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ประกาศคุณูปการ 

  

 วิทยานิพนธฉ์บบันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.ขตัติยา  ดว้งสาํราญ อาจารยที์ปรึกษา 

ทีกรุณาใหค้าํปรึกษาแนะนาํแนวทางทีถกูตอ้งตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความละเอียดถี

ถว้นและเอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมา ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึงเป็นอยา่งยงิ จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่ง

สูงมา ณ โอกาสนี 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาฉตัรชยั สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.หวัหนา้ภาควิชาวิชาการศึกษา 
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มหาวิทยาลยั มหามกุฏราชวิทยาลยั และคณาจารยทุ์กท่าน ท่านผูท้รงคุณวุฒิ ในการให้สัมภาษณ์  

ผูอ้าํนวยการคงคา  จุลกิจวฒัน์, ดร.วิทยา ศรีชมพู, ดร.วลยัพรรณ  บุญมี, ดร.เฉลียว  ยาจันทร์,                

ดร บุญจันทร์  สีสันต์ ท่านผูเ้ชียวชาญในการตรวจเครืองมือการวิจยัทุกท่าน และท่านผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 จาํนวน  23  ท่าน ทีกรุณาใหข้อ้มลู

ในการวิจยัทุกท่านทีกล่าวมาลว้นส่วนสาํคญัยิงในการให้ขอ้มูล ให้คาํปรึกษา ให้สัมภาษณ์ ตรวจ

แกไ้ขผลงานการวิจยัในครังนี จึงทาํใหก้ารวิจยัสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เนืองจากการวิจยัครังนีเป็น

ส่วนหนึงทีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั มหามกุฏราชวิทยาลยั             

จึงขอขอบพระคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เป็นอยา่งสูงมา ณ ทีนีดว้ย 

 กราบของพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวบุญรักษา เพือนร่วมงาน               

เพือนนกัศึกษาทุกคนทีใหก้าํลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนผูว้ิจยัมาโดยตลอด 

 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธฉ์บบันี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญั ูตกเวทีแด่บุพการี 

บูรพาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านทงัในอดีตและปัจจุบนั ทีทาํให้ขา้พเจา้เป็นผูมี้การศึกษาและ

ประสบความสาํเร็จมาจนตราบเท่าทุกวนันี 
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มหามกุฏราชวิทยาลยั. 

พระมหาสุรชัย  ปนฺนภาโร (สารศิลป). (2555). การบริหารจัดการโรงเรียนเพือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา : โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน, วิทยานิพนธ ์
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ภาคผนวก ก 

รายชือผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 
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รายชือผู้เชียวชาญการตรวจสอบความตรงของเครืองมอืวจิยั 

เรือง  การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพนืทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 8 

(Education Administration to ASEAN Community Secondary Education Service Area office 8) 

 

1. ดร.ชยัพร  สกุลพนารักษ ์  ทีปรึกษาโรงเรียนสองภาษาแห่งประเทศไทย 

2. ดร.นุชนรา  รัตนศิรประภา อาจารยม์หาวิทยาลยัศิลปากร  

3. ดร.ทวีวรรณ  อินดา  เลขานุการคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 
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ภาคผนวก ข  

รายชือผู้เชียวชาญในการตอบแบบสอบถาม 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพอืการวจิยั 
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รายชือผู้เชียวชาญในการตอบแบบสอบถามการวจิยั 

เรือง การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพนืทีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 

(Education Administration to ASEAN Community Secondary Education Service Area office 8) 

 

1. นายนพคุณ  นวมพนัธ ์  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนเลาขวญัราษฎร์บาํรุง  

    ปริญญาโท (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 

2. นายรัตน์ชยั  ศรสุวรรณ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนรัตนราษฏร์บาํรุง 

    ปริญญาโท (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 

3. นายวิม  ขาํอรุณรตภทัร  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนร่มเกลา้ กาญจนบุรี 

    ปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 

4. นายนิวตัร  วงศว์ิลยั  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมวดัดอนตูม 

    ปริญญาตรี 

5. นายสามารถ  รัตนโอภา  ปฏิบติัหนา้ทีรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

    ไทรโยคนอ้ยวิทยา  

    ปริญญาตรี (ศษ.บ.) 

6. นายประมวล  ศรีบูจนัดี  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 

    ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

7. นายสุเชษฐ ์พนัธุห์วยพงศ ์ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

    ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 

8. นายนพดล  สมศิลป์  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 

    ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 

9. นายนิพนธ ์ สาํแดงเดช  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

    ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
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10. น.ส.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนโพหกั  

    “วงศส์มบูรณ์ราษฎร์อุปถมัภ”์ 

    ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

11. นายวรรณชยั  รังสี  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิยาคม 

    ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

12. นายดงสุริยา  หนูแสน  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ ์

    ปริญญาโท (ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา 

13. นายวินยั   พุ่มบุญทริก  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

           เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั 

    ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

14. นางสาวสุภาพ  จะวะอรรถ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 

    ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

15. นายไพโรจน์  จงเจริญ  ปฏิบติัหนา้ทีรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

    ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 

    ปริญญาตรี (ศษ.บ) สงัคมศึกษา 

16. นายประทีป  หวานชิต  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ 

    ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

17. นายนรินทร์  ชาํนาญดู  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

    ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

18. นายไชยพร  มะลิลา  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

    สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

    ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

19. นายพงศกร  พลูสมบติั  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

    ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 

20. นางสาวชนดัดา  ทองประเสริฐ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนสายธรรมจนัทร์ 

    ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
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21. นายประทีป  แสงจนัทร์  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเขาช่องพรานวิทยา 

    ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

22. นายเกษม  อุ่นมณีรัตน์  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม 

    ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาวดัผลการศึกษา 

23. นายสรศกัดิ  ไสยะหุต  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

    ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพอืการวจิยั 
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ภาคผนวก ค 

รายชือผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ 

เรือง การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

(Education Administration to ASEAN Community Secondary Education Service Area office 8) 

 

1. นายคงคา  จุลกิจวฒัน ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 

2. ดร.วิทยา  ศรีชมพ ู  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี 

3. ดร.วลยัพรรณ  บุญมี  ศึกษานิเทศกส์าํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

    นนทบุรี เขต 2 

4. ดร.บุญจนัทร์  สีสนัต ์ อาจารยส์ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

    เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

5. ดร.เฉลียว  ยาจนัทร์  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ภาคผนวก ง  

ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพอืการวจิยั 

เรือง  การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

(Education Administration to ASEAN Community Secondary Education Service Area office 8) 

 
 

