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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาความร่วมมือ
ดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาไทยในการด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และ 2) พฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน          
วิธีการวิจยั  เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณ 
ผลการวจิยัพบวา่ 

สภาพปัจจุบนัการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน พบว่า 1) ดา้นนโยบาย โรงเรียนใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ก าหนดนโยบาย 2) ดา้นหลกัสูตร ก าหนดเร่ืองค่านิยมและมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียน 3) ดา้น
ครูผูส้อน พฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  4) ดา้นส่ืออุปกรณ์ทาง
การศึกษา จดัหาส่ือและพฒันาส่ือเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 5) ด้านรูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ 6) ด้านผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษา 7) ด้านงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน 8) ด้านบรรยากาศของ
สถานศึกษา มีการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา และ 9) ดา้น
ผูเ้รียน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ในส่วน
ปัญหาพบว่า การประสานงานด้านนโยบายยงัมีน้อย หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนไม่
กระจายตวั  ครูส่วนใหญ่ไม่สามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษและขาดทกัษะการใชส่ื้อเพื่อการศึกษา
ไร้พรมแดน   นอกจากนั้นการร่วมมือกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียนยงัมีนอ้ย  งบประมาณ
ไม่เพียงพอ  และขาดการก าหนดเป้าหมายแลกเปล่ียนนกัเรียนกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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การสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน พบวา่มี 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) รูปแบบสัมพนัธ์แบบทางการ 2) รูปแบบสัมพนัธ์แบบเครือข่าย
คว าม ร่ วม มือ  3) รู ป แบบสั มพัน ธ์ แบบ ก่ึ งท า งก า ร  4) รู ป แบบสั มพัน ธ์ แบบไม่ เ ป็ น
ทางการ   5) รูปแบบสัมพันธ์แบบอิสระ และรูปแบบการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
มี  4 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ  ขั้นตอนท่ี 2 การประสานความ
ร่วมมือประกอบดว้ยองคป์ระกอบการจดัการศึกษา 9 ดา้นคือ 1) นโยบาย 2) หลกัสูตร 3) ครูผูส้อน 
4)  ส่ืออุปกรณ์การเรียน  5) รูปแบบการจดัการเรียนการสอน  6) ผูบ้ริหารและบุคลากร              
7) งบประมาณ 8) บรรยากาศของสถานศึกษา  9) ผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 3 สรุปผลของความร่วมมือ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ผลผลิต ผลลพัธ์และปัญหาอุปสรรค   ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงพฒันาความร่วมมือ 
ประกอบด้วย ปัจจยัเง่ือนไข ประเมินผล และการแสวงหาวิธีการพฒันาความร่วมมือโดยท่ีมีการ
สนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัพบว่ารูปแบบท่ีประสบความส าเร็จชัดเจนคือ 
รูปแบบสัมพนัธ์แบบทางการและรูปแบบสัมพนัธ์แบบก่ึงทางการ 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were: (1) to study current conditions and problems of 
educational cooperation of secondary schools in Thailand in preparation for ASEAN 
Community and (2) to develop a model of educational cooperation between secondary schools in 
Thailand and those in the ASEAN Community. The study was a combination of qualitative and 
quantitative research methods, and the key findings were  as follows: 

In terms of the sampled schools’ current conditions preparation, and cooperation-
building between Thai  secondary schools  with those in the ASEAN Community, 
1) Regarding the policy, most schools used participation of school board committee in launching 
the policy, 2) In the realm of curricular, most schools specified the content and learning activities 
in relation to ASEAN cultural values and heritage, 3) For teachers,  encouraged their teaching 
staff to under go further  training in order to have more understanding about the 
ASEAN, 4) Regarding teaching methods, most schools prepared certain activities to enhance the 
knowledge about countries in the ASEAN Community, 5) Provided extra activities through 
teaching management, 6) In terms of administrative support, most administrators had a good vision 
in preparing schools for the ASEAN, 7) The budget is allocated to the school projects, 8) The 
environment in schools was adjusted to facilitate students’ learning about the ASEAN; Signs 
and rooms or corners have been  created as ASEAN learning resources, 9) The majority 
of the students were also found to be equipped with basic knowledge about the ASEAN countries. 
The problems were found to be the followings; there was less coordination. Curriculum and 
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instructional methods were mainly limited to specific subjects such as Social studies, religion, and 
Culture. Most teachers could not communicate effectively in English. Some teachers lacked media 
skills for borderless education and their use of such the media was not consistent. There were lower 
levels of collaboration with partner schools in the ASEAN community. This was caused by 
an insufficient budget and exchange programs for students with schools in the ASEAN 
Community, which have not set targets to be achieved.  

In the realm of educational cooperation with other secondary schools in the 
ASEAN Community, five models were identified: 1) Formal cooperation model ,  
2) Cooperation Network model, 3) Semiformal Cooperation model, 4) Informal  Cooperation  
model, 5) Flexible Cooperation. In terms of the cooperation process, four stages were found 
to be salient: The first stage concerned having an agreement of cooperation. In the second stage, 
cooperation among schools was built in the nine components as follows: 1) policy, 2) curriculum 
3) teachers, 4) instructional media and materials, 5) teaching methods, 6) administrators and staff, 
7) budgets, 8) school and environments, 9) students  In the third stage, a conclusion of cooperation 
results was made in terms of outputs, outcomes, and obstacles. The fourth stage was the 
development of cooperation comprising conditioning factors and the search for cooperation 
development methods under the support of related units. 

In addition, both formal and semi-formal models of educational cooperation between 
secondary schools in Thailand and those in the ASEAN Community were found to be the two 
most successful models. Their successes could be explained by the strong support of their 
educational jurisdictions and related agencies in all of the nine components. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา  

นบัตั้งแต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการรวมตวักนั ภายหลงัการประกาศปฏิญญากรุงเทพ 
(Bangkok Declaration) และการก่อตั้งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออาเซียน เม่ือวนัท่ี 8 
สิงหาคม 2510 ซ่ึงต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (The Association 
of Southeast Asia Nations) เป็นตน้มา โดยมีจุดประสงคเ์พื่อเสริมสร้างความร่วมมือใน 3 ดา้นหลกั 
คือ 1) ดา้นการเมืองความมัน่คง 2) ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ และ 3) ความร่วมมือเฉพาะดา้น คือ 
ความร่วมมือในดา้นต่างๆ ท่ีมิใช่ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ มีวตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อพฒันาและ
เสริมสร้างสภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคให้มีมาตรฐานการด ารงชีวิต 
ส่งเสริม และรักษาเอกลกัษณ์ประเพณีและวฒันธรรม  ตลอดจนส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
ประชาชนในภูมิภาค การส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ทดัเทียมกบัประชาชนในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ต่อมาท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 14 ท่ีอ าเภอ
ชะอ า  เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2552 ไดรั้บรองปฏิญญาชะอ า-หัวหินว่าดว้ยแผนงานส าหรับการจดัตั้ง
ประชาคมอาเซียน (2552-2558) ซ่ึงผนวกแผนงานส าหรับการจดัตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลกั
เขา้ดว้ยกนั แผนการด าเนินงานในการจดัตั้งประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆไดต้ั้งเป้าหมายจดัตั้ง
ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ในปี  2558 โดย
มุ่งหวงัเป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  มีสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปันมีสภาพความ
เป็นอยู่ท่ีดี  มีการพฒันาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์อาเซียน (ASEAN  Identity) เพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน  ซ่ึงประกอบด้วยความร่วมมือ 6 ด้าน ได้แก่  
1) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์2) การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม 3) ความยุติธรรมและสิทธิ  
4) การส่งเสริมความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 5) การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน และ 6) การลดช่องวา่ง
ทางการพฒันา 

นอกจากน้ีวิสัยทศัน์อาเซียน ค.ศ. 2020 ได้กล่าวถึงความส าคญัของการพฒันามนุษย ์
โดยใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงโอกาสในการพฒันาดา้นต่างๆ อาทิ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
การฝึกอบรม นวตักรรม  การส่งเสริมการป้องกนัคุณภาพการท างานและการประกอบการ รวมถึง
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การเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจยัการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใตป้ระเด็น
ส าคญัไดแ้ก่  ความร่วมมือทางดา้นวชิาการและการพฒันา ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนกระบวนการรวมตวั
ของอาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถและการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อลดช่องว่างการ
พฒันา ดงันั้น ความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอาเซียนจึงไดท้วีบทบาทมากข้ึนต่อการ
พฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนให้มีความเจริญกา้วหนา้  และแข่งขนัไดใ้น
ระดบัสากล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง
ในหลากหลายดา้นส่งผลใหโ้ลกเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์อนัเป็นยคุของสังคมฐานความรู้ 

ทั้งน้ีไดก้  าหนดแผนความร่วมมือดา้นการศึกษาในอาเซียนประกอบดว้ย 1) แผนงาน
ดา้นการศึกษาของอาเซียน 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2558) 2) แผนงานดา้นการศึกษาในกรอบอาเซียน + 3 
(พ.ศ. 2553 – 2560) 3) ความร่วมมือดา้นการศึกษาในกรอบของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก 
(EAS) 4) ความร่วมมือดา้นการศึกษาในกรอบเอเปค และ5) ความร่วมมือในกรอบของ SEAMEO 
(สุนทร ชยัยนิดีภูมิ, 2554 น.1)  

ส าหรับประเทศไทยแลว้กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทการด าเนินงานด้าน
ต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชบัความสัมพนัธ์และการขยายความร่วมมือกบัประเทศเพื่อน
บา้น และในภูมิภาคเอเชียภายใตก้รอบความร่วมมือดา้นต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือดา้น
การศึกษา ก าหนดนโยบายเตรียมความพร้อมดา้นการศึกษาไทยเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน คือ 
1) การสร้างประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษาโดยให้ประเทศไทยเป็น Education Hubใช้แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) เป็นกรอบแนวคิด 2) การขบัเคล่ือนประชาคม
อาเซียนดว้ยการศึกษา ด้วยการสร้างความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้น การส่งเสริม
ความสามารถทางดา้นภาษา และ 3) การพฒันาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ศูนยก์ลาง รวบรวม 
จดัเก็บและเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดมี้การเรียนรู้
ดว้ยตนเองตลอดเวลา การพฒันาผูเ้รียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน  

กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกบักรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  ในการ
เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยต่อการขบัเคล่ือนความร่วมมือดา้นการศึกษาทุกระดบัในกรอบ
อาเซียน  ดว้ยการจดัโครงการและกิจกรรมเพื่อให้การศึกษาเป็นตวัขบัเคล่ือนการสร้างประชาคม
อาเซียนใน 3 เสาหลกั  โดยจดัประชุมวิชาการระดบัชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือดา้นการศึกษา 
เสริมสร้างหุน้ส่วนความร่วมมือและเครือข่ายดา้นการศึกษาในอาเซียน ในลกัษณะการร่วมแบ่งปัน
ค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั  การสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง  การจดัระบบเทียบโอนหน่วยกิตทางการศึกษา  
และการถ่ายโอนนกัเรียน การท าวจิยั รวมถึงการใชท้รัพยากรทางการศึกษาร่วมกนั และการจดัการศึกษา
เพื่อเผชิญส่ิงทา้ทายในอนาคต เช่น การให้ความรู้แก่เยาวชนดา้นวฒันธรรม  ภาษาองักฤษ  และ
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ภาษาเพื่อนบา้น  การพฒันาครู  เน้นการพฒันาเทคนิคการสอน  การสร้างครูอาเซียนท่ีมีจริยธรรม
ร่วมกนั  พฒันากรอบมาตรฐานในการพฒันาครูในโครงการต่างๆ การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการ
สอนทุกระดับ  การจัดท ากรอบมาตรฐานการศึกษาทุกระดับแล ะการเ รียนรู้ตลอดชีวิต  
การขบัเคล่ือนพลงัเยาวชนเพื่อร่วมสร้างประชาคมเอเชียตะวนัออก East Asia Youth Leadership  
Forum  25-30 November 2007, Bangkok, Thailand  การส่งเสริมภาวะผูน้ าเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยง
เครือข่ายดา้นการศึกษาและความหลากหลายทางวฒันธรรม (Linking  Education  and  Cross-
Culture with Leadership) เป็นตน้ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดด้ าเนินโครงการ “พฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน : Spirit of ASEAN” ในปีการศึกษา 2553 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเขา้ใจและสร้าง
ความตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานการพัฒนา
สถานศึกษาตน้แบบสู่ประชาคมอาเซียน โดยพฒันาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนยอ์าเซียน
ศึกษา มีโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 3  ประเภทคือ 1) Sister School  เป็นโรงเรียนท่ีจดัการเรียนรู้
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนและมีศูนย์อาเซียน เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ การใช้
เทคโนโลยี การส่ือสารและสารสนเทศ และภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา จ านวน 30 แห่ง 2) Buffer 
School เป็นโรงเรียนท่ีจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและมีศูนยอ์าเซียน เนน้การเรียนการ
สอนภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา จ านวน 24 แห่ง และ 3) ASEAN focus School เป็นโรงเรียนเตรียม
ความพร้อมในการพฒันาการจดัการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในโรงเรียน ให้มีความเขม้ขน้ เน้ือหา
สาระ ความรู้ความเขา้ใจ และเช่ือมโยงสู่การพฒันาไปสู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 14 แห่ง โรงเรียน
ท่ีเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งเนน้การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้อาเซียนศึกษา ภาษาองักฤษและ
ภาษาประเทศเพื่อนบา้น เทคโนโลยีสารสนเทศและพหุวฒันธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเป็น
โรงเรียนน าร่องและโรงเรียนตน้แบบส าหรับโรงเรียนอ่ืนๆ ในการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงการ
พฒันาไปสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 56-57)  

ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซ่ึงจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา
ไดส้ ารวจสภาพท่ีเป็นอยูข่องการจดัการศึกษา พบวา่มีประเด็นท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นคุณภาพ
และมาตรฐานการจดัการศึกษา ท่ียงัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมในวงกวา้ง ความไม่ชัดเจนใน 
อัตลักษณ์ของการจัดการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบท  และการจัดการศึกษาเพื่ อส ร้าง                     
ศาสนทายาทท่ียงัไม่มีการก าหนดเป็นรูปธรรมมากนัก โดยเฉพาะแผนกสามัญศึกษาไม่มี
ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเด่นชัดพอท่ีจะสร้างศาสนทายาทและด าเนินการเผยแพร่พุทธศาสนา              
ในการน้ีส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการการพฒันา

DPU



4 

การศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา (พ.ศ. 2553- พ.ศ. 2562) โดยมีกลยุทธ์                        
การเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการสร้างความสัมพนัธ์ผา่นกระบวนการทางศาสนา  
เสริมสร้างโรงเรียน   น าร่องให้มีความพร้อมในการจดัการศึกษา  พระปริยติัธรรมแผนกสามญั
ศึกษาระดบันานาชาติและเพื่อแสดงความโดดเด่นทางวิชาการพระพุทธศาสนาในระดบันานาชาติ
ดว้ย (ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2553, น. 1-5)  

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการ
ปฏิบติัราชการท่ีผ่านมาเห็นว่าการพฒันาผูเ้รียนและแรงงานควรก าหนดเป็นเป้าหมายหลกัท่ีจะ
ไดรั้บการเตรียมความพร้อมสู่สังคมและประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลงัคนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้ งในและต่างประเทศ โดยได้จัดท าเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556 - 2560 ก าหนดวิสัยทศัน์ การศึกษาเอกชนมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2556, น. 25)  

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดว้ิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 
พบปัญหาอุปสรรคในเร่ืองการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและส านึกพลเมืองของประชาชน จึงได ้
จดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560) ก าหนดเป้าประสงคย์กระดบัขีดความสามารถ
ขององคก์รใหมี้สมรรถนะสูงมีความพร้อมเชิงรุกในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีตวัช้ีวดัระดบั
ความส าเร็จในการพฒันาองค์กรและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2556, น. 14)  

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-
2558) ก าหนดนโยบายการเร่งพฒันาคุณภาพการศึกษา ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้
รองรับการเปล่ียนแปลงของโลกและทดัเทียมกบัมาตรฐานสากลบนความเป็นทอ้งถ่ินและความเป็น
ไทย เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ปฏิรูป
ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทดัเทียมกบันานาชาติ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับตวัเข้า
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก และมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนและช่างชุมชนไดรั้บความรู้
และพฒันาทกัษะฝีมือและการสร้างรายไดใ้หก้บัตนเองรวมทั้งการเตรียมความพร้อมและเช่ือมโยงสู่
ประชาคมอาเซียน (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555, น. 1-10)  

ในส่วนสภาพสังคม คนไทยและเยาวชนไทยยงัมีจุดอ่อนในเร่ืองภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็น
ส่ือส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความรู้ ความเขา้ใจการคา้การส่ือสารแลกเปล่ียนกบัประชาชนประเทศอ่ืนๆ                
คนไทยขาดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้มีความรู้
เก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียนค่อนขา้งน้อย  ผลการศึกษาทศันคติและความตระหนกัรู้เพื่อกา้ว
ไปสู่อาเซียนของนกัศึกษา จ านวน 2,170 คน จากมหาวิทยาลยัชั้นน าในประเทศสมาชิกอาเซียน 
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พบว่าประเทศลาวและกมัพูชามีความตระหนักรู้มากท่ีสุด ส่วนเยาวชนไทยมีความตระหนักรู้ใน
ล าดบัท่ี 7 จากสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ (จนัทรา  ตนัติพงศานุรักษ์, และชยพร  กระต่ายทอง, 
2555) สอดคลอ้งกบั ปวนิ  ชชัวาลพงศพ์นัธ์ (2556, น. 408-418) ไดก้ล่าวถึงอาเซียนกบัเยาวชนหนุ่ม
สาวรุ่นใหม่ ไวใ้นเอกสารสรุปสัมมนาวิชาการอาเซียนศึกษา ไว ้ 8 ขอ้ ดงัน้ี  1) ปัญหาเยาวชนไทย
ยงัมีความรู้เก่ียวกบัอาเซียนยงัไม่พอ โครงการของหลายหน่วยงานยงัไม่บูรณาการ ในระดบัประเทศ
ยงัไม่มีนโยบายเด่นชัดในระดบัชาติท่ีจะพูดเก่ียวกบับทบาทของไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทยกบั
อาเซียน 2) ปัญหาความรู้เก่ียวกบัอาเซียนแบบไหนท่ีควรส่งเสริมในกลุ่มเยาวชน 3) ปัญหาการขาด
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชน ภาครัฐมองขา้มความส าคญัของอาเซียน
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน คนไทยมีความเป็นไทยสูง ท าให้สกดักั้นกบัความร่วมมือท่ีมีอยูก่บัต่างประเทศ 
โดยเฉพาะกบัเพื่อนบ้านในอาเซียน ซ่ึงบางเร่ืองยงัต้องการท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศอ่ืนๆ ใน
อาเซียน 4) ปัญหาเก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินของไทยซ่ึงอาจจะไปกระทบกบัความตอ้งการในการท่ี
ประเทศไทยตอ้งการท่ีจะเดินไปขา้งหน้า ไปอยู่ร่วมกบัประชาคมอาเซียน 5) มุมมองในทางท่ีผิด
เก่ียวกบัความร่วมมือทางภูมิภาค ตอ้งมองในทางลึก ปัจจุบนัมองกนัแบบต้ืนๆ ผูน้ าเจอกนัใส่ชุด
ต่างชาติ ยืนถ่ายรูปกนัก็คิดว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศแล้ว ให้ความส าคญักับพิธีการ
มากกว่าท่ีจะเป็นเก่ียวกบัสาระ ซ่ึงท าให้เด็กเรียนรู้จากผูน้ าเหมือนกนั 6 ) ความอ่อนแอทางดา้น
ภาษา  ภาษาองักฤษเป็นภาษากลาง การประชุมอาเซียนจึงไม่มีการแปล ไม่มีล่ามหลายคนอาจไม่
เขา้ใจ การท่ีจะเขา้ใจอาเซียนก็ตอ้งมีความสามารถทางภาษา เยาวชนไทยน่าจะมีการเปิดกวา้งมาก
ข้ึนมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนต่างชาติให้มากข้ึนซ่ึงจะเป็นโอกาสอนัดี 7) ปัญหาเก่ียวกบันโยบายใน
ระดบัชาติท่ีเก่ียวกบัอาเซียน มองวา่เป็นความลม้เหลว  ประเทศไทยความรู้ความเจริญไปกระจุกตวั
อยูท่ี่ศูนยก์ลาง เยาวชนไทยต่างจงัหวดัไม่มีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลส าคญั  รัฐบาลควรลดช่องวา่งท่ีมีอยู่
ในกลุ่มอาเซียนในเมืองกบัทอ้งถ่ิน และท าอาเซียนให้มีความส าคญัและเป็นนโยบายแห่งชาติให้ได ้
และ8) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน ตอ้งปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่เด็กๆ เพื่อให้ท าให้อนาคตดี 
อาจจะลดความขดัแยง้ท่ีมีต่อกนัได ้ 

กล่าวโดยสรุปการเตรียมความพร้อมในดา้นการก าหนดนโยบาย หลกัสูตร ผูบ้ริหารครู 
บุคลากร เทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอนบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพและมีสมรรถนะทางดา้นภาษา เทคโนโลยีและทกัษะในการท างาน ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน 
ถือเป็นภารกิจส าคญัของสถานศึกษาท่ีจะต้องเร่งพฒันาสถานศึกษาพร้อมๆ กับการสร้างความ
ตระหนกัแก่เยาวชนให้เห็นความส าคญัและมีความพร้อมท่ีจะรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ส าหรับการบนัทึกขอ้ตกลงร่วมมือทางดา้นการศึกษา (MOU) และการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามขอ้ตกลงนั้น ยงัไม่มีการศึกษาวิจยัอย่างแน่ชดัเพื่อก าหนดรูปแบบการสร้างความ
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ร่วมมือท่ีเหมาะสม ตลอดจนการศึกษาปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และการเสาะแสวงหา
รูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนในสังคมไทย ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาวา่ การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนให้มีคุณภาพและโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ี
ท าหนา้ท่ีพฒันาผูเ้รียนในช่วงก่ึงกลางระหวา่งการกา้วเขา้สู่การศึกษาระดบัอุดมศึกษาและเขา้สู่ภาค
แรงงานไดมี้การเตรียมการอย่างไร มีการสร้างความตระหนกั การเตรียมองค์กรในดา้นต่างๆ เพื่อ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหบ้รรลุตามเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด โรงเรียนท่ีไดท้  าขอ้ตกลงความร่วมมือ
หรือ MOU กบัโรงเรียนในต่างประเทศหรือโรงเรียนไดมี้การด าเนินการสร้างความร่วมมือดา้น
การศึกษากบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคม อาเซียนจนสามารถด าเนินงานประสบความส าเร็จ มีผลงาน
เป็นท่ียอมรับนั้นมีรูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาอย่างไร มีส่ิงใดเป็นปัญหา อุปสรรคและมี
แนวทางในการพฒันารูปแบบความร่วมมือเพื่อพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไปเป็นมูลเหตุให้
ผูว้จิยัท าการศึกษาเร่ืองน้ี 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาไทยใน
การด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

2. เพื่อพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
1.3  ค าถามการวจัิย   

1.  สภาพปัจจุบนั ปัญหาความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทย
ในการด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนมี
อะไรบา้งและเป็นอยา่งไร  

2. รูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีมีควรเป็นอยา่งไร 

 
1.4  กรอบแนวคิดการวจัิย 

รูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นในความร่วมมือดา้นการศึกษาตามองค์ประกอบการจดั
การศึกษา 9 ดา้น ซ่ึงไดป้ระมวลจากนกัวิชาการศึกษา ประกอบดว้ย 1) นโยบาย 2) หลกัสูตร 3) ครูผูส้อน 
4) ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา 5) รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน 6) ผูบ้ริหารและบุคลากร  
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7) งบประมาณ 8) บรรยากาศของสถานศึกษา และ9) ผูเ้รียน เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีของประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

บทบาทการศึกษาเพือ่เสริมสร้างความร่วมมือใน 3  เสาหลัก 
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Politically Security 
Community)   
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community)   

 การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาตามปฏิญญาชะอ า -หัวหิน 
1. การเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน                     
2. การพฒันาศักยภาพของนกัเรียน นกัศึกษา ดา้นภาษาและ เทคโนโลยี 
3. การพฒันามาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมการหมุนเวียนนกัศึกษาและครูอาจารย ์                 
    การส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิก 
4. การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน การจดัท าความตกลง 
    ยอมรับความร่วมมือดา้นการศึกษา 
5. การพฒันาเยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั 

กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศ
กลุ่มประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน 

1) ก าหนดนโยบายร่วมกนั  2) พฒันาหลกัสูตร  3) พฒันาครู   4) สนบัสนุนจดัหา
ต าราเรียน จดัหาวสัดุอุปกรณ์และ   ครุภณัฑ ์ส่ือทางไกล   5) การแลกเปล่ียน
นวตักรรมดา้นการจดัการเรียนการสอน แสดงผลงานนกัเรียน  การแสดง
ความสามารถของนกัเรียน  6) การศึกษาดูงานของผูบ้ริหาร   7) ทุนการศึกษา 
8) การพฒันาโรงเรียนและงานวิจยั   9) การแลกเปล่ียนนกัเรียน  6) การศึกษาดูงาน
ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 

บทบาทและอ านาจหน้าทีข่องโรงเรียน
มธัยมศึกษา 

ประเภทของความ

ร่วมมือ                                              

-จ าแนกตามขอ้ตกลง

ความร่วมมือ                            

- ความร่วมมือระดบั

องคก์ร 

แนวคดิพืน้ฐานของความร่วมมือ 
1) การท างานร่วมกบัองคก์รอ่ืน 2) เป้าหมายร่วมกนั 
3) การประสานความร่วมมือในดา้นต่างๆ   
แนวคดิความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 
1) สร้างความเขา้ใจ    
2) ก าหนดจุดมุ่งหมาย  
3) จดัหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ     
4) การใชท้รัพยากรร่วมกนั   
5) แสดงผลงานและความสามารถ    
6)  จดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ืออ านวย   
7) การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

 
 
 

 การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

รูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย 
กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันานวัตกรรมของความร่วมมือ 
ในด้านต่างๆ 

1) นโยบาย  
2) หลกัสูตร 
3) ครูผูส้อน   
4) ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา   
5) รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน   
6) ผูบ้ริหารและบุคลากร  
7) งบประมาณ  
8) บรรยากาศของสถานศึกษา 
 9) ผูเ้รียน  

 
 

1. ข้ันตอนการสร้างข้อตกลงความร่วมมือ 
กระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างความร่วมมือ 

3. ข้ันตอน สรุปผลของความร่วมมือ 
ผลผลิต(Output)  ผลลพัธ์(Outcome) ปัญหา อุปสรรค 

 

4. ข้ันตอนการพฒันาความร่วมมือ 
ปัจจยัเง่ือนไข/ประเมินผล/การแสวงหาวธีิการ 

พฒันาความร่วมมือ 
 

2. ข้ันตอนประสานความร่วมมือ 
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1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1.5.1  ประโยชน์ในเชิงวชิาการ 

1. ขอ้มูลสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยในการเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และการสร้างความร่วมมือทางด้าน
การศึกษากบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นขอ้มูลบ่งบอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคเก่ียวกบัองคป์ระกอบการจดัการศึกษาเพื่อความร่วมมือดา้นการศึกษา กรอบแนวคิดในการ
สร้างความร่วมมือเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และการเป็นโรงเรียนตน้แบบในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

2. ขอ้มูลปัญหา อุปสรรคและปัจจยัเง่ือนไขในการสร้างความร่วมมือทางดา้นการศึกษา
กบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน จะเป็นประโยชน์ต่อการเติมเต็มจุดอ่อนเพื่อเร่งพฒันาคุณภาพ
การศึกษาใหท้ดัเทียมกบัประเทศผูน้ าในกลุ่มประชาคมอาเซีย 

3. รูปแบบความร่วมมือทางดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบั
โรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ตลอดจนแนวทางในการใช้รูปแบบและเง่ือนไขของ
รูปแบบจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษา เพื่อพฒันาเยาวชน
ของประเทศไทยรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

1.5.2  ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
1. ผลจากการวิจยัท าให้ทราบปัญหา อุปสรรคและปัจจยัเง่ือนไขในการสร้างความ

ร่วมมือทางดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของไทยกบัโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานครและกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันานโยบายเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 

2. รูปแบบความร่วมมือทางด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีได้จากการวิจยั 
สามารถน าไปใช้ในการศึกษาหรือด าเนินการวิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้ต่อยอดเพื่อขยายขอบข่าย
ความร่วมมือทางด้านการศึกษาในระดับอ่ืนๆ เช่น โรงเรียนในระดับประถมศึกษา เพื่อพฒันา
การศึกษาของประเทศใหมี้คุณภาพต่อไป 
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1.6  นิยามศัพท์ 
ความร่วมมือทางด้านการศึกษา หมายถึง การร่วมมือกนัระหว่างโรงเรียนมธัยมศึกษา

ของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยมีภารกิจเป้าหมายท่ีชดัเจน 
มีการก าหนดแผนงานร่วมกัน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนั มีการประสานงานและร่วมมือกนัใน
องค์ประกอบของการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  1) นโยบาย 2) หลักสูตร 3) ครูผูส้อน  
4) ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา 5) รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน 6) ผูบ้ริหารและบุคลากร  
7) งบประมาณ 8) บรรยากาศของสถานศึกษา และ 9) ผูเ้รียน บนกรอบความร่วมมือดา้นการศึกษา 
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีของประเทศกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

นโยบาย หมายถึง กรอบแนวคิดท่ีใช้เป็นแนวในการก าหนดแนวปฏิบติัเพื่อการบรรลุ
จุดหมายท่ีก าหนดไว ้เป็นเคร่ืองมือในการประสานงาน ก่อให้เกิดความเขา้ใจ ความร่วมมือและการ
ประสานงานระหวา่งกนัและกนัของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนมีมากข้ึน 

หลักสูตร หมายถึง การก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรม ประสบการณ์และสร้างเสริม
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ฝึกฝนให้กับผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ 
ความคิด ความสามารถและความดีงาม สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกและการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ครูผู้สอน หมายถึง ครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีความรู้ถ่องแทใ้นวิชาท่ีสอน 
สามารถจดักิจกรรมและประสบการณ์ท่ีบูรณาการความกา้วหนา้และวทิยาการและเทคโนโลยี เป็นผู ้
อ  านวยความสะดวก ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัคิด แกปั้ญหา ดึงความสามารถของนกัเรียนมาให้ใช้
ประโยชน์ในการเรียนและการพฒันาตนเองรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของสถานศึกษา 

ส่ือและวสัดุ อุปกรณ์การศึกษา หมายถึง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกระบวนการเรียน
การสอนหรือวิธีการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองราวท่ีเป็นสากล ตลอดจนสามารถ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัตามจุดมุ่งหมาย โดยครูผูส้อนมี
บทบาทในการเลือกใชใ้หเ้หมาะสมตามลกัษณะวชิา คุณลกัษณะของผูเ้รียน 

รูปแบบและวิธีการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการอย่างหลากหลายท่ีครูผูส้อน
เลือกใช้เพื่อถ่ายทอด ฝึกฝนหรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เกิดทกัษะ สามารถน า
ความรู้ไปบูรณาการใชใ้นชีวติประจ าวนั เกิดการเรียนรู้ทุกท่ี ทุกเวลา มีคุณสมบติัตามเป้าหมายของ
การจดัการศึกษาท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
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ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ กรุงเทพมหานคร เป็นผูน้ าท่ีมีความรู้ แสวงหาวิทยาการใหม่ ให้ทนัต่อ
ความเปล่ียนแปลงของสังคม เป็นผูมี้บทบาทท่ีส าคญัในการน าสถานศึกษา โดยการพฒันาเป้าหมาย 
นโยบาย บุคลากรและคุณภาพผูเ้รียน ตลอดจนการจดัหาทรัพยากรเพื่อการสนบัสนุนการด าเนินงาน
ใหมี้ความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

บุคลากรหมายถึง ผูรั้บผิดชอบทางการศึกษา เช่น เจา้หน้าท่ีธุรการ งานทะเบียน งาน
โภชนาการ งานอนามยั เป็นตน้ 

งบประมาณ หมายถึง เงินหรือวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้อ่ืนๆ ทั้งท่ีไดรั้บการจดัสรรจาก
หน่วยงานของรัฐ หรือจากการร่วมระดมทุนของสมาชิก ในองค์การท่ีมีจุดมุ่งหมายให้เป็นปัจจยั
สนบัสนุนการบริหารงาน ทั้งในดา้นของการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ การควบคุมการ
ด าเนินงาน และการตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบ้ริหารในการด าเนินกิจกรรม
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

บรรยากาศของสถานศึกษา หมายถึง ส่ิงแวดล้อมศึกษาท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ท่ี
สถานศึกษาจดัให้มีข้ึน เช่น อาคาร สถานท่ี วฒันธรรม วิถีชีวิต และส่ิงแวดล้อมทางสังคม เพื่อ
เตรียมความพร้อมใหน้กัเรียนไดมี้พฒันาการทางดา้นจิตใจ จริยธรรมและวฒันธรรม โดยการซึมซบั
รับรู้และพฒันา มีวถีิชีวติสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ผู้เรียน หมายถึง นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีความสามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้
และพฒันาตนเองได ้มีทกัษะความสามารถดา้นการส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี มีสมรรถภาพสูง
ในการด ารงชีวติท่ีมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งภาษา วฒันธรรม เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
ในฐานะพลเมืองอาเซียน 

การพัฒนารูปแบบความร่วมมือทางด้านการศึกษา หมายถึง กระบวนการปรับปรุง
รูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาท่ีแสดงถึงแนวความคิดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และมีวิธีการท่ี
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน จากการศึกษาสภาพการจดัการศึกษา ในองคป์ระกอบการ
จดัการศึกษา9 ด้าน คือ 1) นโยบาย 2) หลกัสูตร 3) ครูผูส้อน 4) ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา  
5) รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน 6) ผูบ้ริหารและบุคลากร 7) งบประมาณ 8) บรรยากาศของ
สถานศึกษา และ 9) ผูเ้รียน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง วา่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในการสร้างความ
ร่วมมือทางดา้นการศึกษากบัสถานศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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โรงเรียน  หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย  
ทัว่ประเทศท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัด ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร และ
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

โรงเรียนคู่ตกลง หมายถึง โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน หมายถึง โรงเรียนมธัยมศึกษาของ

ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ บูรไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สหพนัธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวยีดนาม 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัการพฒันารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของ

ประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1  หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษา 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัความร่วมมือดา้นการศึกษา 
2.4  ระบบการศึกษาและการจดัการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทย 
2. 5  กลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละกลุ่มประชาคมอาเซียน 
2.6  ระบบการศึกษาและความร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศในกลุ่มประชาคม

อาเซียน 
2.7  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  หลกัการและแนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการศึกษา 

ในการศึกษาหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจดัการศึกษา ผูว้ิจยัได้ศึกษาเก่ียวกับ
ความหมายของการศึกษา แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาและองคป์ระกอบการจดัการศึกษาดงัน้ี 

ปรัชญา  เวสารัชช์ (2545, น. 1) ได้กล่าวถึง การศึกษาว่าหมายถึง กระบวนการทาง
สังคมท่ีน าบุคคลเข้าสู่การด ารงชีวิตในสังคม เป็นกระบวนการอบรมบ่มนิสัยให้มนุษยส์ามารถ
ประพฤติปฏิบติัตนและประกอบอาชีพการงานร่วมกบัมนุษยอ่ื์นๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม เป้าหมายของ
การศึกษา มิใช่เพียงประโยชน์ของแต่ละคน แต่ตอ้งมุ่งไปสู่สังคมในภาพรวม เป็นการพฒันาคนให้
มีคุณภาพ ทั้งความรู้  ความคิด ความสามารถ ความเป็นคนดีและสมบูรณ์ (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 
2556, น. 22) นอกจากน้ียงัเป็นเคร่ืองมือของรัฐ ในการสร้างความมัน่คงดา้นต่างๆ ทั้งในทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม (ธร  สุนทรายุทธ, 2553, น.5 )การศึกษาจึงเป็นกิจกรรมทาง
สังคมท่ีเป็นรากฐานส าคญัของการสร้าง สะสมพลังของชาติ ชาติใดมีทุนทางสังคมแข็งแกร่ง  
มีคุณภาพดีมากนอ้ยเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัระบบการศึกษา 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
นิยามการศึกษาไวว้า่เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจยั
เก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

กล่าวโดยสรุป การศึกษาจึงเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีเกิด
จากผูส้อนจดัหาวิธีด าเนินการในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเพื่อส่งผลให้ผูเ้รียนมีพฒันาการ ความ
เจริญงอกงามทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
สามารถด ารงชีพและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

การจดัการการศึกษาอยา่งเป็นทางการ ส่วนใหญ่จดัข้ึนในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
เฉพาะด้านท่ีตั้ งข้ึนมาท าหน้าท่ีปลูกฝังทกัษะ ความรู้ และค่านิยมแก่ผูเ้รียน การจดัการศึกษาใน
ภาพรวมเป็นเร่ืองท่ีสังคมและผูรั้บผิดชอบตอ้งร่วมมือกนั ร่วมกนัก าหนดรูปแบบ กระบวนการ 
จัดหางบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินการให้เ กิดผล บรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  นกัการศึกษาหลายท่าน
ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาไวด้งัน้ี 

ดวงกมล  สินเพ็ง (2551, น. 1) ไดก้ล่าวถึงการจดัการศึกษาว่าสังคมโลกในปัจจุบนัมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ความเจริญกา้วหนา้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้โลกท่ีกวา้ง
ใหญ่เป็นโลกไร้พรมแดนแห่งการเรียนรู้ การจดัการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ผูเ้รียน
จ าเป็นตอ้งมีทกัษะการเรียนรู้เพิ่มข้ึน อาทิทกัษะทางภาษา ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี รวมทั้งทกัษะการปรับตวั ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีสติ มีเหตุผล 
และใชว้จิารณญาณในการแยกแยะ เลือกรับส่ิงท่ีดีงามและส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์ 

ขณะท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 นิยามการศึกษา ได้ก าหนดความมุ่งหมายของการจดัการศึกษา ในมาตรา 6 ไวว้่า             
“การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน การด ารงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
มีความสุข” 

นอกจากนั้นยงัไดก้  าหนดหลกัการจดัการศึกษา ไวใ้นมาตรา 8 ไว ้3 ประการดงัน้ี 
1. เป็นการศึกษาตลอดชีวติ 
2. ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
3. พฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
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ส่วนกระบวนการจดัการศึกษา ในมาตรา 9 ใหอ้าศยัหลกัการ 6 หลกัการ ดงัน้ี 
1. มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั 
2. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  และองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั 

และทุกประเภทการศึกษา 
4. มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานและพฒันาวิชาชีพครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการ

ศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 
6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  เอกชน  องคก์รเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบนั
สังคมอ่ืน 

ส่วนแนวการจดัการศึกษา สาระส าคญัท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาสามารถ 
สรุปได้ดงัน้ี 1) ถือหลกัว่านักเรียนมีความส าคญัท่ีสุดและสามารถเรียนรู้และพฒันา

ตนเองได้ 2) จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะธรรมชาติและเต็มศกัยภาพของแต่ละคน และ  
3) จดัโดยเน้นให้ผูเ้รียนพฒันาทั้งความรู้ และคุณธรรม รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา ในเร่ืองต่อไปน้ี กล่าวคือ 1) ความรู้ตนเอง และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกับสังคม 2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 3) ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการ
ประยกุตใ์ช ้4) ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และภาษา 5) ความรู้และทกัษะการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข ทั้งน้ีระบุให้สถานศึกษา ครูและบุคลากรท่ีรับผิดชอบจะตอ้งจดั
กระบวนการเรียนรู้ โดย 1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนัด 
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทกัษะและกระบวนการคิด การจดัการ และการแกปั้ญหา  
3) ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเน่ือง4) สอนโดยบูรณาการ/ผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ไวทุ้กวิชา 5) ส่งเสริม และ
สนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกให้
เกิดการเรียนรู้ และสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการสอน ทั้งให้ครูและนกัเรียนเรียนรู้ไป
ดว้ยกนัจากส่ือ และวิทยาการต่างๆ และ6) จดัการเรียนรู้ทุกท่ี ทุกเวลา ให้ผูป้กครองและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
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นอกจากหลกัการ กระบวนการจดัการศึกษาแลว้ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติยงั
กล่าวถึงการจดัหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลโดยสรุป ดงัน้ี 

1. แหล่งเรียนรู้ ให้รัฐด าเนินการและจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบให้
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

2. หลกัสูตร ให้โรงเรียนจดัท าสาระของหลกัสูตร โดยใชห้ลกัสูตรเป็นแกนกลางและ
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ จดัให้มีสาระหลกัสูตรหลากหลาย โดยให้เหมาะสมกบัระดบัการศึกษา วยั และ
ศกัยภาพผูเ้รียน 

3. การวดัและประเมินผลการเรียน ให้สถานศึกษาประเมินผูเ้รียน จากพฒันาการความ
ประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  และการร่วมกิจกรรม และการทดสอบโดยให้เหมาะสมกบัระดบั
และรูปแบบการศึกษา และโรงเรียนใช้วิธีท่ีหลากหลายในการจดัสรรการศึกษาต่อ และน าผลการ
ประเมินมาประกอบดว้ย 

ในดา้นองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัในการจดัการศึกษา
นั้น มีนกัวชิาการไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2545, น. 8) กล่าวถึง การจดัการศึกษาในเร่ืององคป์ระกอบของการ
จดัการศึกษาไวด้งัน้ี 

1.  หลกัสูตร  เป็นตวัก าหนดเน้ือหาสาระการศึกษา เป็นหลกัสูตรกลางท่ีใช้ส าหรับ
การศึกษาแต่ละระดบั  และใหส้ถานศึกษาสามารถจดัเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินได ้

2.  ครูผูส้อน เป็นผูถ่้ายทอดเน้ือหาสาระ เง่ือนไขส าคญัส าหรับครู คือจะตอ้งมีความ
ต่ืนตัวอยู่เสมอในการติดตามการเรียนรู้ เน้ือหาวิชาการและวิทยาการด้านการเรียนการสอน 
ตลอดเวลา มีการศึกษาคน้ควา้วิจยัเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และครูตอ้งพฒันาความสามารถใน
การประยกุตส์าระเน้ือหาและองคค์วามรู้ใหม่ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 

3.  ส่ือและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา เช่น อาคารสถานท่ี โต๊ะเกา้อ้ี กระดาน หนังสือ 
แบบเรียน ตลอดจนอุปกรณ์ทนัสมยั เช่น ห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์            
ครูและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีดูแลส่ิงเหล่าน้ีให้เพียงพอ ซ่ึงส่ือเหล่าน้ีเป็นส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอด
เน้ือหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ครูท่ีมีคุณภาพตอ้งสามารถผลิตและพฒันาส่ือและ
อุปกรณ์การศึกษาส าหรับการสอนของตนดว้ย 

4. รูปแบบวธีิการเรียนการสอน  ระบบการศึกษายุคใหม่เนน้ความส าคญัท่ีตวัผูเ้รียน จึง
น าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
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5.  ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการศึกษา ในการจดัการศึกษา นอกจาก
ผู ้บริหารแล้วย ังมีผู ้รับผิดชอบทางการศึกษาร่วมด้วย เช่น เจ้าหน้าท่ี ธุรการ งานทะเบียน                            
งานโภชนาการ งานอนามยั เป็นตน้ 

6.  เงินทุนสนบัสนุน การจดัการศึกษาเป็นเร่ืองการลงทุน ซ่ึงผูล้งทุนอาจเป็นรัฐบาล ใน
ฐานะผูรั้บผิดชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ผูป้กครอง ชุมชน เงินทุนเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัท่ีช่วยใหเ้กิดการจดัการศึกษาเกิดผลตามเป้าหมาย 

7.  สถานศึกษาและบรรยากาศส่ิงแวดล้อม  การจดัการศึกษาในระบบยงัต้องอาศยั             
ชั้นเรียน ดงันั้นอาคารสถานท่ี ห้องเรียน บรรยากาศจึงเป็นส่วนท่ีขาดไม่ได ้ส่ิงท่ีตอ้งดูแลคือความ
เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภยัและมีสภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่วนครูต้องรับผิดชอบในการจดั
บรรยากาศในชั้นเรียนใหเ้หมาะสม 

8.  ผูเ้รียน ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัจ าเป็นท่ีสุดของการจดัการศึกษา เพราะผูเ้รียน
คือผูรั้บการศึกษา และเป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการศึกษา การปรับเปล่ียนความรู้และพฤติกรรม
ของผูเ้รียนเป็นดชันีวดัผลสัมฤทธ์ิของการจดัการศึกษา 

Hoy and Miskel (2013, pp. 27-32) กล่าวถึง องค์ประกอบหลกัของระบบสังคม
สถานศึกษาประกอบดว้ย 

1.  โครงสร้าง  โครงสร้างองค์การเป็นความคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นทางการ มี
ขั้นตอนของสายการบงัคบับญัชาตามต าแหน่ง มีกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบติัและมีความช านาญ
เฉพาะทาง พฤติกรรมในสถานศึกษาจึงข้ึนอยูก่บัการจดัโครงสร้างองคก์าร 

2.  บุคลากร สมาชิกในองคก์ารต่างมีความตอ้งการ ความเช่ือและสติปัญญาวฒันธรรม 
ในสถานศึกษา การแลกเปล่ียนความเช่ือและปทสัถานท่ีไม่เป็นทางการระหวา่งกลุ่มผูส้อนดว้ย กนั
ยอ่มมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการสอน 

3.  การปกครอง โครงสร้างเป็นส่วนท่ีช่วยให้เกิดอ านาจท่ีเป็นทางการ แต่วฒันธรรมจะ
ช่วยให้เกิดอ านาจท่ีไม่เป็นทางการ ส่วนบุคลากรจะเป็นส่วนท่ีน าเอาอ านาจความเช่ียวชาญมาสู่
องค์การ แต่การปกครองเป็นส่วนท่ีตรงกนัขา้ม ซ่ึงมีรูปแบบท่ีค่อนขา้งไม่เป็นทางการ และมกัไม่
ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นหลุมพรางท่ีจะท าใหบุ้คคลและกลุ่มบุคคลเกิดความรู้สึกต่อตา้นกนัและกนั 
รวมทั้งต่อตา้นองคก์ารดว้ย 

4.  ภารกิจหลกั  ในสถานศึกษากระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้เป็นภารกิจ
หลกัขององค์การ ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆเป็นภารกิจรอง ซ่ึงจะช่วยในการตดัสินใจทางการบริหารใน
สถานศึกษา 
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5.  ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูภ่ายนอกองคก์าร ท่ีมีผลกระทบ สถานศึกษา
เสมือนชุดองคป์ระกอบไดแ้ก่ โครงสร้าง บุคลากร วฒันธรรมและการเมือง 

6.  ขอ้มูลยอ้นกลบัภายใน รูปแบบของสังคม มีกลไกของขอ้มูลยอ้นกลบัภายในและ
ขอ้มูลยอ้นกลับภายนอก เช่น โครงสร้างของสถานศึกษาท่ีเป็นทางการกับกลุ่มบุคคลท่ีไม่เป็น
ทางการ ต่างมีแนวโนม้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ช่วยให้มองเห็นพฤติกรรม
ของบุคคลในองคก์ารได ้

7.  ขอ้มูลยอ้นกลบัภายนอก  พฤติกรรมในสถานศึกษาต่างถูกตรวจสอบโดยขอ้มูล
ยอ้นกลบัภายนอก วฒันธรรมของชุมชนมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของระบบราชการ 

Keefe and Howard (1997, p. 8) กล่าวถึง องค์ประกอบของระบบสถานศึกษา มี 8 
องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 

1. โครงการสอนและหลักสูตร ซ่ึงมีเน้ือหา หลักสูตรและโอกาสเรียนรู้ท่ีจะจดัให้
นกัเรียน โดยสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์สุดทา้ยของนกัเรียน 

2. กลวิธีการสอน  เป็นกลวิธีการสอนท่ีจะให้บรรลุผลสุดท้ายของนักเรียนท่ีพึง
ประสงค ์

3. โครงสร้างและการจดัองค์การสถานศึกษา เป็นโครงสร้างทางสังคม การจดัตาราง
เรียนการเรียนการสอน 

4. วฒันธรรมและบรรยากาศของสถานศึกษา เป็นคุณลกัษณะของสถานศึกษาชุมชนท่ี
ตั้งอยู ่ วฒันธรรมขององคก์ร 

5. ภาวะผูน้ าของสถานศึกษา  เป็นตวับ่งช้ีท่ีก าหนดกระบวนการวางแผน การส่ือสาร
และการตดัสินใจ 

6. การจดัอตัราก าลงัและการพฒันาบุคลากร บทบาททางวิชาชีพ สถานท่ีท างานล าดบั
ความส าคญัของการพฒันาบุคลากร 

7. ทรัพยากร อาคารสถานท่ีและครุภณัฑ์ของสถานศึกษา ก าหนดคุณลักษณะของ
อาคารสถานท่ี ครุภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นส าหรับเก้ือหนุนการออกแบบหลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ี
คาดหวงัและการประสานงานระหวา่งทรัพยากรของสถานศึกษากบัชุมชน 

8. แผนการประเมินผล เป็นการก าหนดระบบการประเมินผลและการรายงาน
สถานศึกษาเพื่อแจง้ใหชุ้มชนทราบวา่ผลสัพธ์สุดทา้ยของนกัเรียนจะบรรลุอยา่งไร 

นอกจากน้ี Hoy and Miskel (2013, p. 24) ยงักล่าวถึงโรงเรียนในแง่มุมของระบบสังคม
วา่มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ส่วนคือ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการทางสังคมในโรงเรียน และผลผลิต
ของโรงเรียน ดงัน้ี 
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ปัจจยัน าเขา้ หมายถึง ตวัป้อนในระบบการศึกษาไดแ้ก่นกัเรียน โดยมีจุดประสงคห์ลกั 
คือ การพฒันา รวมไปถึง คน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ การบริหารจดัการ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัในการด าเนินงานตามกระบวนการ 

กระบวนการทางสังคมในโรงเรียน หมายถึงระบบสถานศึกษาท่ีเป็นองค์การเป็น
ทางการ ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอนและผลผลิต แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือระบบย่อยของ
สมาชิกซ่ึงประกอบระบบย่อยท่ีเป็นทางการ เช่น การจดัโครงสร้างการบริหาร ระบบย่อยไม่เป็น
ทางการเช่น การท่ีบุคลากรในโรงเรียนรวมตวักนั ระบบปัจเจกบุคคล สมาชิกแต่ละคนมีความเป็น
ตวัตนของตนเอง กล่าวคือ ผูบ้ริหาร ต้องปรับพฤติกรรมตามท่ีสังคมคาดหวงั ครูผูส้อน เป็น
บุคลากรหลกัของโรงเรียนมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นครูผูส้อนในส่วนตวัครูเองก็มีความตอ้งการเฉพาะ
ตนตอ้งการความกา้วหน้าทางวิชาการ คนงานนกัการภารโรง มีขีดจ ากดัในดา้นหน้าท่ีและรายได้
อยา่งไรก็ตามตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ส่วนนกัเรียนในฐานะผูรั้บบริการท่ีจะตอ้งศึกษาเล่าเรียนตาม
หลกัสูตรในขณะเดียวกันก็เป็นเด็กวยัรุ่น โรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อ
สนองความตอ้งการของโรงเรียน และตนเอง เกิดเป็นพฤติกรรมการท างานในโรงเรียน เช่น การ
บริหารงาน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การรักษาสถานภาพ การเรียนรู้ การสร้างสรรค ์และ
การสร้างปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคม เพื่อให้สมาชิกในสังคมโรงเรียนได้แลกเปล่ียนค่านิยม ความเช่ือ 
ความรู้ ความสามารถและทกัษะอ่ืนๆ ต่อกนั 

ผลผลิตของโรงเรียน ไดแ้ก่ผลลพัธ์ความมีคุณภาพและมาตรฐานของนกัเรียน 
กล่าวโดยสรุปการจดัการศึกษาของระบบสังคมในสถานศึกษา ซ่ึงมีกิจกรรมและหนา้ท่ี

ท่ีตอ้งด าเนินการใหบ้รรลุความส าเร็จ มีเป้าหมายความส าเร็จท่ีคุณภาพผูเ้รียน มีองคป์ระกอบการจดั
การศึกษาท่ีส าคญั 9 ประการประกอบ คือ 1) นโยบาย 2) หลกัสูตร 3) ครูผูส้อน 3) ส่ือ อุปกรณ์
ทางการศึกษา 5) รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน 6) ผูบ้ริหารและบุคลากร 7) งบประมาณ  
8) บรรยากาศของสถานศึกษาและ 9) ผูเ้รียน 

จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงความส าคญัของแต่ละองคป์ระกอบวา่มี
ความส าคญัต่อการจดัการศึกษาและความเช่ือมโยงกบัการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ดงัน้ี 

1.  นโยบาย เป็นขอ้ความท่ีกล่าวไวก้วา้งๆ ท่ีใช้เป็นแนวทางการตดัสินใจในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง สาระของนโยบายจะระบุเง่ือนไขหรือขอบเขตท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางการตดัสินใจเร่ือง
ต่างๆ ได ้ดงัท่ีนกัการศึกษากล่าวไว ้ดงัน้ี 

เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2550, น. 4) ไดใ้ห้ความหมายของนโยบายไวว้่า นโยบาย คือ
แนวทางท่ีรัฐบาลตั้งใจจะท า ก าหนดเป็นแผนงานและโครงการ ทั้งน้ีมีเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหาหรือ
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จัดการปัญหาเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนอนันต์ เกตุวงศ์ (2543, น. 30) ได้ให้
ความหมายวา่ นโยบาย หมายถึง แนวทางกวา้งๆ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ สอดคลอ้งกบัทวีป ศิริรัศมี (2545, น. 1) ไดใ้ห้ความหมายของนโยบายว่าหมายถึง 
แนวทางในการปฏิบติั หรือการตดัสินใจเพื่อด าเนินการใดๆ ให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสุภาพร พิศลัยบุตร (2543, น. 82) กล่าวถึงนโยบายหมายถึง 
ขอ้ความทัว่ไปๆไปหรือส่ิงท่ีเขา้ใจและเป็นส่ิงท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

ความส าคญัของนโยบาย นโยบายเป็นเคร่ืองช้ีน าและกรอบในการวางแผน หน่วยงาน
จะน าไปใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาเป็นแผนหรือแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน
ของหน่วยย่อยต่างๆในองค์การ นโยบายเป็นเคร่ืองช้ีน าการบริหารขององค์การ เช่น ช่วยให้
ผูบ้ริหารทราบวา่จะท าอะไร อยา่งไร ใชท้รัพยากรอยา่งไร เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจ ช่วยให้
การบริหารงานมีประสิทธภาพ การบริหารงานด าเนินไปอย่างถูกทิศทางเพื่อประหยดัเวลาและ
ทรัพยากร ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการใช้อ านาจของผูบ้ริหารเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ช่วยให้เกิดการ
พฒันาทางการบริหาร เป็นเคร่ืองมือในการประสานงาน ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ความร่วมมือและการ
ประสานงานระหวา่งกนัและกนัมากข้ึน 

ลกัษณะของนโยบายท่ีดี 6 ประการ คือ 1) สะทอ้นให้เห็นวตัถุประสงค์และแผนงาน 
คือ ตอ้งขยายความเขา้ใจของแผนและวตัถุประสงค์ 2) สอดคล้องกนั นโยบายแต่ละหน่วยตอ้ง
สอดคลอ้งและสนบัสนุนกนัและกนั 3) มีความยึดหยุน่ สามารถปรับเขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
4) แยกออกจากการปฏิบติั กล่าวคือ นโยบายเป็นแนวทางในการก าหนดแนวปฏิบติั 5) เขียนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผูป้ฏิบติัได้ทราบและเห็นชัดแจง้และถูกตอ้งและ 6) ควรมีการตรวจสอบอยู่
เสมอ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการเขา้ใจผดิและตีความผดิได ้

กล่าวโดยสรุป นโยบายเป็นกรอบการด าเนินงานท่ีเกิดจากตกลงร่วมกนัเพื่อช้ีน าการ
บริหารงาน การประสานงาน การก าหนดแนวปฏิบติังานให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
ประหยดัเวลาและทรัพยากร ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคด์ว้ยความร่วมมือและการ
ประสานงานระหว่างกนัและกนัมากข้ึน แนวคิดท่ีใช้เป็นแนวในการก าหนดแนวปฏิบติัเพื่อการ
บรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไว ้เป็นเคร่ืองมือในการประสานงาน ก่อให้เกิดความเขา้ใจ ความร่วมมือ
และการประสานงานระหวา่งกนัและกนัมากข้ึน 

2.  หลกัสูตร หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือในการแปลจุดหมายและนโยบายทางการศึกษาของ
ชาติสู่การปฏิบติัในสถาบนัการศึกษาต่างๆ ซ่ึงมีนกัวชิาการทางการศึกษาไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, น. 25) กล่าวถึงหลกัสูตรว่าเป็นศาสตร์ท่ีมีทฤษฎี 
หลกัการและการน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนตามท่ีมุ่งหมายไวอ้ย่างเป็นระบบในการจดั
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การศึกษา เป็นแผนการจดัการเรียนการสอนโดยมีปัจจยัน าเขา้ ได้แก่ ครู นักเรียน วสัดุอุปกรณ์ 
อาคารสถานท่ี กระบวนการ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอน ส่วนผลผลิต ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ความส าเร็จทางการศึกษา ท่ีมุ่งฝึกฝนผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
นิยามการศึกษากล่าวถึงหลกัสูตรวา่เป็นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ สถานศึกษา
ตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล กิจกรรมท่ีจดัให้กบัผูเ้รียนควรเกิดจากประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์ท่ีใกลชิ้ดกบัตวั
ผูเ้รียนให้มากท่ีสุด เพราะจะท าให้ผูเ้รียน เรียนดว้ยความสนใจ เนน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง เพื่อ
เป็นการฝึกทกัษะและกระบวนการคิด กระบวนการจดัการ และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นทุกขั้นตอนของ
กิจกรรม หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดใ้ห้ความส าคญักบัทอ้งถ่ิน
เป็นอย่างมาก การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา จึงตอ้งจดัท าให้สอดคลอ้งกบัสภาพของชุมชนและ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน สถานศึกษาตอ้งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวติและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ การจดัท าหลกั
สูตสถานศึกษานั้ นต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภู มิปัญญาท้องถ่ิน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
สาระส าคญัของหลกัสูตรทั้งส่วนท่ีเป็นวิชาการ และวิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุลทั้ง
ดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความแข็งแรง โดยสถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน 
สถาบนัทางศาสนา หรือแมแ้ต่สถานประกอบการในการให้ความรู้กบัชุมชน เช่น จดัการศึกษา
ให้กบัชุมชน พฒันาอาชีพท่ีย ัง่ยืนให้กับชุมชน เป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน และผลิตภณัฑ์ในชุมชน สอดคลอ้งกบับุญเล้ียง ทุมทอง (2553, น. 1) ท่ีกล่าวไวว้่า 
หลกัสูตรท่ีดีตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม สามารถยืนหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสม มีความหมายต่อชีวิตผูเ้รียน และเหมาะสมกบัขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม และ
หลกัสูตรท่ีดีจะตอ้งสร้างข้ึนดว้ยความร่วมมือของทุกฝ่าย 

สถานศึกษามีหน้าท่ีส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและ
ด าเนินงาน การใช้หลักสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา  
การปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร จดัท าระเบียบการวดัและประเมินผล ในการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาตอ้งพิจารณาให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา
สามารถเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความ
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ต้องการของผู ้เ รียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถปรับลดหรือเพิ่มสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม 
สถานศึกษาจดัท าหลกัสูตร โดยก าหนดรายวิชาท่ีให้เรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนด และสามารถท า
รายวิชาเพิ่มเติมส าหรับเป็นวิชาเลือกให้แก่ผูเ้รียนตามความเหมาะสมของวยั ความสามารถ และ
ศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน ในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา
ตอ้งพฒันาส่ือและแหล่งการเรียนรู้เพิ่ม ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เต็มศกัยภาพ เน้นให้มีความ
หลากหลาย เพื่อคน้ควา้มากกวา่เป็นส่ือประจ ารายวชิาเป็นส่ือท่ีจดัหา ส าหรับการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ เน้นการวดัผลตามสภาพจริงให้สอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้ ใช้วิธีท่ีหลากหลาย 
และให้แสดงถึงความสามารถในการคิดอยา่งสร้างสรรค ์สะทอ้นสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน โดยท่ีสถานศึกษาจะตอ้งจดัท าระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการ
เรียน ซ่ึงผลการประเมินจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด
การพฒันาและเรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 28-
29) 

กระบวนการในการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรเร่ิมจากการก าหนดวสิัยทศัน์ของโรงเรียน 
แลว้ก าหนดจุดหมาย คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ จึงมาจดัท าโครงสร้างหลกัสูตรรายวิชาตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จากนั้นจึงจดัหน่วยและแผนการเรียนรู้ และวางแนวทางการบริหารจดัการให้
เป็นไปตามหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึน ตาม 4 ขั้นตอนหลกั 

ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของหลกัสูตร โดยคณะกรรมการหลกัสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
จ าเป็นตอ้งน าขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษามาใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนดวิสัยทศัน์ จุดหมาย 
โครงสร้าง กิจกรรมพฒันาผู ้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา และผูเ้รียน 

ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดสาระของหลักสูตร เม่ือสถานศึกษาก าหนดวิสัยทศัน์จุดหมาย 
โครงสร้างของหลกัสูตร กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ลว้ ขั้นตอนต่อไป
คือ การก าหนดสาระของหลกัสูตร ซ่ึงด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดแผนการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อช่วยให้การน า
หลกัสูตรสถานศึกษาไปใชป้ระสบผลส าเร็จตามจุดหมายท่ีตั้งไว ้แผนการบริหารจดัการหลกัสูตร 
จึงเป็นการก าหนดกิจกรรมการน าหลกัสูตรไปใชใ้หบ้รรลุผลสูงสุด ดงัน้ี 
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1) การบริหารงานวิชาการ เช่น การส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้ การวดัผล และประเมินผล การบูรณาการ การจดัการโครงงาน และการใหก้ารบา้น 

2) การใช้ทรัพยากร การจดัปัจจยั และสภาพต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น การใช้
ทรัพยากรด้านอาคารสถานท่ีอย่างคุ้มค่า เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลองห้อง
คอมพิวเตอร์ โรงฝึกงาน เป็นตน้ 

3) การจดัตารางสอนของสถานศึกษา 
4) การก าหนดโครงการท่ีส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริม  

การอ่าน โครงการส่งเสริมการน าภูมิปัญญา หรือวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนรู้ของนกัเรียน 
หลกัสูตร จึงตอ้งมีการพฒันา เปล่ียนแปลงและปรับปรุงหลกัสูตรใหไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึนทั้งใน

ดา้นการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล เพื่อให้บรรจุจุดมุ่งหมาย การเปล่ียนแปลง
หลักสูตรเป็นการเปล่ียนแปลงทั้ งระบบ จะมีผลกระทบทางด้านความคิดและความรู้สึกของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลกัสูตร หมายถึงการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรเพียงบางส่วน โดย
ไม่เปล่ียนแปลงแนวความคิดพื้นฐานหรือรูปแบบหลกัสูตร  

กล่าวโดยสรุป หลกัสูตรเป็นการก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรม ประสบการณ์และสร้าง
เสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ฝึกฝนให้กบัผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้ 
ความคิด ความสามาสามารถและความดีงาม สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลกและการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

3.  ครูผูส้อน จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 นิยามการศึกษา ให้ความหมายของครูว่า หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ ซ่ึงท า
หน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียน การสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่างๆ ใน
สถานศึกษา ซ่ึงขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ก าหนดไวว้า่ผูป้ระกอบวิชาชีพ
ครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต ่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า  โดยมีมาตรฐานความรู้ 
ประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบัความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวฒันธรรม จิตวิทยาส าหรับ
ครู หลกัสูตร การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การวดัและประเมินผล การเรียนรู้  การประกันคุณภาพการศึกษา
จรรยาบรรณและคุณธรรม จริยธรรม  ครูจึงเป็นผูท่ี้มีความส าคญัต่อกระบวนการเรียนการสอนและ
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสถานศึกษา    มิใช่เฉพาะแต่เพียงในด้านการ
อบรมวิชาความรู้  และฝึกฝนด้านวิชาชีพเท่านั้น  แต่รวมถึงการกล่อมเกลาจิตใจลูกศิษย ์ ให้ใฝ่
คุณธรรมและฝึกหดัให้ใชค้วามนึกคิดอยา่งมีเหตุผล ส่วนรุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ (2550, น. 92) ได้
กล่าวถึงบทบาทของของครูในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามเป้าหมายของ
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หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวา่ ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิด บทบาทการจดัการเรียน
การสอนจากผูส้อนเป็นผูจ้ดัการและผูอ้  านวยความสะดวก ซ่ึงครูจะตอ้งมีขอ้มูลของผูเ้รียนรอบดา้น 
เพื่อน ามาวิเคราะห์และจดัการอยา่งเหมาะสมและเป็นงานหลกัท่ีส าคญั โดยท่ีสามารถวางแผนการ
จดัการเรียนรู้  สามารถก าหนดบทบาทตนเอง เป็นตวักลางท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้  เช่น การสร้าง
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผูเ้รียน การเป็นแบบอย่างท่ีดี การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเก้ือกูลต่อการ
เรียนรู้ การสร้างระบบการส่ือสารกับผู ้เรียนให้ชัดเจน  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ประกอบดว้ยการปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเพื่อพฒันาวิชาชีพครูให้
กา้วหนา้อยูเ่สมอ ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนแก่ผูเ้รียน มุ่งมัน่พฒันา
ผูเ้รียนใหเ้ติบโตเตม็ศกัยภาพ พฒันาแผนการจดัการสอนให้สามารถปฏิบติัไดใ้นชั้นเรียน พฒันาส่ือ
การเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด
วเิคราะห์ คิดสร้างสรรคโ์ดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนได้
อย่างมีระบบ ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูเ้รียน ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาและในชุมชน
อยา่งสร้างสรรค ์แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันาและสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ใน
ทุกสถานการณ์ ภายหลงัการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 13 เม่ือปี 2550 ท่ีประเทศสิงคโปร์ 
นโยบายเร่งด่วนดา้นการศึกษาของประเทศไทย ประการหน่ึง คือ เร่งพฒันาคุณภาพการศึกษาโดย
การปฏิรูปความรู้ ปฏิรูปครูใหมี้คุณลกัษณะและบทบาท ท่ีมีลกัษณะเป็น E-Teacher  สามารถใชส่ื้อ
เทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในฐานท่ีเป็นผูผ้ลิตความรู้ ผูก้ระจายความรู้และ
ผูใ้ห้ความรู้ ซ่ึงประกอบด้วย การมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ผ่านส่ือเทคโนโลยี มีทกัษะ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อขยายองค์ความรู้ของตนเองตลอดเวลาและสามารถถ่ายทอดหรือขยาย
ความรู้ของตนเองสู่นกัเรียน สามารถเสาะแสวงหาและคดัเลือกเน้ือหาความรู้หรือเน้ือหาทีทนัสมยั 
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน ผ่านส่ือเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีในการประเมินผลด้วย
ความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม ใชส่ื้อเทคโนโลยีอยา่งคุม้ค่าและใชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย ใชเ้ทคโนโลยีสร้าง
บทเรียน เน้ือหา และส่ือการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัผา่นส่ือเทคโนโลยจีนพฒันาเป็นเครือข่าย สอดคลอ้งกบัท่ีส านกังาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนไดมี้เป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพครูผูส้อน ให้
ครูปรับเปล่ียนบทบาทจาก “ผูส้อน” (instructor) มาเป็น “ผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้” 
(facilitator) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเนน้ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทกัษะการจดัท าวีดิ
ทศัน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network)  เพื่อการเรียนรู้(ส านกังานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน.2557,น.63) 
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ครูจึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญัของโรงเรียน ครูเป็นผูใ้ห้การศึกษาแก่นกัเรียนซ่ึง
เป็นผูรั้บการศึกษา โรงเรียนจะขาดครูไม่ได ้ถึงแมจ้ะมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัหรือเทคโนโลยี
ท่ีวิเศษเพียงใด หากขาดครูท่ีมีความสามารถ เคร่ืองมือเหล่านั้นก็คือวตัถุอนัปราศจากคุณค่าทาง
การศึกษา 

ภารกิจของครูไม่ใช่เป็นการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว (ชาญชัย           
อาจินสมาจาร, 2547, น. 7 ) ส่ิงท่ีส าคญักวา่นั้นคือ อิทธิพลส่วนบุคคลของครูท่ีมีต่อการส่งเสริมและ
การพฒันาทกัษะเบ้ืองตน้ และคุณสมบติัทางวิชาชีพก็เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถ
ในการสอน เช่น มีความรู้ถ่องแทใ้นวชิาท่ีสอน กา้วทนัต่อพฒันาการใหม่ๆ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
มีความเขา้ใจในตวัผูเ้รียน ครูท่ีมีความรักเด็กอยา่งจริงใจเท่านั้นท่ีจะท าให้เด็กซึมซบัการเรียนรู้ดว้ย
ความรัก  มีความเขา้ใจหลกัการสอน และทกัษะกบัวิธีสอน การใช้เทคนิคของการอ านวยความ
สะดวกต่อการเรียนรู้ท่ีมีวตัถุประสงค ์(directed study) มีความเขา้ใจความรู้สาขาอ่ืนๆ ซ่ึงจะช่วยเด็ก
ให้เข้าใจการพึ่ งพากันและกัน วิชาของเขาสัมพนัธ์กับสาขาอ่ืนๆ อย่างไร มีความเข้าใจและ
ประทบัใจในอาชีพครู เน่ืองจากระดบัความส าเร็จของครูข้ึนอยูก่บัเจตคติของครูต่องาน และครูตอ้ง
เขา้ใจความส าคญัในอาชีพของตน วา่เป็นงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

