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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. 
 

Department of Educational Administration Graduate School,     Silpakorn University     
Student’s signature..........................................            Academic Year 2013 
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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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    กลไกลขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน        20 

    การมีสวนรวมดานการศึกษาในกรอบความรวมมือของอาเซียน    22 

   แผนการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน     24 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

โลกในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากความเจริญกาวหนา    

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประชาชนสามารถรับขอมูลขาวสารไดจากสื่อตางๆ หลายชองทาง 

เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต เปนตน สงผลใหมนุษยมีการปรับตัวใหเขากับกระแส    

การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดข้ึน ในทํานองเดียวกันทางดานการศึกษาก็ตองมีการปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษาในสาขาวิชาตางๆ รวมถึงรูปแบบ วิธีการสอน ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมถึง

กระบวนการบริหารจัดการศึกษา เปนกลไกสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่จะทําใหการศึกษา

ขับเคลื่อนไปไดทั้งระบบ ซึ่งการบริหารการศึกษาตองคํานึงถึงหลักการกระจายอํานาจสูองคการ     

ในระดับตางๆ ที่มีหนาที่บริหาร ทั้งในสวนกลางและสวนทองถ่ิน ดังน้ันในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ไดกลาววาตองกําหนด 

ใหมีการกระจายอํานาจ การบริหารการศึกษาไปสูสถานศึกษาโดยตรง เพื่อใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่ 

ความรับผิดชอบและความคลองตัว โดยจัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย ผูบริหาร

สถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนผูปกครองและชุมชนรวมกันบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับ    

ความตองการของนักเรียนและใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาที่ไดวางไว1 การศึกษาจึงกลายเปน

เครื่องมือสําคัญประการหน่ึงในการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ การดําเนินนโยบายระดับชาติและ

ระดับนานาชาติมักมีขอกําหนดดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรม 

ความรวมมือดานการวิจัย การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต

นักศึกษา และครูอาจารย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการและใชทรัพยากรมนุษยรวมกัน เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนขอกําหนดในหลักการประการหน่ึงสําหรับการดําเนินการของโครงการ    

ความรวมมือในแตละภูมิภาคดังเชน อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก

เฉียงใต (Association of Southeast Asian Nation)2  

1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , สํานักนายกรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ : บริษัท  พริก

หวานกราฟก จํากัด, 2546), 24. 
2 สุวิชัย โกศัยยะวัฒน. การประชุมเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ณ กรุงฮานอย : 

ขอสังเกต บางประการดานนโยบายการศึกษาและการเปดประเทศสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

(ชลบุรี : สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), มปป. 
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ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 เปนการสรางสังคมภูมิภาค

ใหพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยูรวมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน ประชาคม

อาเซียนกอต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค 

ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ 

การพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมการกินดีอยูดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชนรวมกัน

ของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 

บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา3 

ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการบริหาร 

จัดการศึกษา ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนในทุกพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ  

จึงกําหนดใหมีนโยบายและเปาหมาย เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ ไดมีความรูความเขาใจ และตระหนักในการ

เปนประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพรอมของเด็กไทย ในการอยูรวมกันกับประชากรของประเทศ

ตางๆ ในประชาคมอาเซียน 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา

ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงกําหนดใหมีนโยบายและเปาหมายเพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีความรู 

ความเขาใจ และตระหนักในการเปนประชาคมอาเซียนมากย่ิงข้ึน จึงไดจัดทําแนวทางการบริหาร

จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพรอมของเด็กไทยในการอยูรวมกันกับประชากร

ของประเทศตาง  ๆสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดดําเนินงานโครงการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู

สูประชาคมอาเซียน ไดแก โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน : Spirit ASEAN โดยคัดเลือกโรงเรียน

เขารวมโครงการ เพื่อพัฒนาใหมีความพรอมและศักยภาพในการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

เปนศูนยการเรียนรูอาเซียน 68 โรงเรียน แบงเปนโรงเรียน 3 รูปแบบ คือ 1) โรงเรียน Sister School 

จํานวน 30 โรงเรียน 2) โรงเรียน Buffer School จํานวน 24 โรงเรียน 3) ASEAN Focus School 

จํานวน 14 โรงเรียน ทั้งน้ีมีโรงเรียนที่เปนเครือขายมากกวา 500 โรงเรียน ที่เขารวมโครงการ การดําเนินงาน

ที่ผานมาโรงเรียนไดจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การเรียนรูผานสื่ออุปกรณ รูปภาพ วีดีทัศน 

นิทรรศการ การจัดกิจกรรมตางๆ รวมถึงการติดตอสื่อสารกับโรงเรียน ในประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียนทางสื่อ ICT (Information Communication Technology) ซึ่งกิจกรรมที่กลาวมาเปน  

การออกแบบและจัดประสบการณ เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนในโรงเรียนที่เปนศูนยอาเซียนและ 

3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 
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โรงเรียนเครือขายไดลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเปนไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียน       

ไดประสบการณตรง และมีกิจกรรมคายสรางสรรคที่เนนการสรางความตระหนักเรื่องประชาคมอาเซียน 

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและเสริมสรางความเปนพลเมืองอาเซียนใหผูเรียน  จะชวยเพิ่ม

ศักยภาพในการเรียนรูใหผูเรียน อันจะเปนพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน

ในทุกพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา พิจารณาเห็นวามีความจําเปนอยางย่ิงที่จะสรางศักยภาพใหแกสถานศึกษาและ 

เขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับความเปนประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน 

โดยเฉพาะการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน4  

     การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา

และเด็กไทยใหมีศักยภาพ และคุณลักษณะที่จะดํารงชีวิตในประชาคมอาเซียนไดอยางมีความสุข 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดแนวทางให

หนวยงานการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนทุกภาคสวนในสังคมจะตองรวมมือกันอยางจริงจัง ดังน้ี         

1.) การบริหารจัดการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2.) การบริหารจัดการของเขต

พื้นที่การศึกษา 3.) การบริหารจัดการของสถานศึกษา 4.) การสงเสริมสนับสนุนของหนวยงานองคกร

เครือขายอื่นๆ 5.) การนิเทศภายใน ติดตามการประเมินผลการดําเนินงาน5 ซึ่งในระบบสถานศึกษา

จําเปนตองอาศัยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา อําเภอ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานอื่นๆ เปนตน ตลอดจน

ผูบริหารที่มีศาสตรและศิลปในการบริหารกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การบูรณาการ 

ความสามารถ และทัศนะคติของผูบริหาร เพื่อใหสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหประสบ

ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ  

     ดังน้ัน การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ควรใหความสําคัญกับการบริหาร

สถานศึกษาในทุกดานใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับนโยบาย ใหมีศักยภาพในการบริหาร

จัดการเรียนรูใหผูเรียนอยางสูงสุด อันจะเปนพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคม

อาเซียนในทุกพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสถานศึกษานําไปเปนแนวทางการบริหารจัดการ 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในทุกๆ ดาน เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 
  

4สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, คูมือดําเนินงานโครงการพัฒนาสูประชาคม

อาเซียน: Spirit ASEAN (กรุงเทพฯ : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553), 1. 

5สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 2553), 

13-17. 
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ปญหาของการวิจัย 

ในการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและผูเรียนใหสามารถ

ดําเนินชีวิตดวยดีในประชาคมอาเซียน ซึ่งตองดําเนินงานทั้งระบบในสถานศึกษาในทุกๆ ดาน การบริหาร

จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ถือเปนงานหลัก เปนงานที่จะสงผลโดยตรงใหการจัดการศึกษา

บรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ทั้งน้ี จะตองมีการวิเคราะหความสอดคลอง ระหวางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แผนยุทธศาสตรอาเซียนของชาติกระทรวงศึกษาธิการ และเปาหมาย

ของการเปนประชาคมอาเซียน เพื่อกําหนดเปนหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการทุกกิจกรรมทั้งระบบ

โรงเรียน  ทิศทางการศึกษาของไทยกับความพรอมสูประชาคมอาเซียน ความพรอมตองเริ่มจาก

ความรูพื้นฐานของอาเซียน สําหรับประเทศไทยยังไมถึงแกนที่จะเขาสูความพรอม เรื่องกําแพงภาษี 

การยายทุน โดยเฉพาะกําลังแรงงาน เรื่องภาษา วัฒนธรรม และความรอบรูที่จําเปนตองรู ซึ่งกลุมประเทศ

ที่กอเปนกอนไดอยาง มาเลเซีย บรูไน อีกกลุมคือ กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ประเทศเหลาน้ีต่ืนตัวมาก 

สวนประเทศไทยคอนขางวาเหวไมรูไปทางไหน ไมคอยรับรูความเคลื่อนไหวของประเทศอ่ืนๆ เคยมี

การทําแบบสอบถามมหาวิทยาลัยช้ันนําในอาเซียน คําถาม 3 ขอ คือ 1) นักศึกษามีความรูสึกเปนสวนรวม

มากนอยแคไหน ผลพบไทยอยูในอันดับ 8 2) รูจักธงอาเซียนหรือไม ผลพบไทยจัดอยูในอันดับ 10   

3) รูจักปกอต้ังอาเซียน ไทยอยูในอันดับสุดทาย ตรงน้ีเปนเปลือกนอกแตแกนคือเราไมมีความรอบรู

และสิ่งที่จําเปนคือ เรื่องของภาษาการสื่อสาร ซึ่งเรื่องน้ีก็เตรียมและพัฒนาเปนลําดับ เด็กไทยพูด

ภาษาอังกฤษไดดีมากข้ึนตางจาก 2 ปที่แลว ที่สําคัญคือ ไมใชเปนการศึกษาเพื่อการศึกษาเฉยๆ อีกตอไป 

แตตองนําไปสูการมีงาน การประกอบอาชีพ ตองหลอหลอมมาเรื่อยๆ ไมใชเรียนจบแลวมาทํางาน   

จึงตองจัดการศึกษาจากน้ีไปจะเปนแนวใหม ไมเนนวิชาการอยางเดียว เตรียมทั้งวิชาการ ทักษะ

วิชาชีพ การจัดการ และการจัดการชีวิต มีการประเมินทักษะชีวิต เปนแบบแตกตางเฉพาะตามบริบท

ของแตละพื้นที่ การวัดและประเมินผลคงตองยืดหยุนและครอบคลุมแตละพ้ืนที่ สําหรับภาษาอังกฤษน้ัน 

เรียนมาต้ังแตเล็กยังพูดไมได เพราะเวลาจะสื่อสารเราแปลจากอังกฤษเปนไทยแลวแปลอีกครั้งเพื่อพูดตอบ 

เราไมไดสอนแบบธรรมชาติ เรียนภาษาตองเรียนต้ังแตแบเบาะ เหมือนเรารูภาษาไทยจากการฟง พอ-แม

พูดใหฟง แตภาษาอังกฤษเรากลับไปหัดเขียนกอน แลวไปเรียน ป.4 เพราะไปเรียนภาษากอน เน่ืองจาก

ตองเรียนรูเรื่องเอกราช แตอีกรอยปหนาอาจเปนทาสทางเศรษฐกิจ จริงๆ แลวภาษาตองเกิดจากการฟง 

ไมใชเกิดจากการคิด มันเกิดจากความเปนธรรมชาติ ภาษาคือการซึมซับ การศึกษาตองไปคิดใหม  

รวมไปถึงปจจัยที่เกี่ยวกับพอ-แม ผูปกครองดวย และในขณะที่เกณฑการประเมินการศึกษายังเปน

เกณฑเดียวอยู แตกตางจากยุทธศาสตร ที่บอกวาใหการศึกษายึดบริบทของพื้นที่ ซึ่งเปนเรื่องที่ตอง

แกไข6   
6 มติชนออนไลน , ปญหาการศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียน(ออนไลน) , เขาถึงเมื่อ 20 

ตุลาคม 2556 , เขาถึงไดจาก http://www.matichon.co.th 
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ในสวนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม พบวาจุดที่โรงเรียนควรพัฒนา มีดังน้ี 

1.) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ตามความจําเปน

เรงดวน 

2.) สถานศึกษาจัดทําโครงการพิเศษสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ยังไมสามารถเปน

แบบอยางของการเปลี่ยนแปลงที่ดี ข้ึนในการแกไขปญหาภายในของสถานศึกษาและชุมชนรอบ

สถานศึกษา 

3.) จัดการนิเทศที่สงเสริมครูผูสอนใหทบทวนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนน 

ผูเรียนเปนสําคัญ การจัดสอนซอมเสริมเปนกลุมหรือเฉพาะรายตามความจําเปน การใชสื่ออุปกรณ

ประกอบบทเรียน สื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหเพิ่มสูงข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

4.) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ตามขอมูลที่ไดจากบันทึกหลังสอน จากคําแนะนํา

ขอเสนอแนะของผูนิเทศ ประสานงานกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ขอความสนับสนุน

ดานครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษายังขาดอยู7 

ดังน้ัน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจตระหนักในการดําเนินงานจัดการศึกษาเพ่ือเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน จึงเล็งเห็นความสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาเรื่องของการบริหาร

จัดการเรียนรูและแกไขในดานตางๆ อีกทั้งรองรับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ในป 

2558 เพื่อใหโรงเรียนมีความพรอมและผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและพรอมเปนผลเมืองอาเซียนอยางภาคภูมิใจ โรงเรียนจึงไดนําแนวทาง 

ในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาใชเปนแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู

เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนอยางย่ังยืน 

 

 

 

 

 

  
7สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), รายงานการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2555), 1-5. 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

1. เพื่อทราบการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

2. เพื่อทราบแนวทางในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนประสาทรัฐ

ประชากิจ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

 

ขอคําถามการวิจัย 

เพื่อเปนแนวทางในการแสดงหาคําตอบและแนวทางในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนด

ขอคําถามของการวิจัยไว ดังตอไปน้ี 

1. การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อยูในระดับใด 

2. แนวทางในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เปนอยางไร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

1. การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อยูในระดับปานกลาง 

2. แนวทางในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีหลายแนวทาง 

 

ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 

การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนน้ันจะมีลักษณะการจัดการเชิงระบบ ซึ่งแคทซและ

คาหน (Katz and Kahn) มีแนวคิดวาองคกร ที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก โดยระบบจะ

เปดรับตัวปอน (input) มีกระบวนการ (process) ที่เปลี่ยนแปลงตัวปอนใหกลายเปนผลผลิต 

(output) และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม (context) ทั้งภายในและภายนอกองคกร และการใช

ขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา8  ซึ่งในระบบการจัดการศึกษาน้ัน ปจจัยนําเขา (input)  

 
8Daniel Katz and Robert L.Kahn, The  Social Psychology of Organization, 2nd 

ed. (New York John Wiley & Son, 1987), 20. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไดแก บุคลากร งบประมาณ นโยบาย วัสดุอุปกรณ9 ดานกระบวนการ (process) คือ แนวทางการ

บริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 1) การแตงต้ังคณะกรรมการ 2) ประชุม

คณะกรรมการ 3) สงเสริมสนับสนุนทรัพยากร 4) วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูที่เกี่ยวของ 5) จัดต้ัง

เครือขายในสถานศึกษา 6) กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 7) กําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา 

8) สนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน   

9) การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธ10  จนเกิดเปนผลผลิต (output) ซึ่งเปน 

ผลมาจากกระบวนการผลิต คือ การบริหารจัดการการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนที่มีคุณภาพ  

     ปจจัยสําคัญที่สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถเตรียมนักเรียนเขาสูประชาคม

อาเซียนไดเปนอยางดีคือ หนวยงานตนสังกัด ชุมชน และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 1) แตงต้ังคณะกรรมการ

หรือคณะทํางาน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 2) จัดการทําเอกสารเพื่อสรางความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน 3) ศึกษา วิจัย พัฒนา และการจัดการเรียนรู

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

4) สรางความรูความเขาใจและสงเสริมความเขมแข็งเกี่ยวกับการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนในรูปแบบตาง  ๆ

5) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนจัดหลักสูตร และการเรียนรูเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน 6) เสริมสรางความเขมแข็ง การพัฒนาโรงเรียนตนแบบการขับเคลื่อนสูประชาคม

อาเซียน 7) ประชุมอบรมช้ีแจงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนใหแกหนวยงาน   

ที่เกี่ยวของและผูสนใจทั่วไป 8) จัดทําสื่อการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 9) สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

คายวิชาการประชาคมอาเซียน 10) ประชาสัมพันธการเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน 11) สงเสริม นิเทศ 

กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานการพัฒนานักเรียนสูประชาคมอาเซียน11 ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1 

 

 

  
9สุนันทา เลาหนันท, การพัฒนาองคการ, (กรุงเทพฯ:โรงพิมพรุงวัฒนา, 2531), 39.           

10สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 2553), 

22.  

11สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, การพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรไทย, 

2555), 15. 

   ส
ำนกัหอ
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แผนภูมิที่ 1 ของขายเชิงอางอิง 

ที่มา : Daniel Katz and Robert L.Kahn, The  Social Psychology of Organization, 

2nd ed. (New York John Wiley & Son, 1987), 20. 

 : สุนันทา เลาหนันท, การพัฒนาองคการ, (กรุงเทพฯ:โรงพิมพรุงวัฒนา, 2531), 39. 

 : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 

2553), 15. 

จํานวนบุคลากร(ครู) 

 

- นโยบาย 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- วัสดุ อุปกรณ  

ปจจัยนําเขา 
 

กระบวนการ 

- การบริหารจัดการ 

 

 

-การจัดการเรียนการสอน 

-การติดตามประเมินผล 

ขอมูลยอนกลับ 

 
ผลผลิต 

 

- โรงเรียนมีคุณภาพ 

- นักเรียนมีคุณภาพ 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

สภาพแวดลอม (Context) 

สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง

การบริหารจัดการเรียนรู

สูประชาคมอาเซียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  

โดยกําหนดขอบเขตของการศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

กําหนดแนวทางการบริหารจัดการการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใหหนวยงานการศึกษาทุกระดับ 

ตลอดจนทุกภาคสวนในสังคม ดังน้ี 3.1) แตงต้ังคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และผูแทน

จากหนวยงานองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน 3.2) ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรางความรูความเขาใจและ

ความตระหนักในการดําเนินงาน ตลอดแนวทางพรอมวางแผนกําหนดกิจกรรมและปฏิทินการดําเนินงาน 

3.3) สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ เอกสาร เปนตน 

3.4) วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.5) จัดต้ัง

เครือขาย ในสถานศึกษา มีผูเกี่ยวของ เชน นายอําเภอ ผูแทนฝายวัฒนธรรม ผูแทนสํานักงาน เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูอํานวยการ

สถานศึกษา    ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 3.6) กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงาน

พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนเปนประจําทุกป โดยกําหนดใหมีกิจกรรมประกวดแขงขัน      

อันแสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3.7) กําหนดใหมี

การนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 3.8) สนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปน

สมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ 3.9) มีการสรุปและ

รายงานผลการดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางตอเน่ืองในรูปแบบที่หลากหลาย12 

เปนตัวแปรตนของการวิจัย ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังแผนภูมิที่ 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
12สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553), 15. 
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การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน   

 

1. แตงต้ังคณะกรรมการ   

2. ประชุมคณะกรรมการ  

3. สงเสริมสนับสนุนทรัพยากร  

4. วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ  

5. จัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา   

6. กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

7. กําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา  

8. สนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรม

ครูอาเซียน  

9. การสรุปและรายงานผลการดําเนินงานพรอมประชาสัมพันธ 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2553), 15. 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีใหตรงกัน จึงไดนิยาม

ความหมายของคําตางๆ ไวดังน้ี 

การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานการบริหาร

จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา 3.1) แตงต้ังคณะกรรมการ 3.2) ประชุมคณะกรรมการ 

3.3) สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน 3.4) วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ 

3.5) จัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา มีผูเกี่ยวของ 3.6) กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 3.7) กําหนดให

มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 3.8) สนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปน

สมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน 3.9) มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธ 

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ หมายถึง หนวยงานของรัฐบาล ที่จัดการเรียนการสอน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 8 ต้ังอยูที่หมู 5 ตําบลประสาทสิทธ์ิ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

จากการที่ไดกลาวถึงสภาพปจจุบัน ปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย และตัวแปรที่ใช  

ในการศึกษาไปแลวในบทที่ 1 ในบทน้ีจะเปนการกลาวถึง วรรณกรรม ทฤษฎี และแนวความคิดของ

นักศึกษา และนักวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด

เน้ือหาสาระสําคัญสองสวนใหญๆ คือ สวนแรกการบริหารจัดการการเรียนรู สวนที่สองเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
 

ความหมายของการบริหาร 

การบริหารไดมีนักการศึกษาใหความหมายและคําจํากัดความของการบริหารไว ดังน้ี 

คารเตอร (Carter V. Good) ใหความหมายวา “การบริหาร” หมายถึง เทคนิคและ

วิธีการตางๆ ที่ใชในการดําเนินงานองคการทางการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่ต้ังไว 1 

เฮอรเบิรต ไซมอน (Herbert A. Simon) ใหความหมายวา “การบริหาร” หมายถึง 

กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไปรวมมือกันดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายๆ อยางรวมกัน 2 

เฮอรเซย บลันชารด และจอรนสัน (Hersey, Blanchard and Johnson) ใหความหมายวา 

“การบริหาร” หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกับบุคคลและกลุมบุคคล ซึ่งพรอมดวยปจจัยทางการบริหาร 

ไดแก เครื่องมือตาง  ๆงบประมาณและเทคโนโลยีเพื่อที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย 3 

นพพงษ บุญจิตราดุล ใหความหมายของการบริหารวา หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่บุคคล

ต้ังแตสองคนข้ึนไปรวมมือกันดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางรวมกันกําหนด โดยใช

กระบวนการอยางมีระเบียบและใชทรัพยากรและเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม 4 
 

1 Good, C.V. Dictionary of Education. (New York: McFraw-Hill, 1973), 13. 

2 Simon, H.A. Administrative Bahavior. 2nd ed. (New York: Free Press, 1996), 3. 

3 Hersey, P., Blanchard, K.H. and Johnson, D.E. Management of Organizational 

Behavior: Leading Human Resources. Eight edition. (New Jersey: Prentice Hall, 2001), 11. 
4 นพพงษ บุญจิตราดุล. หลักการบริหารการศึกษา. (กรุงเทพฯ : ศูนยการพิมพมหานคร, 

2534), 3. 
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ถวิล เกื้อกูลวงศ อธิบายวา การบริหาร หมายถึง การแกปญหาองคกรใหบรรลุผล     

ตามเปาหมาย5 

สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การใชศิลปะในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย

ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เปนกระบวนการทางสังคมของบุคคลที่ทําหนาที่การวางแผน การจัดองคการ 

จัดคนเขาทํางาน สั่งการ และควบคุมการทํางาน ใหกิจกรรมขององคการดําเนินงานไปตามวัตถุประสงค

ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปนกิจกรรมของคนต้ังแต 2 คนข้ึนไปมีการรวมมือกันทํากิจกรรม

อยางใดอยางหน่ึง 

ความหมายของการจัดการ 

การจัดการ (Management) เปนกลวิธีพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหภารกิจ (Mission) ของ

องคการใดๆ ประสบความสําเร็จ (Success) หรือบรรลุตามวิสัยทัศน (Vision) วัตถุประสงค (Objective) 

และเปาหมาย (Target) ขององคกรน้ัน ๆ 6 

พิสมัย ถีถะแกว ใหความหมายของการจัดการไววา การจัดการเปนกระบวนการดําเนินงาน

ที่ประกอบดวยการวางแผน การจัดรูปงาน การเรงรัด และการควบคุมการดําเนินงานของบุคคลอื่น 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 7 

ปรีชา คัมภีรปกรณ อธิบายวา การบริหารโรงเรียนเชนเดียวกับการบริหารองคการ     

ในรูปแบบอื่น คือ ประกอบดวยองคประกอบ 4 อยาง คือ คน (man) เงิน (money) วัสดุ (material) 

และการจัดการ (management) สวนการบริหารโรงเรียนน้ันเปนการบริหารเพ่ือใหเกิดการบริการท่ีดี

แกผูรับบริการ คือ นักเรียน และผลจากการบริหาร คือผูรับบริการมีความรูความสามารถและทักษะ

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว หรือตามที่สังคมตองการตามวัตถุประสงคของโรงเรียนกับความตองการ

ของสังคม 8 

สรุปไดวา การจัดการ หมายถึง เทคนิควิธีการเฉพาะซึ่งประกอบดวยการวางแผน

(Planning) การจัดองคการ (Organizing) และการควบคุมงาน (Controlling) มีการทํางานเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายน้ันๆ ซึ่งโดยทั่วไปแลว คําวา การจัดการ มักจะใชในวงการธุรกิจ แตอยางไรก็ตามคําวา  

การจัดการ (Management) กับคําวา การบริหาร (Administration) มักจะใชแทนกันได 
 

 
5 ถวิล เกื้อกูลวงศ. การบริหารการศึกษาสมัยใหม. (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2530), 17. 
6 สํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา. คูมือโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษาใน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาดานบริหารท่ัวไป. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2544), 9. 