ขอ้ 

ผูเ้ชียวชาญ  

ผลรวมของคะแนน 

( ΣR  ) 

 

 IOC = ΣR          

  N 

 

ความหมาย 
คนที 1 คนที 2 คนที 3 

1 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

18 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

19 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
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ขอ้ 

ผูเ้ชียวชาญ  

ผลรวมของคะแนน 

( ΣR  ) 

 

 IOC = ΣR          

  N 

 

หมายเหตุ  

คนที 1 

 

คนที 2 

 

คนที 3 

21 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

22 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

23 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

24 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

26 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

27 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

28 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

29 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

30 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

31 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

32 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

33 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

34 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

35 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

36 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

37 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

38 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

39 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

40 +1 +1 +1 3.00 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามเพอืการวจิยัรอบที 1 
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แบบสอบถามรอบที 1 

เรือง การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

(Education Administration to ASEAN Community Secondary Education Service Area office 8) 

 

เรียน   ผูอ้วยการโรงเรียน.............................................................. 

  แบบสอบถามนี เป็นเครืองมือในรวบรวมข้อมูลหรือตวัแปรต่าง ๆ  สาํหรับวิทยานิพนธ ์

เรือง “การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8” 

(Education Administration to ASEAN Community Secondary Education Service Area office 8) 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัคือ  1) เพือศึกษาการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนสาํนกังานเขต

พืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 2) เพือศึกษาข้อเสนอแนะของผูเ้ชียวชาญเกียวกบัการบริหาร

สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 โดยการวิจยัครังนี

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้กระบวนการเทคนิคเดลฟาย (Delphi 

technique) ขอ้มลูทีไดรั้บจากขอ้คิดเห็นในการตอบแบบสอบถามของท่านมีค่ายงิต่อการดาํเนินการ

วิจยัครังนี 

 แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 ตอนคือ  

ตอนที 1 ขอ้มลูเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม   

ตอนที 2 ขอ้คาํถามสาํหรับการพิจารณากาํหนดตวัแปรเพือเป็นกรอบในการวิจยั 

 เพือความเทียงตรงและความเชือมนั (Validity and Reliability) ช่วงระยะเวลาในการตอบ

แบบสอบถาม รอบที 1 และ 2 ควรเวน้ระยะไม่ห่างกนันกั ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน 

กรุณาตอบแบบสอบถามรอบแรกนีในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ผูว้ิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิงว่าจักได้รับ    

ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดียงิ 

จึงขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี 

           ณัฐการ  บุญรักษา 

       (นางสาวณัฐการ  บุญรักษา) 

               นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

               คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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ตอนที 1 : ข้อมูลเกยีวกบัสถานภาพของผู้เชียวชาญ 

คาํชีแจง : โปรดเขียนรายละเอียดเกียวกบัสถานภาพของท่าน 

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

 

ชือผู้ตอบแบบสอบถาม 

          นาย      นาง นางสาว........................................................................................ 

ตาํแหน่ง............................................................................................................................................. 

วุฒิทางการศึกษา................................................................................................................................. 

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

สถานทีทาํงาน.................................................................................................................................... 

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

เบอร์โทรศพัท.์...................................................  e-mail.................................................................... 

(ขอความกรุณาขอ email address เพือสะดวกในการติดต่อเพือยนืยนัคาํตอบในรอบต่อไป  

จกัขอบพระคุณอยา่งสูงยงิ) 

วนั/เดือน/ปี/เวลา(ทีใหส้มัภาษณ์ )วนัที.........เดือน......................พ.ศ. ............ เวลา........................... 

 

 

         ลงชือ.........................................................ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

(...............................................) 

ตาํแหน่ง........................................................................... 
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ตอนที 2 : ข้อคาํถามในการตอบแบบสอบถามสําหรับการพจิารณากาํหนดตวัแปร 

คาํชีแจง : แบบสอบถามนีสาํหรับการทาํวิจยัเทคนิคเดลฟาย (รอบที 1) 

เกรินนํา 

คาํว่า “อาเซียน” มาจากตวัยอ่ ASEANในชือภาษาองักฤษ ของ “สมาคมประชาชาติเอเซียตะวนัออกเฉียงใต”้ 

คือ The Association of Southeast Asian Nations สมาคมดงักล่าวถือกาํเนิดจากการประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพ” 

(Bangkok Declaration) ในวนัที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เพือให้เป็นสมาคมความร่วมมือในระดับภูมิภาคของ

ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีประเทศ สมาชิกเมือเริมก่อตงั 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย ไทย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ 

 นับตังแต่วันก่อตัง อาเซียนได้พยายามแสดงบทบาทในการธํารงรักษา และส่งเสริมสวัสดิภาพ 

เสถียรภาพ ความมนัคง และความเจริญร่วมกนัในภูมิภาค มีวิวฒันาการอยา่งต่อเนืองในการสร้างความไวเ้นือเชือ

ใจระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนพฒันาการเรืองความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม จนเป็นทีประจักษ์แก่

นานาประเทศ ทาํให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเ้ข้าร่วมเป็นสมาชิกมากขึนได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม             

รวมไปถึงประเทศ เวียดนาม ลาว พม่า และกมัพูชา เขา้มาเป็นสมาชิกล่าสุด 

 ปัจจุบนัอาเซียนมีสมาชิกทงัหมด 10 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย             

บูรไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า กมัพูชา 

 “ประชาคมอาเซียน” เป็นเป้าหมายของการรวมตวักนัของประเทศสมาชิกอาเซียน เพือเพิมอาํนาจ

ต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขนัของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกดา้น โดยเฉพาะนโยบายการ

ขบัเคลือนการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน รัฐบาลไทยไดร่้วมมือกบัอาเซียน ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ

ความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทงัทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมนัคง ตลอดจนสังคมและวฒันธรรมที

สอดคลอ้งกบักฎบตัรอาเซียนและนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัประเทศสมาชิก

อาเซียน โดยใชก้ารศึกษาเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือนการพฒันา เพือเป็นรากฐานสําคญัในการเสริมสร้าง

ความเจริญรุ่งเรืองในทุกดา้น ต่อมาทีประชุมสุดยอดอาเซียน ครังที 15 ไดใ้ห้การรับรองปฏิญญาชะอาํ-หัวหินว่า

ดว้ยการเสริมสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษา เพือบรรลุประชาคมอาเซียนทีเอืออาทรและแบ่งบนั เพือยกระดบั

