งวาณิช (2550: 41-42) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการนิยามความตอ้งการจาํเป็นไว้
ดงันี3  

1. การนิยามตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy model) หมายถึง ความแตกต่าง
ระหวา่งสิ�งที�มุ่งหวงักบัสิ�งที�เป็นอยูจ่ริง นิยามนี3 ยงัสามารถจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกกาํหนด
ความต้องการจาํเป็นในลักษณะของความแตกต่างของผลที�เกิดขึ3 น แต่ไม่ได้กําหนดว่าต้องมี      
ความแตกต่างกนัเท่าใด จึงจะถือวา่เป็นความตอ้งการจาํเป็น กลุ่มที�สองกาํหนดความตอ้งการจาํเป็น
วา่เป็นความแตกต่างของผลที�เกิดขึ3นก็ไดห้รือไม่ใช่ก็ได ้เช่น มุมมองของ สคริฟเวน (Scriven) แต่
เกณฑ์การพิจารณาว่าจะเป็นความตอ้งการหรือไม่ ให้พิจารณาจากประโยชน์ที�ได้รับหากความ
ตอ้งการจาํเป็นไดรั้บการตอบสนอง หรือความเสียหายหรือผลเสียที�จะเกิดขึ3น หากความตอ้งการ
จาํเป็นนั3นไม่ไดรั้บการตอบสนอง นิยามตามโมเดลนี3  สคริฟเวน เรียกวา่ “Performance needs” 

2. การนิยามตามโมเดลการแก้ปัญหา (Solution model) สคริฟเวน(Scriven) ให้
ขอ้เสนอแนะว่าความตอ้งการจาํเป็นไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดในรูปของความแตกต่างเสมอไป แต่
สามารถกาํหนดเป็นสิ�งซึ� งหากไม่ไดรั้บการตอบสนองจะทาํให้เกิดสภาวะที�ไม่พึงประสงคขึ์3น หรือ
สิ�งที�แสดงวา่มีความตอ้งการจาํเป็นและเป็นประโยชน์ ซึ� งตอ้งเสริมในส่วนที�ขาดหายไป ให้มีความ
สมบูรณ์ขึ3น ทาํใหค้วามตอ้งการจาํเป็นตามนิยามนี3  จดัอยูใ่นกลุ่มของนิยามตามโมเดลการแกปั้ญหา 
(Solution model) ซึ� งหมายความวา่ สิ�งที�ตอ้งการและจาํเป็นตอ้งทาํใหไ้ด ้หรือทาํให้เกิด หรือทาํให้มี 
ซึ� งหากไม่ได้รับจะอยู่ในสภาวะที�ไม่พึงประสงค์ นิยามตามโมเดลการแก้ปัญหานี3  สคริฟเวน
(Scriven) เรียกวา่ “Treatment needs” 

วทิคิน (Witkin, 1984: 3-4) จาํแนกความตอ้งการจาํเป็นที�เกี�ยวขอ้งกบัความร่วมมือระหวา่ง
กนัออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการจาํเป็นของผูใ้ห้บริการ (Service Providers ) เช่น 
ความตอ้งการจาํเป็นของบุคลากรของหน่วยงาน สถาบนัการศึกษา องค์กร และบุคคลทั�วไปซึ� งใช้
ในการพฒันาสินคา้และบริการ และผูด้าํเนินการหรือผูส้นบัสนุนที�มีความตอ้งการประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็น 2) ความตอ้งการจาํเป็นของผูรั้บบริการ (Service Receivers) ซึ� งเป็นบุคคลที�อยูท่ ั3ง
ภายในและภายนอกองค์กรหรือหน่วยงานซึ� งมีผลประโยชน์ที�เกิดขึ3 นจริงหรือมีศักยภาพใน         
การใหบ้ริการหรือผลิตภณัฑ์ที�มีความตอ้งการในการประเมิน และ 3) ความตอ้งการจาํเป็นของผูไ้ด้
ประโยชน์ (Stakeholders) ซึ� งช่วยในการดาํเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรซึ� งมีความสนใจใน
การประเมินและมีความตอ้งการที�จะถูกประเมิน  

คอฟแมน โรจาส์ และเมเยอร์ (Kaufman, Rojas and Mayer, 1993 อา้งถึงในสุวิมล          
วอ่งวาณิช, 2550: 49) ไดจ้าํแนกความจาํเป็นใหม่ตามแนวคิดเชิงระบบไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ ความ
ตอ้งการจาํเป็น ดา้นปัจจยั (Input needs) ความตอ้งการจาํเป็นดา้นกระบวนการ (Process needs) 
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ความตอ้งการจาํเป็นดา้นผลลพัธ์ (Outcome needs) ความตอ้งการจาํเป็นดา้นการแกปั้ญหา (Solution 
needs) ตามความคิดของคอฟแมน โรจาส์ และเมเยอร์ ความตอ้งการจาํเป็นด้านผลลพัธ์ถือเป็น  
ความตอ้งการจาํเป็นที�แทจ้ริง (Needs) ส่วนความตอ้งการจาํเป็นดา้นปัจจยัและกระบวนการ ถือเป็น
ความตอ้งการจาํเป็นเทียม (Quasi needs) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3  

1. ความตอ้งการจาํเป็นที�แท้จริง (Needs) ความต้องการจาํเป็นนี3 ยงัมีการจาํแนกเป็น          
1) ความตอ้งการจาํเป็นระดบัจุลภาค เนน้การวดัผลผลิต 2) ความตอ้งการจาํเป็นระดบัมหภาคเน้น
การวดัผลิตผล และ 3) ความตอ้งการจาํเป็นระดบัเมกะ เนน้การวดัผลลพัธ์โดยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของสภาพที�เป็นอยูจ่ริงกบัสภาพที�ควรจะเป็นดา้นผลผลิต (Product gap) ผลิตผล (Output 
gap) และผลลพัธ์ (Outcome gap) ตามลาํดบั 

2. ความตอ้งการจาํเป็นเทียม (Quasi needs) ความตอ้งการจาํเป็นจาํแนกเป็นตอ้งการจาํเป็น
ดา้นกระบวนการ และปัจจยัโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพที�เป็นอยู่จริงกบัสภาพที�
ควรจะเป็นดา้นกระบวนการ (Process gap) และดา้นปัจจยั (Input gap) 

โมโรนี� (Moroney, 1977: 137 อา้งถึงใน วิทคิน (Witkin), 1984: 7) จาํแนกความตอ้งการ
จาํเป็นตามวิธีการประเมินเป็น 4 ประเภท ได้แก่  1) ความต้องการจาํเป็นตามบรรทดัฐาน 
(Normative Needs) คือความตอ้งการจาํเป็นที�เปรียบเทียบกนัระหวา่งสิ�งที�มีอยูแ่ลว้กบัสิ�งที�เป็นอยู่
จริงตามมาตรฐาน 2) ความตอ้งการจาํเป็นตามที�รับรู้ (Perceived Needs) คือความตอ้งการจาํเป็นที�
พิจารณาด้วยสิ� งที�เป็นอยู่หรือมุมมองของผูถู้กประเมิน 3) ความตอ้งการจาํเป็นที�แสดงออกมา 
(Expressed Needs) คือความตอ้งการจาํเป็นที�แสดงดว้ยจาํนวนของคนจาํนวนมากที�ตอ้งการไดรั้บ
การบริการ 4) ความตอ้งการจาํเป็นที�สัมพนัธ์กนั (Relative Needs) คือ ความตอ้งการจาํเป็นซึ� งวดัได้
จากความแตกต่างระหวา่งการบริการที�ปรากฏอยูใ่นพื3นที�ที�แตกต่างกนั เนน้ที�ความแตกต่างระหวา่ง
กลุ่มและพื3นที� ไม่ใช่ความแตกต่างทางมาตรฐานที�ควรจะเป็น 

คอฟแมน (Kaufman, 1987: 51) ไดจ้าํแนกความตอ้งการจาํเป็นไดเ้ป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
1. ระดบักลาง เป็นการประเมินความตอ้งการจาํเป็นเกี�ยวกบัปัจจยัป้อนเขา้ กระบวนการ 

และผลผลิตที�เกิดขึ3น 
2. ระดบัรวบยอด เป็นการประเมินความตอ้งการจาํเป็นเกี�ยวกบัปัจจยันาํออกหรือบริการ 

เป็นความตอ้งการจาํเป็นระดบัองคก์ร ซึ� งไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้ขององคก์ร โดยจะรวมความตอ้งการ
จาํเป็นระดบักลางไวด้ว้ย 

3.  ระดับกลยุทธ์ เป็นการประเมินความต้องการจาํเป็นระดับองค์รวม โดยรวมความ
ตอ้งการจาํเป็นเกี�ยวกับปัจจยันาํออก ซึ� งเป็นความตอ้งการจาํเป็นระดับรวบยอดและผลลัพธ์ที�
องคก์รไดใ้หก้ารบริการต่อสังคม 
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สรุปไดว้า่ การแบ่งประเภทความตอ้งการจาํเป็นนั3นมีการแบ่งประเภทความตอ้งการจาํเป็น
ไวห้ลากหลาย ขึ3นอยู่กบัว่าตอ้งการไดข้อ้มูลประเภทใด ซึ� งในการศึกษาวิจยัครั3 งนี3 ผูว้ิจยัประเมิน
ความตอ้งการจาํเป็นตามนิยามโมเดลความแตกต่าง 
 

ขั_นตอนการประเมินความต้องการจําเป็น 

เนื�องจากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นนั3น นักวิชาการมีแนวคิดเกี�ยวกบัการประเมิน
ความต้องการจําเป็นที�แตกต่างกัน ทําให้การวิจัยประเมินความต้องการจํา เป็นมีขั3 นตอน                
การดาํเนินงานที�แตกต่างกนัดว้ย ซึ� งมีวชิาการไดก้ล่าวถึงขั3นตอนการประเมินไวที้�สาํคญั ดงันี3  

อลัทชู์ดและวิทคิน (Altschuld  and Witkin,2000 อา้งถึงใน สุวิมล วอ่งวาณิช, 2550: 100) 
เห็นวา่การประเมินความตอ้งการจาํเป็นมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการประเมินแบบมีระบบทั�วไป จึงได้
เสนอแผน 3 ระยะ (Three-Phase Plan) สาํหรับการประเมินความตอ้งการจาํเป็นดงันี3  

ระยะที� 1 ระยะก่อนการประเมินหรือระยะการสาํรวจ ในระยะนี3 มีการแต่งตั3งคณะกรรมการ
ประเมินความต้องการจาํเป็น มีการศึกษาข้อมูลเกี�ยวกับความต้องการจาํเป็นที�มีอยู่ วางแผน         
การดาํเนินงานโดยกาํหนดขอบเขตและประเด็นของความตอ้งการจาํเป็น กาํหนดจุดมุ่งหมายของ
ความตอ้งการจาํเป็น แหล่งขอ้มูล การใช้ประโยชน์ขอ้มูล และพฒันาแผนการดาํเนินงานสําหรับ
ระยะที� 2 รวมทั3งกาํหนดเกณฑ์สําหรับทาํการประเมิน การประเมินความตอ้งการจาํเป็นในแต่ละ
ขั3นตอน 

ระยะที�  2 การประเมินหรือระยะการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการประเมิน            
ความต้องการจาํเป็นทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเกี�ยวกับความต้องการจาํเป็น 
จดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น และวเิคราะห์หาสาเหตุ 

ระยะที� 3 หลงัการประเมินหรือระยะการนาํผลไปใช้ประโยชน์ คณะกรรมการประเมิน
ความตอ้งการจาํเป็นนาํผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นไปใชป้ระโยชน์โดยการเชื�อมโยงขอ้มูล
และแผนการดาํเนินงานที�ไดรั้บ งานหลกัคือการจดัลาํดบัความสําคญัก่อนหลงัและเกณฑ์การตดัสิน
เพื�อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา การจดัทาํแผนปฏิบติังาน การนาํเสนอขอ้มูลที�ไดรั้บจากการประเมิน
ความตอ้งการจาํเป็นแก่ผูต้ดัสินใจและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและการจดัเตรียมแผนสําหรับดาํเนินการ
เพื�อขจดัปัญหาที�เกิดจากความตอ้งการจาํเป็นหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นอื�นๆ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546: 18-21) ได้กําหนดขั3นตอนของการประเมิน     
ความตอ้งการจาํเป็น สรุปไดเ้ป็น 3 ตอนดงันี3  

ขั3นที�  1 ขั3นก่อนการประเมิน (Pre-assessment) ในขั3นนี3 เป็นขั3นตอนของการสํารวจ 
(exploration) ประกอบดว้ยขั3นตอนยอ่ยๆ ดงันี3  
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1. วางแผนสาํหรับการประเมินความตอ้งการจาํเป็น 
2. นิยามหรือกาํหนดจุดประสงคท์ั�วไปสาํหรับการประเมินความตอ้งการจาํเป็น 
3. กาํหนดขอบเขตของการประเมินความตอ้งการจาํเป็นหลกัและ/หรือประเด็นที�ตอ้งการ

ประเมิน 
4. กําหนดรายละเอียดและข้อมูลความต้องการตามขอบเขตที�จะประเมินซึ� งรวมถึง

กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน 
5. ตดัสินใจกาํหนดเกี�ยวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล แหล่งขอ้มูล วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

และการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล  
ผลที�ได้จากขั3นตอนนี3  คือ แผนเบื3องต้นสําหรับการประเมินความต้องการจาํเป็นและ       

การนาํไปใชใ้นขั3นที� 2 และ 3 
ขั3นที� 2  ขั3นการประเมิน (Assessment) หลงัจากการสํารวจความตอ้งการจาํเป็นต่างๆ แลว้

ในขั3นนี3 เป็นขั3นตอนของการเก็บรวบรวมขอ้มูล (data gathering) ประกอบดว้ยขั3นตอนยอ่ยๆ ดงันี3  
1. สรุปตัดสินใจกําหนดเกี�ยวกับบริบท ขอบเขต และสิ� งที� เกี�ยวข้องในการประเมิน      

ความตอ้งการจาํเป็น 
2. เก็บรวบรวมขอ้มูลของความตอ้งการ ซึ� งในขั3นตอนนี3ยอ่มทาํให้ทราบความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย 
3. หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว นําข้อมูลที�ได้มาจัดเรียงลําดับความสําคัญของ         

ความตอ้งการจาํเป็นในเบื3องตน้ระยะแรก 
4. วเิคราะห์หาสาเหตุของความตอ้งการหรือประเด็นปัญหา 
5. วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลทั3งหมด 
ผลที�ได้จากขั3นตอนนี3  คือ ความตอ้งการจาํเป็นหรือปัญหาที�ตอ้งการการแกไ้ขตามลาํดบั

ความสาํคญัในระยะแรก 
ขั3นที� 3 ขั3นหลงัการประเมิน (Post Assessment) เมื�อไดผ้ลการประเมินความตอ้งการจาํเป็น

แล้วในขั3นตอนนี3 เป็นขั3นตอนสําคญัขั3นตอนหนึ� ง คือ การนําผลการประเมินไปใช้ (utilization) 
ประกอบดว้ยขั3นตอนดงันี3  

1. จดัเรียงลาํดบั (Set priority) ความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็น  เทคนิคที�ใชใ้นการจดั
เรียงลาํดบั เช่น การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี�ย (mean difference analysis) การวิเคราะห์
ขอ้มูลหลายมิติ (multi component data analysis) การกาํหนดดชันีความตอ้งการจาํเป็นที�มีการถ่วง
นํ3าหนกั (weighted needs index) 
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2. พิจารณาหาทางเลือกสาํหรับการแกไ้ขปัญหา   จากขอ้ที� 1 การจดัเรียงลาํดบัทาํให้ทราบ
ปัญหาที�สําคญัเร่งด่วนที�สุด ถา้หากไม่นาํมาแกปั้ญหาก็จะสูญเปล่าในการทาํการประเมิน ดงันั3นจึง
ตอ้งช่วยกนัพิจารณาหาทางเลือกในการแกปั้ญหา 

3. พฒันาแผนการปฏิบติั เพื�อใชใ้นการดาํเนินการต่อไป 
4. ประเมินผล ของการประเมินความตอ้งการจาํเป็น 
5. รายงานผล การประเมินความตอ้งการจาํเป็น 
สุวิมล วอ่งวาณิช (2550: 105) ไดส้ังเคราะห์ขั3นตอนการวิจยัประเมินความตอ้งการจาํเป็น

โดยมีขั3นตอนการดาํเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่  
ระยะแรก เป็นระยะก่อนการประเมินประกอบดว้ยขั3นตอนการเตรียมการ มีการกาํหนด

จุดมุ่งหมายหรือวิสัยทศัน์ที�ตอ้งการจะให้เกิด กาํหนดกลุ่มผูใ้ช้ประโยชน์จากผลการประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็น กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผูเ้กี�ยวข้องกบัการประเมินความต้องการจาํเป็น และขั3น      
การออกแบบการประเมินเกี�ยวข้องกับการกําหนดนิยามประเภท ขอบข่ายของการประเมิน        
ความตอ้งการจาํเป็น การวางแผนการดาํเนินงานดา้นทรัพยากร ค่าใชจ่้ายและเวลาในการดาํเนินงาน 

ระยะที�สอง เป็นระยะระหว่างการประเมิน มีการกาํหนดวิธีการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื�อกาํหนดความตอ้งการจาํเป็น และการจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น 

ระยะที�สาม เป็นระยะหลังการประเมิน มีการนําผลไปใช้ประโยชน์ การเสนอผลหรือ
รายงานใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทราบ กาํหนดแนวทางการแกไ้ขเพื�อขจดัปัญหาที�เกิดจากความตอ้งการจาํเป็น 
ในขั3นของการนาํผลไปใชป้ระโยชน์นี3  แนวคิดของอลัทชู์ดและวิทคิน (Altschuld and Witkin) จะ
แตกต่างจากแนวคิดอื�นตรงที�มีการนาํเสนอใหมี้การวางแผนการดาํเนินงานเพื�อขจดัปัญหาที�เกิดจาก
ความตอ้งการจาํเป็น มิไดห้ยุดอยู่เพียงขั3นการกาํหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาเท่านั3น แต่ตอ้ง
วางแผนว่าจะนําเอาแนวทางที�ก ําหนดไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างไร เพื�อให้บรรลุเป้าหมายที�            
พึงประสงค ์

สรุปไดว้า่ ขั3นตอนการประเมินความตอ้งการจาํเป็นนั3นมีขั3นตอนการดาํเนินงานคลา้ยคลึง
กบัการประเมินโดยทั�วไป กล่าวคือ มีระยะก่อนการประเมิน ระยะระหว่างการประเมิน และระยะ
หลังการประเมิน โดยมีการศึกษาสิ� งที� มุ่งหว ังและสภาพที� เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน วิเคราะห์          
ความแตกต่างระหว่างขอ้มูลที�ได ้ วิเคราะห์สาเหตุที�ทาํให้เกิดความแตกต่าง และกาํหนดแนวทาง
เพื�อแกปั้ญหาต่อไป 
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หลกัการของการจัดลาํดับความสําคัญ 

 รูปแบบของการให้ตอบขอ้มูลแบบตอบสนองคู่ (dual-response format) มกัปรากฏใน
แบบสอบถามที�มีขอ้ความให้ตอบในรูปมาตรประมาณค่า โดยให้ระบุขอ้มูลทั3งสองชุด คือ ระดบั
ของสภาพที�เป็นอยู่จริงและสภาพที�ควรจะเป็น รูปแบบนี3 สร้างขึ3 นโดยมีพื3นฐานแนวคิดของ         
การนิยามความต้องการจาํเป็นตามโมเดลความแตกต่าง (discrepancy model) ซึ� งวิธีการจดั
เรียงลาํดบัความสําคญัของความต้องการจาํเป็นโดยใช้กลุ่มวิธีที�ใช้หลกัประเมินความแตกต่าง 
สามารถกระทาํไดด้งัต่อไปนี3  (สุวมิล วอ่งวาณิช, 2550: 275) 
 วิธีการที�ใช้หลกัประเมินความแตกต่างพบว่าเป็นที�นิยมใช้กนัมาก เป็นวิธีที�มีรากฐานมา
จากการประเมินความต้องการจาํเป็นที�ใช้โมเดลความแตกต่าง ซึ� งมีการรวบรวมข้อมูลแบบ          
การตอบสนองคู่จากมาตรวดัที�แสดงระดับความสําคัญ (I=Importance) ของข้อความนั3 น 
เปรียบเสมือนค่าที�บอกระดบัของ “What Should Be” และมาตรวดัที�แสดงระดบัที�ขอ้รายการนั3น
ได้รับการตอบสนองหรือระดับสัมฤทธิผล (D=Degree of Success) ที�เป็นอยู่ในขณะนั3 น 
เปรียบเสมือนค่าที�บอกระดบัของ “What Is” สูตรในการคาํนวณระดบัความตอ้งการจาํเป็นแต่ละวิธี
มีดงันี3  (สุวมิล   วอ่งวาณิช, 2550: 275-279) 
 1. วิธี Mean Difference Method (MDF) กาํหนดโดยหาผลต่างของค่าเฉลี�ยของ I และ
ค่าเฉลี�ยของ D บางคนเรียกวธีินี3วา่ rank order of difference scores 
      
   สูตร  MDF = I – D 
 
 2. วิธี Priority Needs Index (PNI) เป็นวิธีการเรียงลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการ
จาํเป็นซึ�งพฒันาขึ3นมาโดยใชค้่าสถิติในรูปดชันีที�สามารถบอกค่าตํ�าสุดและสูงสุดได ้ซึ� งดดัแปลงมา
จากวธีิการเรียงตาํแหน่งความตอ้งการจาํเป็นจากความแตกต่างของค่าเฉลี�ยของสภาพที�คาดหวงักบั
ที�เป็นอยูจ่ริง (mean difference) โดยการถ่วงนํ3 าหนกัของผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง I และ D ดว้ย
นํ3าหนกัความสาํคญัของ I 
      
   สูตร  PNI = (I – D) ×  I 
 
 3. วิธี Priority Need Index (PNI) แบบปรับปรุง เป็นสูตรที�ปรับปรุงจากสูตร PNI ดั3งเดิม 
โดยนงลกัษณ์  วิรัชชยั และสุวิมล  วอ่งวาณิช เป็นวิธีการที�หาค่าผลต่างของ (I – D) แลว้หารดว้ยค่า 
D เพื�อควบคุมขนาดของความต้องการจาํเป็นให้อยู่ในพิสัยที�ไม่มีช่วงกวา้งมากเกินไปและให้
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ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื�อใช้ระดับของสภาพที� เป็นอยู่เป็นฐานในการคาํนวณค่าอัตรา         
การพฒันาเขา้สู่สภาพที�คาดหวงัของกลุ่ม 
      
   สูตร  PNImodified  = (I – D) / D 
 
 4. การวิเคราะห์เมทริกซ์ (matrix analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ที�เน้นการเสนอผล         
การดาํเนินงานของหน่วยงานในส่วนที�เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที�ควรไดรั้บการพฒันาโดยการแบ่ง
ตารางออกเป็น 4 ช่อง แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพที�มุ่งหวงั (หรือเรียกวา่เกณฑ์ที�ควรจะเป็น) 
และสภาพที�เกิดขึ3นจริง จุดที�ใช้แบ่งอาจเป็นค่าเฉลี�ยของคะแนนสูง-ตํ�าที�กาํหนด หรือเกณฑ์ที�ผู ้
ประเมินเห็นวา่เหมาะสมที�จะเป็นจุดตดั (cut-off score) 
 ซึ� งในการวจิยัครั3 งนี3  ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธี Priority Need Index (PNI) แบบปรับปรุง ซึ� งเป็นวิธีการ
หาค่าความแตกต่างของสภาพที�เป็นอยู่ และสภาพที�ควรจะเป็น แลว้หารดว้ยสภาพที�เป็นอยู่ เพื�อ
ควบคุมขนาดของความตอ้งการจาํเป็นให้อยูใ่นพิสัยที�ไม่มีช่วงกวา้งมากเกินไป และให้ความหมาย
เชิงเปรียบเทียบ เมื�อใช้ระดบัของสภาพที�เป็นอยู่เป็นฐานในการคาํนวณค่าอตัราการพฒันาเขา้สู่
สภาพที�คาดหวงัของกลุ่มที�ไดท้าํการทดลองในการวจิยั 
  

4. งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้องด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

 งานวจัิยในประเทศ 

จตุพล  ยงศร (2554: 43-44) ไดท้าํการวิจยัเรื�องนโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศในประชาคมอาเซียนโดยใชว้ธีิการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอร์ช เบอร์เรเดย ์
มีว ัตถุประสงค์เพื�อศึกษานโยบายทางการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน ได้แก่ 
ราชอาณาจกัรไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซียน สหพนัธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐบรูไน     
ดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพ  
เมียนม่า และราชอาณาจกัรกมัพูชา โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอร์ช เบอร์เรเดย ์ซึ� ง
แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที� 1 การศึกษาเฉพาะที� โดยมี 2 ขั3นตอน ไดแ้ก่ ขั3นตอน     
การบรรยายหรือพรรณนา และขั3นตอนการตีความ ตอนที� 2 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยมี             
4 ขั3นตอน ไดแ้ก่ ขั3นตอนการบรรยาย ขั3นตอนการแปลความ ขั3นตอนการเทียบเคียง และขั3นตอน
การเปรียบเทียบ ผลการศึกษาวิจยัมีรายละเอียดดงันี3  1) จากการศึกษานโยบายการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน พบวา่ มีจุดรวมคลา้ยคลึงกนั 3 ประการ คือ การขยาย
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โอกาสทางการศึกษาให้ทั�วถึง การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) จากการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบของนโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน พบว่า 
การเมืองการปกครอง สภาพทางภูมิศาสตร์ สังคมและวฒันธรรม จาํนวนประชากร และสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียนส่งผลให้นโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษามี
ความแตกต่างกนั 

เฉลียว  เถื�อนเภา (2554: 107-110) ได้ทาํการศึกษาวิจยัเรื� องการดาํเนินงานเตรียม          
ความพร้อมสู่ประชาคมของโรงเรียนเครือข่ายศูนยอ์าเซียน สังกดัสํานักงานเขตพื3นที�การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ� งมีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาการดาํเนินงานเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนยอ์าเซียนศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื3นที�การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบการดาํเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนยอ์าเซียนศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื3นที�การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 เมื�อจาํแนกตามเพศ สถานภาพ วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษาผลการศึกษา 
พบวา่ โดยภาพรวม 1) การดาํเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่าย
ศูนยอ์าเซียนศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื3นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการดาํเนินงาน
อยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้นเช่นกนั โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลี�ยมากไปนอ้ย คือ ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้นการบริหารจดัการ 
และด้านปัจจยัสนับสนุน ตามลาํดับ 2) การเปรียบเทียบการดาํเนินงานเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนยอ์าเซียนศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื3นที�การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า  2.1) เมื�อจาํแนกตามเพศโดยรวม เพศชายและเพศหญิงมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ และเมื�อเปรียบเทียบแยกรายด้าน พบว่า มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ในดา้นปัจจยัสนบัสนุน และดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
และมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ในด้านคุณภาพผูเ้รียน 
ส่วนดา้น การบริหารจดัการ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 2.2) เมื�อจาํแนก
ตามวุฒิการศึกษาโดยรวม ผูมี้วุฒิการศึกษาต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และ
เมื�อเปรียบเทียบแยกรายด้าน พบว่า มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .05 ในดา้นปัจจยัสนบัสนุนและดา้นการบริหารจดัการ ส่วนดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้
และด้านคุณภาพผูเ้รียน มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01       
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2.3) เมื�อจาํแนกตามสถานภาพโดยรวม ผูมี้สถานภาพต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
เมื�อพิจารณารายด้าน พบว่า ในด้านปัจจยัสนับสนุน ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ และด้าน
คุณภาพผูเ้รียน มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนด้าน     
การบริหารจดัการ มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 2.4) เมื�อจาํแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา โดยรวมสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีการดาํเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เมื�อพิจารณารายดา้นพบวา่มีการดาํเนินงาน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ในทุกดา้น 

เอกราช อะมะวลัย.์ (2554: 75-76) ไดท้าํการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหารใน
การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีวตัถุประสงค์
เพื�อ 1) ศึกษาปัจจยัสําคญัในการพฒันาการศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และ 2) เสนอแนะแนวทางการพฒันา
การศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหารในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรมุ่งสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 วิธีวิจัยที� เลือกใช้เป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการศึกษาทางเอกสาร และทาํการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูเ้กี�ยวขอ้ง แลว้จึงทาํการวิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียนช่างฝีมือทหารในลักษณะ
วิเคราะห์เนื3อหา(Content Analysis) เครื�องมือวิจยัหลกัที�ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์จาํนวน 3 แบบ 
สาํหรับกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 3 กลุ่มที�ประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียนฯ ครู-อาจารย ์และนกัเรียน
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัสําคญัที�ส่งผลต่อการพฒันาการศึกษาต่อการเขา้เป็น
ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นความเขา้ใจ เพื�อสร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง 2) ปัจจยัศกัยภาพบุคลากร ที�ตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มีทกัษะที�เหมาะสม มี
ความชาํนาญการที�สอดคล้องกับการปรับตวัและเปลี�ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ได้รับการเพิ�ม
โอกาสในการหางานทาํ รวมทั3งมีการพิจารณาแผนผลิตกาํลงัคน 3) ปัจจยัคุณภาพมาตรฐาน เพื�อ
ส่งเสริมการหมุนเวียนของนกัศึกษาและครู อาจารยใ์นอาเซียน ให้มีการยอมรับในคุณสมบติัทาง
วิชาการร่วมกนั ตลอดจนส่งเสริมและเพิ�มพูนความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน และ 4) ปัจจยัการเปิดเสรีการศึกษา ประกอบดว้ย การจดัทาํความตกลงยอมรับร่วม
ด้านการศึกษา การพฒันาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสําคญัต่าง ๆ เพื�อรองรับ     
การเปิดเสรีการศึกษา ควบคู่กบัการเปิดเสรีด้านการเคลื�อนยา้ยแรงงาน สุดทา้ยงานวิจยัยงัได้ให้
ขอ้เสนอแนะเป็นแนวทางการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหารเพื�อเตรียมความพร้อมสู่
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ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ� งประกอบไปดว้ย การพฒันาองค์ความรู้ การพฒันา
บุคลากร และการพฒันาความร่วมมือ 

เมืองปาย  รู้สรรพกิจ (2555: 66-68) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�องความพร้อมและแนวทางการจดั       
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สังกดัสํานกังานเขตพื3นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 6 ซึ� งมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบความพร้อมและแนวทางการจดั        
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สังกดัสํานกังานเขตพื3นที�การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 6 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ที�ทางการศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความพร้อมการจดั
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนราชวินิตบางแกว้ สังกดัสํานกังานเขตพื3นที�การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 6 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงลาํดบัจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ เจตคติของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความพร้อมของ
สถานศึกษาและสิ�งแวดลอ้มในสถานศึกษาตามลาํดบั  2) ความพร้อมการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนราชวนิิตบางแกว้ สังกดัสาํนกังานเขตพื3นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 6 จาํแนก
ตามตาํแหน่งหนา้ที�ทางการศึกษาโดยรวมและรายดา้นสิ�งแวดลอ้มในสถานศึกษาแตกต่างกนั ส่วน
ดา้นอื�นๆ ไม่แตกต่างกนั 

ราตรี สีงาม (2555: 91-92) ไดท้าํการศึกษาเรื�องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ซึ� งมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ กลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการหรือหัวหนา้ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวนทั3 งสิ3 น105 คนโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป 

วเิคราะห์ดว้ยค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี�ย ( X  ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจยัพบวา่ 
1)  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ มีการดาํเนินงานการเตรียมความพร้อมทั3งดา้นนโยบายของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ดา้นการจดัการเรียนรู้ระดบัปฏิบติัการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.39,3.34) แต่มีบาง
ด้านที�อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนที�เกี�ยวกับอาเซียนเช่น          
การแทรกเนื3อหาในหลกัสูตรทั3ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดสอนรายวิชาเพิ�มเติม สอดแทรกใน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้มีโอกาส เข้ารับ         
การอบรมประชุม สัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน            
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ทั3งภายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี3 ผูบ้ริหารยงัมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เล็งเห็น

ความสําคญั กระตือรือร้นในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.90, 
3.86, 3.85) ตามลาํดบั ส่วนการเตรียมความพร้อมดา้นการจดัการเรียนรู้ระดบัปฏิบติัการที�อยู่ใน
ระดบัมาก ได้แก่ ครู บุคลากรเล็งเห็นความสําคญัเขา้รับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื�อเตรียม          
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเกี�ยวกับอาเซียน มีการศึกษาค้นควา้หาความรู้ใหม่ๆ 
วางแผนและออกแบบการจดัการเรียนรู้เกี�ยวกบัอาเซียน ตลอดจนใช้สื�อเทคโนโลยี นวตักรรมใน

การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนดว้ยวิธีการที�หลากหลายและดึงดูดความสนใจนกัเรียน ( X  
=3.79, 3.63, 3.58, 3.52) ตามลาํดบั 2) แนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ในส่วนของความเห็นและระดบั

การดาํเนินงานโดยภาพรวม ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.07) ทั3 งนี3 โดยให้ความสําคญัใน         
การแนวทางขอ้ที� 3 คือจดัครูและบุคลากรในโรงเรียน เขา้รับการอบรม ประชุมสัมมนา ตลอดจน

ศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบที�ประสบความสําเร็จในการจดัการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา ( X  = 
4.19) รองลงมาคือ ควรจดัใหมี้โรงเรียนตน้แบบเป็นโรงเรียนแกนนาํเพื�อจดัการความรู้เรื�องอาเซียน
และเผยแพร่ให้กบัโรงเรียนในเครือข่าย ไดเ้รียนรู้เป็นแนวทางต่อไป รวมทั3งจดัทาํหลกัสูตรเน้น
อาเซียนในกลุ่มสาระต่างๆ หรือบูรณาการในบางรายวิชาเช่น สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ภาษาต่างประเทศ ( X  = 4.17) ประการสุดทา้ยควรจดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็น
สื�อกลางหรือสอดแทรกเพื�อให้เกิดความคุน้เคย ตลอดจนสนบัสนุนให้นกัเรียนผลิตสื�อ เช่น แผ่น
พบัความรู้เรื�องอาเซียนและเผยแพร่ใหก้บัคณะครู นกัเรียนผูป้กครอง และชุมชน ไดรั้บทราบขอ้มูล 

( X  = 4.16) 
 งานวจัิยต่างประเทศ 

แมคโน (Magno, 2011) ไดจ้ดัทาํรายงานเสนอ SEAMEO INNOTECH และ AUSAID 
เกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนขั3นพื3นฐานในประเทศฟิลิปปินส์ ตั3งแต่ระดบัชั3นอนุบาลจนถึงเกรด 
12 โดยทาํการเปรียบเทียบกบัการจดัการศึกษาของประเทศอื�นๆ ไดแ้ก่ มาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม 
สิงคโปร์ เวียดนาม และรัฐนิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลียในรายงานได้กําหนดแนวความคิดใน           
การพฒันาเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ผา่นการลงทุนในทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการพฒันาระบบการศึกษา 
รายงานฉบบันี3 ไดท้าํการเปรียบเทียบเป้าหมายทางการศึกษา การเขา้ถึงการศึกษา อตัราส่วนครูต่อ
เด็ก โครงสร้างของหลกัสูตร กรอบแนวคิด รูปแบบ ระยะเวลา เนื3อหา และการวดัผลในแต่ละวิชา
หลกั ซึ� งจากการศึกษาพบวา่ฟิลิปปินส์มีจุดอ่อนในหลายดา้นที�ควรไดรั้บการแกไ้ข โดยแบ่งไดเ้ป็น 
12 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการเขียน  การขยายระยะเวลาในการเรียน 12 ปี  การศึกษาตามอธัยาศยั  
การพฒันาทกัษะ คุณลกัษณะที�คาดหวงัของผูส้าํเร็จการศึกษา ทกัษะพื3นฐานหลกั ทกัษะที�เชี�ยวชาญ  
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แนวทางสําหรับกลุ่มเฉพาะ  กระบวนการประเมินผลแนวใหม่  โปรแกรมสารสนเทศ  การใช ้    
การประเมินผล และการเปรียบเทียบในระดบันานาชาติ 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 งานวจัิยในประเทศ 

ผาณิต ทวีศกัดิ�   (2549: 114-117) ไดท้าํการศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียนระดบัชาติ วิชาภาษาองักฤษของผูเ้รียนช่วงชั3นที� 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตพื3นที�
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัญหาการพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน
ระดบัชาติวชิาภาษาองักฤษของผูเ้รียนช่วงชั3นที� 2 โดยภาพรวม ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็น
วา่ปัญหาดา้นตวัครูสอนวิชาภาษาองักฤษ ดา้นตวัผูเ้รียน และดา้นปัจจยัสนบัสนุนการจดัการเรียน
รู้อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสื�อ นวตักรรมการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษมีความคิดเห็นวา่ปัญหาดา้นตวัครูสอนวิชาภาษาองักฤษ ดา้นสื�อ นวตักรรมการจดัการ
เรียนรู้ และดา้นปัจจยัสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นตวัผูเ้รียน อยู่ในระดบั
ปานกลาง กรรมการสถานศึกษาขั3นพื3นฐานมีความคิดเห็นวา่ปัญหาดา้นตวัครูสอนวิชาภาษาองักฤษ 
ดา้นตวัผูเ้รียน ดา้นสื�อ นวตักรรมการจดัการเรียนรู้และดา้นปัจจยัสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ส่วนผูเ้รียนมีความคิดเห็นวา่ปัญหาดา้นตวัครูสอนวิชาภาษาองักฤษ ดา้นตวัผูเ้รียน
และด้านสื�อ นวตักรรมการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย 2) ปัญหาและแนวทางการพฒันา
ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนระดบัชาติวชิาภาษาองักฤษของผูเ้รียนช่วงชั3นที� 2 เมื�อจาํแนกตามสถานภาพ
ของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา วิชาเอก ประสบการณ์การสอน 
ประสบการณ์การเขา้รับการอบรมวิชาภาษาองักฤษ จาํนวนชั�วโมงที�สอน จาํนวนวิชาที�สอน และ
จาํนวนชั�วโมงของงานอื�นที�รับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอน และเมื�อจาํแนกตามสถานภาพของ
ผูเ้รียน คือเพศ ระดบัผลการเรียน อาชีพของผูป้กครอง ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง โอกาสใน  
การอ่านหนงัสือภาษาองักฤษและการเอาใจใส่ของผูป้กครอง พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05 

เผียน วงศ์ทองดี และพินิจ พราหมณ์แกว้  (2549: 162-169) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการพฒันา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใชแ้นวทางการพฒันาหลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการแบบรวมชั3นประถมศึกษาปี ที� 2 และชั3นประถมศึกษาปีที� 3: กรณีศึกษาโรงเรียนบา้น
หนองนํ3 าถ่าย สํานกังานเขตพื3นที�การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า บริบทการพฒันา
หลกัสูตรของโรงเรียนบา้นหนองนํ3าถ่าย โรงเรียนเคยจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา แต่บุคลากรยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะไม่เพียงพอ สําหรับชุมชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม เพียงแต่เขา้มารับรู้
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เท่านั3น การดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร ได้ดาํเนินการ 4 ขั3นตอน คือ 1) การศึกษาปัญหาและ      
ความตอ้งการในการพฒันาโรงเรียน 2) การยกร่างหลกัสูตรการประเมินและปรับปรุงก่อนนาํไปใช ้        
3) การนาํหลกัสูตรไปใช้ ประเมินและปรับปรุงระหว่างนาํไปใช้ 4) การประเมินและปรับปรุง
หลกัสูตร หลงัการใชเ้พื�อสรุปผลการดาํเนินการ การศึกษาผลการดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร พบวา่ 
ทุกองคป์ระกอบของหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกนั ผูบ้ริหารไดบ้ริหารหลกัสูตรโดยจดัตารางสอน
ไวใ้นภาคบ่ายทุกวนั การดาํเนินการจดัการเรียนรู้ส่วนที�เป็นปัญหา คือ ในแผนการจดัการเรียนรู้ที�มี
การเชิญบุคลากรในท้องถิ�นและการนํานักเรียนออกไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกไม่ได้
ดาํเนินการ เพราะขาดผูป้ระสานงาน หน่วยการเรียนรู้ที�เป็นสาระเกี�ยวกบัวิทยาศาสตร์ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ค่อนข้างได้ผลน้อย เพราะครูไม่มีคู่มือครูและหนังสือประกอบการค้นควา้ 
สําหรับส่วนที�ดาํเนินการได้ผลในภาพรวม คือ นักเรียนชอบเรียนเพราะมีกิจกรรมหลากหลาย มี 
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งนกัเรียนชั3นประถมศึกษาปีที� 2 และชั3นประถมศึกษาปีที� 3 ครูผูส้อนมี
ความมั�นใจในการสอน ผูบ้ริหารมีเจตคติที�ดีต่อหลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้ที�ไดจ้ดัทาํขึ3น 
 จารุวลัฐ์ สุทธิสานนท ์(2553: 110-112) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุที�มีอิทธิพลต่อการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื3นที�การศึกษาเลย เขต 1 มีวตัถุประสงค ์     
1) เพื�อพฒันาและตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลสมการโครงสร้างของการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื3นที�การศึกษาเลย เขต 1 กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์2) เพื�อ
ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมของปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื3นที�การศึกษาเลย เขต 1 กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ซึ� ง
ผลการวิจยั พบว่า 1) โมเดลสมการโครงสร้างการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาภายหลงัการปรับมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พิจารณาไดจ้ากค่าสถิติ คือ ค่าไค-สแควร์ (chi-square) เท่ากบั 
37.33 ที�องศาอิสระ เท่ากบั 55 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 0.97 ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ดชันีวดั
ความกลมกลืน (GFI) เ ท่ากับ 0.99 ดัชนีว ัดความกลมกลืนที�ปรับแก้ (AGFI)  เท่ากับ 0.97 
ค่าประมาณความคลาดเคลื�อนของรากกาํลงัสองเฉลี�ย (RMSEA) เท่ากบั 0.00 ค่ารากกาํลงัสองเฉลี�ย
ของเศษ (RMR) เท่ากบั 0.008 ค่าขนาดตวัอยา่งวกิฤต (CN) เท่ากบั 875.86 และ 2) ปัจจยัที�มีอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเรียงค่า
สัมประสิทธิ� จากมากไปนอ้ย มีดงันี3  อิทธิพลทางตรง มี 3 ปัจจยั คือ ครูผูใ้ชห้ลกัสูตร กระบวนการ
ทาํงาน และบุคลากรสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดว้ยค่าสัมประสิทธิ� อิทธิพล 0.55, 
0.52 และ 0.07  อิทธิพลทางออ้มมี 3 ปัจจยั คือ บุคลากรสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการทาํงาน และครูผูใ้ชห้ลกัสูตร ดว้ยค่าสัมประสิทธิ� อิทธิพล 0.66, 0.22 และ 0.17  อิทธิพล
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ทางรวมมี 3 ปัจจยั คือ บุคลากรสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ครูผูใ้ช้หลกัสูตร และ
กระบวนการทาํงาน ดว้ยค่าสัมประสิทธิ� อิทธิพล 0.74, 0.72 และ 0.52 