7 พิสมัย ถีถะแกว. หลักสูตรประถมศึกษา. (กรุงเทพฯ : ศูนยการพิมพมหานคร, 2528), 144. 
8 ปรีชา คัมภีรปกรณ และคณะ. เอกสารการสอนชุดวิชาโรงเรียนกับชุมชน (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2535), 257. 
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การบริหารจัดการเรียนรู 

การบริหารจัดการเรียนรู เปนองคประกอบที่สนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สําคัญ 

โดยเฉพาะการบริหารจัดการของโรงเรียนที่เนนการพัฒนาทั้งระบบของโรงเรียน สถานศึกษาจะ

สามารถจัดการศึกษาใหเกิดคุณภาพ และสอดคลองกับกรอบแนวคิดหลักของการปฏิรูปการศึกษา 

และสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 การจัดการศึกษา

จะตองมีคุณภาพสอดคลองสนองตอบเปาหมายของการจัดการศึกษา และความตองการของชุมชน

และสังคม นับจักตองอาศัยปจจัยตางๆ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ9 ผูบริหาร

ตองใหการสนับสนุนครูผูสอนและผูเรียน ดังน้ี 1) ดานงบประมาณ ผูบริหารตองใหการสนับสนุนทั้งใน

ดานการเงินและวัสดุอุปกรณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหพอเพียงกับความตองการ        

2) การนิเทศ ผูบริหารตองใหคําแนะนํา รวมปรึกษา และใหขวัญกําลังใจ แกครูผูสอน ผูเรียน และ

ผูเกี่ยวของ 3) แหลงวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ ผูบริหารตองชวย

ประสานงานทั้งในและนอกทองถ่ิน เพื่อใหผู เรียนไดฝกปฏิบั ติงาน  ซึ่งจะทําใหผู เรียนไดรับ

ประสบการณตรง 4) วิทยากร ผูบริหารตองประสานสัมพันธกับวิทยากร ทั้งในและนอกทองถ่ิน 

เพื่อใหความรูแกผูเรียนและครูผูสอน 5) การจัดการดานการตลาด ผูบริหารควรหาแหลงจําหนาย

ผลผลิตของผูเรียน เพื่อเปนการหารายไดใหกับผูเรียน ซึ่งเปนผลผลิตจากการเรียนในกลุมวิชาตางๆ 

โดยเฉพาะกลุมวิชาการงานและอาชีพถือวาสําคัญมาก โดยเปนกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลหลายๆ คน 

รวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาใหเด็กเยาวชนหรือสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน ใหมีความสามารถ 

ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยมหรือคุณธรรม สวนในดานสังคมการเมืองและเศรษฐกิจน้ัน ตองการใหเปน

สมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคมโดยกระบวนการตางๆ ที่เปนระเบียบแบบแผน ทั้งในระบบ

โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน เปนการทํางานที่ตองอาศัยความรู ความชํานาญ ดังน้ันการกําหนด

วาผูที่จะเปนผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษา จําเปนตองผานประสบการณการเรียนรูใน

สวนของงานบริหารการศึกษามากอน จึงเปนเรื่องที่ถูกตองและมี ความจําเปนอยางย่ิงสถานศึกษา

สวนใหญที่อยูในความควบคุมดูแลจากหนวยงานทางการศึกษาระดับสูงกวาที่มีอํานวจในการตัดสินใจ

ทางการบริหาร 10  

 
 

 

 
9 พิมพพันธ เดชะคุปต, นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูสําหรับครูปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : 

คณะคุรุศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2549), 49 
                      10จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : 
บริษัทบุคพอยท, 2553), 143-147. 
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กําเนิดอาเซียนและพัฒนาการของอาเซียนสูความเปนประชาคมอาเซียน 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตเริ่มกอต้ังเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 

โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟลิปปนส ไดรวมกันจัดต้ังสมาคมอาสา หรือ Association of South 

East Asia ข้ึน เพื่อใหเกิดความรวมมือกันทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม แตดําเนินการไดเพียง 2 ป 

ก็ตองหยุดชะงักลง เน่ืองจากความผกผันทางการเมืองระหวางประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 

ในชวงทศวรรษ 2500 ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสตไดแพรเขามาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ทําใหเกิดความกังวลทางดานเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ประกอบกับประเทศ

มหาอํานาจเริ่มไมสนับสนุนใหความชวยเหลือเทาที่ควร ทําใหประเทศในกลุมหันมาหาความรวมมือ 

ซึ่งกันและกัน และไดมีการฟนฟูสัมพันธภาพระหวางประเทศข้ึน ดวยเหตุน้ีจึงไดมีการแสวงหาลูทาง

จัดต้ังองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจข้ึนในภูมิภาค “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” 

จึงไดจัดต้ังข้ึน โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกกอต้ัง 5 ประเทศ ไดแก 

ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย และสิงคโปร ไดรวมลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok 

Declaration) หรือที่เรียกวา ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ที่พระราชวังสราญรมย เมื่อวันที่ 

8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจระหวางกันในภูมิภาค ธํารงไวซึ่ง

สันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สรางสรรคความเจริญทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนา

ทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชนรวมกันของ

สมาชิก เมื่อแรกกอต้ังในป 2510 อาเซียนมีสมาชิก 5 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟลิปปนส และสิงคโปร ซึ่งผูแทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบดวย นายอาดัมมาลิก (รัฐมนตรีตางประเทศ

อินโดนีเซีย) นายตุนอับดุลราชักบิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม และรัฐมนตรี

กระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซรามอส (รัฐมนตรีตางประเทศฟลิปปนส) นายเอสราชารัตนัม 

(รัฐมนตรีตางประเทศสิงคโปร และพันเอก (พิเศษ) ถนัดคอมันตร (รัฐมนตรีตางประเทศไทย) ไดรวม

ลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคของการกอต้ังอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ 

1. สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร 

2. สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค 

3. เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค

เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 

4. สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝกอบรม และการวิจัย และสงเสริม

การศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรมการขยายการคา  ตลอดจน

ปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม 

7. เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองคการความรวมมือแหงภูมิภาค

อื่นๆ และองคการระหวางประเทศ 

นับต้ังแตวันกอต้ังอาเซียนไดแสดงบทบาทในการธํารงรักษาและสงเสริมสันติภาพ 

เสถียรภาพ ความมั่นคง และความเจริญรวมกันในภูมิภาค ตลอดจนมีวิวัฒนาการอยางตอเน่ืองในการสราง

ความไวเน้ือเช่ือใจระหวางประเทศสมาชิก ตลอดจนพัฒนาการในเรื่องความรวมมือ ทางเศรษฐกิจและ

สังคม จนเปนที่ประจักษแกนานาประเทศ และนําไปสูการขยายสมาชิกภาพ โดยบรูไนดารุสซาลาม 

เขาเปนสมาชิกลําดับที่ 6 เมื่อป 2527 เวียดนามเขาเปนสมาชิกลําดับที่ 7 ในป 2538 สปป. ลาว และ

พมา เขาเปนสมาชิกพรอมกันเมื่อป 2540 และกัมพูชาเขาเปนสมาชิกลาสุดเมื่อป 2542 ทําให

สถานการณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดเปลี่ยนผานจากสภาวะแหงความตรึงเครียดและการเผชิญหนา

ในยุคสงครามเย็นมาสูความมีเสถียรภาพความมั่นคงและความรวมมืออยางใกลชิดในปจจุบัน ในป 2540 

อาเซียนประสบกับมรสุมหนัก คือ วิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย หลังผานพนมรสุมดังกลาวไปได จึงเกิด

ศักราชใหมของความรวมมือระหวางกัน โดยในป 2546 ผูนําอาเซียนไดลงนามปฏิญญาวาดวยความรวมมือ

ในอาเซียนฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อประกาศจัดต้ัง

ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) โดยสนับสนุนการรวมตัว

และความรวมมืออยางรอบดาน โดยในดานการเมืองใหจัดต้ัง “ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน” 

หรือ ASEAN Political Security Community (APSC) ดานเศรษฐกิจใหจัดต้ัง “ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และดานสังคมและวัฒนธรรมใหจัดต้ัง 

“ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)   

ตอมาในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 12 ในเดือนมกราคม 2550 ที่ เซบู ประเทศฟลิปปนส 

ผูนําอาเซียนไดตกลงใหมีการจัดต้ังประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จเร็วข้ึนเปนภายในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 

รวมทั้งจัดโครงสรางองคกรของอาเซียนรองรับภารกิจและพันธกิจ รวมทั้งแปลงสภาพอาเซียนจากองคกร

ที่มีการรวมตัวหรือรวมมือกันแบบหลวมๆ เพื่อสรางและพัฒนามาสูสภาพการเปน “นิติบุคคล” ซึ่งเปน

ที่มาของการนําหลักการน้ีไปรางเปน “กฎบัตรอาเซียน” ซึ่งทําหนาที่เปน “ธรรมนูญ” การบริหาร

ปกครองกลุมประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งผนึกกําลังเปนหน่ึงเดียวกันดังปรากฏตามสโลแกน

ที่วา “สิบชาติหน่ึงอาเซียน”  กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 

13 เมื่อป 2550 ที่สาธารณรัฐสิงคโปร ผูนําอาเซียนไดลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือน

ธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

อาเซียนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงการขับเคลื่อนการรวมตัว

เปนประชาคมอาเซียนภายในป 2558 ตามที่ผูนําอาเซียนไดตกลงกันไว โดยวัตถุประสงคของกฎบัตร



 
17 

 

 

อาเซียนคือ ทําใหอาเซียนเปนองคการที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลาง และเคารพกฎ

กติกา ในการทํางานมากข้ึน นอกจากน้ีกฎบัตรจะใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนเปนองคกรระหวาง

รัฐบาล (Intergovernmental Organization) กฎบัตรอาเซียนประกอบดวยขอบทตางๆ 13 บท 55 

ขอ มีประเด็นใหมที่แสดงความกาวหนาของอาเซียน ไดแก 1) การจัดต้ังองคกรสิทธิมนุษยชนของ

อาเซียน 2) การใหอํานาจเลขาธิการอาเซียนสอดสองและรายงานการทําตามความตกลงของ สํานัก

ความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุมประชาสัมพันธ สํานักงาน

รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ, 2552), 1-6. รัฐสมาชิก 3) การจัดต้ังกลไกสําหรับการระงับขอพิพาท

ตางๆ ระหวางประเทศสมาชิก    4) การใหผูนําเปนผูตัดสินวาจะดําเนินการอยางไรตอรัฐผูละเมิด

พันธกรณีตามกฎบัตรฯ อยางรายแรง  5) การเปดชองใหใชวิธีการอ่ืนในการตัดสินใจได หากไมมีฉันทา

มติ 6) การสงเสริมการปรึกษาหารือกันระหวางประเทศสมาชิก เพื่อแกไขปญหาที่กระทบตอ

ผลประโยชนรวม ซึ่งทําใหการตีความหลักการหามแทรกแซงกิจการภายในมีความยืดหยุนมากข้ึน 7) 

การเพ่ิมบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อใหอาเซียนสามารถตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินไดอยาง

ทันทวงที 8) การเปดชองทางใหอาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับองคกรภาคประชาสังคมมากข้ึนและ 

9) การปรับปรุงโครงสรางองคกร ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เชน ใหมีการประชุมสุดยอดอาเซียน 2 

ครั้งตอป จัดต้ังคณะมนตรี เพื่อประสานความรวมมือในแตละ 3 เสาหลัก และการมีคณะกรรมการ

ผูแทนถาวรประจําอาเซียน ที่กรุงจาการตา เพื่อลดเวลาและคาใชจายในการประชุมของอาเซียน11 

ในกฎบัตรอาเซียนไดบรรจุเรื่องการศึกษาไวในบทที ่1 ขอยอยที ่10 วา “เพ่ือพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ดวยความรวมมือที่ใกลชิดย่ิงข้ึนดานการศึกษา การเรียนรูตลอดชีพ และดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เพื ่อเสริมสรางพลังประชาชน และเสริมสรางความเขมแข็งแก ประชาคม  

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)” ซึ่งที่ประชุมเห็นวา ความรวมมือ

ดานการศึกษาเปนหัวใจสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียน และเปนมิติ   

ที่สําคัญของเสาหลักทั้งสามดานของประชาคมอาเซียน และไดยํ้าถึงบทบาทของการศึกษา ในการเพิ่ม

ความตระหนักในความเปนอาเซียนและอัตลักษณของอาเซียนรวมทั้งการสงเสริมความเขาใจ 
 

 

 

11 ไพศาล  วิศาลาภรณ และคณะ, การศึกษา : การสรางประชาคมอาเซียน 2558 (กรุงเทพฯ : 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุมประชาสัมพันธ สํานักงาน

รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ, 2552), 5. 
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ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน หลังจากกฎบัตรอาเซียนไดมีการใหสัตยาบัน โดย

ประเทศสมาชิกครบทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งขณะน้ีประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไดใหสัตยาบัน

กฎบัตรอาเซียนไปยังสํานักเลขาธิการอาเซียนแลว สงผลใหกฎบัตรอาเซียนมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 

15 ธันวาคม พ.ศ. 255112 

ประชาคมอาเซียนประกอบดวยความรวมมือ 3 เสาหลัก คือประชาคมการเมืองความมั่นคง

อาเซียน (ASEAN Security Community - ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community - AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural 

Community - ASCC) เสาหลักแตละดานมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. ดานการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงคที่จะทําใหประเทศในภูมิภาค

อยูอยางสันติสุข โดยการแกไขปญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบดาน 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะ 1) ใชขอตกลงและกลไกของอาเซียนที่มีอยูแลวในการเพ่ิม

ศักยภาพในการแกไขปญหาขอพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการเผชิญหนากับภัยคุกคามรูปแบบใหม 

เชน การกอการราย การลักลอบคายาเสพติด การคามนุษย อาชญากรรมขามชาติอื่นๆ และการขจัดอาวุธ

ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 2) ริเริ่มกลไกลใหมๆ ในการเสริมสรางความมั่นคง และกําหนดรูปแบบใหม

สําหรับความรวมมือดานน้ี ซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการปองกันการเกิดขอพิพาท การแกไข  

ขอพิพาท และการสรางเสริมสันติภาพภายหลังการยุติขอพิพาท 3) สงเสริมความรวมมือทางทะเล 

ทั้งน้ีความรวมมือขางตนจะไมกระทบตอความเปนอิสระของประเทศสมาชิก ในการดําเนินนโยบาย

การตางประเทศและความรวมมือทางทหารกับประเทศนอกภูมิภาค และไมนําไปสูการสรางพันธมิตร

ทางการทหาร 

2. ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

มีความมั่นคงมั่งค่ังและสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได โดย 1) มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของ

สินคา บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจน และ  

ความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป พ.ศ. 2558 2) ทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว 

(single market and production base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหมๆ ในการปฏิบัติตามขอริเริ่ม

ทางเศรษฐกิจที่มีอยูแลว 3) ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน เพ่ือลดชองวางการพัฒนา 

และชวยใหประเทศเหลาน้ีเขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 4) สงเสริมความรวมมือ

ในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือดานกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเที่ยว 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

 
12 สํานักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ, กฎบัตรอาเซียน (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท, 2554), 13. 
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3. ดานประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม

ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งครอบคลุมความรวมมือ    

ในหลายสาขา เชน ความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน 

สิ่งแวดลอม การศึกษาวัฒนธรรมสตรี สาธารณสุข โรคเอดสและเยาวชน เปนตน เปนกลไกสําคัญ  

เพื่อการบรรลุจุดมุงหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเปนประชาคม ซึ่งเนนใน 4 ดาน ไดแก     

1) การสรางประชาคมแหงสังคมที่เอื้ออาทร 2) แกไขผลกระทบตอสังคมอันเน่ืองมาจากการรวมตัว

ทางเศรษฐกิจ 3) สงเสริมความย่ังยืนของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตองและ 

4) สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

รวมทั้งการรับรูขาวสาร ซึ่งเปนรากฐานที่จะนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียน 

นอกจากน้ีในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ไดมีการลงนามในคําประกาศรวม

แผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Declaratio on the ASEAN Economic Community 

Blueprint : AEC Blueprint) เพื่อใชกําหนดทิศทาง/แผนงานดานเศรษฐกิจ ในการรวมอาเซียน 10 ประเทศ 

เปนตลาดและฐานการผลิตเดียวบนพื้นฐานของความเทาเทียม การไมเลือกปฏิบัติ และการไดรับ

ประโยชนรวมกัน อันจะนําไปสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Political - Security Community 

Blueprint : APSC Blueprint) และแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Socio - Cultural Community Blueprint : ASCC Blueprint) ไดรับการรับรองและลงนาม 

ในการประชุมสุดอาเซียนครั้งที ่14 ที่ชะอํา-หัวหิน เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 พัฒนาการที่สําคัญดังกลาว 

สงผลใหอาเซียนเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางย่ิงการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 

จะมีผลกระทบตอการศึกษา เชน การเปดเสรีดานการคาสินคาและบริการในอาเซียน จะสงผลใหการจัด

การศึกษาขามพรมแดนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตัวกวางขวางมากข้ึน และการที่อาเซียน

เห็นพองกันในการกําหนดใหภาษาในการทํางานของอาเซียนเปนภาษาอังกฤษ สื่อใหเห็นวาการเรียนรู

ภาษาตางประเทศเปนเรื่องจําเปนทั้งในโลกปจจุบันและในอนาคต หลายประเทศในอาเซียนไดมี    

การเตรียมการและดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย เพื่อรองรับการเปน

ประชาคมอาเซียนแลว เชน ประเทศสิงคโปร สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะความรูดานภาษาอังกฤษ   

ในระดับที่ใชงานในชีวิตประจําวันไดต้ังแตในระดับพื้นฐานและใหนักเรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียน 

ภาษาใดภาษาหนึ่งที่ไมใชภาษาทองถ่ินเปนภาษาที่สาม ประเทศมาเลเซียจัดการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ ประเทศฟลิปปนสสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง 

เปนตน13 

 
13 สุดฤทัย เลิศเกษมและคณะ, ประเทศไทยกับอาเซียน (กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ 

สํานักรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ, 2554), 111-114. 
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กลาวโดยสรุปคือ ราชอาณาจักรไทย เปนประเทศสมาชิกหน่ึงของอาเซียน จําเปนตอง

เตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของอาเซียน ซึ่งผลกระทบที่สําคัญตอการศึกษาไทย 

คือ การเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษา และการรวมตัวของประชาชาติในอาเซียน ซึ่งเปนประเด็น  

ที่กรอบแผนการศึกษาใหความสําคัญในฐานะที่เปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอการจัดการศึกษา การรวมตัว

เปนประชาคมอาเซียนจะทําใหการเคลื่อนยายกําลังคนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสะดวก   

มากข้ึน และเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษา ยังสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายองคความรูภาษาและ

วัฒนธรรมระหวางกัน ฉะน้ันการศึกษาไทยจึงจําเปนตองปรับตัว เพื่อผลิตกําลังคนของประเทศใหมี

ความพรอมสําหรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 
 

กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 

ความสําคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนปรากฏรูปธรรมอยางชัดเจน

ในปฏิญญาวาดวยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียนที่ไดเนนยํ้าความสําคัญของการศึกษา ซึ่งเปน

กลไกสําคัญในการนําอาเซียนบรรลุวิสัยทัศนอาเซียน 2015 โดยกําหนดใหอาเซียนมีวิสัยทัศนสูภายนอก

มีสันติสุขและมีการเช่ือมโยงเขาดวยกันในการเปนหุนสวนในสิ่งแวดลอมของประชาธิปไตย  และ     

อยูรวมกันอยางกลมกลืนการพัฒนาที่มีพลวัตรและการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดและในสังคม    

ที่เอื้ออาทร ที่ระลึกถึงสายสัมพันธแนนแฟนทางประวัติศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญของมรดก  

ทางวัฒนธรรมที่มีรวมกันและเช่ือมโยงในอัตลักษณของภูมิภาค นอกจากน้ีวิสัยทัศนอาเซียน 2015  

ไดกลาวถึง ความสําคัญของการพัฒนามนุษย โดยใหประชาชนสามารถเขาถึงโอกาสในการพัฒนา 

ดานตางๆ อาทิ การศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต การฝกอบรม นวัตกรรมการสงเสริมการปองกัน

คุณภาพการทํางานและการประกอบการ รวมถึงการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตประเด็นสําคัญ ไดแก ความรวมมือทางดานวิชาการและการพัฒนา 

ซึ่งจะชวยสนับสนุนกระบวนการรวมตัวของอาเซียน การเสริมสรางขีดความสามารถและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย เพื่อลดชองวางการพัฒนา ดังน้ันความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอาเซียน 

จึงไดทวีบทบาทมากข้ึนตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนใหมีความเจริญกาวหนา

และแขงขันไดในระดับสากล โดยเฉพาะอยางย่ิงความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว

และตอเน่ืองในหลากหลายดานที่สงผลใหโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตน อันเปนยุคของสังคมฐานความรู

กลไกความรวมมือดานการศึกษา จึงเปนสิ่งจําเปนพ้ืนฐานในการสรางอาเซียนสูการเปนประชาคมที่มี

ความมั่นคงทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพมนุษย เพื่อสราง

อนาคตที่รุงเรืองของอาเซียน14 

 
14 ขนิษฐา หานิรัติศัยและคณะ, การศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ สกสค, 2552), 4-6. 
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ความรวมมืออาเซียนดานการศึกษาเปนสวนหน่ึงของความรวมมือเฉพาะดานของอาเซียน 

โดยเริ่มดําเนินการมาต้ังแตทศวรรษแรกของการกอต้ังอาเซียนเมื่อมีการจัดการประชุมดานการศึกษา 