คุณภาพชีวิตของประชาชนและการพฒันาภูมิภาคอยา่งยงัยนืและไดก้าํหนดใหส้าขาการศึกษาเป็นส่วนหนึงในการ

ตอบสนองการสร้างประชาคมการเมืองและความมนัคง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม ภายในปี 2558 

ท่านในฐานะผูเ้ชียวชาญเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารการศึกษาและประชาคมอาเซียน 

ท่านคิดว่าการพฒันาการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนจะมีแนวทางในการปฏิบติัอย่างไรบา้งโดยขอ

ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามฉบบันีเพือเป็นประโยชน์ในการพฒันาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

ต่อไป 
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แบบสอบผู้เชียวชาญ 

เรือง  การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

(Education Administration to ASEAN Community Secondary Education Service Area office 8) 

 

1. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกบัการบริหารสถานศึกษา ในภาระหน้าทีการบริหารงานในโรงเรียน    

4  ฝ่าย ควรมีการบริหารสถานศึกษาเพือพฒันาสู่ประชาคมอาเซียนในดา้นต่าง ๆ อยา่งไร 

1.1 ดา้นการบริหารงานวิชาการ ควรมีการดาํเนินการอยา่งไร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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1.2 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ควรมีการดาํเนินการอยา่งไร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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1.3 ดา้นการบริหารงานบุคคล ควรมีการดาํเนินการอยา่งไร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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1.4 ดา้นการบริหารงานทวัไป ควรมีการดาํเนินการอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................  
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2. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพือพัฒนา

สมรรถนะทีสาํคญัในการดาํเนินชีวิตในประชาอาคมอาเซียนอยา่งไร 

2.1 ดา้น Personal Spirit คือ ความเป็นผูมี้จิตวิญญาณแห่งมิตรไมตรี สันติภาพ และ

ความสงบสุข จิตสํานึกแห่งคนดี เรียนรู้เพือพฒันาตนเองเพือทาํความดี ทาํประโยชน์แก่ผูอื้น       

ควรมีการดาํเนินการอยา่งไร  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 ดา้น Problem Solving คือ ความสามารถในการแกปั้ญหา  ควรมีการดาํเนินการอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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2.3 ดา้น Team Work คือ การทาํงานเป็นทีม ควรมีการดาํเนินการอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.4  ดา้น Communication คือ การติดต่อสือสารระหว่างกนั ควรมีการดาํเนินการอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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2.5 ดา้น Thinking คือ ความฉลาดในการคิด ควรมีการดาํเนินการอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.6  อืน ๆ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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3. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและพฒันาการสือสารเพือการ

บริหารจดัการในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับการติดตาม ประเมินคุณภาพเพือการบริหารสถานศึกษา           

สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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5. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกบัการบริหารเครือข่ายในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคม

อาเซียนอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษา     

สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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7. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับด้านบทบาทหน้าทีของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน อยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

8. ท่านมีข้อคิดเห็น, ปัญหา, ข้อเสนอแนะอืน ๆ ทีจะเป็นประโยชน์บริหารสถานศึกษา          

สู่ประชาคมอาเซียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอยา่งสูงยงิ 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามเพอืการวจิยัรอบที 2 
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แบบสอบถามรอบที 2 

เรือง  การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

(Education Administration to ASEAN Community Secondary Education Service Area office 8) 

 

คาํชีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบันีสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือฝ่ายบริหารสถานศึกษา   

2. แบบสอบถามนีมีวตัถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพือศึกษาการบริหารสถานศึกษาสู่

ประชาคมอาเซียนสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8  2) เพือศึกษาขอ้เสนอแนะของ

ผูเ้ชียวชาญเกียวกับการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 8 

3. ตามทีท่านรับเป็นผูเ้ชียวชาญในการตอบแบบสอบถามการวิจัยในรอบที 1 ทีผ่านมา

เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดป้ระมวลความเห็นของผูเ้ชียวชาญเขา้ดว้ยกนัโดยลดขอ้ทีซาํซอ้นออกและ

จดัทาํเป็นคาํถามประเมินค่าแบบลิเคิร์ท (Likert’s scale)เพือให้ผูเ้ชียวชาญแสดงความคิดเห็นเป็น

รอบที 2  จากขอ้มลูทีไดจ้ากการตอบรอบที 2 ผูว้ิจยัจะนาํไปวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน (Median)และ

ค่าพิสยัอินเตอร์ควอไทล ์(Interquartile Range) ของแต่ละขอ้  เพือให้ท่านทราบว่าคาํตอบของท่าน

กบัคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความแตกต่างกนัมากน้อยเพียงใด  ดังนันผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความ

อนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบแบบสอบถามรอบที 2  นี ภายในระยะเวลา 1  สัปดาห์ เพือผูว้ิจยัจะ

ไดน้าํคาํตอบอนัมีประโยชน์และมีคุณค่านี ไปดาํเนินการตามวิธีวิจยั และแจง้ผลกลบัคืนมาให้ท่าน

ทราบ เพือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป 

 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอยา่งสูง 
 

ณัฐการ  บุญรักษา 

(นางสาวณัฐการ  บุญรักษา) 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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แบบสอบถามรอบที 2 

เรือง  การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

(Education Administration to ASEAN Community Secondary Education Service Area office 8) 

 

ตอนที 1  ข้อมูลทัวไป  

โปรดทาํเครืองหมาย     ลงใน      หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

รายการประเมิน สาํหรับ

ผูว้ิจยั 

1. เพศ 

 ชาย  หญิง 

2. อาย ุ

 ไม่เกิน 30  ปี   31 – 40  ปี 

 41- 50  ปี                 51 ปีขึนไป 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก                อืน ๆ  (โปรดระบุ......................) 