อมลวรรณ มีจินดา (2553: 142-144) ไดท้าํวิจยัเรื�องการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เรื�อง 
สิ�งมีชีวิตและสิ�งแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการได้
ยิน ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการศึกษาขอ้มูลพื3นฐาน พบว่า ผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และครูผูส้อน มีความคิดเห็นสมควรให้จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาเรื�องสิ�งมีชีวิตและ
สิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหน้กัเรียนรู้จกัอนุรักษธ์รรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 2) ผลการพฒันาหลกัสูตร พบวา่ 
หลกัสูตรประกอบดว้ย หลกัการ ความสําคญั วิสัยทศัน์ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั คาํอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างหลกัสูตร เวลาเรียน แผนการจดัการเรียนรู้ สื�อและนวตักรรม และการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ ซึ� งมีเนื3อหาคือ ระบบนิเวศ และระบบนิเวศแบบยั�งยืน พบวา่หลกัสูตรมีความสอดคลอ้ง 
3) ผลทดลองใช้หลกัสูตรโดยนาํหลกัสูตรที�พฒันาแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนที�มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ชั3นมธัยมศึกษาปี ที� 4 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐมจาํนวน 14 คน ใช้เวลา      
24 ชั�วโมง โดยจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ขณะทดลองใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียน           
มีการร่วมมือกนัในกระบวนการกลุ่มสามารถนาํความรู้ที�ไดรั้บแกปั้ญหาไดแ้ละดาํเนินการไดต้าม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักและใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมมากในระดับดีมาก มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากบั 82.26/85.72 ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที�ตั3งไว ้และ 4) ผลการประเมินผลและ  
การปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ด้านผลการเรียนรู้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ เรื� อง สิ� งมีชีวิตและ
สิ�งแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการไดย้ิน หลงัการใช้
หลกัสูตรสูงกวา่ก่อนการใชห้ลกัสูตร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 นกัเรียนมีความสามารถ
ในดา้นคุณภาพของผลงาน ความสามารถในการปฏิบติังาน และความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง อยูใ่นระดบัดีมาก ความคิดเห็นของนกัเรียนที�มีต่อหลกัสูตรสถานศึกษา เรื�อง สิ�งมีชีวิตและ
สิ�งแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการไดย้ิน ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อหลกัสูตร เรียนรู้คู่คุณธรรมอย่างมีความสุข ทั3งยงัสามารถนาํแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 งานวจัิยต่างประเทศ 

 แอทโจนเนน (Atjonnen, 1994: 24-54) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง หลกัสูตรทอ้งถิ�นซึ� งนาํมาเป็น
เครื�องมือในการบริหารและการพฒันาวิธีการสอนของครูระดบัประถมศึกษา เกี�ยวกบัการออกแบบ 
การนําไปใช้ และการพฒันาหลักสูตรท้องถิ�น ผลการวิจยัพบว่า การเปลี�ยนแปลงหลักสูตรใน
โรงเรียนทาํให้ครูมีภาระเพิ�มขึ3น การมีส่วนร่วมในหลกัสูตรมีผลต่อการมีความรู้เกี�ยวกบัหลกัสูตร 
การจดัเตรียมสิ�งเร้ามีอิทธิพลต่อการทาํงานมีการเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น และ
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ความรู้สึกต่องานของตนเอง ซึ� งปัญหาที�พบคือ การขาดแคลนทรัพยากรและขาดกระบวนการที�
เหมาะสมเมื�อจบการเรียนการสอนตามหลักสูตรและในหลกัสูตรควรมีการอธิบายจุดมุ่งหมาย 
เนื3อหา วธีิการสอนใหมี้ความชดัเจน และครูควรพฒันาสื�อใหเ้พิ�มมากขึ3น 
 มลัฟอร์ด, เคนเดล แอล และเคนเดล (Mulford B., Kendell L. and Kendell, 2004: 78-79) 
ได้ทาํการศึกษาวิจัยเกี�ยวกับการปฏิบัติการด้านการบริหารและการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษากบัการสังเกตของโรงเรียนและการกระทาํของครู ซึ� งสรุปไดว้า่โรงเรียนที�ให้ครูมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ โดยการทาํงานเป็นกลุ่ม ร่วมมือกนัทาํงานโดยให้ระยะเวลาที�เหมาะสมจะมีผล
ต่อการรับรู้ของนกัเรียนในเชิงบวกต่อโรงเรียนและครู และส่งผลดีต่อความสัมพนัธ์และการกระทาํ
มากกวา่การตดัสินใจจากระดบัสูงลงมา นอกจากนี3 ยงัพบว่าแรงเสริมที�มีผลกระทบต่อความกดดนั
ของครูในโรงเรียนคือการขาดการสนบัสนุนดา้นการจดัการ มีผูน้าํที�ไม่เหมาะสมทาํให้นกัเรียนมี
ทศันะคติที�ไม่ดี  
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้องกบัการประเมินความต้องการจําเป็น 

 งานวจัิยในประเทศ 

ปฏิญญา โกศลสิริพจน์ (2547: 98-102) ไดท้าํการศึกษาเรื�องการวิจยัและพฒันากิจกรรม
และเทคนิคการประเมินความต้องการจาํเป็นสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
ผลการวิจยัมีดงัต่อไปนี3  1) กิจกรรมการประเมินความตอ้งการจาํเป็นมี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ความสามารถในการทาํโครงงานที�มีอยู่เดิม 2) ด้านการเลือกประเด็นการศึกษา 3) ด้านการวาง
แผนการทาํโครงงาน  4) ดา้นการดาํเนินการทาํโครงงานตามแผน 5) ด้านการปฏิบติังานร่วมกบั
ผูอื้�น และ 6) ดา้นการเขียนรายงานโครงงาน และการนาํเสนอโครงงาน 2) เทคนิคการประเมิน  
ความตอ้งการจาํเป็นที�ใช้ในการประเมินความตอ้งการจาํเป็นครั3 งนี3 มี 2 ประเภท คือ 1) เทคนิค      
การสํารวจ ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต การตรวจผลงาน การประเมินตนเอง และการรายงาน
ตนเอง และ 2) เทคนิคกระบวนการกลุ่ม ได้แก่วิธีการสนทนากลุ่มกบันักเรียน ผูมี้ส่วนร่วมใน      
การประเมินความตอ้งการจาํเป็น ไดแ้ก่ ครูผูส้อน และนกัเรียน 3) หลงัการใชกิ้จกรรมและเทคนิค
การประเมินความตอ้งการจาํเป็นพบว่า นกัเรียนมีพฒันาการดา้นทกัษะการทาํโครงงานสูงกว่าเดิม
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 แต่ส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นระดบัตํ�ากวา่เกณฑ์ที�ควรจะเป็น  4) ครู
และนักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมและเทคนิคการประเมินความต้องการจาํเป็นสําหรับ        
การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

จาํลอง ราชโยธา (2552: 117-120) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�องการประเมินความตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันาครูผูส้อนดา้นการจดัการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื3นที�การศึกษา
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เลย เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1) แบบสอบถามการจดัการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ ประกอบดว้ยส่วนที�ใช้
วดัความตอ้งการจาํเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านเจตคติและด้านพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้      
คิดวเิคราะห์ มีค่าความเที�ยงเท่ากบั .68, .86 และ .85 ตามลาํดบั  2) ครูผูส้อนมีความตอ้งการจาํเป็นที�
ควรได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ในด้านพฤติกรรมอย่างเร่งด่วนมากกว่า           
ดา้นความรู้และด้านเจตคติ 3) ครูผูส้อนโรงเรียนที�มีขนาดแตกต่างกนั มีความตอ้งการจาํเป็นใน    
การพฒันาการจดัการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ดา้นความรู้แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วน
ดา้นพฤติกรรมและเจตคติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ในขณะที�ครูผูส้อนระดบั
ช่วงชั3 นที�แตกต่างกัน มีความต้องการจาํเป็นในการพฒันาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ด้าน
พฤติกรรมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนดา้นความรู้และดา้นเจตคติแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

ณิชิรา ชาติกุล (2552: 100-104) ไดท้าํการศึกษาเรื�องการประเมินความตอ้งการจาํเป็นเพื�อ
การพฒันาสมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครผลการวิจยัสรุปว่า ครูสังคมศึกษามีความต้องการจาํเป็นเพื�อการพฒันาดังนี3            
1) สมรรถนะด้านความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการประเมินผลการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ระดบั
มธัยมศึกษามีเรื�องที�ตอ้งพฒันาคือ การประเมินหาความสามารถที�แทจ้ริงของนกัเรียนได ้การสร้าง
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) และการประเมินแบบอิงกลุ่ม 2) สมรรถนะดา้นทกัษะและ
การปฏิบติัเกี�ยวกบัการประเมินผลการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา มีเรื� องที�ตอ้ง
พฒันาคือ การตรวจสอบหาค่าความเที�ยงและความตรงของเครื�องมือประเภทต่างๆ การกาํหนด
ประเด็นและเกณฑ์การให้คะแนนในการสัมภาษณ์นกัเรียน การจดบนัทึกในการสัมภาษณ์นกัเรียน
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนและผูป้กครอง 

วนัเพญ็  เนตรประไพ (2553: 111-119) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องการประเมินความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมารียอุ์ปถมัภ ์อาํเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า 1) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดบัมาก      
ทุกด้านทั3งในส่วนของสภาพจริง และสภาพที�คาดหวงั โดยมีค่าเฉลี�ยในภาพรวมของสภาพจริง 
3.829 โดยมีค่าเฉลี�ยในภาพรวมของสภาพที�คาดหวงั 4.238  2) นกัเรียนมีความตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์รียงตามลาํดบัไดด้งันี3  คือ ดา้นใฝ่ เรียนรู้  ดา้นอยูอ่ยา่งพอเพียง 
และด้านรักความเป็นไทย 3) การเปรียบเทียบผลประเมินความต้องการจาํเป็นในการพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นสภาพที�เป็นจริงในปัจจุบนักบัสภาพที�คาดหวงัพบวา่  1) จาํแนกตาม
เพศในภาพรวมพบว่า ผูป้กครองเพศหญิงมีความต้องการจาํเป็นในการพฒันาคุณลักษณะอัน         
พึงประสงค์ของนักเรียนสูงกว่าเพศชาย (ดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 
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0.11)  2) จาํแนกตามอายุในภาพรวมพบวา่ ผูป้กครองที�มีอายุต ํ�ากวา่ 30 ปี มีความตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูงที�สุด (ดัชนีลําดับความสําคัญของความ
ตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.307)  3) จาํแนกตามระดบัการศึกษาในภาพรวมพบวา่ ผูป้กครองที�มีระดบั
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีความตอ้งการจาํเป็น
ในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนสูงที�สุด (ดชันีลาํดบัความสําคญัของความ
ตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.152)  4) จาํแนกตามอาชีพในภาพรวมพบว่า ผูป้กครองที�ประกอบอาชีพ
พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนสูง
ที�สุด (ดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.256)  5) จาํแนกตามรายได้ของ
ผูป้กครองในภาพรวมพบว่า ผูป้กครองที�มีรายไดร้ะหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท มีความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนสูงที�สุด (ดชันีลาํดบัความสําคญัของ
ความต้องการจาํเป็นเท่ากับ 0.172)  6) จาํแนกตามภูมิลาํเนาของผูป้กครองในภาพรวมพบว่า 
ผูป้กครองที�มีภูมิลาํเนากรุงเทพมีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนสูงที�สุด (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.137) 

ญาณินท์  พลบัจีน (2555: 48-49) ไดท้าํการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
สมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั3นพื3นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอแจห่้ม จงัหวดัลาํปาง ผลการวิจยัพบว่า    
1) ลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะความรู้ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั3นพื3นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ 
การรายงานผลการเรียนรู้ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดมุ่งหมายการว ัดและประเมินผลการเรียนรู้และหลักการว ัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
องค์ประกอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามลําดับ  2) ลําดับความต้องการจาํเป็นใน          
การพฒันาสมรรถนะความรู้ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ตามทฤษฎี โดยเรียงจากมากไป
หานอ้ย ไดแ้ก่ เทคนิควธีิการและเครื�องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ ประเภทของการประเมินผล       
การเรียนรู้ การสร้างเกณฑ์การประเมินและตรวจให้คะแนน การกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามลาํดบั   3) ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั3นพื3นฐาน พุทธศกัราช 2551 แยกตามรายขอ้ 20 ขอ้ 5 
อนัดบัแรกของความตอ้งการจาํเป็นที�ควรไดรั้บการพฒันาคือ การตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือที�ใช้
ในการวดัผลการเรียนการสอน การสร้างเครื�องมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัการสร้าง
เครื�องมือที�ดีแบบสอบถาม การบรรยายระดบัคุณภาพของผลงาน การสร้างเครื�องมือวดัและประเมิน 
ผลการเรียนรู้ตามหลกัการสร้างเครื�องมือที�ดีแบบสังเกต การแปลความหมายคะแนน ตามลาํดบั 
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วิไลรัตน์  วิสารทวิศิษฎ์ และชัยวิชิต  เชียรชนะ  (2556: 1-2)  ได้ทาํการวิจัยเรื� อง               
การประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาการบริการและการประสานงานจดัทาํหลกัสูตรระดบั
ปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : ประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์           
เมทริกซ์ ผลการวิจยัพบวา่ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที�มีความตอ้งการการบริการและการประสานงาน   
ทั3ง 4 ด้านในการจดัทาํหลกัสูตร แต่ละดา้นมีผลการดาํเนินงานที�ตอ้งทาํการแก้ไขปรับปรุง ดงันี3             
1) ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที�คือ การใหค้าํแนะนาํและตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน ส่วนรายการที�
ผลการดาํเนินงานอยู่ในสภาพไม่ดีแต่ยงัไม่น่าวิตกกงัวล คือ การบริการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว 
และการให้ความช่วยเหลือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูรั้บบริการได้อย่างเต็มที�           
2) ด้านการให้บริการข้อมูลด้านหลักสูตร คือ การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลเกี�ยวกับหลักสูตรผ่าน
เวบ็ไซตข์องหน่วยงานมีความชดัเจน และขอ้มูลเกี�ยวกบัเอกสารระเบียบและเกณฑต่์างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
มีความเป็นระบบ ส่วนรายการที�ผลการดาํเนินงานอยู่ในสภาพไม่ดีแต่ยงัไม่น่าวิตกกังวล คือ        
การให้บริการยืม-คืนเอกสารหลกัสูตรและคู่มืออยา่งเพียงพอ  3) ดา้นการประสานงานการจดัทาํ
หลักสูตรระดับปริญญาบณัฑิต คือ การตรวจสอบ/ปรับแก้ไขรายละเอียดข้อมูลหลกัสูตรอย่าง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว ส่วนรายการที�ผลการดาํเนินงานอยู่ในสภาพไม่ดีแต่ยงัไม่น่าวิตกกงัวล คือ     
การชี3 แจงขั3นตอนและการดาํเนินงานการปิดหลกัสูตรมีความชดัเจน และการติดตามการปรับปรุง
แกไ้ขหลกัสูตรอยา่งต่อเนื�อง  4) ดา้นการให้บริการขอ้มูลการอนุมติั/รับทราบ/รับรองหลกัสูตร คือ 
การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลหลกัสูตรที�ไดรั้บการอนุมติั/รับทราบ/รับรองผา่นเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 
ส่วนรายการที�ผลการดาํเนินงานอยูใ่นสภาพไม่ดีแต่ยงัไม่น่าวติกกงัวล คือ การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
หลักสูตรที�ได้รับการอนุมติั/รับทราบ/รับรองผ่านข่าวประชาสัมพนัธ์งานหลักสูตรและพฒันา
คณาจารยแ์ละการติดตามหลกัสูตรเพื�อการขออนุมติั/รับทราบ/รับรองหลกัสูตร 
 งานวจัิยต่างประเทศ 

แมททอ็ก (Mattox, 1978: 6061-A) ไดท้าํการศึกษาเรื�องความตอ้งการในการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนระดบัประถมศึกษา ในรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา พบวา่ ความตอ้งการที�อยูใ่น
ระดับมาก คือ ความต้องการในเรื� องความสามารถในการปฏิบัติงานเกี�ยวกับการนิเทศและ           
การประเมินผลและในเรื�องการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาหลกัสูตร 

สแนคเคนเบิร์ก (Schnackenberg, 1997: 834) ได้ศึกษาเรื�องการประเมินความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาด้านเทคโนโลยีและการสื�อสารของครู ซึ� งไดมี้การอนุมติัวางแผนสนบัสนุน   
การใช้เทคโนโลยีและการสื�อสารในโรงเรียน เพื�อจดัซื3อและการปรับปรุงด้านซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ใหม่ทั3งหมดภายในโรงเรียน รวมทั3งการพฒันาสมรรถนะของครูดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ 
ซึ� งผลการวิจยัพบว่า ครูใชโ้ปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์สําหรับการเตรียมรายงานเป็นหลกั และครู
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บางส่วนยงัขาดความรู้และทักษะกระบวนการในการใช้เทคโนโลยี จึงมีความต้องการใน            
การฝึกอบรมดา้นคอมพิวเตอร์ที�สามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได ้และจดักิจกรรมการเรียนรู้           
ไดจ้ริง 

เทอเบิร์ก (Teberg, 2000: 44-45) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง ความตอ้งการจาํเป็นของครูใน       
การพฒันาความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นในการปฏิรูปหลกัสูตร ผลการศึกษาพบว่า ครูมีความตอ้งการ
ในเรื�องของเวลาในการวางแผน การอภิปราย การสังเกต และการแสดงความคิดเห็นร่วมกนัเกี�ยวกบั
วธีิสอน และครูยงัมีความตอ้งการใหผู้บ้ริหารของรัฐมีบทบาทสาํคญัในการสร้างความเชื�อมั�นให้กบั
สาธารณชนโดยการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ รวมถึงครูยงัตอ้งการความร่วมมือจากเพื�อนครูอีก
ดว้ย นอกจากนี3ผูบ้ริหารตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบักลยุทธ์ดา้นการสอนและการประเมินผลใน
ชั3นเรียน 
 

จากงานวิจยัที�กล่าวมา สรุปได้ว่า การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนนั3น ตอ้งมีการศึกษาความตอ้งการจาํเป็นเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา ซึ� งมีปัจจยัหลายอยา่ง
ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร บุคลากร หลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการ เพื�อเป็น
แนวทางในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียนให้เหมาะกบับริบทของแต่ละสถานศึกษา
และไดแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้ที�เกี�ยวกบัอาเซียน รวมถึงให้ผูบ้ริหารและบุคลากรไดเ้ล็งเห็น
ความสาํคญัในเรื�องอาเซียนเพื�อใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะกระบวนการ และเจตคติที�
ดีต่อการเป็นพลเมืองอาเซียน จึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจที�จะศึกษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตร
และการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
ในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา เพื�อเสนอแนวทางในพฒันา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่อาเซียนและสามารถนําไปพฒันาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 
 การวจิยัเรื�อง แนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา การศึกษาวิจยัครั- งนี- เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ� งมี
รายละเอียดวธีิดาํเนินการวจิยั  ดงันี-  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ 

  1.1 ประชากร 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั- งนี-  ได้แก่ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน                
70 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนที�ไดรั้บเลือกเป็นโรงเรียน Sister School จาํนวน 15 โรงเรียน โรงเรียน 
Buffer School จาํนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย จาํนวน 12 โรงเรียน 
โรงเรียน ASEAN Focus School จาํนวน 7 โรงเรียน โรงเรียน Education Hub จาํนวน 14 โรงเรียน  
และโรงเรียน ASEAN Learning School จาํนวน 12 โรงเรียน รวมทั-งหมดจาํนวน 887 คน  

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั- งนี-  ไดแ้ก่ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั-นตอน (Multi - Stage Sampling) กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ
ทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane, 1988 อา้งถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543: 284-285) ที�ระดบั       
ความเชื�อมั�นร้อยละ 95 ที�ยอมใหเ้กิดความคลาดเคลื�อนได ้± 5% โดยมีสูตรการคาํนวณดงันี-  

n  =  
2Ne1

N

+

 

เมื�อ  n = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N = จาํนวนประชากร 
e = ค่าความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับใหเ้กิดขึ-นได ้(.05) 
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แทนค่าในสูตร    n = 2887(.05)1
887

+

5 

 

 n = 275.68        ≈   276         
 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 276  คน ซึ� งมีวธีิการดาํเนินการสุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารสุ่ม

แบบหลายขั-นตอน  ดงันี-      
 1.2.1 สุ่มเขตพื-นที�การศึกษามัธยมศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) ใน 6 ภาค ทั�วประเทศ มีเขตพื-นที�การศึกษาทั-งหมด 42 เขต สุ่มเขตพื-นที�
การศึกษามธัยมศึกษาไดท้ั-งหมด จาํนวน 15 เขต ไดแ้ก่ 

1.2.1.1 สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร 1) 
1.2.1.2 สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี) 
1.2.1.3 สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี-นครนายก-

สระแกว้) 
1.2.1.4 สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี - กาญจนบุรี) 
1.2.1.5 สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี-

ประจวบคีรีขนัธ์-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 
1.2.1.6 สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี - 

ชุมพร) 
1.2.1.7 สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช - 

พทัลุง) 
1.2.1.8 สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 (จนัทบุรี - ตราด) 
1.2.1.9 สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี - ระยอง) 
1.2.1.10 สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) 
1.2.1.11  สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 (นครพนม - 

มุกดาหาร) 
1.2.1.12  สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) 
1.2.1.13  สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - 

แม่ฮ่องสอน) 
1.2.1.14  สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 (แพร่ - น่าน) 
1.2.1.15  สาํนกังานเขตพื-นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ)์ 
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 1.2.2 สุ่มสถานศึกษา โดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) จากเขต
พื-นที�การศึกษามธัยมศึกษาจาํนวน 15 เขต  สุ่มมาไดจ้าํนวน 24 โรงเรียน ซึ� งกาํหนดกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
จากสถานศึกษา ไดแ้ก่ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียน
ต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ซึ� งกําหนดกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที�มีจาํนวนนักเรียนที�เรียนประจาํอยู ่   
ไม่เกิน 500 คน สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที�มีจาํนวนนกัเรียนที�มีเรียนประจาํอยู่
ตั-งแต่ 500 - 1,500 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาที�มีจาํนวนนกัเรียนที�มีเรียน
ประจาํอยูต่ ั-งแต่ 1,501 - 2,500 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง สถานศึกษาที�มีจาํนวน
นกัเรียนที�มีเรียนประจาํอยู่มากกว่า 2,500 คน ขึ-นไป จึงได้ตวัแทนครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ซึ� งเป็นกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามของ  
การวจิยัครั- งนี-  จาํนวน 276 คน โดยเทียบบญัญติัไตรยางศ ์ไดด้งัรายละเอียดในแผนภูมิที� 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที� 5  แสดงกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา

และจาํนวนครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมผูใ้ห้
ขอ้มูล  

โรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา         
ใน 6 ภาค ทั�วประเทศ มีเขตพื-นที�การศึกษาทั-งหมด 42 เขต รวมทั-งหมด 70 โรงเรียน 

สพม.

เขต 1 

สพม.

เขต 4 

สพม.

เขต 7 

สพม.

เขต 8 
สพม.

เขต 10 

สพม.

เขต 11 

สพม.

เขต 12 

สพม.

เขต 17 

สพม.

เขต 18 

สพม.

เขต 20 

สพม.

เขต 22 

สพม.

เขต 25 
สพม.

เขต 34 

สพม.

เขต 37 

สพม.

เขต 39 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

2 

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

14 คน 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

1 

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

11 คน 

 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

1  

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

3 คน 

 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

3 

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

36 คน 

 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

1 

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

17 คน 

 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

1 

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

15 คน 

 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

3  

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

35 คน 

 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

2  

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

28 คน 

 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

1  

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

15 คน 

 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

1  

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

25 คน 

 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

2  

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

19 คน 

 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

1  

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

21 คน 

 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

3  

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

33 คน 

 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

1  

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

2 คน 

 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

จาํนวน 

1  

โรงเรียน  

ผู้ให้

ข้อมูล 

2 คน 

 

รวมกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 24 โรงเรียน 
ผูใ้ห้ขอ้มูล จาํนวน 276 คน 
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ตารางที� 4  แสดงขนาดกลุ่มตวัอยา่งครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 

ที� ชื�อสถานศึกษา 
จาํนวน 

กลุ่มตวัอยา่ง 
1 โรงเรียนโยธินบูรณะ (ใหญ่พิเศษ) 11 
2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  (ใหญ่พิเศษ) 17 
3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี (ใหญ่พิเศษ) 17 
4 โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั (ใหญ่พิเศษ) 14 
5 โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั (ใหญ่พิเศษ) 14 
6 โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช (ใหญ่พิเศษ) 15 
7 โรงเรียนศรียานุสรณ์ (ใหญ่พิเศษ) 20 
8 โรงเรียนชลกนัยานุกูล (ใหญ่พิเศษ) 15 
9 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (ใหญ่พิเศษ) 25 

10 โรงเรียนกลัยาณวตัร (ใหญ่พิเศษ) 21 
11 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี (ใหญ่) 15 
12 โรงเรียนคณะราษฎร์บาํรุงปทุมธานี (ใหญ่) 11 
13 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช (ใหญ่) 12 
14 โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี (ใหญ่) 8 
15 โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั (ใหญ่) 12 
16 โรงเรียนเทพมงคลรังษี (กลาง) 11 
17 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง (กลาง) 3 
18 โรงเรียนสวนผึ-งวทิยา (กลาง) 8 
19 โรงเรียนดอยสะเก็ดวทิยาคม (กลาง) 5 
20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช (กลาง) 8 
21 โรงเรียนคลองนํ-าใสวทิยาคาร (กลาง)  3 
22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร (กลาง) 7 
23 โรงเรียนบา้นป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) (เล็ก) 2 
24 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค ์รัชมงัคลาภิเษก (เล็ก) 2 

รวม 276 
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2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื�อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกในมิติ
ต่างๆที�มีความหลากหลาย โดยผูว้ิจยัได้เลือกเก็บข้อมูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษา/รองผูบ้ริหาร
สถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมใน
โรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 8 คน โดยใชว้ิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา/รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่าย
วชิาการ จาํนวน 4 คน และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จาํนวน 
4 คน โดยคัดเลือกโรงเรียนตามกลุ่มโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ซึ� งมี
รายละเอียดดงันี-  

2.1 โรงเรียนในโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) และโรงเรียน   
คู่พ ัฒนาไทย–อินโดนีเซีย ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวดัเพชรบุรี ทําการสัมภาษณ์            
รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ 1 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 คน 
รวมผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์จาํนวน 2 คน 

2.2 โรงเรียนในโครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Focus 
School)  ไดแ้ก่ โรงเรียนเทพมงคลรังสี จงัหวดักาญจนบุรี ทาํการสัมภาษณ์รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ 
1 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 คน รวมผูใ้ห้ข้อมูลใน             
การสัมภาษณ์จาํนวน 2 คน 

2.3 โรงเรียนในโครงการพฒันาประเทศไทยศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (Education 
Hub) ไดแ้ก่  โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั  จงัหวดัเชียงใหม่ ทาํการสัมภาษณ์รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ    
1 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 คน รวมผูใ้ห้ข้อมูลใน             
การสัมภาษณ์จาํนวน 2 คน 

2.4 โรงเรียน ASEAN Learning School ไดแ้ก่ โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลยั จงัหวดั
ลาํปาง  ทาํการสัมภาษณ์รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ 1 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม  1 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์จาํนวน 2 คน 
 
ตัวแปรที�ศึกษา 
 ตวัแปรที�ศึกษาในครั- งนี-  ได้แก่ แนวทางการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน ดงันี-  
 1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียน 
 1.1 รายวชิาพื-นฐานที�บูรณาการอาเซียน 
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 1.2 รายวชิาเพิ�มเติมที�เนน้อาเซียน 
 1.3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�เนน้อาเซียน 
 1.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�เนน้อาเซียน 
 2. การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 2.1 การวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางและสถานศึกษาที�เนน้อาเซียน 
 2.2 การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการประชาคมอาเซียน 
 2.3 การจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้อาเซียน 
 2.4 การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเกี�ยวกบัอาเซียน 
 2.5 การจดัการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใชอ้าเซียนเป็นหวัขอ้หลกั 
 2.6 การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 2.7 การจัดการเรียนรู้ที� ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที� ดี สู่
ประชาคมอาเซียน 
 2.8 การใชแ้ละพฒันาสื�อนวตักรรมเทคโนโลยเีพื�อการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 2.9 การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยั มี 2 ประเภท ดงันี-  
 1. แบบสอบถาม ได้แก่ แบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ-นจากแนวคิด ทฤษฎี สําหรับใช้ใน   
การสอบถามความต้องการและความคาดหวงัของครูผูส้อนในด้านการพฒันาหลักสูตรและ          
การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี-   
  ตอนที� 1  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลพื-นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ  วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ขนาดของสถานศึกษา ประเภทของโรงเรียนตน้แบบ     
สู่ประชาคมอาเซียน ทั-งหมดจาํนวน 6 ขอ้ ลกัษณะคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
โดยศึกษาจากหนังสือ วารสาร เอกสาร บทความ และงานวิจยัที�เกี�ยวข้องที� เกี�ยวกับการสร้าง
แบบสอบถามปลายเปิดเพื�อรวบรวมขอ้คาํถามและนาํมาวเิคราะห์ปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัการวจิยั 
  ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความตอ้งการจาํเป็นดา้นการพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ให้ครอบคลุมขอบเขตที�ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ที�มีการตอบสนองคู่ (Dual-Response Format)               
มีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผูต้อบแบบสอบถามประเมินสภาพที�เป็นอยู่และสภาพที�ควรจะเป็นในดา้น
การพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยเป็นแบบสอบถามชนิด        
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มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) ซึ� งในแต่ละ
ระดบัมีความหมายดงัต่อไปนี-     
  5  หมายถึง มีสภาพที� เป็นอยู่และสภาพที�ควรจะเป็นของการพัฒนา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  4  หมายถึง มีสภาพที� เป็นอยู่และสภาพที�ควรจะเป็นของการพัฒนา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมาก 
  3  หมายถึง มีสภาพที� เป็นอยู่และสภาพที�ควรจะเป็นของการพัฒนา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2  หมายถึง มีสภาพที� เป็นอยู่และสภาพที�ควรจะเป็นของการพัฒนา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1  หมายถึง มีสภาพที� เป็นอยู่และสภาพที�ควรจะเป็นของการพัฒนา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

 ตอนที� 3  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมเกี�ยวกบั
การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open 
Ended) มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้        
สู่ประชาคมอาเซียน 
 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใชใ้น
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา/รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อนของสถานศึกษา
เกี�ยวกบัความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดย
การสร้างแนวคาํถามไวล่้วงหนา้ ทั-งนี-  เพื�อให้ไดข้อ้มูลระดบัลึกที�เขา้ถึงความเป็นจริงมากที�สุด มีทั-ง
คาํถามปลายปิดและคาํถามปลายเปิด เพื�อให้ผูต้อบไดแ้สดงความคิดเห็น ซึ� งผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร 
ตาํรา และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งนาํมาใชใ้นการสร้างเครื�องมือ โดยกลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัใน
การสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา/รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 
 

ขัIนตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั ดงันี-  
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1. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความต้องการจําเป็นในการพัฒนา

หลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สู่ประชาคม

อาเซียน ซึ� งในการวิจยัครั- งนี-  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดย
ดาํเนินการตามขั-นตอนต่อไปนี-  

1.1 ผูว้จิยัศึกษาคน้ควา้เอกสารงานวจิยั แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และการประเมินความตอ้งการ
จาํเป็น เพื�อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

1.2 กําหนดแนวคิดในการวิจัย เพื�อนําไปสู่การกําหนดโครงสร้างแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความตอ้งการจาํเป็นดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียน 
และความตอ้งการจาํเป็นดา้นการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  

1.3 ดาํเนินการสร้างแบบสอบถามที�มีเนื-อหาครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั
ในแต่ละองคป์ระกอบ 

1.4 นาํแบบสอบถามที�มีเนื-อหาครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัมาตรวจสอบ
ความเที�ยงตรงของเนื-อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้าง
ขึ-นใหอ้าจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

1.5 นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้มาใหผู้ท้รงคุณวฒิุจาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 2 คน และผูท้รงคุณวุฒิดา้นการวดัประเมินผล
การศึกษา จาํนวน 1 คน เพื�อตรวจสอบความชดัเจนของภาษา ความตรงของเนื-อหาและครอบคลุม
ประเด็นที�ศึกษา หลงัจากนั-นนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item Objective Congruence: IOC) 
โดยคดัเลือกขอ้คาํถามที�มีค่า IOC มากกวา่หรือเท่ากบั .50 จากนั-นนาํขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ
มาปรับปรุงแกไ้ขเพื�อให้เกิดความสมบูรณ์ในทุกดา้น โดยผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการวิจยั
ฉบบันี-ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าเท่ากบั 1.00 ซึ� งสามารถนาํไปใชไ้ด ้

1.6 นาํแบบสอบถามที�ไดพ้ิจารณาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์�ปรึกษา
วทิยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิไปทดลองใช ้(Try Out) กบัครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ที�ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกจากโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ โรงเรียน        
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร จํานวน 7  คน โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัด
สมุทรสาคร จาํนวน 11 คน  และโรงเรียนราชินีบูรณะ จงัหวดันครปฐม จาํนวน 12 คน รวมทั-งหมด 
จาํนวน 30 คน จากนั-นนาํขอ้มูลที�เก็บรวบรวมไดม้าทาํการวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) 
ของแบบสอบถาม ซึ� งพบวา่โดยรวมทั-งฉบบัมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั .96 ซึ� งแยกเป็นรายดา้นไดด้งันี-  
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ตารางที� 5 ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน 
สภาพที�เป็นอยู ่ สภาพที�ควรจะเป็น 

1.ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เนน้อาเซียน .96 .95 
2.ดา้นการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน .96 .97 

รวม .96 

 
2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ 

การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื�อให้การดาํเนินการศึกษาครั- งนี-  
สามารถตรวจสอบวดัไดต้รงตามกรอบแนวคิดของการประเมิน และบรรลุวตัถุประสงค์ที�วางไว ้
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครื�องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยมีขั-นตอนดงัต่อไปนี-  

2.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากหนังสือ ตาํรา เอกสารและงานวิจยัเพื�อเป็น    
แนวทางการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

2.2 ประมวลข้อมูลที�ได้จากการศึกษา กําหนดเป็นเค้าโครงของการสัมภาษณ์และ
ขอบเขตเนื-อหา  

2.3 นําแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) ที�มีเนื- อหาครอบคลุมตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยัมาตรวจสอบความเที�ยงตรงของเนื-อหา (Content Validity) ของแบบ
สัมภาษณ์ โดยนาํแบบสัมภาษณ์ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ-นให้อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและ
นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

2.4 จากนั- นนําแบบสัมภาษณ์ที�ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาให้ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 คน 
ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 2 คน และผูท้รงคุณวุฒิ      
ดา้นการวดัประเมินผลการศึกษา จาํนวน 1 คน เพื�อตรวจสอบความชดัเจนของภาษา ความตรงตาม
เนื-อหาและครอบคลุมประเด็นที�ศึกษา จากนั-นนาํขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไ้ข
เพื�อให้เกิดความสมบูรณ์ในทุกด้าน โดยผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบบันี- ได้ค่าดชันี
ความสอดคลอ้งมีค่าเท่ากบั 1.00 ซึ� งสามารถนาํไปใชไ้ด ้

2.5 นาํแบบสัมภาษณ์ไปใช้จริงกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัในการสัมภาษณ์คือผูบ้ริหาร
สถานศึกษา/รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษาต่อไป 
 



104 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจะดาํเนินการตามลาํดบัดงันี-  
 1. ผูว้ิจ ัยได้ทาํหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผูที้� เกี�ยวข้องเพื�อ         
ขออนุญาตและชี- แจงวตัถุประสงค์ และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลของสถานศึกษาใน
โรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 
 2. ประสานขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ซึ� งเป็นสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายตามที�ทาํการสุ่มตวัอยา่งไว ้
 3. ผูว้จิยัดาํเนินการจดัทาํแผนและเขา้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวนั เวลา ที�กาํหนด
ไว ้ 
 4. นาํแบบสอบถามที�ไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล
แลว้นาํมากาํหนดรหสัคาํตอบเพื�อทาํการวเิคราะห์ประมวลผลต่อไป  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลและหาค่าทางสถิติในการวจิยัครั- งนี-  ผูว้จิยันาํขอ้มูลไดจ้ากแบบสอบถาม
มาดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มูลทุกชุดทุกขอ้ จดัระเบียบ ลงรหสั และ
ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยไดใ้ชส้ถิติการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปนี-    
 1. ขอ้มูลทั�วไป ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาํเสนอในรูปของตาราง
แจกแจงความถี� (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 2. ข้อมูลความต้องการจําเป็นจากแบบสอบถามความต้องการจําเป็นในการพัฒนา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคม
อาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา โดยแบ่งออกเป็นส่วน
ไดด้งันี-  
  2.1 วิเคราะห์ดว้ยสถิติบรรยาย โดยหาค่าเฉลี�ย ( X ) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายดงันี-  

ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 4.50-5.00 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที�เป็นอยูแ่ละสภาพที�ควร
จะเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ
มธัยมศึกษา อยูใ่นระดบัมากที�สุด 

ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 3.50-4.49 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที�เป็นอยูแ่ละสภาพที�ควร
จะเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
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วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ
มธัยมศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2.50-3.49 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที�เป็นอยูแ่ละสภาพที�ควร
จะเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ
มธัยมศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที�เป็นอยูแ่ละสภาพที�ควร
จะเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ
มธัยมศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 1.00-1.49 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที�เป็นอยูแ่ละสภาพที�ควร
จะเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ
มธัยมศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
  2.2 วิเคราะห์หาความต้องการจาํเป็นในการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบ
การพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา โดยใชด้ชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการ
จาํเป็น หรือ Modified Priority Needs Index: PNIModified ที�ปรับปรุงโดย นงลกัษณ์ วิรัชชยั และ
สุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550: 279) ซึ� งเป็นวิธีการหาค่าความแตกต่างของสภาพที�
เป็นอยู่ และสภาพที�ควรจะเป็น แล้วหารดว้ยสภาพที�เป็นอยู่ เพื�อควบคุมขนาดของความตอ้งการ
จาํเป็นใหอ้ยูใ่นพิสัยที�ไม่มีช่วงกวา้งมากเกินไป และใหค้วามหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื�อใชร้ะดบัของ
สภาพที�เป็นอยูเ่ป็นฐานในการคาํนวณค่าอตัราการพฒันาเขา้สู่สภาพที�คาดหวงัของกลุ่ม โดยมีสูตร
ในการคาํนวณดงันี-    

 
  PNImodified    =  (I – D) / D 
 
เมื�อ  PNI  หมายถึง  ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น 
  I  หมายถึง  ค่าเฉลี�ยของสภาพที�ควรจะเป็น 
  D  หมายถึง  ค่าเฉลี�ยของสภาพที�เป็นอยู ่
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2.3 วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา โดยการวเิคราะห์เนื-อหา (Content Analysis) 
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บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัครั� งนี�  เป็นการศึกษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน ในโรงเรียนตน้แบบการพฒันา   
สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา โดยมีวตัถุประสงคด์งันี�  1) เพื2อประเมินความตอ้งการจาํเป็น           
ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 
และ 2) เพื2อศึกษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  
 ตอนที2 1  ผลการวเิคราะห์สถานภาพทั2วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที2 2  ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นดา้นสภาพที2เป็นอยูแ่ละสภาพที2ควรจะเป็นใน
การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม    
สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 
 ตอนที2 3  แนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 
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ตอนที� 1  ผลการวเิคราะห์สถานภาพทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลทั2วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ2 งเป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ
มธัยมศึกษา ที2เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 276 คน โดยจาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ขนาดของสถานศึกษา และประเภทของโรงเรียน
ตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ซึ2 งผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ความถี2 (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ซึ2 งผลการวเิคราะห์ ดงัรายละเอียดในตารางที2 6  
 
ตารางที2 6 สถานภาพและขอ้มูลทั2วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
92 

184 

 
33.33 
66.67 

อายุ 

- ตํ2ากวา่ 24  ปี 
- 25-29  ปี 
- 30-34 ปี 
- 35-39  ปี 
- 40-44 ปี 
- มากกวา่ 45 ปีขึ�นไป 

 
34 
56 
34 
20 
20 

112 

 
12.32 
20.28 
12.32 
7.25 
7.25 

40.58 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 
- อื2นๆ 

 
203 
70 
0 
3 

 
73.55 
25.36 
0.00 
1.09 
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ตารางที2 6 สถานภาพและขอ้มูลทั2วไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

ประสบการณ์การทาํงาน 
- 1-5  ปี 
- 6-10  ปี 
- 11-15  ปี 
- 16-20  ปี 
- 21-25  ปี 
- มากกวา่  25  ปี 