กล่าวโดยสรุป ครูผู ้สอน หมายถึง ผูท่ี้ มีความรู้ถ่องแท้ในวิชาท่ีสอน สามารถจัด
กิจกรรมและประสบการณ์ท่ีบูรณาการความกา้วหน้าและวิทยาการและเทคโนโลยี  เป็นผูอ้  านวย
ความสะดวก ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด แก้ปัญหา  ดึงความสามารถของนักเรียนมาให้ใช้
ประโยชน์ในการเรียนและการพฒันาตนเองรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของสถานศึกษา 

4.  ส่ือและวสัดุ อุปกรณ์การศึกษา วสัดุ อุปกรณ์ ถือวา่เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมีความส าคญั
ต่อการจดัการศึกษาและจะขาดเสียมิได ้ในกระบวนการจดัการศึกษาปัจจยัน าเขา้ท่ีมีความส าคญัไม่
นอ้ยไปกวา่ปัจจยัตวัอ่ืนก็คือ วสัดุ อุปกรณ์รวมถึงส่ือการสอน เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยเก้ือกูลในการ
จดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียน  ทั้งน้ี การเลือกใช้วสัดุ  อุปกรณ์ และส่ือต่างๆ ครูผูส้อนตอ้ง
ค านึงถึงส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี (กิดานนัท ์ มลิทอง, 2548, น. 99) 

1) ความเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถและประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 
2) การใชส่ื้อเพื่อสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
3) ความเหมาะสมของชนิดของส่ือกบักิจกรรมการเรียนการสอน 
4) ส่ือนั้นสามารถหาไดใ้นแหล่งวชิาการหรือในทอ้งถ่ิน 
5) ความสะดวกในการใช ้
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ส่ื อการสอน  บางค ร้ังพบว่ า ใช้ค  า ว่ า  ส่ื อการ ศึกษา  เ ช่น  พจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของค าว่าส่ือการศึกษาว่า วิธีการ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้เป็นส่ือในการศึกษา ส่วน รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550, น. 124) ได้สรุป
ความหมายของ ส่ือการสอนว่า หมายถึง ส่ิงท่ีน าความรู้ไปสู่ผูเ้รียน อยู่ในรูปส่ิงพิมพ์และไม่ใช่
ส่ิงพิมพ ์ท่ีผูส้อนสามารถส่งถึงผูเ้รียน เพื่อใหก้ารเรียนการสอน เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึง
ส่ือการสอนมีคุณค่า  คือ 1) ช่วยเพิ่มพนูประสบการณ์ของผูเ้รียน 2) ท าให้เน้ือหาวิชาความรู้ท่ีสอนมี
ความหมายต่อผูเ้รียนมากข้ึน 3) เร้าความสนใจของผูเ้รียน ท าให้ครูสามารถสอนและจดักิจกรรม
การเรียนการสอนไดก้วา้งขวางมากข้ึน 4) เป็นเคร่ืองช้ีแนะการตอบสนองของผูเ้รียน ไม่วา่จะเป็น
การสอนโดยใช้เทคนิคแบบใดก็ตาม 5) สามารถเอาชนะขีดจ ากดัต่างๆ ทางกายภาพได้ 6) ท าให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ เช่น การแกปั้ญหา และ 7)  เป็นเคร่ืองมือส าหรับครูในการ
วนิิจฉยัผลการเรียน และช่วยในการสอนซ่อมเสริม 

ส่วนการเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546, น. 211 ) กล่าว
ไวว้า่การเลือกใชส่ื้อควรไดค้  านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี  1) การจดัท าส่ือการสอน  ครูสามารถจดัท าข้ึนเอง 
ผูเ้รียนจดัท าข้ึน การรับบริจาคจากองคก์าร  การยมื เป็นตน้ 2) การเลือกใชส่ื้อการสอน  โดยค านึงถึง                  
3) ลกัษณะวิชาท่ีสอน ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจบทเรียนยิ่งขั้น  4) คุณลกัษณะของผูเ้รียน 
เลือกให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน อายุ ระดบัสติปัญญา ระดบัชั้นเรียน จ านวนนกัเรียน เวลาท่ีเรียนและ
ลกัษณะของห้องเรียน และ5) การเลือกใช้ส่ือการสอนในห้องเรียนท่ีมีผูเ้รียนเป็นบทบาทท่ีส าคญั 
ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ใหม่ๆ ดว้ยตนเอง 

กล่าวโดยสรุป  ส่ือการสอน  หมายถึง วิ ธีการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ท่ีใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองราวท่ีเป็นสากล ตลอดจนสามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัตามจุดมุ่งหมาย โดยครูผูส้อนมีบทบาท
ในการเลือกใชใ้หเ้หมาะสมตามลกัษณะวชิา คุณลกัษณะของผูเ้รียน 

5.  รูปแบบและวิธีการเรียนการสอน หมายถึง การจดัการเรียนรู้เพื่อเน้นให้มีผลต่อ
เรียนรู้ของนกัเรียน ผูส้อนตอ้งจดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อผูเ้รียน (รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ, 
2550, น. 85) และตวับ่งช้ีท่ีจะบอกถึงลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 1) การเรียนรู้อยา่ง
มีความสุข ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองท่ีตอ้งการในบรรยากาศท่ีเป็น
ธรรมชาติ บรรยากาศของความเอ้ืออาทรและเป็นมิตร น าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได ้  
2) การเรียนรู้จากการได้คิด และลงมือปฏิบติัจริง  เป็นการเรียนรู้ดว้ยสมองและสองมือ เกิดจาก
สถานการณ์จริง ลงมือจริงปฏิบติัจริง เป็นการฝึกทกัษะท่ีส าคญั คือการแกปั้ญหา การมีเหตุผลและ
น าไปสู่การแก้ปัญหา 3) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน  
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เป้าหมายท่ีส าคญั ผูเ้รียนเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลายทั้งในและนอกสถานท่ีทั้งท่ีเป็น
เอกสาร วสัดุ สถานท่ี สถานประกอบการ บุคคล เช่น เพื่อน วิทยากร 4) การเรียนรู้แบบองค์รวม
หรือบูรณาการ  เป็นการเรียนรู้ท่ีผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ ไดส้ัดส่วนกนั รวมทั้งการปลูกฝัง
คุณธรรม ความดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในทุกวิชาท่ีจดัการเรียนรู้ และ 5) การเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  คือ การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดว้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง  นกัเรียนไดฝึ้กการจดัการ ฝึกสมาธิ ฝึกความมีวนิยัในตนเองและการรู้จกัตนเองมากข้ึน 

ส่วนทิศนา แขมณี (2557, น. 14) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการสอนวา่เป็นกระบวนการจดัการเรียน
การสอนท่ีไดรั้บการจดัไวอ้ย่างเป็นระบบมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัทฤษฎี หลกัการท่ีรูปแบบ
นั้นยึดถือและไดรั้บการพิสูจน์ทดสอบแลว้วา่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมาย ซ่ึงครูผูส้อนสามารถเลือกรูปแบบท่ีตรงกบัวตัถุประสงคก์ารสอนของตนมาใชเ้ป็น
กระบวนการสอน และอาจเพิ่มเติมเทคนิคตามความเหมาะสม ซ่ึงรูปแบบการสอนเป็นทกัษะ
กระบวนการทั้งทกัษะการปฏิบติั ทกัษะทางสังคม และทกัษะทางปัญญา มีการประยุกต์ใช้ เช่น 
รูปแบบการสอนแบบมโนทศัน์ เน้นพฒันาทกัษะการคิดรวบยอด  รูปแบบการสอนแบบเน้นการ
เรียนรู้เป็นทีม  เน้นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้เป็นทีม เป็นต้น ส่วน Biggs (1999, pp. 24-27) 
กล่าวถึงการจดักลุ่มการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อนเป็นศูนยก์ลาง
และผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ดงัน้ี  ผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง ผูส้อนเป็นผูค้วบคุมการเรียนการสอน เช่นการ
สอนแบบบรรยาย ถามค าถาม เสนอภาพรวม สัมมนา  เพื่อนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อนเป็นผูค้วบคุม เช่น
กลุ่มระดมพลงัสมอง กลุ่มหน่ึงต่อหน่ึง เพื่อนสอนเพื่อน  ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ตนเองเป็นผูค้วบคุม 
เช่น การศึกษาอิสระดว้ยตนเอง การเรียนแบบออนไลน์ ขณะท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
2542 ก าหนดไวว้า่ สถานศึกษาจะตอ้งพฒันากระบวนการเรียนการสอน รวมถึงพฒันาครูผูส้อนให้
เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการสอน ส่งเสริมให้มีการวิจยัเพื่อการพฒันาการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา  

การจดัการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามหมวด 3 และหมวด 4 
แห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงสรุปเป็นแนว
ปฏิบติัส าหรับโรงเรียนไดด้งัน้ี 

ระบบการจดัโรงเรียนสามารถจดัการศึกษาไดท้ั้ง 3 รูปแบบคือ (1) การศึกษาในระบบ 
(2) การศึกษานอกระบบ และ (3)  การศึกษาตามอธัยาศยั โดยอาจจดัการศึกษาโดยสามารถใชเ้ทียบ
โอนผลการเรียนท่ีผู ้เรียนสะสมไวใ้นระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบก็ได้ ทั้ งจาก
สถานศึกษาเดียวกนัหรือต่างสถานศึกษาก็ได ้
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ส่วนแนวการจัดการศึกษา  สรุปให้ถือหลักการจัดดังน้ี 1) ถือหลักว่านักเรียนมี
ความส าคญัท่ีสุดและสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ 2) จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  3) จัดโดยเน้นให้ผูเ้รียนพฒันาทั้ งความรู้ และคุณธรรม รวมถึง
กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ือง ความรู้
ตนเอง และความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัสังคม ความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการ
ประยุกตใ์ช้ ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และภาษา ความรู้และทกัษะการประกอบอาชีพและ
การด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 

การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้โรงเรียนจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
ความสนใจ ความถนดั และความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะและกระบวนการคิด การจดัการ 
และการแกปั้ญหา ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง สอนโดยบูรณาการผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ อย่างไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวทุ้กวิชา ส่งเสริม และ
สนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกให้
เกิดการเรียนรู้ และสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของการสอน กอปรทั้งให้ครูและนกัเรียนเรียนรู้
ไปดว้ยกนัจากส่ือและวทิยาการต่างๆ จดัการเรียนรู้ทุกท่ี  ทุกเวลา  ใหผู้ป้กครองและบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ และใหรั้ฐด าเนินการและจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบให้พอเพียง และมีประสิทธิภาพ โดยให้สถานศึกษาประเมินผูเ้รียน จาก
พฒันาการการเรียนรู้ ความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ 

กล่าวโดยสรุป รูปแบบและวิธีการจดัการเรียนการสอน เป็นกระบวนการท่ีผูส้อน
เลือกใช้เพื่อถ่ายทอด ฝึกฝนหรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เกิดทกัษะ สามารถน า
ความรู้ไปบูรณาการใชใ้นชีวติประจ าวนั เกิดการเรียนรู้ทุกท่ี  ทุกเวลา มีคุณสมบติัตามเป้าหมายของ
การจดัการศึกษาท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

6.  ผูบ้ริหารและบุคลากร  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ให้
ความหมายของผู ้บริหารสถานศึกษาว่า หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา พ.ศ. 2556 
ประกอบดว้ย การพฒันาวิชาชีพ ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ การบริหารสถานศึกษา หลกัสูตร การ
สอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ กิจการและกิจกรรมนกัเรียน การประกนัคุณภาพการศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  ดงันั้นงานในหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ การส่งเสริม
และสนบัสนุนการเรียนการสอน ผูบ้ริหารควรท าหนา้ท่ี 6 ประการ คือ พฒันาเป้าหมายและนโยบาย
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ของสถานศึกษา พฒันาโปรแกรมการเรียนการสอน สร้างและประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ
ภายในสถานศึกษาในการน าโปรแกรมหรือแผนงานไปปฏิบติั จดัหาและจดัสรรทรัพยากรต่างๆ 
เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัตามแผนและโปรแกรม เป็นตวัแทนของโรงเรียนในการจดักิจกรรมต่างๆ 
ในชุมชน ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงานทั้งในดา้นกระบวนการและผลผลิต 
(Campbell & et al., 1993, pp. 75-76) นอกจากน้ี  Knezevich (1984, pp. 16-18 ) ยงักล่าววา่ งานใน
หน้าท่ีผูบ้ริหารซ่ึงเป็นภารกิจทางการบริหารการศึกษา  คือ  การน านโยบายของหน่วยเหนือไป
ปฏิบติั ก าหนดจุดมุ่งหมาย ทิศทาง และจดัล าดบัความส าคญัของภารกิจให้ชดัเจนและปฏิบติั จดัหา
ทรัพยากรต่างๆ และใชด้ว้ยความสุขุมรอบคอบ ช่วยเพิ่มผลผลิตของบุคลากรทุกคน ประสานความ
พยายามของบุคลากรเขา้ด้วยกนัและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในการท างานในองค์การ ก ากบัดูแล
องคก์ารให้เจริญกา้วหน้าตามวตัถุประสงค ์สร้างบรรยากาศท่ีพึงปรารถนาขององคก์าร และสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีในการท างาน ประเมินคุณภาพและประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ท่ีใชใ้นการท างาน
และบุคลากร ช่วยสร้างภาพพจน์ให้แก่สถาบนัและบุคคล เพื่อให้เห็นวา่ องคก์ารท่ีมีประสิทธิผลจะ
มีผลผลิตและการเคล่ือนไหวท่ีกระฉบักระเฉง รายงานกิจการใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ  

  Gorton (1993, pp. 191-195) ไดส้รุปบทบาทท่ีส าคญัของผูบ้ริหารการศึกษา ไว ้6 
ประการ คือ  1) บทบาทในฐานะเป็นผูบ้ริหาร 2) เป็นผูบ้ริหารการสอนและด้านวิชาการ3) เป็น
ผูรั้กษาระเบียบวนิยั 4) ผูส่้งเสริมมนุษยสัมพนัธ์ 5) ผูป้ระเมินผล และ6) ผูแ้กปั้ญหาความขดัแยง้ ซ่ึง
เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 2 ดา้นหลกั คือ 1) การจดัการศึกษาให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมาย หลกัการ แนวทาง รูปแบบการจดัการศึกษา หลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน และ2) เนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย รวมทั้ง บิดา มารดา ผูป้กครอง องคก์าร
ของรัฐและเอกชนตลอดทั้งชมรมและสมาคมในสังคม 

กลัยาณี สูงสมบติั  (2550, น. 1) ไดก้ล่าวถึงผูบ้ริหารยุคใหม่วา่จะตอ้งเป็นนกับริหารมือ
อาชีพโดยท่ีจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี เป็นผูมี้วสิัยทศัน์ มีเสน่ห์มีแรงดึงดูด  สร้างความเช่ือให้คนเกิด
ความศรัทธา คลอ้ยตามได้ มีความเป็นปึกแผน่ เหนียวแน่น  ท าอะไรไม่นึกถึงตนเองแต่ค านึงถึง
ส่วนรวม มีความกลา้หาญไม่ยอมอ่อนในเร่ืองบางเร่ือง ความมีมาตรฐานในตวัเองมีความซ่ือสัตย์
และมีความโปร่งใสสูง  รู้จกัฟังมีความยุติธรรมเท่ียงธรรมรู้ทนัเหตุการณ์ว่าตอ้งท าอะไร เขา้ใจ 
 คนอ่ืนและเขา้ใจตนเอง หรือรู้เขารู้เรา ยุติธรรม มีความมุ่งมัน่  มีความเช่ือมัน่   ศรัทธาในองคก์ร
และเป็นบุคคลท่ีรับผดิชอบใหก้ารปฏิบติังานในองคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(สัมนา รธนิธย,์ 2556, น. 65) นอกจากน้ีนักการศึกษายงักล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารว่า แบ่ง
ออกเป็น  3 กลุ่มใหญ่  คือ กลุ่มบทบาทเชิงสัมพนัธ์บุคคล เป็นบทบาทท่ีเกิดจากอ านาจและสถานะ
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ต าแหน่งแบบเป็นทางการ มุ่งอ านวยการ จูงใจ ติดต่อส่ือสารและการควบคุมเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ เป็นผู ้น าองค์การ และ เป็นผูส้ร้างสัมพนัธ์กับบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลภายนอกองคก์ารเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร กลุ่มบทบาทเชิงสารสนเทศ เป็น
บทบาทท่ีท าให้ผูบ้ริหารเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลข่าวสารทั้งในฐานะผูรั้บและผูส่้ง  ประกอบดว้ยเป็น
ผูติ้ดตามผล  เป็นผูเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  และเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์ และกลุ่มบทบาทเชิงตดัสินใจ 
เป็นบทบาทผูป้ระกอบการ มุ่งการร่ิเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ข้ึนในองค์การ บทบาทเป็นผูข้จดัการ
ก่อกวน โดยแกปั้ญหาเม่ือองคก์ารเผชิญส่ิงรบกวนท่ีไม่คาดหวงัอยา่งฉบัไวแต่ไดผ้ล บทบาทเป็นผู ้
จดัสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนต่างๆ ขององคก์ารและบทบาทการเป็นนกัเจรจาต่อรอง กบับุคคลอ่ืน
หรือองค์การเพื่อให้ได้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ  นอกจากน้ีในการบริหารงานผูบ้ริหารจะ
เผชิญกบัส่ิงแวดลอ้ม 2 ลกัษณะ คือ สภาพแวดลอ้มภายในองค์การและสภาพแวดลอ้มภายนอก
องคก์าร ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูป้ระสานกิจกรรมทั้งหมด เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารดว้ย 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จึงนบัวา่มีความส าคญัและส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารโดยตรง  
เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ีบริหารโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จและกา้วหนา้ ให้นกัเรียนทุกคน
ไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าวิชาชีพในโรงเรียน  ควบคุมการปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างมี
มาตรฐาน ตามท่ีคุรุสภาก าหนดข้อบงัคบัว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กล่าวคือ ปฏิบติั
กิจกรรมทางวิชาการเพื่อพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้กา้วหน้าอยู ่เสมอ  ตดัสินใจปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัการพฒันาของผูเ้รียน บุคลากร และชุมชน  มุ่งมัน่ 
พฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ พฒันาแผนงานขององคก์ารให้มีคุณภาพสูง 
สามารถปฏิบติัใหเ้กิดผลไดจ้ริง พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน
เป็นล าดบั ปฏิบติังานขององค์การโดยเน้นผลถาวร  ด าเนินการและรายงานผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ท่ีดี ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอยา่ง
สร้างสรรค์ แสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา  เป็นผูน้ าและสร้างผูน้ าทางวิชาการใน
หน่วยงานของตนได้และสร้างโอกาสในการพฒันาได้ทุกสถานการณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้ง
ท างานกบัคณะกรรมการโรงเรียน  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งให้วิสัยทศัน์  ภาวะผูน้ าและทิศทางแก่
โรงเรียน และด าเนินการบริหารให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ี
รับผิดชอบต่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ยกระดบัมาตรฐานในการเรียนการสอน 
ใหโ้อกาสเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั  รับผิดชอบต่อการพฒันานโยบายและการ
น านโยบายไปปฏิบติั  ด าเนินการใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการให้ชุมชนมีพนัธ ะสัญญากับ
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โรงเรียนในวงกวา้ง  โดยวิธีการพฒันาและรักษาเครือข่ายกบัองคก์รในชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
เช่น โรงเรียนอ่ืนในท้องถ่ิน  ส านักงานการศึกษาส่วนท้องถ่ิน  สถาบันอุดมศึกษาและอ่ืนๆ  
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีสร้างสรรค ์ มีการเรียนรู้อยา่ง
มีระเบียบวนิยั  ด าเนินการบริหารงานประจ าวนั  จดัองคก์ารของโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

กล่าวโดยสรุป ผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีรับผิดชอบการ
บริหารสถานศึกษา  เป็นผูน้ าท่ีมีความรู้  แสวงหาวิทยาการใหม่ ให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงของ
สังคม เป็นผูมี้บทบาทท่ีส าคญัในการน าสถานศึกษา โดยการพฒันาเป้าหมาย นโยบาย บุคลากรและ
คุณภาพผูเ้รียน ตลอดจนการจดัหาทรัพยากรเพื่อการสนบัสนุนการด าเนินงานให้มีความพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน   

7. งบประมาณ  เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการด าเนินงานทั้งในระดบัประเทศและใน
ระดบัต ่าลงมาทุกระดบัจนกระทัง่ถึงหน่วยปฏิบติั  หากเป็นองคก์ารทางการศึกษาก็คือ  สถานศึกษา 
หากพิจารณาถึงความส าคญัของงบประมาณท่ีมีต่อสถานศึกษาแลว้จะไดว้า่ 

1) เป็นเคร่ืองมือในการบริหารของสถานศึกษาในการด าเนินงานตามนโยบายของ
สถานศึกษา  ไม่วา่จะเป็นการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการก็ตาม  จะตอ้งใชง้บประมาณ ซ่ึง
งบประมาณน้ีอาจจะอยู่ในรูปของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรือค่าบริการต่างๆเพื่อให้แผนงานหรือ
โครงการท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้นั้ นบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  หากขาดงบประมาณแล้ว  
การด าเนินงานก็ยอ่มจะเป็นไปไม่ได ้

2) เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมนโยบายของสถานศึกษาในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  จะตอ้งจดัท าให้สอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  ดงันั้น
การจดัสรรงบประมาณต่างๆของกระทรวง  จึงมีการพิจารณาคดัเลือก  เรียงล าดบัความส าคญัของ
แผนงานและโครงการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายในระดบักระทรวง 

3) เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  เน่ืองจาก
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นการด าเนินงานตามแผนการและโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบาย
และเป้าหมายของกระทรวง  ดงันั้น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึงสามารถจะใชง้บประมาณเป็นเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาได ้

กล่าวโดยสรุปงบประมาณในแง่ของการจดัการศึกษา จึงหมายถึง เงินหรือวสัดุ อุปกรณ์
เคร่ืองใชอ่ื้นๆ ทั้งท่ีไดรั้บการจดัสรรจากหน่วยงานของรัฐ หรือจากการร่วมระดมทุนของสมาชิกใน
องค์การท่ีมีจุดมุ่งหมายให้เป็นปัจจยัสนบัสนุนการบริหารงาน ทั้งในดา้นของการด าเนินงานตาม
แผนงานและโครงการ การควบคุมการด าเนินงาน และการตรวจสอบประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารในการด าเนินกิจกรรมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
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8. บรรยากาศของสถานศึกษา จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
สถานศึกษาจะตอ้งจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม ส่ือ และส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียน 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกท่ีทุกเวลา ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง บุคคลในชุมชน
ใหมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และร่วมมือกนัพฒันาผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ 
สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ รวมถึงสนามกีฬา 
และศูนยน์ันทนาการ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี ล้วนแล้วแต่มี
ความส าคญัต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ภาสินี เป่ียมพงศส์านต์ (2548, น. 6-7) กล่าวถึงส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษา เป็นส่ิงแวดลอ้ม
ทางสังคมท่ีมองไม่เห็นโดยตรง แต่สัมผสัไดท้างใจหรือความรู้สึกนึกคิด เป็นส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 
เช่น ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาและการอบรมท่ีเปล่ียนไปท าให้ความรู้สึกนึกคิดของวยัรุ่นปัจจุบนั
เปล่ียนไปมีความกล้ามากข้ึน   ส่ิงแวดล้อม มีทั้งส่ิงแวดล้อมธรรมชาติทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ไม่ว่าจะเป็นส่ิงก่อสร้างทางด้านกายภาพ เช่นอาคารบ้านเรือน 
ศิลปกรรม หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรม เช่น วฒันธรรม วิถีชีวิต บางคนคนเห็นวา่ส่ิงแวดลอ้ม
แบ่งออกเป็นประเภทท่ีมองเห็นได้ สามารถสัมผสัได้ เช่นส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ หรือ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมองไม่เห็นโดยตรง เช่น ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  

Palmer and Neal (1994, p. 18) ให้ความหมายของส่ิงแวดลอ้มศึกษา ว่าเป็น
กระบวนการท่ีท าให้เกิดความตระหนักในค่านิยมและการท าให้เกิดแนวคิดท่ีชัดเจน เพื่อพฒันา
ทกัษะและทศันคติท่ีจ าเป็นท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจและมีความซาบซ้ึงถึงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์
วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพของตน ส่ิงแวดล้อมศึกษายงัช่วยฝึกให้เกิดทกัษะในการ
ตดัสินใจและสรุปแนวทางในการปฏิบติัดว้ยตนเองในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบัคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม 

Purkey and Smith (1983, pp. 427-452) กล่าวถึงโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ไวว้า่ โรงเรียน
ตอ้งมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เน้นด้านหลกัสูตรและการสอน มี
เป้าหมายชัดเจนและคาดหวงัในตัวนักเ รียนสูง มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานและควบคุม
ผลสัมฤทธ์ิ  มีการพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรมครูอย่างสม ่าเสมอ  ผูป้กครองมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนโรงเรียน และ มีการสนับสนุนจากผูมี้อ  านาจทางการศึกษาในทอ้งถ่ิน และหน่วยงาน
ภายนอก 

นอกจากน้ีพลวตัของโรงเรียนอย่างเป็นระบบเติมเต็มความหมายและชีวิตให้แก่
กระบวนการการปรับปรุงภายในโรงเรียนยงัมีปัจจยัอีก 4 ประการ ซ่ึง Fullan (2006, p. 400) 
กล่าวคือ  1) มีความรู้สึกร่วมต่อกระบวนการความเป็นผูน้ า ส่ิงน้ีอธิบายไดย้ากเพราะความซบัซ้อน 
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ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนวโนม้วา่จะไม่ใช่เร่ืองของเหตุผล นัน่ก็คือระบบควรจะตอบสนอง
ต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นธรรมชาติ 2) ระบบคุณค่าร่วม หมายถึง ทุกคนมีความเห็นตรงกนัในเร่ือง
คุณค่า ท่ีเป้าหมายท่ีชดัเจน มีกฎระเบียบและความสนใจอย่าจริงใจต่อกนั เป็นตน้ 3) ปฏิสัมพนัธ์
และการส่ือสารท่ีดี หมายถึง การสนบัสนุนการบงัคบับญัชาท่ีเกิดพร้อมกนั ทั้งทางสายบงัคบับญัชา
และระหวา่งเพื่อนร่วมงาน และ 4) การวางแผนและการปฏิบติัตามแผนร่วมกนั ส่ิงน้ีตอ้งเกิดข้ึนทั้ง
ภายในและนอกโรงเรียนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูมี้อ  านาจทางการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

กล่าวโดยสรุป บรรยากาศของสถานศึกษา จึงหมายถึงส่ิงแวดลอ้มศึกษาท่ีมีชีวิตและไม่
มีชีวิต ท่ีสถานศึกษาจดัให้มีข้ึน เช่น   อาคาร สถานท่ี  วฒันธรรม  วิถีชีวิต และส่ิงแวดล้อมทาง
สังคม เพื่อเตรียมความพร้อมใหน้กัเรียนไดมี้พฒันาการทางดา้นจิตใจ จริยธรรมและวฒันธรรม 

9. ผูเ้รียน  นกัเรียนเป็นปัจจยัน าเขา้ท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการศึกษา  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ไดใ้หค้วามส าคญักบันกัเรียนไวห้ลายประเด็น เช่น 
มาตรา 22 ระบุว่า การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้  และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ จากเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัดงักล่าว  
ส่งผลให้เกิดแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันายแพทยว์ิจารณ์ 
พานิช (2556, น. 12-13) กล่าวไวว้า่ “...การเรียนสมยัใหม่  มีเป้าหมายท่ีเด็ก ไดท้กัษะท่ีซบัซ้อนชุด
หน่ึง...เพื่อให้เขาไปมีชีวิตอยู่ในโลกท่ีต่อไปจะเปล่ียนไปอย่างไรไม่รู้...น่ีคือ โลกท่ีไม่ชดัเจน ไม่
แน่นอน ต่อไปข้างหน้า เราก็เดาไม่ออก แต่ลูกศิษย์เราจะต้องไปมีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงและไม่
แน่นอน...เพราะฉะนั้นเขา้ตอ้งมีทกัษะท่ีซบัซอ้นชุดหน่ึง...เราตอ้งช่วยลูกศิษยเ์ราใหไ้ดส่ิ้งเหล่าน้ี...”  

ในด้านลักษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงค์  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  ซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุดา้นการเรียนรู้  นกัวชิาการ  นกัการศึกษาไดใ้ห้ความคิดเก่ียวกบัลกัษณะ
ของผูเ้รียนท่ีพึงประสงค ์คือ ผูเ้รียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และคนมีความสุข  กล่าวคือ  คนดี คือ  คนท่ี
ด าเนินชีวติอยา่งมีคุณค่า  มีจิตใจท่ีดีงาม  มีคุณธรรม  ทั้งดา้นจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก  เช่น 
มีวินัย มีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล  มีเหตุผล  รู้หน้าท่ีซ่ือสัตย ์ พากเพียร  ขยนั  ประหยดั  มีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอ่ื้น  มีความเสียสละ  รักษาส่ิงแวดลอ้มสามารถ
อยู่ ร่วมกับผู ้อ่ืนอย่างสันติสุข คนเก่ง คือคนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการด า เนินชีวิต  โดยมี
ความสามารถด้านใดด้านหน่ึงหรือรอบด้าน  หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง มีความคิ ด
สร้างสรรค์  มีความสามารถด้านภาษา  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีภาวะผูน้ า  เป็นคนทันสมัยทัน
เหตุการณ์ทนัโลก  ทนัเทคโนโลยี  มีความเป็นไทย  สามารถพฒันาตนเอง  ไดเ้ต็มศกัยภาพและท า
ประโยชน์ใหเ้กิดแก่ตน  สังคม  และประเทศชาติได ้ ส่วน คนมีความสุข คือ คนท่ีมีสุขภาพดีทั้งกาย 
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และจิต เป็นคนร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรง  จิตใจเขม้แข็ง  มีมนุษยสัมพนัธ์  ปลอดพน้จากส่ิง
อบายมุข และสามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งพอเพียง 

ชาญชยั  อาจินสมาจาร (2547, น. 27-33) ไดก้ล่าวถึงผูเ้รียนไวใ้นหลกัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1)  ผูเ้รียนตอ้งรู้เป้าหมายอยา่งชดัเจน 2) ผูเ้รียนตอ้งมีความพร้อมทางจิตและทางการ (The learner 
must be psychologically ready) ส่ิงดงักล่าวแสดงว่าครูอาจจะคอยความพร้อมหรือยอมรับระดบั
ความพร้อมในปัจจุบนัของผูเ้รียน และพอใจกับอตัราการเรียนรู้ของผูท่ี้เรียน  เด็กจะตอ้งไม่ถูก
บงัคบัให้อ่านเลขคณิตเกินระดบัของตนเอง หรือกิจกรรมทางสังคม การเรียนรู้จะแข็งแกร่งข้ึนเม่ือ
ผลลัพธ์ออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ แต่จะอ่อนลงถ้าน าไปสู่ความไม่พอใจ ดังนั้ นครูจึงควรให้
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีท าใหผู้เ้รียนถูกใจและพอใจเพื่อวา่เขาจะไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 3) ผูเ้รียน
ตอ้งถูกจูงใจให้เรียนรู้ (The learner must be motivated to learn) หลกัการในการจูงใจผูเ้รียนซ่ึงมี
ความส าคญัส าหรับครู มีดังน้ี  การจูงใจภายในมีค่ากว่าการจูงใจภายนอก  การตั้งเป้าหมายเป็น
ลักษณะการจูงใจในการเรียนรู้ท่ีส าคัญ  ประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จเป็นตัวจูงใจท่ีมี
ความส าคญั  ผลสะทอ้นกลบัเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของนกัเรียนเป็นการจูงใจท่ีมีประสิทธิผล  การ
พิจารณาความสนใจของผูเ้รียนมีความส าคญัในการเรียนรู้ในชั้นเรียน  การให้รางวลัเป็นการจูงใจท่ี
ดีกวา่การลงโทษส าหรับการเรียนรู้  อุปกรณ์ท่ีมีความหมายและกิจกรรมการเรียนสามารถให้เป็นตวั
จูงใจท่ีดี โดยทัว่ไป ความส าเร็จจะเพิ่มระดบัของความพอใจและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน และความ
คาดหวงัของครูต่อผลการเรียนของนักเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 4)  ผูเ้รียนตอ้ง
กระฉบักระเฉงไม่ใช่เฉ่ือยชาส าหรับการเรียนรู้สูงสุด (The learner must be active not positive for 
maximum learning) การเรียนรู้พร้อมท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือครูท าหน้าท่ีเป็นกระบวนการอ านวยความ
สะดวกท่ีช่วยผู ้เ รียนให้ส ารวจและค้นพบโลกรอบๆ ตัวเขา การเรียนรู้โดยการกระท าจึงมี
ความส าคญั และ5) ผูเ้รียนตอ้งฝึกฝนในส่ิงท่ีเขาไดเ้รียนรู้ซ ้ าๆ เพื่อจะไดจ้  า (The learner must repeat 
of practice what he has learned in order to remember) แบบฝึกหดั การทบทวน และการสอบคือ
ตวัอยา่งของหลกัการน้ีอยา่งไรก็ตาม การท าซ ้ าอยา่งเดียวก็ไม่ใช่การเรียนรู้ทั้งหมด ผูเ้รียนตอ้งเขา้ใน
บทกวี รู้เหตุผลของสูตรในวิชาพีชคณิต หรือเคมี ก่อนท่ีเขาจะจ ามนั ความถ่ีของการท าซ ้ ายงัคงมี
ความส าคญัในการใหไ้ดม้าซ่ึงทกัษะและการประกนัถึงความจ า 

ทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร (2555, น. 1)  กล่าววา่การพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศเป็นตน้ทุนท่ีมีพลงัท่ีสุด เพราะคนคือทรัพยสิ์นท่ีจะแปรเปล่ียนเป็นทุนในหลายรูปแบบ  ท่ี
ศกัยภาพของเขาจะสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ข้ึนมาได้ และมีความสามารถท่ีจะอยู่ท่ีใดก็ได้ในโลก ท่ี
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง ความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนตลอดไม่ว่าในอาเซียนหรือในโลก รัฐบาลจึง
ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสร้างพลเมืองไทย เพื่อเป็นพลเมืองอาเซียน ให้มีความสามารถ
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ทดัเทียมต่างประเทศ ตอ้งส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกให้มีความสามารถคิดวิเคราะห์มีความรู้
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมยอมรับความแตกต่างหลากหลายทั้งภาษา วฒันธรรม เพราะ
หลายชาติหลายภาษาตอ้งท างานดว้ยกนั และมีทกัษะความสามารถท่ีจะส่ือสาร เจรจากบัคนต่างชาติ
ต่างภาษาได ้ซ่ึงทุกวนัน้ีหลายฝ่ายต่างวิตกในความสามารถและศกัยภาพของคนไทยท่ียงัไม่เขา้ใจ
และใจยงัไม่พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงน้ีโดยเฉพาะในภาคการศึกษาท่ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจของ
ความเป็นมาและพฒันาการของอาเซียน ท าไมประเทศไทยจึงอยู่ในประชาคมอาเซียน มีความ
จ าเป็นอย่างไร ประเทศไทยและคนไทยจะได้เสีย อะไร อะไรคือจุดเด่น จุดดอ้ยของคนไทย เพื่อ
ปรับความด้อย เสริมความเด่น ให้เป็นความสามารถเพื่อสร้างและเสริมโอกาสในอาเซียน และ
ประเทศสมาชิกต่างๆ มีความแตกต่างทางศกัยภาพอยา่งไร ไม่ใช่มุ่งแต่จดัศูนยอ์าเซียน นิทรรศการ
อาเซียน ใหรู้้ชุดประจ าชาติและภาษาของแต่ละประเทศ อยา่งท่ีโหมโรงกนัอยูข่ณะน้ี 

ดงันั้น ผูเ้รียนจึงหมายถึง นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีความสามารถคิดวิเคราะห์ 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ มีทักษะความสามารถด้านการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี มี
สมรรถภาพสูงในการด ารงชีวติท่ีมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งภาษา วฒันธรรม อยา่งเป็นคนดี คน
เก่ง และมีความสุข ในฐานะพลเมืองอาเซียน 

กล่าวโดยสรุปการจดัการศึกษา ซ่ึงมีองค์ประกอบการจดัการศึกษา 9 ประการ จึง
ครอบคลุมขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
การใหก้ารศึกษาอบรม การประเมิน และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อเน่ือง  โดยท่ีเป้าหมายของ
การจดัการศึกษา จึงมิไดจ้  ากดัวงแคบเฉพาะในสถานท่ีสถานศึกษา  แต่มุ่งท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญัเพื่อให้
นกัเรียนเป็นพลเมืองอาเซียน รองรับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาอาเซียน 
 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 

ความหมายของรูปแบบ 
รูปแบบ ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Model ค าน้ีน ามาใชแ้ปลความหมายในวงวิชาการหลาย

ค า เช่น ตวัแบบ แบบจ าลอง เป็นตน้ 
อุทยั บุญประเสริฐ (2547, น. 1) ไดใ้ห้ความหมายรูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงให้เห็น

ถึงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีส าคญัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 
Kaplan (1964, p.264) กล่าวไวว้่า รูปแบบอาจเป็นแบบแนวความคิดหรือแบบ

คณิตศาสตร์ บางคร้ังรูปแบบมีความหมายเช่นเดียวกบัทฤษฎี โดยเฉพาะถา้เป็นแบบขอ้เสนอ ทั้ง
รูปแบบและทฤษฎีต่างก็เป็นการเลียนแบบหรือการย่อจากความเป็นจริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจดั
ระเบียบความคิดเก่ียวกบัความเป็นจริงเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงสาระส าคญัของความเป็นจริงท่ีง่ายข้ึน 

DPU



 

 

35 

Corsini and Auerbach (1996, pp.573-574)  กล่าวถึงรูปแบบว่า หมายถึง  
ชุดความสัมพนัธ์ท่ีสร้างข้ึน ระหว่างปรากฏการณ์ในโลกความจริง และโครงสร้างของส่ิงท่ีก าลงั
ศึกษา ซ่ึงเป็นตวัแทนของปรากฏการณ์ในโลกความเป็นจริง 

Steiner (1988, p. 31) ไดจ้  าแนกความหมายโดยเฉพาะของรูปแบบเป็น 2 ประเภท 
กล่าวคือ 

1.  รูปแบบเชิงกายภาพ ซ่ึงแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ รูปแบบของส่ิงใดส่ิงหน่ึง มีลกัษณะ
เป็นรูปแบบจ าลองส่ิงของจากของจริง  และรูปแบบเพื่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นการออกแบบหรือสร้าง
รูปจ าลองเพื่อเป็นตน้แบบในการผลิตหรือใหเ้ป็นไปตามนั้น เช่น หุ่นตน้แบบ 

2.  รูปแบบเชิงแนวคิด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปแบบเชิงแนวคิดของส่ิงใดส่ิง
หน่ึง และรูปแบบเชิงแนวคิดเพื่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง แบบแรกนั้นเป็นแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึน โดยจ าลองมา
จากทฤษฎีท่ีมีอยูแ่ลว้ ส่วนแบบท่ีสองนั้นเป็นแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนเพื่ออธิบายทฤษฎี 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้รวบรวมความหมายของรูปแบบจากผลการศึกษาของ
นักวิชาการ เพื่อใช้เป็นกรอบสังเคราะห์ แนวคิดการจัดระเบียบ แสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของส่ิงท่ีศึกษาเพื่อให้เขา้ใจง่าย เป็นรูปธรรมและใช้เป็นแนวทางด าเนินการพฒันา
ความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่งโรงเรียนมธัยมศึกษาต่อไป 

การสร้างรูปแบบ 
Joyce and Weli (1986, pp. 359-364)  ก าหนดการสร้างรูปแบบ ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 อธิบายความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ประกอบดว้ย เป้าหมายของรูปแบบ ทฤษฎี 

และขอ้สมมุติท่ีรองรับรูปแบบ หลกัการ และมโนทศัน์ท่ีส าคญัท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบ 
ส่วนท่ี 2  ลกัษณะของรูปแบบ แบ่งเป็น  4  แนวทาง ดงัน้ี 
1.  ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ  จดัเรียงล าดบักิจกรรมเป็นขั้น ซ่ีงแต่ละรูปแบบมีจ านวน

ขั้นตอนไม่เท่ากนั 
2.  รูปแบบปฏิสัมพนัธ์ เป็นการอธิบายบทบางผูน้ า ผูเ้รียนรู้และความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั

และกนัในแต่ละรูปแบบ 
3.  หลกัการแสดงการโต้ตอบ เป็นการบอกถึงวิธีการแสดงออกของผูน้ าต่อผูเ้รียนรู้  

การตอบสนองต่อส่ิงเร้า เช่น การปรับปรุงพฤติกรรมโดยการให้รางวลั  การสร้างบรรยากาศท่ีเป็น
อิสระตามความคิดสร้างสรรค ์

4.  ส่ิงสนบัสนุน เป็นการบอกถึงเง่ือนไขหรือส่ิงจ าเป็นต่อการใชรู้ปแบบการสอนนั้นๆ 
ใหเ้กิดผล 
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ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช้ เป็นการแนะน าให้ขอ้สังเกตในการน ารูปแบบไปใช ้ 
เพื่อใหก้ารใชรู้ปแบบนั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 ผลท่ีเกิดขั้นกบัผูเ้รียนรู้ทางทางตรงและทางออ้ม 
ส่วน Keeves (1988, p. 560) ท่ีกล่าวถึงการสร้างรูปแบบไว ้4 ประการคือ  1) รูปแบบ

ควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์อยา่งมีโครงสร้างมากกวา่ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง  2) รูปแบบควร
ใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขั้นจากการใช้รูปแบบ โดยการสังเกตและหาขอ้มูล
สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้3) รูปแบบควรตอ้งระบุช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ี
จะศึกษา  4) รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ และสร้างความสัมพนัธ์ของตวั
แปรในลกัษณะใหม่ เป็นการขยายความรู้ในเร่ืองท่ีจะศึกษาดว้ย 

สรุป การสร้างรูปแบบจึงไม่มีขอ้ก าหนดมาตรฐานตายตวั โดยทัว่ไปเร่ิมจากการศึกษา  
สร้างรูปแบบให้ชัดเจน หาสมมุติฐานและหลกัการของรูปแบบท่ีตอ้งการ แลว้สร้างรูปแบบตาม
หลกัการท่ีก าหนด จากนั้นน ารูปแบบท่ีสร้างไปตรวจสอบหาคุณภาพวา่จะสามารถน าไปใช้ไดจ้ริง  
ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปวา่ การสร้างรูปแบบการพฒันาความร่วมมือ ดา้น
การ ศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ตามล าดบัขั้นตอนประกอบดว้ย การก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานจากขอ้ปัญหาหรือขอ้ก าหนด
ร่วมกนั การทดลองใช้ และการพฒันา จากนั้นน ารูปแบบท่ีสร้างไปตรวจสอบหาคุณภาพว่าจะ
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

การพฒันารูปแบบ 
การพฒันารูปแบบ นกัวชิาการไดก้  าหนดขั้นตอนของการพฒันารูปแบบไว ้ดงัน้ี 
Willer (1985, p. 83 ) กล่าววา่การพฒันาแบบจ าลองมีขั้นตอนในการด าเนินงานแตกต่าง

กันไป และอาจแบ่งเป็น 2 ตอน  คือการสร้าง (Construct) แบบจ าลองและการหาความตรง 
(Validity) ของแบบจ าลอง 

อุทยั บุญประเสริฐ (2547, น. 5) กล่าวถึงการพฒันาแบบจ าลองไวว้่ามี  2 ตอน คือ  
การสร้างแบบจ าลอง และการหาความตรงของแบบจ าลอง และขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งเป็น 5 
ขั้น ดงัน้ี 

1.  ศึกษาสภาพระบบและสภาพแวดล้อมของระบบปัจจุบนั เป็นการวิเคราะห์เพื่อท า
ความเขา้ใจระบบปัจจุบนัใหแ้น่ชดัใหช้ดัเจน 

2.  คน้หาและระบุปัญหาและความตอ้งการอนัจ าเป็น (Needs) ของระบบปัจจุบนั 8 คือ
หาวา่ควรปรับปรุง จะแกไ้ข พฒันาอะไร 
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3.  จดัสร้าง จดัท าแบบจ าลอง ออกแบบจ าลอง หรือเสนอแบบจ าลองท่ีเป็นทางเลือก 
(Alternative Model) ส าหรับการปรับปรุง แกไ้ข หรือพฒันา 

4.  ทดสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมในการปฏิบติั และการยอมรับโดยเฉพาะ
ของคณะผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

5.  รับตน้แบบเป็นแบบจ าลองฉบบัสมบูรณ์ท่ีเหมาะสมกบัการน าไปปฏิบติั 
ส่วนดิเรก วรรณเศียร (2545,น. 46) กล่าวไวว้่าการพัฒนาแบบจ าลอง (Model 

Development) หมายถึง กระบวนการในการสร้างหรือพฒันาแบบจ าลอง ซ่ึงประกอบดว้ย 
1.  การศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  การก าหนดหลกัการและองคป์ระกอบของแบบจ าลอง 
3.  การร่างแบบจ าลอง 
4.  การตรวจสอบความเหมาะสมความเป็นไปไดห้รือการทดลองใชแ้บบจ าลอง 
กล่าวโดยสรุป การพฒันารูปแบบเป็นการสร้างหรือปรับปรุงรูปแบบการด าเนินการของ

องค์การ และองค์ประกอบส าคญัในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา ท่ี แสดงถึงแนวความคิดวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และมีวิธีการท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน และมีขั้นตอนใหญ่  2 ขั้นตอน 
คือ 1) ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ ท่ีมี หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีรองรับ มีการก าหนดลกัษณะของ
รูปแบบท่ีจะสร้าง  และ 2) ขั้นตอนการหาคุณภาพของรูปแบบ โดยการทดสอบปรับปรุงรูปแบบ
ก่อนน ารูปแบบไปใชง้านจริง  และมีการประเมินผลหลงัจากน ารูปแบบไปใชง้านดว้ย 
 
2.3  แนวคิดเกีย่วกบัความร่วมมือด้านการศึกษา 

สังคมปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การเร่งพฒันาทางด้านเทคโนโลยี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นนโยบายทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การเปิดเสรีทางดา้น
การคา้ส่งผลต่อสถาบนัการศึกษาของต่างประเทศท่ีเขา้มาท ากิจการดา้นการศึกษาในระดบัต่างๆ 
ส่งผลให้สถาบันการศึกษาภายในประ เทศท่ีจะต้อง เ ร่งพัฒนาคุณภาพให้ทัด เ ทียมกับ
สถาบนัการศึกษาของประเทศต่างๆ ดงันั้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตร
ทางการศึกษาเพื่อพึงพาอาศยักนัและการพฒันาร่วมกนักนัในสังคมปัจจุบนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นกระบวนการอาศยัการมีส่วนร่วมของบุคคล กลุ่ม 
องคก์ร ในการท างานร่วมกนั เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การเร่ิมตน้ในการสร้าง
ความร่วมมือนั้นเกิดจากปัจจยัหลายประการ เช่น การเผชิญปัญหาร่วมกนั การแบ่งปันวิสัยทศัน์
ร่วมกนั การมุ่งหวงัในผลผลิตร่วมกนั เป็นตน้ ปัจจยัดงักล่าวน้ีลว้นเป็นตวัก าหนดการสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งองคก์ร 
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ความหมายของความร่วมมือ 
ความร่วมมือ (Collaboration) นั้น ความหมายจากพจนานุกรมฉบบัภาษาองักฤษให้

ความหมายวา่ “การท่ีบุคคลท างานร่วมกบับุคลอ่ืนๆ เพื่อจุดมุ่งหมายร่วมกนั (Collin Plain English 
Dictionary, 1996) และจาก International Encyclopedia of the Social Sciences (1972) พบวา่ยงัไม่มี
การนิยามความหมายของ ความร่วมมือ หรือ Collaboration มีเพียงนิยามความหมายของ 
Cooperation ซ่ึงใหค้วามหมายวา่ เป็นความร่วมมือแบบทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงกนั 
โดยมีเป้าหมายและก าหนดผลประโยชน์ร่วมกนั เน้นการแลกเปล่ียนหรือการท ากิจกรรมร่วมกนั
เพื่อวตัถุประสงคห์น่ึงๆ ซ่ึงมีหลากหลายประเภท เช่น ความร่วมมือแบบสมคัรใจ (Voluntary) ความ
ร่วมมือแบบไม่สมคัรใจ (Involuntary) ความร่วมมือแบบทางตรง (Direct) ความร่วมมือแบบ
ทางออ้ม (Indirect) ความร่วมมือแบบเป็นทางการ (Formal) ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) เป็นตน้ ซ่ึงความร่วมมือเหล่าน้ีเกิดข้ึนตั้งแต่ในระดบัเล็กๆ ตั้งแต่ 2 องคก์รข้ึนไปจนถึง
ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

นอกจากนั้นนกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายของความร่วมมือดา้นการศึกษาดงัน้ี 
วทุธิศกัด์ิ โภชนุกลู (2554, น. 1) ไดใ้หค้วามหมายของความร่วมมือไว ้ดงัน้ี 
ความร่วมมือ หมายถึง ความเตม็ใจของแต่ละคนในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ความร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีท าร่วมกนั หรือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

เพื่อไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึง 
ความร่วมมือ หมายถึง การท างานร่วมกับคนอ่ืนในทางต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม

เป้าหมายขององคก์ารหรือหน่วยงาน 
ความร่วมมือ หมายถึง บุคคลในหน่วยงานหรือองค์กร ซ่ึงท างานช่วยเหลือซ่ึงกนัดว้ย

ความเตม็ใจเพื่อบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนั 
Bardach (1998, p. 8) ไดใ้ห้ความหมายของความร่วมมือว่า หมายถึงการท ากิจกรรม

ร่วมกนัตั้งแต่สองหน่วยงานข้ึนไป มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มมูลค่า โดยการท างานร่วมกนั 
วรรณา ประยุกตว์งศแ์ละปารีณา ประยุกตว์งศ์ (2554 , น. 48) ความร่วมมือกนั จะเป็น

การบ่มเพาะเมล็ดพนัธ์ุแห่งความกรุณาในความสัมพนัธ์ท่ีท าให้ผูอ่ื้นเบิกบาน กระบวนการความ
ร่วมมือเปิดโอกาสให้สมาชิกและผูน้ าองคก์ารไดรั้บประสบการณ์ ในวงการธุรกิจไดน้ าเอาแนวคิด
ความร่วมมือเขา้มาสู่วถีิการท างาน เพื่อเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มความร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั 
ความร่วมมือไม่เป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม แต่สะทอ้นถึง
กระบวนทศัน์ของผูน้ าองคก์รท่ีตระหนกัในความจ าเป็นของการด ารงอยูด่ว้ย การร่วมมือการท างาน 
จะเป็นส่ิงก าหนดลกัษณะกระบวนการบริหาร วา่เป็นการท างานเพราะไดรั้บค าสั่ง หรือการท างาน
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จากการร่วมกนัอภิปรายกลุ่มและตดัสินใจร่วมกนั และไดมี้ขอ้คน้พบท่ีส าคญัว่า การร่วมมืออย่าง
จริงจงัจะน าไปสู่การผกูพนั เพิ่มแรงจูงใจและผลสัมฤทธ์ิท่ีไดข้ึ้น 

จากความหมายของความร่วมมือท่ีกล่าวมาในขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ความร่วมมือมี
ลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

1. ความร่วมมือเป็นลกัษณะของการปฏิบติังานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนั 
2. ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนๆ หรือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทาง

เสริมสร้าง 
3. ความร่วมมือเป็นการยอมรับการกระท าของบุคคลอ่ืนและของตนเอง 
4. ความร่วมมือเป็นการกระท าท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัและเพิ่มก าลงัในทางปฏิบติั 
การพฒันาความร่วมมือระหวา่งองคก์รนั้น มีแนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัในการ

ด าเนินงานและการบริหารจดัการดงัน้ี 
ประเภทของความร่วมมือ 
นกัวชิาการท่ีศึกษาทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร (Interorganisation Relationships 

: IORs) กล่าวถึงประเภทของความร่วมมือดงัน้ี 
Hodge and Anthony (1991, p. 29 ) กล่าวถึงทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร เป็น

ทฤษฎีท่ีเนน้การจดัส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัส าคญั โดยสามารถแบ่งประเภทของความร่วมมือไดเ้ป็น 6 
ประเภทดงัน้ี 

1.  ความร่วมมือในแนวด่ิง (Vertical Integration) เป็นความร่วมมือท่ีเกิดจากการควบ
รวมกิจการของบริษัท องค์กรแล้วค่อยๆ ซึมซับระบบทีละน้อย ซ่ึงรวมในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิต เพื่อเป้าหมายคือ ตอ้งการควบคุมปัจจยัการผลิต โดยอาจใชว้ิธีการควบรวมบริษทั 
2 บริษทัข้ึนไปเขา้เป็นองคก์รเดียวกนั เพื่อตอ้งการควบคุมการท างานเองทั้งหมด 

2.  การร่วมมือในแนวราบ (Horizontal Integration) ไดแ้ก่ การรวมบริษทั องค์กรกบั
บริษทัหรือองคก์รอ่ืนท่ีมีธุรกิจประเภทเดียวกนั เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 

3.  การร่วมมือแบบผนึกก าลงั (Coalitions) ไดแ้ก่ การร่วมมือจดัตั้งโครงการหรือบริษทั 
องคก์รร่วมกนั โดยมีการร่วมลงทุนทรัพยากรร่วมกนั (Joint Venture) 

4.  การร่วมมือแบบรวมอ านาจบริหารจดัการ (Interlocking Directorates) เป็นการ
ร่วมมือกบับริษทั องค์กรท่ีเป็นคู่แข่งขนั เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร โดยมีคณะกรรมการทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรืออาจจะมีผูบ้ริหารท่ีมาจากองคก์รอ่ืนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 

5.  การร่วมมือเพื่อการแลกเปล่ียน (Reciprocity) ไดแ้ก่ การร่วมมือเพื่อการแลกเปล่ียน
ทรัพยากร โดยการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ตอบแทนระหวา่งหน่วยงานหรือองคก์รท่ีร่วมมือกนั 
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6.  การร่วมมือกนัแบบสังคมประสาน (Social Interlocking) ไดแ้ก่การร่วมมือกนัใน
บริษทั องคก์รท่ีมีลกัษณะของประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัโดยมีการท าสัญญาร่วมกนั 

Sounder (1993, p. 19) ไดศึ้กษาประเภทของความร่วมมือ (Types of Collaborations) 
สามารถจ าแนกได ้3 ประเภทคือ 

1.  ประเภทความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ (Informal Type) เป็นความร่วมมือท่ี
เกิดข้ึนภายในกลุ่มเล็กไม่ตอ้งมีพนัธะสัญญา เป็นการรวมตวักนัเพื่อประชุมสัมมนา เพื่อให้ความ
ร่วมมือในการให้ค  าปรึกษาระหวา่งกลุ่มหรือการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารในเครือข่ายท่ีมีความสนใจ
ร่วมกนั 

2.  ประเภทความร่วมมือแบบก่ึงทางการ (Semi Formal Type) เป็นความร่วมมือท่ีมีการ
แบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ระหวา่งกลุ่ม ค่อนขา้งมีแบบแผน เช่น การขอความร่วมมือหรือขอขอ้มูลใน
บางเร่ือง 

3.  ประเภทความร่วมมือแบบเป็นทางการ (Formal Type) เป็นความร่วมมือท่ีเกิดข้ึน
เฉพาะกลุ่มบุคคล องคก์รหน่ึงๆ ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานอยา่งมีแบบแผน โดยผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะทาง มีการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษา มีการจดัตั้งองค์กร หน่วยงานเพื่อดูแล
ดา้นการด าเนินงาน เช่น การท าสัญญาขอ้ตกลงเพื่อความเขา้ใจอนัดีระหวา่งองคก์ร (MOU) 

National Network for Collaboration : NNCO (2005, p. 21) ไดก้ าหนดขอบเขตของ
รูปแบบความร่วมมือระดบัองคก์ร จ าแนกตามโครงสร้างพื้นฐานได ้5 ประเภทดงัน้ี 

1.  เครือข่าย (Networking) เป็นการเปิดโอกาสในการพบปะสนทนาระหว่างองค์กร 
การสร้างความเขา้ใจร่วมกนัและให้การสนบัสนุนขั้นพื้นฐานระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม โดยไม่มี
ระดบัชั้นในการบริหาร ลกัษณะการเช่ือมโยงองค์กรเป็นแบบยืดหยุน่ ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบแบบหลวมๆ การเช่ือมโยงกนัในกลุ่มสมาชิกเป็นแบบชั้นตน้ ระดบัการตดัสินใจเกิดข้ึน
นอ้ย มีลกัษณะการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ 

2. พนัธมิตร (Cooperation or Alliance) มีวตัถุเฉพาะในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความ
ร่วมมือท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น มุ่งเน้นความส าเร็จของงาน ลดความซ ้ าซ้อนในงานหรือการ
บริการของสมาชิกกลุ่ม เนน้การเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสาร ลกัษณะการเช่ือมโยงองคก์รเป็น
แบบก่ึงทางการ มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีชดัเจน ภาวะผูน้ าของความสัมพนัธ์แบบน้ีมีสูง มีหนา้ท่ี
ใหค้วามช่วยเหลือ ลกัษณะการส่ือสารแบบทางการท าใหก้ารตดัสินใจค่อนขา้งซบัซอ้น 

3.  หุน้ส่วน (Coordination or Partnership) มีวตัถุประสงคเ์พื่อแบ่งปันทรัพยากรในกลุ่ม
สมาชิกท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั เน้นการรวมทรัพยากรเพื่อสร้างผลผลิตใหม่ (Productivity) เป็น
ศูนยก์ลางการติดต่อส่ือสารของกลุ่มผูบ้ริหาร ลกัษณะการเช่ือมโยงองค์กรเป็นแบบทางการ มีการ
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ก าหนดบทบาทชัดเจน และมีการร่วมพฒันาทรัพยากรและร่วมลงทุนด้านการเงิน ภาวะผูน้ าถูก
จ ากดัตามขอบเขตความร่วมมือท่ีก าหนดไว ้

4. กลุ่มผนึกก าลงั (Coalition) มีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันความคิดและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนั เพื่อสร้างพนัธะสัญญาในการพฒันาร่วมกนั โดยก าหนดระยะเวลาอยา่งชดัเจน มีระยะเวลา
อยา่งนอ้ย 3 ปี สมาชิกทั้งร่วมกนัตดัสินใจ ก าหนดบทบาทท่ีชดัเจน ลกัษณะการเช่ือมโยงแบบเป็น
ทางการภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนัและการส่ือสารเป็นไปตามล าดบัขั้น 

5.  การรวมพลงั (Collaboration) มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นความส าเร็จจากการก าหนด
วิสัยทศัน์ร่วม มีการเทียบเคียงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน มีการสร้างระบบท่ีตอ้งพึ่งพากนัระหวา่งสมาชิก
ในกลุ่มเพื่อก าหนดประเด็นและโอกาสร่วมกนั สมาชิกมีการตดัสินใจร่วมกนัอย่างเป็นเอกฉันท ์
(Consensus) มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม ลกัษณะการเช่ือมโยง
องค์กรแบบทางการ ใช้ภาวะผูน้ าสูง แต่มีการแบ่งปันความคิดและการตดัสินใจเพื่อเน้นการสร้าง
ผลิตภาพ (Productivity) 

รูปแบบของความร่วมมือดา้นการศึกษา 
พรชุลี อาชวอ ารุง (2543, น.73-95) ได้ศึกษาความร่วมมือของสถานศึกษาพบว่ามี

รูปแบบของความร่วมมือ 10 รูปแบบ ดงัน้ี 
1.  รูปแบบการจดักลุ่มห้องสมุดร่วมกนั (SCOH : Southwestern Ohio Council for 

Higher Education) 
2.  รูปแบบการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนและการลงทะเบียนร่วมกัน (Cross 

Registration and joint Programs) 
3.  รูปแบบการแสวงหาและรับนักศึกษาร่วมกัน (Collaborative Admission and 

Recruitment Practices) 
4.  รูปแบบการพฒันาครูอาจารยร่์วมกนั (Faculty Development : Working Together to 

Improve Teaching and Learning) 
5.  รูปแบบการระดมทุนร่วมกนั (Consortia Fundraising) 
6.  รูปแบบการจดัซ้ือจดัจา้งร่วมกนัเพื่อลดค่าใชจ่้าย (Cooperation of Cost-effectiveness 

in purchasing) 
7.  รูปแบบการใช้เทคโนโลยีร่วมกนั (Technology, consortia, and the relationship 

revolution) 
8.  รูปแบบความร่วมมือระดบันานาชาติ (Cooperating Internationally) 
9.  รูปแบบความร่วมมือเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ (Economic Development and Consortia) 
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10.  รูปแบบความร่วมมือกนัของสถาบนัขนาดเล็ก (What small college can do 
together) 

จากรูปแบบความร่วมมือทั้ง 10 รูปแบบพบวา่ รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมในการพฒันา
การศึกษานั้นมีหลายรูปแบบทั้ง การจดักลุ่มห้องสมุดร่วมกนั การจดัโปรแกรมการเรียนการสอน
ร่วมกนั การพฒันาครู บุคลากรและการใช้เทคโนโลยีร่วมกนั ทั้งน้ีการเลือกใช้รูปแบบข้ึนอยู่กบั
ความพร้อมและปัจจยัต่างๆ ของสถาบนั 

อย่างไรก็ตามการสร้างความร่วมมือขององค์กรนั้ นมีทั้ งข้อดีและข้อเสีย การรับ
ผลประโยชน์จากการเขา้ไปสร้างความร่วมมือกนันั้น อาจไดรั้บผลในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได ้
อาจจะเป็นผลประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางออ้ม อาจจะไดรั้บผลประโยชน์ท่ีไม่เท่ากนั ดงันั้น
การสร้างความร่วมมือนั้นจึงตอ้งตระหนกัในผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ และน ้ าหนกัของการมีส่วน
ร่วมในความร่วมมือนั้นๆ 

Rossi (1982, p.10) เห็นว่าขอ้ดีของการสร้างความร่วมมือไดแ้ก่ การใช้ทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความกา้วหน้าทางดา้นนวตักรรมดา้นการพฒันาทกัษะบุคคล การพฒันา
องคค์วามรู้ โดยการเช่ือมโยงทรัพยากรระหว่างองค์กรต่างๆ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน นอกจากนั้นยงัท าให้เกิดความต่ืนตวัและผลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงวิธีการท างานให้มีคุณภาพ
มากยิง่ข้ึน การปรับปรุงคุณภาพการส่ือสารกนัระหวา่งองคก์รจะช่วยใหหุ้น้ส่วนขององคก์รสามารถ
แบ่งปันขอ้มูลระหว่างกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนและก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
องคก์ร 

อย่างไรก็ตามการสร้างความร่วมมือมกัประสบกบัปัญหาหลกัๆ ได้แก่ การขาดความ
ไวว้างใจกนั การตดัสินใจท่ีล่าช้า ขอ้จ ากดัในเร่ืองทรัพยากร เม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนความร่วมมือ
ระหวา่งองคก์รก็จะลดนอ้ยลง และการเป็นหุ้นส่วนกนัหากความไวว้างใจกนัลดลงก็จะไม่สามารถ
สร้างสรรคแ์นวความคิดใหม่ๆ ได ้(ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, 2550, น. 40-41) ดงันั้นเม่ือเกิดปัญหา
หรือความขดัแยง้ข้ึนภายในกลุ่ม ระดบัความร่วมมือระหวา่งสมาชิกและองคก์รจะลดลงได ้อาจจะ
ก่อให้เกิด การลดงบประมาณ การเปล่ียนแปลงกลุ่มผูบ้ริหารหรือการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการ 
เป็นตน้ (Jackson and Maddy, 2005, pp. 1-2) ดงันั้นกล่าวโดยสรุปถึงปัญหาเก่ียวกบัความร่วมมือ 
มกัเกิดจากประเด็นส าคญัเหล่าน้ีคือ 

1. ความไม่เตม็ใจในการใหค้วามช่วยเหลือ 
2. การขาดแรงจูงใจในการใหค้วามร่วมมือ 
3. ความไม่เขา้ใจในวตัถุประสงค ์
4. การไม่ใหค้วามร่วมมือ 
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5. ไม่สามารถด าเนินการตามจงัหวะเวลา 
6. ผูเ้ก่ียวขอ้งไม่รู้ในสาระส าคญัของงานบางลกัษณะ 
7. มีความเขา้ใจในเน้ือหาของงานไม่ตรงกนั 
ดงันั้นเพื่อให้การสร้างความร่วมมือเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นกัวิชาการไดเ้สนอ

ยทุธศาสตร์ความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือดงัน้ี 
Adair (1983, p. 2) ไดเ้สนอยุทธศาสตร์การท างานร่วมกนัให้สัมฤทธ์ิผลไว ้3 ประการ 

ดงัน้ี1) การก าหนดลกัษณะการท างาน 2) สร้างและรักษาทีมงาน และ 3) พฒันาเอกตัตบุคคล 
Dubrin (1990, p. 10) ไดก้ล่าวถึงการร่วมมือร่วมใจกนัท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมี

ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั ในการด าเนินการ คือ ภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร การพฒันาตนเอง การเสริมแรงซ่ึงกนั
และกนั การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การประสานงานท่ีดี และการร่วมกนัหาวิธีการท่ี
เหมาะสมในการจดัการ 

London (1995, p. 9) ไดก้ล่าวถึงผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ ของการท างานร่วมกนั จะตอ้ง
เร่ิมจากการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั การมีภารกิจเป้าหมายท่ีชดัเจน ร่วมกนัรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การท างานร่วมกนั มีวฒันธรรมแห่งมิตรภาพในการท างานร่วมกนัและมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
ท างานร่วมกนั 

Welth and Tulbert (2000, pp. 357-378) ไดท้  าการวจิยัไดข้อ้สรุปองคป์ระกอบของความ
ร่วมมือมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การประนีประนอมเพื่อให้เกิดความเคารพใหม่และการ
เปล่ียนแปลง 2) การส่ือสารท่ีประกอบด้วยการฟังและการเสนอความคิด ความรู้สึก 3) การ
แก้ปัญหาท่ีมีการระบุความตอ้งการ ความจ าเป็น การระดมสมอง การปรับส่ิงท่ีได้เพื่อใช้ในการ
สร้างแผนปฏิบติัการ และการประเมิน 4) การพฒันาแผนปฏิบติัการและการประเมินการปฏิบติัการ 

Baum (1993, p. 8) ไดเ้สนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของโครงการ โดยเก่ียวขอ้ง
กบัความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน ประกอบดว้ย มีการตดัสินใจร่วมกนัของกลุ่มต่างๆ การ
สร้างกลไกประสานการท างานร่วมกนั เพื่อระดมความคิดเห็นประสบการณ์และทรัพยากร อีกทั้ง
การประสานการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการ
ตดัสินใจ ซ่ึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ การส่งเสริมนวตักรรมใหม่ๆ และทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
มีนโยบายท่ีสอดคล้องกนัและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั สอดคล้องกับอมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ ์
(2546, น. 39) ไดก้ล่าวไวว้า่ ปัจจยัท่ีท าใหโ้ครงการความร่วมมือประสบความส าเร็จ คือ การร่วมมือ
จะตอ้งมีการวางแผนระยะยาว มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนทั้งสองฝ่าย ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร
ทั้งสองฝ่าย มีแหล่งเงินทุนสนบัสนุน มีผูป้ระสานงานท่ีมีความรู้ ความสามารถเป็นท่ียอมรับและมี
ความรับผิดชอบ องคก์รท่ีจะร่วมมือจะตอ้งมีการจดัเตรียมความพร้อม ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
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อาคารสถานท่ี มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี การติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว มีความต่อเน่ือง
ของโครงการ มีระบบการติดตามประเมินผล มีการรายงานผลงานเป็นระยะ และมีก าหนดระยะเวลา
ส้ินสุดโครงการ 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า การสร้างความร่วมมือ มีล าดบัขั้นตอนท่ีจะตอ้งเร่ิมจากการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน การตระหนักในปัญหาและโอกาสจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
การวางแผน การปฏิบติัและการประเมินผล ซ่ึงผูว้จิยัไดร้วบรวมองคป์ระกอบส าคญัทางการศึกษาท่ี
เก่ียวข้องกับความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาได้แก่   1) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  
2) กระบวนทศัน์ของผูน้ าท่ีตระหนกัเห็นความจ าเป็นของการด ารงอยูด่ว้ยกนั 3) เจตคติของบุคลากร
ในองค์การท่ีมีต่อความร่วมมือในการท างาน 4) ผลสัมฤทธ์ิหรือประสิทธิผลขององค์กร  
5) งบประมาณทรัพยากรและผลประโยชน์ตอบแทน 6) วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการ
ด าเนินการ 7) การพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 8) การพฒันาครูและบุคลากร   
9) เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและความก้าวหน้าด้านนวตักรรม อย่างไรก็ตามความร่วมมือด้าน
การศึกษามกัจะปรากฏผลของความร่วมมือค่อนขา้งช้าหรือบางทีผลของความร่วมมือนั้นมกัไม่
สามารถประเมินค่าได ้ดงันั้นความร่วมมือดา้นการศึกษาจะมกัด าเนินการในระยะยาวและเป็นไปใน
เฉพาะเร่ืองเท่านั้น ดงันั้นการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประเทศประชาคมอาเซียนจึงต้องเร่ิมจากการเข้าใจอันดีในบริบทสังคม วฒันธรรมเพื่อสร้าง
วสิัยทศัน์ร่วมและน าไปสู่การพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษาท่ีดีในอนาคต 
 