4. ตาํแหน่งหนา้ทีในสถานศึกษา 

 ผูอ้าํนวยการ   

 รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการหรือผูป้ฏิบติัหนา้ทีแทน 

5.    ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั  

   ไม่เกิน 5  ปี                 6- 10 ปี 

   11-15 ปี                             16  ปีขึนไป 
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ตอนที 2  ข้อมูลด้านการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 8 

คาํชีแจง :  แบบสอบถามขอ้มลูดา้นการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 จาํนวน 40 ขอ้ แต่ละขอ้เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 

กรุณาใส่เครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากทีสุด  

ระดบั 5  หมายถึง ควรมีการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในระดบัมากทีสุด 

ระดบั 4  หมายถึง ควรมีการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในระดบัมาก 

ระดบั 3  หมายถึง ควรมีการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในระดบัปานกลาง 

ระดบั 2  หมายถึง ควรมีการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในระดบันอ้ย 

ระดบั 1  หมายถึง ควรมีการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในระดบันอ้ยทีสุด 

 

 

ข้อท ี
การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพนืทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 8 

ระดับความคดิเห็น 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

ด้านบริหารงานวชิาการ 

ควรมีการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาทีเน้นอาเซียนและจดักิจกรรมการ

เรียนรู้เพือสร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนักเกียวกบัการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนและเป็นหลกัสูตรทีเทียบโอนกบันานาชาติได ้

     

2 ควรมีการจดับรรยากาศการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ หรือตงัศูนยอ์าเซียนเพือ

เป็นแหล่งเรียนรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียนให้กบัผูเ้รียน ชุมชน และผูที้

สนใจ 

     

3 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกหรือบูรณาการในรายวิชา

พืนฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน 

     

4 ควรมีการจัดทาํรายวิชาอาเซียนศึกษาเพิมเติมในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

     

5 ควรมีการจดัทาํรายวิชาเพิมเติม เกียวกบัภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน 

ภาษาองักฤษ ภาษาญีปุ่น  ภาษาฝรังเศส  ภาษาอาเซียน ฯลฯ เพือพฒันาดา้น

ทกัษะภาษาต่างประเทศในการสือสาร ตามศกัยภาพของแต่ละสถานศึกษา 
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ข้อท ี
การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพนืทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 8 

ระดับความคดิเห็น 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

6 ควรมีการจดัทาํเป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เช่น ชุมนุม/ชมรมรักษ์อาเซียน 

ชมรมเยาวชนอาเซียน  และจัดบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้เกียวกับ

ประชาคมอาเซียน 

     

7 ควรมีการจดัการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้มา

มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน เช่น ประกวด 

แข่งขนั ตอบปัญหา ศึกษาคน้ควา้ แสดงผลงาน ฯลฯ 

     

8 ค ว ร มี ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้ ที ยื ด ห ยุ่ น  ห ล า ก ห ล า ย                     

เน้นกระบวนการคิด เจตคติทางบวกเกียวกบัประเทศสมาชิกในอาเซียน

และประชาคมอาเซียน 

     

9 ควรมีการส่งเสริมพฒันาการจดัทาํสือการเรียนรู้ เว็บไซด์ ดา้นการศึกษา

เกียวกบัประชาคมอาเซียนอยา่งหลายหลายมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่กบั

สาธารณชน 

     

10 ควรมีการนิเทศ กาํกบั ติดตาม วดัผลประเมินผลตามสภาพจริง และนาํผล

การประเมินไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน

และการปรับตวัในการกา้วสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน 

     

 

11 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

ควรมีการจดัเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณในการสนับสนุนอย่าง

เพียงพอเกียวกบัการจดัตงัศนูยอ์าเซียนหรือแหล่งเรียนรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน 

     

12 ควรมีการจดัเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณในการสนับสนุนอย่าง

เพียงพอเกียวกับด้านจัดจ้างครู  การอบรม การศึกษาดูงานทังในและ

ต่างประเทศ 

     

13 ควรมีการจดัเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณในการสนับสนุนอย่าง

เพียงพอเกียวกับงบประมาณดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 

การแข่งขนั การจดัประกวด การเขา้ค่าย การแสดงผลงานของผูเ้รียน  

     

 

14 

ด้านบริหารงานทัวไป 

ควรมีการเชือมโยงเครือข่ายดา้นการศึกษาทงัในและนอกโรงเรียนควบคูไ่ป

กบัการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกนัระหว่างกนัในทุกระดบั 
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ข้อท ี
การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนสํานักงานเขตพนืทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 8 

ระดับความคดิเห็น 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

15 ควรมีการสร้างเครือข่ายการดาํเนินงานกับผูน้ ําชุมชน ผูน้ ําองค์กรการ

ปกครองส่วนทอ้งถิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกียวกบัการสร้างองค์

ความรู้และการจดักิจกรรมเกียวกบัประชาคมอาเซียน 

     

16 ควรมีการเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร สร้างความตระหนัก และเตรียม

ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนทงัในและนอกสถานศึกษา 

     

 

17 

ด้านบริหารงานบุคคล 

ควรมีการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร จดัอบรม ศึกษาดูงาน ให้ความรู้

กบับุคลากรในสถานศึกษาเกียวกับประชาคมอาเซียนเพือนําไปพฒันา

ผูเ้รียนต่อไป ทงัในและต่างประเทศ 

     

18 ค ว ร มี ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม บุ ค ล า ก ร ด้ า น ทัก ษ ะ ก า ร สื อ ส า ร

ภาษาต่างประเทศ เช่น การอบรมภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศอืน ๆ และ

ภาษาอาเซียนเพือใหบุ้คลากรนาํความรู้ไปถ่ายทอดใหก้บัผูเ้รียนและชุมชน 

     

19 ควรมีการแลกเปลียนบุคลากรทางการศึกษา ทงัในและต่างประเทศ      

20 ควรมีการพฒันาบุคลากรในดา้น เทคโนโลยเีพือการสือสารเพือแลกเปลียน

เรียนรู้กบัเครือข่ายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน 

     

 

21 

ด้านสมรรถนะทีสําคญัในการดําเนินชีวติในประชาคมอาเซียน 

ควรมีกิจกรรมส่งเสริมผู ้เ รียนให้เป็นผู ้มี จิตวิญญาณแห่งมิตรไมตรี 

สันติภาพ และความสงบสุข จิตสํานึกแห่งคนดี เรียนรู้และพฒันาตนเอง

เพือทาํความดี ทาํประโยชน์แก่ผูอื้น 

     

22 ควรมีกิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนในด้านความสามารถในการแก้ปัญหา             

การคิดวิเคราะห์ และสามารถแกปั้ญหาทีอาจเกิดขึนไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

     

23 ควรมีกิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนในด้านการทาํงานเป็นทีมเพือให้เกิดพลงั

ความสามารถในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตทีมีประสิทธิภาพ  

ลดความเสียงและความผดิพลาด 

     

24 ควรมีกิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนในดา้นการติดต่อสือสารระหว่างกนั สร้าง

ความเข้าใจซึงกันและกันในความแตกต่างทางความเชือและความ

หลากหลายทางวฒันธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
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ข้อท ี
การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพนืทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 8 

ระดับความคดิเห็น 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

25 ควรมีกิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนในดา้นความฉลาดในการคิด ซึงมีพืนฐานจาก