ASEAN Permanent Committee on Socio - Cultural Activities ครั้งแรกในชวงเดือนตุลาคม 2518 

อยางไรก็ตามความรวมมือดังกลาวมีพัฒนาการเปนลําดับอยางชาๆ ทั้งในเชิงกลไก การบริหารจัดการ

และในเชิงสาระความรวมมือ โดยในเชิงกลไกการบริหารจัดการน้ันมีความพยายามในการผลักดันให

ความรวมมือดานการศึกษาของอาเซียนมีลักษณะทางการและมีผลในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ

มากข้ึน ตอมาเมื่ออาเซียนมีการปรับตัวในเชิงโครงสราง เพื่อใหความรวมมือในดานตางๆ ของอาเซียน

เขมแข็งข้ึน มีการจัดต้ัง ASEAN Committee on Education (ASCOE) เปนกลไกการบริหารความรวมมือ

อาเซียนดานการศึกษาต้ังแตป พ.ศ. 2532 ตอมาในป 2549 ไดมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน

ครั้งแรกคูขนานกับการประชุมสภาซีเมคระหวางวันที่ 21-23 มีนาคม 2549 ที่ประเทศสิงคโปร และ  

มีการจัดอยางตอเน่ืองทุกป การจัดการศึกษาในอาเซียนเปนรากฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็ง 

และความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียน และเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ีการอุดมศึกษาในอาเซียน

ไดกลายเปนภาคธุรกิจขนาดใหญและไรพรมแดน เพื่อตอบสนองการเปดเสรีการศึกษาทั้งในกรอบ

อาเซียนและการคาโลกเปนผลใหเกิดกระแสการแขงขันในการใหบริการดานการศึกษา การเสริมสราง

ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษาไปสู

ความเปนนานาชาติและ World Class University ตามระบบและรูปแบบการจัดการศึกษาของยุโรป

และอเมริกา ทั้งในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักภาษาหน่ึงในการเรียนการสอน เชน 

ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย และในประเทศที่ใชภาษาทองถ่ินเปนหลัก เชน ราชอาณาจักรไทย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาดแรงงานในระดับชาติและภูมิภาค แนวทาง

ดังกลาวกอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนและประชาคมยุโรป 

ในลักษณะขอตกลงที่ทํารวมกันในระดับสถาบันตอสถาบันทั้งในสวนของมหาวิทยาลัยของรัฐและ

มหาวิทยาลัยของภาคเอกชน ในดานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสถาบัน และสถาบันการศึกษา

รวมกัน ในขณะเดียวกันการจัดต้ังเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนไดชวยสงเสริมความรวมมือในการพัฒนา

คณาจารย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการแลกเปลีย่นขอมูลขาวสารทั้งระหวาง

ประเทศสมาชิกดวยกันเอง และความรวมมือกับประเทศคูเจรจาในอาเซียนบางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ญี่ปุน เกาหลี จีน อินเดีย รัสเซีย และสหภาพยุโรป อาเซียนไดต้ังเปาหมายที่จะพัฒนาแนวคิด กิจกรรม 

และการจัดการศึกษารวมกันในภูมิภาค บนรากฐานภูมิปญญาระดับชาติและภูมิภาค เพื่อปองกันสภาพ 
ไมสมดุลจากการไหลบาเพียงดานเดียวของกระแสโลกาภิวัตนจากตะวันตก ปฏิญญาอาเซียน ดานการศึกษา

ที่ผูนําใหการรับรองในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ซึ่งเนนการขับเคลื่อนประชาคม

อาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก สะทอนการจัดการศึกษาแบบเช่ือมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพื้นฐาน
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ของเอกลักษณและความแตกตาง การพัฒนาและประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนวิชาการ

ระหวางชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชนรวมกัน ทั้งในกรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโก 

นอกจากน้ีความรวมมือในการเปดเสรีดานการศึกษายังเปนมาตรการรองรับสําคัญตอเปาหมายการกาวสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งครอบคลุมการจัดทําความตกลงยอมรับรวมกันดานการศึกษา 

ความสามารถ ประสบการณ ในสาขาวิชาชีพสําคัญตางๆ ควบคูกับการเปดเสรี ดานการเคลื่อนยาย

แรงงาน ซึ่งกําหนดใหมีการยกเวนขอกําหนดเกี่ยวกับการขอวีซาสําหรับคนชาติอาเซียน สําหรับ 

short term visits การอํานวยความสะดวกการออกวีซาและใบอนุญาตทํางาน สําหรับแรงงานมีฝมือ

และผูเช่ียวชาญสัญชาติอาเซียนอีกดวย15 

 
การมีสวนรวมดานการศึกษาในกรอบความรวมมือของอาเซียน 

 

ภายในกรอบความรวมมือดานตางๆ ของอาเซียน กลไกความรวมมือดานการศึกษานับไดวา

เปนปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการพัฒนาในวงกวางและสงผลตอเปาหมายของการรวมตัวเปนประชาคม

อาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ที่ชะอํา-หัวหิน ผูนําอาเซียนไดรวมกันประกาศ

ปฏิญญาชะอําหัวหิน วาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษา เพื่อบรรลุประชาคมอาเซียน  

ที่เอื้ออาทรและแบงปน (Cha-Am HuaHin Declaration on Strengthening Cooperation on 

Education to Achieve an ASEAN Caring and Sharing Community) โดยใหความสําคัญกับ

บทบาทของภาคการศึกษา ซึ่งเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อการรวมตัวเปน

ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลางและมีความรับผิดชอบทางสังคมอันจะสงผลใหเกิด

ความเขาใจ ความแนนแฟน และความเปนเอกภาพในหมูประชาชนอาเซียน พรอมทั้งไดตกลงที่จะ

ดําเนินการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกภาคการศึกษาในการเสริมสรางประชาคมดังน้ี 

1. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาหลักการเมืองและความมั่นคง ไดแก การสนับสนุน

ความรูและความเขาใจเรื่องกฎบัตรอาเซียนผานหลักสูตรอาเซียนศึกษาในโรงเรียน รวมถึงการแปล

เปนภาษาประจําชาติในอาเซียน การเนนหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสันติภาพในหลักสูตร

โรงเรียน การสงเสริมความเขาใจในความหลากหลายผานการฝกอบรม การแลกเปลี่ยน และการจัดทํา

ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของที่เขาถึงได และการจัดใหมีรูปแบบของการแลกเปลี่ยนทัศนคติในดานตางๆ 

ของผูนําโรงเรียนอยางสม่ําเสมอเชนโครงการ Southeast Asia School Principal, Forum (SEA-

SPF) เปนตน 

  
15 ไพศาล  วิศาลาภรณ และคณะ, การศึกษา : การสรางประชาคมอาเซียน 2558  

(กรุงเทพฯ : สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุมประชาสัมพันธ 

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ, 2552), 8-9. 
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2. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาหลักเศรษฐกิจ ไดแก การพัฒนากรอบทักษะฝมือ

ในแตละประเทศสมาชิก เพื่อนําไปสูการจัดทํากรอบการยอมรับคุณสมบัติรวมของอาเซียน การสงเสริม

การเคลื่อนยายนักเรียน ดวยการพัฒนาบัญชีรายการระดับภูมิภาคของวัสดุสารสนเทศดานการศึกษา 

ที่มีในอาเซียน การสนับสนุนการเคลื่อนยายแรงงานฝมือในอาเซียนดวยความพยายามที่จะปกปอง   

และปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพและการศึกษาในอาเซียน การพัฒนามาตรฐานดานอาชีพบนขีด

ความสามารถของอาเซียนสูระดับภูมิภาคและนานาชาติ และตอบสนองตอความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม และการผลักดันใหมีการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะรวมสําหรับการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 

3. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาหลักสังคมและวัฒนธรรม ไดแก การพัฒนาเน้ือหารวม

ดานอาเซียนสําหรับโรงเรียน การเสนอใหมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรมของ

อาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา การเสนอใหภาษาของอาเซียนเปนวิชาเลือกภาษาตางชาติในโรงเรียน 

การสงเสริมโครงการระดับภูมิภาคที่สรางความตระหนักในความเปนอาเซียน (ASEAN Awareness)    

ในหมูเยาวชน การสนับสนุนการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชนชนบท การสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต การจัดใหมีการประชุมวิจัยดานวิชาการของอาเซียนเพื่อสงเสริมการวิจัย เพื่อการพัฒนา 

ในภูมิภาค การสงเสริมความเขาใจอันดีและความตระหนักดานสิ่งแวดลอมและประเด็นสําคัญอื่นๆ  

ในอาเซียนดวยการประมวลไวในหลักสูตรโรงเรียนและการมอบรางวัล “โรงเรียนสีเขียวของอาเซียน” 

และการรวมจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดอาเซียน (8 สิงหาคม) ตลอดเดือนสิงหาคม ดานความม่ันคงของ

แตละประเทศน้ันเช่ือมโยงกันโดยพื้นฐานและผูกพันกันดวยที่ต้ังทางภูมิศาสตร การสรางสํานึกรวมกัน

และความไวเน้ือเช้ือใจกัน โดยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาชวยลดระดับความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ 

และกอใหเกิดความรวมมือระหวางกันมากย่ิงข้ึน สําหรับความรวมมือดานเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่อง  

การสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีการรวมตัวเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวภายในป พ.ศ. 2558 

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาจกลาวไดวา ทรัพยากรมนุษยทรัพยากรธรรมชาติ  และ

วัฒนธรรม เปนปจจัยพื้นฐานสําหรับการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอยางย่ังยืน 

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจะชวยใหภูมิภาคมีความมั่นคง การศึกษาเพ่ือการพัฒนาจึงเปน

หน่ึงในมาตรการที่จะชวยสรางความเขมแข็งใหแกประชาคมอาเซียน16 

 

 

 
16 สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ .ศ.2558 

(กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดบางกอกบล็อก, 2553), 23-25. 
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แผนการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

การขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษาในกรอบอาเซียน ซึ่งปรากฏในแผนงานการจัดต้ัง

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (A Blueprint for ASEAN Socio Cultural Community)       

ไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินการเพื่อกาวสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนดวยการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย โดยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับประเทศในภูมิภาคในขอบขายดานการศึกษา 

โดยเฉพาะความรวมมือดานการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ ดานเทคโนโลยี

และทรัพยากรมนุษยในอาเซียน การจัดการศึกษาในแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนประกอบดวย 

1. การจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 1.1 เพื่อใหประชากรอาเซียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงภายในป พ.ศ 2558 อันจะนําไปสู

การขจัดการไมรูหนังสือในภูมิภาค สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาภาคบังคับ จัดการศึกษา ใหแก 

ประชาชนทุกเพศอยางเทาเทียม โดยปราศจากความเหลื่อมล้ําทางสังคม เช้ือชาติ ภูมิประเทศ และ

ความบกพรองทางรางกาย การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา เชน การใหการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนา

ทักษะดานเทคนิคการอาชีวศึกษาในอาเซียน การพัฒนาโครงการความชวยเหลือดานเทคนิค เชน     

การจัดการฝกอบรมครู และโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับอุดมศึกษาภายในป พ.ศ. 2552 

 1.2 การสงเสริมการเขาถึงการศึกษาสําหรับสตรีและเด็กอยางเทาเทียม รวมทั้ง 

การสงเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับหลักสูตรดานความเสมอภาคทางเพศในโรงเรียน 

 1.3 การสงเสริมความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศดานการศึกษา รวมทั้ง

ความรวมมือขามภูมิภาค เพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค 

 1.4 การแลกเปลี่ยนการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนในกลุมประเทศ

อาเซียนเปนเวลา 1 ภาคเรียนหรือ 1 ป 

 1.5 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

โดยเฉพาะในชุมชน โดยผานการศึกษาทางไกลการเรียนดวยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

2. การสงเสริมทุนอาเซียนและเครือขายการศึกษา 

 2.1 การดําเนินการศึกษาเพ่ือทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาของ

อาเซียนในป พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) เพื่อสรางเสริมประโยชนและลดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน 

 2.2 การสงเสริมเครือขายการศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง ขยายเครือขายและใหการชวยเหลือนักเรียน 

 2.3 การแลกเปลี่ยนบุคลากรและปฏิสัมพันธระหวางคณาจารย เชน การสงเสริม

การวิจัยระหวางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยความรวมมืออยางใกลชิดกับซีมีโอและ

เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
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3. การสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกัน 

 3.1 การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางสมาชิกอาเซียน โดยผานระบบการศึกษา 

เพ่ือสรางเสริมความสําเร็จและความเขาใจอันดีในประเทศสมาชิกที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน 

 3.2 การสอนคานิยมรวมและมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนในหลักสูตรโรงเรียน 

รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและอุปกรณการเรียนการสอน 

 3.3 การสงเสริมการเรียนภาษาอาเซียนและสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางภาษา 

 3.4 การจัดทําหลักสูตรอาเซียนศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและ

อุดมศึกษา 

4. การพัฒนาเยาวชนอาเซียน 

 4.1 การดําเนินโครงการพัฒนาผูนําเยาวชนอาเซียนอยางตอเน่ืองและโครงการที่มี

วัตถุประสงคคลายคลึงกัน และสงเสริมการสรางเครือขายความเขาใจอันดีระหวางกัน 

 4.2 การดําเนินการกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน อาสาสมัครเยาวชน อาเซียนเกม

คอมพิวเตอร และโอลิมปกวิชาการอาเซียน เพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธ และการเสริมสรางความเขาใจ 

อันดีระหวางเยาวชนในภูมิภาค 

 4.3 การดําเนินโครงการแขงขันระดับเยาวชนอยางตอเน่ือง เชน ASEAN Youth 

Day Award และ Ten Accomplished Youth Organizations in ASEAN (TAYO ASEAN) เพื่อยกยอง

เยาวชนและบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความคิดและคานิยมอาเซียนระหวางเยาวชน 

ในภูมิภาค 

 4.4 ดําเนินการในการจัดต้ังกองทุนเยาวชนอาเซียน เพื่อสงเสริมโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ของเยาวชนในอาเซียน 

 4.5 จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเครือขายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับวิธีการและกลยุทธ

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 4.6 ศึกษาการจัดทํา ASEAN Youth Development Index เพื่อประเมินผลลัพธ

และประสิทธิผลโครงการเยาวชนภายในภูมิภาค และชวยเหลือประเทศสมาชิกในการวางแผน      

การสรางสรรคนวัตกรรมของเยาวชนในภูมิภาค17 

จากแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนขางตน อาจกลาวไดวา อาเซียนให

ความสําคัญตอการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาในภูมิภาคในประเด็นดานการเสริมสรางโอกาส 
 

 
17 ไพศาล  วิศาลาภรณ และคณะ, การศึกษา : การสรางประชาคมอาเซียน 2558 

(กรุงเทพฯ : สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุมประชาสัมพันธ 

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ, 2552), 9-10. 
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ดานการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม การเสริมสรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษา        

ในภูมิภาคทุกระดับ การสงเสริมความรวมมือดานเครือขายเยาวชน ตลอดจนการสงเสริมความเขาใจ  

อันดีระหวางกัน โดยกระบวนการเช่ือมโยงและเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาในภูมิภาค 

สําหรับประเทศไทย โดยที่การจัดการและการใหบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยางตอเน่ืองและทั่วถึง 

เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง 

เปนแนวคิดหลักของการปฏิรูปการศึกษาและยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของ 

ประเทศไทย รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญแกการแกไขปญหาพื้นฐานระยะยาวของประเทศ  

พรอมทั้งใหความสําคัญตอคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ

นักเรียนในวิชาสําคัญ เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ที่อาจสงผลกระทบ 

โดยตรงตอคุณภาพชีวิตของคนไทยและความสามารถในการแขงขันของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ  

ไดกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานตางประเทศเชิงรุก โดยเนนการกระชับความสัมพันธและการขยาย

ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาคเอเชียภายใตกรอบความรวมมือดานตางๆ 

โดยเฉพาะกรอบความรวมมือดานการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อน

ความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ในกรอบความรวมมือดานการศึกษาอาเซียน   

ความรวมมือดังกลาวเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิก

อาเซียน ซึ่งประกอบดวยการปรับปรุงในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะอยางย่ิงการขยายโอกาสทางการศึกษา 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา การนําโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสาร

เขามารองรับการขยายโอกาสและการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษา

ในเชิงคุณภาพและการจัดทําแผนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดรวมมือกับกรมอาเซียน กระทรวง

การตางประเทศ ในการเสริมสรางบทบาทของประเทศไทยในการดําเนินบทบาทนําในการขับเคลื่อน

ความรวมมือดานการศึกษาทุกระดับในกรอบอาเซียน โดยอาศัยกลไกการศึกษาเปนตัวขับเคลื่อน 

การสรางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ไดแก เสาหลักการเมืองและความมั่นคง  เสาหลัก

เศรษฐกิจ และเสาหลักสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดังน้ี 

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อบูรณาการความรวมมือดานการศึกษาของอาเซียน

ในการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน ประกอบดวยขอเสนอแนะจากการประชุมกลุมยอย เพื่อขับเคลื่อน

ความรวมมือดานการศึกษาอาเซียน ดังน้ี 

 1.1 การสรางเครือขายความรวมมือภายใตกรอบอาเซียนในลักษณะการรวมแบงปน

คาใชจายระหวางกัน การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง การจัดระบบเทียบโอนหนวยกิตทางการศึกษา 

และการถายโอนนักเรียน การทําวิจัย รวมถึงการใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกัน 

 1.2 การจัดการศึกษาเพื่อเผชิญสิ่งทาทายในอนาคต การใหความรูแกเยาวชนดานวัฒนธรรม 

ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบาน การพัฒนาครู เนนการพัฒนาเทคนิคการสอน การสรางครูอาเซียน
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ที่มีจรรยาบรรณรวมกัน พัฒนากรอบมาตรฐานในการพัฒนาครูในโครงการตางๆ การพัฒนาหลักสูตร 

การเรียนการสอนทุกระดับ การจัดทํากรอบมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 1.3 การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความเปนอาเซียน การจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อให

เกิดการรวมตัวของอาเซียน การจัดทําหลักสูตรเนนกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย สงเสริมโครงการ

แลกเปลี่ยนนักเรียนอาเซียน เชน การจัดโครงการบานฉันบานเธอ การจัดต้ังชมรม ASEANNESS  

การพัฒนาครู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการสอน เปนตน 

2. การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ดานการศึกษาตามแผนงานประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน 

 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาและใหความสําคัญตอการดําเนินงาน

ดานการศึกษา เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การดําเนินการเพื่อใหเกิดการบูรณาการดานการศึกษา     

ในวาระการพัฒนาของอาเซียน และการสรางสังคมแหงการเรียนรู การบรรลุเปาหมายการจัด

การศึกษาในระดับประถมศึกษา การสงเสริมการพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัย และการเสริมสราง     

ความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนในหมูเยาวชนดวยการจัดการศึกษาและกิจกรรม  เพื่อสรางเสริม

มิตรภาพและความรวมมือระหวางกัน 

 2.2 การบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียมในอาเซียน

ภายในป พ.ศ. 2558 พรอมทั้งกําหนดใหประเทศตางๆ ในอาเซียนจัดการศึกษาใหไดจํานวนรอยละ 70 

ภายในป พ.ศ. 2554 ระยะที่ 1 ป พ.ศ. 2553-2555 และระยะที่ 2 ป พ.ศ.2556-2558 ประกอบดวย 

  2.2.1 การดําเนินโครงการระดับภูมิภาคในการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส 

10 โครงการ ตามเปาหมายการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Reach to the Unreached) 

  2.2.2 การฟนฟูความสัมพันธระหวางอาเซียนและยูเนสโก 

  2.2.3 การจัดการประชุมระดับภูมิภาค/ปฏิบัติการความรวมมือดานการศึกษา

ในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 

 2.3 การพัฒนาคุณภาพและจัดการศึกษาตามความตองการของสังคม ประกอบดวย 

การอาชีวศึกษา การศึกษาดานการอบรมทักษะในอาเซียน โดยดําเนินโครงการความชวยเหลือ     

ดานเทคนิค เชน การฝกอบรมครู และโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรในระดับอุดมศึกษา ครอบคลุม  

ระยะที่ 1 ป พ.ศ. 2554 - 2555 

 2.4 การทบทวนโครงการทุนอาเซียน (ไมระบุระยะเวลาดําเนินการ) 

 2.5 การนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการสงเสริมการจัดการศึกษาและ

การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมระยะที่ 1 ป พ.ศ. 2554 – 2555 

 2.6 การสงเสริมเครือขายการศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักเรียนและเจาหนาที่ เชน การดําเนินการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของ
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อาเซียนซีมีโอและเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครอบคลุมระยะที่ 1 ป พ.ศ. 2554 - 2555 และระยะ   

ที่ 2 ป พ.ศ. 2556 – 2558 

 2.7 การสงเสริมความเสมอภาคดานการศึกษาแกสตรี เด็กผูหญิง และการแลกเปลี่ยน 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรความเสมอภาคทางเพศในโรงเรียน 

 2.8 การสงเสริมความรวมมือกับองคกรดานการศึกษาในระดับภูมิภาคและ

นานาชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค ครอบคลุมระยะที่ 1 ป พ.ศ. 2554 - 2555 และ

ระยะที่ 2 ป พ.ศ. 2556 - 2558 

 2.9 การสอนดานคานิยมและมรดกวัฒนธรรมในหลักสูตรโรงเรียน และการพัฒนา

หลักสูตรการสอนและศักยภาพในเรื่องดังกลาว ครอบคลุมระยะที ่1 ป พ.ศ. 2554 - 2555 และระยะที่ 2 

ป พ.ศ. 2556 - 2558 

 2.10 การพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

และอุดมศึกษา ครอบคลุมระยะที่ 1 ป พ.ศ. 2554 – 2555 

 2.11 การสนับสนุนการเรียนภาษาอาเซียนและสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักภาษาศาสตร 

ครอบคลุมระยะที่ 1 ป พ.ศ. 2554 - 2555 และระยะที่ 2 ป พ.ศ. 2556 – 2558 

 2.12 การดําเนินโครงการกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนโครงการแขงขันวิทยาศาสตร

โอลิมปก โครงการคอมพิวเตอรอาเซียน ฯลฯ เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางเยาวชนใน

อาเซียน ครอบคลุมระยะที่ 1 ป พ.ศ. 2554 – 2555 

 2.13 การดําเนินงานเพื่อนําไปสูการจัดต้ังกองทุนโครงการเยาวชนอาเซียน 

 2.14 การจัดต้ังเวทีหารือและเครือขาย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนา

เด็กและเยาวชนอาเซียน (ไมระบุระยะเวลาดําเนินการ) 

 2.15 การสนับสนุนใหมีทางเลือกในการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาแหงที่สอง   

ในอาเซียนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปการศึกษา (ไมระบุระยะเวลาดําเนินการ) 

 2.16 การสงเสริมประชากรอาเซียนใหมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

สามารถติดตอสื่อสารระหวางกันในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ครอบคลุมระยะที ่1 ป พ.ศ. 2554 – 2555 

 2.17 การดําเนินการจัดทําดรรชนีการพัฒนาเยาวชนอาเซียนในภูมิภาคและ

ชวยเหลือสมาชิกในการวางแผนการจัดกิจกรรมดานเยาวชน (ไมระบุระยะเวลาดําเนินการ) 