 
107 
31 
12 
18 
29 
79 

 
38.77 
11.23 
4.35 
6.52 

10.51 
28.62 

ขนาดของสถานศึกษา 

- สถานศึกษาขนาดเล็ก (นกัเรียนไม่เกิน 500 คน) 
- สถานศึกษาขนาดกลาง (นกัเรียน 501 - 1,500 คน) 
- สถานศึกษาขนาดใหญ่ (นกัเรียน 1,501 - 2,500 คน) 
- สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (นกัเรียนมากกวา่ 2,500 คนขึ�นไป) 

 
4 

45 
58 

169 

 
1.45 

16.30 
21.02 
61.23 

ประเภทของโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
- Sister School 
- Buffer School 
- ASEAN Focus School 
- โรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย 
- Education Hub 
- ASEAN Learning School 

 
92 
13 
21 
92 
32 
26 

 
33.33 
4.71 
7.61 

33.33 
11.60 
9.42 

รวม 276 100.00 

  
 จากตารางที2 6 แสดงให้เห็นว่า ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษาที2เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 
92 คน คิดเป็นร้อยละ33.33  
 ในดา้นอายุ พบวา่ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมที2ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อายมุากกวา่ 45 ปีขึ�นไป จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 40.58 รองลงมา คือ 
อาย ุ25-29 ปี จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.28 และอายตุ ํ2ากวา่ 24 ปี มีจาํนวนเท่ากบัอายุ 30-34 ปี 
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คือจาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.32 ส่วนอายุ 35-39 ปี และอายุ 40-44 ปี มีน้อยที2สุดเท่ากนั 
จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25  
 ในด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมที2ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 203 คน   
คิดเป็นร้อยละ 73.55 รองลงมา คือระดบัปริญญาโท จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 25.36 และ          
มีวฒิุการศึกษาอื2นๆ นอ้ยสุด จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09  
 ในดา้นประสบการณ์การทาํงาน พบว่า ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมที2ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํงาน 1-5 ปี จาํนวน 107 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.77 รองลงมามีประสบการณ์การทาํงานมากกวา่ 25 ปี จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.62 และมีประสบการณ์การทาํงาน 6-10 ปี จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.23 มีประสบการณ์
การทาํงาน 21-25 ปี จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.51 มีประสบการณ์การทาํงาน 16-20 ปี 
จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 และมีประสบการณ์การทาํงาน 11-15 ปี มีจาํนวนนอ้ยที2สุด 
จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35  
 ในดา้นขนาดของสถานศึกษา พบวา่ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมที2ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ(นกัเรียนมากกวา่ 2,500 
คนขึ�นไป) จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 61.23 รองลงมาเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ (นกัเรียน 
1,501 - 2,500 คน) จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 21.02 และสถานศึกษาขนาดกลาง (นกัเรียน 501 - 
1,500 คน) จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็ก (นกัเรียนไม่เกิน 500 คน)                
มีนอ้ยที2สุด จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45  
 และในดา้นประเภทของโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน พบวา่ ครูผูส้อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมที2ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน
โรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียนประเภท Sister School และโรงเรียนคู่พฒันาไทย-
อินโดนีเซีย  มีจาํนวนเท่ากนั คือจาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาเป็นโรงเรียนประเภท 
Education Hub จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 โรงเรียนประเภท ASEAN Learning School 
จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.42 โรงเรียนประเภท ASEAN Focus School จาํนวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.61 และโรงเรียนประเภท Buffer School มีนอ้ยที2สุด จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.71 
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ตอนที� 2  ผลการประเมินความต้องการจําเป็นด้านสภาพที� เป็นอยู่และสภาพที�ควรจะเป็น              

ใน การพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ

มัธยมศึกษา 

 ผู ้วิจ ัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมินความต้องการจํา เ ป็น                 
ในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมในโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาที2เป็น         
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 276 คน ไดผ้ลการวจิยั ดงันี�  
 
2.1 ผลการประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน 

 การวิเคราะห์สภาพที2เป็นอยู่และสภาพที2ควรจะเป็นของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ
มธัยมศึกษา ซึ2 งแสดงดงัตารางที2 7  
 
ตารางที2 7 ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน
ตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 

           (n=276 คน) 
การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

สู่ประชาคมอาเซียน 

สภาพที2เป็นอยู ่ สภาพที2ควรจะเป็น 
PNI 

(Modified) ลาํดบั 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา

ที�เน้นอาเซียน 

3.90 .84 มาก 4.57 .74 มาก

ที�สุด 

.17 2 

1.รายวชิาพื?นฐานที�บูรณาการอาเซียน 3.91 .84 มาก 4.54 .77 มากที�สุด .16 4 
1.1 สถานศึกษาจดัทาํรายวิชาพื�นฐานที2บูรณาการ
อาเซียนที2สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั�นพื�นฐาน 2551 

3.97 .84 มาก 4.54 .77 มากที2สุด .14 6 

1.2 สถานศึกษาจดัทาํรายวิชาพื�นฐานที2บูรณาการ
อาเซียนที2สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของโรงเรียน 

3.92 .84 มาก 4.51 .82 มากที2สุด .15 5 
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ตารางที2 7 ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน
ตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา (ต่อ) 

           (n=276 คน) 
การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

สู่ประชาคมอาเซียน 

สภาพที2เป็นอยู ่ สภาพที2ควรจะเป็น 
PNI 

(Modified) ลาํดบั 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1.3 สถานศึกษาจดัทาํรายวิชาพื�นฐานที2บูรณาการ
อาเซียนที2เหมาะกบับริบทของโรงเรียน 

3.89 .83 มาก 4.56 .74 มากที2สุด .17 3 

1.4 สถานศึกษาจดัทาํรายวิชาพื�นฐานที2บูรณาการ
อาเซียนที2มีเนื�อหาสาระดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และเจตคติ 

3.91 .83 มาก 4.52 .77 มากที2สุด .16 4 

1.5 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง
ระหวา่งมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี� วดั และสาระ
การเรียนรู้แกนกลางกบัสาระอาเซียน 

3.87 .82 มาก 4.55 .78 มากที2สุด .18 1 

1.6 สถานศึกษามีการจดัทาํโครงสร้างรายวิชา
พื�นฐานที2เนน้อาเซียน 

3.88 .88 มาก 4.57 .74 มากที2สุด .18 1 

2.รายวชิาเพิ�มเตมิที�เน้นอาเซียน 3.92 .85 มาก 4.57 .75 มากที�สุด .17 3 
2.1 สถานศึกษาจดัทาํรายวิชาเพิ2มเติมที2เนน้
อาเซียนที2เหมาะกบับริบทของโรงเรียน 

3.91 .86 มาก 4.54 .78 มากที2สุด .16 3 

2.2 สถานศึกษาจดัทาํรายวิชาเพิ2มเติมที2เนน้
อาเซียนที2สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของโรงเรียน 

3.90 .85 มาก 4.55 .77 มากที2สุด .17 2 

2.3 สถานศึกษาจดัทาํรายวิชาเพิ2มเติมที2เนน้
อาเซียนที2สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั�นพื�นฐาน 2551 

3.98 .83 มาก 4.61 .73 มากที2สุด .16 3 

2.4 สถานศึกษาจดัทาํรายวิชาเพิ2มเติมที2เนน้
อาเซียนที2มีเนื�อหาสาระดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และเจตคติ 

3.90 .84 มาก 4.59 .72 มากที2สุด .18 1 

3.กจิกรรมพฒันาผู้เรียนที�เน้นอาเซียน 3.86 .84 มาก 4.57 .72 มากที�สุด .18 1 
3.1 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เนน้
อาเซียนที2เหมาะกบับริบทของโรงเรียน 

3.90 .84 มาก 4.59 .72 มากที2สุด .18 3 

3.2 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เนน้
อาเซียนที2สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของโรงเรียน 

3.88 .82 มาก 4.57 .73 มากที2สุด .18 3 

3.3 สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เนน้
อาเซียนในกิจกรรมชุมนุม/ชมรม/กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

3.82 .86 มาก 4.57 .73 มากที2สุด .20 1 
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ตารางที2 7 ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน
ตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา (ต่อ) 

           (n=276 คน) 
การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

สู่ประชาคมอาเซียน 

สภาพที2เป็นอยู ่ สภาพที2ควรจะเป็น 
PNI 

(Modified) ลาํดบั 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

3.4 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เนน้
อาเซียนที2สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั�นพื�นฐาน 2551 

3.89 .80 มาก 4.55 .71 มากที2สุด .17 6 

3.5 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เนน้
อาเซียนที2มีเนื�อหาสาระดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และเจตคติ 

3.83 .79 มาก 4.59 .71 มากที2สุด .20 1 

3.6 สถานศึกษาจดักิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ที2
เกี2ยวกบัประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

3.86 .90 มาก 4.55 .74 มากที2สุด .18 3 

4.กจิกรรมเสริมหลกัสูตรที�เน้นอาเซียน 3.90 .83 มาก 4.58 .73 มากที�สุด .18 1 
4.1 การจดัทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2เนน้
อาเซียนของสถานศึกษา 

3.86 .83 มาก 4.58 .72 มากที2สุด .19 1 

4.2 สถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2เนน้
อาเซียนซึ2 งพฒันาดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ
และเจตคติ 

3.84 .78 มาก 4.56 .77 มากที2สุด .19 1 

4.3 สถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรซึ2 ง
พฒันาเจตคติในการตระหนกัและรับผิดชอบใน
ความเป็นอาเซียนและภูมิใจในความเป็นพลเมือง
อาเซียน 

3.83 .81 มาก 4.58 .72 มากที2สุด .19 1 

4.4 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2
เนน้อาเซียนที2เหมาะกบับริบทของโรงเรียน 

3.88 .81 มาก 4.59 .72 มากที2สุด .18 4 

4.5 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2
เนน้อาเซียนที2สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั�นพื�นฐาน 2551 

3.90 .84 มาก 4.57 .72 มากที2สุด .17 6 

4.6 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2
เนน้อาเซียนที2สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของโรงเรียน 

3.86 .86 มาก 4.56 .73 มากที2สุด .18 4 

4.7 สถานศึกษามีจดัทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2
เนน้อาเซียนตามโอกาสที2เหมาะสม เช่น วนั
อาเซียน มุมอาเซียน เป็นตน้ 

4.13 .87 มาก 4.64 .72 มากที2สุด .12 7 
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ตารางที2 7 ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน
ตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา (ต่อ) 

           (n=276 คน) 
การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

สู่ประชาคมอาเซียน 

สภาพที2เป็นอยู ่ สภาพที2ควรจะเป็น 
PNI 

(Modified) ลาํดบั 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

ด้านการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน 

3.88 .83 มาก 4.60 .73 มาก

ที�สุด 

.19 1 

1.การวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางและ

สถานศึกษาที�เน้นอาเซียน 

3.86 .80 มาก 4.60 .72 มากที�สุด .19 3 

1.1 มีการจดัทาํวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ใน
หลกัสูตรโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้ที2เนน้
อาเซียน 

3.94 .80 มาก 4.60 .71 มากที2สุด .17 4 

1.2 มีการวิเคราะห์หลกัสูตรอาเซียนที2สอดคลอ้ง
กบัวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 

3.84 .81 มาก 4.59 .73 มากที2สุด .19 3 

1.3 มีการวิเคราะห์หลกัสูตรสู่ความเป็นอาเซียนที2
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

3.82 .79 มาก 4.58 .74 มากที2สุด .20 1 

1.4 มีการวิเคราะห์หลกัสูตรสู่ความเป็นอาเซียนที2
เหมาะสมกบัระดบัชั�นเรียน 

3.83 .80 มาก 4.61 .70 มากที2สุด .20 1 

2.การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

ประชาคมอาเซียน 

3.84 .82 มาก 4.56 .75 มากที�สุด .19 3 

2.1 การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้มีการบูรณาการที2
เนน้การเรียนรู้เกี2ยวกบัอาเซียน 

3.92 .84 มาก 4.59 .74 มากที2สุด .17 5 

2.2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดมี้การ     
บูรณาการที2เนน้การเห็นคุณค่า/อตัลกัษณ์ความเป็น
อาเซียนและความหลากหลายทางวฒันธรรม 

3.86 .84 มาก 4.56 .74 มากที2สุด .18 4 

2.3 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดมี้การ    
บูรณาการที2เนน้การเชื2อมโยงเกี2ยวกบัโลกและ
ทอ้งถิ2นของอาเซียน 

3.84 .83 มาก 4.56 .76 มากที2สุด .19 3 

2.4 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดมี้การ    
บูรณาการที2เนน้อาเซียน ส่งเสริมความเสมอภาค
และความยติุธรรม 

3.81 .83 มาก 4.56 .73 มากที2สุด .20 1 
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ตารางที2 7 ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน
ตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา (ต่อ) 

           (n=276 คน) 
การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

สู่ประชาคมอาเซียน 

สภาพที2เป็นอยู ่ สภาพที2ควรจะเป็น 
PNI 

(Modified) ลาํดบั 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

2.5 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดมี้การบูรณา
การที2เนน้อาเซียน ที2ส่งเสริมการทาํงานร่วมกนั
เพื2ออนาคตที2ย ั2งยนื 

3.77 .78 มาก 4.54 .76 มากที2สุด .20 1 

3.การจดัทาํแผนผงัความคดิหน่วยการ

เรียนรู้อาเซียน 

3.75 .82 มาก 4.58 .74 มากที�สุด .22 1 

3.1 มีการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที2
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้อาเซียน 

3.73 .80 มาก 4.57 .72 มากที2สุด .22 1 

3.2 มีการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที2
เชื2อมโยงหลายมิติเกี2ยวกบัอาเซียน 

3.76 .83 มาก 4.58 .75 มากที2สุด .22 1 

4.การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ

ย้อนกลบัเกี�ยวกบัอาเซียน 

3.74 .84 มาก 4.57 .74 มากที�สุด .22 1 

4.1 การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั
เกี2ยวกบัอาเซียน ตวัชี�วดั/ผลการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกบัภาระงาน/ผลงาน 

3.74 .85 มาก 4.56 .76 มากที2สุด .22 2 

4.2 การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั
เกี2ยวกบัอาเซียน ภาระงาน/ผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.75 .84 มาก 4.56 .74 มากที2สุด .22 2 

4.3 การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั
เกี2ยวกบัอาเซียน กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกบัตวัชี�วดั/ผลการเรียนรู้ 

3.72 .83 มาก 4.58 .73 มากที2สุด .23 1 

5.การจดัการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้โดยใช้อาเซียนเป็นหัวข้อหลกั 

3.93 .84 มาก 4.61 .71 มากที�สุด .17 7 

5.1 มีการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษาฯ ที2เกี2ยวกบัอาเซียน  

4.02 .83 มาก 4.64 .70 มากที2สุด .15 3 

5.2 มีการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษาฯ ร่วมกบั 7 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ที2เกี2ยวกบัอาเซียน 

3.91 .90 มาก 4.60 .72 มากที2สุด .18 2 
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ตารางที2 7 ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน
ตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา (ต่อ) 

           (n=276 คน) 
การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

สู่ประชาคมอาเซียน 

สภาพที2เป็นอยู ่ สภาพที2ควรจะเป็น 
PNI 

(Modified) ลาํดบั 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

5.3 มีการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษาฯ ร่วมกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2เกี2ยวกบัอาเซียน 

3.86 .80 มาก 4.58 .71 มากที2สุด .19 1 

6.การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที�

เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

3.93 .83 มาก 4.60 .74 มากที�สุด .17 7 

6.1 ครูผูส้อนส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดคิ้ดและเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้
และลงมือปฏิบติักิจกรรมเกี2ยวกบัสาระอาเซียน 

3.97 .82 มาก 4.59 .75 มากที2สุด .16 4 

6.2 การจดัการเรียนรู้เกี2ยวกบัอาเซียนมีความ
ยดืหยุน่และปรับเปลี2ยนกิจกรรมไดต้ามความ
เหมาะสม 

3.96 .81 มาก 4.59 .72 มากที2สุด .16 4 

6.3 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้เกี2ยวกบัอาเซียนที2
เนน้ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดและการ
แกปั้ญหา 

3.86 .84 มาก 4.59 .76 มากที2สุด .19 1 

6.4 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที2หลากหลายโดย
การจดักิจกรรมบูรณาการที2เกี2ยวกบัความเป็น
อาเซียน 

3.93 .83 มาก 4.62 .73 มากที2สุด .17 2 

6.5 การจดักิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนมีครูเป็นผู ้
ชี� แนะ อาํนวยความสะดวกและให้คาํปรึกษา 

3.94 .87 มาก 4.63 .74 มากที2สุด .17 2 

7.การจดัการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการพฒันา

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�ดสู่ี

ประชาคมอาเซียน 

4.06 .80 มาก 4.67 .71 มากที�สุด .15 9 

7.1 มีการจดัการเรียนรู้ที2ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที2ดี ที2เป็นเอกลกัษณ์ของไทย 

4.09 .80 มาก 4.67 .72 มากที2สุด .14 3 

7.2 มีการจดัการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้
อาเซียนที2ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที2ดี เพื2อความเป็นพลเมืองที2ดีใน
อาเซียน 

4.06 .79 มาก 4.66 .72 มากที2สุด .15 2 
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ตารางที2 7 ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน
ตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา (ต่อ) 

           (n=276 คน) 
การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

สู่ประชาคมอาเซียน 

สภาพที2เป็นอยู ่ สภาพที2ควรจะเป็น 
PNI 

(Modified) ลาํดบั 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

7.3 การจดัการเรียนรู้มีการวิเคราะห์แนวทางการ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที2ดีของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.03 .82 มาก 4.69 .68 มากที2สุด .16 1 

8.การใช้และพฒันาสื�อนวตักรรม

เทคโนโลยเีพื�อการจดัการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียน 

3.84 .88 มาก 4.57 .72 มากที�สุด .19 3 

8.1 มีการพฒันาสื2อนวตักรรมเทคโนโลยใีนการ
จดัการเรียนรู้ที2เกี2ยวกบัอาเซียน 

3.82 .86 มาก 4.54 .74 มากที2สุด .19 1 

8.2 เลือกใชสื้2อและนวตักรรมเทคโนโลยทีี2
เหมาะสมเพื2อการจดัการเรียนรู้สู่อาเซียน 

3.84 .88 มาก 4.59 .72 มากที2สุด .19 1 

8.3 สถานศึกษามีการส่งเสริมและพฒันาสื2อ
นวตักรรมเทคโนโลยเีพื2อการจดัการเรียนรู้เกี2ยวกบั
อาเซียน 

3.85 .89 มาก 4.59 .71 มากที2สุด .19 1 

9.การวดัและประเมนิผลการจดัการเรียนรู้

สู่ประชาคมอาเซียน 

3.92 .85 มาก 4.61 .72 มากที�สุด .18 6 

9.1 มีการวดัและประเมินผลความรู้ความเขา้ใจ
เกี2ยวกบัอาเซียน 

3.95 .83 มาก 4.62 .71 มากที2สุด .17 4 

9.2 มีการวดัและประเมินผลทกัษะกระบวนการ
จากการปฏิบติัเกี2ยวกบัการเรียนรู้อาเซียน 

3.91 .83 มาก 4.61 .73 มากที2สุด .18 2 

9.3 มีการวดัและประเมินผลเจตคติจากการเรียนรู้
เกี2ยวกบัอาเซียน 

3.88 .87 มาก 4.61 .72 มากที2สุด .19 1 

9.4 มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ที2เนน้การ
ประเมินตามสภาพจริงในการบูรณาการการจดัการ
เรียนรู้เกี2ยวกบัอาเซียน 

3.92 .87 มาก 4.61 .73 มากที2สุด .18 2 

รวมเฉลี�ยทั?งหมด 3.88 .83 มาก 4.59 .73 มากที�สุด .18 - 

หมายเหตุ: ในการคาํนวณ PNIModified เป็นสูตรที2ไดรั้บการพฒันาโดยนงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล วอ่งวาณิช 
(สุวมิล วอ่งวาณิช, 2550: 279) 
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 จากตารางที2 7 เมื2อพิจารณาผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนใน
โรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ค่าดชันี
ลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็น มีค่าเท่ากบั .18 เมื2อพิจารณารายประเด็น พบว่า ดา้น     
การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็นสูงที2สุด
เป็นลาํดบัแรก (.19) รองลงมา คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที2เนน้อาเซียน (.17) 
 เมื2อพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็นในดา้นการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาที2เน้นอาเซียน โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเท่ากบั .17 เมื2อพิจารณารายประเด็น พบว่า 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2เน้นอาเซียน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เน้นอาเซียน มีค่าดชันีลาํดับ
ความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็นสูงที2สุดเป็นลาํดบัแรก (.18) รองลงมา คือ รายวิชาเพิ2มเติม       
ที2เนน้อาเซียน (.17) และสุดทา้ยคือ รายวชิาพื�นฐานที2บูรณาการอาเซียน (.16)  
 เมื2อพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็นในดา้นการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาที2เนน้อาเซียนเป็นรายขอ้ยอ่ย พบวา่ สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เนน้อาเซียน
ในกิจกรรมชุมนุม/ชมรม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2
เนน้อาเซียนที2มีเนื�อหาสาระดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ และเจตคติ มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญั
ของความตอ้งการจาํเป็นสูงที2สุดเท่ากนัเป็นลาํดบัแรก (.20) รองลงมา คือ การจดัทาํกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรที2เนน้อาเซียนของสถานศึกษา และสถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2เนน้อาเซียนซึ2 ง
พฒันาด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการและเจตคติ และสถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรซึ2 ง
พฒันาเจตคติในการตระหนกัและรับผิดชอบในความเป็นอาเซียนและภูมิใจในความเป็นพลเมือง
อาเซียน มีค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากนัเป็นลาํดบัสาม (.19)  
 เมื2อพิจารณาระดบัสภาพที2เป็นอยู่ในด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที2เน้นอาเซียน 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.90 , S.D. = .84) เมื2อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ รายวิชา

เพิ2มเติมที2เนน้อาเซียน มีค่าเฉลี2ยสูงที2สุด ( X  = 3.92 , S.D. = .85) รองลงมา คือ รายวิชาพื�นฐานที2

บูรณาการอาเซียน ( X  = 3.91 , S.D. = .84) และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2เนน้อาเซียน ( X  = 3.90 , 

S.D. = .83) ลาํดบัสุดทา้ยคือ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เนน้อาเซียน ( X  = 3.86 , S.D. = .84)  
 เมื2อพิจารณาระดบัสภาพที2ควรจะเป็นในดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที2เนน้อาเซียน 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที2สุด ( X  = 4.57 , S.D. = .74) เมื2อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2เนน้อาเซียน มีค่าเฉลี2ยสูงที2สุด ( X  = 4.58 , S.D. = .73) รองลงมา คือ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เนน้อาเซียน ( X  = 4.57 , S.D. = .72) และรายวิชาเพิ2มเติมที2เนน้อาเซียน       

( X  = 4.57 , S.D. = .75) ลาํดบัสุดทา้ยคือรายวชิาพื�นฐานที2บูรณาการอาเซียน ( X  = 4.54, S.D.=.77)  
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 เมื2อพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็นในดา้นการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเท่ากบั .19 เมื2อพิจารณารายประเด็น พบว่า การจดัทาํ
แผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้อาเซียน และการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเกี2ยวกบั
อาเซียน มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็นสูงที2สุดเป็นลาํดบัแรก (.22)  รองลงมา 
คือ การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษาที2เน้นอาเซียน (.19) และการจดัทาํหน่วย      
การเรียนรู้บูรณาการประชาคมอาเซียน (.19) และการใชแ้ละพฒันาสื2อนวตักรรมเทคโนโลยีเพื2อ       
การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (.19) มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็น
เท่ากนัเป็นลาํดบัสาม   
 เมื2อพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็นในดา้นการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนเป็นรายขอ้ย่อย พบว่า การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลับเกี2ยวกับ
อาเซียน กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัชี� วดั/ผลการเรียนรู้ มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญั
ของความตอ้งการจาํเป็นสูงที2สุดเท่ากนัเป็นลาํดบัแรก (.23) รองลงมา คือ การออกแบบการจดั     
การเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเกี2ยวกบัอาเซียน ภาระงาน/ผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 
และการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับเกี2ยวกับอาเซียน ตัวชี� วดั/ผลการเรียนรู้มี           
ความสอดคลอ้งกบัภาระงาน/ผลงาน และมีการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที2สอดคลอ้ง
กบัสาระการเรียนรู้อาเซียน และมีการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที2เชื2อมโยงหลายมิติ
เกี2ยวกบัอาเซียน มีค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากนัเป็นลาํดบัสอง (.22)  
 เมื2อพิจารณาระดับสภาพที2 เป็นอยู่ในด้านการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.88 , S.D. = .83) เมื2อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ การจดั       
การเรียนรู้ที2ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที2ดีสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี2ยสูง

ที2สุด ( X  = 4.06 , S.D. = .80) รองลงมา คือ การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที2เนน้ผูเ้รียนเป็น

สําคญั ( X  = 3.93 , S.D. = .83) และการจดัการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใชอ้าเซียน

เป็นหวัขอ้หลกั ( X  = 3.93 , S.D. = .84)  
 เมื2อพิจารณาระดบัสภาพที2ควรจะเป็นในด้านการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที2สุด ( X  = 4.60 , S.D. = .73) เมื2อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า           
การจดัการเรียนรู้ที2ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที2ดีสู่ประชาคมอาเซียน          

มีค่าเฉลี2ยสูงที2สุด  ( X  = 4.67 , S.D. = .71) รองลงมา คือ การจดัการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระ    

การเรียนรู้โดยใชอ้าเซียนเป็นหวัขอ้หลกั ( X  = 4.61 , S.D. = .71) และการวดัและประเมินผล       

การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 4.61 , S.D. = .72)  
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2.2  ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน

ต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา  
 ในตอนนี�  ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมปัญหา อุปสรรค และแนวทางของครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้         
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบ
การพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา จากการสอบถามโดยใชแ้บบสอบถามในส่วนที2
เป็นคาํถามปลายเปิดเกี2ยวกบัความตอ้งการจาํเป็นดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน ซึ2 งเป็นการวิเคราะห์เนื�อหาของแนวทางในการพฒันาหลักสูตรและการจดั       
การเรียนรู้ที2เนน้อาเซียน ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค่้าความถี2 (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ซึ2 งเสนอผลการวเิคราะห์ปรากฏดงัตารางที2 8 ซึ2 งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
 
ตารางที2 8 แสดงจํานวนร้อยละของปัญหาและอุปสรรคของครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้       

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ระดบั
มธัยมศึกษา 

 
ปัญหา / อุปสรรคในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ที2เนน้อาเซียน จาํนวน ร้อยละ 

ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
บุคลากรไม่มีความรู้เพียงพอต่อการพฒันาหลกัสูตรอาเซียนและขาดความเขา้ใจในการ
จดัเนื�อหาและกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

7 23.33 

หลกัสูตรเนน้อาเซียนในแต่ละช่วงชั�นไม่ชดัเจน/เกิดความซํ� าซอ้นในดา้นเนื�อหาที2จะ
นาํมาจดัการเรียนรู้  

6 20.00 

ครูมีภาระงานมากเกินไป  เช่น ทาํการประเมินสถานศึกษา งานเอกสาร งานธุรการ และ
งานสอนหลายรหสัวชิา 

5 16.67 

การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ยงัมีนอ้ย ส่วนมากใหเ้ฉพาะครูในกลุ่มสาระ
สงัคมศึกษาฯ และภาษาองักฤษเท่านั�น 

4 13.34 

ตอ้งใชเ้วลามากในการปรับใชห้ลกัสูตรร่วมกบัอาเซียน 2 6.67 
สาระวชิาหลกัมีมากเกินไป บูรณาการกบัอาเซียนทาํไดย้าก 2 6.67 
การจดัการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียนไม่ตรงกบัสิ2งที2จดัการเรียนการสอน 1 3.33 
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ตารางที2 8 แสดงจํานวนร้อยละของปัญหาและอุปสรรคของครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้      

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ระดบั
มธัยมศึกษา(ต่อ) 

 
ปัญหา / อุปสรรคในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ที2เนน้อาเซียน จาํนวน ร้อยละ 

ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
การมุ่งเนน้พฒันาหลกัสูตรยงัไม่ครอบคลุมเนื�อหาสาระที2เกี2ยวกบัชีวติประจาํวนัของ
ผูเ้รียน 

1 3.33 

มีปัญหาการเชื2อมโยงความรู้อาเซียนเขา้กบัวชิาต่างๆ จึงไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ไดเ้ท่าที2ควร 

1 3.33 

ยงัเป็นทฤษฎี ลงสู่การปฏิบติัไม่ไดเ้ท่าที2ควร 1 3.33 
รวม 30 100.00 

ด้านการบริหารจัดการ 
สถานที2 สื2อและแหล่งเรียนรู้ยงัไม่เหมาะสมกบัระดบัชั�นและไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการในการใชบ้ริการของนกัเรียน 

8 30.77 

ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณของรัฐและนโยบายจากผูบ้ริหาร 7 26.92 
ขาดการมีส่วนร่วม ความร่วมมือและการเห็นความสาํคญั 5 19.23 
นโยบายเกี2ยวกบัอาเซียนไม่ชดัเจนมีการเปลี2ยนแปลงบ่อยๆ  2 7.69 
ความสนใจใฝ่รู้ของอาเซียนมีนอ้ยในชุมชน ครูและนกัเรียน 2 7.69 
ไม่มีการอบรมชี�แจงทาํความเขา้ใจเกี2ยวกบัหลกัสูตรอาเซียน 1 3.85 
ศูนยอ์าเซียนขาดการปรับปรุงและดูแล 1 3.85 

รวม 26 100.00 

ด้านผู้เรียน 
มีอุปสรรคในดา้นภาษาที2หลากหลาย นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถสื2อสารภาษาองักฤษ
และภาษาอาเซียนได ้

3 37.50 

นกัเรียนบางส่วนขาดการกระตือรือร้นในการเรียนรู้ดว้ยตนเองเท่าที2ควร 2 25.00 
นกัเรียนยงัไม่พร้อมเปิดรับและไม่เห็นความสาํคญัของการเขา้สู่อาเซียน 2 25.00 
นกัเรียนไม่เขา้ใจวา่อาเซียนมีความสาํคญัอยา่งไร 1 12.50 

รวม 8 100.00 
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 จากตารางที2 8 ปัญหาและอุปสรรคของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมในการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
ระดบัมธัยมศึกษา ทั�งหมด พบวา่ ในดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ มีปัญหาและอุปสรรคใน
เรื2องบุคลากรไม่มีความรู้เพียงพอต่อการพฒันาหลกัสูตรอาเซียนและขาดความเขา้ใจในการจดั
เนื�อหาและกระบวนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 รองลงมาคือ เรื2 อง 
หลักสูตรเน้นอาเซียนในแต่ละช่วงชั�นไม่ชัดเจน/เกิดความซํ� าซ้อนในด้านเนื�อหาที2จะนํามาจัด       
การเรียนรู้ จาํนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 20  และลาํดบัสาม คือเรื2อง ครูมีภาระงานมากเกินไป เช่น 
ทาํการประเมินสถานศึกษา งานเอกสาร งานธุรการ และงานสอนหลายรหัสวิชา จาํนวน 5 คน       
คิดเป็นร้อยละ 16.67  
 ในดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื2องสถานที2 สื2อและแหล่งเรียนรู้
ยงัไม่เหมาะสมกบัระดบัชั�นและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการใชบ้ริการของนกัเรียน จาํนวน       
8 คน คิดเป็น 30.77 รองลงมาคือ เรื2อง ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณของรัฐและนโยบายจาก
ผูบ้ริหาร จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 และอันดับสามคือเรื2 อง ขาดการมีส่วนร่วม            
ความร่วมมือและการเห็นความสาํคญั จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23  
 ในดา้นผูเ้รียน พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในเรื2อง มีอุปสรรคในดา้นภาษาที2หลากหลาย 
นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถสื2อสารภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนได ้จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.50 รองลงมาคือ เรื2องนกัเรียนบางส่วนขาดการกระตือรือร้นในการเรียนรู้ดว้ยตนเองเท่าที2ควร 
และนกัเรียนยงัไม่พร้อมเปิดรับและไม่เห็นความสําคญัของการเขา้สู่อาเซียน จาํนวน 2 คน เท่ากนั 
คิดเป็นร้อยละ 25 
 

ตารางที2 9 แสดงจาํนวนร้อยละของแนวทางของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษา 

 

แนวทางในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ที2เนน้อาเซียน จาํนวน ร้อยละ 
ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ปฏิบติัตามมาตรฐานและตวัชี�วดัของ สพฐ.ในแต่ละระดบัชั�นใหเ้หมาะสมและ
สอดแทรกหรือบูรณาการอาเซียนในรายวชิาที2สอนรวมทั�งจดัทาํหน่วยการเรียน
อาเซียนโดยบูรณาการในรายวชิาต่างๆ  

9 18.37 

โรงเรียนควรมีการบูรณาการอาเซียนในทุกรายวชิา เนน้บูรณาการระหวา่งวชิา
และบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ จดักิจกรรมบูรณาการอาเซียนทุกปีทั�งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน  

7 14.29 
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ตารางที2 9 แสดงจาํนวนร้อยละของแนวทางของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรมในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษา (ต่อ) 
 

แนวทางในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ที2เนน้อาเซียน จาํนวน ร้อยละ 
ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ควรเปิดสอนภาษาของประเทศเพื2อนบา้นในอาเซียนและเนน้กิจกรรมภาษาของ
อาเซียนใหม้ากขึ�น 

3 6.12 

สร้างความตระหนกัรู้และการปฏิบติัใหทุ้กคนมากกวา่นี�  ใหเ้กิดความตระหนกั
และเห็นความสาํคญัใหม้ากขึ�น 

2 4.08 

เนน้การสอนและการจดัตามกิจกรรมเพิ2มเติมทางดา้นภาษาหรือวฒันธรรม
ต่างๆแทรกไปกบัเนื�อหาวชิาที2ไดท้าํการสอน 

2 4.08 

มีการจดัทาํหลกัสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) โดยนาํ 5 
กรอบเนื�อหา มาบูรณาการในแตล่ะสาระใหส้อดคลอ้งกนั 

2 4.08 

ลดเนื�อหาวชิาหลกัลงบา้ง 2 4.08 
วเิคราะห์หลกัสูตรและจดัทาํหนงัสือใหไ้ปบูรณาการกบัวชิาหลกัใหเ้ป็น
แนวทางเดียวกนัทั�งประเทศ เพื2อใหน้กัเรียนจะไดคุ้ณลกัษณะที2เหมือนกนั 

2 4.08 

ใหทุ้กกลุ่มสาระไดมี้โอกาสรับขอ้มูลข่าวสารและสาระสาํคญัของหลกัสูตรและ
แนวทางในการเรียนรู้เพื2อรู้เท่ากนั 

2 4.08 

ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเนื2อง ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร สพฐ.และบริบท
สถานศึกษา 

1 2.04 

ศึกษาหาขอ้มูลจากสื2อต่างๆ แลว้นาํมาบูรณาการและสร้างหลกัสูตร 1 2.04 
ควรบรรจุการจดักิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนอยูใ่นหลกัสูตรของทุกๆกลุ่มสาระ 1 2.04 
จดักิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อาเซียน 1 2.04 
จดัทาํเนื�อหา กระบวนการ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ2มเติมในคาํอธิบาย
รายวชิา 

1 2.04 

จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ เนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะกระบวนการคิดการแกปั้ญหา
มากๆ 

1 2.04 

จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเขา้กบัทุกวชิา 1 2.04 
คิดสร้างหน่วยการเรียนการสอนอาเซียน นาํหน่วยการเรียนไปทดลองใช ้
ปรับปรุงในหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกนั ตรวจสอบ ทบทวน นาํไปใชแ้ละ
เผยแพร่ 

1 2.04 
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ตารางที2 9 แสดงจาํนวนร้อยละของแนวทางของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรมในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษา (ต่อ) 
 

แนวทางในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ที2เนน้อาเซียน จาํนวน ร้อยละ 

ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ควรแยกเป็นหน่วยหนึ2งของบทเรียนในการสรุปและเชื2อมโยงเขา้หากนั ไม่ควร
บูรณาการแบบเชื2อมโยงไปทั2วทุกหน่วยหรือทุกรายวชิา ซึ2งไม่ชดัเจน  

1 2.04 

ในการพฒันาหลกัสูตรอาเซียนจะตอ้งพาความเป็นกลางที2มีส่วนคลา้ยคลึงกนั
เป็นหลกั 

1 2.04 

ในการทาํงานหลกัสูตรควรจะตอ้งใหค้รูทุกคนรับรู้และใหค้รูทุกคนที2
รับผิดชอบการสอนในรายวชิาแต่ละสาระมีการบูรณาการนาํไปใชทุ้กคนโดยดู
จากชิ�นงาน  ใบงานของเด็ก จะตอ้งปรากฏเป็นรูปธรรม 

1 2.04 

ควรมีแหล่งขอ้มูลอาเซียนที2ทนัสมยัอยูเ่สมอ 1 2.04 
ควรมีสื2อที2สอดรับกบัระดบัชั�นมธัยมเพิ2มมากขึ�น 1 2.04 
ควรทาํอะไรใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมไทยและเศรษฐกิจของไทย  รวมถึง
การศึกษาก็เช่นกนั ไม่ควรตามประเทศอื2นไปทุกเรื2อง 

1 2.04 

ควรมีการเสริมเกี2ยวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติดว้ยจึงสามารถทาํ
ใหว้เิคราะห์อุปนิสยัและความเป็นมาไดช้ดัเจนมากขึ�น 

1 2.04 

ควรจดัเปิดสอนวชิาอาเซียนเป็น 1 รายวชิา 1 2.04 
บูรณาการทอ้งถิ2นร่วมกบัอาเซียน 1 2.04 
สาํรวจความสนใจและความตอ้งการของชุมชน ครูและนกัเรียน 1 2.04 

รวม 49 100.00 

ด้านการบริหารจัดการ 
ควรเชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้หรือมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหก้บับุคลากรที2
เกี2ยวขอ้งในการใชห้ลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ อยา่งสมํ2าเสมอ 

10 47.62 

เพิ2มงบประมาณส่วนของสื2อและจดัหลกัสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ และ
สนบัสนุนในการบาํรุงรักษาและดูแล และการนิเทศติดตาม 

4 19.05 

จดัระบบนิเทศ ติดตามอยา่งต่อเนื2อง 3 14.29 
ร่วมอบรมโครงการเกี2ยวกบัอาเซียน เขา้ร่วมงานอาเซียนของหน่วยงานอื2นๆที2
จดั 

1 4.76 
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ตารางที2 9 แสดงจาํนวนร้อยละของแนวทางของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรมในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษา (ต่อ) 
 

แนวทางในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ที2เนน้อาเซียน จาํนวน ร้อยละ 
ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 
ควรมีการประชุมเพื2อการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ หลงัจากทดลองใชว้า่
ควรปรับปรุงอะไร ควรเสริมอะไรในแต่ละระดบัชั�น 

1 4.76 

ควรมีการประชุมครูใหค้วามรู้และแนวทางการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบั ASEAN 
Curriculum Sourcebook 

1 4.76 

เนน้ใหผู้ที้2มีส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษา (นกัเรียน  ผูป้กครอง โรงเรียน 
ชุมชน) เห็นความสาํคญัของการจดัการศึกษา โดยเฉพาะอาเซียน 

1 4.76 

รวม 21 100.00 

ด้านผู้เรียน 
ควรพฒันาความรู้ภาษาองักฤษเพื2อการศึกษาคน้ควา้ใหผู้เ้รียนสามารถสื2อสาร
ภาษาองักฤษกบัประเทศต่างๆได ้

4 28.58 

ใหน้กัเรียนสืบคน้ความรู้เกี2ยวกบัอาเซียนในมิติต่างๆ ศึกษาความรู้เกี2ยวกบั
อาเซียนทางอินเตอร์เน็ต 

2 14.30 

ควรจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วม 1 7.14 
พยายามใหน้กัเรียนไดพ้บปะและสื2อสารกบัชาวต่างชาติในอาเซียน 1 7.14 
ควรใหผู้เ้รียนไดเ้ตรียมความพร้อมรับการเปลี2ยนแปลงทั�งดา้นบวกและดา้นลบ 1 7.14 
ส่งเสริมความเขา้ใจ เพื2อใหผู้เ้รียนสามารถนาํไปใชใ้นชีวติจริง 1 7.14 
เนน้การบูรณาการใหน้กัเรียนเปิดใจกวา้งและยอมรับการเปิดประชาคมอาเซียน
ใหส้ามารถอยูร่่วมกนัในสงัคมได ้

1 7.14 

ใหน้กัเรียนอยูก่บัอาเซียนบ่อยๆ จะเกิดการซึมซบัและปลูกฝังเป็นจิตสาํนึก 1 7.14 
เนน้ปลูกฝังความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ใหน้กัเรียนเห็น
ความสาํคญัและคุณค่าของตวัเองและคุณค่าของการเป็นพลเมืองอาเซียน 

1 7.14 

ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัตนเองก่อนที2จะรู้จกัผูอื้2น 1 7.14 