2.4  ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย 

2.4.1  ระบบการศึกษา 
การศึกษาไทยปัจจุบนัตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 2545 มีการจดัระบบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 6 ปี ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 3 ปี  และการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี หรือระบบ 6-3-3  เรียกวา่ “การศึกษาขั้น
พื้นฐาน” นอกจากนั้นระบบการศึกษาไทยยงัจดัเป็นระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน  การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน  และการศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาในระบบมีสองระดบัคือ การศึกษาขั้น
พื้นฐานและการศึกษาระดบัอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย การศึกษาซ่ึงจดัไม่นอ้ย
กว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระบบท่ีเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นสาม
ระดบั การศึกษาก่อนระดบัประถมศึกษา เป็นการจดัการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอายุ 3 – 6 ปี การศึกษา
ระดบัประถมศึกษา โดยปกติใชเ้วลาเรียน 6 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา แบ่งเป็นสองระดบั คือ 
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
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ปลาย แบ่งเป็นสองประเภท 1) ประเภทสามญัศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 2) ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ หรือ ศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้ นสูงต่อไป  ส่วนการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดบั คือ ระดบัต ่ากวา่ปริญญาและระดบัปริญญา  

การจดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา เป็นระดบัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพให้กบัประเทศ มี
ผูใ้หค้วามหมายของการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาไว ้ดงัน้ี 

2.4.2  การจดัการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทย 
Carter V. Good.(1959, น. 491) กล่าวไวใ้นพจนานุกรมการศึกษา ให้ความหมายของ

การมธัยมศึกษาไวว้่า “การมธัยมศึกษา คือการศึกษาท่ีวางแผนไวส้ าหรับเยาวชนในวยั 12 -17 ปี 
เนน้หนกัเพื่อให้เป็นเคร่ืองมือให้กบัการเรียนรู้แสดงออกและท าความเขา้ใจกบัสภาพความเป็นไป
ของชีวิตท่ีแท้จริง และเป็นการพฒันาทศันคติในการคิดค้น นิสัย และสาระอันเก่ียวกับสังคม 
ร่างกายและสติปัญญา”  

แผนการศึกษาแห่งชาติ ไดใ้หค้วามหมายของการมธัยมศึกษาไว ้ ดงัน้ี 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 ขอ้ 8 และขอ้ 12 ไดก้ล่าวถึงมธัยมศึกษาไวต้ามล าดบั 

ดงัน้ี คือ 
มธัยมศึกษา ได้แก่ การศึกษาท่ีอาศยัประถมศึกษาเป็นพื้นฐานมุ่งหมายจะส ารวจและ

ส่งเสริมความสนใจและความถนดัตามธรรมชาติของเด็กเพื่อให้ไดมี้ความรู้และทกัษะอนัเพียงพอ
แก่การประกอบอาชีพ หรือให้มีพื้นฐานความรู้อนัจ าเป็นแก่การด ารงชีวิต หรือเพื่อการศึกษาท่ี
สูงข้ึน 

มธัยมศึกษาเป็นการศึกษาระดบัท่ีพึงค านึงถึงเอกตัภาพ จึงจดัเป็นสายสามญั เพื่อให้มี
พื้นความรู้ทัว่ไปบา้ง และสายอาชีพ เพื่อใหค้วามรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพบา้ง อาจจดัสอน
ประโยคมธัยมศึกษาตอนต้น และประโยคมธัยมศึกษาตอนปลายรวมในโรงเรียนเดียวกันหรือ
แยกกนัก็ได ้

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520  ขอ้ 32 กล่าวว่า การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาเป็น
การศึกษาหลงัระดบัประถมศึกษามุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพท่ีเหมาะสมกบัวยั
ความต้องการ ความสนใจ และความถนัด เพื่อให้แต่ละบุคคลเข้าใจและรู้จกัเลือกอาชีพท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม การศึกษาระดบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ มธัยมศึกษาตอนตน้และ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ใชเ้วลาเรียนประมาณตอนละ 3 ปี  ในตอนตน้พึงให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนกลุ่ม
วชิาการและวชิาชีพตามความถนดัและความสนใจอยา่งกวา้งขวาง  ในมธัยมศึกษาตอนปลายพึงให้
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ผูเ้รียนไดเ้นน้การเรียนกลุ่มวชิาท่ีผูเ้รียนจะยดึเป็นอาชีพต่อไปนกัเรียนท่ีเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
มีอายโุดยประมาณ 12-14 ปี และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีอายโุดยประมาณตั้งแต่ 15-17 ปี ซ่ึงเป็น
เด็กระดบัวยัรุ่นทั้ง 2 ตอน 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 ไดก้ล่าวถึงการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสรุปไดว้่า 
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

1.  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
คุณธรรม ความรู้ความสามารถและทกัษะต่อจากระดับประถมศึกษา ให้ผูเ้รียนได้ค้นพบความ
ต้องการ ความสนใจ และความถนัดของตนเองทั้ งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประกอบการงาน และอาชีพตามควรแก่วยั 

2.  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา
ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาหรือให้
เพียงพอแก่การประกอบการงานและอาชีพท่ีตนถนดัทั้งอาชีพอิสระและรับจา้ง รวมทั้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาคุณธรรม จริยธรรม และทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบการงานและ
อาชีพ และการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีสันติสุข 

2.4.3  หลกัการและจุดหมายของการมธัยมศึกษา ในหลกัสูตร 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดวิสัยทศัน์ มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึง

เป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  
การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  โดยมีจุดหมาย มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็น
คนดี มีปัญญา  มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย 
เพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การ
ใชเ้ทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวติ 

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
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4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถีิชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
สมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคมรวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
หลกัเหตุผล และความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
องคก์รความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคท่ี
เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มา
ใช้ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ 
ไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการ
อยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่างๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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นอกจากนั้นยงัไดก้ าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์2) ซ่ือสัตย์
สุจริต 3) มีวินยั 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ยา่งพอเพียง 6) มุ่งมัน่ในการท างาน 7) รักความเป็นไทย และ 
8) มีจิตสาธารณะ 

การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมอง และพหุ
ปัญญา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ก าหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ดงัน้ี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมสุขศึกษา และ
พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ 
ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัได ้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ท่ีตอ้งการให้เกิด
แก่ผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น มาตรฐานการเรียนรู้ ยงัเป็นกลไกส าคญั ในการ
ขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบวา่ตอ้งการอะไร 
ตอ้งสอนอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบ เพื่อประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

2.4.4  หนา้ท่ีของโรงเรียนมธัยมศึกษา  
โรงเรียนมธัยมศึกษามีหนา้ท่ีใหก้ารศึกษาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1.  หนา้ท่ีในการให้การศึกษาทัว่ไป เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้เพียงพอแก่การท่ีจะเป็น

พลเมืองดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
2.  หน้าท่ีในการให้ความรู้ทางด้านอาชีพ เพราะคนเราจะออกไปด ารงชีพอยู่อย่างมี

ความสุขในสังคม จ าเป็นตอ้งมีงานอาชีพเป็นหลกั ซ่ึงแมว้า่จะไม่ลึกซ้ึงก็ขอให้เป็นพื้นฐานในดา้น
การประกอบอาชีพ และในดา้นช่วยแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัได ้

3. หน้าท่ีในดา้นการแนะแนว ช่วยให้นกัเรียนสามารถตดัสินใจเลือกอย่างฉลาด และ
ถูกตอ้ง เหมาะสมในดา้นการเรียน และในดา้นการวางแนวชีวิตในอนาคตของเขา ทั้งในดา้นการ
เรียนต่อและการประกอบอาชีพ รวมทั้งช่วยแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง ตลอดจนสามารถน าตนเองได้
อยา่งฉลาดอีกดว้ย 

4.  หน้าท่ีในการให้เด็กไดส้ ารวจตนเอง ในดา้นความสามารถ ความถนดั ความสนใจ 
และความตอ้งการของตนเอง 
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กล่าวโดยสรุปว่าการมัธยมศึกษามีหน้า ท่ีในการให้การศึกษาเพื่อช่วยส่งเสริม
ประสบการณ์พฒันาทุกดา้น ฉะนั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของโรงเรียนท่ีจะจดัโปรแกรมให้กวา้งขวางทั้งใน
หลกัสูตรและนอกหลกัสูตร 
 
2.5  กลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN) และกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)  

2.5.1  จุดก าเนิดอาเซียน 
ดร.ถนัด คอมนัตร์ รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในขณะนั้น ได้ชกัชวนมิตรประเทศ 

ประกอบดว้ย นายอาดมั มาลิค รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย นายตุน อบัดุล ราชคั บินฮุสเซน 
รองนายกรัฐมนตรีกลาโหม และรัฐมนตรีกระทรวงพฒันาการแห่งชาติมาเลเซีย นายนาร์ชิโร รา
มอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ และนายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์ 
มาร่วมหารือเก่ียวกบัสถานการณ์ในภูมิภาคและการเปล่ียนแปลงของโลก ณ  บา้นพกัรับรองบน
ชายหาดบางแสนของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์อดีตนายกรัฐมนตรี ผูน้  าทั้ง 5 ประเทศไดเ้ห็นพอ้งท่ี
จะร่วมมือในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัในภูมิภาค ส่งเสริมความกินดีอยู่ดี ความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจ และความใกลชิ้ด ทางสังคมและวฒันธรรม 

2.5.2  การลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ 
การหารือท่ีแหลมแท่นน าไปสู่การลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok 

Declaration) หรือ “ปฏิญญาอาเซียน” (ASEAN Declaration) ท่ีวงัสราญรมย ์ ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 
2510 ซ่ึงถือว่าเป็นการจดัตั้งอาเซียน (ASEAN) หรือ “สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวนัออก
เฉียงใต”้ (Association of South East Asian Nations) อยา่งเป็นทางการโดยผูแ้ทนจากทั้ง 5 ประเทศ 
ดงักล่าว  โดยสาระส าคญักล่าวถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนในดา้น
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม รวมทั้ งการ
ยกระดบัรายได ้ความเป็นอยูข่องประชาชนเพื่อวางรากฐานความรุ่งเรืองใหก้บัอาเซียน 

สาระส าคญัโดยสรุปในปฏิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตคื้อ 
ประการท่ีหน่ึง ให้ก่อตั้งสมาคมส าหรับความร่วมมือระดบัภูมิภาคระหวา่งประเทศใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เรียกวา่ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ อาเซียน” 
ประการท่ีสอง จุดหมายและความมุ่งประสงคข์องสมาคม คือ 
1. เพื่อเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และการพฒันาทาง

วฒันธรรมในภูมิภาค 
2. ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค 

DPU



 

 

50 

3.  ส่งเสริมให้มีความร่วมมืออยา่งจริงจงั และความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม วชิาการ วทิยาศาสตร์ และการบริหาร 

4.  จดัให้มีความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปของการอ านวยความสะดวก การฝึกอบรม 
และวจิยัทางดา้นการศึกษา วชิาชีพ วชิาการและการบริหาร 

5.  ร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน เพื่อการใช้ประโยชน์มากข้ึนในการเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม การขยายการคา้ 

6.  ส่งเสริมการศึกษาเก่ียวกบักบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
7.  ธ ารงความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ และระดบัภูมิภาค 
ประการท่ีสาม เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามจุดหมายและความมุ่งประสงคด์งักล่าว จึง

ไดจ้ดัตั้งกลไกต่อไปน้ี 
1.  การประชุมประจ า ปีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เรียกว่า  

การประชุมรัฐมนตรีสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
2.  คณะกรรมการประจ า โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศ

เจา้ภาพ หรือผูแ้ทนเป็นประธาน และมีสมาชิกประกอบดว้ยเอกอคัรราชทูตของประเทศสมาชิกอ่ืน
ท่ีประจ าอยูใ่นประเทศนั้น 

3.  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และคณะกรรมการการถาวรประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ และ
เจา้หนา้ท่ีในแต่ละเร่ือง 

4.  ส านกัเลขาธิการแห่งชาติในแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อด าเนินงานของสมาคมในนาม
ของประเทศนั้น 

ประการท่ีส่ี สมาคมจะเปิดให้รัฐทั้งมวลในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงยอมรับ
จุดหมายหลกัการ และความมุ่งประสงคด์งักล่าวเขา้ร่วมดว้ย 

ประการท่ีห้า สมาคมเป็นสัญลกัษณ์ของความตั้งใจร่วมกนัของประชาชาติในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ในอนัท่ีจะสมานความสัมพนัธ์ฉันมิตร และความร่วมมือกนั จะเพียรพยายาม
ร่วมกนั เสียสละเพื่อใหป้ระชาชนของตน และอนุชนไดรั้บประสาทพรแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และ
ความเจริญรุ่งเรือง 

2.5.3  การขยายสมาชิก 
หลงัจากท่ี 5 ประเทศได้ลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ ได้มีสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไน  

ดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2527  เวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 28 
กรกฎาคม 2538 ลาว พม่า เขา้เป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2540 และกมัพูชาเขา้เป็นสมาชิก
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เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2542 ตามล าดบั จากการรับกมัพูชาเขา้เป็นสมาชิกท าให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 
10 ประเทศ 

2.5.4  พฒันาการของอาเซียน 
ความร่วมมือด้านการเมืองความมัน่คง ในด้านการเมืองและความมัน่คง อาเซียนได้

มุ่งเน้นความร่วมมือ เพื่อธ ารงรักษาสันติภาพและความมัน่คงของภูมภาคตลอดมา โดยได้มีการ
จดัท าและผลกัดนัใหทุ้กประเทศในภูมิภาคให้ความส าคญัและยึดมัน่ในสนธิสัญญาไมตรีและความ
ร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty of Amity and cooperation หรือ TAC) ปี 2519 
(ค.ศ. 1976) ซ่ึงถือวา่เป็นเอกสารท่ีก าหนดแนวทางปฏิบติัในการด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัใน
ภูมิภาคท่ีมุ่งเน้นการสร้างสันติภาพ และความมัน่คง ความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ และความ
ร่วมมือระหวา่งกนั 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกได้เปล่ียนแปลงไป
ภายหลงัการเจรจาเปิดเสรีการคา้รอบอุรุกวยัและการแบ่งตลาดโลกออกเป็นกลุ่มภูมิภาค ไทยไดเ้ห็น
ความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างอ านาจต่อรองของประเทศไทย
ภูมิภาคและศกัยภาพในการผลิต ประเทศไทยไดมี้บทบาทท่ีส าคญัในการผลกัดนัให้ความร่วมมือ
ดา้นเศรษฐกิจของอาเซียนมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ท่ีจะน าไปสู่การรวมตวัทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ภูมิภาคในปี 2535 (ค.ศ. 1992) โดยอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานนัท์ ปันยารชุน เสนอให้อาเซียนได้
ร่วมมือกนัอย่างจริงจงัในการเปิดเสรีการคา้อาเซียน (ASEAN Free Trade Area-AFTA) เพื่อช่วย
ส่งเสริมการคา้ภายในอาเซียนใหมี้ปริมาณเพิ่มมากข้ึนลดตน้ทุนการผลิตในสินคา้อุตสาหกรรมและ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 

ความร่วมมือเฉพาะดา้น ความร่วมมือเฉพาะดา้น คือ ความร่วมมือในดา้นต่างๆ ท่ีมิใช่
ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจมีวตัถุประสงค์ส าคญั เพื่อพฒันาและเสริมสร้างสภาพชีวิต และความ
เป็นอยูข่องประชากรในภูมิภาคให้มีมาตรฐานการด ารงชีวติั ส่งเสริม และรักษาเอกลกัษณ์ประเพณี
และวฒันธรรม ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอนัดีระหว่างประชาชนในภูมิภาค เพื่อตอบสนอง
วตัถุประสงค์เบ้ืองตน้ประการหน่ึงของอาเซียนในการส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความ
เป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีทดัเทียมกบัประชาชนในประเทศท่ีพฒันาแลว้ และเพื่อให้ประชาชน
อาเซียนสามารถไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาการทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

“ปฏิญญากรุงเทพ” (Bangkok Declaration) ให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากกบัการพฒันา
ความร่วมมือเฉพาะดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการยกระดบัความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การคุม้ครองและการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาท่ียิ่งยืน และความร่วมมือทางดา้นวฒันธรรม
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และสนเทศของอาเซียนซ่ึงช่วยส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างประชาชนอาเซียน ตลอดจนปลูก
จิตส านึกในความเป็นอาเซียน (ASEAN Awareness) 

2.5.5  วสิัยทศัน์อาเซียน (ASEAN  Vision 2020)  
ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอยา่งไม่เป็นทางการ คร้ังท่ี 2 ในเดือนธนัวาคม 

2540 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์  ไทยเป็นผูริ้เร่ิมให้ผูน้  ารัฐบาลอาเซียนรับรองเอกสารวิสัยทศัน์อาเซียน 
พ.ศ. 2563 (ASEAN Vision 2020) ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งอาเซียนโดยวสิัยทศัน์ดงักล่าว
ไดก้ าหนดทิศทางและเป้าหมายของการด าเนินการในดา้นต่างๆ ให้ครอบคลุม  ทั้งทางดา้นการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการด าเนินความสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอกให้รุดหน้าและด าเนินไป
ในทิศทางเดียวกัน  โดยประเด็นส าคญัท่ีไทยผลักดันจนส าเร็จ  ได้แก่ การให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนพฒันาเป็นสังคมท่ีเปิดกวา้ง (open  societies) และเปิดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
ประเทศ (people  participation)  

2.5.6  สู่เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2563 (ASEAN Community)  
ในปัจจุบนั  บริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นอยา่งมาก  ท าให้อาเซียนตอ้งเผชิญส่ิงทา้ทายใหม่ๆ อาทิ โรคระบาด  
การก่อการร้าย  ยาเสพติด  การคา้มนุษย ์ ส่ิงแวดลอ้ม  ภยัพิบติั  รวมทั้งยงัมีความจ าเป็นตอ้งรวมตวั
กนัเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศในภูมิภาคใกลเ้คียง  เช่น  จีนและอินเดียท่ี
มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว  นอกจากน้ี  อาเซียนยงัมีปัญหาคือ  รัฐสมาชิกมกัละเลยไม่
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงต่างๆ อาเซียนเองก็ไม่มีกลไกท่ีจะบงัคบัให้รัฐสมาชิกท าตาม และประชาชนยงั
ไม่ค่อยรู้จกัอาเซียนยงัไม่ค่อยตระหนกัถึงผลประโยชน์และผลกระทบท่ีตนจะไดรั้บจากอาเซียน  
อาเซียนจึงตอ้งปรับตวั เพื่อใหส้ามารถจดัการกบัปัญหาและส่ิงทา้ทายเหล่าน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

แผนการด าเนินงานเพื่อการจดัตั้ งประชาคมได้ปรากฏอยู่ในเอกสารส าคญั คือ Bali  
Concord II ซ่ึงผูน้ าอาเซียนไดใ้ห้การรับรองเม่ือปี 2548  และ Vientiane Action Programmed ซ่ึง
ก าหนดเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียน  ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั 
คือ 1) ประชาคมการเมืองความมัน่คงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ประชาคม
สังคมและวฒันธรรม อาเซียนต่อมาท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 12 ท่ีเมืองเซบู เม่ือปี 2550 ได้
เล่ือนเป้าหมายการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนข้ึนมาใหม่เป็นปี 2558 (ค.ศ. 2015) 

ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 14 ท่ีอ าเภอชะอ า  เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2552 ไดรั้บรอง
ปฏิญญาชะอ า-หัวหินว่าดว้ยแผนงานส าหรับการจดัตั้งประชาคมอาเซียน (2552-2558) ซ่ึงผนวก
แผนงานส าหรับการจดัตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ประชาคมการเมืองความ
มัน่คงอาเซียน (ASEAN  Political – Security  Community-APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

DPU



 

 

53 

(ASEAN Economic Community-AEC)  และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio – Cultural  Community-ASCC) 

อาเซียนไดต้ั้งเป้าหมายประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนในปี  2558 โดยมุ่งหวงั
เป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  มีสังคมท่ีเอ้ืออาทร และแบ่งปันมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี  
มีการพฒันาในทุกดา้นเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อย่างยิ่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์อาเซียน (ASEAN  Identity) เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน  อาเซียนได้จดัท าแผนการจดัตั้ งประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ซ่ึงประกอบดว้ยความร่วมมือ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
2. การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม 
3. ความยติุธรรมและสิทธิ 
4. ส่งเสริมความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
5. การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 
6. การลดช่องวา่งทางการพฒันา 

2.5.7  กฎบตัรอาเซียน 
แมอ้าเซียนจะตั้งข้ึนมานานถึง 40 ปี และมีการจดัท าเอกสารความตกลงกนัไปหลาย

ฉบบั แต่ตลอดเวลาท่ีผา่นมาความร่วมมือส่วนใหญ่ของอาเซียนเป็นรูปแบบความตกลงกนัอยา่งไม่
เป็นทางการ ปราศจากกฎบตัรหรือธรรมนูญ ท่ีใชเ้ป็นกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัส าหรับการอยูร่่วมกนัและ
การขบัเคล่ือนองค์กรอย่างแทจ้ริง และ Bangkok Declaration ซ่ึงเป็นเอกสารหลกัในการจดัตั้ง
อาเซียนเป็นเพียงค าประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองท่ีจะจดัตั้งอาเซียน แต่ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพนั
ทางกฎหมาย ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 11 ท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ ไดเ้ห็นชอบให้ยกร่างกฎบตัร
อาเซียนข้ึน เพื่อเป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองคก์ร 
เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีมีกฎกติกาในการท างาน (rules based) มีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
(people-centered) และมีประสิทธิภาพมากข้ึน (more effective) กฎบตัรอาเซียน ประกอบดว้ยขอ้บท
ต่างๆ 13 บท 55 ขอ้โดยมีประเด็นใหม่ท่ีแสดงความกา้วหนา้ของอาเซียน เช่น 

1. การจดัตั้งองคก์รสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 
2. การให้อ านาจเลขาธิการอาเซียนสอดส่องและรายงานการท าความตกลงของรัฐ

สมาชิก 
3. การจดัตั้งกลไกส าหรับการระงบัขอ้พิพาทต่างๆ ระหวา่งประเทศสมาชิก 
4. การเปิดช่องใหใ้ชว้ธีิการอ่ืนในการตดัสินใจไดห้ากไม่มีฉนัทามติ เป็นตน้ 
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2.5.8  การศึกษากบัประชาคมอาเซียน 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดงัปรากฏอยู่ในแผนงานการ

จดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน โดยสรุปดงัน้ี 
1)  แผนงานการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) 

1.1) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน หรือ ASCC มีเป้าหมายประการแรกท่ี
จะท าใหเ้กิดประชาคมอาเซียนท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และเป็นสังคมท่ีรับผดิชอบเพื่อก่อเกิดให้
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและความเป็นเอกภาพในหมู่ประชาชาติและประชาชนอาเซียน โดย
เสริมสร้างอตัลกัษณ์ร่วมกนั สร้างสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีคุณภาพ
ชีวติและความเป็นอยูแ่ละสวสัดิการของประชาชนดีข้ึน 

1.2) ประชาสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ตอบสนองต่อความตอ้งการของภูมิภาคใน
การยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน โดยด าเนินกิจกรรมท่ีเนน้การให้ความส าคญักบัประชาชน
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อมุ่งไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ประชาคมสังคมและวฒันธรรมของ
อาเซียนจะช่วยสนบัสนุนการสร้างพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งส าหรับความเขา้ใจอนัดี การเป็นเพื่อนบา้นท่ี
ดี และการแบ่งปันความรับผดิชอบ 

1.3) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ถูกก าหนดลกัษณะโดยวฒันธรรมท่ี
ยืดหยุ่น ยึดมัน่ในหลกัการ มีความร่วมมือ มีความรับผิดชอบร่วมกนัเพื่อส่งเสริมการพฒันามนุษย์
และสังคม เคารพในเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ความเท่าเทียมทางเพศ การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนและการส่งเสริมความยติุธรรมทางสังคม 

1.4) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนเคารพในความแตกต่างทางวฒันธรรม 
ภาษา และศาสนาของประชาชนอาเซียน จึงไดเ้น้นคุณค่าร่วมกนัท่ามกลางความเป็นเอกภาพใน
ความหลากหลาย โดยปรับใหเ้ขา้กบัสถานการณ์โอกาสและส่ิงทา้ทายในปัจจุบนั 

1.5) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ใหค้วามส าคญักบัมิติทางสังคมในเร่ือง
การลดช่องวา่งการพฒันา โดยขจดัความแตกต่างทางการพฒันาระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน 

ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครอบคลุม
คุณลกัษณะ ดงัน้ี การพฒันามนุษย ์การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ ความ
ย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน และการลดช่องวา่งการพฒันา 

ในดา้นการพฒันามนุษยอ์าเซียนจะส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพท่ีดีของประชาชน 
โดยประชาชนเขา้ถึงโอกาสอย่างเท่ียงธรรมในการพฒันามนุษยโ์ดยส่งเสริมและลงทุนในด้าน
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริม
นวตักรรมและการประกอบการส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ 
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เชิงประยุกต์และเทคโนโลยีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ให้
ความส าคญักบัการศึกษา 

2) ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เน้นการบูรณาการดา้นการศึกษาให้เป็นวาระการ
พฒันาของอาเซียน การสร้างสังคมความรู้ โดยส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึง 
ส่งเสริมการเล้ียงดูและพฒันาเด็กปฐมวยั และการสร้างความตระหนักรับรู้เร่ืองอาเซียนในกลุ่ม
เยาวชน ผา่นทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างอตัลกัษณ์อาเซียนบนพื้นฐานของมิตรภาพ
และความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั 

2.1)  ก าหนดมาตรการ ดงัน้ี 
1. ประเทศสมาชิอาเซียนเขา้ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในปี 2558 โดยขจดั

การไม่รู้หนงัสือ และให้หลกัประกนัทางการศึกษาภาคบงัคบั อย่างเท่าเทียมกนัทุกเพศ โดยเปิด
โอกาสอยา่งเท่าเทียม โดยไม่ค  านึงถึงสถานะทางสังคม เช้ือชาติหรือชาติพนัธ์ หรือความพิการ โดย
มีเป้าหมายท่ีจะบรรลุร้อยละเจด็สิบในปี 2554 

2. ปรับปรุงคุณภาพและความเหมาะสมของการศึกษารวมทั้งการฝึกอบรม
ทางดา้นเทคนิค วิชาชีพและทกัษะ ในการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยพฒันาโครงการให้ความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการ รวมทั้งการฝึกอบรมครูผูส้อนและจดัโครงการแลกเปล่ียนเจา้หน้าท่ีด้าน
การศึกษาระดบัสูงภายในปี 2552 โดยเฉพาะในประเทศกมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม – CLMV 

3. ทบทวนเป็นระยะในเร่ืองโครงการให้ทุนของอาเซียน เพื่อให้ทุนการศึกษา
มีลกัษณะสมเหตุสมผล และมีความสอดคลอ้งกนั เพื่อผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน 

4. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารนเทศในการส่งเสริมการศึกษา และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีถูกละเลย โดยการเปิดกวา้งการศึกษาทางไกลและการศึกษา
ทางอินเตอร์เน็ต 

5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษาในทุกระดับ ระหว่าง
สถาบนัการศึกษา และสานต่อการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลยัส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี
การแลกเปล่ียนนกัเรียน เจา้หน้าท่ีดา้นการศึกษาและการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญ รวมทั้ง
จดัตั้งกลุ่มวจิยัระหวา่งสถาบนัการศึกษาขั้นสูงในอาเซียน โดยประสานความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบั
องคก์ารรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEMEO) และเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน 
(AUN) 

6.  ส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ส าหรับสตรีและเด็กผูห้ญิงและ
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดี ในเร่ืองความละเอียดอ่อนทางเพศในหลกัสูตรการศึกษา 
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7.  เสริมสร้างการประสานงานกบัองค์การระหว่างประเทศ และองค์การใน
ระดบัภูมิภาคทางดา้นการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของการศึกษาในภูมิภาค 

8.  บรรจุเร่ืองค่านิยมร่วมและมรดกทางวฒันธรรมในหลกัสูตร รวมทั้งพฒันา
ส่ือการสอนในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ิมในปี 2551 

9.  จดัท าหลกัสูตรเก่ียวกบัอาเซียนศึกษาทั้งในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา
การศึกษาขั้นสูง 

10. สานต่อโครงการพฒันาผูน้ าเยาวชนอาเซียนและโครงการใกล้เคียงท่ีมี
เป้าหมายเดียวกนั และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิษยเ์ก่าโครงการเยาวชนอาเซียนเพื่อส่งเสริมความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

11. สนับสนุนการเรียนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษา 

12. จดัการแข่งขนักีฬาอาเซียนระดบัมหาวิทยาลยั เยาวชนอาสาสมคัรอาเซียน
เพื่อสันติภาพ เกมส์คอมพิวเตอร์อาเซียน การแข่งโอลิมปิกวิทยาศาสตร์อาเซียน เพื่อส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพนัธ์และความเขา้ใจในหมู่เยาวชนของภูมิภาค 

13. สานต่อการด าเนินโครงการรางวลัเยาวชน อาทิ รางวลัวนัเยาวชนอาเซียน 
และโครงการสิบองค์เยาวชนท่ีประสบความส าเร็จ (เทโยอาเซียน) เพื่อเป็นการแสดงการยอมรับ
บุคคลและองค์กรเยาวชนท่ีมีบทบาทช่วยส่งเสริมความคิดเก่ียวกับอาเซียน และคุณค่าเก่ียวกับ
อาเซียนในหมู่เยาวชนทัว่ภูมิภาค 

14. ด าเนินการจดัตั้งกองทุนส าหรับเยาวชนอาเซียน เพื่อสนบัสนุนโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนในอาเซียน 

15. จดัตั้งเวทีเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดใน
เร่ืองยทุธศาสตร์และกลไกการพฒันาเด็กและเยาวชนในอาเซียน 

16. แลกเปล่ียนนกัแสดงทางวฒันธรรมและนกัวชิาการระหวา่งประเทศสมาชิก
อาเซียนผ่านระบบการศึกษาเพื่อให้เขา้ถึงมากข้ึนและมีความเขา้ใจในเร่ืองความแตกต่างทางดา้น
วฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 

17. ส่งเสริมให้มีทางเลือกในการศึกษาระดับสูงในประเทศสมาชิกอาเซียน 
ผา่นโครงการหน่ึงหลกัสูตรในต่างประเทศหรือหน่ึงปีในต่างประเทศ 

18. สนับสนุนให้ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเช่ียวชา
ภาษาองักฤษ เพื่อให้สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดโ้ดยตรง และสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชน
นานาชาติ 

DPU



 

 

57 

19. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
20. ด าเนินการจดัตั้งตวัช้ีวดัการพฒันาเยาวชนอาเซียนเพื่อประเมินผลท่ีไดรั้บ

และประสิทธิภาพของโครงการเยาวชนต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อช่วยประเทศสมาชิกในการวางแผน
กิจกรรมเยาวชนใหม่ 

21. ส่งเสริมการพฒันาเร่ืองการดูแลเด็กเล็กโดยการแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดี
ท่ีสุด ประสบการณ์และการเสริมสร้างขีดความสามารถ 

3)  การศึกษากลไกขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียน 
ความส าคญัของการศึกษาในการขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนปรากฏเป็นรูปธรรมอยา่ง

ชดัเจนในปฏิญญาวา่ดว้ยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียน ท่ีไดเ้นน้ย  ้าความส าคญัของการศึกษา
ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัในการน าอาเซียนบรรลุวสิัยทศัน์ ค.ศ. 2020 โดยก าหนดให้อาเซียนมีวิสัยทศัน์สู่
ภายนอกมีสันติสุข  และมีการเ ช่ือมโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุ้นส่วนในบรรยากาศของ
ประชาธิปไตย และมีการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน การพฒันาท่ีมีพลวตัร และการรวมตวัทาง
เศรษฐกิจท่ีใกล้ชิด ในสังคมท่ีเอ้ืออาทรท่ีระลึกถึงสายสัมพนัธ์แน่นแฟ้นทางประวติัศาสตร์ 
ตระหนักถึงความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีร่วมกนัและเช่ือมโยงกันในอตัลกัษณ์ของ
ภูมิภาค 

นอกจากน้ีวิสัยทศัน์อาเซียน ค.ศ. 2020 ได้กล่าวถึงความส าคญัของการพฒันามนุษย ์
โดยใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงโอกาสในการพฒันาดา้นต่างๆ อาทิ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การฝึกอบรมนวตักรรม การส่งเสริมการป้องกนัคุณภาพการท างานและการประกอบการ รวมถึง
การเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจยัการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใตป้ระเด็น
ส าคญัไดแ้ก่ ความร่วมมือทางดา้นวิชาการและการพฒันา ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนกระบวนการรวมตวั
ของอาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถและการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อลดช่องว่างการ
พฒันาดงันั้น ความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอาเซียน จึงไดท้วีบทบาทมากข้ึนต่อการ
พฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนให้มีความเจริญกา้วหน้า และแข่งขนัไดใ้น
ระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และ
ต่อเน่ืองในหลากหลายดา้นท่ีส่งผลใหโ้ลกเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์อนัเป็นยคุของสังคมฐานความรู้ 

กลไกความร่วมมือดา้นการศึกษา จึงเป็นส่ิงจ าเป็นพื้นฐานในการสร้างอาเซียนสู่การ
เป็นประชาคมท่ีมีความมัน่คงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะการพฒันา
ศกัยภาพมนุษยเ์พื่อสร้างอนาคตท่ีรุ่งเรืองของอาเซียน 

4)  ความร่วมมืออาเซียนดา้นการศึกษา 
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ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือเฉพาะด้านของ
อาเซียน โดยเร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ทศวรรษแรกของการก่อตั้งอาเซียน เม่ือมีการจดัการประชุมดา้น
การศึกษา ASEN Permanent Committee on Socio Cultural Activities คร้ังแรกท่ีกรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2518 อยา่งไรก็ตาม ความร่วมมือดงักล่าวมีพฒันาการ
เป็นล าดบัอยา่งชา้ๆ ทั้งในเชิงกลไกการบริหารจดัการและในเชิงสาระความร่วมมือ โดยในเชิงกลไก 
การบริหารจดัการนั้นมีความพยายามในการผลกัดนัให้ความร่วมมือดา้นการศึกษาของอาเซียนมี
ลกัษณะทางการและมีผลในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบติัมากข้ึน ต่อมาเม่ืออาเซียนมีการปรับตวัใน
เชิงโครงสร้างเพื่อให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ของอาเซียนเข้มแข็งข้ึน มีการจดัตั้ ง ASEAN 
Committee on Education (ASCOE) เป็นกลไกการบริหารความร่วมมืออาเซียนดา้นการศึกษาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2532 เป็นตน้มา 