 2.18 การสงเสริมการพัฒนาและการดูแลเด็กดวยการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี 

ประสบการณ และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู18 

 
18ไพศาล  วิศาลาภรณ และคณะ, การศึกษา : การสรางประชาคมอาเซียน 2558 

(กรุงเทพฯ : สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุมประชาสัมพันธ 
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ, 2552), 10-13. 
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แผนพัฒนาของอาเซียนในกรอบความรวมมือดานการศึกษา 
 

1. กรอบความรวมมือระดับรัฐมนตรี 

นับแตราชอาณาจักรไทยไดผลักดันใหมีการจัดต้ังกลไกความรวมมือดานการศึกษาระดับ

รัฐมนตรีของอาเซียนข้ึน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ที่กรุงเทพมหานคร และในปลายปเดียวกัน   

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที ่11 ที่ประเทศมาเลเซีย ไดมีมติเห็นชอบใหการประชุมรัฐมนตรีดานการศึกษา

ของอาเซียน (ASEAN Education Ministers Meeting : ASED) เปนการประชุมประจําปของอาเซียน 

โดยจัดประชุมคูขนานกับการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO 

Council Conference : AEAMEC) การประชุมรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียนเปนเวทีการหารือ  

ในระดับนโยบาย เพื่อใหรัฐมนตรีดานการศึกษาของประเทศอาเซียนไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและ

ผลักดันความรวมมือดานการศึกษา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเสริมสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขันของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ รวมทั้งสงเสริมใหการศึกษา มีบทบาทสําคัญในการสราง

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมอาเซียนตอไป ประเด็นความรวมมือที่ไดจาก  

การประชุมรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียนระหวางป พ.ศ. 2548 - 2552 สรุปไดดังน้ี การประชุม 

อยางไมเปนทางการของรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียน (The Meeting of ministers for 

Education in ASEAN Countries) ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยมี 

รัฐมนตรีดานการศึกษาของประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐ

สิงคโปร ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียด นามเลขาธิการอาเซียน ผูอํานวยการสํานัก

เลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเจาหนาที่ระดับสูงจาก 9 ประเทศดังกลาว

เขารวมการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งน้ีไดมีการปรึกษาหารือและอภิปรายบทบาทสําคัญของ

การศึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน รวมถึงการสนับสนุนการสรางประชาคม

อาเซียน ซึ่งที่ประชุมมีความเช่ือมั่นวาการศึกษาเปนแกนหลักของการพัฒนาทั้งปวงและมีบทบาท

สําคัญในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียน นอกจากน้ีที่ประชุมไดแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจในเชิงลึก และการสรางความตระหนักในความมั่งค่ัง

ทางประวัติศาสตร ภาษา วัฒนธรรมและคานิยมรวมกันในหมูพลเมืองของอาเซียน รวมถึงประเด็นที่ประเทศ

สมาชิกอาเซียนกําลังเผชิญกับสิ่งทาทายดานการศึกษาใหมๆ ที่ประชุมไดเห็นพองกันที่จะใหความสําคัญ

กับความพยายามในการพัฒนาการศึกษา ไดจัดทําคําแถลงรวมของที่ประชุมอยางไมเปนทางการของ

รัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียน (Statement of the Meeting of Ministers for Education in 

ASEAN Countries) ที่ใหความสําคัญกับการสรางประชาคมอาเซียน ที่แข็งแกรง โดยใชการศึกษา 

เปนเครื่องมือใน 5 ประเด็น คือ 
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1. การปลูกฝงความเปนอาเซียนในหมูพลเมืองอาเซียน โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมเยาวชน

ควบคูกับการเสริมสรางความเขมแข็งในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสงเสริมความเขาใจ      

ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา เพื่อสรางสันติสุขและเสถียรภาพในอาเซียน รวมถึง    

การสรางสังคมแหงการเรียนรู เพื่อเตรียมความพรอมกอนการกาวยางเขาสูสังคมความรูในศตวรรษ  

ที่ 21 โดยมุงเนนการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All : EFA) ซึ่งจะชวยลดชองวางระดับของ

การพัฒนาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางอัตลักษณของอาเซียน โดยดําเนินมาตรการในการสงเสริม

ความเขาใจอันดีระหวางหมูประชาชนในอาเซียน การกําหนดชองทางธุรกิจใหมๆ ของอาเซียน 

(ASEAN is niche) ควบคูกับการสรางภาพลักษณดานการศึกษาของอาเซียน การดํารงอัตลักษณของ

อาเซียน ในขณะเดียวกันก็ตองเตรียมประชาชนอาเซียนใหมีความพรอมที่จะเผชิญกับโลกาภิวัตนและ

ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีและการสงเสริมเรื่องของอาเซียนศึกษาโดยเฉพาะ การจัดทําดัชนีขอมูลเอกสาร 

(source books) และเว็บไซตเกี่ยวกับอาเซียน รวมถึงการสรางความเขมแข็งของศูนยอาเซียนศึกษาดวย 

3. การเสริมสรางขีดความสามารถดานการศึกษาของทรัพยากรมนุษยของอาเซียน โดย

การแลกเปลี่ยนครู อาจารย บุคลากรทางดานการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา การฝกอบรมครู และ

การพัฒนาวิชาชีพครูดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร การสงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาและยกระดับคุณภาพ การศึกษา  

การเตรียมความพรอมใหประชาชนอาเซียนรับมือกับความทาทายดานเทคโนโลยีและการไหลบาของ

ขอมูลขาวสาร และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ 

4. การสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายของมหาวิทยาลัย ภายใตกรอบเครือขาย

มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) โดยเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน    

จะดําเนินงาน เพื่อสงเสริมการยอมรับคุณวุฒิการศึกษาและปริญญาระหวางกัน และการขยายหลักสูตร

อาเซียนศึกษาบนอินเตอรเน็ตใหแกนักเรียนในวงกวางมากข้ึน 

5. การประสานความรวมมือระหวางอาเซียนกับซีมีโอ โดยเสนอใหมีการประชุม

รัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียนและใหจัดคูขนานกับการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต เพื่อใหมั่นใจวาประเด็นแนวทางความรวมมือดานการศึกษาจะไดรับการเสนอเขาสู

การพิจารณาของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน การประชุมครั้งที่ 44 และครั้งที่ 4 การประชุมรัฐมนตรี

ดานการศึกษาของอาเซียนครั้งที่ 1 และการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ครั้งที่ 41 ที่ประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ที่ประชุมไดรับทราบวา การประชุม

รัฐมนตรีศึกษาอาเซียนไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 11 ที่ประเทศมาเลเซีย 

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ใหเปนการประชุมประจําปของอาเซียน โดยจัดคูขนานกับการประชุม

สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตามขอเสนอของที่ประชุมอยางไมเปนทางการของ
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รัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียน การประชุมครั้งน้ีรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียนไดเนนยํ้าใน

ประเด็นความรวมมือดานการศึกษา ดังน้ี 

 5.1 การสงเสริมอัตลักษณของอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

โดยการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมที่มีความหลากหลายเช้ือชาติ ทั้งน้ีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

ระหวางนักเรียนและนักวิชาการ มีการดําเนินการอยูแลวจํานวนมากที่ประชุมจึงไดเสนอใหเนน         

การสรางความตระหนักและความเขาใจ โดยไดเสนอแนวทางใน 3 ประเด็นคือ 1) การสงเสริม

สื่อการศึกษาในดานอาเซียนศึกษา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนสําหรับสถานศึกษาตางๆ 

นําไปใชประโยชนตอไป 2) การจัดกิจกรรมระหวางนักเรียนและครูในอาเซียน ผานการเรียนการสอน 

ดานอาเซียนศึกษาและการแลกเปลี่ยน 3) การริเริ่มและสนับสนุนใหนักวิจัยและนักวิชาการของ

อาเซียนไดรวมกันศึกษา แกปญหาสิ่งทาทายตางๆ ที่คาดวาจะสงผลตอชุมชนอาเซียน โดยที่ประชุม

มอบใหมหาวิทยาลัยอาเซียนศึกษาของสิงคโปรชวยในการจัดทํางานวิจัยรวมกัน พรอมทั้งเปนผูจัด 

การประชุมเพื่อวิเคราะหผลการศึกษาดังกลาวกอนนําเสนอตอที่ประชุมตอไป 

 5.2 คุณภาพการศึกษา เพื่อสนองตอบตอเปาหมายในการพัฒนาประเทศที่ประชุม

ไดเห็นพองกันในการสงเสริมความรวมมือ 3 ดาน คือ 1) การศึกษาดานภาษา (Language Education) 

โดยที่ประชุมไดรับทราบถึงความทาทายในดานการสอน โดยเฉพาะการสอนภาษาแม ภาษาประจําชาติ 

และภาษาอังกฤษ และตระหนักถึงความจําเปนในการแลกเปลี่ยนและเรียนรูจากผูมีประสบการณและ

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนดานภาษา 2) การศึกษาดานเทคนิคและอาชีวะ 

(Vocational/Technical Education) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่ประชุม

จึงเห็นชอบที่จะใหมีการศึกษาแนวทางที่จะกอใหเกิดการแบงปนประสบการณและแนวปฏิบัติที่ดี    

ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 3) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน (School Leadership) ซึ่งเปน  

ปจจัยสําคัญในการสงเสริมการศึกษาในโรงเรียนจึงควรเนนเรื่องการคัดเลือกและการฝกอบรม    

ผูบริหารโรงเรียน โดยรัฐมนตรีศึกษาของสิงคโปรไดเสนอใหการสนับสนุนงบประมาณแกผูบริหาร

โรงเรียนจํานวน 2 คน เขารวมหลักสูตร International Leaders in Education Programme 

(iLEP) ณ สถาบันฝกอบรมครู (National Institute of Education) ของสิงคโปร ในเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2549 การประชุมรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียนครั้งที่ 2 และการประชุม SEAMEC ครั้งที่ 42   

ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมไดเนนยํ้าในประเด็นการสงเสริม

ความรวมมือดานการศึกษา เพื่อประชาคมอาเซียนที่เขมแข็งและมีความยืดหยุน และเพื่อคุณภาพชีวิต

ที่ดีข้ึนของประชาชนอาเซียน 

 5.3 กฎบัตรอาเซียนที่มีการเสนอใหเพิ่มขอบทดานการศึกษา ซึ่งการศึกษาเปนสวนสําคัญ

ในการเตรียมความพรอมใหประชาชนอาเซียนในทุกภาคสวน โดยการสรางความตระหนักในเรื่องอัตลักษณ
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ของอาเซียน การสงเสริมกิจกรรมสัมพันธในหมูประชาชนอาเซียน และการเพิ่มพูนการฝกอบรม และ

พัฒนาทักษะสําหรับเยาวชน ทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง 

ความเสมอภาคทางการศึกษา และคุณภาพการศึกษาเปนประเด็นที่ควรไดรับการหยิบยกข้ึนหารือดวย 

 5.4 การแลกเปลี่ยนนักเรียนพบวา โครงการ ASEAN Student Exchange Programme 

(ASEP) เปนกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จอยางมาก นับต้ังแตป พ.ศ. 2543 – 2548 ในการเสริมสราง

เครือขายทางวิชาการที่เขมแข็งและกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางกันที่ประชุม  จึงเห็นควรใหมี  

การสานตอโครงการ โดยในป พ.ศ. 2551 ประเทศมาเลเซีย รับเปนเจาภาพจัดกิจกรรม ตามดวย

สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเนการา

บรูไนดารุสซาลาม ที่จะหมุนเวียนกันเปนเจาภาพดําเนินงานโครงการตามลําดับ 

 5.5 การสรางเครือขายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของโรงเรียนมัธยมศึกษา   

ของอาเซียน เพื่อใหเกิดการแบงปนประสบการณอันจะนําไปสูการพัฒนาทักษะดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

 5.6 ความรวมมือระหวางอาเซียนกับซีมีโอ โดยกําหนดสาขาความรวมมือในสามดาน 

คือ การเสริมสรางสํานึกในความเปนอาเซียนในกลุมนักเรียนของอาเซียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ของอาเซียนในสาขาการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

รวมถึงการรวมมือกันระหวางศูนยตางๆ ของซีมีโอและอาเซียน 

 5.7 การขยายกรอบความรวมมือกับประเทศคูเจรจาของอาเซียน การใหความสําคัญ

กับประเทศคูเจรจาของอาเซียน โดยเฉพาะในกรอบของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East 

Asian Summit : EAS) ซึ่งเปนการประชุมรวมระหวางอาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศคูเจรจา 6 ประเทศ 

ไดแก จีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหล ีอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ที่เห็นชอบใหการศึกษาเปนหน่ึง

ในความรวมมือที่สําคัญ โดยไดเสนอความเปนไปไดที่จะมีความรวมมือในดานการฝกอบรมครู การเรียน

การสอนดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เทคนิคและอาชีวศึกษา และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการเรียนการสอน การประชุมรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 3 และ 

การประชุม SEAMEC ครั้งที่ 43 ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมเห็นวา 

ความรวมมือดานการศึกษาเปนหัวใจสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียน 

และเปนมิติที่สําคัญของเสาหลักสามดานของประชาคมอาเซียน ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 

ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม พรอมทั้งไดเนนยํ้าบทบาทของการศึกษา   

ในการเพิ่มความตระหนักเรื่องความเปนอาเซียน การเสริมสรางอัตลักษณของอาเซียน และการสราง

ความเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรมในอาเซียน 

 5.8 กฎบัตรอาเซียนที่ประชุมรับทราบการลงนามในกฎบัตรอาเซียนของผูนํารัฐบาล

อาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
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โดยไดบรรจุเรื่องการศึกษาไวในกฎบัตรอาเซียน (บทที่ 1 ขอยอยที ่10) วา “เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ดวยความรวมมือที่ใกลชิดย่ิงข้ึนดานการศึกษา การเรียนรูตลอดชีพ และดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางพลังประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งแกประชาคมอาเซียน (...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...)” ซึ่งที่ประชุมเห็นวาความรวมมือดานการศึกษา    

เปนหัวใจสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียนและเปนมิติที่สําคัญของเสาหลัก

ทั้งสามดานของประชาคมอาเซียนและไดยํ้าถึงบทบาทของการศึกษาในการเพิ่มความตระหนัก           

ในความเปนอาเซียน อัตลักษณของอาเซียน รวมทั้งการสงเสริมความเขาใจในความหลากหลาย     

ทางวัฒนธรรมในอาเซียน 

 5.9 โครงการ Harnessing Educational Cooperation in the EAS for Regional 

Competitiveness and Community Building ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยภายใตความรวมมือ East Asia 

Summit (EAS) ที่มุงใน 4 ดาน คือ การยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน การฝกอบรมภาษาอังกฤษ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา และการฝกอบรมดานเทคนิคและ

อาชีวศึกษา ที่ประชุมไดเห็นชอบใหกิจกรรมตางๆ ในอนาคตภายใตกรอบ EAS ดําเนินการผานศูนย 

ภูมิภาคตางๆ ของซีมีโอ โดยใหสํานักเลขาธิการซีมีโอประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับสํานัก

เลขาธิการอาเซียน 

 5.10 การรื้อฟนโครงการ ASEP ที่เปนการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยจะจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและทํากิจกรรมดานสังคมและวัฒนธรรม โดยใช

ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางราชอาณาจักรไทยเปนเจาภาพจัดกิจกรรมในป พ.ศ. 2553 

 5.11 การรวบรวมขอมูลทุนโครงการทุนการศึกษาอาเซียนตางๆ โดยสํานักเลขาธิการ

อาเซียน จะดําเนินการรวบรวมขอมูลโครงการทุนการศึกษาในอาเซียนที่มีอยูสําหรับใชพิจารณา   

การดําเนินงานโครงการจัดสรรทุนการศึกษาและปองกันมิใหการจัดสรรทุนเกิดความซํ้าซอน 

 5.12 การจัดทําสื่อการเรียนการสอนดานอาเซียนศึกษา เพื่อใชในการเรียนการสอน

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อสรางความตระหนักในความเปนอาเซียน โดยกําหนดให

ดําเนินการจัดทําใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2552 เพื่อเสนอใหที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการศึกษา

ครั้งที่ 4 พิจารณา 

 5.13 บทบาทของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนและการประสานความรวมมือ

ระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนกับศูนยภูมิภาคตางๆ ของซีมีโอ โดยที่ประชุมเห็นชอบใหผูแทน

ของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนเขารวมในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งตอไป เพื่อรายงาน

ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาและแผนการดําเนินงานในอนาคต พรอมทั้งเสนอใหมีการปรับกฎ
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เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันและสอดคลองกับแนวทาง 

การพัฒนาภูมิภาค และการรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนกับ  

SEAMEO RIHED และสํานักเลขาธิการซีมีโอกับสํานักเลขาธิการอาเซียน 

 5.14 ความรวมมือดานการศึกษาในอนาคตควรจะเนนการศึกษาเพื่อปวงชน 

(Education for All : EFA) โดยกําหนดเปาหมายไวในป พ.ศ. 2558 ที่ประชุมไดมอบใหสํานักเลขาธิการ  

ซีมีโอและสํานักเลขาธิการอาเซียนรวมกันจัดประชุมปฏิบัติการในหัวขอ “Reaching the Unreached” 

เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวปฏิบัติที่ดีระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน การประชุม

รัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียนครั้งที่ 4 และการประชุม SEAMEC ครั้งที่ 44 ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อ

วันที่ 5-8 เมษายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมรับทราบความกาวหนาการดําเนินงานของสํานักเลขาธิการ

อาเซียนในเรื่องของกฎบัตรอาเซียนที่มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และผลการประชุม

สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ที่ชะอํา-หัวหิน พรอมทั้งกิจกรรมความรวมมือภายใตกรอบซีมีโอและ

เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน นอกจากน้ีที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาการขอแกไขกฎบัตรเครือขาย

มหาวิทยาลัยอาเซียน เพื่อใหบทบาทการดําเนินงานของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนมีความเหมาะสม

กับสถานการณในปจจุบัน รวมถึงใหสอดรับกับกฎบัตรอาเซียนที่ระบุวาเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน

เปนองคประกอบในองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sect oral Ministerial Bodies) 

ในดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community) โดยที่ประชุม

ไมขัดของในการขอแกไขกฎบัตร เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนและเห็นชอบท่ีจะลงนามรวมกันใน 

กฎบัตรดังกลาว ในการประชุมครั้งตอไปซึ่งกําหนดจะจัดข้ึนในระหวางวันที่ 25-30 เมษายน พ.ศ. 2553 

ที่เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส บทสรุปความรวมมืออาเซียนดานการศึกษาเปนสวนหน่ึงของการจัดต้ัง

ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีเปาหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาภูมิภาค 

อยางย่ังยืน โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง สําหรับราชอาณาจักรไทยประโยชนที่จะไดรับในกรอบ

ความรวมมือกับอาเซียน ไดแก ความชวยเหลือดานวิชาการและเทคนิค ภายใตโครงการตางๆ รวมทั้ง

การกําหนดนโยบายที่อาศัยการผลักดันรวมกันภายใตกรอบอาเซียน  นอกจากน้ียังเปนโอกาสใน    

การเสริมสรางศักยภาพของประเทศและโอกาสที่จะมีสิทธิมีเสียงในการผลักดันนโยบายของประเทศ  

สูเวทีระดับนานาชาติ ตลอดจนโอกาสในการรักษาผลประโยชนของประเทศในเวทีโลก ความรวมมือ

ระหวางราชอาณาจักรไทยดานการศึกษาเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอยางย่ิงการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา การนําโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสารเขามารองรับ

การขยายโอกาสและการยกระดับคุณภาพใหเปนการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษา  

ในเชิงคุณภาพ เพื่อสรางประชาคมอาเซียนดินแดนแหงความสงบสุขสันติภาพและมีความเจริญรุงเรือง

ทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน19 
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แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาเด็กไทยใหมี

ศักยภาพและคุณลักษณะที่จะดํารงชีวิตในประชาคมอาเซียนไดอยางมีความสุข หนวยงานดานการศึกษา

ทุกระดับตลอดจนทุกภาคสวนในสังคมจะตองรวมมือกัน 

1. แนวทางการบริหารจัดการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตาม ประเมินผล 

เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนบรรลุเปาหมาย ดังน้ี 

 1.1 กําหนดนโยบายยุทธศาสตรโครงการ และกิจกรรมในจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีน 

 1.2 แตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 

 1.3 ประชุม/อบรม/ช้ีแจง/สรางความรูความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับ 

การดําเนินงานการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครู 

และผูเกี่ยวของ 

 1.4 สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในการดําเนินงาน 

 1.5 พัฒนาสื่อสําหรับสถานศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 1.6 เสริมสรางความตระหนักความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 1.7 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เชน 

การประกวดการแขงขันการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักเรียน เปนตน 

 1.8 สงเสริมสนับสนุนใหจัดต้ังองคกรดําเนินงานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เชน 

สมาคม/ชมรมครูอาเซียน 

 1.9 กํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 1.10 ประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางตอเน่ืองในรูปแบบที่หลากหลาย 

2. แนวทางการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู 

สูประชาคมอาเซียนใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคสถานศึกษา ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ 

ดังน้ี 

 

 
19 สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 

(กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดบางกอกบล็อก, 2553), 25-30. 
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 2.1 แตงต้ังคณะกรรมการประกอบดวยผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการสถานศึกษา และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ 

 2.2 ประชุมคณะกรรมการ สรางความรูความเขาใจ และความตระหนักในการดําเนินงาน

ตลอดแนวพรอมวางแผนกําหนดกิจกรรมและปฏิทินการดําเนินงาน 

 2.3 สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ เอกสาร เปนตน 

 2.4 วางแผนพัฒนาครูผูบริหารบุคลากรในโรงเรียนและผูเกี่ยวของ 

 2.5 จัดต้ังเครือขายในระดับเขตพื้นที่ที่มีผูเกี่ยวของ เชน ผูวาราชการจังหวัด รองผูวา

ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผูแทนหอการคาจังหวัด ผูแทนฝายความมั่นคง ผูแทนฝายวัฒนธรรม 

ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา เปนตน 

 2.6 กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงาน การพัฒนาการเรียนรู  

สูประชาคมอาเซียนเปนประจําทุกปการศึกษา ในชวงวันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคมของทุกป) หรือ

ชวงเวลาที่เหมาะสม โดยกําหนดใหมีกิจกรรมประกวดแขงขันอันแสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจ   

และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 2.7 สงเสริมสนับสนุนใหจัดต้ังองคกรดําเนินงานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เชน 

สมาคม/ชมรมครูอาเซียน 

 2.8 กําหนดใหมีการวางแผนการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ 

และรายงานการดําเนินงาน 

 2.9 ประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางตอเน่ืองในรูปแบบที่หลากหลาย 

3. แนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา การบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู     

สูประชาคมอาเซียนใหบรรลุเปาหมายสถานศึกษา ควรมีแนวทางทางการดําเนินงานและจัดการ ดังน้ี 

 3.1 แตงต้ังคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ

สถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และผูแทนจากหนวยงาน

องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 3.2 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรางความรูความเขาใจ และความตระหนักในการดําเนินงาน 

ตลอดแนวพรอมวางแผนกําหนดกิจกรรมและปฏิทินการดําเนินงาน 

 3.3 สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุ 

ครุภัณฑ เอกสาร เปนตน 

 3.4 วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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 3.5 จัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา มีผูเกี่ยวของ เชน นายอําเภอ ผูแทนฝายวัฒนธรรม 
ผูแทนสํานักงานเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 3.6 กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานพัฒนาการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียนเปนประจําทุกป โดยกําหนดใหมีกิจกรรมประกวดแขงขันอันแสดงใหเห็นถึงความรู

ความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 3.7 กําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

 3.8 สนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครู

อาเซียน ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ 

 3.9 มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธการดําเนินงาน

อยางตอเน่ืองในรูปแบบที่หลากหลาย 

4. แนวทางการสงเสริมสนับสนุนของหนวยงานองคกรเครือขายอื่นๆ 

 4.1 จัดทําโครงการผูนําเยาวชนอาเซียนในเชิงวิชาการสันทนาการวัฒนธรรมและ 

ใหผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณและความรู 

 4.2 บูรณาการขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต         

เพ่ือเสริมสรางพลังแกเยาวชนอาเซียน 

 4.3 สรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกันดวยการจัดต้ังเครือขายเยาวชนอาเซียน 

พัฒนาเครือขายผูนําเยาวชนอาเซียน ใหมีความแข็งแกรงระดับภูมิภาคในดานตางๆ  (ประเพณี 

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม) ดวยการใหองคกรของรัฐภาคเอกชนและหนวยงานอ่ืนเขามามีสวนรวม 

 4.4 ใชศิลปะวัฒนธรรมและสื่อเทคโนโลยี เปนสื่อในการพัฒนาวัฒนธรรมของ

ประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

 4.5 สงเสริมภาวะผูนํา เพื่อนําไปสูการเช่ือมโยงเครือขายดานการศึกษา ทั้งในและ

นอกโรงเรียนควบคูไปกับการสงเสริมมิตรภาพและความรวมมือระหวางกันในภูมิภาค 

 4.6 สงเสริมใหเยาวชนแบงปนความคิดและเปาหมายรวมกัน ดวยการสรางเครือขาย

และนําเทคโนโลยีมาใช เพื่อใหมีความเขาใจรวมกันภายใตการสนับสนุนขององคกรภาครัฐและเอกชน 

 4.7 จัดทําโครงการเสียงจากเยาวชนอาเซียนสูการปฏิบัติ เพื่อใหขอเสนอของ

เยาวชนอาเซียนเปนรูปธรรม ไดแก โครงการอาสาสมัครสอนหนังสือแกเยาวชนดอยโอกาส โดยจัดต้ัง

เครือขายยุวทูตดานการศึกษาในอาเซียน เพื่อสนับสนุนพลังของเยาวชนในการจัดการศึกษา         

แกผูดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาตลอดชีวิต 

 4.8 จัดต้ังชมรมวัฒนธรรมอาเซียนในสถานศึกษา เพ่ือเผยแพรกิจกรรมและ

วัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาค 
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 4.9 มีเว็บไซตเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารระหวางเยาวชนอาเซียน เพื่อเสริมสราง

ความสัมพันธอันดี และเครือขายของเยาวชนอาเซียน20 

 

บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

จากเปาหมายและความสําคัญของอาเซียน รวมทั้งนโยบายทางการศึกษาเพ่ือรองรับ 

การเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ทําใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตอง

ปรับตัวและบทบาทในการเตรียมนักเรียนเขาสูประชาคมอาเซียนและพัฒนานักเรียนใหมีความพรอม

ในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนและมีสมรรถนะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตในประชาคม

อาเซียนและสังคมโลก ไดแก 

1. Personal Spirit ความเปนผูมีจิตวิญญาณแหงมิตรไมตรี สันติภาพและความสงบสุข 

จิตสํานึกแหงคนดี เรียนรูและพัฒนาตนเองเพ่ือทําความดี ทําคุณประโยชนแกผูอื่นเสมอ 

2.  Problem Solving ความสามารถในการแกไขปญหา จําเปนตองเรียนรูและมีแผน

ในการศึกษาวิเคราะห แกไขปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนอยางเปนระบบ 

3. Team Work การมีทีมทํางาน การมีที่ปรึกษาจะเกิดพลังความสามารถในการปฏิบัติงาน

และการดํารงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนโดยมิสมควรลงได 

4. Communication การติดตอสื่อสารระหวางวัน เราตองเรียนรูและเขาใจซึ่งกันและกัน 

ทั้งดานกวางและลึก โดยเฉพาะดานศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายภาษากลางท่ีสามารถติดตอกันได 

เปนสิ่งที่จําเปนมาก เพราะทําใหเราพูดคุยกันรูเรื่องเขาใจกัน สามารถศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปะวิทยาการ     

ซึ่งกันได 

5. Thinking ความฉลาดในการคิดมีพื้นฐานมาจากการรักการอานการศึกษาหาความรู     

อยูเสมอ การสั่งสมความรูและวิทยาการทําใหเกิดไหวพริบ มีปญญาเปนคนที่ฉลาดในการคิด

นอกจากน้ีจําเปนตองมีความสามารถในการใช ICT และ WED Community การแสวงหาความรู  

การใชกระบวนการกลุม การแกไขปญหา การสรางความตระหนัก มีทักษะชีวิต กลาแสดงออก เอื้ออาทร 

และแบงปน เขาใจตนเองและผูอื่น ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อใหสามารถติดตอสื่อสาร

และอยูรวมกันไดบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันในการเสริมสรางความมั่นคง 

ปจจัยสําคัญที่สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถเตรียมนักเรียนเขาสู

ประชาคมไดเปนอยางดีคือ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนและหนวยงายอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูเกี่ยวกั บ

ประชาคมอาเซียนโดยหนวยงานแตละแหงมีบทบาทและหนาที่ดังน้ี 
 

 
20 มาลี โตสกุล, แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ : 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553), 30-32. 
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โรงเรียนท่ีเปนศูนยอาเซียนศึกษา 

1. แตงต้ังคณะกรรมการและครูผูสอนเพ่ือทําหนาที่เปนครูผูรับผิดชอบศูนยอาเซียนศึกษา 

2. จัดต้ังศูนยอาเซียนศึกษา เพื่อเปนแหลงเรียนรูโดยจัดกิจกรรมสรางความตระหนักรู

ใหบริการและพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนอาเซียนและการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

4. สอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียนสูประชาคมอาเซียน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

6. จัดทําและบริการสื่อการเรียนรูภายในโรงเรียนเครือขาย 

7. จัดงานวันอาเซียนเดย สัปดาหอาเซียนหรือกิจกรรมคายวิชาการที่เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนที่เนนอัตลักษณ 

8. ประสานสัมพันธกับประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ 

9. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการของศูนยอาเซียนศึกษาตอสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

โรงเรียนท่ีเปนศูนยอาเซียนศึกษา 

1. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนอาเซียนและจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสรางความรู

ความเขาใจ 

2. จัดบรรยากาศการเรียนรูและจัดมุมอาเซียนหรือต้ังศูนยอาเซียนศึกษา เพื่อการเรียนรู

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

3. จัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนานักเรียนสูประชาคมอาเซียนภายในและภายนอกโรงเรียน 

4. จัดทําหรือจัดหาสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

5. จัดงานวันอาเซียนเดย สัปดาหอาเซียนหรือกิจกรรมคายวิชาการที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

6. ประสานความสัมพันธกับประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ตามความพรอมของตนเอง 
 

ชุมชนหรือหนวยงานอ่ืน 

ชุมชนหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของมีสวนในการพัฒนาและเตรียมนักเรียนใหมีความพรอม 

และมีสมรรถนะที่สําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดตามบริบทและความเหมาะสม โดยการเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาหรือเตรียมความพรอมอยางจริงจังและสงเสริม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ของโรงเรียนตามความพรอมของชุมชนหรือหนวยงานตางๆ อยางเหมาะสม21 
 
21 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, การพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรไทย, 

2555), 15-17. 
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ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ขอมูลท่ัวไป 

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ที่ต้ัง 94 หมู 5 ตําบลประสาทสิทธ์ิ อําเภอดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี 70210 มีพื้นที่ 43 ไร 2 งาน 80 ตารางวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอน

ต้ังแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 

 

วิสัยทัศน 

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเปนโรงเรียนของชุมชน มุงพัฒนานักเรียนและครูใหมีความรู  

คูคุณธรรม นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและการใชนวัตกรรม

และเทคโนโลยี รักษวัฒนธรรมทองถ่ินและสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐาน 

สากลอยางย่ังยืน 

 

พันธกิจ 

1. ประสานงานชุมชนและองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการบริหาร

จัดการศึกษาของโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูดวยกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ พรอมปลูกฝงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

และการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหการดําเนินงานในโรงเรียนเปนไปตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

4. นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการเรียนการสอน 

5. ดูแลนักเรียนทุกคนอยางเสมอภาคและทั่วถึง โดยใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

6. อนุรักษสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมมือกับชุมชนดวยกิจกรรมที่

เหมาะสม 

7. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหมีความรูความสามารถและสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพสูครูมืออาชีพ 

 

ขอมูลบุคลากร 

ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 3 คน 

และครู 51 คน รวมทั้งหมด 55 คน 
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ขอมูลนักเรียน 

จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น    1,147    คน 

 

ขอมูลอาคารสถานท่ี 

อาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 11 หลัง แบงเปน  

   -    อาคารเรียน      5  หลัง 

   -    อาคารโรงฝกงาน   2  หลัง 

   -     หองนํ้า    2  หลัง 

   -     หอประชุม    1  หลัง 

  -     อาคารอเนกประสงค  1  หลัง     

 

สภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนที่เปนที่ต้ังของโรงเรียน เปนพ้ืนที่รอยตอระหวางอําเภอดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี และอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ที่ต้ังของโรงเรียนเปนตําบลขนาดเล็ก มีเพียง 

6 หมูบาน และอยูในเขตการปกครองทองถ่ิน 2 องคกรดวยกัน คือ เทศบาลตําบลศรีดอนไผ ซึ่งเปนชุมชน

ที่ต้ังอยูบนสองฝงคลองดําเนินสะดวก และองคการบริหารสวนตําบลประสาทสิทธ์ิ พื้นที่โดยทั่วไป 

เปนที่ราบลุม พื้นดินมีความอุดมสมบูรณดี ดังน้ันอาชีพของประชากรสวนใหญจึงประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร ทําสวนผัก และผลไม อาชีพรองก็คือการคาขาย ซึ่งเปนการคาขายพืชผลทางการเกษตร 

และวัสดุ อุปกรณที่ใชเพื่อการเกษตรกรรม สวนประชากรที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเองและมีรายไดนอย 

ก็จะประกอบอาชีพรับจาง ซึ่งมีทั้งการรับจาง ทางดานเกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

ใกลเคียง เพราะเน่ืองจากเริ่มมีถนนหนทางที่เปนเสนทางคมนาคมท่ีใชเปนเสนทางติดตอกับพื้นที่อื่น ๆ 

สะดวกประชากรในชุมชนสวนใหญเปนคนไทยที่มีเช้ือสายจีน นับถือศาสนาพุทธ โดยชุมชนมีสวนรวม

ในสนับสนุนและการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางดี22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ , คูมือนักเรียนและผูปกครอง ปการศึกษา 2556 

(ราชบุรี : ธรรมรักษการพิมพ, 2556), 8-11. 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 

สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ไดศึกษาวิจัยแผนยุทธศาสตรชาติ เพื่อพัฒนาประเทศไทยกอนเขาสู

ประชาคมอาเซียนในป ค.ศ.2015 จากการศึกษาพบวาทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนและ

ประชาชนทั่วไป สวนใหญยังขาดการรับรูในเรื่องการรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แผนยุทธศาสตรชาติ

มุงเนนสราง “เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค” ซึ่งตองอาศัยการพัฒนา “คน” เปนศูนยกลาง ในการพัฒนา  

ทุกดาน แรงงานไทยไมมีปญหาเรื่องทักษะของงาน แตประเด็นสําคัญที่จะนําไปสูการแขงขันในเวที

ภูมิภาคและเวทีโลกได ตองพัฒนาผูนําทุกระดับทุกสาขาวิชาชีพใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษและ

คอมพิวเตอร โดยปฏิรูประบบการศึกษาใหบรรลุเปาหมายการรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภาครัฐควรประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนไดเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเพื่อแขงขัน รวมพลังและ

เนนการมีสวนรวมและระดมสมองทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีทิศทางและเปาหมายเดียวกัน จัดทํา

โครงการรวม จัดต้ังกองทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร   ที่วางไว เรงรัดพัฒนา

กฎหมายใหเอื้ออํานวย ปรับระบบโครงสรางภาษีใหสอดรับการไหลเลื่อนของประชาคมในภาคพ้ืน

อาเซียนที่จะเกิดข้ึน ลดหยอนภาษีกรณีที่ภาคเอกชนลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา ลดภาษีนิติบุคคล

เพ่ือจูงใจในภาคธุรกิจที่จะมีการขยายตัวมากกวา 10 เทา ใหระบบภาษีไดมากข้ึน สงผลใหรายไดเขา

รัฐไดมากข้ึน23 

ลลิตา สีดอกไม ไดศึกษาวิจัย บทบาทและผลของความรวมมือทางดานการศึกษา เพื่อสงเสริม

การรวมตัวของอาเซียน โดยมีเครือขายมหาวิทยาลัยในอาเซียนเปนกรณีศึกษา ผลการศึกษาโดยใช

การวิจัยภาคสนามดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณและแจกแบบสอบถามกลับกลุมประชากรตัวอยาง   

ซึ่งประกอบดวยผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 210 คน ใน Japan-Asean Student Conference, the 8th 

Asean Yout Cultural Forum, และ the 8th International College Student Exchage โดยการให

ผูเขารวมกิจกรรมทําแบบทดสอบกอนและหลังรวมกิจกรรมพิสูจนผลของกิจกรรมตอผูเขารวม

โดยเฉพาะความตระหนักถึงอาเซียน ซึ่งแบงเปนดานความรู ความเขาใจและทัศนคติและการรับรู

เกี่ยวกับอาเซยน จากการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษไดพิสูจนสมมติฐานงานวิจัยน้ี นอกเหนือจาก 

การบรรลุเปาหมายเฉพาะของแตละกิจกรรมแลว ทุกกิจกรรมจะตองสงเสริมใหผูเขารวมกิจกรรม     

มีความตระหนักถึงอาเซียนที่เพิ่มข้ึน ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ใชในการคัดเลือกตัวอยาง

ซึ่งประกอบดวยประเภทกิจกรรม ระยะที่เขารวมกิจกรรม  ความรูพื้นฐาน และความคุนเคยกับอาเซียนน้ัน 

มีผลตอระดับการเพ่ิมข้ึนของความตระหนักในอาเซียน อาทิ ผลของความตระหนักถึงอาเซียนกิจกรรม 
 

23สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล , “แผนยุทธศาสตรชาติเพื่อพัฒนาประเทศไทยกอนเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ค.ศ.2015” (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2552), บทคัดยอ. 
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ทางวิชาการสูงกวากิจกรรมที่ไมใชเชิงวิชาการ ระยะเวลาท่ีเขารวมกิจกรรมมีผลใหผูเขารวมกิจกรรม

รูสึกถึงความเปนอาเซียนเพิ่มข้ึน กลุมที่มีความตระหนักถึงอาเซียนที่นอยกวามีอัตราการเพิ่มของผล

ระหวางกอนเขารวมกิจกรรมและหลังเขารวมกิจกรรมที่มากกวา ผลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงทฤษฏี

และขอมูลเชิงประจักษนําไปสูบทสรุปและขอเสนอแนะ โดยมุงหวังใหเกิดพัฒนาการอีกกาวหน่ึงของ

ความรวมมือดานการศึกษาสูการบูรณาการภูมิภาค24 

เฉลียว เถ่ือนเภา ไดศึกษาวิจัยเรื่องการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนเครือขายศูนยศึกษา สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการศึกษา 

พบวาโดยภาพรวม การดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขาย  

ศูนยอาเซียนศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในภาพรวม        

มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานเชนกัน  

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการบริหาร

จัดการ และดานปจจัยสนับสนุนตามลําดับ25 

จตุพร ยงศร ไดศึกษาวิจัย เรื่องนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคม

อาเซียน โดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอรชเบอรเรเดย ผลการวิจัยมีดังน้ี      

1) จากการศึกษานโยบายการพัฒนคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนพบวา มีจุดรวม

คลายคลึงกันกัน 3 ประการคือ (1) การขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง (2) การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาและ (3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดรับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2) จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคม

อาเซียนพบวา การเมือง การปกครอง สภาพทางภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม จํานวนประชากร 

และสภาพการณทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียนสงผลใหนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษามีความแตกตางกัน26 
 

24ลลิตา สีดอกไม, “บทบาทและผลของเครือขายมหาวิทยาลัยเอเซียนในการพัฒนา

เยาวชนเพื่อการบูรณาการอาเซียน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), บทคัดยอ. 
25เฉลียว เถ่ือนเภา, “ความการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนเครือขายศูนยศึกษา สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1” (การคนควา

อิสระปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 

2554), บทคัดยอ. 

26จตุพร  ยงศร, “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยประชาคม

อาเซียนโดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอรช เบอรเรเดย” (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2554), 44. 
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ปรีชา หมั่นคง ไดศึกษาวิจัย การวิเคราะหหลักสูตรเน้ือหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ของแตละประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน 

ผลการวิจัยพบวา ระดับประถมศึกษา ประเทศบูรไนดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโนนีเซีย 

ประเทศลาว ประเทศฟลิปปนส ประเทศสิงคโปร ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม มีการศึกษา

เกี่ยวกับอาเซียนในวิชาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร มีตัวช้ีวัดที่แนนอน ยกเวนในวิชาภูมิศาสตรของ

ประเทศบูรไนดารุสซาลาม ไมระบุตัวช้ีวัดในเน้ือหา โดยประเทศลาวมีเรียนในวิชาภาษาและวรรณคดี 

ประเทศเวียดนามไดสอนแบบบูรณาการเขากันทุกวิชา ประเทศไทยใชคําวา “สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม” สําหรับขอแตกตาง คือประเทศสิงคโปรมีการเรียนการสอนกฎบัตรอาเซียนในระดับ 

ประถมศึกษาปที่ 5 และประถมศึกษาปที่ 6 สวนประเทศอื่นยังไมมีเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ประเทศบูรไนดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศสิงคโปร และประเทศไทย มีเรียนหลักสูตรเน้ือหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน ในวิชาภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร วรรณคดีภาษาอังกฤษ และศิลปศึกษา มีตัวช้ีวัดแนนอน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซียและ

ประเทศฟลิปปนส ประเทศสิงคโปร มีเรียนหลักสูตรเน้ือหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน ในวิชาประวัติศาสตร 

ภูมิศาสตร สังคมศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จริยศึกษา มีตัวช้ีวัดที่แนนอน ยกเวนประเทศสิงคโปร สําหรับ

หลักสูตรเน้ือหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนในระดับน้ีมี 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา ในวิชาประวัติศาสตร  

วิชาสังคมศาสตร วิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ มีตัวชี้วัดที่แนนอนและระดับเตรียมมหาวิทยาลัย 

(“A” Level) ในวิชาสังคมศึกษา สําหรับวิชาประวัติศาสตรศึกษา นอกจากน้ียังมีวิชาวรรณคดี

ภาษาอังกฤษ มีตัวช้ีวัดที่แนนอน27 

เอกราช อะมะวัลย ไดศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหาร ในการ

เตรียมความพรอมดานบุคลากรสูความเปนประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ผลการวิจัยพบวาปจจัยสําคัญ  

ที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาตอการเขาเปนประชาคมอาเซียน ไดแก 1) ปจจัยดานความเขาใจ      

เพ่ือสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของบุคลากรที่เกี่ยวของ 2) ปจจัยศักยภาพบุคลากร   

ที่ตองไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่เหมาะสม มีความชานาญการท่ีสอดคลองกับ การปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

ทางอุตสาหกรรม ไดรับการเพ่ิมโอกาสในการหางานทํา รวมทั้งมีการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน 3) ปจจัย

คุณภาพมาตรฐาน เพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารยในอาเซียนใหมีการยอมรับ

ในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกัน ตลอดจนสงเสริมและเพิ่มพูน ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและ 4) ปจจัยการเปดเสรีการศึกษา ประกอบดวยการจัดทําความตกลงยอมรับ

รวมดานการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพสาคัญตาง  ๆเพ่ือรองรับการเปดเสรี

การศึกษา ควบคูกับการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงาน สุดทายงานวิจัยยังไดใหขอเสนอแนะเปนแนว

ทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหาร  เพื่อเตรียมความพรอมสูความเปนประชาคม
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อาเซียนในป พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบไปดวย การพัฒนาองคความรู การพัฒนาบุคลากร และ       

การพัฒนาความรวมมือ28 

ธีราศิลป อินทรสุข ไดศึกษาวิจัย บทบาทอาเซียนในการเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย 

จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานของอาเซียนมีการใชความสําคัญกับประชาชนและมีการคํานึงถึง

การสรางความมั่นคงในดานตางๆ อยางครอบคลุมมากข้ึน ในดานเศรษฐกิจน้ัน อาเซียนไดมีการจัดทํา

โครงการเพื่อสรางงานสรางรายได และขจัดความยากจนใหกับประชาชน ดานการเมืองมีการจัดตั้ง 

กลไกสิทธิมนุษยขนและสงเสริมหลักการท่ีเกี่ยวของกับการสรางความมั่นคงทางการเมือง สวนดาน

สิ่งแวดลอมก็มีการจัดทํากรอบความรวมมือเพื่อสรางความย่ังยืนทางสิ่งแวดลอมอยางครอบคลุม    

ถือเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับแนวคิดความม่ันคงของมนุษย แตการดําเนินงานตางๆ ของอาเซียน   

ก็ยังอยูในข้ันเริ่มตน และมีขอจํากัดอีกหลายประการ รวมถึงปญหาความแตกตางทางดานเศรษฐกิจ 

และระบอบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน จึงตองมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน

ดวยการลดความเครงครัดของหลักการไมแทรกแซงและสรางกลไกที่มีอํานาจบังคับข้ึนมา  เพื่อให

สามารถดําเนินงานดานการสงเสริมความมั่นคงของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ29 

ราตรี สีงาม ไดศึกษาวิจัย เรื่องการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในสังกดัองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา มีการดําเนินงานการเตรียม

ความพรอมทั้งดานนโยบายของผูบริหารโรงเรียนและดานการจัดการเรียนรูระดับปฏิบัติการ โดยภาพ 

รวมอยูในระดับปานกลาง แตมีบางดานที่อยูในระดับมาก ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     

ในสวนที่เกี่ยวกับอาเซียน นอกจากน้ีผูบริหารยังมีวิสัยทัศนกวางไกล เล็งเห็นความสําคัญ กระตือรือรน

ในการเตรียมความพรอมของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรู

ระดับปฏิบัติการท่ีอยูในระดับมาก ตลอดจนใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย สวนแนวทางในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ในสวนของความเห็นและระดับการดําเนินงาน 

โดยภาพรวมทุกขออยูในระดับมาก ทั้งน้ีโดยใหความสําคัญในการจัดครูและบุคลากรในโรงเรียน เขารับ

การอบรม ประชุม สัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบที่ประสบความสําเร็จ รองลงมาคือ  
 
28เอกราช อะมะวัลย, “การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารในการเตรียม

ความพรอมดานบุคลากรสูความเปนประชาคมอาเซียนใน  พ.ศ. 2558” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา, 