รวม 14 100.00 
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 จากตารางที2 9 แนวทางของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ
มธัยมศึกษาทั�งหมด มีความตอ้งการจาํเป็นในดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ เรื2อง 
ปฏิบติัตามมาตรฐานและตวัชี� วดัของ สพฐ.ในแต่ละระดับชั�นให้เหมาะสมและสอดแทรกหรือ  
บูรณาการอาเซียนในรายวิชาที2สอนรวมทั�งจดัทาํหน่วยการเรียนอาเซียนโดยบูรณาการในรายวิชา
ต่างๆ จาํนวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 18.37 รองลงมาคือ เรื2อง โรงเรียนควรมีการบูรณาการอาเซียน
ในทุกรายวชิา เนน้บูรณาการระหวา่งวิชาและบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ จดักิจกรรมบูรณาการอาเซียน
ทุกปีทั�งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และลาํดบัสาม คือเรื2อง 
ควรเปิดสอนภาษาของประเทศเพื2อนบา้นในอาเซียนและเนน้กิจกรรมภาษาของอาเซียนให้มากขึ�น 
จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.12   
 ในด้านการบริหารจดัการ พบว่า มีความตอ้งการจาํเป็นในเรื2อง ควรเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้หรือมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรที2 เกี2 ยวข้องในการใช้หลักสูตรและ           
การจดัการเรียนรู้ อย่างสมํ2าเสมอ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 รองลงมาคือ เรื2 อง เพิ2ม
งบประมาณส่วนของสื2อและจดัหลกัสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ และสนบัสนุนในการบาํรุงรักษาและ
ดูแล และการนิเทศติดตาม จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และลาํดบัสาม คือเรื2อง จดัระบบ
นิเทศ ติดตามอยา่งต่อเนื2อง จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29  
 ในดา้นผูเ้รียน พบว่า มีความตอ้งการจาํเป็นในเรื2อง ควรพฒันาความรู้ภาษาองักฤษเพื2อ
การศึกษาคน้ควา้ให้ผูเ้รียนสามารถสื2อสารภาษาองักฤษกบัประเทศต่างๆได ้จาํนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.58 รองลงมาคือ ให้นักเรียนสืบคน้ความรู้เกี2ยวกบัอาเซียนในมิติต่างๆ ศึกษาความรู้
เกี2ยวกบัอาเซียนทางอินเตอร์เน็ต จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 
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ตอนที� 3  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคม

อาเซียน ระดับมัธยมศึกษา 
ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา/รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และ

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ในดา้น 
การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม    
สู่ประชาคมอาเซียน โดยแยกตามกลุ่มโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ซึ2 งได้แก่ 
โรงเรียนในโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) และโรงเรียนคู่พฒันาไทย – 
อินโดนีเซีย ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ทําการสัมภาษณ์รองผู ้บริหาร
สถานศึกษาฝ่ายวชิาการ 1 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 คน รวม
ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์จาํนวน 2 คน โรงเรียนในโครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Focus School) ไดแ้ก่ โรงเรียนเทพมงคลรังสี จงัหวดักาญจนบุรี ทาํการสัมภาษณ์         
รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 1 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 1 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์จาํนวน 2 คน โรงเรียนในโครงการพฒันาประเทศ
ไทยศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั  จงัหวดั
เชียงใหม่ ทาํการสัมภาษณ์รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 1 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์จาํนวน 2 คน โรงเรียน 
ASEAN Learning School  ไดแ้ก่ โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลยั  จงัหวดัลาํปาง ทาํการสัมภาษณ์       
รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 1 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 1 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์จาํนวน  2 คน รวมผูบ้ริหารสถานศึกษา/           
รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษาเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
สําคญัในการสัมภาษณ์ทั�งหมด จาํนวน 8 คน ซึ2 งผูว้ิจยัไดเ้ริ2มดาํเนินการสัมภาษณ์เมื2อวนัที2 15-23 
กนัยายน พ.ศ.2558 และจากการสัมภาษณ์ดงักล่าว ผูว้ิจยัได้นาํมาสรุปประเด็นสําคญัตามกรอบ
แนวทางที2กาํหนดไว ้โดยใชก้ารวเิคราะห์เนื�อหา (Content Analysis)  
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3.1  แนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม 

แนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ
มธัยมศึกษานั�นเป็นเรื2องเกี2ยวกบัการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที2ไดก้าํหนดไว ้
เพื2อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ซึ2 งจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยันั�น พบวา่ ในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมนั�น ยงัพบปัญหาใน
หลายด้านซึ2 งมีความจาํเป็นต้องแก้ไขและปรับปรุงทั� งในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
เนื2องจากระบบการศึกษาของประเทศไทยยงัไม่ได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาด้านการศึกษาสู่
อาเซียนในหลายๆดา้น ดงันั�นผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบ
การพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับมธัยมศึกษา โดยภาพรวมได้ดงันี� คือ สถานศึกษาควรมี        
การพฒันาในดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ โดยมีการวางนโยบายที2ชดัเจนในการขบัเคลื2อนสู่
ประชาคมอาเซียน  ซึ2 งควรมีการประชุมชี� แจงและเชิญวิทยากรผูมี้ความรู้ความสามารถเขา้มาช่วย
แนะนําในด้านการพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้เกี2ยวกับอาเซียน ให้ความรู้กับครูและ
บุคลากรผูมี้บทบาทสาํคญัเพื2อให้เกิดความเขา้ใจที2ถูกตอ้งในการนาํไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผลลพัธ์ที2
ดีแก่นกัเรียนและสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานที2รับผิดชอบมีการนิเทศติดตามผลการดาํเนินงาน
ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้อาเซียนอย่างต่อเนื2อง และจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอใน   
การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทั�งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยตอ้งมีการจดัการทั�งระบบการศึกษา  
และส่งเสริมสนบัสนุนเรื2องอาเซียนอยา่งจริงจงั ซึ2 งส่วนสําคญัในการขบัเคลื2อนการศึกษาสู่อาเซียน
นั�น ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั� งผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และผูมี้ส่วนเกี2ยวข้อง อีกทั�งควรส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความพร้อมและฝึกฝนตวัเองในการพฒันาตนเองในดา้นภาษาและการสื2อสารซึ2 งเป็นสิ2ง
สาํคญัที2นกัเรียนจะสามารถนาํไปต่อยอดไดใ้นอนาคต  

ซึ2 งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัเรื2 องแนวทางการพฒันาหลักสูตรและการจดั    
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนนั�น ผูว้ิจยัจึง
ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน โดยสามารถจดัทาํเป็นแผนภูมิไดด้งันี�   
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แผนภูมิที2 6 แนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 

อาเซียน 

การพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาที�เน้น

อาเซียน 

ความรู้เกี2ยวกบั
อาเซียน 

การเห็นคุณค่าของอตัลกัษณ์
และความหลากหลาย 

การส่งเสริมความเสมอภาค
และความยติุธรรม  

การเชื2อมโยง
โลกและทอ้งถิ2น 

- จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เนน้อาเซียนให้มีความหลากหลาย  
- ส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมอาเซียนทั�งในระดบัชาติและนานาชาติ  
- ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เพื2อการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 
- จดักิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อาเซียนภายในประเทศและในกลุ่มประเทศ

อาเซียน 
- จดักิจกรรมเสริมในดา้นการศึกษาเรียนรู้ภาษาอาเซียนและภาษาต่างประเทศ  
- จดัวิทยากรที2มีความรู้ความเชี2ยวชาญในเรื2องภาษาต่างประเทศและภาษา

อาเซียนมาให้ความรู้  
- เชื2อมโยงกบัเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื2นๆ เพื2อ

แลกเปลี2ยนเรียนรู้วฒันธรรมซึ2 งกนัและกนั  
- ส่งเสริมและวางนโยบายการใชภ้าษาต่างประเทศของนกัเรียนและบุคลากร

อยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม 

- พฒันาแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที2
เนน้ในเรื2องของการบูรณาการอาเซียน
กบัสาระวิชาสงัคมศึกษา 

- พฒันาหน่วยการเรียนรู้เพิ2มเติมและ
เนื�อหาสาระเกี2ยวกบัอาเซียนในเรื2องของ
การเมืองและความมั2นคง เศรษฐกิจ และ
สงัคมวฒันธรรม 

- จดัอบรมเชิงปฏิบติัการในเรื2องการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั
โดยผูเ้ชี2ยวชาญในเรื2องเกี2ยวกบัอาเซียน  

- พฒันาคู่มือการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้แบบยอ้นกลบัเรื2องอาเซียน 
สาํหรับครู 

การทาํงานร่วมกนั
เพื2ออนาคตที2ย ั2งยนื 

 

แนวทาง 

การพฒันาหลกัสูตร 

และการจดัการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวฒันธรรม  

สู่ประชาคมอาเซียน 

การจดัการเรียนรู้

สู่ประชาคม

อาเซียน 
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จากแผนภูมิข้างต้นเป็นแนวทางการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนนั�น พบว่า มีแนวทางในด้าน     
การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาที2เน้นอาเซียน คือ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เน้นอาเซียนให้มี    
ความหลากหลาย รวมถึงส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมอาเซียนทั�งในระดบัชาติและนานาชาติ  
อีกทั�งพฒันาเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื2อการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 
นอกจากนี� ควรจดักิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อาเซียนภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน  
และจดักิจกรรมเสริมในดา้นการศึกษาเรียนรู้ภาษาอาเซียนและภาษาต่างประเทศ โดยให้นกัเรียนได้
มีโอกาสพบปะและสื2 อสารกับชาวต่างชาติในอาเซียนมากขึ� น รวมถึงจัดวิทยากรที2 มีความรู้        
ความเชี2ยวชาญในเรื2องภาษาต่างประเทศและภาษาอาเซียนมาให้ความรู้กบัครูและนกัเรียนอย่าง
สมํ2าเสมอ  และเชื2อมโยงกบัเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื2นๆ เพื2อแลกเปลี2ยนเรียนรู้
วฒันธรรมซึ2 งกนัและกนั อีกทั�งส่งเสริมและวางนโยบายการใชภ้าษาต่างประเทศของนกัเรียนและ
บุคลากรอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม ส่วนแนวทางในดา้นการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนนั�น คือ 
พฒันาแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที2เนน้ในเรื2องของการบูรณาการอาเซียนกบัสาระวิชาสังคม
ศึกษา รวมถึงพฒันาหน่วยการเรียนรู้เพิ2มเติมและเนื�อหาสาระเกี2ยวกบัอาเซียนในเรื2องของการเมือง
และความมั2นคง เศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม นอกจากนี� ควรจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในเรื2อง     
การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัโดยผูเ้ชี2ยวชาญในเรื2องเกี2ยวกบัอาเซียน และพฒันา
คู่มือการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเรื2องอาเซียนสาํหรับครู 

   
3.2  แนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน ในรายด้าน 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์รองผูบ้ริหารสถานศึกษา

ฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ซึ2 งพบว่ามี      
แนวทางการปฏิบติัและความตอ้งการในดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษานั�น สามารถจาํแนกเป็นรายละเอียดตามประเด็น ดงัต่อไปนี�   

1. แนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�เน้นอาเซียน 

ในด้านการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนนั�น ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ในดา้นรายวชิาพื�นฐานที2บูรณาการอาเซียน  รายวิชาเพิ2มเติมที2เนน้อาเซียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2
เนน้อาเซียนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2เนน้อาเซียน ซึ2 งสามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี�  
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ตารางที2  10  สรุปแนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที2เนน้อาเซียน  

หลกัสูตรสถานศึกษา 
ที2เนน้อาเซียน 

แนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที2เนน้อาเซียน 

ดา้นรายวชิาพื�นฐานที2
บูรณาการอาเซียน 

-  ประชุมชี�แจงครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
ในการพฒันาหลกัสูตรในเรื2องการบูรณาการอาเซียนในรายวชิา
พื�นฐาน โดยสอดแทรกในโครงสร้างรายวชิาและหน่วยการเรียนรู้ 

-  นาํหลกัสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) ใน 5 กรอบ
เนื�อหา (Themes)  มาบูรณาการในแต่ละสาระของรายวชิาพื�นฐานของ
รายวชิาสังคมศึกษาใหมี้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการนาํไปใชข้อง 
แต่ละสถานศึกษา  

- ปรับหลกัสูตรรายวชิาพื�นฐานที2บูรณาการอาเซียนใหมี้ความเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั�น  

- บูรณาการภาษาต่างประเทศและภาษาอาเซียนในแต่ละรายวชิาสังคม
ศึกษา 

ดา้นรายวชิาเพิ2มเติมที2
เนน้อาเซียน 

- ประชุมครูและหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื2อร่วมกนั
จดัทาํรายวชิาเพิ2มเติมที2เนน้อาเซียน เช่น รายวชิาอาเซียนศึกษา 

- จดัอบรมเชิงปฏิบติัการแก่ครูและบุคลากรที2เกี2ยวขอ้งในการจดัทาํ
หลกัสูตรรายวชิาเพิ2มเติม  

- จดัเนื�อหาในหลกัสูตรรายวชิาเพิ2มเติมที2เนน้อาเซียนใหเ้หมาะสมและ
ครอบคลุมกบัผูเ้รียนในทุกระดบัชั�น  

-  สอดแทรกบูรณาการและปรับปรุงขอ้มูลเกี2ยวกบัอาเซียนที2ทนัสมยัเขา้
ไปในหลกัสูตรรายวชิาเพิ2มเติมอยา่งต่อเนื2อง  

- จดัรายวชิาเพิ2มเติมเกี2ยวกบัการส่งเสริมดา้นอาชีพที2สาํคญัต่อความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานอาเซียน 

ดา้นกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนที2เนน้อาเซียน 

- จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เนน้อาเซียนใหมี้ความหลากหลาย  
- ส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมอาเซียนทั�งในระดบัชาติและ

นานาชาติ  
- ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียนเพื2อการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 
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ตารางที2  10  สรุปแนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที2เนน้อาเซียน (ต่อ) 

หลกัสูตรสถานศึกษา 
ที2เนน้อาเซียน 

แนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที2เนน้อาเซียน 

ดา้นกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรที2เนน้
อาเซียน 

- จดักิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อาเซียนภายในประเทศและในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

- จดักิจกรรมเสริมในดา้นการศึกษาเรียนรู้ภาษาอาเซียนและ
ภาษาต่างประเทศ โดยใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสพบปะและสื2อสารกบั
ชาวต่างชาติในอาเซียนมากขึ�น   

- จดัวทิยากรที2มีความรู้ความเชี2ยวชาญในเรื2องภาษาต่างประเทศและ
ภาษาอาเซียนมาใหค้วามรู้กบัครูและนกัเรียนอยา่งสมํ2าเสมอ  

- เชื2อมโยงกบัเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื2นๆ เพื2อ
แลกเปลี2ยนเรียนรู้วฒันธรรมซึ2งกนัและกนั  

- ส่งเสริมและวางนโยบายการใชภ้าษาต่างประเทศของนกัเรียนและ
บุคลากรอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม  

 
 ซึ2 งผู ้วิจ ัยได้ทําการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื2 องการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที2 เน้นอาเซียน โดยสามารถนํามาเสนอเป็นแนวทางในด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที2เนน้อาเซียน ในดา้นต่างๆ ซึ2 งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
 
 1.1 แนวทางในการพฒันาด้านรายวชิาพื?นฐานที�บูรณาการอาเซียน 
  ในดา้นรายวชิาพื�นฐานที2บูรณาการอาเซียนเป็นเรื2องเกี2ยวกบัการวิเคราะห์สาระเกี2ยวกบั
อาเซียนที2นักเรียนจาํเป็นต้องเรียนรู้  การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  
พุทธศกัราช 2551 เพื2อจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในส่วนที2เกี2ยวกบั
อาเซียน ซึ2 งแนวทางที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในเรื2องความตอ้งการจาํเป็น พบวา่ ควรมีการปรับเนื�อหา
บูรณาการอาเซียนให้สอดคล้องกบัรายวิชาพื�นฐานของสังคมศึกษาและให้เหมาะสมกบัวยัและ
ระดบัชั�นของผูเ้รียน โดยจดัรายวิชาในทุกภาคเรียน และทุกระดบัชั�น และควรมีการจดัเนื�อหาสาระ
ในรายวิชาที2บูรณาการเกี2ยวกบัอาเซียน รวมถึงคุณครูผูส้อนควรมีความชดัเจนในเรื2องที2สอดแทรก
เขา้ไป อีกทั�งในดา้นภาษาที2ตอ้งจดัเสริมเขา้ไปในรายวิชาเพื2อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันากา้วไปขา้งหนา้ มี
ความเขา้ใจอาเซียนและอยู่ร่วมกบัสังคมอาเซียนได้เป็นอย่างสันติวิธี ดงัคาํให้สัมภาษณ์ของครู
ต่อไปนี�  



133 
 

...จะมีสอดแทรกในรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระ ก็จะมีหน่วยมีอะไร 
ที2สอดแทรกเรื2องอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นภาษาองักฤษ ภาษาไทย ศิลปะ ส่วน
รายวิชาพื�นฐานหลกัๆ ไม่มี ซึ2 งถ้าเป็นวิชาพื�นฐานก็จะบูรณาการเอาขอ้มูล
เกี2ยวกบัอาเซียนไปสอน ส่วนจะถือวา่บูรณาการไดห้รือไม่นั�นเราดูที2ภายนอก
ไม่ได้ดูที2ผลสัมฤทธิu เด็กที2ว่าให้เด็กมาสอบความรู้ทุกคน...(ครูคนที2  1,           
15 กนัยายน 2558) 

 
…พื�นฐานตอนนี�กาํลงัจะปรับเนื�อหาวา่ ม.1 จะเอาเรื2องอะไร ม.2 จะ

เอาเรื2องอะไร ม.3 จะเอาเรื2องอะไรในเฉพาะสังคมศึกษา แต่ในรายวิชาอื2นเขา
ก็กาํลงัจะปรับก็คิดวา่ปีนี�  หลงัจากสอบเสร็จก็คงจะเริ2มกนัละ ประมาณอีกสัก
เดือนหนึ2 งทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อย ก็น่าจะดีขึ�น…(ครูคนที2 2, 16 กนัยายน 
2558) 

 
…ส่วนใหญ่ก็ลงพื�นฐานหมดเลย ซึ2 งรายวิชาพื�นฐานของสังคมอยูใ่น

อาเซียนหมดแลว้ สรุปแลว้นกัเรียนไดเ้รียนอาเซียนทุกภาคเรียน ทุกระดบัชั�น
ก็บูรณาการไปหมด…(ครูคนที2 3, 22 กนัยายน 2558) 

 
…พื�นฐานก็จะมีบูรณาการใน 5 สาระ มีประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ หนา้ที2พลเมือง กฎหมาย ก็จะแยก มีรวมกนัก็จะมีเศรษฐศาสตร์
กบัพระพุทธอยูด่ว้ยกนั…(ครูคนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 

 
ซึ2 งในด้านรายวิชาพื�นฐานที2บูรณาการอาเซียน ครูมีความต้องการในการปรับเนื�อหา

รายวชิาสังคมศึกษาที2บูรณาการอาเซียนให้มีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา ซึ2 ง
สอดคลอ้งกบัรองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ ซึ2 งมีความเห็นวา่ ครูผูส้อนยงัมีปัญหาในเรื2องการบูรณาการ
อาเซียนในรายวชิา และตอ้งสอดแทรกในเรื2องของภาษาและขอ้มูลต่างๆเกี2ยวกบัอาเซียนเขา้ไปดว้ย 
ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของ รองผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการต่อไปนี�  
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…กลุ่มสังคมศึกษาเอง ก็จะจดัวิชาอาเซียนศึกษาขึ�นมาวิชาหนึ2 งให้
นกัเรียนไดเ้ลือกเรียน อีกส่วนก็คือทุกกลุ่มสาระที2จะตอ้งมีการสอดแทรกเขา้
ไป แลว้แต่เนื�อหาสาระของภูมิภาค ภูมิศาสตร์พื�นฐาน ซึ2 งเรามีการกาํหนดไว้
ในแผนการจดัการเรียนรู้ ทีนี� โรงเรียนก็ยอมรับวา่บางทีครูก็ค่อนขา้งจะสับสน
นิดหนึ2 งเพราะว่าเป็นทั� งมาตรฐานสากล อินเทนซีฟสคูล พรีเมี2ยมสคูล 
อาเซียนศึกษา แลว้ก็โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร์ บูรณาการ
หลายอนัเพราะฉะนั�นในวิชาอื2นๆ ที2ไม่จาํเป็นเราก็ระบุว่าตรงไหนที2สามารถ
จดัเข้าไปได้ สอดแทรกเข้าไปได้…(รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ คนที2 1, 15 
กนัยายน 2558) 

 
…จริงๆ แลว้ อาเซียนเขา้มาตั�งนานแลว้ เราเริ2มรู้แลว้วา่ ภาษาองักฤษ

สาํคญั เราก็สอดแทรกภาษาองักฤษเขา้ไปนานมากแลว้ ไม่ใช่เพิ2งทาํ หลกัสูตร
ของเราเมื2อก่อนเราเพียงแค่ รองรับวา่เราตอ้งมีภาษาสากล ก็คือ ภาษาองักฤษ 
ภาษาที2สองที2สามก็คือภาษาที2เป็นของอาเซียน เป็นภาษาที2เราต้องใช้ แต่
ขณะนี� เราจะตอ้งไม่ใช่รองรับตรงนั�น เราจะตอ้งรู้ว่า เขากาํลงัคิดอะไรกบัเรา
อยู ่และเขามีการสื2อสารอยา่งนี�แลว้เขาหมายความวา่ยงัไง เราจะตอ้งรู้ รู้วา่เขา
กาํลงัคิดอะไรกบัเราอยู่…(รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ คนที2 2, 16 กนัยายน 
2558) 

 
1.2 แนวทางในการพฒันาด้านรายวชิาเพิ�มเติมที�เน้นอาเซียน  

 ในดา้นรายวชิาเพิ2มเติมที2เนน้อาเซียนเป็นเรื2องเกี2ยวกบัการจดัทาํเป็นรายวิชาที2เนน้สาระ
อาเซียน โดยเป็นสาระการเรียนรู้เกี2ยวกบัอาเซียนที2อยู่นอกเหนือจากกลุ่มวิชาพื�นฐานและการเน้น
สาระภาษาต่างประเทศที2เหมาะกบับริบทของโรงเรียน ซึ2 งแนวทางที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในเรื2อง
ความตอ้งการจาํเป็น  พบว่า ควรมีการจดัการเรียนการสอนที2ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เกี2ยวกบัอาเซียน
ในรายวชิาเพิ2มเติม โดยตอ้งเนน้การใหค้วามรู้พื�นฐานและความเคลื2อนไหวในปัจจุบนัให้ทนัสมยัอยู่
ตลอดเวลา และควรจดัหลกัสูตรเพิ2มเติมที2เน้นเกี2ยวกบัอาเซียนในดา้นอาชีพเพื2อพฒันานกัเรียนให้
สามารถนาํไปพฒันาสู่ความตอ้งการของตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป ดงัคาํให้สัมภาษณ์ของครู
ต่อไปนี�  
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…โรงเรียนเราเปิดหลกัสูตรวชิาอาเซียนศึกษา ตั�งแต่ปีการศึกษา 2555 
คือจะเปิดเป็นวิชาเลือก เป็นสาระเพิ2มเติมเป็นของ ม.2 เป็นแค่เด็กจะเลือก
เรียนที2สนใจเรียน คือจะเลือกกลุ่มหนึ2งก็ประมาณ 20 กวา่คน จะเลือกเอง แต่ 
ม.ปลายเป็นบงัคบัเลือก คือบงัคบัให้เด็กสายศิลป์เรียน เพราะวา่ถา้เป็นเทอม  
ที2 1 เด็กที2เรียนสายศิลป์-สังคมจะเรียนเทอมที2 1 วิชาอาเซียนศึกษา  แต่ถา้เป็น
เทอมที2 2 จะให้เด็กสายศิลป์ คือตั�งแต่ห้อง 10-15  ประมาณ 5-6 ห้อง ที2เรียน
อาเซียนศึกษา คือเป็นวชิาบงัคบัเลือก…(ครูคนที2 1, 15 กนัยายน 2558) 

 
…ดา้นหลกัสูตรก็จะมีรายวชิาเพิ2มเติมของ ม.5  สอนเฉพาะ ม.5 เรียน

อาเซียนศึกษาโดยเฉพาะเลย ส่วนมากจะเน้นเรื2 องสามเสาหลกักบักฎบตัร 
อาเซียน แลว้ที2เนน้ที2สุดก็คือเรื2องความเคลื2อนไหวในปัจจุบนันี�  และก็ที2จะเกิด
ในอนาคตใหเ้ขาไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจเอาไว ้ถา้ไม่อยา่งนั�นถา้เอาตาม สพฐ. ที2
เขาทาํหนงัสือกนัมานี2ไม่ได…้(ครูคนที2 2, 16 กนัยายน 2558) 

 
…ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรพื�นฐานมีรายวิชาเพิ2มเติมที2กลุ่มสังคม        

มี ม.ต้น และม.ปลาย แต่ไม่ครอบคลุมทุกระดับชั� น เหตุเพราะว่าเราไม่
สามารถจดัหลกัสูตรไดท้ั�งหมด เพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
เราเป็นหลักสูตรมหิดล โรงเรียนมหิดล ไม่สามารถจะเอาลงเป็นรายวิชา
เพิ2มเติมได ้เพราะไม่มีชั2วโมง ถูกจาํกดัดว้ยชั2วโมง…(ครูคนที2 3, 22 กนัยายน 
2558) 

 
…เพิ2มเติมก็จะมีหลายวชิา ม.ตน้ ก็จะเป็นวชิาทอ้งถิ2นของเรา ม.ปลาย

ก็จะเป็นวิชาอาเซียนกบัวิชาประวติัศาสตร์ทอ้งถิ2น มีทอ้งถิ2น 1 2 3 4 5          
ม.ปลายก็จะมี วชิาอาเซียน วชิากฎหมาย…(ครูคนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 

 
 ในรายวิชาเพิ2มเติมที2เน้นอาเซียน ครูมีความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้ที2ไม่ถูกจาํกดัดว้ย
ชั2วโมงเรียนเพื2อจดัรายวิชาเพิ2มเติมที2เน้นอาเซียนในทุกระดบัชั�นให้ครอบคลุมเนื�อหาสาระ และ
เพิ2มเติมเนื�อหาที2เป็นข่าวสารปัจจุบนัให้กบันกัเรียนอยูต่ลอดเวลา ซึ2 งสอดคลอ้งกบัรองผูบ้ริหารฝ่าย
วิชาการที2คิดเห็นว่าควรมีการจดัทาํหลกัสูตรรายวิชาเพิ2มเติมที2เน้นอาเซียนเพื2อให้ผูเ้รียนสามารถ
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นาํไปต่อยอดเพื2อประกอบอาชีพในอนาคตได้ ดงัคาํให้สัมภาษณ์ของรองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ
ต่อไปนี�  

 
…ขณะนี�  โรงเรียนก็เปิดหลกัสูตรขึ�นมาเป็นหลกัสูตร SmartYRC จะ

รองรับว่าถา้เด็กอยากจะเรียนวิศวกรจะตอ้งทาํยงัไง เรียนหมอ จะตอ้งเรียนรู้
อะไรบา้ง จะตอ้งเรียนวิชาไหน ตอ้งสอดแทรกอะไรให้กบันกัเรียน  เพื2อที2จะ
สร้างเป็นฐานให้กับนักเรียนในระดับชั�น ม.ปลาย หรือ ม.ต้นของเรา ให้
สามารถที2จะต่อยอดไปได ้เราก็ตอ้งทาํหลกัสูตรรองรับเหล่านี�  เพื2อที2จะผลิต
นกัเรียนของเราออกไปสู่ตลาดที2กวา้งขึ�น …(รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ คนที2 2, 
16 กนัยายน 2558) 

 

1.3 แนวทางในการพฒันาด้านกจิกรรมพฒันาผู้เรียนที�เน้นอาเซียน 

 ในดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เน้นอาเซียนเป็นเรื2องเกี2ยวกบัการจดักิจกรรมชุมนุม/
ชมรม ซึ2 งเป็นกิจกรรมที2นกัเรียนสามารถเลือกไดต้ามความถนดัและความสนใจตามหลกัสูตร ซึ2 ง
แนวทางที2ได้จากการสัมภาษณ์ในเรื2องความตอ้งการจาํเป็น พบว่า ควรมีการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนที2หลากหลาย โดยเพิ2มเติมเนื�อหาสาระเกี2ยวกบัอาเซียนเขา้ไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ในดา้น
ภาษาและเกิดการเชื2อมโยงกนัระหวา่งเครือข่ายโรงเรียนในประเทศอาเซียนเพื2อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
ในหลากหลายมิติมากขึ�น รวมถึงควรมีการเพิ2มเติมและสอดแทรกในดา้นวฒันธรรมที2หลากหลาย
ไม่ใช่เพียงความรู้พื�นฐานทั2วไปเพื2อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เรื2องราวต่างๆ เกี2ยวกบัอาเซียนและเป็น
ประโยชน์กบันกัเรียนมากขึ�น ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของครูต่อไปนี�  

 
…ของเรามี connecting classroom ระหว่างไทย-อินโด ไทย-มาเล 

ไทย-ฟิลิปปินส์ ไทย-สิงคโปร์ มีหมดเลย เราทาํ connect กบัเขาแลว้เขาส่ง
นกัเรียนมาอยูที่2นี2ประมาณสักเดือนหนึ2ง เราก็ส่งนกัเรียนไปบา้นเขาประมาณ
สัก  15 วนัหรือเดือนหนึ2 ง แล้วแต่โอกาส ก็แลกเปลี2ยนกัน แลกเปลี2ยน
วัฒนธรรมแลกเปลี2 ยนอะไรกัน ครูก็ เหมือนกัน โรงเรียนก็จัดอบรม
ภาษาองักฤษ จดัทุกเทอม ใครได ้ใครไม่ผา่น ใครสอบยงัไงก็อบรมให้ฟรี…
(ครูคนที2 2, 16 กนัยายน 2558) 
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…กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนก็ฝึกทกัษะเด็ก เพราะใน Sourcebook ของ
ภาษาองักฤษก็ไม่มีอะไร ฟัง พูด อ่าน เขียน แลว้ก็มีภาษาพม่า เปิดเป็นเพิ2มเติม 
เปิดเป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีเป็นครูพม่า จบมาจาก ม.ย่างกุง้ ตรงนี� เราก็มี
ภาษาพม่า เป็นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ…(ครูคนที2 3, 22 กนัยายน 2558) 

 
…เรามีการพฒันางานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนบูรณาการหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ประชาคมอาเซียนหมดทั�งแปดกลุ่มสาระ คณิต วิทย ์
ภาษาองักฤษ ภาษาไทย สังคม จนถึงคุณธรรม ก็คือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ครอบคลุมทั�งโรงเรียนอยู่แลว้ แต่เรื2องของอาเซียนจะเป็นหลกัสูตรใหญ่ คือ
หลกัสูตรของวิชาการ หลกัสูตรสถานศึกษา และก็เป็นหลกัสูตรบูรณาการ 
หลกัของอาเซียน เขา้สู่ทั�งหมดแปดกลุ่มสาระ…(ครูคนที2 4, 23 กนัยายน 
2558) 
 

 ในด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เน้นอาเซียน ครูจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทั�งกิจกรรมที2
เกี2ยวกบัชุมนุม และกิจกรรมอื2นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาหรือการติดต่อเชื2อมโยงกนัของนักเรียน
ระหว่างอาเซียนด้วยกันเอง ซึ2 งสอดคล้องกับ รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการซึ2 งมีความต้องการให้
สอดแทรกในเรื2องของวฒันธรรมเกี2ยวกับอาเซียนที2หลากหลายมากขึ� น ดงัคาํให้สัมภาษณ์ของ    
รองผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการต่อไปนี�  
 

…กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมที2ตอ้งสอดแทรก ซึ2 งก็แล้วแต่
เด็ก อยา่งเช่นวิชาคหกรรม ทาํอาหารอาเซียน แต่งตวัแบบอาเซียน ก็คือไดแ้ค่
วฒันธรรมพื�นฐาน ที2ลึกๆ ยงัไม่ได…้(รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ คนที2 1, 15 
กนัยายน 2558) 
 
1.4 แนวทางในการพฒันาด้านกจิกรรมเสริมหลกัสูตรที�เน้นอาเซียน 

 ในด้านกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2เน้นอาเซียนเป็นเรื2องเกี2ยวกบัการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรตามบริบทของโรงเรียนตามโอกาสที2เหมาะสม ซึ2 งแนวทางที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในเรื2อง
ความตอ้งการจาํเป็น พบวา่ ควรมีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2หลากหลาย มีความสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรอาเซียน มีการสอดแทรกในการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ อีกทั�งควรจดักิจกรรม
เสริมหลักสูตรที2เน้นอาเซียนให้กับผูเ้รียนอย่างทั2วถึงและต่อเนื2อง เน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และ
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เชื2อมโยงเกี2ยวกับอาเซียนและมีการเชื2อมโยงกับเครือข่ายกลุ่มประเทศอื2นๆ เพื2อแลกเปลี2ยน
วฒันธรรม รวมถึงขยายผลไปสู่ชุมชนและทอ้งถิ2น ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของครูต่อไปนี�  

 
…มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยมีการจดัป้ายนิเทศหน้าอาคารเรียน 

และทางขึ� นอาคารเรียน และมีเสียงตามสายในตอนเช้า จะให้นักเรียนทาํ
อาเซียนทูเดย ์ทาํในวนัพฤหสักบัวนัศุกร์ตอนเชา้จดันาํเสนอขอ้มูล มีขอ้มูลไป
ให้ประชาสัมพันธ์ จะประชาสัมพันธ์และแบ่งหน้าที2 เด็กที2 รับผิดชอบ
ประชาสัมพนัธ์ มอบหมายให้เด็กประชาสัมพนัธ์ตอนเช้าก่อนเขา้แถว…(ครู
คนที2 1, 15 กนัยายน 2558) 

 
…กิจกรรมโดยทั2วไปเกี2ยวกบัอาเซียนก็จะมีตลอด ทั�งปี ไม่ไดเ้นน้ย ํ�า

เฉพาะวนัอาเซียน สัปดาห์อาเซียน…(ครูคนที2 2, 16 กนัยายน 2558) 
 
…กิจกรรมวนัอาเซียนก็ ASEAN Day ก็ดาํเนินการเรื2อยๆ ถา้เป็น

กิจกรรมอยา่งอื2นส่วนมากก็เขา้ไปในวชิา ครูทุกรายวชิา อยา่งเช่นจดัป้ายนิเทศ 
เด็กก็จดัป้ายนิเทศในรายวิชา ก็ลงในการจดัการเรียนการสอนปกติ แต่อยา่งนี�
วนัอาเซียนเราก็ให้เด็กเราทาํกิจกรรม เป็นกิจกรรมเด็กก็มาทาํเป็นฐานการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วม ซึ2 ง ASEAN Day ก็จะมีทุกปี ทาํโดยศูนยอ์าเซียน ก็จะมี
เยอะเป็นกิจกรรม กิจกรรมของเราจะสอดคลอ้งกบั Theme ของ Sourcebook 
ในเรื2องการเชื2อมโยงโลกและทอ้งถิ2น…(ครูคนที2 3, 22 กนัยายน 2558) 

 
…กิจกรรมเสริมหลกัสูตรก็จะมีกิจกรรมภายในและภายนอก ภายใน

ก็จะมีกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บาํเพญ็ประโยชน์ ซึ2 งเกี2ยวขอ้งกบั
อาเซียนหมดเลย ชุมนุมก็อาเซียนหมดเลย กบัเศรษฐกิจพอเพียง จดัทั�งปี เป็น
รายปี ทุกกิจกรรมจะต้องมีเศรษฐกิจพอเพียงกับประชาคมอาเซียน ส่วน
ภายนอกโรงเรียนเราก็จะเป็นอาเซียนสู่ชุมชน เช่น จดักิจกรรมอาเซียนสัญจร 
ช่วงวนัเด็กก็จะไปจดักิจกรรมเล่นเกมกบัเด็กโรงเรียนละครั� ง ในพื�นที2บริการ
เรา แลว้ก็ขยายผลไปสู่ผูป้กครอง จดัอบรมให้ผูป้กครอง มีนักเรียนแกนนาํ
ขบัเคลื2อนสู่ชุมชน เพราะฉะนั�นเวลาไปก็จะมีแผ่นพบั ใบปลิว มีวารสาร…
(ครูคนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 
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 ในด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที2 เน้นอาเซียน ครูมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที2
หลากหลายทั�งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื2อพฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้และเกิดทกัษะในการกา้ว
เขา้สู่อาเซียน โดยไม่เนน้ย ํ�าเฉพาะวนัอาเซียนเท่านั�น ซึ2 งสอดคลอ้งกบัรองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ ที2มี
ความเห็นว่า การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที2 เน้นอาเซียนต้องจัดกิจกรรมที2หลากหลาย มี            
การเชื2อมโยงกบัเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื2นๆ เพื2อแลกเปลี2ยนเรียนรู้วฒันธรรม
ซึ2งกนัและกนั ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ต่อไปนี�  
 

…กิจกรรมเสริมหลกัสูตรปกติแลว้จะมีการจดัสัปดาห์อาเซียนทุกปี 
ตอนนี� ทางโรงเรียนมีกิจกรรมอย่างเช่น วนัวิชาการโรงเรียนก็อาจจะจัด
กิจกรรมขึ�นมาร่วมดว้ย หรือกิจกรรมอื2นๆ ก็เอามาร่วมดว้ยเหมือนกนั ส่วน
การออกไปนอกโรงเรียน ยงัไม่ถึงขั�นนั�น เพราะวา่เด็กเยอะ เวลาเราไปไกลจะ
ลําบาก ก็ไปได้กลุ่มเล็กๆ กลุ่มละร้อยคนสองร้อยคน…(รองผู ้บริหาร         
ฝ่ายวชิาการ คนที2 1, 15 กนัยายน 2558) 

 
…ตอนนี� อาจารยเ์ขาก็ติดต่อผ่านทาง connecting ที2เราทาํอยู่ อนันี� ก็

ประสบความสําเร็จมาตั�งแต่แรกละ ที2นี2เรามีการแลกเปลี2ยนกนัไดห้ลายทาง 
เพราะเรามี MOU กบัหลายๆ ประเทศ เด็กนกัเรียนที2อยูใ่นห้องเรียนต่างๆ เช่น 
หอ้งเรียนพิเศษต่างๆ เขาจะมีโอกาสไดไ้ปแลกเปลี2ยนเกาหลีบา้ง สิงคโปร์บา้ง 
ออสเตรเลียบา้ง อินโดนีเซีย อินเดีย อเมริกา เขาก็มีโอกาส โดยเฉพาะเกาหลี  
นกัเรียนวิทยเ์ราส่วนหนึ2 งจะไดไ้ปนั2ง sit in Lab ที2เกาหลี ก็ไดแ้ลกเปลี2ยน
หลายทางอันนี� ก็ เ ป็นทางหนึ2 งที2นัก เรียนได้แลกเปลี2 ยนวัฒนธรรม…           
(รองผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการ คนที2 2, 16 กนัยายน 2558) 

 
…การดาํเนินการเกี2ยวกบัอาเซียนก็จะมีการสอดแทรก คือที2นี� เขาจะมี

การกาํหนดวนัแต่ละกลุ่มสาระไวว้่า แต่ละวนัแต่ละเดือนของกลุ่มสาระไหน 
เขาจะตอ้งมีผลงานของกลุ่มสาระนั�น บางทีเขาก็จะไปขอกลุ่มสาระอื2นมาช่วย 
ซึ2 งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาเซียนที2ว่าเขามีพร้อมตั�งแต่ศูนยม์าอยู่ร่วมกบัสังคม 
ทีมงานก็มีมากขึ�น เพราะฉะนั�นในเรื2องของสื2อ เรื2 องของใบความรู้ของเด็ก 
เป็นหนังสือเล่มเล็ก เป็นป็อปอัพ เป็นอะไร ก็ค่อนข้างเพิ2มมากขึ� น…          
(รองผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการ คนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 
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2. แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
ในดา้นการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนนั� น ผู ้วิจ ัยได้ทาํการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ในด้าน          
การวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางและสถานศึกษาที2เนน้อาเซียน การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ประชาคมอาเซียน การจัดทําแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้อาเซียน การออกแบบการจัด           
การเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเกี2ยวกบัอาเซียน การจดัการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้
อาเซียนเป็นหัวข้อหลัก  การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที2เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั การจัด             
การเรียนรู้ที2ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที2ดีสู่ประชาคมอาเซียน การใชแ้ละ
พัฒนาสื2 อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื2อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ซึ2 งสามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี�  
 
ตารางที2  11  สรุปแนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
การจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ดา้นการวิเคราะห์
หลกัสูตร
แกนกลางและ
สถานศึกษาที2เนน้
อาเซียน 

 - จดัประชุมครูใหค้วามรู้และแนวทางการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
อาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) ดว้ยวทิยากรผูมี้ความ
เชี2ยวชาญในเรื2องหลกัสูตรอาเซียน 

-  พฒันาคู่มือดา้นการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางที2บูรณาการสาระ
อาเซียน  

ดา้นการจดัทาํ
หน่วยการเรียนรู้
บูรณาการ
ประชาคมอาเซียน 

- พฒันาหน่วยการเรียนรู้ที2บูรณาการเรื2องอาเซียนใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานและหลกัสูตร
อาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)  

- จดัประชุมชี�แจงทุกฝ่ายที2มีส่วนเกี2ยวขอ้งเพื2อร่วมกนัจดัทาํหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการอาเซียนและนาํหน่วยการเรียนรู้ไปทดลองใช ้

ดา้นการจดัทาํ
แผนผงัความคิด
หน่วยการเรียนรู้
เรื2องอาเซียน 

- พฒันาแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที2เนน้ในเรื2องของการบูรณาการ
อาเซียนกบัสาระวชิาสังคมศึกษา 

- พฒันาหน่วยการเรียนรู้เพิ2มเติมและเนื�อหาสาระเกี2ยวกบัอาเซียนในเรื2อง
ของวฒันธรรม และเรื2องราวต่างๆ ที2ควรรู้ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  
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ตารางที2  11  สรุปแนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 
การจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ดา้นการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้
แบบยอ้นกลบั 
เรื2องอาเซียน 

- จดัอบรมเชิงปฏิบติัการในเรื2องการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ
ยอ้นกลบัโดยผูเ้ชี2ยวชาญในเรื2องเกี2ยวกบัอาเซียน  

- พฒันาคู่มือการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเรื2องอาเซียน 
สาํหรับครู  

ดา้นการจดัการ
เรียนรู้บูรณาการ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้โดยใช้
อาเซียนเป็นหวัขอ้
หลกั 

- พฒันาคู่มือการจดัการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้
อาเซียนเป็นหวัขอ้หลกัสาํหรับครูสังคมศึกษา 

 - อบรมและประชุมสัมมนาครู ฝึกปฏิบติัการในการนาํคู่มือไปใชใ้นชั�น
เรียน  

- ออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใชอ้าเซียนเป็นหวัขอ้หลกั
เชื2อมโยงกบัสาระรายวชิาสังคมศึกษาและสาระอื2นๆ  