การรักการอ่าน ศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ สั งสมความรู้และวิทยาการทาํให้มี

ไหวพริบและปัญญา 

     

 

26 

ด้านการใช้เทคโนโลยแีละพฒันาการสือสารเพอืการบริหารจดัการ 

ควรมีการจดัทาํระบบสารสนเทศเพือการสือสารและการจดัระบบขอ้มลูทีมี

ประสิทธิภาพในการพฒันาความรู้ แลกเปลียนขอ้มลูข่าวสารกบัเครือข่าย 

     

27 ควรมีการจดัทาํเวบ็ไซด ์และมีการพฒันาจุดบริการทางอินเตอร์เน็ตเพือการ

เขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารทางการศึกษา  ภายในสถานศึกษาอยา่งทวัถึง 

     

 

28 

ด้านการตดิตาม ประเมนิคุณภาพ 

ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างกัลยาณมิตร เพือให้คาํปรึกษา

แนะนาํและนาํผลการประเมินไปพฒันาอย่างต่อเนืองในทุกระดบัเพือการ

พฒันาสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกนั 

     

29 ควรมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย  โอกาสและอุปสรรค ของแต่ละ

สถานศึกษาในการดาํเนินบริหารสถานศึกษาเพือพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 

     

30 ควรมีการใชก้ระบวนการ PDCA, TQA ในบริหารงานคุณภาพในทุกระดบั

เพือการพฒันาทียงัยนืของสถานศึกษาในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

     

 

31 

ด้านการบริหารเครือข่าย 

ควรมีการสร้างและบริหารเครือข่ายแลกเปลียนเรียนรู้ในระดบัสถานศึกษา

ทังในและต่างประเทศ เกียวกับกิจกรรมส่งเสริมการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน 

     

32 ควรมีการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถินในดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมและมี

การแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัในระดบัชุมชนทอ้งถิน และในทุกระดบัตาม

ศกัยภาพของแต่ละสถานศึกษา 

     

33 ควรมีการส่งเสริมหลกัการสร้างเครือข่ายตามหลกัของ บวร (บ้าน ว ัด 

โรงเรียน)ในการให้ความรู้กบัทงัผูเ้รียนและกระจายสู่ชุมนุมในการกา้วสู่

ประชาคมอาเซียนอยา่งมีคุณภาพ 

 

     



142 

 

ข้อท ี
การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพนืทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 8 

ระดับความคดิเห็น 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

34 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ควรมีการส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม เจตคติทีดีต่อกนั ในการปรับตวั       

รับการเปลียนแปลงในการเตรียมความพร้อมการกา้วสู่อาเซียนเพือความ

เขา้ใจอนัดีระหว่างกนั  

     

35 ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่นการปลูกฝัง

จิตสาํนึกความเป็นอาเซียนร่วมกนั  โดยผา่นกิจกรรม ชมรม ชุมนุมดา้นจิต

อาสา ทงัในประเทศและในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

     

36 ควรมีการเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทียมโดยผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่าง ๆ เพือการอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนอย่างมีศกัดิศรีและเท่า

เทียมกนั 

     

 

 

37 

ด้านบทบาทหน้าทีของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

ควรมีการเตรียมความพร้อมอยา่งเป็นรูปธรรมในการกา้วสู่ประชาอาเซียน 

ได้แก่ ประชุม วางแผน การแต่งตังคณะกรรมการ กาํหนดหน้าที และ

ประเมินผล อยา่งเป็นระบบ  

     

38 ควรมีการพฒันาการศึกษาอย่างอย่างมีประสิทธิภาพเพือกา้วสู่การแข่งขนั

ดา้นการศึกษาและการเขา้สู่ตลาดแรงงาน อยา่งเป็นรูปธรรม 

     

39 ควรมีการส่งเสริมการวิจยัเพือนาํมาเป็นประโยชน์ในการพฒันาการศึกษา

เพือกา้วสู่อาเซียนอยา่งมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานสากล 

     

40 ควรมีการเน้นการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยโ์ดยเน้นด้านการ

บริหารจดัการ เพือการบริหารจดัการตนเองและสงัคมส่วนรวม 

     

 

ขอ้เสนอแนะอืน ๆ 

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

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

.............................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ช 

ค่ามัธยฐานและค่าพสัิยอนิเตอร์ควอไทล์ของแบบสอบถามรอบที 2 
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ค่ามธัยฐานและค่าพสัิยอนิเตอร์ควอไทล์ ระดับคะแนนความคดิเหน็เกยีวกบัการบริหารสถานศึกษา

สู่ประชาคมอาเซียนสํานักงานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ในรอบที 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 

 

ค่ามธัยฐาน 

(median) 

 

ควอไทล์ที 1 

 

ควอไทล์ที 3 

พสัิยอนิเตอร์ 

ควอไทล์ 

(interquatile range) 

1 4.00 4.00 5.00 1.00 

2 4.00 4.00 5.00 1.00 

3 4.00 4.00 5.00 1.00 

4 5.00 4.00 5.00 1.00 

5 4.00 4.00 5.00 1.00 

6 4.00 4.00 5.00 1.00 

7 4.00 4.00 5.00 1.00 

8 4.00 4.00 5.00 1.00 

9 4.00 4.00 5.00 1.00 

10 4.00 4.00 5.00 1.00 

11 4.00 4.00 5.00 1.00 

12 4.00 4.00 5.00 1.00 

13 4.00 4.00 5.00 1.00 

14 4.00 4.00 5.00 1.00 

15 4.00 4.00 5.00 1.00 

16 4.00 4.00 5.00 1.00 

17 5.00 4.00 5.00 1.00 

18 5.00 4.00 5.00 1.00 

19 4.00 3.00 5.00 2.00 

20 4.00 4.00 5.00 1.00 

21 4.00 4.00 5.00 1.00 

22 4.00 4.00 5.00 1.00 
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ข้อ 

 

ค่ามธัยฐาน 

(median) 

 

ควอไทล์ที 1 

 

ควอไทล์ที 3 

 

พสัิยอนิเตอร์ 

ควอไทล์ 

(interquatile range) 