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน จดัตั้งข้ึนคร้ังแรกท่ีกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
ระหว่างวนัท่ี 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไดมี้การจดัการประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียนคู่ขนานกบัการประชุมสภาซีเมคเป็นคร้ังแรกระหว่างวนัท่ี 21-23 มีนาคม 
พ.ศ. 2549 ท่ีประเทศสิงคโปร์ และมีการจดัอย่างต่อเน่ืองทุกปี จนถึงปี พ.ศ. 2552 เป็นการประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน คร้ังท่ี 4 ท่ีจังหวดัภูเก็ต ประเทศไทย โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเป็นประธานการประชุม 

5)  การขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียน ในมิติดา้นการศึกษา 
การขบัเคล่ือนความร่วมมือดา้นการศึกษาในกรอบอาเซียน ปรากฏในร่างแผนงานการ

จดัตั้ งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (A Blueprint for ASEAN Socio-Cultural 
Community) โดยไดก้ าหนดเป้าหมายในการด าเนินการเพื่อก้าวสู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน ดว้ยการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศในภูมิภาคใน
ขอบข่ายดา้นการศึกษา โดยเฉพาะความร่วมมือดา้นการศึกษา ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพดา้นเทคโนโลย ีและทรัพยากรมนุษยใ์นอาเซียน 

ส าหรับประเทศไทย โดยท่ีการจดัการและการให้บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ืองและทัว่ถึง เพื่อพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีมีความเขม้แข็งทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม และการเมืองเป็นแนวคิดหลักของการปฏิรูปการศึกษาและยุทธศาสตร์การพฒันา
ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทยรัฐบาลไทยไดใ้ห้ความส าคญัต่อการแกไ้ขปัญหาพื้นฐาน
ระยะยาวของประเทศ พร้อมทั้งให้ความส าคญัต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนในวิชาส าคัญ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
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คณิตศาสตร์ ท่ีอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยและความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการไดก้  าหนดบทบาทการด าเนินงานดา้นต่างประเทศเชิงรุก โดยเนน้
การกระชับความสัมพนัธ์ และการขยายความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้น และในภูมิภาคเอเชีย
ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เน่ืองจาก
การศึกษาเป็นรากฐานส าคญัในการขบัเคล่ือนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ใน
กรอบความร่วมมือดา้นการศึกษาอาเซียน ความร่วมมือดงักล่าวไปในทิศทางท่ีสองสอดคลอ้งกบั
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงประกอบดว้ยการปรับปรุงในเชิงปริมาณ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดบัคุณภาพการศึกษา การน าโครงสร้าง
พื้นฐานอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีการส่ือสารเข้ามารองรับการขยายโอกาสและการ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารจดัการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพและการจดัท า
แผนการศึกษา ดงัน้ี 

6) ความร่วมมือดา้นการศึกษาและการพฒันาผูน้ าเยาวชน : หนทางสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างย ัง่ยืน กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในการ
เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยต่อการขบัเคล่ือนความร่วมมือดา้นการศึกษาทุกระดบัในกรอบ
อาเซียน ดว้ยการจดัโครงการและกิจกรรมเพื่อให้การศึกษาเป็นตวัขบัเคล่ือนการสร้างประชาคม
อาเซียนใน 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ เสาหลกัการเมืองและความมัน่คงอาเซียน เสาหลกัเศรษฐกิจอาเซียน 
และเสาหลกัสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ดงัน้ี 

1. ประชุมวิชาการระดบัชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือดา้นการศึกษาของอาเซียน
ในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยขอ้เสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
ขบัเคล่ือนความร่วมมือดา้นการศึกษาอาเซียน ดงัน้ี 

1.1  การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือและเครือข่ายดา้นการศึกษาในอาเซียน 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใตก้รอบอาเซียน ในลกัษณะการร่วมแบ่งปันค่าใชจ่้ายระหวา่ง
กนั การสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง การจดัระบบเทียบโอนหน่วยกิจทางการศึกษา และการถ่ายโอน
นกัเรียน การท าวจิยั รวมถึงการใชท้รัพยากรทางการศึกษาร่วมกนั 

1.2  การจดัการศึกษาเพื่อเผชิญส่ิงทา้ทายในอนาคต การให้ความรู้แก่เยาวชน
ดา้นวฒันธรรม ภาษาองักฤษ และภาษเพื่อนบา้น การพฒันาครู เนน้การพฒันาเทคนิคการสอน การ
สร้างครูอาเซียนท่ีมีจริยธรรมร่วมกนั พฒันากรอบมาตรฐานในการพฒันาครูในโครงการต่างๆ การ
พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนทุกระดบั การจดัท ากรอบมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัและการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ 
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1.3 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นอาเซียน การจดัการศึกษาทุกระดบัเพื่อให้
เกิดการรวมตวัของอาเซียน การจดัท าหลกัสูตร เน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งเสริม
โครงการแลกเปล่ียนนักเรียนอาเซียน เช่น การจัดโครงการบ้านฉันบ้านเธอ การจัดตั้ งชมรม 
ASEANNESS การพฒันาครู การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศช่วยในการสอน เป็นตน้ 

2.  การประชุมวิชาการระดบัภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาเพื่อ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวนัท่ี 23-25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมเอมารี วอเตอร์เกต 
และสวนนงนุช พทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทน าในการ
ก าหนดแนวทางความร่วมมือดา้นการศึกษาในอาเซียน และเพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะการด าเนินการ
ความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคอนัจะน าไปสู่การขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียน เสนอต่อท่ี
ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ระหว่างวนัท่ี 5-8 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ จงัหวดัภูเก็ต และการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 15 ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจา้ภาพในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 

3.  การขบัเคล่ือนพลงัเยาวชนเพื่อร่วมสร้างประชาคมเอเชียตะวนัออก East Asia 
Youth Leadership Forum 25-30 November 2007, Bangkok, Thailand ประกอบดว้ย 

3.1 โครงการผูน้ าเยาวชนเอเชียตะวนัออก กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
การต่างประเทศได้ร่วมมือกันจัดโครงการผูน้ าเยาวชนเอเชียตะวนัออกข้ึน ระหว่างวนัท่ี 25 
พฤศจิกายน – 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 เพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี กรอบความร่วมมืออาเซียน 
+3 โดยผูน้ าเยาวชนอายุระหว่าง 16 – 22 ปี จากประเทศเอเชียตะวนัออก รวม 117 คน ครูผูดู้แล
นกัเรียน 16 คน เยาวชนพี่เล้ียง 13 คน รวม 146 คน ไดเ้ขา้ร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
วิชาการ สันทนาการ และวฒันธรรม เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ความรู้ เพื่อขบัเคล่ือนเอซียตะวนัออกสู่การเป็นประชาคมท่ีมีความผาสุกอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 

3.2 โครงการ “เสียงจากเยาวชนเอเชียตะวนัออกสู่การปฏิบติั” ในปี พ.ศ. 2551 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบักระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จดัโครงการ 
“เสียงจากเยาวชนเอเชียตะวนัออกสู่การปฏิบัติ” เพื่อให้การข้อเสนอเสียงจากเยาวชนเอเชีย
ตะวนัออกขา้งตน้ไปสู่ การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมโดยผูน้ าเยาวชนจากอาเซียน+3 ไดร่้วมกนัจดัท า
ขอ้เสนอ “East Asia Youth Chorus in Unity, Identity, Opportunity and Responsibility” ดงัน้ี 

1. Opportunity : Education ไดแ้ก่ โครงการอาสาสมคัรสอนหนงัสือแก่
เยาวชนดอ้ยโอกาส (Project Opportunity) โดยมีการจดัตั้งเครือข่ายยุวทูตดา้นการศึกษาในประเทศ
อาเซียน+3 เพื่อสนบัสนุนพลงัของเยาวชนในการจดัการศึกษาใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสให้ไดรั้บการศึกษา
ตลอดชีวติ 
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2. Identity : Culture ได้แก่ โครงการจัดตั้ งชมรมวฒันธรรมเอเชีย
ตะวนัออก (East Asia Cultural Club- EACC) ในสถานศึกษา พร้อมทั้งจดัเทศกาลวฒันธรรมเอเชีย
ตะวนัออก เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและวฒันธรรมท่ีหลากหลายของภูมิภาค 

3. Unity : Sense of Community ไดแ้ก่ โครงการจดัท าวารสารออนไลน์ (E-
Magazine) เร่ือง East ASEAN Country ซ่ึงจะพิมพบ์ทความกิจกรรมของเยาวชนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน+3 ระยะเวลา 2 เดือนต่อคร้ัง และมีตวัแทนเยาวชนจากประเทศอาเซียน+3 ร่วมเป็น
บรรณาธิการ 

4. Responsibility: Environment ได้แก่ โครงการสร้างความตระหนัก
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโดยผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (East Asia Youth Portal) 

นอกจากน้ีส านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ ไดเ้ปิดตวัเวบ็ไซด์ www.eastasianyouth.net 
เพื่อเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งเยาวชนในภูมิภาค แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม
ต่างๆ ของเยาวชน ตลอดจนสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีและเครือข่ายของเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกดว้ย 

3.3  แต่งตั้งประชาคมอาเซียนในฝันดว้ยปลายพูก่นัเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศศิลปินและคณาจารย์ด้านการวาดภาพท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศไทย และโรงเรียน British International School จงัหวดัภูเก็ต จดัการอบรมการวาดภาพ 
ASEAN Young Artists ให้แก่เยาวชนอาเซียนในประเทศไทย ภายใตห้วัขอ้ “ความเหมือนในความ
แตกต่าง : หนทางสู่ประชาคมอาเซียนในฝัน” เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียน British 
International School เพื่อสร้างความตระหนกัของเยาวชนในการเป็นพลงัส าคญัอาเซียนเยาวชนเขา้
ร่วมโครงการฯ จ านวน 40 คน ในจ านวนน้ีเป็นเยาวชนไทยท่ีผ่านการคดัเลือกจากการประกวด
ผลงานวาดภาพเยาวชนทัว่ประเทศ และเยาวชนมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายจากพม่า กมัพูชา 
อินโดนีเซีย รวมทั้งเยาวชนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียน British International School และจงัหวดัภูเก็ต
เขา้ร่วมโครงการ 

ในการน้ีก็ไดต้กลงว่าการด าเนินการดงัต่อไปน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นในการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ต่อบทบาทของการศึกษา เร่ืองการสร้างประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

1. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาการเมืองและความมัน่คง การสนบัสนุนความเขา้ใจ
และความตระหนกัรับรู้เร่ืองกฎบตัรอาเซียนให้มากข้ึนโดยผา่นหลกัสูตรอาเซียนในโรงเรียน และ
เผยแพร่กฎบัตรอาเซียนท่ีแปลเป็นภาษาต่างๆ ของชาติในอาเซียนให้เน้นในหลักการแห่ง
ประชาธิปไตยให้มากข้ึน เคารพในสิทธิมนุษยชน และค่านิยมในเร่ืองแนวทางท่ีสันติภาพใน
หลกัสูตรของโรงเรียน สนับสนุน ความเขา้ใจและความตระหนักรับรู้ในความหลากหลายทาง
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วฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือในภูมิภาคในหมู่อาจารยผ์า่นการฝึกอบรมโครงการแลกเปล่ียน 
และการจดัตั้งขอ้มูลพื้นฐานออนไลน์เก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

การจดัให้มีการประชุมผูน้ าโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอในฐานท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับการ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกับประเด็นในภูมิภาคอาเซียนท่ีหลากหลาย การสร้างศกัยภาพและ
เครือข่ายของพวกเขาเอง เรายอมรับการด ารงอยูข่องเวทีโรงเรียนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast 
Asia School Principals : SEA-SPF) 

2.  บทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกิจ พฒันากรอบทกัษะภายในประเทศของแต่
ละประเทศสมาชิกเพื่อช่วยสนบัสนุนการมุ่งไปสู่การจดัท าการยอมรับทกัษะในอาเซียนสนบัสนุน 
การแลกเปล่ียนของนกัเรียน นกัศึกษาใหดี้ข้ึนโดยการพฒันาบญัชีรายการระดบัภูมิภาคของอุปกรณ์
สารนิเทศดา้นการศึกษาท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนจดัหาได้ สนบัสนุน การเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือ
ในภูมิภาคอาเซียน โดยผ่านกลไกความร่วมมือในระดบัภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  
ซ่ึงจะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับความพยายามในการปกป้องและปรับปรุงมาตรฐานทางด้าน
การศึกษาและวชิาชีพ 

พฒันามาตรฐานด้านอาชีพของความสามารถในภูมิภาคอาเซียนโดยมุ่งไปท่ีการ
สนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อให้สามารถแข่งขนัไดท้ั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 
และเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม โดยประสานกบักระบวนการกรอบการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดว้ยแรงงาน 

3. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาสังคมและวฒันธรรม พฒันา เน้ือหาสาระร่วมใน
เร่ืองอาเซียนส าหรับโรงเรียนเพื่อใชเ้ป็นตวัอา้งอิงส าหรับการฝึกอบรมและการสอนของครูอาจารย์
เสนอให้ หลักสูตรปริญญาด้านวฒันธรรมอาเซียนในมหาวิทยาลัย  เสนอให้มีภาษาประจ าชาติ
อาเซียนให้เป็นภาษาต่างประเทศวิชาเลือกในโรงเรียน สนบัสนุนโครงการระดบัภูมิภาคท่ีมุ่งเนน้ท่ี
การส่งเสริมการตระหนักรับรู้เก่ียวกบัอาเซียนให้แก่เยาวชน รับรองการมีอยู่ของโครงการอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากน้ี เช่น การทศันศึกษาของโรงเรียนอาเซียน โครงการแลกเปล่ียนนกัเรียนนกัศึกษา
อาเซียน การประชุมเยาวชนอาเซียนดา้นวฒันธรรม การประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน นกัศึกษา
ระดบัมหาวิทยาลยัอาเซียน การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน และการประกวดสุนทรพจน์
ระดบัเยาวชน 

สนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยการสนบัสนุนการศึกษา
ส าหรับทุกคน จดัให้มีการประชุมวิจยัทางการศึกษาอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการวิจยั
และพฒันาในภูมิภาคให้เป็นเวทีส าหรับนักวิจยัจากประเทศสมาชิกเพื่อแลกเปล่ียนมุมมองใน
ประเด็นและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งของภูมิภาค สนบัสนุนความเขา้และการตระหนกัรับรู้ในประเด็นและ
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เร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน โดยการบูรณาการให้อยู่ในหลักสูตรใน
โรงเรียน และการมอบรางวลัโรงเรียนสีเขียวอาเซียน 

เฉลิมฉลองวนัอาเซียน (วนัท่ี 8 สิงหาคม) ในโรงเรียนโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมผา่น
กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การร้องเพลงชาติอาเซียน การจดัการแข่งขนัเร่ืองประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมอาเซียน การจดัแสดงเคร่ืองหมาย และสัญลกัษณ์อ่ืนๆ ของอาเซียน การจดัค่ายเยาวชน
อาเซียน เทศกาลเยาวชนอาเซียน และวนัเด็กอาเซียน 

เห็นชอบท่ีจะเสนอในรัฐสมาชิกอาเซียนแบ่งปันทรัพยากรแก่กนั และพิจารณาการ
จดัตั้งกองทุนพฒันาดา้นการศึกษาของภูมิภาคเพื่อให้มัน่ใจวา่ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินอยา่ง
เพียงพอในการปฏิบติัการต่างๆ ไดต้ามท่ีไดรั้บการเสนอแนะมา มอบหมายใหอ้งคก์รระดบัรัฐมนตรี
รายสาขาของอาเซียนท่ีเก่ียวขอ้งและเลขาธิการอาเซียนด าเนินการปฏิบติัตามปฏิญญาน้ีโดยการให้
แนวทางและสนับสนุนแผน 5 ปีของอาเซียนว่าด้วยเร่ืองการศึกษา รวมทั้ งข้อตกลงในการ
ควบคุมดูแลท่ีไดรั้บการสนบัสนุนโดยคณะกรรมผูแ้ทนถาวรและรายงานเป็นประจ าฝ่ายคณะมนตรี
ประชาคมสังคม และวฒันธรรมอาเซียนทราบผลการคืบหนา้ของการด าเนินการ 

ปฏิญญาว่าความมุ่งมัน่และข้อผูกพนัในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษา
เพื่อใหเ้กิดประชาคมอาเซียนท่ีมีการเคล่ือนไหว ประชาคมท่ีมีความเช่ือมโยงกนั และประชาคมของ
ประชาคมอาเซียน และเพื่อประชาชนอาเซียน 

7)  บทสรุปการศึกษากบัการจดัตั้งประชาคมอาเซียน 
ความร่วมมืออาเซียนดา้นการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการจดัตั้งประชาคมอาเซียน ซ่ึงมี

เป้าหมายท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพฒันาภูมิภาคอย่างย ัง่ยืน โดยมี
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ส าหรับประเทศไทยประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในกรอบความร่วมมือกบัอาเซียน 
ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือดา้นวิชาการและเทคนิคภายใตโ้ครงการต่างๆ รวมทั้งการก าหนดนโยบายท่ี
อาศยัการผลกัดนัร่วมภายใตก้รอบอาเซียน นอกจากน้ี ยงัเป็นโอกาสในการเสริมสร้างศกัยภาพของ
ประเทศ และโอกาสท่ีจะมีสิทธิมีเสียงในการผลกัดนันโยบายของประเทศสู่เวทีระดบันานาชาติ
ตลอดจนโอกาสในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีโลก 

ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยดา้นการศึกษาเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทาง
การศึกษา การยกระดบัคุณภาพการศึกษา การน าโครงสร้างพื้นฐานส่ิงอ านวยความสะดวกและ
เทคโนโลยีส่ือสารเขา้มารองรับการขยายโอกาสและการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  ตลอกจนการ
บริหารจดัการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างประชาคมอาเซียน ดินแดนแห่งความสงบสุข 
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สันติภาพและมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน การศึกษาจึงเป็นรากฐานส าหรับในการ
สร้างประชากรอาเซียนอยา่งแทจ้ริง 
 
2.6  ระบบการศึกษาและความร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้แผนพฒันาปฏิบติัการเร่ืองการศึกษา 5 ปี ของอาเซียนวา่ดว้ย
ความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างเข้มแข็งภายในอาเซียนและประเทศคู่เจรจาได้ตกลงว่าจะ
ด าเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี 1)  บทบาทของภาคการศึกษาในเสาการเมืองและความมั่นคง  
2) การสร้างความเขา้ใจและความตระหนกัรับรู้เร่ืองกฎบตัรอาเซียนให้มากข้ึนโดยผ่านหลกัสูตร
อาเซียนโรงเรียน และเผยแพร่กฎบัตรอาเซียนท่ีแปลเป็นภาษาต่างๆของชาติในอาเซียน  
3) การประชุมผูน้ าโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอในฐานท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น
เก่ียวกับประเด็นในภูมิภาคท่ีหลากหลาย ซ่ึงจากแผนพฒันาการศึกษาดังกล่าวได้น าไปสู่การ
ขบัเคล่ือนความร่วมมือด้านการศึกษา ซ่ึงมีความหลากหลายความร่วมมือทั้ งในด้านหลักสูตร 
การศึกษาดูงานของผูบ้ริหาร การแลกเปล่ียนครู การจดัค่ายเยาวชน กบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ทั้งน้ีเป็นไปตามระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆ ดว้ย 

กล่าวโดยสรุปความร่วมมืออาเซียนดา้นการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการจดัตั้งประชาคม
อาเซียน ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพฒันาภูมิภาคอย่างย ัง่ยืน 
โดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ส าหรับประเทศไทย ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในกรอบความร่วมมือกบั
อาเซียน ได้แก่ ความช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคนิคภายใตโ้ครงการต่างๆ รวมทั้งการก าหนด
นโยบายท่ีอาศยัการผลกัดนัร่วมภายใตก้รอบอาเซียน นอกจากน้ี ยงัเป็นโอกาสในการเสริมสร้าง
ศกัยภาพของประเทศ และโอกาสท่ีจะมีสิทธิมีเสียงในการผลกัดนันโยบายของประเทศสู่เวทีระดบั
นานาชาติตลอดจนโอกาสในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีโลก 

ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยด้านการศึกษากับประเทศในประชาคมอาเซียน
เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดบัคุณภาพการศึกษา โครงสร้าง
พื้นฐานส่ิงอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีส่ือสารเข้ามารองรับการขยายโอกาสและการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ ซ่ึงมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 8 ประการ ประกอบดว้ย1) หลกัสูตร 2) ครูผูส้อน 3) ส่ือ อุปกรณ์ทางการ
ศึกษา 4) รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน 5) ผูบ้ริหารและบุคลากร 6) งบประมาณ  
7) บรรยากาศของสถานศึกษา 8) ผูเ้รียน เพื่อสร้างประชาคมอาเซียน ดินแดนแห่งความสงบสุข 
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สันติภาพและมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน การศึกษาจึงเป็นรากฐานส าคญัในการ
สร้างประชากรอาเซียน 

ในส่วนท่ีส าคญัต่อไปจะกล่าวถึงระบบการศึกษาและความร่วมมือดา้นการศึกษาตาม
องค์ประกอบของการจัดการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน ซ่ึงมี
สาระส าคญัท่ีแตกต่างไปตามบริบทและการขบัเคล่ือนของแต่ละประเทศ จ านวน 9 ประเทศ ดงัน้ี 

2.6.1  ระบบการศึกษาและความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
ระบบการศึกษา 
การศึกษาของบรูไนดารุสซาลามประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่มีการศึกษาภาคบงัคบั 

แต่การศึกษาเป็นสากล และจดัให้ฟรีส าหรับประชาชนทัว่ไป การศึกษาแบ่งออกเป็นระดบัก่อน
ประถมศึกษา 1 ปี ระดบัประถมศึกษา 6 ปี ระดบัมธัยมศึกษา 7-8 ปี ซ่ึงแบ่งเป็นระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 3 ปี ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ปี และระดบัเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี และระดบั
มหาวทิยาลยั 3-4 ปี ก าหนดใหใ้ชภ้าษาองักฤษ และภาษามาเลยใ์นการสอน 

หลงัจากจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 6 ปี นกัเรียนจะตอ้งเขา้รับการทดสอบขอ้สอบ
กลาง (PCE : Primary Certificate of Examination ) เม่ือจบมธัยมศึกษาตอนตน้แลว้ นกัเรียนจะตอ้ง
ทดสอบ BJCE (Brunei Junior Certificate of Education) จึงสามารถเรียนต่อระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายหรือเลือกเรียนวชิาดา้นช่างและเทคนิคพื้นฐานท่ีสถาบนัการศึกษาทางเทคนิคและอาชีวศึกษา 
มีระยะเวลา 2-3 ปี นกัเรียนจะเลือกเรียนสายศิลป์ สายวทิย ์หรือสายอาชีพ ตามแต่ผลการสอบ BJCE 
หลักจากเรียนจบระดับมธัยมศึกษาตอนปลายแล้ว (ระดับ 5) เด็กต้องสอบขอ้สอบ Brunei-
Cambridge General Certificate of Education : BCGCE “O” level หรือส าเร็จการศึกษาระดบั 6 เด็ก
ตอ้งสอบขอ้สอบ Brunei-Cambridge General Certificate of Education : BCGCE “A” level แลว้จึง
จะมีสิทธ์ิเรียนต่อระดบัเตรียมอุดมศึกษามีระยะเวลา 2 ปี 

ประเทศบรูไนดารุสซาลามมีนโยบายจดัระบบการศึกษาของชาติโดยเนน้ความส าคญั
ของภาษามาเลยใ์นฐานะท่ีเป็นภาษาประจ าชาติท่ีเป็นทางการ  และใช้ภาษาอ่ืนๆ ในการสอน เช่น 
ภาษาองักฤษ ภาษาอาหรับ จดัใหมี้การศึกษา 12 ปี แก่นกัเรียนทุกคน จดัหลกัสูตรแบบบูรณาการซ่ึง
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัขอ้สอบของแต่ละระดบัการศึกษา จดัให้มีการสอนอิสลามศึกษาไวใ้น
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน  จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการส่ือสาร เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้  และมีทกัษะท่ี
ส าคญัและจ าเป็นส าหรับโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจดักิจกรรมหลกัสูตรแกน (เนน้วิชา
บงัคบั) ท่ีสอดคล้องกบัปรัชญาการศึกษาแห่งชาติไวใ้นโปรแกรมการพฒันาตนเอง เปิดโอกาส
ทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้แก่ผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม และมีประสบการณ์ และมีความ
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ตอ้งการท่ีจะเรียนต่อในระดบัดงักล่าว จดัเตรียมอุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของชาติ และพฒันาขีดความสามารถดา้นสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และร่างกายของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับพฒันาสังคม 

ดา้นความร่วมมือดา้นการศึกษา การด าเนินความร่วมมือดา้นการศึกษาไทย - บรูไนใน
ระดบัทวภิาคีมีอยูน่อ้ยมาก ความร่วมมือท่ีไดด้ าเนินการมี ดงัน้ี 

ด้านผูบ้ริหารและบุคลากร กิจกรรมท่ีผ่านมาในระดับทวิภาคี มีเพียงการขอความ
ร่วมมือจดัหาครูไปสอนภาษาไทย 

ด้านเงินทุน รัฐบาลบรูไนสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นท่ีภาคใตเ้พื่อ
ศึกษาดา้นศาสนา ท่ีบรูไน โดยใชก้ลไกการคดัเลือกจากคณะกรรมการอิสลามในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

ดา้นอ่ืนๆ การเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางการศึกษาในวาระส าคญัๆ และการ โดยท่ี
การด าเนินงานส่วนใหญ่ อยูภ่ายใตก้รอบความร่วมมือของ SEAMEO และ ASEAN 

2.6.2  ระบบการศึกษาและความร่วมมือดา้นการศึกษากบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาอินโดนีเซียประกอบดว้ยระดบัการศึกษาขั้นต่างๆ ดงัน้ีคือ การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน การศึกษาชั้นมธัยมและการศึกษาระดบัสูง และมีการศึกษาก่อนวยัเรียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมของเด็กดว้ย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์จะใช้เวลา 9 ปีโดยเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ปี
และชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 ปี มีเป้าหมายเพื่อจดัหาทกัษะพื้นฐานในการพฒันาตนเองในฐานะท่ี
เป็นปัจเจกชน สมาชิกในสังคม ประชากรในประเทศและโลก เท่าๆ กบัท่ีเตรียมกา้วเขา้สู่การศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาโดยมีรูปแบบของการจดัการศึกษาหลายแบบ เช่น แบบสามญัทัว่ไป แบบสามญั
วิชาชีพ แบบสามัญทางศาสนา แบบสามัญบริการ และแบบการศึกษาพิเศษ  การศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาทัว่ไป หลกัสูตรประกอบดว้ยโครงการวิชาการสอนทัว่ไปและการสอนเฉพาะวิชา เพื่อ
เตรียมความรู้และพฒันาทกัษะส าหรับการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาต่อไป 

ส่วนการศึกษาระดับมธัยมศึกษาทางวิชาชีพ เหมาะส าหรับผูต้้องการเข้าสู่วิชาชีพ 
สามารถแยกการศึกษาน้ีออกเป็น 6 กลุ่ม ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ดงัน้ี คือ เกษตรกรรมและการป่าไม ้
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ธุรกิจและการจดัการ ความเป็นอยู่ของชุมชน การท่องเท่ียวและ
ศิลปหตัถกรรม การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาดา้นศาสนา เป็นการจดัการศึกษาดา้นศาสนาโดยเฉพาะ  
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาแบบบริการ เป็นการจดัการศึกษาเพื่อเตรียมความรู้ความสามารถส าหรับ
ผูท่ี้จะเขา้ เป็นพนกังานหรือขา้ราชการ การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาพิเศษเป็นการจดัการศึกษา
ส าหรับนกัเรียนท่ีพิการทางร่างกายและ/หรือจิตใจ 

DPU



 

 

67 

ส่วนการศึกษาระดับสูง หรืออุดมศึกษา เป็นการขยายไปจากการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษา ระดบัปริญญาตรีใชเ้วลาเรียน 3-4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี สถาบนัท่ีให้
การศึกษาระดบัสูงน้ีมีลกัษณะเป็นสถาบนัวชิาการ โพลีเทคนิค สถาบนัการศึกษาและมหาวทิยาลยั 

ดา้นความร่วมมือดา้นการศึกษา การด าเนินความร่วมมือดา้นการศึกษาไทย-อินโดเซีย 
มุ่งเนน้การส่งเสริมและพฒันาการศึกษาร่วมกนั เป็นความร่วมมือภายใตก้รอบคณะกรรมาธิการร่วม
วา่ดว้ยความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ดงัน้ี 

ด้านครูผู ้สอน มีการศึกษาดูงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านโครงการภาค
ภาษาองักฤษของไทย ใหค้ณะครู อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีของกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซีย ตั้งแต่
ปี 2540 – ปัจจุบนั 

ดา้นผูบ้ริหารและบุคลากร มีการด าเนินการแลกเปล่ียนการเยือนและการศึกษาดูงาน
ของผูบ้ริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู/อาจารย ์

ดา้นเงินทุน ทุนการศึกษา มีการจดัตั้งศูนยไ์ทยศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัอินโดนีเซีย และเม่ือ
ปี 2547 กระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซีย ไดใ้ห้ทุนการศึกษาแก่นกัศึกษาไทยไปศึกษาในสาขา
ศิลปะและภาษาอินโดนีเซีย ในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของอินโดนีเซีย โดยไม่ไดรั้บปริญญา 
เป็นเวลา 1 ปีๆ ละ 7 คน ระดบัปริญญาโทปีละ 1 คนกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียได้
ใหทุ้นการศึกษา ดา้นวฒันธรรม ระยะเวลา 3 เดือน แก่ประเทศไทย จ านวน 1 คน ซ่ึงเร่ิมเม่ือปี 2547 
จากขอ้มูลโดยรวมแลว้ อินโดนีเซียไดใ้ห้ทุน ฝึกอบรม/ทุนการศึกษาแก่ประเทศไทย เป็นเวลากว่า 
20 ปีแลว้ มีความร่วมมือในการส่งเสริมดา้นการศึกษาและมุสลิมสายกลาง (ระหวา่งศูนยอ์  านวยการ
บริหาร จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ Nadhalatul Ulama (NU) และ Muhammadiyah) ใน
รูปทุนการศึกษา จ านวนประมาณ 200 ทุน แก่นกัศึกษาไทย จชต. ในสาขาต่างๆ ท่ีไม่ใช่ดา้นศาสนา 

ดา้นอ่ืนๆ มีการจดัตั้งศูนยอิ์นโดนีเซียศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ซ่ึง
ด าเนินความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการระหว่างกัน (ข้อเสนอในการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมฯ คร้ังท่ี 4 เม่ือเดือนมิถุนายน 2544) ในปี 2548 กระทรวง ศึกษาธิการ ไทยได้
ให้การตอ้นรับคณะจาก National Resilience Institute ของอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ที
ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงเก่ียวกบัการป้องกนัประเทศ รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมและภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกนั นอกจากน้ี ในส่วนของความ
ร่วมมือดา้นวิชาการ อินโดนีเซียเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมคณะกรรมการร่วมดา้นวิชาการไทย – 
อินโดนีเซีย คร้ังท่ี 3 ท่ีกรุงจาการ์ตา ระหวา่งวนัท่ี 21 - 22 มิถุนายน 2554 ซ่ึงให้ความส าคญักบัความ
ร่วมมือดา้นการศึกษา สาธารณสุข พลงังาน และความร่วมมือระหวา่งกนัในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศท่ีสามและไดจ้ดัท าบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศไทย 
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เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2554โดยท่ีการด าเนินความร่วมมือฯ ส่วนใหญ่อยูภ่ายใตก้รอบความร่วมมือ
ของ SEAMEO UNESCO และ ASEAN 

2.6.2  ระบบการศึกษาและความร่วมมือดา้นการศึกษากบัสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ระบบการศึกษา 
การศึกษาของฟิลิปปินส์มีทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบ่งการศึกษาเป็น

สามระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา  การศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาใชเ้วลาส่ีปีโดยนกัเรียนตอ้งเรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนปลายก่อน นกัเรียนส่วนใหญ่
ท่ีเรียนชั้นมธัยมศึกษาจะมีอายุ 12 ปีและเรียนจบเม่ืออายุ 15 ปี ส่วนระดบัอุดมศึกษานั้น นกัเรียน
ส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 16 ปี การศึกษาระดับน้ีแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา นอกจากนั้น การศึกษาระดบัหลงัมธัยมศึกษายงัรวมไปถึง
หลกัสูตรอาชีวศึกษาแบบสองหรือสามปีท่ีอาจไม่มีการมอบปริญญาก็ได ้

ส่วนการศึกษาแบบไม่เป็นทางการซ่ึงรวมถึงการรับความรู้นอกโรงเรียนนั้ นมี
วตัถุประสงค์หลกัส าหรับผูเ้รียนกลุ่มเฉพาะ เช่น เยาวชนหรือผูใ้หญ่ท่ีไม่สามารถเขา้เรียนต่อท่ี
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัได ้ตวัอย่างไดแ้ก่หลกัสูตรการศึกษาผูใ้หญ่ท่ีไม่รู้หนงัสือซ่ึงบูรณาการ
การเขียนและการอ่านเบ้ืองตน้เขา้กบัทกัษะในชีวิตประจ าวนันอกจากน้ีประเทศฟิลิปปินส์ใช้การ
เรียนการสอนแบบทวิภาษา บางวิชาจะส่วนเป็นภาษาองักฤษ ส่วนวิชาอ่ืนๆ จะสอนเป็นภาษา
ฟิลิปปินส์ 

ดา้นความร่วมมือดา้นการศึกษา การด าเนินความร่วมมือความร่วมมือดา้นการศึกษา
ไทย-ฟิลิปปินส์มุ่งเนน้การส่งเสริมและพฒันาการศึกษาร่วมกนั และเป็นความร่วมมือภายใตก้รอบ
คณะกรรมาธิการร่วมฯ ความร่วมมือท่ีไดด้ าเนินการมี ดงัน้ี 

ดา้นผูบ้ริหารและบุคลากร กิจกรรมท่ีด าเนินการเป็นลกัษณะการไปเยือนของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง การศึกษาดูงาน 

ด้านเงินทุนสนับสนุน การให้ทุนการศึกษา และการแลกเปล่ียนนักเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการไทยกบักระทรวงศึกษา วฒันธรรมและกีฬา ของฟิลิปปินส์ 