ดา้นการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนที2เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

- จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานที2เกี2ยวกบัอาเซียนเป็นฐานใน     
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

- จดักิจกรรมการเรียนรู้ที2ฝึกใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปลี2ยนเรียนรู้ เสนอแนะและ
อภิปรายในประเด็นเกี2ยวกบัอาเซียน  

ดา้นการจดัการ
เรียนรู้ที2ส่งเสริม
การพฒันา
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที2ดีสู่
ประชาคมอาเซียน 

- จดักิจกรรมการเรียนรู้ที2สอดแทรกในเรื2องของคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที2ดีในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน  

- จดักิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที2สาํคญัในทอ้งถิ2นของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนตามโอกาส  

- ส่งเสริมใหน้กัเรียนและครูเขา้ร่วมแลกเปลี2ยนเรียนรู้กบัหน่วยงานที2
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน  
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ตารางที2  11  สรุปแนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 
การจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ดา้นการใชแ้ละ
พฒันาสื2อ
นวตักรรม
เทคโนโลยเีพื2อการ
จดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

- ส่งเสริมใหมี้การพฒันาสื2อและใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้เกี2ยวกบั
อาเซียนที2มีความหลากหลาย  

- ส่งเสริมเครือข่ายแลกเปลี2ยนเรียนรู้ดา้นสื2อเพื2อการพฒันาพลเมืองใน
รายวชิาสังคมศึกษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

- จดัศูนยอ์าเซียนแต่ละภูมิภาคเพื2อการเรียนรู้ที2เหมาะสมและเอื�อต่อผูเ้รียน  
- หน่วยงานที2รับผดิชอบตอ้งวางแผนและกาํหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันา

สื2อและเทคโนโลยเีกี2ยวกบัอาเซียน  
ดา้นการวดัและ
ประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

- พฒันาเกณฑม์าตรฐานความรู้เกี2ยวกบัอาเซียนของนกัเรียนแต่ละ
ระดบัชั�น 

- พฒันาการวดัทกัษะอาชีพที2สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน
อาเซียน 

- ประเมินผลคุณลกัษณะพลเมืองในประชาคมอาเซียน  
- สนบัสนุนงบประมาณในการจดัระบบนิเทศ ติดตามสาํหรับผูส้อนอยา่ง

ต่อเนื2องในแต่ละระดบัเขตพื�นที2การศึกษา 
 

ซึ2 งผูว้ิจยัได้ทาํการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมขอ้มูลในเรื2องการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน โดยสามารถเสนอแนวทางในดา้นการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในดา้นต่างๆ ซึ2 งมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี�  

 
2.1 แนวทางในการพัฒนาด้านการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษาที�เน้น

อาเซียน 

 ในด้านการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษาที2เน้นอาเซียนเป็นเรื2 อง
เกี2ยวกบัการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ที2สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์และระดบัชั�นเรียนของสถานศึกษานั�นๆ 
ซึ2 งแนวทางที2ได้จากการสัมภาษณ์ในเรื2 องความตอ้งการจาํเป็น พบว่า ควรมีการประชุมเพื2อทาํ   
ความเขา้ใจร่วมกนัในเรื2องการวิเคราะห์หลกัสูตรที2เน้นอาเซียน โดยเชิญวิทยากรมาให้การแนะนาํ
จดัอบรมเพื2อทาํการวิเคราะห์หลกัสูตรที2มีความสอดคลอ้งและเชื2อมโยงกบัหลกัสูตรอาเซียน เพื2อ
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นาํไปใช้ในการพฒันาผูเ้รียนได้ตรงตามเป้าหมายที2วางไว ้โดยตอ้งมีการปรับปรุงหลกัสูตรอย่าง
ต่อเนื2องใหมี้ความทนัสมยักา้วทนัโลกในปัจจุบนั  ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของครูต่อไปนี�  

 
…มีการประชุมกนั คือจะมาปรึกษากนั เหมือนครูนกัวิชาการ แลว้ก็

สอบถามคณะครูในกลุ่มสาระมานั2งรวมกนั วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง  ซึ2 ง
ก็จะมีวนัช่วงใกล้จะปิดเทอมเด็กนักเรียนไป ครูก็จะมาพฒันาในเรื2 องของ
หลกัสูตร จะมาปรับทุกปี อนันี�ไม่ได ้อนันั�นไม่ไดแ้ลว้ก็เพิ2มเติมไป อนันี�ปรับ
มาตั� งแต่ปี 55 เพื2อที2จะปรับให้เข้ากับหลักสูตรอาเซียนปี 58 คือ ASEAN 
Curriculum Sourcebook นี2ใชใ้นเทอมนี�  คือเราก็เริ2มมาใชอ้นัไหนที2ไม่ตรงเรา
ก็มาปรับ…(ครูคนที2 1, 15 กนัยายน 2558) 

 
…เราก็จัดประชุมหัวหน้าหมวดแล้วก็จะให้แนวทางตามที2 คู่มือ

หลกัสูตรอาเซียนเขาใหเ้อาไวเ้รียบร้อยและเราก็มาวเิคราะห์หลกัสูตรตามคู่มือ
นั�นเลย ในคู่มือนั�นก็จะประกอบไปดว้ยสาระ ตวัชี�วดั แลว้ก็มาตรฐาน เขามีมา
ให้ครบเลย เราก็เอามาใช้ และบูรณาการให้เข้ากับวิชาเรา ก็ประมาณนี�      
บูรณาการกนัทุกกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระเลย…(ครูคนที2 2, 16 กนัยายน 2558) 

 
…เมื2อปี 56 วิทยากร ASEAN Sourcebook ยงัไม่มี ซึ2 ง สพฐ.ก็ให้

โรงเรียนทาํ ก็เรียกครูไปอบรม เรียกไปวิเคราะห์ความสัมพนัธ์หลกัสูตร แลว้
กลบัมาขยายผลคือครูเรานี2แหละที2ตอ้งการให้ครูเรารู้ คนที2ไปก็มาขยายผลให้
ครูที2ไม่ไดไ้ปไดรู้้ ก็ทาํกนัไป …(ครูคนที2 3, 22 กนัยายน 2558) 

 
…ตามแนวทางเลยคือวิชาการก็จะมีงานพฒันาหลกัสูตร ก็จดัอบรม

ทุกปี แลว้ก็ วิเคราะห์หลกัสูตรจากหลกัสูตรแกนกลางกึ2 งมาตรฐาน แลว้ก็ดึง
มาแต่ตวัชี� วดั วา่ตวัชี� วดัไหนเกี2ยวขอ้งกบัเรื2องใด ในแต่ละระดบั ตั�งแต่ระดบั
ช่วงชั�นที2 1 ถึงช่วงชั�นสุดทา้ย ก็เอามาบูรณาการเกี2ยวขอ้ง วิเคราะห์หลกัสูตร
และวิเคราะห์ผูเ้รียนด้วย ตอนนี� มีเรื2 องของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตอนนี� ก็ทาํ
หลักสูตรให้อยู่  หลักสูตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ…(ครูคนที2  4,           
23 กนัยายน 2558) 
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2.2 แนวทางในการพฒันาด้านการจัดทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการประชาคมอาเซียน 

 ในด้านการจัดทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการประชาคมอาเซียนเป็นเรื2 องเกี2ยวกับ        
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยวิเคราะห์ความสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี� วดั/สาระการเรียนรู้มาสร้างเป็นหน่วยการเรียนรู้เกี2ยวกบัในอาเซียนเพื2อ
เตรียมพร้อมสู่การออกแบบการจดัการเรียนรู้ที2เหมาะสมกบัชั�นเรียนและวยัของผูเ้รียน ซึ2 งแนวทางที2
ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในเรื2องความตอ้งการจาํเป็น พบวา่ ควรมีการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
อาเซียน โดยอิงตามหลกัของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานและหลกัสูตรอาเซียน 
แต่ปรับเนื�อหาสาระเกี2ยวกบัอาเซียนให้มีความทนัสมยั ไม่ใช่เพียงให้นักเรียนได้เรียนรู้ความรู้
พื�นฐานเท่านั�น ซึ2 งควรทาํหน่วยการเรียนรู้ที2สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนและอิงทอ้งถิ2น เพื2อให้
นกัเรียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ดงัคาํให้สัมภาษณ์
ของครูต่อไปนี�  
 

…การจดัทาํหน่วยบูรณาการยงัไม่มี จะมีก็แต่การบูรณาการนิดหน่อย 
สอดแทรกเขา้ไปแค่นั�นเอง อยา่งครูนี2ก็ถามวา่วิชาอาเซียนศึกษาสอนในเรื2อง
ของอะไร ก็สอนในเรื2องของพื�นฐานขอ้มูลแต่ละประเทศ เด็กตอ้งรู้วา่ประเทศ
แต่ละประเทศนั�นชื2ออะไร อตัลกัษณ์มีอะไร ก็เป็นพื�นฐาน แต่จริงๆแลว้สอน
อาเซียนนี� ที2จริงการสื2อสารตอ้งเป็นภาษาองักฤษ ว่าไดส้อนไดเ้นน้อะไรเด็ก
เพื2อให้ฝึกที2จะไดน้าํความรู้ดา้นภาษาไปสื2อสารกบัใครไดบ้า้ง…(ครูคนที2 1, 
15 กนัยายน 2558) 

 
…สพฐ. เขาใหแ้นวทางมาเราก็ทาํตาม ก็แยกเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วย

ก็จะเป็นแผนการสอน ตามมาตรฐานและตวัชี� วดัที2เขาออกมา ทาํตามนั�น…
(ครูคนที2 2, 16 กนัยายน 2558) 

 
…เราเชิญวิทยากรมาพูด ก็ให้คุณครูทาํหน่วยการเรียนรู้ ซึ2 งดูแล้วก็

เหมือนหลกัสูตรตอนนี�แหละ แลว้ก็ปรับกระบวนการเพื2อให้นกัเรียนมีผลการ
เรียนรู้ดีขึ�น Sourcebook ก็ทาํกนัเองเรื2 อยๆ ในส่วนของการจดัการเรียนการ
สอน ทีนี� เมื2อ Sourcebook เขา้มา  สพฐ.ก็มุ่งให้เรานาํ ASEAN Sourcebook 
เข้ามาจดัการในโรงเรียน เพราะฉะนั�นในทุกๆเรื2องของเราก็จะมี ASEAN 
Sourcebook เป็นตวัตั�ง…(ครูคนที2 3, 22 กนัยายน 2558) 
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…เราเอามาทาํหน่วยเอง ตรงตาม สพฐ. แต่วา่ วิชาบงัคบัก็จะตรง แต่
วชิาเพิ2มเติมครูก็อิงทอ้งถิ2น และจดัใหเ้หมาะกบับริบทของโรงเรียนดว้ย…(ครู
คนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 

 
2.3 แนวทางในการพฒันาด้านการจัดทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้เรื�องอาเซียน 
 ในด้านการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้เรื2 องอาเซียนเป็นเรื2 องเกี2ยวกับ       

การวางแผนผงัการจดักิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการกบัสาระการเรียนรู้ และตวัชี� วดั เพื2อให้
เห็นความสัมพนัธ์เชื2อมโยงบูรณาการร่วมกนัเกี2ยวกบัเรื2องอาเซียนซึ2งแนวทางที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์
ในเรื2องความตอ้งการจาํเป็น พบว่า ควรมีการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที2เน้นในเรื2อง
ของอาชีพเพื2อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองในการกา้วสู่อาเซียน โดยเสริมหน่วยการเรียนรู้และเนื�อหา
สาระที2สอดคล้องและเกี2ยวขอ้งกับอาเซียน รวมถึงจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีที2หลากหลาย เพื2อจดั
กิจกรรมใหก้บัผูเ้รียนไดบ้รรลุวตัถุประสงคที์2ตั�งไว ้ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของครูต่อไปนี�  

 
…แผนผงัความคิดก็มี คือนกัเรียนจะเขา้ใจในลกัษณะที2วา่เราเป็นคน

ไทยเพื2อที2จะไปสู่อาเซียนยงัไง อาชีพในใจเรา เราอยากจะมีอาชีพอะไร เรา
อยากจะไปอาชีพหลกัที2กาํหนดไว ้ เราคิดว่าเราจะอยู่ในอาชีพอะไร มีอาชีพ
ในใจไหม บางคนก็เขียนมาบางคนก็ทาํมา โดยให้นกัเรียนเขียนเอง พอดีว่า
เด็ก  ม.ปลาย เราเพียงอธิบายและชี� แนะให้เด็กก็ทาํตามความเขา้ใจ ถามว่า
คาํตอบถูกผิดไหม ไม่มีถูกไม่มีผิด อยู่ที2ว่านักเรียนจะทาํอย่างที2นักเรียนคิด
และนาํไปสู่เป้าหมายไดห้รือไม่แค่นั�นเอง …(ครูคนที2 1, 15 กนัยายน 2558) 

 
…ส่วนใหญ่ก็จะทาํตามที2 สพฐ. ให้แนวทางมา ก็ให้อะไรมาเราก็ทาํ

ตามนั�น แต่เราก็ตอ้งใช้วิธีการนอกกรอบ เพราะไม่งั�นไม่ทนั เด็กไม่รู้เรื2 อง
หรอก คาํวา่ไม่รู้เรื2องไม่ไดห้มายความวา่เด็กเรียนไม่ได ้เด็กเรียนไดแ้ต่คือวา่ที2
เขาจะอยูต่่อไปในอนาคตเขาจะทาํยงัไง…(ครูคนที2 2, 16 กนัยายน 2558) 

 
…ก็มีทาํผงับา้งตามแนว สพฐ. นั2นแหละ เราก็มาปรับและสอนให้

เด็กไดเ้ขา้ใจตรงนั�น อะไรเสริมไดค้รูก็เสริมเขา้ไป ให้นกัเรียนไดท้าํกิจกรรม
ร่วมกนั…(ครูคนที2 3, 22 กนัยายน 2558) 
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…คือทุกหน่วยเราจะตอ้งทาํผงัมโนทศัน์ เป็น mind mapping แลว้เด็ก
ก็จะตอ้งทาํกิจกรรมโดยตอ้งเขียนผงัมโนทศัน์ก่อน แลว้ก็สรุปบทเรียนก็ตอ้ง
ทาํแผนมโนทศัน์…(ครูคนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 

 
2.4 แนวทางในการพฒันาด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลบั เรื�องอาเซียน 
 ในด้านการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั เรื2 องอาเซียนเป็นเรื2องเกี2ยวกบั   

การออกแบบการจัดการเรียนรู้อาเซียนที2เน้นการวดัผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน         
การเรียนรู้ และสอดคล้องกันระหว่างตัวชี� วดั/ผลการเรียนรู้ ภาระงาน/ผลงาน และกิจกรรม          
การเรียนรู้ ซึ2 งมีความเชื2อมโยงเกี2ยวข้องกับความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ2 งแนวทางที2ได้จาก              
การสัมภาษณ์ในเรื2องความตอ้งการจาํเป็น พบว่า ควรมีการส่งเสริมเรื2องการออกแบบการเรียนรู้
แบบยอ้นกลบัในโรงเรียนและดาํเนินการปฏิบติัอย่างจริงจงั เพื2อพฒันาผูเ้รียนในมีประสิทธิภาพ
บรรลุจุดประสงคใ์นการเรียนรู้อาเซียนใหป้ระสบผลสาํเร็จดว้ยดี  ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของครูต่อไปนี�  

 
…Backward Design  ถา้สอนตามแผนคือแผนทาํไวส่้ง คือใชห้ลกั

ตามความเป็นจริง เราสอนตามทกัษะความรู้ความสามารถและเทคนิคของครู
แต่ละคนในการสอน…(ครูคนที2 1, 15 กนัยายน 2558) 

 
… Backward ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ เอกสารเยอะ วิธีก็คือเอาสภาพจริง

มากกวา่ ใชข้องโรงเรียนนี2แหละ โรงเรียนเขาจะมีแบบฟอร์มใหเ้ราเขียนก็ตรง
กบัมาตรฐานอะไรก็ใส่ไป ตวัชี� วดัอะไรก็ใส่ไป เนื�อหาสาระ กิจกรรมอะไรก็
ใส่ไป…(ครูคนที2 2, 16 กนัยายน 2558) 

 
…คือตรงนี� เรา Backward Design ก็เป็นเรื2องที2โรงเรียนให้ทาํ ถึงไม่

เกี2ยวกบัอาเซียนก็ใหท้าํอยูแ่ลว้…(ครูคนที2 3, 22 กนัยายน 2558) 
 
…ก็มีทาํ Backward บ้าง ซึ2 งบางทีก็ทาํไม่ได้ เพราะมีปัญหาด้าน    

คาบสอน ครูสอนหนึ2งชั2วโมงต่อสัปดาห์ แลว้ก็พอหมดชั2วโมง เด็กเดินจากตึก
โน้นมาตึกนี� ก็หมดเวลาแล้ว ไม่ถึงครูหรอก มาถึงครูก็เหลือครึ2 งชั2วโมงจะ 
Backward ตอนไหน แบบทดสอบก่อนเรียนเพิ2งจะได้ ตารางเรียนก็ให้สอน
วนัหลงัๆ วนัอื2นก็ทาํไม่ได…้(ครูคนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 
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2.5 แนวทางในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้

อาเซียนเป็นหัวข้อหลกั 

 ในดา้นการจดัการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใชอ้าเซียนเป็นหวัขอ้หลกั
เป็นเรื2 องเกี2ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง
การศึกษาขั�นพื�นฐานบูรณาการกบัเนื�อหาเกี2ยวกบัอาเซียน ซึ2 งแนวทางที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในเรื2อง
ความตอ้งการจาํเป็น พบวา่ ควรมีการนาํหลกัการมาสู่การปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้บูรณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดยใช้อาเซียนเป็นหัวขอ้หลกั และดาํเนินการอย่างต่อเนื2อง เพื2อพฒันาผูเ้รียนใน
ดา้นต่างๆ ใหน้กัเรียนรู้จกัอาเซียนมากขึ�นและสามารถเชื2อมโยงโลกและทอ้งถิ2น วฒันธรรม กา้วทนั
กระแสโลก ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของครูต่อไปนี�  

 
…ใช้อาเซียนเป็นหัวขอ้หลกัยงัไม่มี คือหลกัการมี แต่การปฏิบติัยงั

ไม่มี…(ครูคนที2 1, 15 กนัยายน 2558) 
 
…เรากําลังจะเริ2 มทํา คือเมื2อก่อนเราทําแล้ว แต่ย ังไม่ เรียบร้อย

เพราะว่า  สพฐ. ให้หลักสูตรมาเล่มแค่นี�  มีแต่เ รื2 องพื�นฐาน เด็กหาใน
อินเตอร์เน็ตก็เจอแล้ว แต่ว่าขอ้มูลในเชิงลึก อย่างเช่น เรื2 องเศรษฐกิจ เรื2 อง
วฒันธรรม เรื2องการส่งออก เรื2องแรงงาน เรื2องอะไรต่างๆ  ความเคลื2อนไหว
ในปัจจุบนัไม่มี ตอนนี� มนุษยเ์ชื2อมโยงเยอะมากๆ เลย ก็ตอ้งเรียนเรื2องความ
เชื2อมโยง…(ครูคนที2 2, 16 กนัยายน 2558) 

 
…ทาํมาตั�งแต่ปี 53 บูรณาการทุกกลุ่มสาระ ได้มีการดาํเนินการมา

อยา่งต่อเนื2อง…(ครูคนที2 3, 22 กนัยายน 2558) 
 
…ก็มีการบูรณาการกนั คือ ในแต่ละกลุ่มสาระทุกปีพอสิ�นปีก็จะตอ้ง

มีการวดัผลประเมินผลหรือจดักิจกรรม เขาเรียกว่า เปิดบ้านวิชาการ ก็จะ
ขบัเคลื2อนโดยใช้วิสัยทศัน์ของโรงเรียน เช่นวิสัยทศัน์ของเราอย่างเนี� ย เน้น
เรื2องของประชาคมอาเซียน เรื2องของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นเรื2องอะไรก็เอา
จุดเน้นของ สพฐ. มาเป็นจุดเนน้ของโรงเรียน แลว้ก็ทาํเป็นกลยุทธ์ แลว้ก็ทาํ
เป็นแผน ครูทุกคนตอ้งสอนตามนี�  แต่ตอ้งส่งแผนล่วงหนา้หนึ2งสัปดาห์…(ครู
คนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 
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2.6 แนวทางในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที�เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ 

 ในดา้นการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที2เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัเป็นเรื2องเกี2ยวกบั
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที2เน้นให้ผูเ้รียนมีบทบาทสําคญัระหว่างการจัด        
การเรียนรู้โดยให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ได้เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ จนผู ้เ รียนบรรลุ
วตัถุประสงค์ โดยมีครูเป็นผูชี้� แนะ อาํนวยความสะดวกและให้คาํปรึกษา ซึ2 งแนวทางที2ได้จาก      
การสัมภาษณ์ในเรื2องความตอ้งการจาํเป็น พบวา่ ควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที2เนน้ให้ผูเ้รียนลง
มือปฏิบติั คน้ควา้หาความรู้เกี2ยวกบัอาเซียน และทาํงานร่วมกนัได ้ส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเอง โดยครูเป็นผูชี้� แนะ รวมถึงสามารถสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ โดยเนน้ทกัษะกระบวนการ 
และวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการแลกเปลี2ยนเรียนรู้ มีความกลา้แสดงออก และ
ได้ความรู้เกี2ยวกับอาเซียน เกิดผลสัมฤทธิu ทางการเรียนที2 ดีขึ� น รวมถึงสามารถนําไปใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้  ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของครูต่อไปนี�  

 
…ถา้สอนครูสอนในลกัษณะโครงงาน แลว้ก็ให้เด็กรวมกลุ่มกนัและ

ใหเ้ด็กคิดวา่จะทาํหวัขอ้อะไร เด็กไดค้วามรู้ไปสืบเสาะหามาแลว้และจะขยาย
ผลจะเผยแพร่ความรู้ยงัไง ก็นําเสนอกันสนุกสนาน เป็นส่วนหนึ2 งของ       
การเรียนให้มีประสบการณ์ บางคนไม่ไดไ้ปก็ให้ช่วยเอาประสบการณ์มาเล่า
ใหน้กัเรียนในหอ้งไดฟั้ง ส่วนใหญ่จะทาํให้เด็กกลา้พูดกลา้นาํเสนอ…(ครูคน    
ที2 1, 15 กนัยายน 2558) 

 
…ก็ให้เด็กทาํกิจกรรม ให้โชวใ์ห้เราเห็น ก็จะสอนเรื2องวฒันธรรม

อาเซียนก็จะสอนและเนน้เรื2องนี�วา่คุณไปอินโด คุณจะใส่เสื�อผา้สีอะไร จบัมือ
อะไรยงัไง เด็กก็รู้ จริงๆ แล้วเป็นเกร็ดของอาเซียน เรื2 องเล็กๆ น้อยๆ เราก็
เสริมใหเ้ด็กไป ใหเ้ด็กคน้จากในเน็ต…(ครูคนที2 2, 16 กนัยายน 2558) 

 
…ที2นี2เราเอาคอนเซ็ปของ ASEAN Sourcebook อนันี� มาให้เด็กทาํ

กิจกรรม แล้วก็มีการติดต่อกบัต่างประเทศ แล้วก็ MOU กบับรูไน ก็จะมี     
การ Connecting กนัระหวา่งประเทศ ยา่นนี� ไปหมด เวียดนาม ลาว พม่า เด็กๆ
หอ้งโครงการจะไปมาเลเซีย สิงคโปร์ และเรามีโครงการแลกเปลี2ยนญี2ปุ่นอีก
ดว้ย…(ครูคนที2 3, 22 กนัยายน 2558) 
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…ส่วนใหญ่ก็แทรกโครงงานทุกรายวิชา ทาํให้ผลสัมฤทธิu ดีขึ�น เด็กดี
มาก หมายถึงว่าเรียนรู้เกี2ยวกบัอาเซียนมากขึ�น…(ครูคนที2 4, 23 กนัยายน 
2558) 

 
2.7 แนวทางในการพฒันาด้านการจัดการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที�ดีสู่ประชาคมอาเซียน 

 ในด้านการจดัการเรียนรู้ที2ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที2ดีสู่
ประชาคมอาเซียนเป็นเรื2 องเกี2ยวกับการจัดการเรียนรู้ที2ครูผูส้อนได้สอดแทรกระหว่างการจัด        
การเรียนรู้ในชั�นเรียนโดยการบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยเน้นย ํ�าสิ2งที2ตอ้งการ
พฒันาในดา้นคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที2เป็นเอกลกัษณ์ไทยสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน   
ซึ2 งแนวทางที2ได้จากการสัมภาษณ์ในเรื2องความตอ้งการจาํเป็น พบว่า ควรจดัการเรียนการสอนที2
สอดแทรกในเรื2องของคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที2ดีด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ที2หลากหลาย  
โดยสอดแทรกในรายวชิาต่างๆ โดยส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนในดา้นคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
ค่านิยมในการอยู่ร่วมกนัในการก้าวเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เรื2องราว
เกี2ยวกบัวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน และสามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมไดอ้ย่างสงบสุข     
ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของครูต่อไปนี�  
 

…คุณธรรม จริยธรรมก็สอน เพราะว่าอย่างน้อยการที2ว่าเด็กจะมี
ความซื2อสัตย ์แมก้ระทั2งการทาํงานไม่ใช่วา่จะเอาความคิดของเพื2อนมาเขียน
มาคดัลอกเพื2อส่งครู  ตอ้งไปสืบคน้หาความรู้มาเอง ก็สอดแทรกกนัไป…(ครู
คนที2 1, 15 กนัยายน 2558) 

 
…เรามีโครงการ เช่นของเรามีโครงการอาเซียนสู่ชุมชน แลว้ก็ผูเ้รียน

เป็นผูที้2มีคุณธรรมนาํความรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียงเคียงคู่ประชาคมอาเซียน ซึ2 งใน
เรื2องของคุณธรรมเราก็สอดรับเรื2องหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเคียงคู่
ประชาคมอาเซียน ทีนี� เวลาทาํหลกัสูตรเราก็จะขบัเคลื2อนทั�งโรงเรียน โดยใช้
หลกัสูตรบูรณาการ เรื2องของอาเซียนกบัเศรษฐกิจพอเพียงคู่กนั เพราะฉะนั�น
อาเซียนตอ้งเรียน เศรษจกิจพอเพียงก็ตอ้งทาํ  ค่านิยมนี2ตวัวดัเลย วดัอย่าง
ชดัเจน แลว้ก็ตอ้งรายงานเป็นเรื2องเป็นราว…(ครูคนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 
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2.8 แนวทางในการพฒันาด้านการใช้และพฒันาสื�อนวตักรรมเทคโนโลยเีพื�อการจัดการ

เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

 ในดา้นการใช้และพฒันาสื2อนวตักรรมเทคโนโลยีเพื2อการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนเป็นเรื2องเกี2ยวกบักระบวนการจดัการสื2อสําหรับการจดัการเรียนรู้ในเรื2องของประชาคม
อาเซียนที2สอดคล้องกับตัวชี� วดั จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ โดยเลือกใช้สื2 อ
นวตักรรมเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการส่งเสริมและพฒันาอย่างเป็นกระบวนการ เพื2อ  
การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายที2ตั�งไว ้  ซึ2 งแนวทางที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์
ในเรื2องความตอ้งการจาํเป็น พบวา่ ควรจดัการเรียนการสอนโดยใชสื้2อประกอบ รวมถึงพฒันาสื2อที2
มีความหลากหลาย เน้นความสอดคล้องและเชื2อมโยงเกี2ยวกับอาเซียน ให้นักเรียนได้รู้จกัใช้
เทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้ โดยครูเป็นผูชี้� แนะเพิ2มเติม เพื2อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถ       
กา้วทนัสื2อและเทคโนโลยีและสามารถนาํไปต่อยอดในระดบัที2สูงขึ�นไปได ้ดงัคาํให้สัมภาษณ์ของ
ครูต่อไปนี�  

 
…ในส่วนของสื2อที2จะสอนก็เป็นพวกซีดีของกระทรวงอะไรก็มี ถ้า

ถามวา่ครูผลิตไหม ก็อาจจะยงัไม่จาํเป็นตอ้งผลิตก็ได ้เพียงแต่ให้เด็กทาํสื2อใน
ส่วนไหนที2ว่าต้องนําเสนอ เธอก็ผลิตสื2 อออกมาแล้วก็ไปนําเสนอเป็น
โครงการวา่จะให้ไปนาํเสนอโรงเรียนประถมโรงเรียนอะไรแบบนี�  …(ครูคน
ที2 1, 15 กนัยายน 2558) 

 
…สื2อมีเยอะแยะเลย อนันี�จะเป็นเวบ็เพจ 4 เครื2อง คอมพิวเตอร์เตรียม

ไวอี้ก 10 เครื2อง อินเตอร์เน็ตเรียบร้อย ก่อนหนา้ที2จะมีศูนย ์ก็หาสื2อกนัเอง 
เพราะวา่ มหาลยัเขาก็จดัอบรมเรื2องอาเซียนบ่อยๆ เขาก็เชิญเราไปประชุมร่วม 
เราก็จะไดข้อ้มูล ไดสื้2อ ไดอ้ะไรมาดว้ย…(ครูคนที2 2, 16 กนัยายน 2558) 

 
…สื2อก็มีหลากหลาย ถา้เอาภาพรวมของโรงเรียนก็มีทุกประเภท ครูที2

ทาํก็มีทาํเป็นสื2อ PowerPoint ส่วนใหญ่ที2ครูใชก้นั ที2ห้องเรามีโปรเจคเตอร์ทุก
ห้อง ก็จะมีระบบวางพื�นฐานไว ้และครูก็ใช้สื2อ PowerPoint ได ้หรือสื2อจาก
อินเตอร์เน็ต เพราะเราก็มีระบบอินเตอร์เน็ตเปิดในห้อง ก็ดูจากอินเตอร์เน็ต
ได ้ส่วนเด็กๆ ก็มีทาํสื2อเป็นหนงัสือเล่มเล็ก Big book Small book ก็วา่กนั
ไป…(ครูคนที2 3, 22 กนัยายน 2558) 
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…สื2อเยอะมาก ส่วนใหญ่จะทาํเอง และให้เด็กทาํ บางทีก็ให้เด็กทาํ      
PowerPoint ส่งงาน…(ครูคนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 
 
2.9 แนวทางในการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน 

 ในดา้นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนเป็นเรื2องเกี2ยวกบั
การตรวจสอบระดบัความรู้และความเขา้ใจของผูเ้รียนดว้ยวิธีการที2หลากหลายจากการร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื2อนําผลที2ได้จากการว ัดมาทําการประเมินผลและตัดสิน               
ผลการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ2 งแนวทางที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในเรื2องความตอ้งการจาํเป็น 
พบว่า ควรมีวิธีการวดัและประเมินผลที2ชัดเจนและหลากหลาย โดยเน้นตามสภาพจริงเพื2อให้
นกัเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และรู้จกัการคิด การแกไ้ขปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรคที์2จะ
สามารถพฒันาตนเองในการก้าวเขา้สู่การเป็นพลเมืองอาเซียนต่อไป ดังคาํให้สัมภาษณ์ของครู
ต่อไปนี�  

 
…บางทีข้อสอบก็เป็นส่วนน้อย บางทีข้อสอบหรือใครส่งงาน

โครงงานอะไรครูก็ประเมินตามนี�  ก็ใหค้รูที2อยูใ่นหอ้งนี� ช่วยประเมินโครงงาน
เด็ก จดัเป็นนาํเสนอโครงงาน เพราะว่าที2ผ่านมาคือวนัสัปดาห์อาเซียน แล้ว
สอนแค่หนึ2 งห้องก็นาํเสนอโครงงาน ให้ครูเขา้ไปให้ความรู้ให้กบัเด็ก ซึ2 งผล
สถิติโดยรวมก็ดี เด็กก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที2ดีถ้าเราทาํแบบโครงงาน เด็กมี       
การช่วยเหลือกันมีการแก้ปัญหาร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์มีการ
ปรึกษาหารือกนัเป็นกระบวนการที2ดี แต่ถ้ามาวดัความรู้เอาเฉพาะวิชาการ   
ร้อยเปอร์เซ็นตถ์า้ทาํจริงคงไม่ถึง…(ครูคนที2 1, 15 กนัยายน 2558) 

 
…ก็ใช้เป็นตามสภาพจริงนี2แหละ ก็มีกิจกรรมให้เด็กทาํด้วย  ก็คือ 

ตอนนี� ก็จะสอนเรื2องให้เขารู้ว่าเขาจะอยู่ยงัไงต่อไป เขาจะตอ้งเป็นมืออาชีพ 
เขาจะตอ้งมีคุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองอาเซียนมากกว่า ส่วนเจตคติ
อะไรนั2นเขาก็คงจะอยูใ่นนี�ดว้ย…(ครูคนที2 2, 16 กนัยายน 2558) 
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…ก็มีการประเมินผลทั�งดา้นความรู้ แบบทดสอบ เจตคติ ทกัษะ ก็มี
หมด และมีการประเมินผลตามสภาพจริงไม่ใช่มีแต่ขอ้สอบอย่างเดียว อย่าง
ทาํงานกลุ่ม ครูก็ตามสภาพจริงอยูล่ะคือดูงานเพราะอยา่งงานที2จดัขึ�นก็มีส่วน
คือเด็กเป็นคนทาํ เราก็มีการวดัผลตามสภาพจริง…(ครูคนที2 3, 22 กนัยายน 
2558) 

 
…วดัผลก่อนเรียนหรือหลงัเรียน โดยรวมแลว้เนน้หมดเลย KPA ซึ2 ง

การวดัผลประเมินผล นกัเรียนก็ประมาณร้อยละเจ็ดสิบดีขึ�น แต่วา่บางส่วนก็
ยงัมีส่วนแย่ๆ  อยูก่็พอมีบา้ง…(ครูคนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 

 
3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ในด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในเรื2 องการพัฒนาหลักสูตรและการจัด           
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนนั�น เป็นเรื2อง
เกี2ยวกบัปัญหาและอุปสรรคที2เกิดขึ�น ในการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที2ได้
กาํหนดไว ้ซึ2 งจากการสัมภาษณ์รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมจะพบวา่มีปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี�   

3.1 ปัญหาและอุปสรรค 
 ปัญหาและอุปสรรค ในเรื2องการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระ   

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนนั�น ซึ2 งจากการสัมภาษณ์ในเรื2อง
ความตอ้งการจาํเป็น พบวา่ ในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่อาเซียนนั�นมีปัญหาและ
อุปสรรคไม่วา่จะเป็นในเรื2องการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนที2ยงัไม่มี
ความพร้อมในเรื2องของเวลาในการจดัการเรียนการสอน ภาระงานของครู  ผูบ้ริหารขาดนโยบาย     
ที2ชดัเจน รวมถึงในดา้นงบประมาณ ซึ2 งมีรายละเอียดดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของครูต่อไปนี�  
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…ถ้าพูดถึงเกี2ยวกับด้านหลักสูตรอาเซียน หลักสูตรนี� ต้องใช้เวลา
อยา่งนอ้ย 2-3 วนั แต่ที2ผา่นมาเหมือนกบัวา่เป็นการเคลียร์เพื2อให้ครูรู้เพียงแค่ 
1 วนั ซึ2 ง 1 วนันี�ก็แค่ให้รู้วา่หลกัการเป็นยงัไงๆ แต่ก็ไม่ไดเ้จาะจงวา่ครูทุกคน
มาทาํเรื2องหลกัสูตรอาเซียนไม่ใช่อยา่งนั�น อยากจะมีแบบนี�  ครูแต่ละโรงเรียน
ถา้คิดเป็นร้อยละก็ 50/50  เพราะใครที2รับผดิชอบอาเซียนนี2ก็รับผิดชอบ และก็
ตอ้งสนใจหาความรู้มาเอง แลว้ก็ประเภทที2วา่รู้จกัใครก็เผยแพร่และก็แนะนาํ
ไปอย่างนี�  ถา้ใครที2สอนก็สอน ใครที2รับผิดชอบก็รับผิดชอบไป คือไม่ไดม้า
เนน้มาทาํและเจาะจงเปิดหลกัสูตรอาเซียนมาทาํเป็นกิจจะลกัษณะยงัไม่ไดท้าํ 
เพียงแต่ว่าใครจะทาํก็ดูเอกสารแจกเด็กตามที2เราได้รับความรู้มา เราพอจะ
แนะนําอะไรได้เราก็แนะนํา  แ ต่ถามว่า ร้อย เปอร์ เ ซ็นต์ไหมก็ย ังไม่              
ร้อยเปอร์เซ็นต์ และเด็กบางคนถา้ถามขอ้มูลเรื2 องอาเซียนบางทีเด็กก็ยงัไม่รู้     
รู้เพียงแค่พื�นฐานวา่มีกี2ประเทศ…(ครูคนที2 1, 15 กนัยายน 2558) 

 
… มีปัญหาเรื2องเวลา เพราะที2นี2มีห้องเรียนพิเศษ  IPE พสวท. 

