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55252351 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
 นายองอาจ วิจิตรวรกาญจน : การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ประสาทรัฐประชากิจ. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ . 103 หนา. 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 2) แนวทาง    
การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
ประกอบดวย ผูบริหาร 4 คน และครูผูสอน 50 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน โดยเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สถิติที่ใช   
ในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ   
การวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา      
การสนทนากลุม จากผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู 
รวมจํานวน 12 คน  

ผลการวิจัยพบวา 
  1) การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ     
โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณารายดาน พบวาการบริหารจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อยูในระดับมาก 3 ดาน คือ วางแผนพัฒนาครู 
บุคลากร และผูเกี่ยวของ กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมสนับสนุนทรัพยากร และอยูใน
ระดับปานกลาง 6 ดาน คือ ประชุมคณะกรรมการ การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน       
พรอมประชาสัมพันธ กําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการ จัดต้ังเครือขาย
ในสถานศึกษา สนับสนุนใหครูและบุคลากร ในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน 

  2. แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐ
ประชากิจ  สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาม ัธยมศึกษาเขต  8 1)  ผู บร ิหารควร เช ิญ
คณะกรรมการ จากทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
2) นําเรื่องอาเซียนเขาเปนสวนหน่ึงของนโยบาย จุดเนนของโรงเรียน จัดทําแผนพัฒนาอาเซียนโดย
บูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู 3) ผูบริหารเปนแกนนําในการสรางเครือขายการบริหารจัดการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียน สรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกันดวยการจัดต้ังเครือขายครู นักเรียน 
ผูปกครองและชุมชน 4) จัดใหมีการนิเทศอยางเปนระบบ โดยจัดต้ังคณะกรรมการ และวางแผนการนิเทศ
ในรูปแบบที่หลากหลาย 5) สงเสริม สนับสนุนใหครูเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียนทุกคน       
6) กําหนดใหมีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ จัดใหมีคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล พรอมปรับระบบการประชาสัมพันธ  
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา..........................................        ปการศึกษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ  ......................................................................           
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55252355 : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORDS : INSTRUCTIONAL MANAGEMENT FOR ASEAN COMMUNITY  
ONGART WICHIDWORAKAN: INTRUCTIONAL MANAGEMENT FOR ASEAN COMMUNITY  
OF PRASARTRATPRACHAKIT SCHOOL . AN INDIVIDUAL STUDY ADVISORS : 
ASST.PROF.PRASERT INTARAK, Ed.D., 103 pp. 

The purposes of this research were to find 1) Instructional management for 
ASEAN community of Prasartratprachakit school under Secondary educational service 
area office 8 and 2) The guidelines on the process of  instructional management for 
ASEAN community of Prasartratprachakit school under Secondary educational service area office 8. 
The population were 4 school directors  and 50 teachers in Prasartratprachakit school.  
The data was collected from 54 persons. The instrument for collecting the data was 
a questionnaire concerning the Instructional management for ASEAN community.   
The statistic used were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation 
and content analysis. 

The findings revealed that :  

1.The instructional management for ASEAN community of Prasartratprachakit 
school in overall was a moderate level. When concern in each aspect, the instructional 
management for ASEAN community of Prasartratprachakit school found that there were  
3 aspects at a high level; development teachers plan, leaning activity exchange, and 
support material resources. While 6 aspects were at a moderate level; committee 
meeting, summary report and public relations, school supervision, committee 
appointment for establishing school network, and support the teacher and personnel 
to ASEAN association’s member. 

2. The guidelines on the process of instructional management for ASEAN 
community of Prasartratprathakit school under secondary educational service area 
office 8.; 1) The directors should invite the committee from stakeholder to 
participate in the management for ASEAN community. 2) Its should concern the 
ASEAN to be a part of school policy and integrate every group learning plan to be a 
development plan. 3) The directors should be a leader to establish the school 
network in community. 4) Its should establish system of school supervision. 5) Its should 
support the teacher and personnel to be a member of ASEAN community.  6) Its should 
determine a report and evaluation system committee and develop the public relations. 
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กิตติกรรมประกาศ 

  การคนควาอิสระเรื่อง “การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนประสาท

รัฐประชากิจ”  สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตาจากผูชวยศาสตราจารย ดร .ประเสริฐ อินทรรักษ  

อาจารยผูควบคุมการคนควาอิสระ อาจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบการคนควาอิสระ และ อาจารย ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให

คําปรึกษา ขอเสนอแนะและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ  จนสมบูรณ และคณาจารยภาควิชา      

การบริหารการศึกษาทุกทานที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนและใหกําลังใจดวยดีตลอดมา 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ ดร.ณรินทร ชํานาญดู ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี วาที่รอยตรีวารินทร ทองอยูยืด ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  

และนางสาวพัชรา วิริยะวัฒนะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเนกขัมวิทยา ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณา

เสียสละเวลาใหความอนุเคราะหตรวจสอบ  แกไขและใหคําแนะนําเพื่อความถูกตองเหมาะสมของ

เครื่องมือการวิจัย และขอขอบคุณผูบริหารและครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อําเภอดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี ที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนอยางดี 

ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพองุนและคุณแมปรานอม วิจิตรวรกาญจน ผูใหทุกสิ่งที่ดีงามและ

กําลังใจอยางดีย่ิงแกลูกเสมอมา ขอขอบคุณพี่นอง ที่คอยใหความชวยเหลือและสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง 

นอกจากน้ีขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือและคําแนะนําอันมีคาจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ 

นักศึกษาปริญญาโทรุน 32 ภาควิชาการบริหารการศึกษาและเพ่ือนๆ กลุมสหายที่ทําใหงานวิจัยครั้งน้ี

สําเร็จลุลวงไดดวยดี 

คุณคาของการคนควาอิสระเลมน้ีขอมอบเพ่ือทดแทนพระคุณบิดา  มารดา ครู  อาจารย 

ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่ไดเลี้ยงดู  อบรมสั่งสอน และใหความเมตตาชวยเหลือมาต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบันที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของงานวิจัยในครั้งน้ี 
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