ดา้นนกัเรียน ยกร่างขอ้เสนอในการแลกเปล่ียนนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษากบัฝ่ายไทย 
โดยได้ด าเนินโครงการแลกเปล่ียนครู นักเรียน ไทย -ฟิลิปปินส์  ภายใต้ความตกลงของ
คณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ฟิลิปปินส์ คร้ังท่ี 3 เม่ือเดือนมิถุนายน 2542 ซ่ึงเร่ิม
ด าเนินโครงการฯ คร้ังท่ี 1 ในเดือนสิงหาคม กนัยายน และเดือนตุลาคม 2542 ท่ีประเทศไทยและท่ี
ฟิลิปปินส์ ตามล าดบั ส่วนในคร้ังท่ี 2 นั้น ด าเนินการในปี 2545 และปี 2546 ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2548 
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ด้านอ่ืนๆ มีการลงนามในความตกลงแลกเปล่ียนทางด้านการศึกษาและวฒันธรรม
ระหว่างกนั ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2540 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ได้ด าเนินความร่วมมือใน
โครงการการศึกษาระดบัปริญญาโทและเอก กบั Technological University of the Philippines และ
ระดบัปริญญาเอกกบั University of the Philippines โดยท่ี ความร่วมมือในระดบัพหุภาคีเป็นการ
ด าเนินงานภายใตก้รอบความร่วมมือของ SEAMEO UNESCO และ ASEAN 

2.6.3  ระบบการศึกษาและความร่วมมือดา้นการศึกษากบักมัพชูา 
ระบบการศึกษา 
การศึกษาของประเทศกัมพูชา จะแบ่งเป็นการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3 ปี 

ประถมศึกษา 6 ปี มธัยมศึกษาตอนตน้ 3 ปี มธัยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และระดบัอุดมศึกษา 4 – 7 ปี 
ส่วนการจดัการศึกษาดา้นอาชีวะและเทคนิคจดัให้ตั้งแต่ 1 ปี ไปจนถึง 3 – 5 ปีการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาน้ี บางสถาบนัการศึกษาอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงเกษตรสาธารณสุข
หรือแรงงาน การจดัการศึกษานอกระบบจะเนน้การฝึกทกัษะ ใหก้บัประชาชน 

ดา้นความร่วมมือดา้นการศึกษา ความร่วมมือมุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
และการพฒันา ยกระดบัด้านการศึกษา ครอบคลุมในสาขา ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา เทคนิค อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ 

ดา้นหลกัสูตร โครงการโรงเรียนพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพ้ระราชทานความช่วยเหลือ
ดา้นการศึกษาแก่กมัพูชา โดยก่อสร้างและพฒันาวิทยาลยัก าปงเฌอเตียล ท่ีอ าเภอซอมโบร์ จงัหวดั
ก าปงธม ตั้งแต่ปี 2543 เปิดสอนทั้งสายสามญัและอาชีวศึกษา (4 สาขา ไดแ้ก่ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
เกษตรกรรม และสาขาสัตวศาสตร์ / ประมง) โดยเร่ิมรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย
ในเดือนกนัยายน 2544 ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (3 ปี) รับเขา้ศึกษาในเดือน
กนัยายน 2545 และทรงพระกรุณาเสด็จเปิดวิทยาลยัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 รวมทั้งขยาย
เวลาความช่วยเหลือไปจนถึงปี 2553 วตัถุประสงค์ของการจดัตั้งวิทยาลยัฯ เพื่อให้นกัเรียนท่ีจบ
การศึกษาระดบั 9 ไดมี้โอกาสศึกษาต่อดา้นอาชีวศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และเพื่อให้
เยาวชนในราชอาณาจกัรกมัพูชาไดมี้ความรู้ไปประกอบอาชีพตามความตอ้งการและเหมาะสมกบั
สภาพทอ้งถ่ิน น าไปสู่การพฒันาประเทศต่อไป ภายใตก้ารสนบัสนุนดา้นวิชาการของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมอบทุนการศึกษา
ดา้นอาชีวศึกษาแก่นกัเรียน ระดบั ปวส. จ านวน 3 ปี และกลบัไปท างานท่ีวิทยาลยั 1 ปี หากผา่นการ
ประเมินระดบัดี ก็จะไดรั้บทุนศึกษาต่ออีก 2 ปี ในระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยี และส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดด้ าเนินโครงการค่ายอาสาสมคัรวิชาชีพเยาวชนไทย-กมัพูชา เม่ือ
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วนัท่ี 9 - 29 ตุลาคม 2547 เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดา้นวิชาชีพของเยาวชน
ไทยท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัปวส.ให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษากมัพูชา โดยมีวิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ และวิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ จดัส่งเยาวชนไทย 8 คน เขา้ร่วมโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย คือนกัเรียนอาชีวศึกษาของกมัพชูา ชั้นปี 3 จ านวน 136 คน ซ่ึงค่ายอาสาสมคัรวิชาชีพ
ดงักล่าวเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเยาวชนของทั้งสองประเทศ 

ด้านครู มีการฝึกอบรมครูและ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  การด าเนินความร่วมมือ  
ความร่วมมือไทย-กมัพูชา มีมาเป็นเวลานาน ก่อนการลงนามใน MOU ภายใตก้รอบความร่วมมือ
ทางวิชาการทั้งท่ีผ่านทางส านกัความร่วมมือเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศและประสานตรงกบั
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการใหค้วามส าคญัในการด าเนินความร่วมมือกบักมัพูชา
ในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การจดัหลกัสูตรฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน การเชิญเขา้ร่วมประชุม/สัมมนา การ
แลกเปล่ียนการเยอืนของผูบ้ริหารระดบัสูง 

ดา้นทุนสนบัสนุนใหทุ้นการศึกษาในระดบัปริญญาโทและเอกในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
ด้านผู ้เรียน  การสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษากัมพูชามาเรียนในไทย และ 

การสนบัสนุนผูเ้ช่ียวชาญ/วทิยากร 
ดา้นอ่ืนๆ ภายหลงัจากการลงนามใน MOU ด้านการศึกษาระหว่างกนั เม่ือวนัท่ี 31 

พฤษภาคม 2546 แลว้ ประเทศไทยไดเ้ชิญรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษา เยาวชนและกีฬา พร้อม
ดว้ยคณะมาเยือนไทย เม่ือปลายเดือนธนัวาคม 2547 เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือดา้นการศึกษา
ภายใตก้รอบของ MOU และมีการเจรจาระดบัทวิภาคีระหวา่งกนั โดยไทยจะให้การสนบัสนุนการ
จดัการศึกษาของกมัพูชาในสาขาท่ีกมัพูชาสนใจ ไดแ้ก่ การศึกษาพิเศษ การอุดมศึกษา การศึกษา
ก่อนวยัเรียน การกีฬาและวฒันธรรม ในส่วนการกระชบัความสัมพนัธ์อนัดีและการส่งเสริมความ
ร่วมมือดา้นการศึกษาให้มีความเขม้แข็ง ตามขอ้ตกลงใน MOU กระทรวงศึกษาธิการไดอ้นุมติั
โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-กมัพูชา ประจ าปี 2548 โดยเม่ือวนัท่ี 8-11 
สิงหาคม 2548 คณะผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการไทย ไดเ้ดินทางไปกมัพูชา เพื่อ
เจรจาความร่วมมือดา้นการศึกษาและหารือรายละเอียดการจดักิจกรรมฯ ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัรายการ
ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน จ านวน 4 หลกัสูตร นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดม้อบหมายให้
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกดั จดัรายการศึกษาดูงานและฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการศึกษา
ของกมัพชูา ระหวา่งวนัท่ี 25-30 กนัยายน 2548 จ านวน 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษาพิเศษ และ
ดา้นการตรวจราชการ/บริหารการศึกษา อีก 2 รายการ ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษาปฐมวยั และมธัยมศึกษา 
ระหวา่งวนัท่ี 25 กนัยายน - 9 ตุลาคม 2548 และ ในปี 2549กระทรวง ศึกษาธิการไดต้ั้งงบประมาณ
ส าหรับด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงรวมถึงกัมพูชาด้วย จ านวน 2 
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โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสานสายสัมพนัธ์เพื่อนบา้น เนน้การอบรมวิชาชีพและการสอนภาษาไทย
ขั้นพื้นฐาน 

2.6.4  ระบบการศึกษาและความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศลาว 
ระบบการศึกษา 
การจดัการศึกษาของลาวเร่ิมดว้ยการศึกษาในระดบัอนุบาลและก่อนวยัเรียน ลาวไดใ้ช้

ระบบการศึกษาเป็นแบบ 11 ปี คือระบบ 5 :3 :3 ประถมศึกษาใชเ้วลาในการศึกษา 5 ปี การศึกษา ใน
ระดบัน้ีเป็นการศึกษาภาคบงัคบั มธัยมศึกษาตอนตน้ ใชเ้วลาในการศึกษา 3 ปี และในอนาคตจะให้
เด็กไดเ้รียนภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึน มธัยมศึกษาตอนปลาย ใชเ้วลาในการศึกษา 3 ปี การอุดมศึกษา
หรือการศึกษาชั้นสูง รวมถึงการศึกษาดา้นเทคนิค สถาบนัการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลยั ซ่ึงอยู่
ในความดูแล และรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลยั กระทรวงศึกษาธิการ ยกเวน้
การศึกษาเฉพาะทางซ่ึงอยูใ่นความดูแลของกระทรวงอ่ืน โดยเม่ือเด็กจบการศึกษาในระดบัประถม
และมธัยมศึกษาแลว้ จะมีการคดัเลือกนกัเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กไดเ้ขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน ไดแ้ก่ สายอาชีพ มหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษาท่ีส าคญัไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั
แพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัแห่งชาติ (ดงโดก) และ สถาบนัสรรพวิชา (National Polytechnic 
Institute) เป็นตน้ 

ดา้นความร่วมมือด้านการศึกษา มุ่งเน้นการพฒันาทางการศึกษา บุคลากร และการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาระดบัต่างๆ มีความร่วมมือดงัน้ี 

ดา้นหลกัสูตร และการพฒันาต าราและหลกัสูตรการสอนดว้ย การด าเนินความร่วมมือ 
ความร่วมมือไทย-ลาว มีมาเป็นเวลานานก่อนการลงนามใน MOU ภายใตก้รอบความร่วมมือทาง
วชิาการ 

ดา้นครูผูส้อน ในรูปแบบการจดัหลกัสูตรฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การอบรมครู การ
ก่อสร้างอาคารสถานท่ี 

ดา้นส่ือและอุปกรณ์การศึกษา การจดัหาต าราเรียน วสัดุอุปกรณ์ การศึกษาทั้งสายสามญั
และอุดมศึกษา 

ดา้นผูบ้ริหารและบุคลกร การแลกเปล่ียนผูเ้ช่ียวชาญ บุคลากรดา้นการศึกษา อุปกรณ์
และขอ้มูลการศึกษาทุกรูปแบบ รวมทั้งการจดัประชุมสัมมนา 

ดา้นผูเ้รียน การสนบัสนุนให้สถานศึกษาของไทยรับนกัเรียน นกัศึกษาจาก สปป.ลาว
มาศึกษาในประเทศไทย โดยยงัใหก้ารสนบัสนุนจนถึงปัจจุบนัน้ี 

ดา้นอ่ืนๆ มีความร่วมมือดา้นวิชาการ ในส่วนท่ีร่วมมือกบัส านกังานความร่วมมือ เพื่อ
การพฒันาระหวา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เช่น โครงการพฒันาโรงเรียนเทคนิคแขวง
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เวียงจนัทน์ (ศูนยอ์าชีวศึกษาโพนโฮง) ตั้งแต่ ปี 2537 เป็นการยกระดบัโรงเรียนเทคนิคแขวง
เวียงจนัทน์ให้เป็นศูนยอ์าชีวศึกษาตน้แบบ ไดแ้ก่ การก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน การจดัหาอุปกรณ์
และวสัดุครุภณัฑ ์พร้อมการติดตั้ง/สอนการใชง้าน รวมทั้งการพฒันาบุคลากร (การให้ทุนฝึกอบรม 
ดูงาน ทุนการศึกษา) ตลอดจน การส่งผูเ้ช่ียวชาญไปพฒันาหลกัสูตร การวางผงัอาคาร การติดตั้ง
อุปกรณ์ การบ ารุงรักษา การซ่อมแซม และการติดตามประเมินผล รวมถึงการสนับสนุนในการ
พฒันาแบบ Sister School ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาของไทยและโรงเรียนเทคนิคฯ 
ต่อไป โครงการพฒันาห้องสมุดวิทยาลัยครูบ้านเก่ิน ด าเนินการโดยส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อพฒันาให้เป็นตน้แบบห้องสมุด โดยไดจ้ดัสร้างอาคารห้องสมุด  1 หลงั จดัหา
หนังสือ ต าราเรียน วสัดุอุปกรณ์และส่ือสารสนเทศ  รวมทั้ง จดัฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของ
หอ้งสมุด 3) โครงการสร้างสนามกีฬา โรงเรียนมธัยมสมบูรณ์ บา้นฮ่องคา้ การฝึกทกัษะวิชาชีพใน
ด้านคหกรรมให้กับนักเรียนหญิงโรงเรียนวฒันธรรมฯ โดยเฉพาะการตดัเย็บเส้ือผา้และการ
ประกอบอาหาร และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ  เพื่อให้สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั ภายใตโ้ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานเอกอคัราชทูตไทย ประจ าสปป. ลาว ซ่ึงมี
กิจกรรมการแสดงความสามารถของนกัเรียน-นกัศึกษา โดยน าผลิตภณัฑ์ผลงานของนกัเรียนท่ีเกิด
จากการฝึกอบรมอาชีพ ไปร่วมแสดง 

2.6.5  ระบบการศึกษาและความร่วมมือดา้นการศึกษากบัสหภาพพม่า 
ระบบการศึกษา 
การศึกษาสหภาพพม่า กระทรวงศึกษาธิการของพม่า เป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหาร

การศึกษาของประเทศ ใชร้ะบบการศึกษาเป็นระบบ 5 :4 : 2 เป็น ประถมศึกษา 5 ปี มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 4 ปี มธัยมศึกษาตอนปลาย 2 ปีและอาชีวศึกษา 1- 3 ปี อุดมศึกษา 4 -6 ปี กรมการศึกษา
พื้นฐานของพม่า เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการวางนโยบายและบริหารการศึกษาระดบั
ก่อนประถมศึกษา มธัยมศึกษา รวมทั้งการฝึกหดัครู รัฐเป็นผูส้นบัสนุนดา้นงบประมาณของทุก
โรงเรียน โดยนกัเรียนจะเสียค่าเล่าเรียนเฉพาะในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น การจดัการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของพม่านั้น พม่าพยายามท่ีจะจดัให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของประเทศแต่ยงัมีปัญหา
ท่ีไม่สามารถจดัหาอาคารสถานท่ี วสัดุและอุปกรณ์ให้กบัโรงเรียนในบางทอ้งท่ีได ้ รัฐบาลพม่าได้
ตั้งเป้าหมายท่ีจะให้มีโรงเรียนอย่างน้อยหน่ึงแห่งในทุกหมู่บา้น กรมการเทคโนโลยี เกษตรและ
อาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีดูแลจดัการศึกษาดา้นเกษตรกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล การประมง  
คหกรรมและการฝึกหดัครู ทางดา้นช่างเทคนิค การเรียน-การสอนมีทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา มีทั้ง

DPU



 

 

73 

หลกัสูตรระยะยาวและระยะสั้ น เพื่อรองรับความตอ้งการของตลาดแรงงาน  กรมอุดมศึกษา  
ท าหนา้ท่ีวางแผนนโยบายและด าเนินการดา้นอุดมศึกษาของประเทศ 

ความร่วมมือดา้นการศึกษา มุ่งเนน้การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีโดยใชค้วามร่วมมือดา้น
วฒันธรรมและการศึกษาเป็นกลไกด าเนินการ เป็นความร่วมมือภายใตแ้ผนปฏิบติังาน ความร่วมมือ
ทางวชิาการ และกรอบแผนปฏิบติังานดา้นวฒันธรรมประจ าปี ดงัน้ี 

ดา้นหลกัสูตร มีการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมดูงานดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
ด้านครูผูส้อน มีการส่งผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยนเรศวรไปสอนภาษาไทยใน

มหาวทิยาลยัของพม่าอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
ดา้นรูปแบบและวธีิการจดัการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนดา้นประถมศึกษา

และมธัยมศึกษา การจดัการศึกษานอกระบบ การผลิตส่ือการศึกษาทางไกล 
ด้านส่ือและอุปกรณ์การศึกษา มีการให้ความช่วยเหลือวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 

ตลอดจนการสนบัสนุนการสอนภาษาไทยในสถาบนัอุดมศึกษาของพม่า กระทรวงศึกษาธิการยงัคง
ด าเนินความร่วมมือกับส านักงานความร่วมมือเพื่อพฒันาระหว่างประเทศ  กระทรวงการ
ต่างประเทศ ในการจดัหลกัสูตรและรายการศึกษาดูงานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการศึกษา 

2.6.6  ระบบการศึกษาและความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศสิงคโปร์ 
ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์แบ่งออกเป็นระดบัประถม 6 ปี ระดบัมธัยมศึกษา 4 ปี ซ่ึง

รวมแลว้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งน้อย 10 ปี แต่ผูท่ี้จะเขา้ศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัจะตอ้ง
ศึกษาขั้นเตรียมมหาวิทยาลยัอีก 2 ปี การศึกษาภาคบงัคบัของสิงคโปร์จะตอ้งเรียนรู้ 2 ภาษาควบคู่
กนัไป ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั และเลือกเรียนภาษาแม่ (Mother Tongue) อีก 1 ภาษา คือ 
จีน (แมนดาริน) มาเลย ์หรือทมิฬ (อินเดีย) ระดบัประถมศึกษาของสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
ไดแ้ก่ ป.1-ป.4 เรียกวา่ Foundation Stage และ ป.5-ป.6 เรียกวา่ Orientation Stage ชั้นประถมตน้จะ
เรียน 3 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ และคณิตศาสตร์ นอกจากนั้ น จะมีวิชาดนตรี 
ศิลปหัตถกรรม หน้าท่ีพลเมือง สุขศึกษา สังคม และพลศึกษา แต่ในช่วงประถมปลาย หรือ 
Orientation Stage นั้น นกัเรียนจะถูกแยกออกเป็น 3 กลุ่มทางภาษา คือ EM 1. EM 2. และ EM 3. 
การแยกนกัเรียนเขา้กลุ่มทางภาษานั้น ข้ึนอยู่กบัความสามารถทางภาษาของแต่ละคน เม่ือจบ ป.6 
แลว้จะมีการสอบท่ีเรียกวา่ Primary School Leaving Examination (PSLE) เพื่อท่ีจะเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัมธัยมศึกษาต่อไป ผลการเขา้สอบมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อการศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษา 

การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษานั้น จะมี 3 หลกัสูตรให้เลือกตามความสามารถ และ
ความสนใจ โดยใช้เวลา 4-5 ปี หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรพิเศษ (Special 
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Course) หลกัสูตรเร่งรัด (Express Course) หลกัสูตรปกติ (Normal Course) เม่ือจบหลกัสูตรจะมี
การสอบ โดยหลักสูตรพิเศษ และหลกัสูตรเร่งรัดจะต้องผ่านประกาศนียบตัร GCB (General 
Certificate of Education) ในระดบั “O” Level ส่วนหลกัสูตรปกติจะตอ้งผา่น GCB “N” Level แต่
ถา้ตอ้งศึกษาต่อในระดบัเตรียมอุดมศึกษา ก็ตอ้งสอบใหผ้า่น GCB “O” Level เช่นเดียวกนั 

เม่ือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว ผู ้ท่ีสนใจเรียนสายวิชาชีพเทคนิค หรือ
อาชีวศึกษา ก็สามารถแยกไปเรียนตามสถาบนัต่างๆ ได ้ส่วนผูท่ี้จะเรียนต่อในมหาวิทยาลยัก็จะเขา้
ศึกษาต่อใน Junior College อีก 2 ปี เม่ือจบแลว้จะตอ้งสอบ GCE “A” Level เพื่อน าผลคะแนนไป
ตดัสินการเขา้เรียนต่อระดบัมหาวทิยาลยั ผูท่ี้เขา้มหาวิทยาลยัไม่ไดก้็อาจศึกษาในสายอาชีพ หรือหา
งานท าต่อไป  รัฐบาลสิงคโปร์ใหค้วามส าคญักบัการศึกษามาก โดยถือวา่ประชาชนเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญั และมีค่าท่ีสุดของประเทศ ในการน้ี รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนดา้นการศึกษาจนเสมือนกบั
เป็นการศึกษาแบบให้เปล่า โรงเรียนในระดบัประถม และมธัยมลว้นเป็นโรงเรียนของรัฐบาลหรือ
ก่ึงรัฐบาล โดยมหาวิทยาลยั NUS จะให้การศึกษาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ทั้งแพทยศาสตร์ 
ทนัตแพทย ์กฎหมาย ศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการบริหารธุรกิจ 
ส่วนมหาวิทยาลยั Nanyang จะเนน้การศึกษาดา้นวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์
ประยกุต ์และสาขาธุรกิจ และการบญัชี ส าหรับมหาวทิยาลยั SMU จะเนน้เร่ืองธุรกิจการจดัการ 

ดา้นความร่วมมือการศึกษา ไทยและสิงคโปร์มีความสัมพนัธ์ ภายใตก้รอบการส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย- สิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship – 
STEER) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขา้ราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ (CSEP) และความ
ร่วมมือดา้นการทหาร ดงัน้ี 

ดา้นทุนสนบัสนุน ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ตามท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ไดม้อบทุนการศึกษาแก่ 
นกัเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาเป็นประจ าทุกปี จะ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยอย่างต่อเน่ือง โครงการโรงเรียนหุ้นส่วน ( Partner 
Schools) ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกนัท่ีจะเพิ่มจ านวนโรงเรียนหุ้นส่วน (Partner Schools) เพื่อจบัคู่กบั
โรงเรียนสิงคโปร์ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาของไทย จาก 10 แห่ง เพิ่มเป็น 15 แห่ง โดย
ในส่วนประเทศไทยเสนอเพิ่มโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 แห่ง 
คือ 1) โรงเรียนเทพลีลา 2) โรงเรียนราชวินิตมธัยม 3) โรงเรียนอนุบาลสามเสน และโรงเรียนใน
สังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอีก 2 แห่ง คือโรงเรียนอสัสัมชญั 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ และโรงเรียนวดัใหม่กรงทอง จ. จนัทบุรี 

ดา้นส่ือและอุปกรณ์การศึกษา ความร่วมมือในการอบรมดา้น ICTกระทรวงศึกษาธิการ
สิงคโปร์ยนิดีจะจดัอบรมใหแ้ก่ขา้ราชการครูในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ดา้น ICT ความร่วมมือดา้นการอุดมศึกษา ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบใหเ้พิ่มความร่วมมือในดา้นการแสดง
ดนตรีไวใ้นประเด็นความร่วมมือดา้นการแลกเปล่ียนนกัเรียนระดบัอุดมศึกษา นอกจากน้ี ยงัเห็น
ควรให้มีการขยายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับ
สถาบนัการศึกษา พร้อมทั้งการแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดี (best practices) ระหวา่งกนัดว้ย ส่วนการ
น าเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีริเร่ิมใหม่ คือ โครงการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอโครงการความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา
แห่งชาติสิงคโปร์ (National Institute of Education- NIE) ในการแลกเปล่ียนผูเ้ช่ียวชาญดา้น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน และการพฒันาครูประจ าการ
โครงการความร่วมมือดา้นอาชีวศึกษา ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเสนอความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาดา้นเทคนิคสิงคโปร์ ได้แก่ Institute of 
Technical Education (ITE) ในการจดัท างานวิจยัร่วมในสาขาส่ิงแวดลอ้มการพฒันาอย่างย ัง่ยืน  
2) กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ์ เสนอ
โครงการความร่วมมือกบัสถาบนั ITE ดา้นการฝึกอบรมครูดา้นพฒันาอาชีวศึกษาและการอาชีพ 

ดา้นผูเ้รียน การแลกเปล่ียนครูและนกัเรียนดา้นภาษาองักฤษและจีน วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2551 การจดัค่ายเยาวชน การสนบัสนุนทุนการศึกษาของรัฐบาลสิงคโปร์ 

ดา้นอ่ืนๆ ในส่วนความร่วมมือดา้นการศึกษา มีการจดัท าบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยความ
ร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่งกนั 

2.6.7  ระบบการศึกษาและความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศมาเลเซีย 
ระบบการศึกษา 
การศึกษามาเลเซีย แบ่งระดบัการบริหารเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัชาติ ระดบัรัฐ ระดบั

อ าเภอ ระดบักลุ่มโรงเรียนและระดบัโรงเรียน การบริหารการศึกษาระดบัชาติอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลกลาง (Federal Government) การศึกษาทุกประเภททุกระดบัอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบ
ของกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียว ยกเวน้การศึกษาท่ีมีลกัษณะเป็นการศึกษานอกระบบ 
(Non-formal Education) จะมีกรมจากกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรับผิดชอบ เช่น กรมแรงงาน กรม
เกษตร เป็นตน้ 

ระบบการจดัการศึกษาของมาเลเซีย (National Education System) เป็นระบบ 6:3:2 คือ 
ระดบัประถมศึกษา Pre-school Education และPrimary Education หลกัสูตร 6 ปีการศึกษา ระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ หลกัสูตร 3 ปีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หลกัสูตร 2 ปีการศึกษา
Secondary Education Post-secondary Education ระดับเตรียมอุดมศึกษา Higher Education 
หลกัสูตร 1 หรือ 2 ปีการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตรเฉล่ียประมาณ 3 ปีคร่ึง ถึง 4 ปีการศึกษา
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ในโรงเรียนของรัฐบาลก าหนดให้ใชภ้าษาประจ าชาติคือ ภาษามลายู (Bahasa Malayu) ท่ีเขียนดว้ย
อกัษรรูมี 

ดา้นความร่วมมือการศึกษา รัฐบาลไทยได้ก าหนดนโยบายส าคญัในการพฒันาพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เพื่อสนบัสนุนและเสริมสร้างปัจจยัพื้นฐานท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพฒันา
สังคม และเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน จึงไดร่้วมกบัประเทศต่างๆ ในอาเซียโดยเฉพาะกบัรัฐบาลมาเลเซีย
ซ่ึงเป็นประเทศเพื่อนบา้นใกลชิ้ดกบัประเทศไทย ในการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมจดัการศึกษา
ในเขตพฒันาพื้นท่ีเฉพาะกิจพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนในพื้นท่ีไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทัว่ถึง และเป็นธรรม เพื่อท่ีจะให้นักเรียนไทยเป็นกลไก
ขับเคล่ือนส าคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียให้มี
ความสัมพนัธ์ยิง่ข้ึน 

ดา้นหลกัสูตร มีการพฒันาหลกัสูตร การศึกษา การเสริมสร้างเครือข่ายระหวา่งสถาบนั
กระทรวงศึกษาธิการของไทยและมาเลเซียไดร่้วมกนัลงนามในความร่วมมือดา้นการศึกษากนัเม่ือ
เดือน สิงหาคม 2550 เพื่อพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษาในสาขาต่างๆ 

ดา้นเงินทุนสนับสนุน มีการจดัสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดบัมธัยมศึกษา
ของไทยให้ไดมี้โอกาสไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1ปีท่ี 6 ในประเทศมาเลเซีย
อย่างต่อเน่ือง ในส่วนรัฐบาลประเทศมาเลเซีย ผา่นกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย และมีการมอบ
ทุนการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา เพื่อเรียนต่อในระดบัปริญญาตรีดว้ย 

2.6.8  ระบบการศึกษาและความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศเวยีดนาม 
ระบบการศึกษา 
การศึกษาของเวียดนามแบ่งลกัษณะของการจดัการศึกษาไว ้5 ลกัษณะ คือ การศึกษา

ระดบัก่อนประถมศึกษา (Pre-School Education) การศึกษาสามญั (5 - 4 – 3) เป็นระดบั
ประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบงัคบั 5 ปี ชั้น 1-5 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คือ ชั้น 6-9 ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย คือชั้ น 10-12 การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ มีเทียบเคียงทั้งระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย การศึกษาระดบัอุดมศึกษา แบ่งเป็นระดบัอนุปริญญา (Associate 
degree) และระดบัปริญญา การศึกษาต่อเน่ือง เป็นการศึกษาส าหรับประชาชนท่ีพลาดโอกาส
การศึกษาในระบบสายสามญัและสายอาชีพ การศึกษาสามญั 12 ปี (General Education) ของ
เวียดนามนั้นเวียดนามมีวตัถุประสงค์ท่ีจะ ให้ประชาชนได้มีวิญญาณในความเป็นสังคมนิยม มี
เอกลกัษณ์ประจ าชาติ และมีความสามารถในดา้นอาชีพ 

ดา้นความร่วมมือดา้นการศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาระดบั
ต่างๆ การสร้างเครือข่ายและการแลกเปล่ียนผูเ้ช่ียวชาญ บุคลากรดา้นการศึกษา และขอ้มูลการศึกษา
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ทุกรูปแบบ รวมทั้งความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ และการพฒันาหลกัสูตร ตลอดจนการจดัประชุม / สัมมนา ศึกษาดู
งานในสาขาท่ีเช่ียวชาญ การให้ทุนการศึกษา และดา้นการอบรมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ความ
ร่วมมือไทย เวียดนาม มีมาเป็นเวลานาน และมีความกา้วหนา้มาก ตั้งแต่ก่อนการลงนามใน MOU 
ภายใตก้รอบความร่วมมือทางวิชาการ ในลกัษณะการแลกเปล่ียนการเยือนของผูบ้ริหารระดบัสูง
ของทั้งสองฝ่าย การจดัรายการศึกษาดูงานดา้นวชิาการระหวา่งกนั และการจดักิจกรรมความร่วมมือ
ในการพฒันาการศึกษาครู อาจารย  ์นอกจากน้ีฝ่ายไทยยงัไดจ้ดัหลกัสูตรฝึกอบรมในสาขาต่างๆ อีก
เป็นจ านวนมากอย่างต่อเน่ือง โดยโครงการความร่วมมือทางวิชาการท่ีไทยและเวียดนามไดร่้วม
ด าเนินการและประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ โครงการพฒันาศูนยอ์าชีวศึกษาเมืองตูเลียม เมือง
น าดิน โครงการวิทยาลัยเกษตรกรรมบกัไต โครงการพฒันาโรงเรียนเพื่อเด็กเก่งเมืองฮาทิน 
กระทรวงศึกษาธิการไทยกบักระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมของเวียดนาม ไดล้งนามในบนัทึก
ความเขา้ใจวา่ดว้ยความร่วมมือดา้นการศึกษา เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2547 โดยรัฐมนตรีฯ ของ
เวียดนามได้เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในระหว่างท่ีเดินทางมาประชุม  ASEAN 
Ministering Meeting ท่ีไทย เม่ือเดือนสิงหาคม 2548 และไดมี้การหารือแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างกนั การจดันิทรรศการการศึกษาเวียดนามในประเทศไทย  รวมทั้งการจดัสัมมนาตลาดนดั
วิชาการ โดยเน้นระดบัอุดมศึกษา และมธัยมศึกษาและ  การฝึกอบรมเร่ืองการประเมินผล วดัผล
การศึกษา ระดบัอุดมศึกษา การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบนัท่ีมีขอบเขตความร่วมมือ
กวา้งขวางกวา่การแลกเปล่ียนครู อาจารยโ์ดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

โดยสรุปดา้นความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน พบว่า 
ในบางประเทศยงัมีความร่วมมือนอ้ยมาก เช่นประเทศบรูไนดารุสซาเล็ม มีเพียงการขอความร่วมมือ
ในการจดัหาครูไปสอนภาษาไทย ด้านงบประมาณ รัฐบาลบรูไนสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
นกัเรียนในพื้นท่ีภาคใตเ้พื่อการศึกษาดา้นศาสนาท่ีประเทศบรูไนเท่านั้น ส่วนในประเทศอ่ืนๆ ส่วน
ใหญ่เป็นไปในลกัษณะการเยือนของผูบ้ริหารโรงเรียน 2 ฝ่าย การพฒันาครูในดา้นภาษาองักฤษซ่ึง
เป็นภาษากลางของอาเซียน มีการสนับสนุนทุนการศึกษาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั เช่น ประเทศ
สิงคโปร์ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ระดบัอุดมศึกษา ดา้นการส่งเสริมการใชส่ื้อร่วมกนัยงัพบนอ้ยมาก ส่วนในเร่ืองหลกัสูตรส่วนใหญ่
จะมุ่งเนน้ในระดบัการศึกษาอาชีวศึกษา 

แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ในแต่ละประเทศลว้นสนบัสนุนในเร่ืองทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนต่างชาติไดมี้โอกาสไปเรียนในประเทศของตน ในรูปแบบท่ีแตกต่าง เช่น ประเทศบรูไน 
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ใหทุ้นในการเรียนดา้นศาสนา ประเทศอินโดนีเซียใหทุ้นการศึกษาสาขาศิลปะและภาษาอินโดนีเซีย 
ให้ทุนแลกเปล่ียนในกระทรวงศึกษา วฒันธรรมและกีฬา ประเทศสิงคโปร์ให้ทุนการศึกษาแก่
นักเรียนไทยไปศึกษาต่อในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา ประเทศมาเลเซีย
สนบัสนุนทุนการศึกษาเรียนระดบั มธัยมศึกษาและปริญญาตรีด้วย ในส่วนเวียดนามสนบัสนุนแก่
เด็กพิเศษ ส่วนท่ีประเทศไทยไดส้นบัสนุนทุนการศึกษา ไดแ้ก่ประเทศกมัพชูา ลาว พม่า 

ดงันั้น ผลการศึกษาและรูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาท่ีผ่านมาดงักล่าวขา้งตน้ 
พอจะสรุปไดว้า่ แต่ละรูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของแต่ละประเทศ มีลกัษณะการประสาน
ความร่วมมือ การสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือตามองคป์ระกอบการจดัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัไป 
ทั้งน้ีค  านึงความเหมาะสมตามบริบท ขนาดและความพร้อมในการจดัการศึกษา อยา่งไรก็ตามคน้พบ
วา่ส่วนใหญ่มีความร่วมมือดา้น องค์ประกอบการจดัการศึกษาสรุปได ้9 ดา้นคือ 1 ) ดา้นนโยบาย  
2) ดา้นหลกัสูตร 3) ดา้นครูผูส้อน 4 ) ดา้นส่ือ วสัดุและอุปกรณ์การศึกษา 5) ดา้นรูปแบบวิธีการ
จดัการเรียนการสอน 6) ดา้นผูบ้ริหาร 7 ) ดา้นงบประมาณ 8) ดา้นบรรยากาศของสถานศึกษา และ 
9) ดา้นผูเ้รียนและ สรุปผลของความร่วมมือ ซ่ึงประกอบดว้ย ผลผลิต ผลลพัธ์และปัญหาอุปสรรค 
โดยท่ีมี การปรับปรุงพฒันาความร่วมมือ ประกอบดว้ย ปัจจยัและเง่ือนไขในการน ารูปแบบไปใช ้
และการแสวงหาวิธีการพฒันาความร่วมมือ และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
ประสิทธิผลในการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาเพื่อการสร้าง
ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 
2.7  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2552, น. 269-275) ได้ศึกษาการพัฒนาโมเดลมูลค่าเพิ่มของ
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและแบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่ากระบวนการจดั
การศึกษา ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์โมเดลมูลค่าเพิ่มของผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ตวัแปรระดบั
สถานศึกษาท่ีมีความส าคญัต่อผลสัมฤทธ์ิและความก้าวหน้าทางวิชาการ ดา้นสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
ขนาดสถานศึกษา ดา้นรูปแบบและวธีิการจดัการเรียนการสอนคือ การจดักิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั และดา้นท่ีส าคญัคือ การพฒันาหลกัสูตรและส่ือท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน และตวัแปรระดบัเขตพื้นท่ี ได้แก่ เศรษฐานะเขตพื้นท่ีและการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การเพิ่มมูลค่ากระบวนการจัดการศึกษา มี 3 แบบคือ การเพิ่มขีด
ความสามารถในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา การเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดล้อม โดย
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชค้วามรู้อยา่งเขม้ขน้ การเพิ่มผลผลิต 
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การสร้างความพึงพอใจ การแก้ไขคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และการวิเคราะห์พฒันาการและ
ความกา้วหนา้ 