เพราะฉะนั�นเวลาจะว่างตรงกนันี2หายาก แล้วตอนนี� เขาเปิด เฉพาะเทอมนี�
เรียนจนถึงคาบ 9 หมายความวา่ ม.ตน้ ทานอาหาร ม.ปลายเรียน ม.ปลายทาน
อาหาร ม.ตน้เรียน เพราะฉะนั�นจะมีปัญหาเรื2องเวลาแค่นั�นเอง…(ครูคนที2 2, 
16 กนัยายน 2558) 

 
…ปัญหาของเราก็เรื2 องภาระงานของครูเยอะมาก การประเมินของ

โรงเรียนบางทีเดือนนึง บางทีอาทิตยนึ์ง 2 อย่าง อย่างนี� ภาระครูหนกั ปัญหา
มากสุดคือคุณครูไม่ค่อยมีเวลา  เพราะว่าเราตอ้งประเมินเยอะ เดี�ยวประเมิน
นู่นประเมินนี2  อย่างวนัที2 26 จะประเมินสวนพฤกษศาสตร์ แล้วก็ประเมิน
ภายนอกประเมินภายในแลว้ก็ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง อย่างนี� หลายอย่าง
มาก นี2คือปัญหาหนกัของเรา…(ครูคนที2 3, 22 กนัยายน 2558) 
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...ปัญหาก็คือว่าขณะนี�  ในรายวิชาเดิม ภาระงานของเขาก็เยอะแล้ว 
อย่างสมมติเอาเรื2องของอาเซียนเขา้ไปอีก เท่ากบัไปเพิ2มภาระเขา ทาํให้เขา
สอนไม่ทนั ทาํใหว้ชิาหลกัของเขาสอนไม่ทนั บางทีเราโดนไปอบรมบ่อยมาก 
เราก็แทบไม่ไดส้อนเลย เอาเรื2องจริงๆ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ กลายเป็นว่าไม่ได้
ทั�งคู่ อาเซียนก็ไม่ได ้หลกัก็ไม่ได ้แล้วกิจกรรมอื2นๆ ก็มีเยอะ ไหนจะกีฬาสี 
ไหนจะโน่นนี2 นกัเรียนแทบไม่ไดเ้รียน กลายเป็นวา่หลกัการดีมาก นโยบายดี
มาก แต่แนวปฏิบติัคุณไม่ไดดู้โรงเรียนวา่ผลลพัธ์ของโรงเรียนเป็นยงัไง พวก
เราแยไ่ปเลย …(ครูคนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 

 
 จะเห็นไดว้า่ ในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนยงัมีปัญหา
ในหลายดา้น ซึ2 งจากคาํสัมภาษณ์ขา้งตน้ ครูมีความเห็นว่ายงัไม่ได้ขบัเคลื2อนในการใช้หลกัสูตร
อยา่งเป็นรูปธรรม ยงัมีปัญหาในเรื2องเวลาในการจดัการเรียนการสอน อีกทั�งในเรื2องภาระงานของ
ครูเป็นปัญหามากต่อการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ เนื2องจากโรงเรียนมีการประเมินใน
หลายๆ เรื2อง การอบรมครู กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน และภาระงานอื2นนอกจากการสอนที2ครูตอ้ง
รับผิดชอบ ทาํให้การดาํเนินงานในเรื2องหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนยงัขาด
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอย่างจริงจงั นอกจากนี�  ครูยงัมีความเห็นว่ายงัมีปัญหาในเรื2อง       
การนิเทศติดตามจากผูมี้ส่วนในการรับผิดชอบเกี2ยวกบัอาเซียน และงบประมาณ รวมถึงนโยบาย
ของผูบ้ริหาร ดงัคาํสัมภาษณ์ต่อไปนี�  
 

...เขตพื�นที2จดัแต่วา่ก็ไม่ไดติ้ดตามอะไรกบัหลกัสูตร แค่ถามวา่มีไหม 
มีหลกัสูตรที2สอดคลอ้งกบัพื�นฐานไหม มีพฒันาผูเ้รียนไหม เราก็มีครูทุกคนก็
มี แต่ถามวา่ใชห้รือยงั ประสบความสาํเร็จไหม มีประสิทธิภาพไหม อนันั�นยงั  
คือมีแต่ยงัไม่มีการนิเทศติดตาม คือมี แต่ถามว่าควรมีกิจกรรมเป็นยงัไง        
วดัความรู้ความสามารถยงัไง ยงัไม่ถึงขั�นนั� น มีเหมือนกันมีเพื2อว่าจะได้
ติดตามแค่ตามกรอบเท่านั� นเอง ย ังไม่ มีเป็นรูปธรรมและการว ัดผลที2
แน่นอน… (ครูคนที2 1, 15 กนัยายน 2558) 
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…ปัญหาคือในขณะนี�  การทาํแผนในการขับเคลื2อน คือ สพฐ.ให้
นโยบายมาจริง แต่งบประมาณมีจาํนวนจาํกดั เพราะฉะนั�นเงินบริหารจดัการ
เลยขับเคลื2อนได้ลําบากมาก งบประมาณไม่มี ผูบ้ริหารเปลี2ยนบ่อย เมื2อ
ผูบ้ริหารเปลี2ยนบ่อย การขบัเคลื2อนของเราไม่ต่อเนื2อง แนวนโยบายไม่ชดัเจน
บางเรื2อง ในโรงเรียนเราจะสอนวชิาอาเซียนศึกษาเพียงสองระดบัชั�น ซึ2 งถือวา่
วิชาอาเซียนไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ2 งของโรงเรียน เขาเนน้วิชาการเยอะเกิน ก็เลย
กลายเป็นวา่นั2นแหละเป็นอุปสรรค…(ครูคนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 
 

 ซึ2 งพบวา่ ในดา้นปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่อาเซียน 
ครูมีความคิดเห็นวา่นอกจากปัญหาดา้นหลกัสูตร ภาระงานของครู และปัญหาดา้นภาษาแลว้ ยงัมี
ปัญหาด้านการขาดการนิเทศติดตามผลการดาํเนินงานจากหน่วยงานที2รับผิดชอบ ทาํให้ยงัขาด
ประสิทธิภาพในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเนื2อง รวมถึงยงัขาดงบประมาณ
ในการดาํเนินงานโครงการต่างๆ เกี2ยวกบัอาเซียน และนโยบายของผูบ้ริหารที2ยงัขาดความชดัเจน  

นอกจากนี�  จากการสัมภาษณ์รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ พบว่า ในเรื2 องหลักสูตรว่ายงัมี
ปัญหาในดา้นเนื�อหาสาระที2ยงัไม่ครอบคลุมเกี2ยวกบัอาเซียนในเชิงลึก ยงัขาดทิศทางในการพฒันา
ผูเ้รียนที2ชัดเจน รวมถึงในด้านภาษาที2ยงัเป็นปัญหาอย่างมากกับการจัดการเรียนการสอน ซึ2 ง
นกัเรียนยงัไม่สามารถเรียนรู้และเขา้ใจภาษาเพื2อเตรียมพร้อมสําหรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน   
ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของรองผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการดงัต่อไปนี�  
 

…หลกัสูตรค่อนขา้งลา้หลงั แต่วา่เขาก็บอกวา่ครอบคลุม แต่วา่ถา้จะ
ว่าครอบคลุมก็เยอะไปไหม อนัไหนเยอะไป อนัไหนน้อยไป ในเรื2องของ
หลกัสูตร อย่างเช่น หนังสือที2ใช้กบัหลกัสูตรนี� ลา้หลงัไปหรือยงั จึงทาํให้มี
หลักสูตรสถานศึกษาไง แล้วหลักสูตรที2บงัคบัให้นักเรียนเรียนเหมาะกับ     
ทุกคนหรือยงั หรือว่ายงัไง…(รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ คนที2 2, 16 กนัยายน 
2558) 
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…มีปัญหาดา้นภาษา เด็กไทยดา้นภาษาไม่ค่อยดี ภาษาอาเซียนเราก็
ไม่ไดเ้ปิด เพราะวา่หนึ2งเราไม่มีความพร้อมเรื2องบุคลากร แต่เรามีภาษาจีน กบั
ภาษาองักฤษ ที2สอนโดยคนต่างชาติ ภาษาจีนก็คือคนจีนมาสอน เป็นเฉพาะ
ทาง ส่วนพม่า กะเหรี2ยง ก็จะเป็นชุมนุม ซึ2 งจะมีเด็กเหล่านี� อยู ่เด็กของเราได้
เรียนรู้ภาษาของเขาบา้ง จากการคุยกบัเพื2อน ไม่ได้ถึงขนาดจะตอ้งสื2อสาร
ได…้(รองผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการ คนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 

 
ดงันั�นในเรื2องปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ พบวา่ ครู

มีความตอ้งการในการขบัเคลื2อนหลกัสูตรอาเซียนอยา่งเป็นรูปธรรมไปสู่การพฒันาอยา่งต่อเนื2อง    
มีการจดัตารางเวลาในการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมในแต่ละระดบัชั�นเรียน ส่วนในเรื2อง
ภาระงานของครูมีปัญหาอยา่งมากต่อการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ดงันั�น โรงเรียนควร
มุ่งเนน้ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนในการเรียนรู้อาเซียนมากขึ�น โดยลดภาระงานของครู หรือส่งเสริม
ครูด้วยการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื2อง และ                 
มีการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ มีการจดัหางบประมาณและบุคลากรในการปฏิบติังานให้เพียงพอ
กบัความตอ้งการในโรงเรียน ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนเรื2องการอบรมเกี2ยวกบัอาเซียนและนาํมา
ขยายผลเพื2อการพฒันาผูเ้รียนและเพิ2มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของโรงเรียนอยา่งจริงจงั อีก
ทั�งควรมีการกาํหนดนโยบายจากผูบ้ริหารที2มีความชดัเจนในการดาํเนินงานอีกดว้ย ซึ2 งในส่วนของ
รองผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการมีความตอ้งการในเรื2องหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้วา่ยงัมีปัญหาในดา้น
เนื�อหาสาระ ดงันั�นจึงควรเพิ2มเติมเกี2ยวกบัความรู้อาเซียนที2ทนัเหตุการณ์ในปัจจุบนัสอดแทรกเขา้
ไป เพื2อใหผู้เ้รียนไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนัเกี2ยวกบัอาเซียนอยา่งสมํ2าเสมอ และร่วมมือกนั
กาํหนดทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนสู่อาเซียนที2มีความชดัเจน ไม่วา่จะเป็นการพฒันาในดา้นภาษาที2
ยงัเป็นปัญหาอย่างมากสําหรับผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้ ทาํให้ผูเ้รียนขาดทกัษะในการสื2อสาร
ภาษาอาเซียนและภาษาต่างประเทศเพื2อนาํไปใชต่้อยอดในการเรียนรู้ในระดบัที2สูงขึ�นต่อไป 

3.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในด้านขอ้เสนอแนะในเรื2 องการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระ     

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนนั�น ซึ2 งจากการสัมภาษณ์ในเรื2อง
ความตอ้งการจาํเป็น พบวา่ ในเรื2องการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้เกี2ยวกบัอาเซียนที2ตอ้ง
พฒันาไปขา้งหน้าในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เน้นการพฒันาในด้านภาษาและวฒันธรรมใน   
เชิงลึก รวมถึงดา้นอาชีพและเทคโนโลยซึี2 งเป็นสิ2งจาํเป็นและมีความสําคญัอยา่งมากในอนาคต ซึ2 งมี
รายละเอียดดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ต่อไปนี�  
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…ตอ้งการรัฐบาลหรือวา่คนที2บริหารในระดบัสูงเปิดสมองให้กวา้ง
ขึ�น แลว้ก็มองการณ์ให้ไกลกวา่นี�  เพื2อที2จะพฒันาเยาวชนจริงๆ ไม่ใช่พฒันา
เฉพาะกลุ่ม โรงเรียนอยากได้นักกฎหมาย โรงเรียนอยากได้หมอ พยาบาล 
นกัจิตวิทยา เพราะว่าคนเหล่านี� จะช่วยเราได้เยอะมาก จะช่วยในเรื2องต่างๆ 
บางทีเรามองข้าม เด็กหลายคนไปโดดตึก ทะเลาะวิวาท แล้วครูเหล่านั� น
จะต้องไปเสียเวลากับตรงนั�น สอนหนังสือก็ต้องสอน ถูกไหม บางครั� งมี
โครงการเขา้มาเยอะเกินไป อยา่งเช่นเศรษฐกิจพอเพียงก็ใช่ เราก็ไม่วา่ เราตอ้ง
มาสอดแทรกใหใ้นหลกัสูตร อาเซียนเขา้มาอีกละในเรื2องหอ้งเรียนพิเศษต่างๆ 
อีก แลว้ก็ขา้งนอกอีก ขา้งนอกเดี�ยวให้เด็กเราไป ที2ไหนๆ เขาก็จะใช้เรา แต่
เขาไม่ได้มองเลยว่าเด็กออกไปเด็กก็ไม่ได้เรียน ครูออกไปครูก็ไม่ได้สอน 
ผูบ้ริหารไปประชุมผูบ้ริหารก็ไม่ไดม้าดูแล สิ2งเหล่านี� เป็นสิ2งที2เพิ2มเขา้มา แลว้
ในที2สุดก็ไม่ไดส้นบัสนุนเรา…(รองผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการ คนที2 2, 16 กนัยายน 
2558) 

 

…เด็กของเรากาํลงัจะเขา้สู่มหาลยั  การศึกษาไทย สิ2งที2โรงเรียนทาํ
ไม่ได้คือ การสอนทักษะการดํารงชีพ หรือทักษะอาชีพ โรงเรียนมี ICT            
มี อินเตอร์เ น็ต  และครูต้องพัฒนา เพราะหลักสูตรสังคม  เ ช่น มีใน
ประวติัศาสตร์ไทย ประวติัศาสตร์สากล สภาพการเปลี2ยนแปลง โรงเรียนเรา
เป็นศูนย์อาเซียน ต้องสอนให้เด็กเดินไปขา้งหน้า ไม่สอนให้เด็กก้าวหลัง         
ครูสังคม เราเป็นครูตอ้ง Expert ครูตอ้งเดินหนา้  อย่าเอาตาํราเก่า ๆ มาสอน
เด็ก ครูทุกวนันี�  ไม่ใช่ครูโบราณ สอนเด็กตอ้งเขา้ถึง คุณตอ้งรู้ให้จริง  ไม่ใช่
มาบอกเด็กมาเปิดเน็ต เพราะเดี�ยวนี� การคน้พบ มีการเปลี2ยนแปลงตลอดเวลา 
นี2คือหัวใจของครูสังคม จาํเป็นตอ้งปรับ  อย่ายึดติดกบัรูปแบบที2เคยสอน…
(รองผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการ คนที2 3, 22 กนัยายน 2558) 
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…คือจะต้องลงไปลึกเชิงระบบ ทุกคนต้องสร้างความตระหนัก
เกี2ยวกบัเรื2องตรงนี� ว่า อะไรเป็นความจาํเป็น อะไรเป็นความสําคญั เช่นเรื2อง
ของอาชีพอะไรแบบนี�  ทีนี�ครูเราในระดบัมธัยมจะให้มาเคี2ยวเข็ญในเรื2องของ
อาชีพครูก็ไม่ถนัด เพราะครูก็สอนเฉพาะทาง แล้วยิ2งหลกัสูตรมาปรับเป็น
กลุ่มสาระยิ2งแยกส่วนไปเลย คือไม่ได้คิดเป็นชิ�นงาน แต่ตอนนี� เรากําลัง
ผลักดันให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ2 งมองว่าทุกโรงเรียนต้องเข้าสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากลไดแ้ลว้ ครูก็ตอ้งขวนขวายมากขึ�น ไม่อย่างนั�นก็ไม่
ผา่นโรงเรียนมาตรฐานสากล เพราะจะบอกถึงตวัผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนวา่ตอ้ง
เป็นยงัไง…(รองผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการ คนที2 4, 23 กนัยายน 2558) 

 
โดยสรุปมีขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่อาเซียนในด้าน    

การจดัการเชิงระบบซึ2 งผูที้2มีส่วนเกี2ยวขอ้งในระดบัสูงควรช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนทุกภาคส่วน
ใหด้าํเนินการอยา่งจริงๆ ในเรื2องการจดัการเรียนรู้เกี2ยวกบัอาเซียน ไม่ใช่เพียงให้นโยบายเท่านั�นแต่
ควรเขา้มาช่วยเหลือดูแลและติดตามอย่างต่อเนื2อง เพื2อช่วยให้การศึกษาไทยมีความเขม้แข็งและ
ประสบผลสําเร็จ ในส่วนของครูผูส้อนนั�นควรมีการพฒันาความรู้ให้ทนัโลก ไม่เพียงใช้การสอน
แบบเดิมๆ ความรู้เดิมๆ แต่ควรเป็นความรู้ใหม่ที2ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน         
สิ2งต่างๆ โดยเฉพาะในเรื2องของอาชีพในการเขา้สู่อาเซียน ในดา้นภาษาในการสื2อสารและการใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกันในการเป็นพลเมืองอาเซียน รวมถึงการต่อยอดความรู้ไปใช้ในระดับการศึกษา          
ที2สูงขึ�นเพื2ออนาคตที2ดีของนกัเรียนต่อไป 
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บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครั� งนี�  เป็นการศึกษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน ในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื2อประเมินความตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม        
สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา และ      
2) เพื2อศึกษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
ระดบัมธัยมศึกษา กลุ่มตวัอยา่งที2ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� เป็น ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั�นตอน (Multi - Stage Stratified Random Sampling) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 276 คน และผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา/รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 
8 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื2องมือที2ใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลสําหรับการวิจยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถามประเมินความตอ้งการจาํเป็นและแบบสัมภาษณ์     
เชิงลึก โดยแบบสอบถามที2ผูว้ิจยัสร้างขึ� นจากแนวคิด ทฤษฎี สําหรับใช้ในการสอบถามความ
ต้องการและความคาดหวงัของครูผูส้อนในด้านการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน ซึ2 งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที2 1 ขอ้มูลพื�นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม   
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที2 2 ความตอ้งการจาํเป็นดา้นการพฒันา
หลักสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) ที2มีการตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) และตอนที2 3 ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเพิ2มเติมเกี2ยวกับการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน            
มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) ส่วนแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูว้ิจยัใช้สําหรับสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารสถานศึกษา/รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 
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จาํนวน 8 คน แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบบัดงักล่าวผา่นการตรวจสอบคุณภาพทั�งค่า
ความเที2ยงตรงของเนื�อหา (Content Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิ มีค่าความสอดคล้องระหว่าง
วตัถุประสงคก์บัขอ้คาํถาม (Item Objective Congruence: IOC) ซึ2 งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า 
1.00 ส่วนค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกมีค่าเท่ากบั 1.00 และค่าความเชื2อมั2น 
(Reliability) ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.96 สถิติที2ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี2ย (Mean) ส่วนเบี2ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์หาความ
ต้องการจาํเป็นในการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
ระดบัมธัยมศึกษา โดยใช้ดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็น หรือ Modified Priority 
Needs Index: PNIModified และการวเิคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) 
 

สรุปผลการวจัิย 

 1. ผลการประเมินความต้องการจาํเป็นของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
ระดับมธัยมศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ค่าดชันีลาํดบัความสําคญัของความต้องการจาํเป็น มีค่า
เท่ากบั .18 เมื2อพิจารณารายประเด็น พบว่า ด้านการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน มีค่าดชันี
ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นสูงที2สุดเป็นลาํดบัแรก (.19) รองลงมา คือ ดา้นการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาที2เนน้อาเซียน (.17)   

2. ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา พบวา่ มีแนวทางในดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที2เน้นอาเซียน 
คือ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เนน้อาเซียนใหมี้ความหลากหลาย รวมถึงส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมอาเซียนทั�งในระดบัชาติและนานาชาติ  อีกทั�งพฒันาเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื2อการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน นอกจากนี� ควรจดักิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
อาเซียนภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน  และจดักิจกรรมเสริมในดา้นการศึกษาเรียนรู้
ภาษาอาเซียนและภาษาต่างประเทศ โดยใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสพบปะและสื2อสารกบัชาวต่างชาติใน
อาเซียนมากขึ�น รวมถึงจดัวิทยากรที2มีความรู้ความเชี2ยวชาญในเรื2องภาษาต่างประเทศและภาษา
อาเซียนมาให้ความรู้กบัครูและนักเรียนอย่างสมํ2าเสมอ  และเชื2อมโยงกบัเครือข่ายกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประเทศอื2นๆ เพื2อแลกเปลี2ยนเรียนรู้วฒันธรรมซึ2 งกนัและกนั อีกทั�งส่งเสริมและวาง
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นโยบายการใช้ภาษาต่างประเทศของนกัเรียนและบุคลากรอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม ส่วนแนวทาง
ในดา้นการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนนั�น คือ พฒันาแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที2เน้น
ในเรื2องของการบูรณาการอาเซียนกบัสาระวิชาสังคมศึกษา รวมถึงพฒันาหน่วยการเรียนรู้เพิ2มเติม
และเนื�อหาสาระเกี2ยวกับอาเซียนในเรื2 องของการเมืองและความมั2นคง เศรษฐกิจ และสังคม
วฒันธรรม นอกจากนี� ควรจดัอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื2 องการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ
ยอ้นกลบัโดยผูเ้ชี2ยวชาญในเรื2องเกี2ยวกบัอาเซียน และพฒันาคู่มือการออกแบบการจดัการเรียนรู้
แบบยอ้นกลบัเรื2องอาเซียนสาํหรับครู 
 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากขอ้คน้พบผลของการวิจยั สามารถนาํมาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัโดย
แยกเป็นประเด็นต่างๆ ไดด้งัต่อไปนี�  
 1. ผลการประเมินความต้องการจาํเป็นของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
ระดบัมธัยมศึกษา  
  1.1 ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที2เน้น
อาเซียนโดยภาพรวม พบว่า มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั .17 ซึ2 ง
พบว่า  ด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เน้นอาเซียนและด้านกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2เน้นอาเซียนมี
ความตอ้งการจาํเป็นมากที2สุด (.18)  และในดา้นรายวิชาพื�นฐานที2บูรณาการอาเซียนนั�น มีความ
ตอ้งการจาํเป็นนอ้ยที2สุด (.16) ทั�งนี� อาจเป็นเพราะวา่ สถานศึกษาจดักิจกรรมการขบัเคลื2อนในดา้น
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรอยา่งสมํ2าเสมอ แต่เนื2องดว้ยการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2เกี2ยวกบัอาเซียนตอ้งมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ ให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรแกนกลางและเหมาะสมกบับริบทและจุดเนน้ของโรงเรียนดว้ย อีกทั�งตอ้งจดักิจกรรม
อาเซียนที2มีเนื�อหาสาระดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการและเจตคติ ซึ2 งครูผูส้อนยงัไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเพียงพอในการจัดกิจกรรมที2สามารถส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้ได้ความรู้ ทักษะ
กระบวนการและเจคติอย่างถูกตอ้ง ทั�งนี� อาจจะเนื2องมากจากขาดผูเ้ชี2ยวชาญหรือผูเ้กี2ยวขอ้งจาก
หน่วยงานที2รับผิดชอบมาช่วยชี� แนะหรือนิเทศติดตามในการให้ความรู้กับครูผูส้อนเพื2อพฒันา
กิจกรรมที2มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานศึกษา ทั� งกิจกรรมชุมนุม ชมรม กิจกรรม
สาธารณประโยชน์และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ เช่นกิจกรรมวนัอาเซียน กิจกรรมวนัวิชาการ
อาเซียน เป็นตน้ นอกจากนี�สถานศึกษายงัขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณที2เพียงพอในการนาํมา
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จดักิจกรรม รวมถึงผูเ้กี2ยวขอ้งทุกฝ่ายยงัขาดความตระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาหลกัสูตรเขา้
สู่ประชาคมอาเซียนอีกดว้ย จึงทาํให้ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีความตอ้งการจาํเป็นมากที2สุด  ซึ2 งในดา้นรายวิชาพื�นฐานที2บูรณาการ
อาเซียนนั�นมีความตอ้งการจาํเป็นนอ้ยที2สุดเนื2องจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานในส่วนของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ครูผูส้อนมีการประชุม
เพื2อร่วมกนัวิเคราะห์และจดัทาํหลกัสูตรรายวิชาพื�นฐาน โดยอิงกบัหลกัสูตรอาเซียนและหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ2 งมีแนวทางในการบูรณาการอาเซียนในด้านการวิเคราะห์หลกัสูตร
บูรณาการ การเขียนโครงสร้างรายวชิาเชิงบูรณาการ และการส่งเสริมของสถานศึกษาในการจดัการ
เรียนรู้จึงทาํให้รายวิชาพื�นฐานไดมี้การจดัทาํอย่างเป็นระบบ และมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับบริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 22) กล่าวว่าใน         
การพฒันาการจดัการเรียนรู้เพื2อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถดาํเนินชีวิตดว้ยดีในประชาคมอาเซียน ตอ้ง
ดาํเนินงานทั�งระบบในสถานศึกษาในทุก ๆ ดา้น งานวิชาการหรืองานจดัการเรียนรู้ถือเป็นงานหลกั 
เป็นงานที2จะส่งผลโดยตรงให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที2ตั� งไว้ ทั� งนี�  ควรจะต้องมี              
การวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง ระหว่างหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 
แผนยุทธศาสตร์อาเซียนของชาติ/ กระทรวงศึกษาธิการ และเป้าหมายของการเป็นประชาคม
อาเซียน เพื2อกาํหนดเป็นหลกัสูตรสถานศึกษาที2บูรณาการทุกกิจกรรมทั�งระบบโรงเรียน ได้แก่     
การจดัการเรียนรู้ในชั�นเรียน กิจกรรม ทั�งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน นอกจากนี� จะตอ้ง
เป็นหลกัสูตรที2ยึดผลการเรียนรู้ เน้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ที2ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และเป็น
กิจกรรมที2มีความหมายต่อผูเ้รียน/ชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเทอเบิร์ก (Teberg, 2000: 44-45) 
ได้ทาํการศึกษาเรื2 อง ความต้องการจาํเป็นของครูในการพฒันาความเชี2ยวชาญเฉพาะด้านใน         
การปฏิรูปหลักสูตร ผลการศึกษาพบว่า ครูมีความต้องการในเรื2 องของเวลาในการวางแผน           
การอภิปราย การสังเกต และการแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี2ยวกับวิธีสอน และครูยงัมีความ
ตอ้งการให้ผูบ้ริหารของรัฐมีบทบาทสําคญัในการสร้างความเชื2อมั2นให้กบัสาธารณชนโดยการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ รวมถึงครูยงัต้องการความร่วมมือจากเพื2อนครูอีกด้วย นอกจากนี�
ผูบ้ริหารตอ้งการขอ้มูลเพิ2มเติมเกี2ยวกบักลยุทธ์ดา้นการสอนและการประเมินผลในชั�นเรียน และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเผยีน วงศท์องดี และพินิจ พราหมณ์แกว้  (2549: 162-169) ไดท้าํการวิจยั
เรื2 องการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้แนวทางการพฒันาหลักสูตรและ
แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบรวมชั�นประถมศึกษาปี ที2 2 และชั�นประถมศึกษาปีที2 3: 
กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นหนองนํ�าถ่าย สาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบวา่ 
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บริบทการพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียนบา้นหนองนํ� าถ่าย โรงเรียนเคยจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
แต่บุคลากรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะไม่เพียงพอ สําหรับชุมชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม 
เพียงแต่เขา้มารับรู้เท่านั�น การดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร ไดด้าํเนินการ 4 ขั�นตอน คือ 1) การศึกษา
ปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาโรงเรียน 2) การยกร่างหลกัสูตรการประเมินและปรับปรุง
ก่อนนาํไปใช ้3) การนาํหลกัสูตรไปใช ้ประเมินและปรับปรุงระหวา่งนาํไปใช ้4) การประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร หลังการใช้เพื2อสรุปผลการดาํเนินการ การศึกษาผลการดําเนินการพฒันา
หลกัสูตร พบวา่ ทุกองคป์ระกอบของหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกนั อีกทั�งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของราตรี สีงาม (2555: 91-92) ไดท้าํการศึกษาเรื2องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ผลการวิจยัพบว่า การเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั       
ศรีสะเกษ มีการดําเนินงานการเตรียมความพร้อมทั� งด้านนโยบายของผูบ้ริหารโรงเรียนและ       
ดา้นการจดัการเรียนรู้ระดบัปฏิบติัการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  แต่มีบางด้านที2อยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาในส่วนที2เกี2ยวกบัอาเซียนเช่น การแทรกเนื�อหาใน
หลกัสูตรทั�ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดสอนรายวิชาเพิ2มเติม สอดแทรกในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้มีโอกาส เขา้รับการอบรมประชุม สัมมนา 
ตลอดจนศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ทั�งภายในประเทศและประเทศ
สมาชิกอาเซียน นอกจากนี� ผูบ้ริหารยงัมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เล็งเห็นความสําคญั กระตือรือร้นใน   
การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ตามลาํดบั 
  เมื2อพิจารณาจากรายการประเมินที2มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัในดา้นรายวิชาพื�นฐานที2
บูรณาการอาเซียน พบว่า  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัชี� วดั และสาระการเรียนรู้แกนกลางกบัสาระอาเซียน และสถานศึกษามีการจดัทาํโครงสร้าง
รายวิชาพื�นฐานที2เนน้อาเซียน มีความตอ้งการจาํเป็นมากที2สุด (.18) ส่วนในเรื2องสถานศึกษาจดัทาํ
รายวิชาพื�นฐานที2บูรณาการอาเซียนที2สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน 2551   
มีความต้องการจาํเป็นน้อยที2สุด (.14) ทั� งนี� อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาเน้นความสําคญัของ
หลกัสูตรรายวิชาพื�นฐานมากกวา่การรายวิชาที2บูรณาการสาระอาเซียนในการจดัการเรียนการสอน 
ซึ2 งโดยส่วนใหญ่จะมีเพียงการจดัทาํรายวิชาพื�นฐานที2บูรณาการอาเซียนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางเท่านั�น และสถานศึกษายงัไม่เขา้ใจกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาด้วย
เนื2องจากการจดัทาํหลกัสูตรยงัไม่สอดคล้องกบัจุดเน้นของโรงเรียนและการพฒันาสู่ความเป็น
อาเซียน อีกทั�งการจดัการเรียนการสอนในดา้นสาระเนื�อหาวิชาสถานศึกษา ยงัมิไดเ้นน้ดา้นความรู้ 
ทกัษะ กระบวนการ และเจตคติของอาเซียนอันเป็นแกนหลักสําคญัในการพฒันาผูเ้รียนให้รู้
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เรื2องราวเกี2ยวกบัประชาคมอาเซียนควบคู่กบัสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และความตอ้งการที2สําคญั
ที2สุดสถานศึกษายงัมิไดมี้การทาํโครงสร้างรายวิชาพื�นฐานที2เนน้อาเซียนที2สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
และตวัชี�วดั ทาํใหก้ารเรียนการสอนในสถานศึกษาแยกเป็นรายวิชาในรูปแบบของสาระเพิ2มเติม ใน
รูปแบบของชมรม หรือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามแต่บริบทของโรงเรียนที2เอื�อและอาํนวยความ
สะดวกในการจดัการบริหาร ซึ2 งผลจากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวสอดคล้องกับ
ขอ้มูลที2ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ2 งโดยภาพรวมแล้วพอสรุปได้ว่า ครูมีความต้องการในการปรับ
เนื�อหาบูรณาการอาเซียนให้สอดคลอ้งกบัรายวิชาพื�นฐานของสังคมศึกษาและให้เหมาะสมกบัวยั
และระดบัชั�นของผูเ้รียน โดยจดัรายวิชาในทุกภาคเรียน และทุกระดบัชั�น ส่วนรองผูบ้ริหารฝ่าย
วิชาการมีความตอ้งการให้มีการจดัเนื�อหาสาระในรายวิชาที2บูรณาการเกี2ยวกบัอาเซียน และคุณครู
ผูส้อนมีความชดัเจนในเรื2องที2สอดแทรกเขา้ไป รวมถึงในดา้นภาษาที2ตอ้งจดัเสริมเขา้ไปในรายวชิา  

เมื2อพิจารณาจากรายการประเมินที2มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัในดา้นรายวิชาเพิ2มเติมที2
เน้นอาเซียน พบว่า  สถานศึกษาจดัทาํรายวิชาเพิ2มเติมที2เน้นอาเซียนที2มีเนื�อหาสาระด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ และเจตคติ มีความตอ้งการจาํเป็นมากที2สุด (.18) ส่วนในเรื2องสถานศึกษาจดัทาํ
รายวชิาเพิ2มเติมที2เนน้อาเซียนที2เหมาะกบับริบทของโรงเรียน และสถานศึกษาจดัทาํรายวิชาเพิ2มเติม
ที2เนน้อาเซียนที2สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน 2551 มีความตอ้งการจาํเป็น
น้อยที2สุด (.16) ทั� งนี� อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีความอิสระในการจดัรายวิชาเพิ2มเติมที2จะ
ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน แต่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํเนื�อหาสาระด้าน
ความรู้ ทกัษะกระบวนการ และเจตคติ ในการพฒันาหลกัสูตรที2เนน้อาเซียนในรายวชิาเพิ2มเติม ซึ2 งมี
แต่เพียงการพฒันารายวชิาสาระเพิ2มเติมใหเ้ป็นไปตามจุดเนน้ของสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา
ที2มีความแตกต่างกนัในเชิงบริบทและการบริหารจดัการ และให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
เพียงเท่านั�น ซึ2 งรายวิชาเพิ2มเติมที2พบในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานจะพบรายวิชาเพิ2มเติม อาเซียน
ศึกษา เป็นส่วนใหญ่ แต่การจดัสาระเพิ2มเติมไม่ไดจ้ดัให้กบัผูเ้รียนทุกระดบัชั�นเรียน และจดัเนื�อหา
สาระเพียงในดา้นความรู้ทั2วไปของประเทศอาเซียน ไม่ไดมี้การสอดแทรกเนื�อหาดา้นอื2นๆให้กบั
ผูเ้รียน เช่นในเรื2องของอาชีพของประชาคมอาเซียน และการจดัแต่ละสถานศึกษาส่วนใหญ่จะมี
เพียงแค่ 2 รายวิชาเท่านั�น จึงทาํให้สถานศึกษาให้ความสําคญัในการจดัทาํรายวิชาเพิ2มเติมที2เน้น
อาเซียนค่อนขา้งนอ้ย อีกทั�งสถานศึกษายงัไม่มีการส่งเสริมในการจดัทาํรายวิชาเพิ2มเติมอยา่งจริงจงั 
ทั�งการเชิญวทิยากรผูมี้ความรู้มาใหค้าํแนะนาํเป็นแนวทางให้มีเนื�อหาสาระที2เนน้ให้ผูเ้รียนมีความรู้ 
ทกัษะกระบวนการและเจตคติที2ดี และจดัทาํเป็นหลกัสูตรสถานศึกษาที2มีความทนัสมยัเหมาะสม
กบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั�นเรียน ซึ2 งผลจากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ซึ2 งโดยภาพรวมแลว้พอสรุปไดว้า่ครูมีความตอ้งการในการจดัการเรียน



165 
 
การสอนที2ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี2ยวกับอาเซียนในรายวิชาเพิ2มเติม โดยตอ้งเน้นการให้ความรู้
พื�นฐานและความเคลื2อนไหวในปัจจุบนัให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา ส่วนรองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการนั�น
มีความตอ้งการในการจดัหลกัสูตรเพิ2มเติมที2เนน้เกี2ยวกบัอาเซียนในดา้นอาชีพสู่ความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต  

เมื2อพิจารณาจากรายการประเมินที2มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัในดา้นกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนที2เน้นอาเซียน พบวา่  สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เนน้อาเซียนในกิจกรรมชุมนุม/
ชมรม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์และสถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เน้นอาเซียนที2มี
เนื�อหาสาระดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ และเจตคติ มีความตอ้งการจาํเป็นมากที2สุด (.20) ส่วน
ในเรื2องสถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เน้นอาเซียนที2สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั�นพื�นฐาน 2551 มีความต้องการจาํเป็นน้อยที2สุด (.17) ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่า การจดั
กิจกรรมอาเซียนในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั�น สถานศึกษาสามารถดาํเนินการจดัทาํไดโ้ดยไม่ตอ้ง
วิเคราะห์หลกัสูตรและเนน้แต่สาระอาเซียนในแต่ละกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
เท่านั�น แต่ส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นความสําคญัของอาเซียนมากนกั ดาํเนินการจดัทาํตามหน้าที2ที2ไดรั้บ
มอบหมายและความรับผิดชอบในการสอนเท่านั� น รวมถึงยงัขาดงบประมาณในการนํามา
ดาํเนินการดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมอื2นๆ และใน  
การจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั�น ครูยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเรื2องเนื�อหาสาระที2จะจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนที2ส่งเสริมผูเ้รียนดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการและเจตคติ รวมถึงในดา้นภาษาและ
วฒันธรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมนาฏตยลีลาอาเซียน ชมรมสังคมศึกษาสู่อาเซียน ชุมนุมภาษาองักฤษ
กบัอาเซียน และการเชื2อมโยงเครือข่ายโรงเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ2 งกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
เหล่านี�  เน้นการปฏิบัติให้ผู ้เรียนเกิดทักษะเป็นสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเกิด            
การแลกเปลี2ยนเรียนรู้ซึ2 งกนัและกนั ซึ2 งผลจากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ซึ2 งโดยภาพรวมแลว้พอสรุปไดว้า่ ครูมีความตอ้งการในดา้นการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2หลากหลาย โดยเพิ2มเติมเนื�อหาสาระเกี2ยวกบัอาเซียนเขา้ไปให้นกัเรียนได้
เรียนรู้ในด้านภาษาและเกิดการเชื2อมโยงกนัระหว่างเครือข่ายโรงเรียนในประเทศอาเซียนเพื2อให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้ในหลากหลายมิติมากขึ�น ส่วนรองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการมีความต้องการในด้าน     
การเพิ2มเติมและสอดแทรกในดา้นวฒันธรรมที2หลากหลายไม่ใช่เพียงความรู้พื�นฐานทั2วไป  

เมื2อพิจารณาจากรายการประเมินที2มีค่าดัชนีลาํดับความสําคญัในด้านกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรที2เนน้อาเซียน พบวา่  การจดัทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2เนน้อาเซียนของสถานศึกษาและ
สถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2เนน้อาเซียนซึ2 งพฒันาดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการและ
เจตคติและสถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรซึ2งพฒันาเจตคติในการตระหนกัและรับผิดชอบใน
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ความเป็นอาเซียนและภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน มีความตอ้งการจาํเป็นมากที2สุด (.19) ส่วน
ในเรื2 องสถานศึกษามีจัดทาํกิจกรรมเสริมหลักสูตรที2เน้นอาเซียนตามโอกาสที2เหมาะสม เช่น         
วนัอาเซียน มุมอาเซียน เป็นต้น มีความต้องการจาํเป็นน้อยที2สุด (.12) ทั� งนี� อาจเป็นเพราะว่า
สถานศึกษาได้มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2หลากหลาย โดยผ่านโครงการและกิจกรรมดว้ย
ความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดในการพฒันาผูเ้รียน แต่สถานศึกษายงัขาดการสนับสนุน
ส่งเสริมในดา้นการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ ทกัษะกระบวนการและเจตคติ รวมถึงครูผูส้อนยงั
ขาดความเขา้ใจในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้เจตคติในการตระหนกัและรับผิดชอบในความเป็นอาเซียน
และภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน เพราะวา่แต่ละกิจกรรมที2สถานศึกษาไดจ้ดัจะเนน้เรื2องของ
กิจกรรมย่อยที2สะทอ้นถึงการบูรณาการอาเซียนโดยทั2วไปในด้านความรู้เกี2ยวกบัอาเซียนเท่านั�น 
โดยส่วนใหญ่แต่ละสถานศึกษามีความพร้อมในดา้นสถานที2 การจดับรรยากาศที2สะทอ้นถึงลกัษณะ
ความเป็นอาเซียนไดแ้ก่ จดัมุมอาเซียน จดัป้ายนิเทศที2เกี2ยวกบัสาระเนื�อหาพื�นฐาน เช่นขอ้มูลทั2วไป
ของประเทศต่างๆ ภาษาทกัทาย อาหารพื�นเมือง ซึ2 งการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2จดัขึ�นยงัขาด   
การเนน้ย ํ�าและการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพในทุกดา้นทั�งมีความรู้ มีทกัษะกระบวนการ และ
มีเจตคติที2ดีต่อการเป็นพลเมืองอาเซียน ซึ2 งจะส่งผลให้ผูเ้รียนนาํไปต่อยอดในระดบัที2สูงขึ�นได ้ซึ2 ง
ผลจากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ซึ2 งโดย
ภาพรวมแลว้พอสรุปไดว้า่ ครูมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2หลากหลาย มีความ
สอดคล้องกบัหลกัสูตรอาเซียน มีการสอดแทรกในการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ เน้นให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และเชื2อมโยงเกี2ยวกบัอาเซียน มีการดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื2องตลอดทั�งปี  รวมถึง
ขยายผลไปสู่ชุมชนและทอ้งถิ2น ส่วนรองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ มีความตอ้งการในการจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตรที2เน้นอาเซียนให้กบัผูเ้รียนอย่างทั2วถึงและต่อเนื2อง โดยมีการสอดแทรกกิจกรรม
ต่างๆ เขา้ไปบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน และมีการเชื2อมโยงกบัเครือข่ายกลุ่มประเทศ
อื2นๆ เพื2อแลกเปลี2ยนวฒันธรรม 
  1.2 ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นดา้นการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดย
ภาพรวม พบว่ามีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั .19 โดยพบว่าในดา้น
การจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้อาเซียนและการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั
เกี2ยวกับอาเซียนมีความต้องการจําเป็นสูงสุด (.22) ส่วนในด้านการจัดการเรียนรู้ที2ส่งเสริม          
การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที2ดีสู่ประชาคมอาเซียนนั�น พบวา่ มีความตอ้งการจาํเป็น
น้อยที2สุด (.15) ทั� งนี� อาจเป็นเพราะว่า ความรู้ความเข้าใจของครูยงัไม่ชัดเจนเกี2ยวกับการจัด          
การเรียนรู้แบบยอ้นกลบัที2บูรณาการอาเซียนรวมทั�ง ผงัความคิดหรือมโนทศัน์การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้อาเซียน ซึ2 งครูไม่มีความรู้หรือขาดทกัษะในการทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้และ
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เรื2 องการออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั รวมถึงครูขาดการนาํความรู้ไปปฏิบติัอย่างต่อเนื2อง      
ทาํให้ครูไม่เกิดความชาํนาญในการใช้แผนผงัความคิดและการออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั 
อีกทั�งในบางโรงเรียนขาดวิทยากรผูเ้ชี2ยวชาญมาให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบติัการทาํให้มี    
ความตอ้งการให้รายงานผลในการปฏิบติังาน อีกทั�งในเรื2องภาระงานที2มีจาํนวนมากของครู ทาํให้
ไม่มีเวลาในการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลับ      
มากนกั ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้เกี2ยวกบัอาเซียนที2จะทาํให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
อยา่งเขา้ใจและสามารถนาํไปปฏิบติัได ้ ซึ2 งในดา้นการจดัการเรียนรู้ที2ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที2ดีสู่ประชาคมอาเซียนนั�น พบวา่ ครูผูส้อนไดจ้ดัการเรียนรู้ที2สอดแทรกเรื2อง
ของคุณธรรมจริยธรรมอยู่อย่างสมํ2าเสมอ โดยสอดแทรกในเรื2องของวฒันธรรม ค่านิยมเกี2ยวกบั
ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื2อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และเขา้ใจในเรื2 องของคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยม นอกจากนี�ครูผูส้อนยงัจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการที2หลากหลาย เช่น ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ในทอ้งถิ2น พาไปทศันศึกษานอกสถานที2 รวมถึงเชิญวิทยากรผูรู้้ในทอ้งถิ2นมาให้ความรู้ในเรื2องของ
วฒันธรรมต่างๆ และสอดแทรกในเรื2องของจริยธรรมให้กบัผูเ้รียนไดมี้ความตระหนกัและภูมิใจใน
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย ศาสนาประจาํชาติและค่านิยมที2ดีงาม รวมถึงประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียนดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเผียน วงศท์องดี และพินิจ พราหมณ์แกว้  (2549: 162-169) 
ได้ทาํการวิจยัเรื2 อง การพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้แนวทางการพฒันา
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบรวมชั� นประถมศึกษาปี ที2  2 และชั� น
ประถมศึกษาปีที2 3: กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นหนองนํ� าถ่าย สํานกังานเขตพื�นที2การศึกษาเพชรบุรี   
เขต 2 ผลการวจิยั พบวา่ การดาํเนินการจดัการเรียนรู้ส่วนที2เป็นปัญหา คือ ในแผนการจดัการเรียนรู้
ที2มีการเชิญบุคลากรในทอ้งถิ2นและการนาํนักเรียนออกไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกไม่ได้
ดาํเนินการ เพราะขาดผูป้ระสานงาน หน่วยการเรียนรู้ที2เป็นสาระเกี2ยวกบัวิทยาศาสตร์ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ค่อนข้างได้ผลน้อย เพราะครูไม่มีคู่มือครูและหนังสือประกอบการค้นควา้ 
สําหรับส่วนที2ดาํเนินการได้ผลในภาพรวม คือ นักเรียนชอบเรียนเพราะมีกิจกรรมหลากหลาย        
มีการแลกเปลี2ยนเรียนรู้ระหวา่งนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปี ที2 2 และชั�นประถมศึกษาปีที2 3 ครูผูส้อน        
มีความมั2นใจในการสอน ผูบ้ริหารมีเจตคติที2ดีต่อหลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้ที2ไดจ้ดัทาํขึ�น 
และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของราตรี สีงาม (2555: 91-92) ได้ทาํการศึกษาเรื2 องการเตรียม        
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั       
ศรีสะเกษ ผลการวิจยัพบวา่ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ดา้นการจดัการเรียนรู้ระดบัปฏิบติัการที2อยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ครู บุคลากรเล็งเห็นความสําคญัเขา้รับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื2อเตรียมความพร้อมใน
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การจดัการเรียนการสอนเกี2ยวกบัอาเซียน มีการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆ วางแผนและออกแบบ
การจดัการเรียนรู้เกี2ยวกบัอาเซียน ตลอดจนใช้สื2อเทคโนโลยี นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนดว้ยวธีิการที2หลากหลายและดึงดูดความสนใจนกัเรียน ตามลาํดบั 