23 4.00 4.00 5.00 1.00 

24 4.00 4.00 5.00 1.00 

25 5.00 4.00 5.00 1.00 

26 4.00 4.00 5.00 1.00 

27 4.00 4.00 5.00 1.00 

28 4.00 4.00 5.00 1.00 

29 4.50 4.00 5.00 1.00 

30 4.00 4.00 5.00 1.00 

31 4.00 4.00 5.00 1.00 

32 4.00 4.00 5.00 1.00 

33 4.00 4.00 5.00 1.00 

34 4.00 4.00 5.00 1.00 

35 4.00 4.00 5.00 1.00 

36 5.00 4.00 5.00 1.00 

37 4.00 4.00 5.00 1.00 

38 4.00 4.00 5.00 1.00 

39 4.00 4.00 5.00 1.00 

40 5.00 4.00 5.00 1.00 
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ภาคผนวก ซ 

แบบสอบถามเพอืการวจิยัรอบที 3 

ค่ามัธยฐานและค่าพสัิยอนิเตอร์ควอไทล์ของแบบสอบถามรอบที 3 
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ค่ามธัยฐานและค่าพสัิยอนิเตอร์ควอไทล์ ระดับคะแนนความคดิเหน็เกยีวกบัการบริหารสถานศึกษา

สู่ประชาคมอาเซียนสํานักงานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ในรอบที 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 

 

ค่ามธัยฐาน 

(median) 

 

ควอไทล์ที 1 

 

ควอไทล์ที 3 

พสัิยอนิเตอร์ 

ควอไทล์ 

(interquatile range) 

1 4.00 4.00 5.00 1.00 

2 4.00 4.00 5.00 1.00 

3 4.00 4.00 5.00 1.00 

4 5.00 4.00 5.00 1.00 

5 4.00 4.00 5.00 1.00 

6 4.00 4.00 5.00 1.00 

7 4.00 4.00 5.00 1.00 

8 4.00 4.00 5.00 1.00 

9 4.00 4.00 5.00 1.00 

10 4.00 4.00 5.00 1.00 

11 4.00 4.00 5.00 1.00 

12 4.00 4.00 5.00 1.00 

13 4.00 4.00 5.00 1.00 

14 4.00 4.00 5.00 1.00 

15 4.00 4.00 5.00 1.00 

16 4.00 4.00 5.00 1.00 

17 5.00 4.00 5.00 1.00 

18 5.00 4.00 5.00 1.00 

19 4.00 4.00 5.00 1.00 

20 4.00 4.00 5.00 1.00 

21 4.00 4.00 5.00 1.00 

22 4.00 4.00 5.00 1.00 
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ข้อ 

 

ค่ามธัยฐาน 

(median) 

 

ควอไทล์ที 1 

 

ควอไทล์ที 3 

 

พสัิยอนิเตอร์ 

ควอไทล์ 

(interquatile range) 

23 4.00 4.00 5.00 1.00 

24 4.00 4.00 5.00 1.00 

25 5.00 4.00 5.00 1.00 

26 4.00 4.00 5.00 1.00 

27 4.00 4.00 5.00 1.00 

28 4.00 4.00 5.00 1.00 

29 4.50 4.00 5.00 1.00 

30 4.00 4.00 5.00 1.00 

31 4.00 4.00 5.00 1.00 

32 4.00 4.00 5.00 1.00 

33 4.00 4.00 5.00 1.00 

34 4.00 4.00 5.00 1.00 

35 4.00 4.00 5.00 1.00 

36 5.00 4.00 5.00 1.00 

37 4.00 4.00 5.00 1.00 

38 4.00 4.00 5.00 1.00 

39 4.00 4.00 5.00 1.00 

40 5.00 4.00 5.00 1.00 
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ภาคผนวก ฌ 

ข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญความคดิเห็น 

และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญเกยีวกบั 

เรือง  การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต8 

(Education Administration to ASEAN Community Secondary Education Service Area office 8) 

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

 

 กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีข้อเสนอแนะคลา้ยกันหรือใกลเ้คียงกนั จากการตอบแบบสอบถาม        

ทงัสามรอบ โดยจดัอนัดบัจากขอ้ทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีขอ้เสนอแนะซาํกนัมากทีสุด และลดลงไป

ตามลาํดบัดงันี 

 1. ควรพฒันามาตรฐานและยทุธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรียนในทุก ๆ ดา้นโดยเน้นใน

การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นผูมี้ทกัษะทางวิชาการ ทกัษะในการดาํเนินชีวิตทีมีคุณภาพ 

 2. ควรพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนให้กา้วทนัประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเน้นใน

การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม บูรณาการ ยดืหยุน่ อีกทงัเทียบโอนกบันานาชาติไดแ้ละรองรับ

กบัหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 3. ควรมีการพฒันาหลกัสูตรเพือรองรับการเปลียนแปลง โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีให้

บุคลากรและผูเ้รียนมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพ สือสารและทาํงานร่วมกนัใน

โลกไร้พรมแดนเป็นพลเมืองในยคุดิจิตอลไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 4. ควรมีการเปิดหลกัสูตรดา้นอาชีพทีหลากหลายและมีคุณภาพให้แก่ผูเ้รียน เพือรองรับ

การแข่งขนัในอนาคตเมือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

 5. ควรมีการประเมินผลการพฒันาหลกัสูตรและการประเมินผลการพฒันาผูเ้รียนอย่าง

เป็นรูปธรรม และติดตาม รายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนือง เพือใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันา

การศึกษาของชาติใหก้า้วทนัและทดัเทียมกบันานาชาติ 

 6. ควรมีการบูรณาการอาเซียนศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนโดยเนน้การพฒันาเยาวชนใหส้มบูรณ์ทงัร่างกาย สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและ

สามารถดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกับผูอื้นไดอ้ย่างมีความสุข โดยผ่านหลกัสูตร กิจกรรมการเรียนรู้และ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 7. ควรพฒันาบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจังต่อเนืองในด้านทักษะการสือสาร

ภาษาองักฤษ  ภาษาอาเซียน และภาษาอืน ๆ โดยผ่านกระบวนการอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลียน

เรียนรู้ เพือไดน้าํผลการพฒันาไปพฒันากบัผูเ้รียนต่อไป 

 8. ควรพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะดา้นการสือสารภาษาองักฤษ ภาษาอาเซียน และภาษาอืน 

ๆ ทีจาํเป็นในการสือสาร การเรียนรู้และเป็นทกัษะพืนฐานในการแข่งขนัดา้นแรงงานในอนาคต 
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 9.  ควรมีการจดัใหมี้แหล่งเรียนรู้เกียวกบัอาเซียนอยา่งหลากหลายและอีกทงัเนน้กิจกรรม

ทีสร้างกระบวนการคิด การแกปั้ญหา การบริหารจดัการ อยา่งเป็นระบบ 

 10. ควรจดัใหมี้กิจกรรมการเรียนรู้ทงัในและนอกสถานศึกษา เน้นให้ผูเ้รียน คิดเป็น ทาํ