2554) บทคัดยอ. 
29ธีราศิลป อินทรสุข, “บทบาทของอาเซียนในการเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2554), บทคัดยอ. 
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ควรจัดใหมีโรงเรียนตนแบบเปนโรงเรียนแกนนํา รวมทั้งจัดทําหลักสูตร เนนอาเซียนในกลุมสาระตางๆ 

หรือบูรณาการในบางรายวิชา เชน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ ประการสุดทาย 

ควรจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง ตลอดจนสนับสนุนใหนักเรียนผลิตสื่อ เชน แผนพับ 

ความรูเรื่องอาเซียนและเผยแพรใหกับคณะครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ไดรับทราบขอมูล30 

สมใจ กงเติม ไดศึกษาวิจัย การศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พบวา 1) ขอมลูพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 

จําแนกตามคณะ จําแนกวิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 22.14 คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีรอยละ 20.30 คณะครุศาสตรรอยละ 20.13 คณะวิทยาการจัดการรอยละ18.90 และ

คณะเทคโนโลยีเกษตร รอยละ18.51 ความคิดเห็นเรื่องความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความรู

และดานทักษะกระบวนการ อยูในระดับปานกลาง ความพรอมดานเจตคติ อยูในระดับมาก ผลการทดสอบ 

ความแตกตางของนักศึกษาแตละคณะ มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน      

แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษาตางคณะกัน มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ดานทักษะและกระบวนการ ดานเจตคติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0531 

สุบิน ยุระรัช ไดศึกษาวิจัย เรื่องความพรอมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในประเทศไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบวา 1) อาชีพที่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนคาดหวัง มีจํานวน 16 สาขาอาชีพ สวนคุณลักษณะของบัณฑิตที่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนคาดหวัง มีจํานวน 3 ดาน 26 คุณลักษณะ ไดแก (1) ดานพุทธิพิสัย จํานวน 12 คุณลักษณะ 

(2) ดานจิตพิสัย จํานวน 8 คุณลักษณะ และ (3) ดานทักษะพิสัย จํานวน 6 คุณลักษณะ               

2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย มีความพรอมรอยละ 49.48 ในการพัฒนาบัณฑิต เพื่อรองรับ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแก (1) ดานอาชีพ มีความพรอมรอยละ 30.91  (2) ดานคุณลักษณะ 

ของบัณฑิตมีความพรอมรอยละ 64.34 จําแนกเปน ดานพุทธิพิสัยรอยละ 61.82 ดานจิตพิสัย รอยละ 

58.86 และดานทักษะพิสัย รอยละ 76.67 และ (3) ดานกิจกรรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

มีความพรอมรอยละ 53.20 จําแนกเปน ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูรอยละ 59.40 ดานหลักสูตร   

 

30ราตรี  สีงาม, “การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีษะเกษ” (ปริญญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 2555), 91. 
31สมใจ กงเติม, “การศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ” (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, 2555), 

บทคัดยอ. 
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รอยละ 54.60 ดานการเรียนการสอน รอยละ 52.60 ดานอาจารยและบุคลากร รอยละ 51.80 และ 

ดานการแนะแนวอาชีพและการทางานในประเทศกลุมอาเซียน รอยละ 48 3) ความตองการจําเปน 

ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมี 3 ดาน โดยเรียงตามอันดับความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก     

(1) ความตองการจําเปนดานอาชีพ (2) ความตองการจําเปนดานกิจกรรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต และ (3) ความตองการจําเปนดานคุณลักษณะของบัณฑิต32 

พระมหาสุรชัย ปนฺนภาโร ไดศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนตนแบบการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบวา การบริหาร

จัดการโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูอาจารย และเจาหนาที่ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

และเมื่อจําแนกเปนรายดานแลวพบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหาร ครูอาจารย และเจาหนาที่ 

พบวาดานการบริหารจัดการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ดานการจัดทําแผนศึกษา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ดานการจัดทําสื่อการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก และดานการประเมินผลการศึกษา 

โดยรวมอยูในระดับมาก33 

     เฉลียว ยาจันทร ไดศึกษาวิจัย เรื่องนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน      

เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบวา นโนบายดานการศึกษาข้ันพื้นฐานมี 17 นโยบาย 

องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน

ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ 1) การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 2) การบริหารจัดการ 3) คุณภาพ

ของผูเรียน 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 6) การมีสวนรวม สวนรูปแบบ

นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนเปนพหุองคประกอบที่

มีความสัมพันธกัน มีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความเปนประโยชนและมีความถูกตอง

ครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฏี หลักการและแนวคิดตามกรอบการวิจัย34 

 
32สุบิน ยุระรัช, “ความพรอมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555), 

บทคัดยอ. 
33พระมหาสุรชัย ปนฺนภาโร, “การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนตนแบบการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน” (วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2555) 

บทคัดยอ. 
        34เฉลียว ยาจันทร, “นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556) บทคัดยอ. 
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     ชัยยนต เสรีเรืองยุทธ ไดศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนประชานิเวศน ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน สํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีการปฏิบัติงาน

ในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับปฏิบัติปานกลาง มีการปฏิบัติในระดับมาก 

3 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานการบริหารจัดการ ดานที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอน และดานที่ 4  

ดานกิจกรรมสงเสริมในโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

อยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานที่ 3 ดานกิจกรรมสัมพันธชุมชน พบวารายการที่มีอันดับ

คาเฉลี่ยที่ตํ่าสุดดานตางๆ เรียงตามดานดังน้ี 1) จัดต้ังชมรมประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา 

2) จัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนโดยการจัดทําเปนรายวิชาเพิ่มเติม 3) แตงต้ังผูแทนจากชุมชน ผูนํา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ และเอกชน รวมเปนคณะกรรมการดําเนินงาน          

สูประชาคมอาเซียน 4) จัดคายภาษาอังกฤษใหนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง35  
 

งานวิจัยตางประเทศ 

          โจเนส ลาวด (Lund) ไดศึกษาวิจัยอาเซียนและการขยายความรวมมือดานความม่ันคง      

ไดเสนอวา ปจจุบันน้ีความมั่นคงปลอดภัยของมนุษย เปนหัวขอหน่ึงที่ไดรับความสนใจในแวดวง

วิชาการและการเมือง ความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยมุงไปที่การรักษาความปลอดภัยของแตละ

บุคคลใหพนจากภัยคุกคามตางๆ ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อยางไรก็ดี   

การวางแบบแผนเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยน้ี ก็ยังจะตองประสบกับปญหาบางประการ

ที่สําคัญที่สุดก็คือการขาดซึ่งความสามารถในการนํามาประยุกตใชไดจริง เชน การท่ีไมสามารถที่จะให

หาทางปฏิบัติในแนวนโยบายที่สําคัญได นอกจากน้ียังถูกจํากัดมากข้ึนไปอีกโดยการใชงานไดจริงที่ยัง

เช่ือถือไมไดกับการที่มุงไปที่บุคคลในสิ่งแวดลอมหน่ึงเพียงอยางเดียว ซึ่งถูกหลอหลอมโดยระดับที่

แตกตางกันของรัฐบาลที่กุมอํานาจอยู ซึ่งความสนใจอาจจะยังอยูที่การเมืองและความเปนไปของรัฐ   

ก็ไดมุมมองของความมั่นคงปลอดภัยแบบทางเลือกโดยมุงไปที่ระดับผลกระทบของภัยคุกคามและ

ความนาจะเปนการศึกษาดําเนินโดยมองจากเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในระดับลาง36 

     ชนิดเฟลไบน และคณะ (Schiefelbel and others) ไดทําการศึกษาวิจัยพบวา วิธีที่ทํา

ใหการบริหารงานโรงเรียนประสบความสําเร็จใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศลาติน

อเมริกา มีดังน้ี คือ จัดหองสมุดในหองเรียนมีหนังสือตําราใหหองเรียน 100 เลม จัดใหมีโครงการ 

 
35ชัยยนต เสรีเรืองยุทธ, “การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน” 

(ผลงานวิชาการโรงเรียนประชานิเวศน สํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 2556), บทคัดยอ. 
36Lund and Johannes, “Asean and low-level security cooperation,”  

(Chulalongkorn University Dissertation Abstracts International, 2004). 
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อบรมในสื่อการสอน 1 สัปดาห/ป สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาโดยรับการอบรมเสริมความรู         

4 สัปดาห/ป   มีนโยบายสงเสริมครูที่ดี มีความสามารถใหไดรับการพัฒนาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และให

รางวัลและสงเสริมครูที่ไดรับการพัฒนายกยองผานการประเมิน37 

มัลฟอรด บี, เคนเดล แอล และเคนเดล ดี (Mulford B., Kendell L. Kendell D) ไดทําการ

วิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารและการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยศึกษากับการสังเกต

ของโรงเรียนและการกระทําของครู ซึ่งสรุปไดวาโรงเรียนที่ใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยการ

ทํางานเปนกลุม รวมมือกันทํางานโดยใหระยะเวลาท่ีเหมาะสม จะมีผลตอการรับรูของนักเรียน ในเชิง

บวกตอโรงเรียนและครู และสงผลดีตอความสัมพันธและการกระทํามากกวาการตัดสินใจจากระดับสูง

ลงมา นอกจากน้ีการวิจัยยังพบวาแรงเสริมที่มีผลกระทบตอความกดดันของครูในโรงเรียนคือการขาด

การสนับสนุนดานการจัดการ มีผูนําที่ไมเหมาะสมทําใหนักเรียนมีทัศนะคติที่ไมดี38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37Gooce E. Schiefelbein and other., “Expert opinion as an instrument for 

assessing investment in primary education,” CEPAL 72 (May 2000) : 143-158. 
38Mulford B. , Kendell L. and Kendell D. , “Administrative practice and high 

school students’ perdeptions lf their school , teachers and performance” Journal lf 

Educational Administrarion 42, 1 (February 2004): 78-79. 
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สรุป 

 

จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเรียนรู  

สูประชาคมอาเซียน พบวาในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนใหความสําคัญมาก จึงตองมีการทํางาน

อยางเปนระบบ มีการวางแผนและเปาหมายที่ชัดเจน คือ โรงเรียนมีหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดข้ึน 

กับผูเรียน การท่ีจะดําเนินการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย   

ที่คาดหวังน้ัน ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียนและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน 

ในสังคมจะตองรวมมือกันดําเนินงานบนการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริงจึงสามารถพัฒนาโรงเรียนสู  

การเปนประชาคมอาเซียน โดยการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญ 

ในการขับเคลื่อนกลไกลตางๆ เชน สงเสริม สนับสนุนและชวยเหลือครู ในการจัดกิจกรรมสรางความรู

ความเขาใจและความตระหนัก สนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินงาน สรางเครือขายทางการศึกษา 

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร การนิเทศ ประเมินผลอยางเปนระบบ เพื่อการเตรียมความพรอม    

สูประชาคมอาเซียน ซึ่งจะสอดคลองกับนโยบายในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดกําหนดแนวทางใหกับ

สถานศึกษานําไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย 1) แตงต้ังคณะกรรมการ 2) ประชุมคณะกรรมการ         

3) สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน 4) วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ      

5) จัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา มีผู เกี่ยวของ 6) กําหนดใหมีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู             

7) กําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 8) สนับสนุนใหครูและบุคลากร          

ในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน 9) มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

พรอมประชาสัมพันธ ซึ่งเปนแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งใหแก

โรงเรียน พรอมที่จะปรับเปลี่ยนและเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาเซียนที่จะตองเผชิญ  

ในอนาคต ในปพุทธศักราช 2558 
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บทท่ี 3 
การดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 2) แนวทาง 

การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ประชากรที่ใช  ในการวิจัยประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน      

รองผูอํานวยการโรงเรียนและครู รวมจํานวนทั้งสิ้น 54 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ  ตามข้ันตอนการวิจัย 

โดยกําหนดเปน 2 สวน คือ 1) ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 2) ระเบียบวิธีวิจัย ดังน้ี 

 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 
เพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ 

ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ศึกษาปญหา และความตองการจากสภาพ 

ความเปนจริง จากตํารา เอกสาร ขอมูลสถิติ พรอมแหลงขอมูลตางๆ ศึกษาทฤษฏี แนวคิด หลักการ 

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาจัดทําโครงรางการวิจัยตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา      

การคนควาอิสระ เพื่อเสนอโครงรางการวิจัยตอภาควิชา เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิต

วิทยาลัย 

ขั้นตอนท่ี 2 ดําเนินการสรางเครื่องมือ และนําเครื่องมือที่สรางใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

ความถูกตอง เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และนําไปทดลองใชกับโรงเรียน  

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง (try out) เพื่อหาคาความเช่ือมั่น (reliability) ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของ

เครื่องมือและนําเครื่องมือที่สรางไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบ

ความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อจัดทํารายงานการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เปนข้ันตอนการรางรายงานผลการวิจัย นําเสนอ

คณะกรรมการผูควบคุมการคนควาอิสระ ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตามที่คณะกรรมการ

ผูควบคุมการคนควาอิสระ เสนอแนะ จัดพิมพ และสงรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ เสนอตอบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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  S    X     

ระเบียบวิธีวิจัย 
เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนด

รายระเอียดตางๆ ประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือ และการสราง
เครื่องมือ การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะ
ของการใชกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot, non - experimental case - 
study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังน้ี 
 
                                          

                                               

 

 

 

 

 

 

S หมายถึง  ประชากรที่ศึกษา 

X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 

O หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 

 

 

ประชากรท่ีศึกษา 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประกอบดวย 

ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนและครู รวมจํานวน 54 คน 
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ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี

รายละเอียด ดังน้ี 
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน 
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 
 2.1 แตงต้ังคณะกรรมการ หมายถึง มีการแตงต้ังคณะกรรมการในสถานศึกษา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา       
รองผูอํานวยการสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และผูแทน
จากหนวยงานองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 2.2 ประชุมคณะกรรมการ หมายถึง การสรางความรูความเขาใจ และความตระหนัก 
ในการดําเนินงาน ตลอดแนวพรอมวางแผนกําหนดกิจกรรมและปฏิทินการดําเนินงาน 

 2.3 สงเสริมสนับสนุนทรัพยากร หมายถึง งบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ 
เอกสาร ที่ใชในการดําเนินงาน เปนตน 

 2.4 วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ หมายถึง การสงเสริมใหครู 
บุคลากร และผูเกี่ยวของ สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.5 จัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา หมายถึง มีที่ผูเกี่ยวของ เชน นายอําเภอ ผูแทน
ฝายวัฒนธรรม ผูแทนสํานักงานเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 2.6 กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู หมายถึง การดําเนินงานพัฒนาการเรียนรู
สูประชาคมอาเซียนเปนประจําทุกป โดยกําหนดใหมีกิจกรรมประกวดแขงขันอันแสดงใหเห็นถึง
ความรูความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 2.7 กําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การติดตามการประเมินผล
การดําเนินงานภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

 2.8 กําหนดใหเปนสมาชิกสมาคม/ชมรม หมายถึง การสนับสนุนใหครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ 

 2.9 การสรุปและรายงานผล หมายถึง มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
พรอมประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางตอเน่ืองในรูปแบบที่หลากหลาย 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีใชเครื่องมือ 2 ชนิด คือ แบบสอบถามและแบบบันทึกการ
ประชุมกลุม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
               1. แบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ 



 
54 

 

 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งสรางตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา 1) แตงต้ังคณะกรรมการ 
2) ประชุมคณะกรรมการ 3) สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน 4) วางแผนพัฒนาครู 
บุคลากร และผูเกี่ยวของ 5) จัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา มีผูเกี่ยวของ 6) กําหนดใหมีกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู 7) กําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 8) สนับสนุนใหครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม /ชมรมครูอาเซียน 9) มีการสรุปและรายงานผล           
การดําเนินงานพรอมประชาสัมพันธ 

สําหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 เปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของ ไลเคอรท (Likert)1 ดังน้ี 

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับนอยที่สุด   
ใหมีนํ้าหนัก 1 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับนอย ใหมี
นํ้าหนัก 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับปานกลาง 
ใหมีนํ้าหนัก 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ใหมี
นํ้าหนัก 4 คะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมากที่สุด    
ใหมีนํ้าหนัก 5 คะแนน 
               2. แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus group) 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยวางแผนสรางเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม และแบบบันทึกการสนทนากลุม เพื่อ 
ใชในการเก็บขอมูลการวิจัยครั้งน้ี โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการวิจัย จากเอกสาร ตํารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนําผลการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือ โดยรับคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุม
การคนควาอิสระ 

ข้ันตอนที่ 2 ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาของแบบสอบถาม แลวนําเสนออาจารย     
ที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถาม
ที่สรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบขอความ สํานวนภาษา ความถูกตอง 
และความเที่ยงตรงดานเน้ือหา โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ซึ่งมีคาเทากับ 1 

ข้ันตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) เพ่ือหาความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามกับบุคลากรของโรงเรียนที่ไมใชตัวอยาง จํานวน 30 ฉบับ 

 
1Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw – Hill 

Book Company, 1961), 74. 
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ข้ันตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดคํานวณหาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม
ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach)2 โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ซึ่งคาความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามมีคาเทากับ .904 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง) 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

เพื่อใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และการสนทนากลุมใหไดขอมูล   
ตามความจริง ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือขอความอนุเคราะห
ไปยังผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อออกหนังสือแจงขอความรวมมือจากผูอํานวยการ
สถานศึกษา เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและครู 

2. ผูวิจัยนําหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยออกใหสงไปยังโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 

3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูล 

โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 
1. วิเคราะหสถานะภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถ่ี (frequency) 

และแทนคารอยละ (percentage) 
2. การวิเคราะหระดับการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนวิเคราะห โดยใช    

คามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ตามแนวคิดของเบสท (Best)3 หากคาเฉลี่ย
อยูในชวงใดก็แสดงวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับนอยสุด 
คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับนอย  
คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับปานกลาง 
คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก 
คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมากสุด 
 3. การวิเคราะหแบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus group) โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content analysis) 
  
 

 

2Lee J.Crobach, Essential of psychological Testing, 3th ed. (New York : Herper & 
Row Publishers, 1987), 161. 

3John W. Best, Research in Education (New Jersey : Prentice-Hill Inc, 1970), 190. 
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สถิติท่ีใชในการวิจัย 
1. วิเคราะหสถานะภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถ่ี (frequency) 

และแทนคารอยละ (percentage) 
2. การวิเคราะหการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  วิเคราะหโดยใช         

คามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
3. การวิเคราะหแนวทางการดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการ การเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8   
โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) การสนทนากลุม (focus groups) จากผูบริหาร
สถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย หัวหนากลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 คน เพื่อหาแนว
ทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
57 

 

 

สรุป 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค คือ   
1) เพื่อทราบการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 2) เพื่อทราบแนวทางการดําเนินงานเพื่อการบริหาร
จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริหารและครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ผูใหขอมูลประกอบดวย 
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 3 คน และครู 50 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 54 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวย 1) แตงต้ังคณะกรรมการ 2) ประชุมคณะกรรมการ 3) สงเสริม
สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน 4) วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ 3.5) จัดต้ัง
เครือขายในสถานศึกษา มีผูเกี่ยวของ 6) กําหนดใหมีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู 7) กําหนดใหมี   
การนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 8) สนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา         
เปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน 9) มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต 

( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะหแนวทางการดําเนินงานเพื่อการบริหารจัดการ  
การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) การสนทนากลุม 
(focus groups) จากผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 คน เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ประสาทรัฐประชากิจ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เรื่องการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เพื่อใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาจากประชากรที่ใชในการวิจัย คือบุคลากรของโรงเรียน

ประสาทรัฐประชากิจ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 4 คน และครูผูสอน 50 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน   

โดยไดรับแบบสอบถามกลับมา 54 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนประชากรท้ังหมด โดยสถิติ 

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( ) 

และ สวนเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) นําเสนอขอมูลดวยตารางประกอบคําบรรยาย แบงการ

นําเสนอออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ตอนท่ี 3 แนวทางในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูลซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรโรงเรียน

ประสาทรัฐประชากิจ รวมทั้งสิ้น 54 คน โดยแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง

หนาที่ และประสบการณในการทํางาน โดยผูวิจัยใช คาความถ่ี (frequency) และคารอยละ 

(percentage) ในการวิเคราะห ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอท่ี สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

1 เพศ 

 1. ชาย 

 2. หญิง 

 

25 

29 

 

46.29 

53.71 

รวม 54 100 

2 อายุ 

 1. ไมเกิน 30 ป 

 2. 31 – 40 ป 

 3. 41 – 50 ป 

 4. 51 ปข้ึนไป 

 

12 

12 

14 

16 

 

22.22 

22.22 

25.93 

29.63 

รวม 54 100 

3 ระดับการศึกษา 

 1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 

 2. ปริญญาตรี 

 3. ปริญญาโท 

 4. ปริญญาเอก 

 

- 

37 

17 

- 

 

- 

68.52 

31.48 

- 

รวม 54 100 

4 ตําแหนงหนาท่ี 

    1. ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการ 

        โรงเรียน 

    2. ครูผูสอน 

  

 

  4 
 

50 

 

7.41 
 

92.59 

รวม 54 100 

5 ประสบการณในการทํางาน 

 1. ไมเกิน 10 ป 

 2. 11 – 20 ป 

 3. 21 – 30 ป 

 4. 31 ปข้ึนไป   

 

22 

  8 

18 

  6 

 

 

40.74 

14.82 

33.33 

11.11 

 

รวม 54 100 
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จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย 25 คน คิดเปนรอยละ 46.29 

เพศหญิง 29 คน คิดเปนรอยละ 53.71 มีอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 22.22     

มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 22.22 มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 14 คน 

คิดเปนรอยละ 25.93 และมีอายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 29.63 การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 68.52 ระดับปริญญาโท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 

31.48 ไมมีผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก  

ตําแหนงหนาที ่ เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 7.41 และครูผูสอน จํานวน  

50 คน คิดเปนรอยละ 92.59 ประสบการณในการทํางาน ไมเกิน 10 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอย

ละ 40.74 ประสบการณในการทํางาน 11-20 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 14.82 ประสบการณ 

ในการทํางาน 21-30 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ประสบการณในการทํางาน 31 ปข้ึนไป 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 11.11 

 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

การวิเคราะหการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐ

ประชากิจ เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( ) และ       

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) จากผูตอบแบบสอบถาม 54 คน แลวนําไปเปรียบเทียบเกณฑตาม

แนวคิดของเบสท ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

       (N=54) 

ดานท่ี 
การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน   

ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

 

 
 

 
 

ระดับ 

1 แตงต้ังคณะกรรมการ   3.29 .67 ปานกลาง 

2 ประชุมคณะกรรมการ  3.38 .61 ปานกลาง 

3 สงเสริมสนับสนุนทรัพยากร  3.59 .59 มาก 

4 วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ  3.68 .47 มาก 

5 จัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา   3.22 .67 ปานกลาง 

6 กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 3.65 .57 มาก 

7 กําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา  3.34 .68 ปานกลาง 

8 สนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิก
สมาคม/ ชมรมครูอาเซียน  

 

3.12 
 

.81 
 

ปานกลาง 

9 การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธ 3.36 .65 ปานกลาง 

รวม 3.40 .63 ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 2 พบวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐ

ประชากิจ โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (  = 3.40,  = .63) เมื่อแยกพิจารณารายดาน พบวา

การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อยูในระดับมาก 3 ดาน 

โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปนอยไดดังน้ี วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ 

(  = 3.68,  = .47) กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (  = 3.65,  = .57) สงเสริมสนับสนุน

ทรัพยากร (  = 3.59,  = .59) และอยูในระดับปานกลาง 6 ดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต 

จากมากไปนอย ไดดังน้ี ประชุมคณะกรรมการ (  = 3.38,  = .61) การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

พรอมประชาสัมพันธ  (  = 3.36,  = .65) กําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา (  = 3.34,  = .68) 

แตงต้ังคณะกรรมการ (  = 3.29,  = .67) จัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา (  = 3.22,  = .67) 

สนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน (  = 3.12,  = .81) 
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดานของการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดผลดังตารางที่ 3-11  
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ตารางท่ี 3 การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

   ดานการแตงต้ังคณะกรรมการ                                                          (N=54) 

ขอท่ี 
การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

ดานการแตงต้ังคณะกรรมการ   

 

 
 

 
 

ระดับ 

1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานการบริหาร
จัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

3.42 .76 ปานกลาง 

2 มีคณะกรรมการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ครบตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด (ผูอํานวยการ
สถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครูและผูแทน
จากหนวยงานองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน) 

3.27 .73 ปานกลาง 

3 คณะกรรมการทุกคนรับทราบคําสั่งแตงต้ัง 3.16 .74 ปานกลาง 
รวม 3.29 .67 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 3 พบวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ดานการแตงต้ังคณะกรรมการ อยูในระดับปานกลาง (  = 3.28,  = .74) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปนอยไดดังน้ี มีการ

แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน       

(  = 3.42,  = .76) มีคณะกรรมการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคม

อาเซียนครบตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด (ผูอํานวยการสถานศึกษา  

รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครูและผูแทนจากหนวยงานองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน) (  = 3. 27,  = .73) และคณะกรรมการทุกคนรับทราบคําสั่งแตงต้ัง (  = 3.16,  = .74)  
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ตารางท่ี 4 การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

             ดานการประชุมคณะกรรมการ                                                         (N=54) 

ขอท่ี 
การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

ดานการประชุมคณะกรรมการ   

 

 
 

 
 

ระดับ 

1 มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการบริหารจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

3.37 .73 ปานกลาง 

2 มีการสรางความเขาใจและตระหนักในการดําเนินงานการ
บริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

3.48 .72 ปานกลาง 

3 มีการวางแผนกําหนดกิจกรรมอาเซียน 3.35 .70 ปานกลาง 
4 มีการกําหนดปฏิทินการดําเนินงานการบริหาร 

จัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   
3.33 .70 ปานกลาง 

รวม 3.38 .61 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4 พบวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ดานการประชุมคณะกรรมการ อยูในระดับปานกลาง (  = 3.38,  = .61) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา อยูในระดับปานกลาง 4 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปนอยไดดังน้ี มีการสราง

ความเขาใจและตระหนักในการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน 

(  = 3.48,  = .72) มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียน   

สูประชาคมอาเซียน (  = 3.37,  = .73) มีการวางแผนกําหนดกิจกรรมอาเซียน (  = 3.35,  = .70) 

และมีการกําหนดปฏิทินการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน         

(  = 3.33,  = .70)  

 
ตารางท่ี 5 การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ดานการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากร               (N=54) 

ขอท่ี 
การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

ดานการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากร 

 

 
 

 
 

ระดับ 

1 มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินงานการบริหาร
จัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

3.50 .74 มาก 

2 มีการสงเสริมใหบุคลากรดําเนินงานการบริหารจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

3.72 .65 มาก 

3 มีการสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ เอกสาร เพื่อดําเนินงานการ
บริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน 

3.57 .63 มาก 

รวม 3.59 . 59 มาก 
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จากตารางที่ 5 พบวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ดานการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากร อยูในระดับมาก (  = 3.59,  = .67) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา อยู ในระดับมากทั้ง 3 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปนอยไดดัง น้ี               

มีการสงเสริมใหบุคลากรดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน           

(  = 3.72,  = .65) มีการสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ เอกสาร เพ่ือดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของ

โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน (  = 3.57,  = .63) และมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินงาน     

การบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน (  = 3.50,  = .74)  
 

ตารางท่ี 6 การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

 ดานการวางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเก่ียวของ                               (N=54) 

ขอท่ี 
การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

ดานการวางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเก่ียวของ 

 

 
 

 
 

ระดับ 

1 มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือดําเนินงานการบริหาร
จัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

3.77 .50 มาก 

2 มีการวางแผนพัฒนาผูเกี่ยวของเพ่ือดําเนินงานการบริหาร
จัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

3.61 .59 มาก 

3 ครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ มีสามารถในการดําเนินงานการ
บริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.66 .61 มาก 

รวม 3.68 .47 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ดานการวางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ อยูในระดับมาก (  = 3.68,  = .56)           
เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมาก 3 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังน้ี    
มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   
(  = 3.77,  = .50) ครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ มีสามารถในการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรู

สูประชาคมอาเซียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ (  = 3.66,  = .61) และมีการวางแผนพัฒนาผูเกี่ยวของ 
เพื่อดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน (  = 3.61,  = .61)        
 

 

 



65 
 

 

ตารางท่ี 7 การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

             ดานการจัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา           (N=54) 

ขอท่ี 
การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

ดานการจัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา 

 

 
 

 
 

ระดับ 

1 มีการจัดต้ังเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียน
สูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา 

3.24 .67 ปานกลาง 

2 เครือขายการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคม
อาเซียน มีผูเกี่ยวของที่หลากหลาย 

3.18 .77 ปานกลาง 

3 ผูเกี่ยวของทุกคนรับทราบการจัดต้ังเครือขายการบริหาร
จัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนใน
สถานศึกษา 

3.25 .75 ปานกลาง 

รวม 3.22 .67 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 7 พบวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ดานการจัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง (  = 3.22,  = .73) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังน้ี 

ผูเกี่ยวของทุกคนรับทราบการจัดต้ังเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคม

อาเซียนในสถานศึกษา (  = 3.25,  = .75) มีการจัดต้ังเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูของ

โรงเรียนสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา (  = 3.24,  = .67) และเครือขายการบริหารจัดการ

เรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน มีผูเกี่ยวของที่หลากหลาย (  = 3.18,  = .77)  
 
ตารางท่ี 8 การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ดานการกําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู                                  (N=54) 

ขอท่ี 
การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

ดานการกําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 
 

 
 

ระดับ 

1 มีการกําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

3.61 .71 มาก 

2 มีการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 3.64 .67 มาก 
3 มีการกําหนดใหมีกิจกรรมประกวดแขงขันเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน 
3.68 .72 มาก 

4 มีการจัดกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจ และ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

3.68 .63 มาก 

รวม 3.65 .57 มาก 
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จากตารางที่ 8 พบวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ดานการกําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดับมาก (  = 3.65,  = .68) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังน้ี          

มีการกําหนดใหมีกิจกรรมประกวดแขงขันเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (  = 3.68,  = .72) มีการจัด

กิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน           

(  = 3.68,  = .63) มีการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน (  = 3.64,  = .67) และมีการ

กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (  = 3.61,  = .71)  

 

ตารางท่ี 9 การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

             ดานการกําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา            (N=54) 

ขอท่ี 
การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

ดานการกําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 

 
 

 
 

ระดับ 

1 มีการกําหนดใหมีการนิเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนรู
ของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนภายในสถานศึกษา 

3.31 .79 ปานกลาง 

2 มีการจัดการนิเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบ 

3.37 .68 ปานกลาง 

รวม 3.34 .68 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 9 พบวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
ดานการกําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง (  = 3.34,  = .73)    

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง 2 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

นอยไดดังน้ี มีการจัดการนิเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบ 

(  = 3.37,  = .68) และมีการกําหนดใหมีการนิเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสู

ประชาคมอาเซียนภายในสถานศึกษา (  = 3.31,  = .79)  
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ตารางท่ี 10 การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

             ดานการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน 
    (N=54) 

ขอท่ี 

การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

ดานการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปน
สมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน 

 

 

 

 

 
ระดับ 

1 มีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปน
สมาชิกสมาคม/ชมรม ในระดับเขตพื้นที ่

3.09 .85 ปานกลาง 

2 มีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปน
สมาชิกสมาคม/ชมรม ในระดับชาติ 

3.14 .85 ปานกลาง 

รวม 3.12 .81 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 10 พบวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
ดานการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียนอยูในระดับ 
ปานกลาง (  = 3.11,  = .85) เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับปานกลาง 2 ขอ โดยเรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังน้ี มีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิก

สมาคม/ชมรม ในระดับชาติ (  = 3.14,  = .85) และมีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา     
เปนสมาชิกสมาคม/ชมรม ในระดับเขตพื้นที ่(  = 3.09,  = .85)  
 

ตารางท่ี 11 การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

             ดานการการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธ              (N=54) 

ขอท่ี 

การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

ดานการการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
พรอมประชาสัมพันธ 

 
 

 
 

 
ระดับ 

1 มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน 

3.37 .65 ปานกลาง 

2 มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานการบริหารจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนอยางตอเน่ือง 

3.38 .71 ปานกลาง 

3 มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานในรูปแบบที่
หลากหลาย 

3.33 .80 ปานกลาง 

รวม 3.36 .65 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 11 พบวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ประสาทรัฐประชากิจ ดานการการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธ อยูในระดับ
ปานกลาง (  = 3.36,  = .72) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมาก 3 ขอ โดยเรียงลําดับ
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คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังน้ี มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรู

ของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนอยางตอเน่ือง (  = 3.38,  = .71) มีการสรุปและรายงานผล        
การดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน (  = 3.37,  = .65) และ  
มีการประชาสัมพันธ การดําเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย (  = 3.33,  = .80)  
 

ตอนท่ี 3 แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

จากผลการวิเคราะหขอมูลทําใหทราบคามัชฌิมเลขคณิตที่นอยที่สุดในแตละดาน        

ซึ่งนํามาเปนประเด็นปญหาในการสนทนากลุม (focus groups) ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา

และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ จํานวน 12 คน เพื่อหาแนวทางในการแกไขและ

พัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งประเด็นที่ใช

ในการสนทนากลุม และแนวทางการพัฒนามีดังตอไปน้ี 

1. ดานการแตงต้ังคณะกรรมการ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการ เพื่อดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน (  = 3.42,  = .76) 

แนวทางในการพัฒนา คือ ผูบริหารเปนแกนหลักในการเชิญบุคคลเพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการ รวมถึงการ

แสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวม  มีคณะกรรมการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรู

ของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ครบตามที่สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

(ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครูและผูแทน   จากหนวยงานองคกรทั้งภาครัฐ

และเอกชน) (  = 3. 27,  = .73) แนวทางในการพัฒนาคือ ประสานขอความรวมมือเพื่อเชิญ

ตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมในดําเนินงาน ตลอดจนผูบริหารจะตองมีความสามารถ

ในการประสานเครือขายที่เกี่ยวของ  และคณะกรรมการ   ทุกคนรับทราบคําสั่งแตงต้ัง (  = 3.16,  = .74) แนวทางในการพัฒนา คือ ตองจัดทําเอกสารคําสั่งแตงต้ังใหชัดเจน กําหนด บทบาท หนาที่

ของคณะกรรมการและมอบหมายฝายงานธุรการเปนผูประสานแจงไปยังคณะกรรมการเปนรายบุคคล 

พรอมทั้งแจงในที่ประชุมประจําเดือนใหคณะกรรมการทราบโดยทั่วกัน 

2. ดานการประชุมคณะกรรมการ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีการสรางความ

เขาใจและตระหนัก ในการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน      

(  = 3.48,  = .72) แนวทางในการพัฒนา คือ นําเรื่องอาเซียนเขาเปนสวนหน่ึงในการกําหนด

เปาหมายนโยบายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานของสถานศึกษา และสรางความเขาใจรวมกันใน

เปาหมาย นโยบาย วัตถุประสงคในการดําเนินงานใหผูที่เกี่ยวของทั้งผูบริหาร ครู ผูปกครองและนักเรียน    

มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน (  = 3.37,  = .73) แนวทางในการพัฒนา คือ มีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม     

มีปฏิทิน ตารางการประชุมที่ชัดเจน และเนนการบูรณาการใหทุกฝายเขามามีสวนรวม มีการวางแผน
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กําหนดกิจกรรมอาเซียน (  = 3.35,  = .70) และมีการกําหนดปฏิทินการดําเนินงานการบริหาร

จัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน (  = 3.33,  = .70) แนวทางในการพัฒนา คือ 

จัดทําแผนพัฒนากิจกรรมอาเซียนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม เปนแกนหลักในการวางแผนและกําหนดกิจกรรมโดยใหบูรณาการกับงาน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อดําเนินการตามแผน 

3. ดานการจัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ 

ผูเกี่ยวของทุกคนรับทราบการจัดต้ังเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน

ในสถานศึกษา (  = 3.25,  = .75) แนวทางในการพัฒนา คือ มีการจัดต้ังเครือขายการบริหาร

จัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา (  = 3.24,  = .67) แนวทางในการ

พัฒนา คือ เนนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบที่หลากหลายผานสื่อสิ่งพิมพ วารสาร จดหมายขาว   

ปายประกาศ เว็บไซต เปนตน  และเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน     

มีผูเกี่ยวของ ที่หลากหลาย (  = 3.18,  = .77) แนวทางในการพัฒนา คือ ผูบริหารเปนแกนนําในการ

สรางเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ขยายเครือขายโดยการสรางความรูสึกเปน

หน่ึงเดียวกันดวยการจัดต้ังเครือขายครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน พรอมทั้งประสานขอความ

รวมมือเพื่อใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเรียนรู 

4. ดานการกําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ     

มีการจัดการนิเทศ เพื่อการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบ      

(  = 3.37,  = .68) แนวทางในการพัฒนา คือ จัดใหมีคณะกรรมการนิเทศ โดยใหงานบริหาร

วิชาการเปนแมงานหลักในการพัฒนาการนิเทศ โดยเนนรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย 

คณะกรรมการนิเทศควรประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน หัวหนาสายช้ัน หัวหนากลุมสาระ           

ครูผูชํานาญการสอน ฯลฯ, และมีการกําหนดใหมีการนิเทศเพ่ือการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียน  

สูประชาคมอาเซียนภายในสถานศึกษา (  = 3.31,  = .79) แนวทางในการพัฒนา คือ วางแผน 

จัดทําตารางการนิเทศ ใหเปนระบบมากข้ึน 

5. ดานการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน  

ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/

ชมรมในระดับชาติ (  = 3.14,  = .85) แนวทางในการพัฒนา คือ กําหนดแนวทางในการสนับสนุน

สงเสริมครูและบุคลากร อยางจริงจัง ใหสอดคลองตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กําหนด, และมีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรม ในระดับเขตพื้นที ่

(  = 3.09,  = .85) แนวทางในการพัฒนา คือ ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เพ่ือใหชวยในเรื่องของการสงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกในการเปนสมาชิกสมาคม/ชมรม  

ในระดับเขตพื้นที่ 
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6. ดานการการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธ  มีการ

ประชาสัมพันธ การดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนอยางตอเน่ือง 

(  = 3.38,  = .71) แนวทางในการพัฒนา คือ ปรับระบบการประชาสัมพันธใหมีความคลองตัว     

มีขอมูลขาวสาร ที่ทันตอสถานการณ มีระบบสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธที่ทันสมัยและหลากหลาย 

มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน         

(  = 3.37,  = .65) แนวทางในการพัฒนา คือ จัดใหมีคณะกรรมการฝายสรุป ติดตามประเมินผล และ

รายงาน โดยมอบหมาย ใหผูที่มีความชํานาญในการประเมินผลเปนผูจัดทํา มีการประชาสัมพันธ    

การดําเนินงานในรูปแบบ ที่หลากหลาย (  = 3.33,  = .80) แนวทางในการพัฒนา คือ เพิ่มชอง

ทางการประชาสัมพันธ ผานสื่อตางๆ สงเสริมการใชเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร จัดใหทุกคนมีสวน

รวมในการประชาสัมพันธ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐ

ประชากิจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  1) เพื่อทราบการบริหารจัดการ

เรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 8  2) เพื่อทราบแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน

ประสาทรัฐประชากิจ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนขอบเขต

ของการวิจัย ซึ่งประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ประกอบดวย ผูบริหาร 4 คน และครูผูสอน 50 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน โดยไดรับแบบสอบถามกลับมา 

54 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนประชากรท้ังหมด เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต 

( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะหแนวทางการดําเนินงานเพื่อการบริหารจัดการเรียนรู 

สูประชาคมอาเซียน โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) การสนทนากลุม (focus groups) 

จากผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 คน 

เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ           

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณารายดาน พบวาการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อยูในระดับมาก 3 ดาน โดยเรียง ลําดับคามัชฌิมเลขคณิต  

จากมากไปนอย ไดดังน้ี วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู สงเสริมสนับสนุนทรัพยากร และอยูในระดับปานกลาง 6 ดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต 

จากมากไปนอยไดดังน้ี ประชุมคณะกรรมการ การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธ 

กําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการ จัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา สนับสนุนให

ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน 
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2. แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

จากการนําขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตตํ่าที่สุดของแตละดานมาเปนประเด็นในการสนทนากลุม     

(focus groups) ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ 

รวมจํานวน 12 คน ไดแนวทางในการพัฒนาทั้งรายขอและรายดาน ดังน้ี 

ดานการแตงต้ังคณะกรรมการ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการ เพื่อดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน แนวทาง   

ในการพัฒนา คือ ผูบริหารเปนแกนหลักในการเชิญบุคคลเพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการ รวมถึงการแสวงหา

ความรวมมือจากทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวม มีคณะกรรมการ ดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรู  

ของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ครบตามที่สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

(ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครูและผูแทนจากหนวยงานองคกร ทั้งภาครัฐ

และเอกชน) แนวทางในการพัฒนา คือ ประสานขอความรวมมือ เพื่อเชิญตัวแทนทั้งภาครัฐและ

เอกชนเขามามีสวนรวมในดําเนินงาน ตลอดจนผูบริหารจะตองมีความสามารถในการประสานเครือขายที่

เกี่ยวของ และคณะกรรมการทุกคนรับทราบคําสั่งแตงต้ัง แนวทางในการพัฒนาคือ ตองจัดทําเอกสาร

คําสั่งแตงต้ังใหชัดเจน กําหนด บทบาท หนาที่ของคณะกรรมการและมอบหมายฝายงานธุรการเปนผู

ประสานแจงไปยังคณะกรรมการเปนรายบุคคล  พรอมทั้ งแจงในที่ประชุมประจําเ ดือนให

คณะกรรมการทราบโดยทั่วกัน 

ดานการประชุมคณะกรรมการ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีการสรางความเขาใจ

และตระหนักในการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน แนวทางในการพัฒนา 

คือ นําเรื่องอาเซียนเขาเปนสวนหน่ึงในการกําหนดเปาหมายนโยบายและวัตถุประสงคในการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา และสรางความเขาใจรวมกันในเปาหมาย นโยบาย วัตถุประสงคในการดําเนินงาน  

ใหผูที่เกี่ยวของทั้งผูบริหาร ครู ผูปกครองและนักเรียน, มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการบริหาร

จัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน แนวทางในการพัฒนา คือ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม มีปฏิทิน ตารางการประชุมที่ชัดเจน และเนนการบูรณาการใหทุกฝาย

เขามามีสวนรวม  มีการวางแผนกําหนดกิจกรรมอาเซียน และมีการกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน  

การบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน แนวทางในการพัฒนา คือ จัดทําแผนพัฒนา

กิจกรรมอาเซียนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เปนแกนหลักในการวางแผนและกําหนดกิจกรรมโดยใหบูรณาการกับงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    

เพ่ือดําเนินการตามแผน 

ดานการจัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ ผูเกี่ยวของ

ทุกคนรับทราบการจัดต้ังเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน             

ในสถานศึกษา แนวทางในการพัฒนา คือ มีการจัดต้ังเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียน     
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สูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา แนวทางในการพัฒนา คือ เนนการประชาสัมพันธ ในรูปแบบที่

หลากหลายผานสื่อสิ่งพิมพ วารสาร จดหมายขาว ปายประกาศ เว็บไซต เปนตน และเครือขายการ

บริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน มีผูเกี่ยวของที่หลากหลาย แนวทางในการพัฒนา คือ 

ผูบริหารเปนแกนนําในการสรางเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ขยายเครือขายโดย

การสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกันดวยการจัดต้ังเครือขายครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน พรอมทั้ง

ประสานขอความรวมมือเพื่อใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเรียนรู 

ดานการกําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีการ

จัดการนิเทศ เพื่อการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบ แนวทางใน

การพัฒนา คือ จัดใหมีคณะกรรมการนิเทศ โดยใหงานบริหารวิชาการเปนแมงานหลักในการพัฒนา 

การนิเทศ โดยเนนรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย คณะกรรมการนิเทศควรประกอบดวย ผูบริหาร

โรงเรียน หัวหนาสายช้ัน หัวหนากลุมสาระ ครูผูชํานาญการสอนฯลฯ และมีการกําหนดใหมีการนิเทศ     

เพื่อการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนภายในสถานศึกษา แนวทางในการพัฒนา 

คือ วางแผน จัดทําตารางการนิเทศ ใหเปนระบบมากข้ึน 

ดานการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน  

ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/

ชมรมในระดับชาติ แนวทางในการพัฒนา คือ กําหนดแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมครูและบุคลากร  

อยางจริงจัง ใหสอดคลองตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด และมีการสนับสนุน

ใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรม ในระดับเขตพื้นที่ แนวทางในการพัฒนา คือ 

ประสานงานกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อใหชวยในเรื่องของการสงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก 

ในการเปนสมาชิกสมาคม/ชมรม ในระดับเขตพื้นที่ 

ดานการการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธ มีการประชาสัมพันธ 

การดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนอยางตอเน่ือง แนวทางในการพัฒนา 

คือ ปรับระบบการประชาสัมพันธใหมีความคลองตัว มีขอมูลขาวสารที่ทันตอสถานการณ มีระบบสื่อสาร 

เพ่ือการประชาสัมพันธที่ทันสมัยและหลากหลาย มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานการบริหาร

จัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน แนวทางในการพัฒนา คือ จัดใหมีคณะกรรมการฝายสรุป 

ติดตามประเมินผล และรายงาน โดยมอบหมาย ใหผูที่มีความชํานาญในการประเมินผลเปนผูจัดทํา     

มีการประชาสัมพันธ การดําเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย แนวทางในการพัฒนา คือ เพิ่มชองทาง 

การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ สงเสริมการใชเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร จัดใหทุกคนมีสวนรวม   

ในการประชาสัมพันธ 
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การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัย มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาเพ่ือใหทราบสภาพ

ที่แทจริงที่เปนไปได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

1. จากผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

ประสาทรัฐประชากิจ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ การกําหนดนโยบายและ

การสรางความเขาใจในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนยังไมเปนระบบที่ชัดเจน รวมถึง

การกําหนดแนวทางใหทุกฝายเขามามสีวนรวม กําหนดบทบาทหนาที่ของฝายตางๆ ใหชัดเจน ตองสนับสนุน 

สงเสริม สรางแรงจูงใจแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนใหรวมดําเนินการอยางจริงจัง และ

จัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียนของสถานศึกษา จะตองดําเนินงานแตงต้ังคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครู ผูแทนจากหนวยงานองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการประชุม

คณะกรรมการ เพื่อสรางความรูความเขาใจ และความตระหนักในการดําเนินงาน ตลอดแนวพรอม

วางแผนกําหนดกิจกรรมและปฏิทินการดําเนินงาน สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน เชน 

งบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ เอกสาร เปนตน การวางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ 

ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา โดยใหมีที่ผูเกี่ยวของ 

เชน นายอําเภอ ผูแทนฝายวัฒนธรรม ผูแทนสํานักงานเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

โรงเรียนมีการกําหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยกําหนดใหมีกิจกรรมประกวดแขงขัน        

อันแสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ตลอดจน

กําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ  ทั้งน้ีตองสนับสนุนใหครูและบุคลากร       

ในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ 

และมีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางตอเน่ือง      

ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน     

ไดอยางมีประสิทธ์ิภาพ ซึ่งจากผลการวิจัยในแตละดาน พบวา 1.) ดานการแตงต้ังคณะกรรมการ    

อยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะ โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการไวไมครบทุกดาน 

โรงเรียนกําหนดบทบาทของคณะกรรมการไมชัดเจน และควรปรับปรุงแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับ  

ยุคสมัย เพื่อเผยแพรขอมูลสารสนเทศใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ 2.) ดานการประชุมคณะกรรมการ   

อยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะโรงเรียนไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการนอยครั้ง การสราง

ความรูความเขาใจ และความตระหนัก ไมมีผูที่เขาใจอยางถองแท และอาจมีขอมูลไมเพียงพอ ไมมี

การวางแผนกําหนดกิจกรรมอาเซียนที่ชัดเจน เพื่อกําหนดขอบขายของการปฏิบัติงาน 3.) ดานการสงเสริม

สนับสนุนทรัพยากร อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะโรงเรียนไดสงเสริม สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน
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อยางเปนระบบตามแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน มีการจัดสรรงบประมาณไวอยางเพียงพอ มีการสงเสริม

ใหบุคลากรสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง มีการจัดเตรียม วัสดุ ครุภัณฑ เอกสาร เพื่อรองรับ 

การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 4) ดานการวางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ 

อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารและครูใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเอง อันจะนําไปสู  

การพัฒนาโรงเรียนเมื่อตนเองมีความรู ความสามารถ ก็จะสามารถดําเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน 

อีกทั้งมีการวางแผนพัฒนาผูที่เกี่ยวของ โดยเนนการจัดประชุม สัมมนาสรางความรู ความเขาใจ ลงไปสู

การปฏิบัติที่เปนรูปธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนได

อยางมีประสิทธิภาพ 5.) ดานการจัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะ

โรงเรียนมีการแตงต้ังเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนไมเปนรูปธรรม มีผูที่

เกี่ยวของกับการดําเนินการไมครอบคลุมทุกภาคสวน การประชาสัมพันธการจัดต้ังเครือขายไมชัดเจน

เทาที่ควร 6.) ดานการกําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะโรงเรียน

ไดจัดใหมีการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนเปนประจํา โดยกําหนดใหมีกิจกรรมประกวด 

แขงขัน อันแสดงใหเห็นถึงความรู ความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เชน   

จัดคายบูรณาการการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน จัดประกวดปายนิเทศและแตงกายชุดประจําชาติ

อาเซียน จัดกิจกรรมตอบปญหาหนาเสาธง จัดกิจกรรมวันวิชาการ จดักิจกรรมสัปดาหอาเซียน ในลักษณะ

ของนิทรรศการ การแสดง 7.) จากผลการศึกษาการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ดานการกําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 

อาจเปนเพราะโรงเรียนไดจัดใหมีการนิเทศกํากับติดตามผลการดําเนินงานน้ันมีระบบที่ไมชัดเจน 

คณะกรรมการนิเทศจะตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องของการนิเทศเปนอยางดี เพื่อใหการนิเทศ

เปนไปหลายรูปแบบ 8.) ดานการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรม

ครูอาเซียน อยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะโรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ สงเสริม สนับสนุน

เพ่ือสรางความตระหนักใหกับครูและบุคลากรเปนสมาชิกสมาคม/ชมรม ครูอาเซียน และการจัดต้ัง

สมาคม/ชมรมน้ันยังไมมีความชัดเจน 9.) ดานการการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน พรอม

ประชาสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะโรงเรียนไดจัดใหมีการสรุปและรายงานผล    

การดําเนินงานแตขอมูลการสรุปรายงาน ขาดการประชาสัมพันธในรูปแบบที่หลากหลาย ทําใหไมได

รับทราบขอมูลที่เปนปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี สีงาม ไดศึกษาการเตรียมความพรอม 

สูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย

พบวา มีการดําเนินงานการเตรียมความพรอมทั้งดานนโยบายของผูบริหารโรงเรียนและดานการจัด 

การเรียนรูระดับปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตมีบางดานที่อยูในระดับมาก ไดแก 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับอาเซียน นอกจากน้ีผูบริหารยังมีวิสัยทัศนกวางไกล 

เล็งเห็นความสําคัญ กระตือรือรนในการเตรียมความพรอมของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน การเตรียม
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ความพรอมดานการจัดการเรียนรูระดับปฏิบัติการท่ีอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ ชัยยนต เสรีเรืองยุทธ 

ไดศึกษาการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน ผลการวิจัยพบวา 

การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน สํานักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับ

ปฏิบัติปานกลาง มีการปฏิบัติในระดับมาก 3 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานการบริหารจัดการ ดานที่ 2   

ดานการจัดการเรียนการสอน และดานที่ 4 ดานกิจกรรมสงเสริมในโรงเรียน และมีการปฏิบัติงาน   

ในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานที่ 3 ดานกิจกรรม

สัมพันธชุมชน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังน้ี จัดต้ังชมรมประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา จัดการเรียนรู

เกี่ยวกับอาเซียนโดยการจัดทําเปนรายวิชาเพิ่มเติม และแตงต้ังผูแทนจากชุมชน ผูนําองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และสอดคลองกับ เอกราช อะมะวัลย ไดศึกษาการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชาง  

ฝมือทหาร ในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรสูความเปนประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ผลการวิจัย

พบวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาตอการเขาเปนประชาคมอาเซียนไดแก 1) ปจจัย

ดานความเขาใจ เพื่อสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของบุคลากรที่เกี่ยวของ 2) ปจจัย

ศักยภาพบุคลากร ที่ตองไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่เหมาะสม มีความชํานาญการที่สอดคลองกับ 

การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ไดรับการเพ่ิมโอกาสในการหางานทํา รวมทั้ง           

มีการพิจารณาแผนผลิตกาลังคน 3) ปจจัยคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา

และครูอาจารยในอาเซียน ใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกัน ตลอดจนสงเสริมและ

เพ่ิมพูน ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและ 4) ปจจัยการเปดเสรี

การศึกษา ประกอบดวยการจัดทาความตกลงยอมรับรวมดานการศึกษา การพัฒนาความสามารถ 

ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตางๆ และสอดคลองกับ เฉลียว เถ่ือนเภา ไดศึกษาวิจัยเรื่องการ

ดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยศึกษา สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการศึกษา พบวาโดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน   

2. แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

จากการนําขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตตํ่าที่สุดของแตละดานมาเปนประเด็นในการสนทนากลุม     

(focus groups) ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ 

รวมจํานวน 12 คน ไดแนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียน ดังน้ี 

ดานการแตงต้ังคณะกรรมการ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการ เพื่อดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน อาจเปน

เพราะ โรงเรียนไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการนอยครั้ง การสรางความรู ความเขาใจและ      

ความตระหนัก ไมมีผูที่เขาใจอยางถองแท และอาจมีขอมูลไมเพียงพอ ไมมีการวางแผนกําหนดกิจกรรม
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อาเซยีนที่ชัดเจน เพื่อกําหนดขอบขายของการปฏิบัติงาน แนวทางในการพัฒนา คือผูบริหารเปนแกน

หลักในการเชิญบุคคลเพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการ รวมถึงการแสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน   

ใหเขามามีสวนรวม มีคณะกรรมการ ดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน 

ครบตามที่สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด (ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ

สถานศึกษา ครูและผูแทนจากหนวยงานองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ) แนวทางในการพัฒนา คือ 

แสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อเชิญตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน ตลอดจนผูบริหารจะตองมีความสามารถในการประสานเครือขาย ที่เกี่ยวของและให

คณะกรรมการทุกคนรับทราบคําสั่งแตงต้ัง แนวทางในการพัฒนา คือ ตองจัดทําเอกสารคําสั่งแตงต้ังให

ชัดเจน กําหนด บทบาท หนาที่ของคณะกรรมการและมอบหมายฝายงานธุรการเปนผูประสาน    

แจงไปยังคณะกรรมการเปนรายบุคคล พรอมทั้งแจงในที่ประชุมประจําเดือนใหคณะกรรมการทราบ

โดยทั่วกัน 

ดานการประชุมคณะกรรมการ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีการสรางความเขาใจ

และตระหนัก ในการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน อาจเปนเพราะ 

โรงเรียนไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการนอยครั้ง การสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนัก 

ไมมีผูที่เขาใจอยางถองแท และอาจมีขอมูลไมเพียงพอ ไมมีการวางแผนกําหนดกิจกรรมอาเซียน      

ที่ชัดเจน เพื่อกําหนดขอบขายของการปฏิบัติงาน แนวทางในการพัฒนา คือ นําเรื่องอาเซียนเขาเปน

สวนหน่ึงในการกําหนดเปาหมายนโยบายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานของสถานศึกษาและ 

สรางความเขาใจรวมกันในเปาหมาย นโยบาย วัตถุประสงคในการดําเนินงานใหผูที่เกี่ยวของทั้งผูบริหาร 

ครู ผูปกครองและนักเรียน มีการประชุมคณะกรรมการ ดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียน 

สูประชาคมอาเซียน แนวทางในการพัฒนา คือ มีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนอยางเปนรูปธรรม มีปฏิทิน ตารางการประชุมที่ชัดเจน และเนน

การบูรณาการใหทุกฝายเขามามีสวนรวม มีการวางแผนกําหนดกิจกรรมอาเซียน และมีการกําหนด

ปฏิทินการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน แนวทางในการพัฒนา 

คือ จัดทําแผนพัฒนากิจกรรมอาเซียนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม เปนแกนหลักในการวางแผนและกําหนดกิจกรรม โดยใหบูรณาการกับงาน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อดําเนินการตามแผน 

ดานการจัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ ผูเกี่ยวของ

ทุกคนรับทราบการจัดต้ังเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา  

อาจเปนเพราะโรงเรียนมีการแตงต้ังเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนไมเปนรูปธรรม 

มีผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินการไมครอบคลุมทุกภาคสวน การประชาสัมพันธการจัดต้ังเครือขาย    

ไมชัดเจนเทาที่ควร แนวทางในการพัฒนา คือ มีการจัดต้ังเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูของ
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โรงเรียนสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา แนวทางในการพัฒนา คือ เนนการประชาสัมพันธในรูปแบบ

ที่หลากหลายผานสื่อสิ่งพิมพ วารสาร จดหมายขาว ปายประกาศ เว็บไซต เปนตน และเครือขาย    

การบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน มีผูเกี่ยวของที่หลากหลาย แนวทางในการพัฒนา 

คือ ผูบริหารเปนแกนนําในการสรางเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน          

ขยายเครือขายโดยการสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกันดวยการจัดต้ังเครือขายครู นักเรียน ผูปกครอง

และชุมชน พรอมทั้งประสานขอความรวมมือเพื่อใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเรียนรู 

ดานการกําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ     

มีการจัด   การนิเทศ เพื่อการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบ 

อาจเปนเพราะโรงเรียนไดจัดใหมีการนิเทศกํากับติดตามผลการดําเนินงานน้ันมีระบบที่ไมชัดเจน 

คณะกรรมการนิเทศจะตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องของการนิเทศเปนอยางดี เพื่อใหการนิเทศ

เปนไปหลายรูปแบบ แนวทางในการพัฒนา คือ กําหนดใหมีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม มีคณะกรรมการ

นิเทศ โดยใหงานบริหารวิชาการเปนแมงานหลักในการพัฒนาการนิเทศ เนนรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย 

คณะกรรมการนิเทศควรประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน หัวหนาสายช้ัน หัวหนากลุมสาระ           

ครูผูชํานาญการสอนฯลฯ และมีการกําหนดใหมีการนิเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียน      

สูประชาคมอาเซียนภายในสถานศึกษา แนวทางในการพัฒนา คือ วางแผน จัดทําตารางการนิเทศ  

การประเมินผลอยางเปนระบบ 

ดานการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน  

ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/

ชมรมในระดับชาติ อาจเปนเพราะโรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ สงเสริม สนับสนุนใหครูและ

บุคลากร  เปนสมาชิกสมาคม/ชมรม ครูอาเซียน และการจัดต้ังสมาคม/ชมรมน้ันยังไมมีความชัดเจน 

แนวทาง ในการพัฒนา คือ กําหนดแนวทางในการสนับสนุนสง เสริมครูและบุคลากรอยางจริงจัง     

ใหสอดคลองตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด และมีการสนับสนุนใหครูและ

บุคลากร ในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรม ในระดับเขตพื้นที ่แนวทางในการพัฒนา คือ ประสานงาน

กับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อใหชวยในเรื่องของการสงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก     

ในการเปนสมาชิกสมาคม/ชมรม ในระดับเขตพื้นที่ 
ดานการการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธ มีการประชาสัมพันธ 

การดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนอยางตอเน่ือง อาจเปนเพราะ

โรงเรียนไดจัดใหมีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานแตขอมูลการสรุปรายงาน ขาดการประชาสัมพันธ

ในรูปแบบที่หลากหลาย ทําใหหลายๆ ฝายไมไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบัน แนวทางในการพัฒนา คือ 

ปรับระบบการประชาสัมพันธใหมีความคลองตัว มีขอมูลขาวสาร ที่ทันตอสถานการณ มีระบบสื่อสาร 

เพ่ือการประชาสัมพันธที่ทันสมัยและหลากหลาย มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานการบริหาร
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จัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน แนวทางในการพัฒนา คือ จัดใหมีคณะกรรมการฝายสรุป 

ติดตามประเมินผล และรายงาน โดยมอบหมายใหผูที่มีความชํานาญในการประเมินผลเปนผูจัดทํา      

มีการประชาสัมพันธ การดําเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย แนวทางในการพัฒนา คือ เพิ่มชองทาง 

การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ สงเสริมการใชเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร จัดใหทุกคนมีสวนรวม   

ในการประชาสัมพันธ 

 

    ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึนและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ดังน้ี 

1. ผูบริหารสถานศึกษาควรใชแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ใน

การกําหนดนโยบาย จุดเนนของโรงเรียน  

2. ควรเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

3. ควรจัดใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางตอเน่ือง และนําผลการ

ประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการเรียนรู    

สูประชาคมอาเซียน 

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 

1. ดร.ณรินทร             ชํานาญดู 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  

                       คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ตําแหนง      ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุร ี   

วิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ (คศ.4) 

 

2. วาที่รอยตรีวารินทร     ทองอยูยืด        

        วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทประวัติศาสตร 

คณะครุศาสตร วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

 ตําแหนง      ครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี 

       วิทยฐานะครูชํานาญพิเศษ (คศ.3) 

 

3. นางสาวพัชรา            วิริยะวัฒนะ      

        วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 ตําแหนง      ครู โรงเรียนเนกขัมวิทยา อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

       วิทยฐานะครูชํานาญพิเศษ (คศ.3) 
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หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
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คาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
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Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00001 3.0333 .61495 30 

VAR00002 3.2333 .50401 30 

VAR00003 3.0667 .52083 30 

VAR00004 2.8667 .57135 30 

VAR00005 2.9000 .71197 30 

VAR00006 3.3667 .61495 30 

VAR00007 3.2333 .62606 30 

VAR00008 3.2667 .69149 30 

VAR00009 3.4333 .72793 30 

VAR00010 3.2333 .56832 30 

VAR00011 3.6000 .56324 30 

VAR00012 3.3667 .49013 30 

VAR00013 3.4000 .67466 30 

VAR00014 3.3333 .54667 30 

VAR00015 3.4000 .49827 30 

VAR00016 3.3000 .59596 30 

VAR00017 3.2667 .52083 30 

VAR00018 3.2000 .55086 30 

VAR00019 2.9667 .49013 30 

VAR00020 3.4000 .56324 30 

VAR00021 3.4333 .81720 30 

VAR00022 3.1000 .60743 30 

VAR00023 3.0333 .61495 30 

VAR00024 2.9000 .54772 30 

VAR00025 2.8333 .64772 30 

VAR00026 2.5667 .50401 30 

VAR00027 3.0333 .55605 30 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.904 27 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 82.7333 70.478 .316 .904 

VAR00002 82.5333 72.051 .212 .905 

VAR00003 82.7000 69.666 .481 .901 

VAR00004 82.9000 69.197 .483 .901 

VAR00005 82.8667 67.430 .528 .900 

VAR00006 82.4000 67.903 .576 .899 

VAR00007 82.5333 68.257 .528 .900 

VAR00008 82.5000 65.086 .766 .895 

VAR00009 82.3333 66.230 .621 .898 

VAR00010 82.5333 67.637 .659 .898 

VAR00011 82.1667 67.799 .647 .898 

VAR00012 82.4000 69.421 .545 .900 

VAR00013 82.3667 69.551 .365 .904 

VAR00014 82.4333 71.357 .266 .905 

VAR00015 82.3667 68.930 .597 .899 

VAR00016 82.4667 67.706 .617 .898 

VAR00017 82.5000 70.810 .346 .903 

VAR00018 82.5667 69.013 .524 .900 

VAR00019 82.8000 70.234 .443 .902 

VAR00020 82.3667 70.654 .332 .904 

VAR00021 82.3333 65.885 .570 .899 

VAR00022 82.6667 69.195 .450 .902 

VAR00023 82.7333 70.133 .350 .904 

VAR00024 82.8667 69.637 .457 .901 

VAR00025 82.9333 67.444 .588 .899 

VAR00026 83.2000 70.510 .396 .902 

VAR00027 82.7333 70.271 .379 .903 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามการวิจัย 
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   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

  เรื่อง   “การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ” 
                      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. ผูตอบแบบสอบถาม  
1.1 ผูอํานวยการโรงเรียน  
1.2 รองผูอํานวยการโรงเรียน 
1.3 ครู 

         2.  แบบสอบถามน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อทราบการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับ และไมมี

ผลกระทบตอการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษา ของทานแตประการใด 

                  3.  แบบสอบถามน้ี ประกอบดวย 2 ตอน คือ 

                        ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

                ตอนที่ 2  การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
               

  ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีในการตอบแบบสอบถาม 

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

 

 

 

 

             นายองอาจ  วิจิตรวรกาญจน 

             นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา  

                                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

 
    ตอนท่ี 1   :  ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
    คําช้ีแจง   :   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงใน          หนาขอความที่ตรงกับ
สถานภาพของทาน 
 

    

 

 

 

 

 

1. เพศ                   ชาย 

 

                หญิง 

 

2. อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหน่ึงป) 

                            ไมเกิน 30 ป 

 

               31 - 40 ป 

                              41 - 50 ป                51 ปข้ึนไป 

 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

                            ปริญญาตร ี

 

               ปริญญาโท 

                            ปริญญาเอก                อื่น ๆ (โปรดระบ…ุ………………...) 

 

4. ตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน   

                            ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน  
                                           

                            ครู 

5. ประสบการณในการทํางาน (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหน่ึงป) 

                            ไมเกิน 10 ป               11 - 20 ป 

                            21 -  30 ป               31 ปข้ึนไป 
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  ตอนท่ี 2   :   การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
คําชี้แจง   :   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการการบริหารจัดการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนตามสภาพที่เปนจริง โดยมีเกณฑการพิจารณาดังน้ี 
 

 5 หมายถึง   การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับนอยที่มากที่สุด 
 4  หมายถึง   การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับนอยที่มาก  
   3   หมายถึง   การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับนอยที่ปานกลาง 
 2 หมายถึง   การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับนอยที่นอย 
 1 หมายถึง   การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับนอยที่สุด     

ขอที่ 
การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  

ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ระดับการปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 
5 

มาก  
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

 แตงต้ังคณะกรรมการ      

1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานการบริหารจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

     

2 มีคณะกรรมการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียน
สูประชาคมอาเซียน ครบตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด (ผูอํานวยการสถานศึกษา  รอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูและผูแทนจากหนวยงานองคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน) 

     

3 คณะกรรมการทุกคนรับทราบคําสั่งแตงต้ัง      

 
4 

ประชุมคณะกรรมการ 
มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรู
ของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

     

5 มีการสรางความเขาใจและตระหนักในการดําเนินงานการบริหาร
จัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

     

6 มีการวางแผนกําหนดกิจกรรมอาเซียน      

7 มีการกําหนดปฏิทินการดําเนินงานการบริหาร 
จัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

     

 สงเสริมสนับสนุนทรัพยากร      

8 มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินงานการบริหารจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

     

9 มีการสงเสริมใหบุคลากรดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

     

10 มีการสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ เอกสาร เพื่อดําเนินงานการบริหาร
จัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน 
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ขอที่ 
การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  

ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ระดับการปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 
5 

มาก  
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

 
11 

วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเก่ียวของ  
มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือดําเนินงานการบริหารจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

     

12 มีการวางแผนพัฒนาผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินงานการบริหารจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน   

     

13 ครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ มีสามารถในการดําเนินงานการบริหาร
จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

 
14 

จัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา 
 

มีการจัดต้ังเครือขายการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสู
ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา 

     

15 เครือขายการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูประชาคม
อาเซียน มีผูเกี่ยวของที่หลากหลาย 

     

16 ผูเกี่ยวของทุกคนรับทราบการจัดต้ังเครือขายการบริหารจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา 

     

 
17 

กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู   
 

มีการกําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
     

18 มีการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน      

19 มีการกําหนดใหมีกิจกรรมประกวดแขงขันเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

     

20 มีการจัดกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจ และความ
ตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

     

 
21 

กําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 

มีการกําหนดใหมีการนิเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียนภายในสถานศึกษา 

     

22 มีการจัดการนิเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรียนสู
ประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบ 

     

 
 

 

23 

สนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ 
ชมรมครูอาเซียน  
มีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิก
สมาคม/ชมรม ในระดับเขตพื้นที ่

     

24 มีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา  เปนสมาชิก
สมาคม/ชมรม ในระดับชาติ 
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ขอที่ 
การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  

ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ที่สุด 

5 

มาก  

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ที่สุด 

1 

 

25 

การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธ 
 

มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรู

ของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน 

     

26 มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรูของ

โรงเรียนสูประชาคมอาเซียนอยางตอเน่ือง 

     

27 มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย      

 

หมายเหตุ  :  ขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
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