เมื2อพิจารณาจากรายการประเมินที2มีค่าดัชนีลาํดับความสําคญัในด้านการวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษาที2เน้นอาเซียน พบว่า  มีการวิเคราะห์หลักสูตรสู่ความเป็น
อาเซียนที2สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาและมีการวิเคราะห์หลกัสูตรสู่
ความเป็นอาเซียนที2เหมาะสมกบัระดบัชั�นเรียน มีความตอ้งการจาํเป็นมากที2สุด (.20) ส่วนในเรื2อง   
มีการจดัทาํวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตรโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้ที2เน้นอาเซียน   
มีความต้องการจาํเป็นน้อยที2สุด (.17) ทั� งนี� อาจเป็นเพราะว่า การวิเคราะห์หลกัสูตรสู่ความเป็น
อาเซียนที2สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษายงัไม่มีแบบอยา่ง มีเพียงคู่มือและ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียนเท่านั� น อีกทั� งขาดการส่งเสริมจากผู ้บริหาร
สถานศึกษาในการให้ความร่วมมือ ทาํให้ครูอาจยงัไม่เห็นภาพที2จะเกิดขึ� นในการจดัการเรียน       
การสอน และครูยงัขาดประสบการณ์ในการบูรณาการหรือส่งเสริมการอบรมจากผูที้2 รู้จริงหรือ
เชี2ยวชาญ การดาํเนินงานผ่านการบอกต่อจากตวัแทนในเขตพื�นที2แต่ละเขต ทาํให้การวิเคราะห์
หลักสูตรมีการคาดเคลื2อนและมิได้สู่เป้าหมายของการพฒันาตามมาตรฐานการเรียนรู้ อีกทั� ง     
ความสอดคล้องระหว่างอตัลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที2มีส่วนทาํให้เป็นไปได้ยาก
สาํหรับการเชื2อมโยงของครูผูพ้ฒันาหลกัสูตร รวมทั�งวสิัยทศัน์ของสถานศึกษาและหลกัการหลายๆ
อยา่งที2เชื2อมโยงเขา้สู่แนวทางเดียวกนัตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถของผูว้ิเคราะห์เป็นอยา่งมาก ซึ2 ง
ผลจากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ซึ2 งโดย
ภาพรวมแล้วพอสรุปได้ว่า ครูมีความต้องการในการประชุมเพื2อทาํความเข้าใจร่วมกันในเรื2 อง
หลกัสูตรอาเซียน โดยควรมีวิทยากรมาให้การแนะนาํจดัอบรมเพื2อทาํการวิเคราะห์หลกัสูตรที2มี
ความสอดคล้องและเชื2อมโยงกบัหลกัสูตรอาเซียน เพื2อนาํไปใช้ในการพฒันาผูเ้รียนได้ตรงตาม
เป้าหมายที2วางไว ้โดยตอ้งมีการปรับปรุงหลกัสูตรอย่างต่อเนื2องให้มีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของสํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 30-36) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เป็นบุคคลสําคญัในการส่งเสริม สนบัสนุนและช่วยเหลือครู โดยเน้นให้ครูเริ2มจาก   
การวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา จดัทาํหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ที2พฒันา
ผูเ้รียนให้มีความตระหนกั ความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติที2ดี พร้อมที2จะปรับเปลี2ยน และเตรียม
ตวัรับความเปลี2ยนแปลงเกี2ยวกบัอาเซียนที2จะตอ้งเผชิญในอนาคต 
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เมื2อพิจารณาจากรายการประเมินที2มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัในดา้นการจดัทาํหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการประชาคมอาเซียน พบวา่  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดมี้การบูรณาการที2
เน้นอาเซียน ส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรมและการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้มี
การบูรณาการที2เนน้อาเซียน ที2ส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัเพื2ออนาคตที2ย ั2งยืน มีความตอ้งการจาํเป็น
มากที2สุด (.20) ส่วนในเรื2องการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้มีการบูรณาการที2เน้นการเรียนรู้เกี2ยวกบั
อาเซียน มีความตอ้งการจาํเป็นนอ้ยที2สุด (.17) ทั�งนี� อาจเป็นเพราะวา่ ครูผูอ้อกแบบหน่วยการเรียนรู้
ยงัไม่เขา้ใจในวิธีการ รูปแบบ หรือตวัอย่างในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ รวมถึงการบูรณาการ
ส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม และส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัเพื2ออนาคตที2ย ั2งยืน ซึ2 ง
คุณลกัษณะเหล่านี�อยูใ่นหลกัสูตรอาเซียน โดยส่วนใหญ่ครูผูส้อนจะเนน้การบูรณาการเกี2ยวกบัดา้น
ความรู้เท่านั� นและยงัเป็นเนื�อหาเดิมๆ ไม่มีการปรับปรุงเนื�อหาให้มีความทันสมัยและไม่ได้
สอดแทรกในดา้นกรอบเนื�อหาสาระเกี2ยวกบัอาเซียนให้กบัผูเ้รียน ซึ2 งการพฒันาครูดา้นความเขา้ใจ
และการเปลี2ยนแปลงในการบูรณาการ ยงัไม่ไดส้ะทอ้นผลถึงชั�นเรียนเนื2องดว้ยครูขาดความมั2นใจ
และความชัดเจนในการนําไปใช้ อีกทั� งขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานที2เกี2ยวข้อง และ           
การส่งเสริมขวญัและกาํลงัใจจากผูบ้ริหาร ทาํให้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการไม่ประสบความสําเร็จ 
ซึ2 งผลจากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ซึ2 ง
โดยภาพรวมแลว้พอสรุปไดว้่าครูมีความตอ้งการในการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน 
โดยอิงตามหลกัของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานและหลกัสูตรอาเซียน แต่ปรับ
เนื�อหาสาระเกี2ยวกับอาเซียนให้มีความทนัสมยั ไม่ใช่เพียงให้นักเรียนได้เรียนรู้ความรู้พื�นฐาน
เท่านั�น ซึ2 งควรทาํหน่วยการเรียนรู้ที2สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนและอิงทอ้งถิ2น สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของสํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 30-36) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เป็นบุคคลสําคญัในการส่งเสริม สนบัสนุนและช่วยเหลือครู โดยเน้นให้ครูเริ2มจาก    
การวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา จดัทาํหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ที2พฒันา
ผูเ้รียนให้มีความตระหนกั ความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติที2ดี พร้อมที2จะปรับเปลี2ยน และเตรียม
ตวัรับความเปลี2ยนแปลงเกี2ยวกบัอาเซียนที2จะตอ้งเผชิญในอนาคต 

เมื2อพิจารณาจากรายการประเมินที2มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัในดา้นการจดัทาํแผนผงั
ความคิดหน่วยการเรียนรู้อาเซียน พบว่า  มีการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที2สอดคลอ้ง
กบัสาระการเรียนรู้อาเซียนและมีการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที2เชื2อมโยงหลายมิติ
เกี2ยวกบัอาเซียน มีความตอ้งการจาํเป็นมากที2สุด (.22) ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่า ในการจดัการเรียน   
การสอนปกติของครูผูส้อนในสถานศึกษา แผนการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนสังคมศึกษาเน้น    
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การใชแ้ผนจากสํานกัพิมพห์รือแผนสําเร็จรูปทาํให้ผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้อาเซียนไม่ปรากฏ
การนาํไปใช้สู่ชั�นเรียน ซึ2 งผงัความคิดมีความสําคญัมากต่อการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ2 งควร
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้อาเซียนและสามารถเชื2อมโยงมิติต่างๆ เกี2ยวกบัอาเซียนได ้จะทาํให้
สะทอ้นถึงรายละเอียดของกรอบเนื�อหาสาระที2จะนาํไปจดัการเรียนการสอนกบัผูเ้รียนเชิงภาพกวา้ง
และลึก สิ2งเหล่านี� จะช่วยทาํให้ผงัความคิดเกิดประโยชน์เชิงมโนภาพของครูผูส้อนและแสดงถึง
ความรู้ความสามารถของครูผูส้อนในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ2 งโดยทั2วไปจะตอ้งใช้เวลา
อย่างยิ2งในการออกแบบแต่สภาพจริงที2พบคือครูมิได้ดําเนินการทาํผงัความคิดในแผนหน่วย       
การเรียนรู้อาเซียนเนื2องดว้ยภาระงานที2มีมาก ขาดการหาความรู้เพิ2มเติมในเรื2องเกี2ยวกบัอาเซียนและ
ยงัขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนผงัความคิดเกี2ยวกับอาเซียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื2อช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนไดง่้ายขึ�นอีกดว้ย ซึ2 ง
ผลจากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ซึ2 งโดย
ภาพรวมแลว้พอสรุปไดว้า่ ครูมีความตอ้งการในการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที2เนน้ใน
เรื2องของอาชีพเพื2อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองในการกา้วสู่อาเซียน โดยเสริมหน่วยการเรียนรู้และ
เนื�อหาสาระที2สอดคล้องและเกี2ยวข้องกบัอาเซียน รวมถึงจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีที2หลากหลาย 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กรมวิชาการ (2548: 40) ไดก้ล่าววา่ แผนผงัความคิดจะใชภ้าษาทั�งที2เป็น
สัญลกัษณ์และคาํพูดมาสร้างแผนภาพ ทาํให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้โดยยึดผูเ้รียน
เป็นสําคญั การจดัทาํแผนภาพโครงเรื2อง ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและ
การใช้ความคิดรวบยอดความรู้ ข้อเท็จจริงมาจดัทาํแผนภาพ เป็นการเสริมแรงการเรียนทาํให ้     
การเรียนมีความหมายมากขึ�น 

เมื2อพิจารณาจากรายการประเมินที2มีค่าดัชนีลาํดับความสําคญัในด้านการออกแบบ     
การจัดการเรียนรู้แบบยอ้นกลับเกี2ยวกับอาเซียน พบว่า  การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ยอ้นกลบัเกี2ยวกบัอาเซียน กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัชี� วดั/ผลการเรียนรู้ มีความ
ตอ้งการจาํเป็นมากที2สุด (.23) ส่วนในเรื2องการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเกี2ยวกบั
อาเซียน ตวัชี� วดั/ผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องกบัภาระงาน/ผลงานและการออกแบบการจดั      
การเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเกี2ยวกบัอาเซียน ภาระงาน/ผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 
มีความตอ้งการจาํเป็นนอ้ยที2สุด (.22) ทั�งนี�อาจเป็นเพราะวา่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูที2
ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัเนน้แผนการสอนสําเร็จรูป ทาํให้ครูสะดวกต่อการนาํไปใชอี้กทั�งความชดัเจนและ
ความเขา้ใจในการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัยงัไม่มีความเขา้ใจในการปฏิบติั 
และเกิดความรู้ความสามารถในการไปปฏิบติัในชั�นเรียน และแนวทางการออกแบบการเรียนรู้แบบ
ย้อนกลับมีหลายแนวทางจากหน่วยงานต่างๆ ที2ได้พ ัฒนาขึ� น ทําให้ครูเกิดความสับสนใน            
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การนาํไปใช้ในการออกแบบการจดัการเรียนการสอน รวมทั�งรายละเอียดต่างๆที2ประกอบอยู่ใน
แผนครูยงัมีพฤติกรรมยดึผลการเรียนรู้แบบเดิมรวมทั�งการออกแบบภาระงานและชิ�นงาน ครูยงัมิได้
กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละสอดคลอ้งเกี2ยวกบัอาเซียน อีกทั�งครูยงัปฏิบติัจากแบบเรียน
หรือเอกสารจากหน่วยงานตน้สังกดัมาประกอบการจดัการเรียนการสอน รวมทั�งการออกแบบให้
สอดคล้องกับการว ัดและประเมินผล ยงัไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี� วดั ซึ2 งผลจาก             
การประเมินความตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ซึ2 งโดยภาพรวม
แลว้พอสรุปไดว้่า ครูมีความตอ้งการในเรื2องของเวลาในการจดัการเรียนรู้และเอกสารการสอนซึ2 ง
ตอ้งใชใ้นการออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั ซึ2 งยงัเป็นปัญหาในการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน 
ถึงแมจ้ะมีการทาํตามแผนที2ไดอ้อกแบบไว ้แต่ก็ไม่ไดน้าํมาจดัการเรียนรู้ ดงันั�นควรมีการส่งเสริม
เรื2องการออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัในโรงเรียนและดาํเนินการปฏิบติัอยา่งจริงจงั สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของเฉลิม  ฟักอ่อน (2550: 3-4) กล่าวว่า การออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเป็น
กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ที2กาํหนดหลกัฐานการแสดงออกของผูเ้รียนและกิจกรรม
การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือตามผลการเรียนรู้ที2คาดหวงัก่อน
แลว้จึงออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื2อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถและแสดงความรู้
ความสามารถตามหลกัฐานการแสดงออกของผูเ้รียนหรือกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนที2กาํหนดไว ้ 

เมื2อพิจารณาจากรายการประเมินที2มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัในดา้นการจดัการเรียนรู้
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้อาเซียนเป็นหัวข้อหลัก พบว่า มีการจัดการเรียนรู้โดย     
บูรณาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ร่วมกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2
เกี2ยวกับอาเซียน มีความต้องการจาํเป็นมากที2สุด (.19) ส่วนในเรื2 อง มีการจดัการเรียนรู้โดย      
บูรณาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที2เกี2ยวกบัอาเซียน มีความตอ้งการจาํเป็นน้อยที2สุด (.15) 
ทั�งนี� อาจเป็นเพราะวา่ ครูสอนแยกรายวิชา ต่างคนต่างสอน ไม่มีการบูรณาการ เนื2องดว้ยภาระงาน
ของสถานศึกษาและจํานวนชั2วโมงสอนของครู มีผลต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน       
การบูรณาการ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ยงัไม่เกิดผลเชิงรูปธรรม การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่
อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเป็นจาํนวนมาก ผูที้2ออกแบบ
การจดัการเรียนการสอนในสาระสังคมศึกษาไดมี้การนาํสาระอาเซียนบูรณาการ เฉพาะรายวิชาที2ได้
ทาํการสอน ดงันั�นการบูรณาการกลุ่มสาระโดยใชอ้าเซียนเป็นหวัขอ้หลกัยงัไม่เกิดผลเชิงรูปธรรม
จากการศึกษาเชิงพื�นที2 และยงัพบอีกว่าการจดัการเรียนรู้ของครูจะเน้นหัวขอ้ตามแบบเรียนของ
สํานักพิมพ์หรือบางรายวิชาจากของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั�น ซึ2 งผลจากการประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ซึ2 งโดยภาพรวมแลว้พอสรุปไดว้า่ 
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ครูมีความตอ้งการในการดาํเนินการปฏิบติัในหลายรูปแบบ นั2นคือ มีเพียงหลกัการแต่ยงัไม่ไดเ้ริ2ม
ปฏิบติั เริ2 มปฏิบติัแล้วแต่ยงัไม่เรียบร้อย และปฏิบติัมาอย่างต่อเนื2อง ดงันั�น ครูจึงควรมีการนํา
หลกัการมาสู่การปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใชอ้าเซียนเป็นหวัขอ้
หลกั และดาํเนินการอยา่งต่อเนื2อง เป็นลาํดบัขั�นตอนที2ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554:  29-30) ได้กล่าวถึงการจดั         
การเรียนรู้เรื2องอาเซียน โดยบูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใชห้วัขอ้ (Theme) อาเซียนเป็น
หลกั  การดาํเนินการในลกัษณะนี� ใชก้ระบวนการหรือขั�นตอนเดียวกบัการบูรณาการในกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา    
การกาํหนดโครงสร้างรายวิชา การบูรณาการอาเซียนในสาระการเรียนรู้ และการจดัทาํหน่วย      
การเรียนรู้ 

เมื2อพิจารณาจากรายการประเมินที2มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัในดา้นการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนที2เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั พบวา่  มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้เกี2ยวกบัอาเซียนที2เนน้
ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดและการแกปั้ญหา มีความตอ้งการจาํเป็นมากที2สุด (.19) ส่วนในเรื2อง 
ครูผูส้อนส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมเกี2ยวกบัสาระอาเซียนและการจดัการเรียนรู้เกี2ยวกบัอาเซียนมีความยืดหยุ่นและ
ปรับเปลี2ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม มีความตอ้งการจาํเป็นน้อยที2สุด (.16) ทั�งนี� อาจเป็น
เพ รา ะ ว่า ก ระ บ วนก า รคิดแล ะ ก ารแก้ปั ญหา ที2 เ กิ ด ขึ� นส อดคล้อง กับแนวนโยบ า ย ข อง
กระทรวงศึกษาธิการและการพฒันาผูเ้รียนเขา้สู่อาเซียนและศตวรรษที2 21 ทาํให้เกิดความตอ้งการ
ในระดบัมากที2สุด จากการศึกษาเชิงพื�นที2ไดพ้บว่า ครูยงัมีการจดัการเรียนการสอนแบบบรรยาย 
อภิปราย สาธิตหรือยกตวัอย่าง เพื2อให้เนื�อหาเป็นไปตามเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวชิา ทั�งนี� มีการนาํไปใชแ้ต่เป็นส่วนใหญ่จะจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ2 งขาดความหลากหลาย
ในการจดัการเรียนรู้ ทาํให้ผูเ้รียนได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้น้อย ขาดทกัษะในการเรียนรู้ที2
หลากหลาย ส่งผลให้ผูเ้รียนขาดทกัษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาที2ดี เพราะนักเรียนไม่
สามารถนาํไปปรับใช้ในชีวิตประจาํวนัได ้อีกทั�งโครงงานที2เกิดขึ�นในการจดัการเรียนรู้โดยส่วน
ใหญ่ยงัไม่ไดเ้นน้เรื2องอาเซียนมากนกั ซึ2 งโดยส่วนใหญ่แลว้ครูผูส้อนจะจดักิจกรรมการเรียนรู้ที2ให้
ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบติั และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาและระดบัชั�นของ
ผูเ้รียนแต่ก็ยงัไม่ไดส่้งเสริมในดา้นกระบวนการคิดและการแกปั้ญหามากนกั ซึ2 งผลจากการประเมิน
ความตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ซึ2 งโดยภาพรวมแลว้พอสรุป
ไดว้า่ ครูมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที2เนน้ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติั คน้ควา้หาความรู้
เกี2ยวกบัอาเซียน และทาํงานร่วมกนัได ้ดงันั�น ครูควรจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนโดยส่งเสริม
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ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูชี้� แนะ รวมถึงสามารถสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ โดย
เน้นทกัษะกระบวนการ และวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้เกิดการแลกเปลี2ยนเรียนรู้       
มีความกล้าแสดงออก และได้ความรู้เกี2ยวกับอาเซียน สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2553: 8-9) กล่าวถึง การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้
ว่าการจดัการเรียนรู้ที2เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัควรใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย
เพื2อให้ผูเ้รียนพฒันาเต็มตามศกัยภาพ จดักิจกรรมการเรียนรู้ที2ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะอัน        
พึงประสงคแ์ละสมรรถนะของผูเ้รียน ใชห้ลกัจิตวิทยาในการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข และพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

เมื2อพิจารณาจากรายการประเมินที2มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัในดา้นการจดัการเรียนรู้ที2
ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที2ดีสู่ประชาคมอาเซียน พบวา่ การจดัการเรียนรู้
มีการวิเคราะห์แนวทางการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที2ดีของประเทศในกลุ่มอาเซียน    
มีความตอ้งการจาํเป็นมากที2สุด (.16) ส่วนในเรื2อง มีการจดัการเรียนรู้ที2ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที2ดี ที2 เป็นเอกลักษณ์ของไทย มีความต้องการจาํเป็นน้อยที2สุด (.14) ทั� งนี� อาจเป็น
เพราะวา่ การจดัการศึกษาแบบองคร์วมจะเนน้เรื2องคุณธรรม จริยธรรมเพื2อให้เกิดความสงบสุขใน
การเป็นพลเมืองอาเซียน ซึ2 งแนวทางการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที2ดีของประเทศใน
กลุ่มอาเซียนยงัไม่มีเอกสารที2เป็นรูปธรรมหรือแนวทางที2ชดัเจน ซึ2 งครูผูส้อนส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมต่างๆของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ2 งก็เป็นเพียงขอ้มูล
พื�นฐานที2นักเรียนควรรู้เท่านั�น ยงัไม่มีการวิเคราะห์ถึงแนวทางที2แทจ้ริงในการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม ซึ2 งจะทาํให้นกัเรียนเห็นภาพชดัเจน และสามารถนาํไปปรับใชใ้นการดาํเนิน
ชีวิตจริงได้ อีกทั�งครูผูส้อนมกัจะขาดความชดัเจนในเรื2องที2สอนหรือสอดแทรกเขา้ไป ทาํให้ใน   
การจัดการเรียนรู้ที2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไม่ประสบความสําเร็จเท่าที2ควร 
นอกจากนี� ในการจดัการเรียนรู้ส่วนใหญ่แล้วครูผูส้อนมกัสอดแทรกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที2ดี ที2เป็นเอกลกัษณ์ของไทยอยู่เสมอๆ เพราะเป็นเรื2องใกล้ตวั เช่น พานกัเรียนไปวดั    
ไปทศันศึกษาตามสถานที2สาํคญัทางศาสนาต่างๆ เพื2อให้นกัเรียนไดซึ้มซบัและเขา้ใจถึงวิถีชีวิตของ
ชาวไทยพุทธ และดาํเนินชีวติตามหลกัศาสนา ซึ2 งสิ2งเหล่านี�  ครูไดส้อดแทรกและจดัการเรียนรู้อยา่ง
สมํ2าเสมออยูแ่ลว้ ซึ2 งต่างจากเรื2องของอาเซียนที2อาจจะเป็นเรื2องที2ไม่ไดใ้ห้ความสําคญัมากนกั หรือ
ดว้ยภาระงานที2ไดรั้บ ทาํใหข้าดการหาความรู้เพิ2มเติมเพื2อนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้กบั
ผูเ้รียนซึ2งผลจากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
ซึ2 งโดยภาพรวมแล้วพอสรุปได้ว่า ครูมีความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนที2สอดแทรกใน
เรื2องของคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที2ดีดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้ที2หลากหลาย โดยสอดแทรกใน
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รายวิชาต่างๆ  ดังนั�น ครูจึงควรจดัการเรียนการสอนโดยส่งเสริมและพฒันาให้ผูเ้รียนในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงค่านิยมในการอยู่ร่วมกนัในการก้าวเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษาของอาเซียน ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานความสัมพนัธ์ต่างประเทศ (2554: 16-18) ว่า การเสริมสร้างความตระหนกัเกี2ยวกบั
อาเซียน อาเซียนกาํหนดเป้าหมายในการเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียนดว้ยการเสริมสร้างความ
ตระหนักและค่านิยมร่วมในการเป็นประชาชนอาเซียนในสังคมทุกระดบั โดยใช้การศึกษาเป็น
กลไกในการดาํเนินการ 

เมื2อพิจารณาจากรายการประเมินที2มีค่าดชันีลาํดบัความสําคญัในดา้นการใชแ้ละพฒันา
สื2อนวตักรรมเทคโนโลยเีพื2อการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน พบวา่  มีการพฒันาสื2อนวตักรรม
เทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ที2 เกี2ยวกับอาเซียนและเลือกใช้สื2 อและนวตักรรมเทคโนโลยีที2
เหมาะสมเพื2อการจดัการเรียนรู้สู่อาเซียนและสถานศึกษามีการส่งเสริมและพฒันาสื2อนวตักรรม
เทคโนโลยีเพื2อการจดัการเรียนรู้เกี2ยวกบัอาเซียน มีความตอ้งการจาํเป็นมากที2สุดเท่ากนั (.19) ทั�งนี�
อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษายงัขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณที2เพียงพอในการจดัหาสื2อหรือ
เทคโนโลยีที2ทนัสมยัในการนาํมาใชจ้ดัการเรียนการสอน ซึ2 งพบว่าในบางโรงเรียนมีศูนยอ์าเซียน
ศึกษา แต่ขาดการปรับปรุงดูแลหรือส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจงั ใช้เป็นเพียงห้องเพื2อใช้ใน       
การสืบคน้หรือทาํโครงงานเท่านั�น ไม่ไดเ้ป็นศูนยก์ลางในการจดัการเรียนรู้อาเซียนเท่าที2ควร อีกทั�ง
สื2อที2มีส่วนใหญ่ก็เป็นสื2อสําเร็จรูปและสื2อที2นักเรียนพฒันาขึ� นมาจากการทาํโครงงานเกี2ยวกับ
อาเซียน แต่ก็ยงัเป็นสื2อที2ใชเ้ป็นขอ้มูลทั2วไปของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนเท่านั�น นอกจากนี� ใน
การจดัการเรียนการสอน ครูผูส้อนส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ เช่น ใช้โปรแกรมพาวเวอร์
พอยทใ์นการจดัการเรียนการสอน ใชสื้2อสาํเร็จรูปและอุปกรณ์ต่างๆ ที2จดัทาํขึ�นเพียงเท่านั�น ไม่ไดมี้
การจดัการเรียนรู้ที2มีความหลากหลายใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในหลายมิติมากขึ�น รวมถึงสถานศึกษาและ
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่ไดมี้นโยบายที2ชดัเจนในการส่งเสริมหรือสนบัสนุนในดา้นสื2อและเทคโนโลยี
ที2จริงจงั ทาํให้ครูผูส้อนขาดแรงจูงใจในการพฒันาหรือนาํมาใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้
นกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�น จึงทาํให้ในดา้นการพฒันาและการเลือกใช้สื2อนวตักรรม
เทคโนโลยี รวมถึงการส่งเสริมในการจดัการเรียนรู้มีความต้องการจาํเป็นมากที2สุด ซึ2 งผลจาก      
การประเมินความตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ซึ2 งโดยภาพรวม
แลว้พอสรุปไดว้า่ ครูมีความตอ้งการในการพฒันาสื2อและใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน
เกี2ยวกบัอาเซียนที2หลากหลาย ซึ2 งสื2อโดยส่วนใหญ่ก็เป็นสื2อสําเร็จรูป และสื2อที2ผูเ้รียนไดท้าํขึ�นมา 
เพื2อจดัการเรียนรู้ที2กา้วทนักบักระแสโลกที2เปลี2ยนไปสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี ดงันั�นครูควรจดัการเรียน
การสอนโดยใช้สื2 อประกอบ รวมถึงพฒันาสื2อที2มีความหลากหลาย เน้นความสอดคล้องและ
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เชื2อมโยงเกี2ยวกบัอาเซียน ให้นักเรียนได้รู้จกัใช้เทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้ โดยครูเป็น       
ผูชี้� แนะเพิ2มเติม สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2554: 2) ไดด้าํเนินงานโครงการเกี2ยวกบั
การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ผลการดาํเนินงานที2ผา่นมาโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมหลากหลาย 
เช่น การเรียนรู้ผ่านสื2 อ อุปกรณ์ รูปภาพ วีดีทัศน์ นิทรรศการ การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึง           
การติดต่อสื2อสารกบัโรงเรียนในประเทศสมาชิก ประชาคมอาเซียนทางสื2ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื2อ 
ICT (Information Communication Technology) ซึ2 งกิจกรรมที2กล่าวมาเป็นการออกแบบและ         
จดัประสบการณ์ให้โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสให้นกัเรียนในโรงเรียนที2เป็นศูนยอ์าเซียนและโรงเรียน
เครือข่ายได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ2 งเป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที2ผูเ้ รียนได้
ประสบการณ์ตรง 

เมื2อพิจารณาจากรายการประเมินที2มีค่าดัชนีลําดับความสําคัญในด้านการวดัและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน พบว่า  มีการวดัและประเมินผลเจตคติจาก         
การเรียนรู้เกี2ยวกับอาเซียน มีความต้องการจาํเป็นมากที2สุด (.19) ส่วนในเรื2 อง มีการวดัและ
ประเมินผลความรู้ความเขา้ใจเกี2ยวกบัอาเซียน มีความตอ้งการจาํเป็นน้อยที2สุด (.17) ทั�งนี� อาจเป็น
เพราะวา่ การวดัและประเมินผลเจตคติในสังคมพหุวฒันธรรมอาเซียนนั�น ทาํการวดัและประเมินผล
ไดค้่อนขา้งยาก และเครื2องมือนี� ใชใ้นการวดัและประเมินผลก็เป็นการวดัและประเมินผลโดยทั2วไป 
ซึ2 งจะบ่งบอกถึงความรู้สึกนึกคิดและความดีงามที2เกิดขึ�น โดยครูยงัไม่มีการวิเคราะห์แนวทางใน
การประเมินด้านเจตคติที2สอดคลอ้งกบัวยัและระดบัชั�นของผูเ้รียน รวมถึงบริบทและจุดเน้นของ
สถานศึกษา และโดยส่วนใหญ่ก็ใช้เครื2องมือในการวดัและประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการที2
อาจจะไม่เหมาะสมในการนาํมาวดัและประเมินผลผูเ้รียนในแต่ละสถานศึกษา ซึ2 งมีความแตกต่าง
กนัทั�งในเรื2องของขนาดโรงเรียน จาํนวนนกัเรียน จาํนวนครูผูส้อน นอกจากนี� ครูส่วนใหญ่จะใช้
วธีิการวดัและประเมินผลดา้นความรู้ความเขา้ใจเพียงเท่านั�น เพราะเป็นการวดัที2ง่ายและไดผ้ลลพัธ์
ที2ชดัเจน ไม่วา่จะจากการทาํแบบทดสอบ หรือทาํรายงานส่งรวมถึงการทาํโครงงานต่างๆ สิ2งเหล่านี�
ครูผูส้อนไดท้าํการวดัและประเมินผลอยู่แลว้ ต่างจากการวดัดา้นเจตคติจากการเรียนรู้อาเซียนที2มี
ความยุง่ยากในการวดัทั�งแบบวดัและประเมินผล หรือการมานั2งวิเคราะห์ให้คะแนนนกัเรียนหลายๆ 
อย่าง ทาํให้มีความตอ้งการจาํเป็นมากที2สุดในด้านการวดัและประเมินผลดา้นเจตคติ  ซึ2 งผลจาก    
การประเมินความตอ้งการจาํเป็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที2ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ซึ2 งโดยภาพรวม
แลว้พอสรุปไดว้่า ครูมีความตอ้งการในการวดัและประเมินผลในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นดา้น
ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และการประเมินตามสภาพจริง ซึ2 งก็ทาํให้ผลสัมฤทธิv ของนกัเรียนดีขึ�น และ
นักเรียนได้เรียนรู้ในการทาํงานร่วมกนั ดงันั�น ครูควรมีวิธีการวดัและประเมินผลที2ชัดเจนและ
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หลากหลาย โดยเน้นตามสภาพจริงเพื2อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และรู้จกัการคิด    
การแก้ไขปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ(2554: 47) กล่าวไวว้่า การวดัและประเมินผลการจดั    
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นการตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนมีความกา้วหน้าในการเรียนรู้ มีความรู้   
มีทกัษะ มีความสามารถ และเจตคติ ตามคุณลกัษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน และตวัชี� วดั        
ที2กาํหนดไวม้ากน้อยเพียงใด การจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม ซึ2 งเป็นสาระหลกัของรายวิชาอาเซียนมุ่งจดัการเรียนรู้ที2เนน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากสภาพ
จริง รวมถึงการจดัการเรียนรู้ที2เน้นกระบวนการ ทาํให้การวดัและประเมินผล ตอ้งเน้นการวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณิชิรา ชาติกุล (2552: 100-104) ไดท้าํการศึกษา
เรื2องการประเมินความตอ้งการจาํเป็นเพื2อการพฒันาสมรรถนะดา้นการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยสรุปว่า ครูสังคมศึกษามี         
ความตอ้งการจาํเป็นเพื2อการพฒันาดงันี�  1) สมรรถนะดา้นความรู้ความเขา้ใจเกี2ยวกบัการประเมินผล
การเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษามีเรื2องที2ตอ้งพฒันาคือ การประเมินหาความสามารถ
ที2แทจ้ริงของนกัเรียนได ้การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) และการประเมินแบบ    
อิงกลุ่ม 2) สมรรถนะดา้นทกัษะและการปฏิบติัเกี2ยวกบัการประเมินผลการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษา มีเรื2องที2ตอ้งพฒันาคือ การตรวจสอบหาค่าความเที2ยงและความตรงของเครื2องมือ
ประเภทต่างๆ การกาํหนดประเด็นและเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการสัมภาษณ์นกัเรียน การจดบนัทึก
ในการสัมภาษณ์นักเรียนและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ผูป้กครอง 
 2. ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา พบวา่ ในดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที2เนน้อาเซียนนั�น กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนที2เนน้อาเซียนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที2เนน้อาเซียนมีความตอ้งการจาํเป็นสูงที2สุด 
ทั� งนี� อาจเป็นเพราะว่า การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที2 เน้นอาเซียนนั� นยงัมีปัญหาในเรื2 องของการส่งเสริมสนับสนุนจาก
หน่วยงานที2เกี2ยวขอ้งในเรื2องของงบประมาณในการดาํเนินการดา้นกิจกรรมสาธารณประโยชน์และ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ ที2ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะกระบวนการและเจตคติที2ดี
เกี2ยวกบัอาเซียน อีกทั�งครูยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเรื2องของการจดัเนื�อหาสาระที2เกี2ยวขอ้งกบั
อาเซียนรวมถึงความรู้ในดา้นภาษาและวฒันธรรมต่างๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียนและการพฒันา
ความร่วมมือสร้างเครือข่ายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี� ในเรื2องของนโยบายจาก
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ผูบ้ริหารยงัขาดความชดัเจนในการนาํไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อผูเ้รียนทาํให้การพฒันา
ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีความตอ้งการจาํเป็นมากในดา้นการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาเพื2อพฒันาผูเ้รียนให้มีความพร้อมทั�งในดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการและ
เจตคติที2ดีสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน  ส่วนในดา้นการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนนั�น พบวา่
การจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้เรื2องอาเซียน และการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ
ยอ้นกลับ เรื2 องอาเซียน มีความต้องการจาํเป็นมากที2สุด ทั� งนี� อาจเป็นเพราะว่า ที2ผ่านมาใน           
การพฒันาการจดัการเรียนรู้ในชั�นเรียนครูผูส้อนหรือหน่วยงานตน้สังกดัยงัไม่ไดมุ้่งเนน้หรือมุ่งหวงั
ในเรื2องของการเขียนแผนผงัความคิด ซึ2 งแต่ละโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ที2ศึกษาเชิงพื�นที2 ครูจะใช้
แผนการสอนสําเร็จรูป บางครั� งทําให้ลืมการทาํผงัมโนทัศน์ ผงัความคิดในการจัดทาํหน่วย          
การเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอน ซึ2 งครูผูส้อนเองก็จะส่วนโดยการจดจาํและนาํไปบอกต่อ    
ยงัไม่ไดส้อนจากความเขา้ใจ และครูเองก็ไม่ไดจ้บวุฒิการศึกษาโดยตรง ทาํให้การจดัทาํแผนผงั
ความคิดหน่วยการเรียนรู้นั�นยงัไม่เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ� น อีกทั� งส่วนหนึ2 งมาจากการที2ครูมี         
การโยกยา้ยตาํแหน่งหรือหน้าที2รับผิดชอบในสถานศึกษา ทาํให้การจดัทาํแผนผงัความคิดนั�นไม่
ต่อเนื2อง คนที2มารับผิดชอบต่อก็ไม่เขา้ใจและไม่สามารถทาํไปใช้ในการจดัทาํและจดัการเรียน     
การสอนให้มีประสิทธิภาพได้ นอกจากนี� ผูบ้ริหารหรือผูรั้บผิดชอบยงัไม่ได้ให้ความสนใจหรือ
สร้างความตระหนกัในเรื2องของการทาํแผนผงัความคิด ทาํให้บุคลากรขาดแรงจูงใจขาดขวญัและ
กําลังใจในการทํางานเพื2อพัฒนาผู ้เรียนให้มีผลสัมฤทธิv ที2 ดีขึ� น ส่วนในการออกแบบการจัด           
การ เ รียน รู้แบบ ย้อนก ลับ  เ รื2 องอา เ ซีย นนั� น  ใ นส่ วนนี� ส ถา นศึ กษ าก็ ได้ เน้นย ํ� าแค่ เพีย ง
กระบวนการพฒันาครู แต่ยงัไม่เคยเน้นย ํ�าเรื2 องของการออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัอย่าง
จริงจงั เพราะว่าหลายฝ่ายมองเห็นว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที2ใช้การออกแบบการเรียนรู้แบบ
ยอ้นกลบันั�น ยงัไม่มีการศึกษาอย่างถ่องแท ้หรือวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความสําคญัในการจดั     
การเรียนการสอนโดยใชก้ารออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัและการเรียนรู้แบบเดิมๆ อีกทั�งส่วน
ใหญ่ครูผูส้อนมกัใชก้ารสอนแบบเดิมๆ หรือหากสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัก็
จะสอนไม่ตรงกบัแผนที2ไดจ้ดัเตรียมไว ้เนื2องดว้ยเวลาในการสอน ภาระงานของครู ทาํให้ครูยงัใช้
วิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดิมๆ เช่น การสอนแบบบรรยาย รวมถึงขาดผูมี้ความรู้ความเชี2ยวชาญ
เฉพาะดา้น มาทาํอบรมหรือชี�แนะในการจดัการเรียนการสอนอย่างจริงจงั อีกทั�งขาดหลกัการและ
แนวทางที2ดี ขาดการนิเทศติดตามที2ดีที2จะทาํให้ครูสามารถพฒันาตนเองให้มีความรู้ความเขา้ใจทั�ง
ในเรื2องของการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้และในกระบวนการออกแบบการเรียนรู้แบบ
ยอ้นกลบัด้วย ซึ2 งเมื2อเรื2 องของอาเซียนได้เขา้สู่สถานศึกษา จึงมองว่าเป็นเรื2 องที2มีความตอ้งการ
จาํเป็นอย่างยิ2ง เพราะว่ารายละเอียดในการทาํแผนผงัความคิดและการออกแบบการเรียนรู้แบบ
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ยอ้นกลบัจะมีผลต่อการพฒันาผูเ้รียนที2สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนเพื2อการสร้างมาตรฐาน     
การเรียนรู้สู่การเป็นมาตรฐานสากล  ทาํให้เกิดความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาด้านการจดัทาํ
แผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้เรื2องอาเซียน และดา้นการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั 
เรื2องอาเซียนเป็นอยา่งมาก เพื2อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข และเป็นแนวทางในการพฒันาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสู่ประชาคมอาเซียนอย่างแทจ้ริง ดงันั�น จากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล พบว่า 
แนวทางในดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที2เนน้อาเซียน คือ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที2เน้น
อาเซียนให้มีความหลากหลาย รวมถึงส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมอาเซียนทั�งในระดบัชาติ
และนานาชาติ  อีกทั�งพฒันาเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื2อการเรียนรู้
ประชาคมอาเซียน นอกจากนี�ควรจดักิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อาเซียนภายในประเทศและในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  และจดักิจกรรมเสริมในดา้นการศึกษาเรียนรู้ภาษาอาเซียนและภาษาต่างประเทศ 
โดยให้นกัเรียนไดมี้โอกาสพบปะและสื2อสารกบัชาวต่างชาติในอาเซียนมากขึ�น รวมถึงจดัวิทยากร
ที2มีความรู้ความเชี2ยวชาญในเรื2 องภาษาต่างประเทศและภาษาอาเซียนมาให้ความรู้กับครูและ
นักเรียนอย่างสมํ2าเสมอ และเชื2อมโยงกับเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื2นๆ เพื2อ
แลกเปลี2ยนเรียนรู้วฒันธรรมซึ2 งกนัและกนั อีกทั�งส่งเสริมและวางนโยบายการใชภ้าษาต่างประเทศ
ของนักเรียนและบุคลากรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ส่วนแนวทางในด้านการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนนั�น คือ พฒันาแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที2เน้นในเรื2องของการบูรณาการ
อาเซียนกบัสาระวิชาสังคมศึกษา รวมถึงพฒันาหน่วยการเรียนรู้เพิ2มเติมและเนื�อหาสาระเกี2ยวกบั
อาเซียนในเรื2องของการเมืองและความมั2นคง เศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม นอกจากนี� ควรจดั
อบรมเชิงปฏิบติัการในเรื2องการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัโดยผูเ้ชี2ยวชาญในเรื2อง
เกี2ยวกบัอาเซียน และพฒันาคู่มือการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเรื2องอาเซียนสําหรับ
ครู สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 13-29) ว่า ในการจดัการเรียนรู้เพื2อให้เกิด
ความสําเร็จที2ตวันกัเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื2อความสําเร็จที2ย ั2งยืนทั�งตวันกัเรียนเองและ
สถานศึกษา จาํเป็นจะตอ้งดาํเนินงานตามหลกัการพฒันาโรงเรียนทั�งระบบ โดยบูรณาการใน        
ทุกดา้น ทั�งดา้นการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงาน
บริหารงานทั2วไป โดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทาํ และสอดคล้องกบัแนวคิดของสํานัก
วชิาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
(2554: 13-29) ซึ2 งกล่าวไวว้่า การดาํเนินการเพื2อพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน           
จะประสบความสําเร็จ และบรรลุผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมนอกจากจะใช้การบริหารจดัการ และ    
การจดัการเรียนรู้ที2มีประสิทธิภาพแลว้ การนิเทศ ติดตามประเมินผล เป็นยทุธศาสตร์สําคญัที2จะช่วย
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ให้การดําเนินงานเป็นรูปธรรมยิ2งขึ� น ทั� งนี� ผู ้เกี2ยวข้องของทุกภาคส่วน ต้องรวมพลังกันให ้           
การส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้มีการดาํเนินการอย่างจริงจงัและ
ต่อเนื2อง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉลียว  เถื2อนเภา (2554: 107-110) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื2อง     
การดาํเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมของโรงเรียนเครือข่ายศูนยอ์าเซียน สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบวา่ โดยภาพรวม การดาํเนินงานเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนยอ์าเซียนศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที2การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อยูใ่นระดบัมาก เมื2อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น
เช่นกนั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี2ยมากไปน้อย คือ ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นปัจจยัสนบัสนุน ตามลาํดบั อีกทั�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเมือง
ปาย  รู้สรรพกิจ (2555: 66-68) ได้ศึกษาวิจยัเรื2องความพร้อมและแนวทางการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนราชวินิตบางแกว้ สังกดัสํานกังานเขตพื�นที2การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 6 ซึ2 งมีวตัถุประสงค์เพื2อศึกษาและเปรียบเทียบความพร้อมและแนวทางการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนราชวินิตบางแกว้ สังกดัสํานกังานเขตพื�นที2การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 6 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที2ทางการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ความพร้อมการจดัการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนราชวินิตบางแกว้ สังกดัสํานกังานเขตพื�นที2การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 6 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเมื2อพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 
ได้แก่ เจตคติของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความพร้อมของสถานศึกษาและ
สิ2งแวดลอ้มในสถานศึกษาตามลาํดบั  อีกทั�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของราตรี สีงาม (2555: 91-92) 
ไดท้าํการศึกษาเรื2องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ในส่วน
ของความเห็นและระดบัการดาํเนินงานโดยภาพรวม ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี� โดยให้ความสําคญั
ในการแนวทางขอ้ที2 3 คือจดัครูและบุคลากรในโรงเรียน เขา้รับการอบรม ประชุมสัมมนา ตลอดจน
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที2ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา 
รองลงมาคือ ควรจดัให้มีโรงเรียนตน้แบบเป็นโรงเรียนแกนนาํเพื2อจดัการความรู้เรื2องอาเซียนและ
เผยแพร่ใหก้บัโรงเรียนในเครือข่าย ไดเ้รียนรู้เป็นแนวทางต่อไป รวมทั�งจดัทาํหลกัสูตรเนน้อาเซียน
ในกลุ่มสาระต่างๆ หรือบูรณาการในบางรายวิชาเช่น สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ภาษาต่างประเทศ ประการสุดทา้ยควรจดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นสื2อกลางหรือ
สอดแทรกเพื2อให้เกิดความคุน้เคย ตลอดจนสนบัสนุนให้นกัเรียนผลิตสื2อ เช่น แผน่พบัความรู้เรื2อง
อาเซียนและเผยแพร่ให้กับคณะครู นักเรียนผูป้กครอง และชุมชน ได้รับทราบข้อมูล  และยงั
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกราช อะมะวลัย ์(2554: 75-76) ไดท้าํการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน
ช่างฝีมือทหารในการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัสาํคญัที2ส่งผลต่อการพฒันาการศึกษาต่อการเขา้เป็นประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ 
1) ปัจจยัดา้นความเขา้ใจ เพื2อสร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที2เกี2ยวขอ้ง     
2) ปัจจยัศกัยภาพบุคลากร ที2ต้องได้รับการพฒันาให้มีทกัษะที2เหมาะสม มีความชํานาญการที2
สอดคลอ้งกบัการปรับตวัและเปลี2ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ไดรั้บการเพิ2มโอกาสในการหางานทาํ 
รวมทั�งมีการพิจารณาแผนผลิตกาํลงัคน 3) ปัจจยัคุณภาพมาตรฐาน เพื2อส่งเสริมการหมุนเวียนของ
นกัศึกษาและครู อาจารยใ์นอาเซียน ให้มีการยอมรับในคุณสมบติัทางวิชาการร่วมกนั ตลอดจน
ส่งเสริมและเพิ2มพูนความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และ           
4) ปัจจัยการเปิดเสรีการศึกษา ประกอบด้วย การจัดทาํความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา        
การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสําคัญต่าง ๆ เพื2อรองรับการเปิดเสรี
การศึกษาควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคลื2อนยา้ยแรงงาน สุดทา้ยงานวจิยัยงัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเป็น
แนวทางการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหารเพื2อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ2 งประกอบไปดว้ย การพฒันาองค์ความรู้ การพฒันาบุคลากร 
และการพฒันาความร่วมมือ รวมถึงยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของมลัฟอร์ด, เคนเดล แอล และ        
เคนเดล (Mulford B., Kendell L. and Kendell, 2004: 78-79) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเกี2ยวกบั            
การปฏิบติัการด้านการบริหารและการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษากบัการสังเกตของ
โรงเรียนและการกระทาํของครู ซึ2 งสรุปได้ว่าโรงเรียนที2ให้ครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดย      
การทาํงานเป็นกลุ่ม ร่วมมือกนัทาํงานโดยให้ระยะเวลาที2เหมาะสมจะมีผลต่อการรับรู้ของนกัเรียน
ในเชิงบวกต่อโรงเรียนและครู และส่งผลดีต่อความสัมพนัธ์และการกระทาํมากกว่าการตดัสินใจ
จากระดบัสูงลงมา นอกจากนี� ยงัพบวา่แรงเสริมที2มีผลกระทบต่อความกดดนัของครูในโรงเรียนคือ
การขาดการสนบัสนุนดา้นการจดัการ มีผูน้าํที2ไม่เหมาะสมทาํใหน้กัเรียนมีทศันะคติที2ไม่ดี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื2 อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนตน้แบบการพฒันา    
สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสําหรับการนาํไปใช ้และขอ้เสนอแนะ
ในการวจิยัครั� งต่อไปดงันี�  
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ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 