เป็น แกปั้ญหาได ้มีทกัษะชีวิต เพือรองรับเรียนรู้ในโลกแห่งการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  

 11. ควรจดัให้มีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในประเทศไทยกบัโรงเรียนใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน 

 12. ควรส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้พหุวฒันธรรมเพือการอยู่ร่วมกนัในสังคมอาเซียนอย่าง

เขา้ใจซึงกนัและกนั 

 13. ควรมีการสนับสนุนดา้นงบประมาณ ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ฯลฯ ในทุกระดบั 

ไดแ้ก่ ระดบัโรงเรียน สพม. สพฐ. กระทรวง และรัฐบาล อีกทงัควรมีการสร้างเครือข่ายในการ

สนบัสนุนอยา่งจริงจงัต่อเนือง 

 14. ควรเผยแพร่ความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียนไปยงัชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการพฒันาหรือแสดงความคิดเห็นในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาหรือหลกัสูตรอาเซียน เพือ

ไดท้ราบความตอ้งการของทอ้งถินโดยผา่นคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมผูป้กครองเครือข่าย  

 15. ควรมีการจดักิจกรรมสร้างความตระหนักให้กบับุคลากรและผูเ้รียนไดตื้นตวัเพือ

เตรียมรับการเปลียนแปลงในหลาย ๆ ดา้นในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนและเตรียมความพร้อมใน

การแข่งขนัดา้นแรงงาน และเตรียมพร้อมดา้นความรู้ความเขา้ใจในความหลากหลายของคนทีมี

ความแตกต่างทางวฒันธรรมเพือการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุข 

 16. ควรมีการจัดเตรียมงบประมาณเพือรองรับในการพฒันาในทุกด้าน อันได้แก่ 

งบประมาณด้านการพฒันาบุคลากรในการพฒันาการสือสารด้านภาษาองักฤษ และภาษาอืน ๆ  

งบประมาณในการจดัแหล่งเรียนรู้ การจดักิจกรรม การศึกษาดูงาน การอบรม การจดัทาํสือเผยแพร่

ความรู้  แหล่งเรียนรู้   

 17. ควรมีการจดังบประมาณดา้นการพฒันาการสือสารดว้ยเทคโนโลยอียา่งเพียงพอและ

ทวัถึง เพือพฒันาการให้ก้าวทันการเปลียนแปลงและการแสวงหาความรู้ทีหลากหลายในโลก

ดิจิตอลดว้ยตนเองและนาํความรู้ไปพฒันาตนเองได ้

 18. ควรมีการจดักิจกรรมทีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความสามารถตามสมรรถนะ ทีสาํคญัใน

การดาํเนินชีวิต เป็นคนดี ทาํประโยชน์เพือส่วนรวม แกไ้ขปัญหาเป็น ฉลาดในการคิดอย่างเป็น

ระบบ ทาํงานเป็นทีมได ้สามารถติดต่อสือสารแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกัน ทาํงานหรือกิจกรรม

ร่วมกนัในสงัคมอาเซียนได ้
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 19. ควรมีการเตรียมความพร้อมของคนไทยในการกา้วสู่อาเซียนโดยเฉพาะเรืองของการ

เคลือนยา้ยทุน การเคลือนยา้ยกาํลงัแรงงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศทงัในระดบัประชาชนและ

ระดบัประเทศ 

 20. ควรมีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรคนให้มีคุณภาพในทุกด้าน ได้แก่                

ด้านทักษะฝีมือแรงงาน ด้านทักษะการสือสารภาษาสากล ด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะ

กระบวนการจดัการ ฯลฯ เพือเตรียมความพร้อมในการแข่งขนัในอนาคตอนัใกลนี้ 

 21. ควรมีการใหค้วามรู้และการตระหนกัในการรับมือกบัผลการเปลียนแปลงในการกา้ว

สู่ประชาคมอาเซียนทงัในดา้นบวก เช่น การร่วมมือประสานประโยชน์ร่วมกนัในประชาคมอาเซียน 

 22. ควรมีการใหค้วามรู้และการตระหนกัในการรับมือกบัผลการเปลียนแปลงในการกา้ว

สู่ประชาคมอาเซียนทงัในดา้นลบ เช่น ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม ดา้นอาชญากรรม ดา้นการแข่งขนักนั

ในเรืองแรงงงานขา้มชาติ และอีกหลากหลายปัญหาทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต 

 23. ควรมีการทบทวนจุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษาของประเทศไทยว่าตอ้งการอะไร 

ควรจะทาํอยา่งไร ใหช้ดัเจน 

 24. ควรมีแผนการดําเนินงานในปัจจุบันและอนาคตทีชัดเจนและดาํเนินงานอย่าง

ต่อเนืองไม่เปลียนไปเปลียนมา เช่น ต้องการพฒันาอะไรบ้าง ประเทศไทยควรเป็นอย่างไรใน

อนาคต  เพือทาํให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพแผนการพฒันาตอ้งชดัเจน และ

สามารถพฒันาใหเ้ทียบเท่าประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนดว้ยกนัและในระดบัสากลต่อไป 

 25. ควรมีการประสานความร่วมมือกนัของทุกหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชนในการ

ผลกัดนัใหมี้การขบัเคลือนการพฒันาการศึกษาของไทยอยา่งเป็นรูปธรรมและจริงจงั เพือเป้าหมาย

ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องชาติใหมี้คุณภาพ เพือรองรับการเปลียนแปลง ในกา้วสู่ประชาคม

อาเซียนต่อไป 
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ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เรือง  การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต8 

(Education Administration to ASEAN Community Secondary Education Service Area office 8) 

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

 1. ควรเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง เน้นการมุ่งพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

โดยเฉพาะเรืองการพฒันาตนเองดา้นการเรียนรู้ เพิมทักษะทางอาชีพเพือก้าวเข้าสู่การแข่งขัน

ทางดา้นแรงงานอยา่งมีคุณภาพ ยกระดบัรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตใหท้ดัเทียมกลุ่มประเทศในอาเซียน

ดว้ยกนัและในระดบัสากล 

 2. ควรมุ่งเนน้ไปทีหลกัสูตรเพือพฒันาหลกัสูตรใหร้องรับการเปลียนแปลงซึงในอนาคต 

ควรกาํหนดหลกัสูตร กาํหนดทกัษะ ความรู้ คุณลกัษณะทีเชือมโยงไปยงัการกา้วสู่อาเซียน ผูบ้ริหาร