 1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 การพฒันาการจดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ควรมีนโยบายที2เป็นรูปธรรมใน
การส่งเสริมการบูรณาการในหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ที2ไม่กระทบและส่งผลกับการจดั       
การเรียนการสอนสาระวชิาพื�นฐาน 
  1.2 ควรมีการนิเทศติดตามผลการใชห้ลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน เพื2อนาํผลจากการนิเทศมาปรับปรุงกระบวนการ
เพื2อขยายผลไปสู่โรงเรียนเครือข่ายอาเซียน 
  1.3 ควรจดัสรรงบประมาณส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ รวมทั�ง
สื2อเสริมความรู้ที2หลากหลาย และมุ่งเนน้ให้โรงเรียนไดน้าํไปใชจ้ริง โดยผา่นการนิเทศติดตามจาก
เขตพื�นที2การศึกษา 
  1.4 ควรสํารวจความพร้อมในโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนก่อนขยายผลการพฒันา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่อาเซียน เนื2องดว้ยปัญหาเชิงพื�นที2มีอยา่งหลากหลาย เช่น ครูที2มีอายุ
มากไม่ยอมรับการเปลี2ยนแปลง หรือจาํนวนครูไม่เพียงพอต่อการบริหารหลักสูตรและการจดั       
การเรียนการสอน 
 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับเขตพื�นที2การศึกษา 
  2.1 การพฒันาครูควรให้องค์ความรู้อย่างต่อเนื2อง และมีระบบติดตามช่วยเหลือที2เป็น
รูปธรรมและสามารถเชื2อมโยงกบัสาระวชิาอื2นๆ ไม่เนน้เฉพาะสาระสังคมศึกษา 
  2.2 ควรมีการส่งเสริมการพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนใน
รูปแบบที2หลากหลาย 
  2.3 ควรส่งเสริมและพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ที2เน้นการใช้สื2อที2หลากหลายและ
การประยกุตใ์ชสื้2อที2เชื2อมโยงกบัสาระอาเซียน 
  2.4 ควรส่งเสริมขวญัและกาํลงัใจ โดยการคดัเลือกครูผูส้อนดีเด่นในการบูรณาการ
สาระอาเซียนหรือการพฒันานวตักรรมที2สอดคลอ้งกบัประชาคมอาเซียน เพื2อเป็นฐานความรู้หรือ
ตน้แบบในระดบัเขตพื�นที2 และเป็นแบบอยา่งใหก้บัครูในโรงเรียนเครือข่ายอาเซียน 
 3. ขอ้เสนอแนะสาํหรับสถานศึกษา 
  3.1 สถานศึกษาควรกาํหนดแผนยุทธศาสตร์ในด้านการส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตร
และการจดัการเรียนรู้ที2เชื2อมโยงสู่ประชาคมอาเซียนอยา่งจริงจงั 
 
 



182 
 
  3.2 ผู ้บริหารและรองผู ้บริหารฝ่ายวิชาการควรเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการเพื2อให้เกิดความรู้ความชาํนาญในการบริหารและการจดัการเรียนการสอนสู่เป้าหมาย   
การเป็นโรงเรียนตน้แบบสู่ประชาคมอาเซียน 
  3.3 สถานศึกษาควรจดับรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที2มีชีวิตที2ผูเ้รียนสามารถไดเ้รียนรู้
และคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย 
  3.4 สถานศึกษาควรมีกิจกรรมการนิเทศครูโดยผูบ้ริหารดว้ยวิธีการที2หลากหลาย และ
สร้างกลัยาณมิตรเชิงวชิาชีพครู 
  3.5 สถานศึกษาควรจัดการอบรมเ ชิงป ฏิบัติการโดยเ ชิญวิทยากรผู ้มีความ รู้
ความสามารถในดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่อาเซียนมาใหค้วามรู้กบัครู 
 4. ขอ้เสนอแนะสาํหรับครู 
  4.1 ควรเข้า รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจาก              
การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารและหน่วยงานตน้สังกดัอยา่งต่อเนื2อง เพื2อเพิ2มพูนความรู้สู่ความเป็นครู
มืออาชีพ 
  4.2  ควรมีการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ยอ้นกลบัที2เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาและเชื2อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน 
  4.3 ควรมีการพฒันาสื2อที2หลากหลายในการจดัการเรียนรู้ เช่น สื2อและเทคโนโลยีดา้น
สังคมเครือข่าย (Social Network) เพื2อสร้างความรู้ความเขา้ใจและเกิดการแลกเปลี2ยนเรียนรู้ระหวา่ง
โรงเรียนเครือข่ายอาเซียน 
  4.4 ควรมีการปรับการเรียนเปลี2ยนการสอนที2เน้นการบูรณาการเชิงสหวิทยาการมาก
ยิ2งขึ�น เพื2อลดภาระการสอนและงานต่างๆในสถานศึกษา 
  4.5 ควรมีความกระตือรือร้นในการคน้ควา้หาขอ้มูลที2ทนัสมยัมาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนเพื2อสร้างความมั2นใจและชดัเจนมากยิ2งขึ�น 
  4.6 ควรมีการส่งเสริมผูเ้รียนให้มีประสบการณ์ตรงโดยเขา้ร่วมแข่งขนัในเวทีต่างๆ ทั�ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามความเหมาะสม 
 5. ขอ้เสนอแนะสาํหรับนกัเรียน 
  5.1 ผูเ้รียนควรไดรั้บการปรับพื�นฐานดา้นภาษาที2ใชใ้นการสื2อสารในประชาคมอาเซียน 
  5.2 ผูเ้รียนควรใชสื้2อเทคโนโลยเีป็นฐานในการเรียนรู้ เพื2อมุ่งสู่ความสาํเร็จ 
  5.3 ผูเ้รียนควรรับขอ้มูลข่าวสารที2มีการเปลี2ยนแปลงอยา่งต่อเนื2องทั�งดา้นการเมืองและ
ความมั2นคง ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมวฒันธรรม เพื2อกา้วทนัการเปลี2ยนแปลงของโลก 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั"งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาแนวปฏิบัติที2ดี การถอดบทเรียน องค์ความรู้จากการดําเนินงานสู่
ประชาคมอาเซียนที2เห็นผลในโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของการบริหารงานที2ประสบความสําเร็จในโรงเรียน
ตน้แบบเพื2อขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย 
 3. ควรมีการศึกษาการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา 
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2.  อาจารย ์ดร.พลวตั   วฒิุประจกัษ ์ อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาหลกัสูตรและ         
การจดัการเรียนรู้ กลุ่มหลกัสูตรและการสอน  
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
ผูเ้ชี/ยวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 

3.  อาจารย ์ดร.ยวุรี   ผลพนัธิน อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาวธีิวิทยาการ             
วจิยัทางการศึกษา 
ภาควชิาพื5นฐานทางการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ผูเ้ชี/ยวชาญดา้นการวดัประเมินผลการศึกษา 
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ภาคผนวก  ข 

 

รายชือผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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รายชือผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

 

 
1.  นายตา้น บุญสมบูรณ์สกุล 
 
2. นางสาวรองรัตน์ สนเทศ 
 
3. นางสุปรียา เยน็เยอืก 
 
4. นายปรีชา ใคร่ครวญ 
 
5. นางสาวเกษแกว้ ภกัดี 
 
6. นายประวทิย ์ ฤทธิสิทธิเนตร 
 
7. นายเสกสรรค ์ ย ั/งยนื 
 
8. นางนิภา ขนัตรี  
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ภาคผนวก  ค 

 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลกึในการวจัิย 
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แบบสอบถามเพือการวจัิย 
 

แนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน 

ในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา 
 

คําชี3แจง: 

แบบสอบถามนี5จดัทาํขึ5นเพื/อประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนใน
โรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา โดยแบบสอบถามฉบับนี5
ประกอบไปดว้ยขอ้คาํถามที/แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี5  

ส่วนที/ 1  เป็นขอ้คาํถามเกี/ยวกบัขอ้มูลพื5นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ 
ส่วนที/ 2  เป็นขอ้คาํถามเกี/ยวกบัความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเป็น
ดา้นการพฒันาหลกัสูตร จาํนวน 23 ขอ้ และการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 32 ขอ้ รวมทั5งหมด จาํนวน 
55 ขอ้ 

ส่วนที/ 3  เป็นปัญหาและอุปสรรค 
 
โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อคาํถามและกรุณาตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง 

เพื/อให้การวิจยันี5 มีผลสรุปที/น่าเชื/อถือและสามารถนําไปใช้ได้อย่างแท้จริง ข้อมูลที/ได้มาจาก
แบบสอบถามนี5 จะเป็นความลบัและไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผูใ้ห้ขอ้มูลทั5งสิ5น คาํตอบของท่านจะ
เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานในการพฒันาสถานศึกษา อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุง แกไ้ขปัญหา 
และพฒันาดา้นการจดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนอยา่งแทจ้ริง 

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงที/ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
             ผูว้จิยั 
      นายพสัสกรณ์     ววิรรธมงคล 
 สาขาการสอนสังคมศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามการวจัิย 

เรือง แนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน 

ในโรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา 

------------------------------------------------------- 
ส่วนที 1   ข้อมูลเกียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี3แจง แบบสอบถามนี5 เป็นแบบสอบถามถึงคุณลกัษณะส่วนบุคคล โปรดทาํเครื/องหมาย  �  
ลงใน � หนา้ขอ้ความที/ตรงกบัสถานภาพของท่านใหต้รงกบัความเป็นจริง 

1.  เพศ  
   � 1)  ชาย   �  2)  หญิง 
2. อาย ุ
     � 1)  ตํ/ากวา่ 24  ปี  �  2)  25-29  ปี 
   � 3)  30-34 ปี  � 4)  35-39  ปี 
   � 5)  40-44 ปี  � 6)  มากกวา่ 45 ปีขึ5นไป 
3. วฒิุการศึกษา  
   � 1)  ปริญญาตรี  � 2)  ปริญญาโท 
   � 3)  ปริญญาเอก  � 4)  อื/นๆ (ระบุ)............................... 
4. ประสบการณ์การทาํงาน 
   � 1)  1-5  ปี  � 2)  6-10  ปี 
   � 3)  11-15  ปี  � 4)  16-20  ปี 
   � 5)  21-25  ปี  � 6)  มากกวา่  25  ปี 
5. ขนาดของสถานศึกษา 
   � 1)  สถานศึกษาขนาดเล็ก (นกัเรียนไม่เกิน 500 คน) 
   � 2)  สถานศึกษาขนาดกลาง (นกัเรียน 501 - 1,500 คน) 
   � 3)  สถานศึกษาขนาดใหญ่ (นกัเรียน 1,501 - 2,500 คน) 
   � 4)  สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (นกัเรียนมากกวา่ 2,500 คนขึ5นไป) 
6. ประเภทของโรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
   � 1)  Sister School � 2)  Buffer School 
   � 3)  ASEAN Focus School � 4)  โรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย 
   � 5)  Education Hub � 6)  ASEAN Learning School 
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ส่วนที 2   การประเมินความต้องการจําเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบ

การพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา 
 

คําชี3แจง :  โปรดใส่เครื/องหมาย  �  ในช่องที/ตรงกบัความรู้สึกของท่านมากที/สุด ทั5งในสภาพที/
เป็นอยูแ่ละสภาพที/ควรจะเป็น โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงันี5  
5  หมายถึง มีความตอ้งการจาํเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียนตามสภาพที/เป็นอยูแ่ละสภาพที/ควรจะเป็น มากที/สุด 
4  หมายถึง มีความตอ้งการจาํเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียนตามสภาพที/เป็นอยูแ่ละสภาพที/ควรจะเป็น มาก 
3  หมายถึง มีความตอ้งการจาํเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียนตามสภาพที/เป็นอยูแ่ละสภาพที/ควรจะเป็น ปานกลาง 
2  หมายถึง มีความตอ้งการจาํเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียนตามสภาพที/เป็นอยูแ่ละสภาพที/ควรจะเป็น นอ้ย 
1  หมายถึง มีความตอ้งการจาํเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียนตามสภาพที/เป็นอยูแ่ละสภาพที/ควรจะเป็น นอ้ยที/สุด 
 

การพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน 

สภาพที&เป็นอยู่ สภาพที&ควรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ความต้องการจําเป็นด้านหลักสูตร           

1.รายวชิาพื1นฐานที&บูรณาการอาเซียน           

1.1 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาพื�นฐานที�บูรณาการ
อาเซียนที�สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั�นพื�นฐาน 2551 

          

1.2 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาพื�นฐานที�บูรณาการ
อาเซียนที�สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของโรงเรียน 

          

1.3 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาพื�นฐานที�บูรณาการ
อาเซียนที�เหมาะกบับริบทของโรงเรียน 
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การพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน 

สภาพที&เป็นอยู่ สภาพที&ควรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.4 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาพื�นฐานที�บูรณาการ
อาเซียนที�มีเนื�อหาสาระดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และเจตคติ 

          

1.5 สถานศึกษามีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง
ระหวา่งมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี�วดั และสาระการ
เรียนรู้แกนกลางกบัสาระอาเซียน 

          

1.6 สถานศึกษามีการจดัทาํโครงสร้างรายวชิา
พื�นฐานที�เนน้อาเซียน 

          

2.รายวชิาเพิ&มเติมที&เน้นอาเซียน           

2.1 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาเพิ�มเติมที�เนน้อาเซียน
ที�เหมาะกบับริบทของโรงเรียน 

          

2.2 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาเพิ�มเติมที�เนน้อาเซียน
ที�สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของโรงเรียน 

          

2.3 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาเพิ�มเติมที�เนน้อาเซียน
ที�สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�น
พื�นฐาน 2551 

          

2.4 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาเพิ�มเติมที�เนน้อาเซียน
ที�มีเนื�อหาสาระดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ และ
เจตคติ 

          

3.กจิกรรมพฒันาผู้เรียนที&เน้นอาเซียน           

3.1 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�เนน้
อาเซียนที�เหมาะกบับริบทของโรงเรียน 

          

3.2 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�เนน้
อาเซียนที�สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของโรงเรียน 

          

3.3 สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�เนน้
อาเซียนในกิจกรรมชุมนุม/ชมรม/กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 
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การพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน 

สภาพที&เป็นอยู่ สภาพที&ควรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.4 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�เนน้
อาเซียนที�สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั�นพื�นฐาน 2551 

          

3.5 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�เนน้
อาเซียนที�มีเนื�อหาสาระดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และเจตคติ 

          

3.6 สถานศึกษาจดักิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ที�
เกี�ยวกบัประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

          

4.กจิกรรมเสริมหลกัสูตรที&เน้นอาเซียน           

4.1 การจดัทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�เนน้อาเซียน
ของสถานศึกษา 

          

4.2 สถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�เนน้
อาเซียนซึ�งพฒันาดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ
และเจตคติ 

          

4.3 สถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรซึ�งพฒันา
เจตคติในการตระหนกัและรับผดิชอบในความเป็น
อาเซียนและภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน 

          

4.4 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�เนน้
อาเซียนที�เหมาะกบับริบทของโรงเรียน 

          

4.5 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�เนน้
อาเซียนที�สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั�นพื�นฐาน 2551 

          

4.6 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�เนน้
อาเซียนที�สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของโรงเรียน 

          

4.7 สถานศึกษามีจดัทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�เนน้
อาเซียนตามโอกาสที�เหมาะสม เช่น วนัอาเซียน มุม
อาเซียน เป็นตน้ 
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การพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน 

สภาพที&เป็นอยู่ สภาพที&ควรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ความต้องการจําเป็นด้านการจัดการเรียนรู้           

1.การวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางและสถานศึกษาที&

เน้นอาเซียน 

          

1.1 มีการจดัทาํวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ใน
หลกัสูตรโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้ที�เนน้
อาเซียน 

          

1.2 มีการวเิคราะห์หลกัสูตรอาเซียนที�สอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 

          

1.3 มีการวเิคราะห์หลกัสูตรสู่ความเป็นอาเซียนที�
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

          

1.4 มีการวเิคราะห์หลกัสูตรสู่ความเป็นอาเซียนที�
เหมาะสมกบัระดบัชั�นเรียน 

          

2.การจัดทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการประชาคม

อาเซียน 

          

2.1 การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้มีการบูรณาการที�เนน้
การเรียนรู้เกี�ยวกบัอาเซียน 

          

2.2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดมี้การบูรณาการ
ที�เนน้การเห็นคุณค่า/อตัลกัษณ์ความเป็นอาเซียน
และความหลากหลายทางวฒันธรรม 

          

2.3 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดมี้การบูรณาการ
ที�เนน้การเชื�อมโยงเกี�ยวกบัโลกและทอ้งถิ�นของ
อาเซียน 

          

2.4 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดมี้การบูรณาการ
ที�เนน้อาเซียน ส่งเสริมความเสมอภาคและความ
ยติุธรรม 
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การพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน 

สภาพที&เป็นอยู่ สภาพที&ควรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.5 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดมี้การบูรณาการ
ที�เนน้อาเซียน ที�ส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัเพื�อ
อนาคตที�ย ั�งยนื 

          

3.การจัดทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้

อาเซียน 

          

3.1 มีการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที�
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้อาเซียน 

          

3.2 มีการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้ที�
เชื�อมโยงหลายมิติเกี�ยวกบัอาเซียน 

          

4.การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลบั

เกี&ยวกบัอาเซียน 

          

4.1 การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั
เกี�ยวกบัอาเซียน ตวัชี�วดั/ผลการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกบัภาระงาน/ผลงาน 

          

4.2 การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั
เกี�ยวกบัอาเซียน ภาระงาน/ผลงานมีความสอดคลอ้ง
กบักิจกรรมการเรียนรู้ 

          

4.3 การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั
เกี�ยวกบัอาเซียน กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกบัตวัชี�วดั/ผลการเรียนรู้ 

          

5.การจัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

โดยใช้อาเซียนเป็นหัวข้อหลัก 

          

5.1 มีการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที�เกี�ยวกบัอาเซียน  

          

5.2 มีการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ ร่วมกบั 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที�เกี�ยวกบัอาเซียน 
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การพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน 

สภาพที&เป็นอยู่ สภาพที&ควรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5.3 มีการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ ร่วมกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�เกี�ยวกบัอาเซียน 

          

6.การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที&เน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 

          

6.1 ครูผูส้อนส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมเกี�ยวกบัสาระอาเซียน 

          

6.2 การจดัการเรียนรู้เกี�ยวกบัอาเซียนมีความยดืหยุน่
และปรับเปลี�ยนกิจกรรมไดต้ามความเหมาะสม 

          

6.3 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้เกี�ยวกบัอาเซียนที�
เนน้ใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิดและการแกปั้ญหา 

          

6.4 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�หลากหลายโดย
การจดักิจกรรมบูรณาการที�เกี�ยวกบัความเป็น
อาเซียน 

          

6.5 การจดักิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนมีครูเป็นผู ้
ชี� แนะ อาํนวยความสะดวกและใหค้าํปรึกษา 

          

7.การจัดการเรียนรู้ที&ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที&ดีสู่ประชาคมอาเซียน 

          

7.1 มีการจดัการเรียนรู้ที�ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที�ดี ที�เป็นเอกลกัษณ์ของไทย 

          

7.2 มีการจดัการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้
อาเซียนที�ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที�ดี เพื�อความเป็นพลเมืองที�ดีในอาเซียน 

          

7.3 การจดัการเรียนรู้มีการวเิคราะห์แนวทางการ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�ดีของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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การพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน 

สภาพที&เป็นอยู่ สภาพที&ควรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

8.การใช้และพฒันาสื&อนวตักรรมเทคโนโลยเีพื&อการ

จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

          

8.1 มีการพฒันาสื�อนวตักรรมเทคโนโลยใีนการ
จดัการเรียนรู้ที�เกี�ยวกบัอาเซียน 

          

8.2 เลือกใชสื้�อและนวตักรรมเทคโนโลยทีี�เหมาะสม
เพื�อการจดัการเรียนรู้สู่อาเซียน 

          

8.3 สถานศึกษามีการส่งเสริมและพฒันาสื�อ
นวตักรรมเทคโนโลยเีพื�อการจดัการเรียนรู้เกี�ยวกบั
อาเซียน 

          

9.การวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียน 

          

9.1 มีการวดัและประเมินผลความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัอาเซียน 

          

9.2 มีการวดัและประเมินผลทกัษะกระบวนการจาก
การปฏิบติัเกี�ยวกบัการเรียนรู้อาเซียน 

          
 

9.3 มีการวดัและประเมินผลเจตคติจากการเรียนรู้
เกี�ยวกบัอาเซียน 

          
 

9.4 มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ที�เนน้การ
ประเมินตามสภาพจริงในการบูรณาการการจดัการ
เรียนรู้เกี�ยวกบัอาเซียน 
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ส่วนที 3  ปัญหาและอุปสรรค 

 
1.  ท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ทีเน้นอาเซียนอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
2.  ท่านมีแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ทีเน้นอาเซียนอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที/เสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
นายพสัสกรณ์   ววิรรธมงคล 

ผูว้จิยั 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (Interview guide) 

เรือง 

แนวทางการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  

ระดับมัธยมศึกษา 

****************************************************************************** 
แบบสัมภาษณ์นี5 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี/ยวกบัความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและ

การจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนใน
โรงเรียนตน้แบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษาโดยแบบสัมภาษณ์ฉบบันี5 ใชเ้ก็บ
ข้อมูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษา/รองผู ้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการนั5 น ผู ้วิจ ัยได้ใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการเก็บขอ้มูลเฉพาะในสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาที/
เป็นกลุ่มตวัอยา่งเท่านั5น โดยมีขอ้คาํถามในการสัมภาษณ์ ดงันี5  
 

ข้อคําถามในการสัมภาษณ์ 

1. ข้อมูลเกียวกบัความต้องการจําเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบการ

พฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ในแต่ละด้านต่อไปนี3 

1.1 ท่านมีการปฏิบติัและความตอ้งการอยา่งไรในเรื/องรายวชิาพื5นฐานที/บูรณาการอาเซียน 
1.2 ท่านมีการปฏิบติัและความตอ้งการอยา่งไรในเรื/องรายวชิาเพิ/มเติมที/เนน้อาเซียน  
1.3 ท่านมีการปฏิบติัและความตอ้งการอยา่งไรในเรื/องกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที/เนน้อาเซียน 
1.4 ท่านมีการปฏิบติัและความตอ้งการอยา่งไรในเรื/องกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที/เนน้

อาเซียน 
1.5 ท่านมีการปฏิบติัและความตอ้งการอยา่งไรในเรื/องการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง

และสถานศึกษาที/เนน้อาเซียน 
1.6 ท่านมีการปฏิบติัและความตอ้งการอยา่งไรในเรื/องการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

ประชาคมอาเซียน 
1.7 ท่านมีการปฏิบติัและความตอ้งการอยา่งไรในเรื/องการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วยการ

เรียนรู้เรื/องอาเซียน 
1.8 ท่านมีการปฏิบติัและความตอ้งการอยา่งไรในเรื/องการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ

ยอ้นกลบั เรื/องอาเซียน 
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1.9 ท่านมีการปฏิบติัและความตอ้งการอยา่งไรในเรื/องการจดัการเรียนรู้บูรณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดยใชอ้าเซียนเป็นหวัขอ้หลกั 

1.10 ท่านมีการปฏิบติัและความตอ้งการอยา่งไรในเรื/องการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนที/เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1.11 ท่านมีการปฏิบติัและความตอ้งการอยา่งไรในเรื/องการจดัการเรียนรู้ที/ส่งเสริมการ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที/ดีสู่ประชาคมอาเซียน 

1.12 ท่านมีการปฏิบติัและความตอ้งการอยา่งไรในเรื/องการใชแ้ละพฒันาสื/อนวตักรรม
เทคโนโลยเีพื/อการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

1.13 ท่านมีการปฏิบติัและความตอ้งการอยา่งไรในเรื/องการวดัและประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

2. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ท่านมีปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ในเรื/องการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน อยา่งไร 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวิจัย 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์การประเมินความต้องการจําเป็นในการพฒันาหลกัสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียนใน

โรงเรียนต้นแบบการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา 

-------------------------------------------------------------------------------- 
ตารางที/ 12 ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวจิยั 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ΣR IOC ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 1 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 2 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 3 

แบบสอบถามด้านหลกัสูตร      

1.รายวชิาพื1นฐานที&บูรณาการอาเซียน      

1.1 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาพื�นฐาน
ที�บูรณาการอาเซียนที�สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�น
พื�นฐาน 2551 

+1 +1 +1 +3 1 

1.2 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาพื�นฐาน
ที�บูรณาการอาเซียนที�สอดคลอ้งกบั
จุดเนน้ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +3 1 

1.3 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาพื�นฐาน
ที�บูรณาการอาเซียนที�เหมาะกบับริบท
ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +3 1 

1.4 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาพื�นฐาน
ที�บูรณาการอาเซียนที�มีเนื�อหาสาระ
ดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ และ
เจตคติ 

+1 +1 +1 +3 1 

1.5 สถานศึกษามีการวเิคราะห์ความ
สอดคลอ้งระหวา่งมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตวัชี� วดั และสาระการเรียนรู้
แกนกลางกบัสาระอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที/ 12  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวจิยั 

(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ΣR IOC ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 1 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 2 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 3 

1.6 สถานศึกษามีการจดัทาํโครงสร้าง
รายวชิาพื�นฐานที�เนน้อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

2.รายวชิาเพิ&มเติมที&เน้นอาเซียน      

2.1 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาเพิ�มเติม
ที�เนน้อาเซียนที�เหมาะกบับริบทของ
โรงเรียน 

+1 +1 +1 +3 1 

2.2 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาเพิ�มเติม
ที�เนน้อาเซียนที�สอดคลอ้งกบัจุดเนน้
ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +3 1 

2.3 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาเพิ�มเติม
ที�เนน้อาเซียนที�สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�น
พื�นฐาน 2551 

+1 +1 +1 +3 1 

2.4 สถานศึกษาจดัทาํรายวชิาเพิ�มเติม
ที�เนน้อาเซียนที�มีเนื�อหาสาระดา้น
ความรู้ ทกัษะกระบวนการ และเจตคติ 

+1 +1 +1 +3 1 

3.กจิกรรมพฒันาผู้เรียนที&เน้น

อาเซียน 
     

3.1 สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนที�เนน้อาเซียนในกิจกรรม
ชุมนุม/ชมรม/กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

+1 +1 +1 +3 1 

 
 
 



211 
 
ตารางที/ 12  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวจิยั 

(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ΣR IOC ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 1 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 2 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 3 

3.2 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนที�เนน้อาเซียนที�เหมาะกบั
บริบทของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +3 1 

3.3 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนที�เนน้อาเซียนที�สอดคลอ้งกบั
จุดเนน้ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +3 1 

3.4 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนที�เนน้อาเซียนที�สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�น
พื�นฐาน 2551 

+1 +1 +1 +3 1 

3.5 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนที�เนน้อาเซียนที�มีเนื�อหาสาระ
ดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ และ
เจตคติ 

+1 +1 +1 +3 1 

3.6 สถานศึกษาจดักิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที�เกี�ยวกบัประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

4.กจิกรรมเสริมหลกัสูตรที&เน้น

อาเซียน 

   
  

4.1 สถานศึกษามีการจดัทาํกิจกรรม
เสริมหลกัสูตรที�เนน้อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

4.2 สถานศึกษาจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรที�เนน้อาเซียนซึ�งพฒันาดา้น
ความรู้ ทกัษะกระบวนการและเจตคติ 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที/ 12  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวจิยั 

(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ΣR IOC ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 1 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 2 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 3 

4.3 สถานศึกษาจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรซึ�งพฒันาเจตคติในการ
ตระหนกัและรับผดิชอบในความเป็น
อาเซียนและภูมิใจในความเป็น
พลเมืองอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

4.4 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรที�เนน้อาเซียนที�เหมาะกบั
บริบทของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +3 1 

4.5 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรที�เนน้อาเซียนที�สอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�น
พื�นฐาน 2551 

+1 +1 +1 +3 1 

4.6 สถานศึกษาจดัทาํกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรที�เนน้อาเซียนที�สอดคลอ้ง
กบัจุดเนน้ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +3 1 

4.7 สถานศึกษามีจดัทาํกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรที�เนน้อาเซียนตามโอกาสที�
เหมาะสม เช่น วนัอาเซียน มุมอาเซียน 
เป็นตน้ 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที/ 12  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวจิยั 

(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ΣR IOC ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 1 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 2 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 3 

แบบสอบถามด้านการจัดการเรียนรู้      

1.การวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางและ

สถานศึกษาที&เน้นอาเซียน 
     

1.1 มีการจดัทาํวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้ในหลกัสูตรโดยบูรณาการสาระ
การเรียนรู้ที�เนน้อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

1.2 มีการวเิคราะห์หลกัสูตรอาเซียนที�
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +3 1 

1.3 มีการวเิคราะห์หลกัสูตรสู่ความ
เป็นอาเซียนที�สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์
และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +3 1 

1.4 มีการวเิคราะห์หลกัสูตรสู่ความ
เป็นอาเซียนที�เหมาะสมกบัระดบัชั�น
เรียน 

+1 +1 +1 +3 1 

2.การจัดทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณา

การประชาคมอาเซียน 
     

2.1 การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้มี
การบูรณาการที�เนน้การเรียนรู้เกี�ยวกบั
อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

2.2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดมี้
การบูรณาการที�เนน้การเห็นคุณค่า/อตั
ลกัษณ์ความเป็นอาเซียนและความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที/ 12  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวจิยั 

(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ΣR IOC ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 1 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 2 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 3 

2.3 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดมี้
การบูรณาการที�เนน้การเชื�อมโยงโลก
และทอ้งถิ�นของอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

2.4 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดมี้
การบูรณาการที�เนน้อาเซียน ที�
ส่งเสริมความเสมอภาคและความ
ยติุธรรม 

+1 +1 +1 +3 1 

2.5 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดมี้
การบูรณาการที�เนน้อาเซียน ที�
ส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัเพื�ออนาคต
ที�ย ั�งยนื 

+1 +1 +1 +3 1 

3.การจัดทาํแผนผงัความคิดหน่วยการ

เรียนรู้อาเซียน 
     

3.1 มีการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วย
การเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

3.2 มีการจดัทาํแผนผงัความคิดหน่วย
การเรียนรู้ที�เชื�อมโยงหลายมิติเกี�ยวกบั
อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที/ 12  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวจิยั 

(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ΣR IOC ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 1 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 2 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 3 

4.การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ

ย้อนกลบัเกี&ยวกบัอาเซียน 
     

4.1 การออกแบบการจดัการเรียนรู้
แบบยอ้นกลบัเกี�ยวกบัอาเซียน 
ตวัชี�วดั/ผลการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกบัภาระงาน/ผลงาน 

+1 +1 +1 +3 1 

4.2 การออกแบบการจดัการเรียนรู้
แบบยอ้นกลบัเกี�ยวกบัอาเซียน ภาระ
งาน/ผลงานมีความสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1 

4.3 การออกแบบการจดัการเรียนรู้
แบบยอ้นกลบัเกี�ยวกบัอาเซียน 
กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง
กบัตวัชี�วดั/ผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1 

5.การจัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่ม

สาระการเรียนรู้โดยใช้อาเซียนเป็น

หัวข้อหลกั 

     

5.1 มีการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการ
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที�
เกี�ยวกบัอาเซียน  

+1 +1 +1 +3 1 

5.2 มีการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการ
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ร่วมกบั 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที�เกี�ยวกบั
อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที/ 12  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวจิยั 

(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ΣR IOC ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 1 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 2 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 3 

5.3 มีการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการ
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ร่วมกบั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและกิจกรรม
เสริมหลกัสูตรที�เกี�ยวกบัอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

6.การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียนที&เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
     

6.1 ครูผูส้อนส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ด
และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้และลง
มือปฏิบติักิจกรรมเกี�ยวกบัสาระ
อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

6.2 มีการจดัการเรียนรู้เกี�ยวกบั
อาเซียนที�มีความยดืหยุน่และ
ปรับเปลี�ยนกิจกรรมไดต้ามความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1 

6.3 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เกี�ยวกบัอาเซียนที�เนน้ใหผู้เ้รียนเกิด
กระบวนการคิด การแกปั้ญหา การ
สร้างความตระหนกัและการสื�อสาร 

+1 +1 +1 +3 1 

6.4 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�
หลากหลายโดยการจดักิจกรรมบูรณา
การที�เกี�ยวกบัความเป็นอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที/ 12  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวจิยั 

(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ΣR IOC ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 1 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 2 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 3 

6.5 การจดักิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
มีครูเป็นผูชี้�แนะ อาํนวยความสะดวก
และใหค้าํปรึกษา 

+1 +1 +1 +3 1 

7.การจัดการเรียนรู้ที&ส่งเสริมการ

พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที&ดีสู่ประชาคมอาเซียน 

     

7.1 มีการจดัการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที�ดี ที�เป็นเอกลกัษณ์ของไทย 

+1 +1 +1 +3 1 

7.2 มีการจดัการเรียนรู้บูรณาการสาระ
การเรียนรู้อาเซียนที�ส่งเสริมการ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที�ดี เพื�อความเป็นพลเมืองที�ดี
ในอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

7.3 มีการจดัการเรียนรู้ที�มีการ
วเิคราะห์แนวทางการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที�ดีของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

8.การใช้และพฒันาสื&อนวตักรรม

เทคโนโลยีเพื&อการจัดการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียน 

     

8.1 มีการพฒันาสื�อนวตักรรม
เทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ที�
เกี�ยวกบัอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที/ 12  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวจิยั 

(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ΣR IOC ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 1 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 2 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 3 

8.2 มีการเลือกใชสื้�อและนวตักรรม
เทคโนโลยทีี�เหมาะสมเพื�อการจดัการ
เรียนรู้สู่อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

8.3 สถานศึกษามีการส่งเสริมและ
พฒันาสื�อนวตักรรมเทคโนโลยเีพื�อ
การจดัการเรียนรู้เกี�ยวกบัอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

9.การวดัและประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
     

9.1 มีการวดัและประเมินผลความรู้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

9.2 มีการวดัและประเมินผลทกัษะ
กระบวนการจากการปฏิบติัเกี�ยวกบั
การเรียนรู้อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

9.3 มีการวดัและประเมินผลเจตคติ
จากการเรียนรู้เกี�ยวกบัอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

9.4 มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ที�เนน้การประเมินตามสภาพจริงใน
การบูรณาการการจดัการเรียนรู้
เกี�ยวกบัอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที/ 12  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวจิยั 

(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ΣR IOC ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 1 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 2 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 3 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (Interview 

guide) 
     

1. ข้อมูลเกี&ยวกบัความต้องการจําเป็น

ในการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สู่

ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต้นแบบ

การพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ

มัธยมศึกษา ในแต่ละด้านต่อไปนี1 

     

1.1 ท่านมีการปฏิบติัและความ
ตอ้งการอยา่งไรในเรื�องรายวิชา
พื�นฐานที�บูรณาการอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

1.2 ท่านมีการปฏิบติัและความ
ตอ้งการอยา่งไรในเรื�องรายวิชา
เพิ�มเติมที�เนน้อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

1.3 ท่านมีการปฏิบติัและความ
ตอ้งการอยา่งไรในเรื�องกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนที�เนน้อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

1.4 ท่านมีการปฏิบติัและความ
ตอ้งการอยา่งไรในเรื�องกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรที�เนน้อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที/ 12  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวจิยั 

(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ΣR IOC ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 1 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 2 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 3 

1.5 ท่านมีการปฏิบติัและความ
ตอ้งการอยา่งไรในเรื�องการวิเคราะห์
หลกัสูตรแกนกลางและสถานศึกษาที�
เนน้อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

1.6 ท่านมีการปฏิบติัและความ
ตอ้งการอยา่งไรในเรื�องการจดัทาํ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการประชาคม
อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

1.7 ท่านมีการปฏิบติัและความ
ตอ้งการอยา่งไรในเรื�องการจดัทาํ
แผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้เรื�อง
อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

1.8 ท่านมีการปฏิบติัและความ
ตอ้งการอยา่งไรในเรื�องการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั เรื�อง
อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

1.9 ท่านมีการปฏิบติัและความ
ตอ้งการอยา่งไรในเรื�องการจดัการ
เรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยใชอ้าเซียนเป็นหวัขอ้หลกั 

+1 +1 +1 +3 1 

1.10 ท่านมีการปฏิบติัและความ
ตอ้งการอยา่งไรในเรื�องการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที�เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที/ 12  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวจิยั 

(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ΣR IOC ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 1 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 2 

ผูเ้ชี�ยวชาญ
คนที� 3 

1.11 ท่านมีการปฏิบติัและความ
ตอ้งการอยา่งไรในเรื�องการจดัการ
เรียนรู้ที�ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที�ดีสู่ประชาคม
อาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

1.12 ท่านมีการปฏิบติัและความ
ตอ้งการอยา่งไรในเรื�องการใชแ้ละ
พฒันาสื�อนวตักรรมเทคโนโลยเีพื�อ
การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

1.13 ท่านมีการปฏิบติัและความ
ตอ้งการอยา่งไรในเรื�องการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

+1 +1 +1 +3 1 

2. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

คุณมีปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะ ในเรื�องการพฒันา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม สู่ประชาคมอาเซียน 
ในแต่ละดา้นต่อไปนี�อยา่งไร 

     

ค่าเฉลี&ยรวม 1 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 
ชื/อ – สกุล  นายพสัสกรณ์  ววิรรธมงคล 
ที/อยู ่   38/8  ตาํบลสองพี/นอ้ง  อาํเภอสองพี/นอ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี 72110 
ประวติัการศึกษา   

พ.ศ. 2551 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2554 เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

ประวติัการทาํงาน 
พ.ศ. 2551  ครูอตัราจา้ง ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อาํเภอ

กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
พ.ศ. 2555  ครูอตัราจา้ง โรงเรียนบา้นรางมูก อาํเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 
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