ตอ้งมีเป้าหมาย วิสยัทศัน์คุณลกัษณะทีชดัเจนในการพฒันา 

 3. ควรการพฒันาตอ้งเริมทีการพฒันาคนทงัดา้นวิชาการและดา้นคุณธรรมจริยธรรมของ

บุคคล ควรสร้างคนให้มีลกัษณะเป็นผูน้าํทีดี การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึนโดยเน้นการฝึก

ทกัษะดา้นกระบวนการคิด เพือพฒันาใหเ้ป็นคนทีมีความรู้ความสามารถ บริหารจดัการชีวิตอย่างมี

คุณภาพ อยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งไม่เอาเปรียบกนัทงัในระดบัสงัคมประเทศและสงัคมอาเซียน 

 4. ควรสร้างความตระหนักรู้ของประชาชน (ผูเ้รียน) เกียวกบัอาเซียน ส่งเสริมความรู้

ความเขา้ใจเกียวกบับทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของอาเซียน การเสริมสร้างให้

ประเทศสมาชิกอาเซียนทงั 10 ประเทศรวมตวักนัเป็น “ประชาคมอาเซียน” 

 5. ควรมีการฝึกฝนทักษะด้านภาษา ด้านฝีมือแรงงาน ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้าน

เทคโนโลยี การปรับตัวการอยู่ร่วมกนัในสังคมทีหลากหลายวฒันธรรม โดยไม่ลืมวฒันธรรม     

ของตน ควรเริมตงัแต่ระดบัเด็กเลก็ ระดบัประถม ซึงเป็นพืนฐานทีสาํคญัอย่างมากไปจนถึงระดบั

การศึกษาขันสูง ทงันีเพือมุ่งพฒันาคนให้เป็นคนมีความรู้ความสามารถและคุณธรรม ซึงจาํเป็น

สาํหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมประเทศและประชาคมอาเซียน 

 6. ควรมีแนวทางทีจะพฒันาให้ชัดเจนควรปรับเปลียนทีหลกัสูตรโดยดูจากประเทศ         

ทีประสบความสาํเร็จทางดา้นการจดัการศึกษาว่าเขามีแนวทางหรือหลกัสูตรอย่างไรเราสามารถ

นาํมาปรับหรือพฒันาใหก้า้วทนัเขาไดอ้ยา่งไรตามบริบทของประเทศเรา และทีสาํคญัควรปรับเรือง

การวดัผลประเมินผลควรมุ่งวดัและประเมินผลเพือการพฒันาเป็นสาํคญัและโปรงใสในทุกระดบั

ทงัในระดบัผูเ้รียนและระดบัองคก์ร 

 7. ควรการจดัการศึกษาควรมีนโยบายทีชดัเจน สอดคลอ้ง สะทอ้นความตอ้งการและ

ความร่วมมือ อย่างต่อเนืองปราศจากการแทรกแซง ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความเข้าใจในการนํา
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นโยบายไปปฏิบติั การวางแผนยทุธศาสตร์ ติดตามผลอยา่งต่อเนืองเพือมุ่งสู่การบริหารสถานศึกษา

ทีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 8. ควรการบริหารจดัการควรมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจทีชดัเจน มีการทาํแผนพฒันาคุณภาพ     

ทีสอดคลอ้งกนั มีการระดมทรัพยากรอยา่งต่อเนืองในทุกดา้น ดา้นครูผูส้อนควรมีการเตรียมความ

พร้อมของบุคลากรทงัดา้นความรู้และเทคโนโลยีเพือพฒันาไปสู่ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดา้นผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย ซึงหมายถึงผูป้กครองชุมชน และผูเ้กียวข้องอืน ๆ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝ่าย         

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการร่วมกันอย่างทั วถึง ด้านคุณภาพผูเ้รียน ควรกําหนด         

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชีวดัด้านคุณภาพให้ชัดเจนและสามารถวัดได้จริง รวมทังมีการติดตาม

ตรวจสอบการวดัและประเมินผลอยา่งต่อเนือง 

 9.  ควรพฒันาประเทศสมาชิกอาเซียนให้รวมกนัเป็นเอกภาพหนึงเดียว แต่หลากหลาย

วฒันธรรม  

 10. ควรเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลียนแปลงทงัดา้นบวกและด้านลบ ด้านบวกคือ            

มีการแลกเปลียนเรียนรู้กันอย่างกวา้งขวางมากขึน ทาํให้เกิดการเรียนรู้มากขึน ดา้นลบ คือ ตอ้ง

เตรียมรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ ทีตามมา คือ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงาน ปัญหาการอพยพยา้ย

ถินตามมา ในประเด็นเหล่านีจะตอ้งมีนโยบายมารองรับอยา่งเป็นรูปธรรม เพราะทีผ่านมาเน้นเรือง

วัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่ย ังไม่เข้าใจถึงการเปลียนแปลงและย ังไม่มีความชัดเจนในการ           

บริหารจดัการรองรับการเปลียนแปลงนัน ๆ ดงันัน ผูบ้ริหารควรไดไ้ตร่ตรองอย่างละเอียดและ

รอบคอบในการปรับตวัเตรียมตวัรองรับการเปลียนแปลงใหส้ามารถกา้วทนัการเปลียนแปลงอยา่งมี

ประสิทธิภาพใหม้ากทีสุด 

 11. ควรมีการพฒันาการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนนัน ควรคาํนึงถึงความ

ตอ้งการชุมชนทอ้งถินเป็นสาํคญัเนืองจากแต่ละทอ้งถินนนัมีความเขา้ใจและเกียวขอ้งกบัการกา้วสู่

ประชาคมอาเซียนมากน้อยแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาและบริบทของแต่ละ

ประเทศ ดงันนัการพฒันาก็ควรคาํนึงถึงบริบทของตนเป็นสาํคญัดว้ย 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 

     

ชือ – นามสกุล : นางสาวณัฐการ  บุญรักษา 

วนั เดือน ปี เกิด : 4 กุมภาพนัธ ์2511 

สถานทีเกิด : อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 

สถานทีอยูปั่จจุบนั : 53 หมู่ที 1 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

ตาํแหน่งและประวติัการทาํงาน 

 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั : ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 

ประวติัการศึกษา   

 พ.ศ. 2534 : ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) มธัยมศึกษา 

    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รางวลัหรือทุนการศึกษา 

 พ.ศ. 2556   : ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธร์ะดบัมหาบณัฑิตศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

    ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 
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