กนิษฐา นาวารัตน์ (2553) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบและกลยุทธ์การส่งเสริมความเป็น
ศูนยก์ลางการศึกษานานาชาติของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ผลการวิจยัพบวา่ 
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษานานาชาติในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประกอบดว้ย วสิัยทศัน์ ไดแ้ก่ การเป็นศูนยก์ลางการศึกษาของประเทศไทย
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภายใน 5 ปีและพบวา่ พนัธกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การสร้างหลกัสูตร
นานาชาติให้ได้มาตรฐานสากล การสร้างผลงานวิจยัและนวตักรรมในภูมิภาค การสร้างความ
ร่วมมือวิชาการกับสถาบนัทั้งในและต่างประเทศ และการส่งเสริมการแลกเปล่ียนวฒันธรรม
ระหว่างชาติ โดยเป้าหมายหลกั ได้แก่ การพฒันาคุณภาพบณัฑิตให้มีสมรรถภาพสากลและการ
พฒันาหลกัสูตรนานาชาติ 

ส านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ (2552, น. 1-22) ไดด้ าเนินการวิจยัเร่ือง การพฒันากล
ยทุธ์ความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่งไทยและประเทศเพื่อนบา้น งานวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์และ
ประเมินความส าเร็จของนโยบายและกลยุทธ์ความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศเพื่อนบา้น เพื่อ
น าผลการวิจัยมาพฒันากลยุทธ์ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้านและน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัแต่ละประเทศ ผลการวิจยัการพฒันากลยุทธ์ความร่วมมือดา้นการศึกษา
ระหวา่งไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น การยกระดบันโยบายความร่วมมือดา้นการศึกษาให้เป็นนโยบาย
ระดบัชาติ เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพื่อน
บา้น ขยายความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา
รวมถึงการอาชีวศึกษา ให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางพฒันาการพฒันาของแต่
ละประเทศ สร้างเอกภาพในการขบัเคล่ือนความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศเพื่อนบา้นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ส่งเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดี ความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบา้น 

ส่วนกลยุทธ์รายประเทศ ประเทศกมัพูชา ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการศึกษา เพื่อเป็น
กลไกในการสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจเชิงวฒันธรรม การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ทกัษะเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน และการปฏิรูปการศึกษา ประเทศลาว ส่งเสริมความร่วมมือดา้น
การศึกษาเพื่อคุณภาพทรัพยากรมนุษย ์ส่งเสริมความร่วมมือในการยกระดบัความรู้ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ อาชีวศึกษา การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ประเทศพม่า เร่งรัดการจดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษา
กับพม่ าอย่าง เ ป็นทางการ การวางแผนความร่วมมือพัฒนาการศึกษาระหว่างไทยกับ
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กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพม่า สนบัสนุนให้นกัเรียนไทย
ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ ท าความเขา้ใจวฒันธรรมและสังคมพม่ากบัไทยอยา่งลึกซ้ึง ประเทศเวียดนาม 
ส่งเสริมความร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตร การท าวิจยัในลกัษณะหุ้นส่วนท่ีเท่าเทียมกนั มุ่งเน้น
ดา้นสังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

พรชัย ทองเจือ (2550, น. 139-144) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษากบัโรงเรียนในการเปล่ียนผา่นดา้นการเรียนการสอนในโรงเรียน การวิจยั
เป็นการศึกษาและพฒันารูปแบบความร่วมมือแลว้น าไปทดลองใช้ ผลการวิจยัพบว่าในดา้นความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบัโรงเรียนเร่ิมตน้จากผูบ้ริหาร จากการมีวิสัยทศัน์ มีความเอ้ือ
อาทรของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเป็นหลกั ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความร่วมมือในการ
พฒันาการเรียนการสอน คือ การขาดความตระหนกัและขาดการประสานงานท่ีดี ส่วนรูปแบบท่ี
เหมาะสมส าหรับความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบัโรงเรียนในการเปล่ียนผ่านดา้นการ
เรียนการสอนในโรงเรียนคือความร่วมมือร่วมใจ ผูว้ิจ ัยได้พฒันารูปแบบความร่วมมือข้ึนมี 4 
ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 ร่วมตระหนกัและเรียนรู้ ขั้นท่ี 2 ร่วมสร้างและพฒันา ขั้นท่ี 3 ร่วมแกปั้ญหา 
ขั้นท่ี 4 ร่วมประเมินผล ผลการใชรู้ปแบบพบวา่บรรลุเป้าหมายทุกขั้นตอน พฤติกรรมการสอนของ
ครูเปล่ียนแปลงจากเดิม ปรับวิธีการเรียน เปล่ียนวิธีการสอน เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมากข้ึน มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

ยพุดี โสตถิพนัธ์ และคณะ (2549, น. 49-52) ไดศึ้กษากระบวนการความร่วมมือในการ
ปฏิบติังานระหวา่งบุคลากรทีมสุขภาพในการบริการผูป่้วยผา่ตดัโรงพยาบาลทัว่ไปภาคใต ้ผลวิจยั
สรุปความร่วมมือในการปฏิบติัภารกิจวา่เป็นความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดตลอดกระบวนการ 
ตั้งแต่ร่วมคิดและร่วมปฏิบติั ความร่วมมือในทางความคิด เช่นความมุ่งมัน่ ความพร้อมและการ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูน้ า ส่วนความร่วมมือในการปฏิบติัสามารถสังเกตไดจ้ากการร่วมก าหนด
นโยบายและเป้าหมายท่ีชดัเจน ก าหนดกลไกหรือแผนปฏิบติัการท่ีเช่ือมโยงและต่อเน่ือง เตรียม
ความพร้อมเพื่อสร้างความร่วมมือท่ีดีระหวา่งบุคลากร ตั้งแต่เร่ิมปฏิบติังาน ท าความเขา้ใจบทบาท
หน้าท่ีของตนและสามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ จดัทรัพยากร เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพียงพอ มีการพฒันาบุคลากรและสร้างความสัมพนัธ์ ร่วมทั้งการจดัการ
ปัญหา อุปสรรคท่ีขดัขวางการพฒันาความร่วมมือ ในส่วนของบุคลากรก็ตอ้งมีการพฒันาตนเองใน
ดา้นต่างๆ ใหส้ามารถปฏิบติังานร่วมกบัทีมอยา่งมีคุณภาพ มีมาตรฐานขอบเขตวิชาชีพ อนัเป็นพลงั
ขบัเคล่ือนองค์การไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงสรุปได้ว่า ความร่วมมือท่ีดีในการ
ปฏิบติังาน เป็นกระบวนการท่ีไม่หยดุน่ิง มีองคป์ระกอบ 5 ประการคือ 1) การมีผูน้ าท่ีสนบัสนุนให้
เกิดความร่วมมือ 2) การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความร่วมมือ 3) การจดัให้มีทรัพยากรและ
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บุคลากรท่ีเพียงพอ 4) การสร้างความมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมมือกนั 5) การก าหนดความสัมพนัธ์และขั้นตอน
เพื่อสร้างความร่วมมือ 

ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง และคณะ (2551, น. 32-47) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การศึกษาความ
ร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยักบัภาคอุตสาหกรรมในการพฒันานวตักรรม มีวตัถุประสงค์เพื่อระบุ
ปัจจยัท่ีช่วยเพิ่มโอกาสความส าเร็จในโครงการร่วมมือวิจยัและพฒันาระหว่างมหาวิทยาลยัและ
ภาคอุตสาหกรรมวิธีการศึกษาโดยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆ ท่ีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 
ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความเขา้ใจเป็นปัจจยัส าคญัต่อพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ รูปแบบ
ของโครงการตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีสามารถรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัในการบรรลุเป้าหมายของ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม การน าศักยภาพของมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมมา
เช่ือมโยงกนัจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย ทั้งน้ีตอ้งอาศยันโยบายของรัฐบาลในการ
ช่วยขบัเคล่ือนและอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ 

Young (2003, pp. 111- 133) ไดศึ้กษาวจิยั เร่ือง ความย ัง่ยืนของการด าเนินความร่วมมือ
ระหวา่งองค์กร โดยมุ่งท่ีผลลพัธ์ของการให้และรับระหวา่งสมาชิก ทั้งในมหาวิทยาลยัและบริษทั/
ภาคอุตสาหกรรมการศึกษาวิจัยน้ีส ารวจในปี ค.ศ. 1997 โดยการจัดสัมมนา 2 กลุ่ม ส าหรับ
คณาจารยม์หาวิทยาลยั และผูจ้ดัการในบริษทั/อุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยี ผลการวิจยัพบวา่ ส่ิงท่ี
ท าใหก้ารด าเนินความร่วมมือระหวา่งองคก์รเกิดความย ัง่ยนื คือ ผูมี้ส่วนร่วมในความร่วมมือจะตอ้ง
ไดรั้บผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งผูท่ี้คาดหวงัและผูรั้บผลประโยชน์ 

Saez  and Aribas (2002, pp. 321 – 341) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง ลกัษณะการด าเนินความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัและศูนยว์ิจยัต่างๆ โดยศึกษาลกัษณะความร่วมมือด้านการวิจยัจาก
บริษทัต่างๆในประเทศสเปน 747 แห่ง และศึกษาประเภทของโครงการความร่วมมือดา้นการวิจยั
และพฒันา เพื่อการพฒันานวตักรรมร่วมกนั ในระหวา่งปี ค.ศ. 1994 – 1996 ผลการวิจยัพบวา่ โดย
ผลของความร่วมมือระหว่างองค์กรท่ีมีความแตกต่างกันนั้น บริษัทต่างๆ จะมีข้อตกลงท่ีเป็น
ทางการ ในการด าเนินความร่วมมือดา้นการวจิยัท่ีแตกต่างกนัแต่ละกลุ่มองคก์ร เช่น กลุ่มคู่แข่ง กลุ่ม
ผูส่้งสินคา้ กลุ่มลูกคา้ หรือกลุ่มศูนยว์จิยัต่างๆ โดยมีการก าหนดเป้าหมายของความส าเร็จท่ีแตกต่าง
กนั 

วิจิตร ศรีสอา้น (2520, น. 1-3) ความร่วมมือดา้นการศึกษาของอาเซียน โครงการวิจยัน้ี
จดัท าข้ึนเพื่อประเมินเหตุผลและความจ าเป็นในการท่ีจะตอ้งมีความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่ง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ส ารวจขอ้มูลและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการทางการศึกษา
ท่ีมีอนัดบัความส าคญัสูง ในสมาชิกประเทศอาเซียน เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการก าหนดโครงการและ
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กิจกรรมขั้นตน้ส าหรับความร่วมมือด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต ประมวลความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงในสมาชิกประเทศอาเซียนเก่ียวกบักลไกการประสานงานเพื่อการด าเนินการ
กิจกรรมความร่วมมือดา้นการศึกษา พิจารณาหาแนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศ
ไทยในการท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมความร่วมมือดา้นการศึกษาของอาเซียน 

การวจิยัพบวา่สมาชิกประเทศอาเซียนทุกประเทศเห็นความจ าเป็นและยินดีท่ีจะร่วมมือ
ซ่ึงกนัและกนัทางดา้นการศึกษาอยา่งเต็มท่ี ความร่วมมือดา้นการศึกษา ควรยึดหลกั 4 ประการ คือ 
1) กิจกรรมความร่วมมือดา้นการศึกษา เน้นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัการ
พฒันาประเทศ 2) โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา จะมุ่งการเสริมสร้างความสามารถของ
ประเทศสมาชิกใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้โดยการแลกเปล่ียนและร่วมใชท้รัพยากรและความช านาญ
การระหว่างประเทศสมาชิกเป็นส าคญั จะไม่จดัตั้งองค์กระดบัภูมิภาคข้ึนใหม่ 3) กิจกรรมความ
ร่วมมือจะไม่ซ ้ าซ้อนกับกิจกรรมขององค์การท่ีมีอยู่แล้วในภูมิภาคน้ี แต่จะเป็นกิจกรรมเสริม 
รวมทั้งมุ่งใช้กิจกรรมและทรัพยากรขององค์การระดบัภูมิภาคท่ีมีอยู่แลว้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
4) ปัญหาดา้นการศึกษาเก่ียวพนักบัดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม วิธีการแกปั้ญหา
จะเป็นแบบพหุวทิยาการ ปัญหาและความตอ้งดา้นการศึกษาท่ีมีอนัดบัความส าคญัสูง ประกอบดว้ย
การพฒันาก าลงัคน การฝึกหัดครู ระบบการศึกษาและการศึกษาพิเศษ โครงการขั้นตน้ท่ีควรไดรั้บ
การพิจารณาสนองตอบ ไดแ้ก่ การศึกษาเก่ียวกบัการงานของเยาวชน การปฏิรูปการฝึกหดัครู การ
พฒันาระบบสารสนเทศ ส่วนกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา ควรจะประกอบด้วย1) การ
แลกเปล่ียนข่าวสารด้านการศึกษา 2) การแลกเปล่ียนบุคลากร 3) การวิจัยร่วมและ4) การ
ประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549, น.95-96) ไดศึ้กษาบทบาทความร่วมมือดา้น
วิชาการในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศไทยมีความร่วมมือกบัองค์การระหวา่งประเทศใน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาและยกระดบัคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การพฒันาส่ือการเรียนการสอน บุคลากร นกัเรียน ระบบการบริหารจดัการ และการแลกเปล่ียนครู 
บุคลากรนกัเรียน และระบบการบริหารจดัการ ระหวา่งโรงเรียนในประเทศไทยและโรงเรียนท่ีเป็น
สมาชิกขององคก์ารระหวา่งประเทศต่างๆ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการศึกษา พร้อม
ทั้งส่งเสริมความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกบัองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีส าคญัๆ ไดแ้ก่ โครงการโรงเรียนเพื่อนเด็กเป็นโครงการ
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก UNICEF เพื่อสร้างส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพโดยให้นกัเรียนเขา้มี
ส่วนร่วมโครงการเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนนอ้งภายใตก้ลุ่มประเทศ APEC โครงการแลกเปล่ียน
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาของ ASEAN และโครงการพฒันาโรงเรียนในชุมชนบทของ SEAMEO 
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เป็นโครงการท่ีพัฒนาครูผู ้สอนในโรงเรียนแถบชนบทในด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ และคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

นอกจากน้ีประเทศไทยยงัไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในเร่ืองท่ี
ส าคญั 4 ประการไดแ้ก่ การใช ้IT เพื่อการศึกษาการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในชนบท
ห่างไกลการพฒันาเร่ืองการสอนภาษาและการพฒันาอาชีวศึกษา และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 1) องคก์าร
ระหว่างประเทศมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและพฒันาการศึกษาของประเทศต่างๆการท่ี
ประเทศไทยได้เขา้ไปเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกบัองค์การระหว่างประเทศ
นบัเป็นผลดีต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในเวทีองค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงควร
ส่งเสริมความร่วมมือองค์การระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลให้มากข้ึน 
2) ในสภาวะโลกาภิวตัน์ท่ีสังคมโลกไดมี้การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ดา้น ทั้งประชากร
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา เทคโนโลยี น าไปสู่การจดัระเบียบโลกใหม่ (New world 
Order) มีการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งระหวา่งประเทศสมาชิก ในอนาคต
การศึกษาจะมีความเป็นสากล (International Education) มากข้ึน และจะมีการเคล่ือนยา้ยถ่ายโอน 
(Mobility) นักศึกษาทัว่โลกมากข้ึน ดงันั้นประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกบั
การศึกษาระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
ประเทศเพื่อน าขอ้มูลองค์ความรู้มาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
3) ในปัจจุบนัประเทศต่างๆ ได้พยายามมีบทบาทในเวทีองค์การระหว่างประเทศมากข้ึน โดย
ผลกัดนัให้มีการวมตวัเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศระดบัภูมิภาคประเทศไทยจึงควรมี
บทบาทในเวทีองคก์ารระหว่างประเทศให้มากข้ึนในระดบัประเทศเพื่อนบา้น เช่น ASEAN โดย
ไทยควรมีบทบาทในการเป็นผูน้ าผลกัดนัการยกระดบัความร่วมมือดา้นการศึกษาระหว่างประเทศ
สมาชิก ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพและน า ASEAN สู่การเป็น
ประชาคมฐานความรู้และประชาคมผูน้ าในการสร้างองคก์รความรู้บนฐานของการวิจยัและพฒันาท่ี
เหมาะสมกบัอตัลกัษณ์ของประเทศสมาชิก 4 ) การพฒันาการศึกษาเพื่อให้ไทยให้เป็นศูนยก์ลาง
ของภูมิภาค ประเทศไทยจึงควรเสริมสร้างความร่วมมือกบัองคก์ารระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา
เพื่อพฒันาระบบการศึกษาไทยใหเ้ขม้แขง็ และมีขีดความสามารถในการแข่งขนัมากข้ึน เพื่อให้เป็น
ท่ียอมรับของประเทศเพื่อนบา้นและภูมิภาค 5) ประเทศไทยควรส่งเสริมสนบัสนุนให้คนไทยเขา้ไป
เป็นผูบ้ริหารขององค์การระหว่างประเทศมากข้ึน ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรด้านการศึกษา
ระหวา่งประเทศ ผลกัดนัใหอ้งคก์ร/สถาบนัการศึกษาของไทยท่ีมีศกัยภาพและความโดดเด่นเฉพาะ
ดา้นเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาของภูมิภาคในอนาคต 
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ราตรี สีงาม (2555, น. 92-93) ไดศึ้กษาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ผลวิจยัพบว่า การด าเนินงาน
การเตรียมความพร้อมดา้นนโยบายของผูบ้ริหารและดา้นการจดัการเรียนรู้ระดบัปฏิบติัการอยู่ใน
ระดบัปานกลาง แต่มีบางด้านอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาเซียน ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เล็งเห็นความส าคญั กระตือรือร้นในการเตรียม
ความพร้อมของโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ครู บุคลากรเห็นความส าคญัเขา้รับการอบรม ประชุม 
สัมมนา มีการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ใหม่ วางแผนและออกแบบการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน 
ตลอดจนใชส่ื้อ เทคโนโลย ีนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ส่วนแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความส าคญัในการจดัครูและบุคลากรในโรงเรียนเขา้รับ
การอบรม ประชุมสัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการ
เรียนการสอนอาเซียนศึกษา ให้มีโรงเรียนต้นแบบเป็นโรงเรียนแกนน าเพื่อจดัการความรู้เร่ือง
อาเซียนและเผยแพร่ให้กบัโรงเรียนในเครือข่ายไดเ้รียนรู้เป็นแนวทาง รวมทั้งจดัหลกัสูตรอาเซียน
บูรณาการในบางรายวชิา เช่นสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมและภาษาต่างประเทศ และสุดทา้ย
ควรจดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือกลางหรือแทรกเพื่อให้เกิดความคุน้เคย และ
สนบัสนุนใหน้กัเรียนผลิตส่ือ เพื่อเผยแพร่ใหก้บัคณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนไดรั้บทราบ 

จากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้น บ่งช้ีให้ เห็นว่า
กระบวนการเรียนการสอนในสภาพสังคมปัจจุบนัไม่เฉพาะเพียงส่งผลให้ผูเ้รียนมีพฒันาการทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเท่านั้น แต่ยงัตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาต่อ ประกอบ
อาชีพ และด ารงชีวิตในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุขอีกด้วย กระทรวงศึกษาธิการจึง
ขบัเคล่ือนนโยบายมาตรการและขอ้ตกลงท่ีจ าเป็นในการเสริมสร้างความเขม้แข็งต่อบทบาทของ
การศึกษาเร่ืองการสร้างประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ได้ 3 ประการคือ 1) บทบาทของภาค
การศึกษาในเสาการเมืองและความมัน่คง ผ่านหลกัสูตรอาเซียนในโรงเรียน 2) บทบาทของภาค
การศึกษาในเสาเศรษฐกิจ โดยมุ่งสนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สามารถแข่งขนัไดท้ั้งใน
ระดบัภูมิภาคและระดบัโลกด้วยมาตรฐานทั้งด้านการศึกษาและวิชาชีพ และ3) บทบาทของภาค
การศึกษาในเสาสังคมและวฒันธรรม มุ่งเนน้การตระหนกัรู้ เก่ียวกบัอาเซียนและกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 

จากการศึกษาสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในเชิงปฏิบติัของหน่วยงานทางการศึกษา             
ของไทย และความร่วมมือทางการศึกษากับประเทศต่างๆในกลุ่มประชาคมอาเซียนดังกล่าว
ก่อให้เกิดเป็นยุทธศาสตร์และนโยบายเชิงรุก แนวทางและมาตรการน าสู่การปฏิบติัท่ีผ่านการคิด
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อย่างรอบคอบ เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นการศึกษาของประเทศไทยกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึง
สามารถสรุปเป็นประเด็นท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

1. ด้านนโยบาย สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งเร่งพฒันาองค์กรให้มีคุณภาพมีความพร้อม            
เชิงรุกเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และสร้างความร่วมมือทางดา้นการศึกษากบั โรงเรียนในต่างประเทศ 
ส่งเสริมการก าหนดเป้าหมายการผลิตและพัฒนาผู ้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมลงนามขอ้ตกลงความ
ร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

2.  ดา้นหลกัสูตร ก าหนดใหมี้การปฏิรูปหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบั มีกรอบมาตรฐาน 
การศึกษาท่ีชัดเจนทั้งเชิงวิชาการ ทกัษะการปฏิบติั ทกัษะวิชาชีพ ตามบริบทการจดัการศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งรองรับการเปล่ียนแปลงของโลก ทดัเทียมกบัมาตรฐานสากลบนความเป็นทอ้งถ่ินและ
ความเป็นไทย บูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้อาเซียนศึกษา ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศ
เพื่อนบา้น เทคโนโลยสีารสนเทศและพหุวฒันธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 

3.  ดา้นครูผูส้อน สถานศึกษามีภาระเร่งด่วนในการปฏิรูประบบการผลิตครู ก าหนด
กรอบมาตรฐานในการพฒันาครู ให้ทนัต่อพฒันาการใหม่ๆ ทดัเทียมกบันานาชาติ และสร้างครู
อาเซียนท่ีมีจริยธรรมร่วมกนั เนน้การพฒันาเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัคิด แกปั้ญหา 
มีวธีิการดึงความสามารถและพฒันาความสามารถของนกัเรียนมาใชป้ระโยชน์ในการเรียนและการ
ปรับตวัใหท้นักบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มได ้

4.  ดา้นส่ือวสัดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา สถานศึกษาควรส่งเสริมการจดัหาเทคโนโลยีให้
มี ความพร้อมส าหรับการท างานของครูและบุคลากร เพียงพอส าหรับการจดัการเรียนการสอน และ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
ติดต่อส่ือสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ พฒันาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ศูนย์กลาง 
รวบรวม จดัเก็บและเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองตลอดเวลา 

5.  ดา้นรูปแบบและวิธีการจดัการเรียนการสอน  สถานศึกษาตอ้งเร่งปฏิรูปรูปแบบ                
และการวิธีการจดัการเรียนการสอนให้มีลกัษณะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถแกปั้ญหาทั้งใน
ปัจจุบนัและเผชิญส่ิงทา้ทายในอนาคต เช่น การจดัโครงการและกิจกรรมเพื่อให้การศึกษาเป็นตวั
ขบัเคล่ือนการสร้างประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมภาวะผูน้ าเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่ายด้าน
การศึกษาและความหลากหลายทางวฒันธรรม 
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6.  ด้านผูบ้ริหารและบุคลากร  ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องแสวงหาวิธีการสร้างความ
เขา้ใจให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาให้มีความตระหนัก จิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการเป็น
ประชาคมอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดบัและภาคส่วนเพื่อรองรับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน 

7.  งบประมาณ สนบัสนุนการจดัตั้งกองทุน หรือให้ทุนแก่นกัเรียน ครู บุคลากรหรือ
หน่วยงานเพื่อใช้เป็นปัจจยัเก้ือหนุนในการพฒันาบุคลากร อาคารสถานท่ี จดัหาส่ือ วสัดุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยทีางการศึกษา ทุน ฯลฯ 

8.  บรรยากาศของสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทศัน์ในการยกระดบัคุณภาพองค์กรให้มี
มาตรฐานทดัเทียมสากล ก าหนดตวัช้ีวดัระดบัความส าเร็จในการพฒันาองค์กรและเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนพฒันาสถานศึกษาเป็นโรงเรียนน าร่องและตน้แบบแหล่งเรียนรู้ ศูนย์
อาเซียนศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงการพฒันาไปสู่ประชาคมอาเซียน 

9.  ผูเ้รียน  สถานศึกษาต้องเร่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักท่ีส าคัญ
ประกอบด้วยคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ได้แก่ เช่ียวชาญด้านภาษา เทคโนโลยี และทกัษะในการ
ท างาน เพื่อรองรับการแข่งขนัดา้นแรงงานจากต่างชาติ มีความรู้ดา้นวฒันธรรม ภาษาองักฤษ และ
ภาษาเพื่อนบา้น เพื่อน าไปสู่ ความเขา้ใจและความสามารถดา้นการคา้ การส่ือสารแลกเปล่ียน กบั
ประชาชนประเทศอ่ืนๆ  และมีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัเห็นความส าคญัของการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนและระดบัขีดความสามารถและสมรรถนะของตนในทุกๆ ดา้น 

ความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่งโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยและโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงมีทิศทางในการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกนั มีความมุ่งมัน่
และขอ้ผูกพนัในการเสริมสร้างความเขม้แข็งด้านการศึกษาซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดประชาคมอาเซียนท่ีมีการเคล่ือนไหว ประชาคมท่ีมีความเช่ือมโยงกนั 
และประชาคมของประชาชนอาเซียนและเพื่อประชาชนอาเซียน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษาในการประสานความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ตามองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัของการบริหารการจดัการศึกษาได้แก่  
1) นโยบาย 2) หลกัสูตร 3) ครูผูส้อน 4) ส่ือและอุปกรณ์ ทางการศึกษา 5) รูปแบบวิธีการจดัการ
เรียนการสอน 6) ผูบ้ริหาร 7) งบประมาณ 8) บรรยากาศของสถานศึกษา และ 9) ผูเ้รียน 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา

ของประเทศไทย กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ                
1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาไทยในการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                             
2) เพื่อพฒันารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Method) ระหว่างการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูว้ิจยัแบ่ง
การวจิยัตามวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 
 
3.1  การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทยในการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานเพือ่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แบ่งเป็น 2  
ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียน
มธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

เป็นการศึกษาสภาพและรูปแบบการจดัการศึกษา ตลอดจนการบริหารจดัการและสภาพ
ปัญหาความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ผูว้จิยัใช้
การวจิยัเชิงปริมาณเพื่อศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล โดยด าเนินการดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรในการวิจยัคือโรงเรียนมธัยมศึกษา                             
ในปีการศึกษา 2555 แบ่งออกตามสังกดัต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 ประชากร 
1) โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในปีการศึกษา 2555 มีจ านวนทั้งส้ิน  2,372 โรงเรียน (ท่ีมา : ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน
ปลาย เขา้ถึงใน http://secondary.obec.go.th/obec_scd/) 

DPU



 88 

2) โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ในปีการศึกษา 2555 มีจ  านวนทั้งส้ิน  1,267 โรงเรียน(ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน, 2555)   

3) โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในปี
การศึกษา 2555 มีจ  านวนทั้ ง ส้ิน 332 โรงเ รียน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย, 2555)  

4) โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                              
ปีการศึกษา 2555 มีจ  านวนทั้งส้ิน 25 โรงเรียน 

5) โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2555 มีจ านวน
ทั้งส้ิน 106 โรงเรียน  

6) โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัด ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในปี
การศึกษา 2555 มีจ  านวนทั้งส้ิน 409 โรงเรียน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง    
ผูว้ิจ ัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักการการค านวณของ  Yamane  

(บุญธรรม จิตตอ์นนัต,์ 2540) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

   Nn = 21+ Ne
  

 โดย  n = จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษา 
   e  = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง  

ในวิจยัน้ีก าหนดค่าความเช่ือถือของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 95% (ความคลาดเคล่ือน e = 0.05)   
จากจ านวนประชากรทั้งหมดของโรงเรียนในแต่ละสังกดั ดงัตาราง 
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ตารางที ่3.1  จ  านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของโรงเรียนมธัยมศึกษาในแต่ละสังกดั 
 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในแต่ละสังกดั จ านวนประชากร 

(โรงเรียน) 
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

(โรงเรียน) 
คดิเป็นร้อยละ 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2,372 193 52.58 
 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน           

1,267 103 28.09 
 

สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

332 27 7.36 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

25 2 0.55 

สังกดักรุงเทพมหานคร 106 9 2.35 
สังกดัส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 409 33 9.07 
รวมทั้งส้ิน 4511 367 100 

 
จากตารางท่ี 3.1 จากจ านวนโรงเรียนในแต่ละสังกดัรวมทั้งส้ิน 4,511 โรงเรียน ขนาด

กลุ่มตวัอย่างรวมทั้งส้ินจ านวน 367  โรงเรียน (ตารางส าเร็จของ  Taro  Yamane ท่ีระดบัความ
คลาดเคล่ือน  ± 5 % )ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified  Random  Sampling) โดย
การแบ่งประชากรออกเป็น  6  กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2.  โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
3.  โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4. โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                               
5. โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร   
6. โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
จากนั้นผูว้ิจยัไดสุ่้มตวัอย่างโรงเรียนโดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย ตามสัดส่วนของประชากรใน

แต่ละสังกดั แต่เน่ืองจาก กลุ่มตวัอยา่งของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีและกรุงเทพมหานคร มีจ านวนน้อย จึงไดป้รับกลุ่มตวัอยา่ง เป็น 10 โรงเรียนทั้งสอง
สังกดั กลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ีจึงรวมเป็น 376 โรงเรียน 
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1.3  การสุ่มตวัอยา่ง 
การสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้เขต

พื้นท่ีการมธัยมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการก าหนดเขตพื้นท่ีการมธัยมศึกษา 
จ านวน 42 เขต เป็นเกณฑก์ารแบ่งพื้นท่ีของโรงเรียน และสุ่มตวัอยา่งโรงเรียนมธัยมศึกษาในแต่ละ
สังกดัแบ่งตามขนาดของโรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาด
ใหญ่พิเศษ โดยวธีิการสุ่มโดยใชส้ัดส่วนในการสุ่มตวัอยา่ง  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน 376 โรงเรียน 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 193 โรงเรียน  สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 103 โรงเรียน สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จ านวน  27 โรงเรียน  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 10 โรงเรียน 
สังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน 20 โรงเรียน และส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ  านวน  33 
โรงเรียน  ดงัภาคผนวกท่ี 5  หนา้ 330-331 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยมี
รายละเอียดวธีิการสร้างเคร่ืองมือวจิยัดงัน้ี 

แบบสอบถามท่ีใช้เป็นแบบมาตรวดัการประเมิน(Rating Scale)โดยแบ่งออกเป็น 4 
ตอน ดงัน้ี   

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ตอนท่ี 2 สภาพการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและการสร้าง

ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ในเร่ือง  1) นโยบาย                         
2) หลกัสูตร 3) ครูผูส้อน 4)ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา 5) รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน   
6) ผูบ้ริหารและบุคลากร  7) งบประมาณ  8) บรรยากาศของสถานศึกษา และ 9) ผูเ้รียน 

ตอนท่ี 3  สภาพความต้องการของสถานศึกษาในการสร้างความร่วมมือด้าน
การศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 

ตอนท่ี 4  เป็นขอ้ค าถามปลายเปิด  โดยสอบถามขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์
ในการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 

การสร้างแบบสอบถาม ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี 
2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา และองค์ประกอบการจดั

การศึกษาเพื่อเป็นกรอบในการสร้างเคร่ืองมือ  
2.2 น าเคร่ืองมือท่ีสร้างแล้วให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม 

จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

DPU



 91 

โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งหรือหาค่า IOC (Index of item – objective congruence) ซ่ึงเกณฑ์
ของค่า IOC ท่ีใชไ้ดคื้อค่าตั้งแต่ 0.6 ข้ึนไป 

2.1.3 น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงจากค าแนะน าของผู ้เช่ียวชาญ 
จากนั้นน าไปทดลองเพื่อหาคุณภาพ น าเคร่ืองมือไปทดลองกบักลุ่มท่ีมิใช่กลุ่มตวัอยา่งแต่มีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษา ประเด็นการตอบค าถาม โดย
การค านวณค่าความเช่ือมัน่ (reliability โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) น าเคร่ืองมือมาปรับปรุงแกไ้ขและให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
แลว้น าไปจดัท าเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ พร้อมน าไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง  

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
3.1 ผู้วิจัยและผู ้ช่วยผู ้วิจ ัย  ช่วยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และการส่ง

แบบสอบถามทางไปรษณียต์ามโรงเรียนในจงัหวดัต่างๆ ในภูมิภาคท่ีก าหนด 
3.2 น าแบบสอบถามท่ีผูช่้วยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

ขอ้มูล ก่อนน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลในตอนท่ี 1 วเิคราะห์โดยหาค่าความถ่ีและร้อยละ 
4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลในตอนท่ี 2 – 4 โดยลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบมาตรา

ส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Likert scale type) ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นปลายปิด มีวิธีการให้คะแนน 
ดงัน้ี คือ 

มาตรวดั ขอ้ค าถามนยับวก ขอ้ค าถามนยัลบ 
มากท่ีสุด 5 1 
มาก 4 2 
ปานกลาง 3 3 
นอ้ย 2 4 
นอ้ยท่ีสุด 1 5 

 โดยไดก้ าหนดเกณฑใ์นการแปลผล ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย ความหมาย 
4.51-5.00 มากท่ีสุด 
3.51-4.50 มาก 
2.51-3.50 ปานกลาง 
1.51-2.50 นอ้ย 
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1.00-1.50 นอ้ยท่ีสุด 
4.3  การวิเคราะห์ขอ้มูลในตอนท่ี 4 เป็นขอ้ค าถามแบบปลายเปิด ขอ้เสนอแนะ 

แนวทางในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยการวิเคราะห์
ความถ่ีและวเิคราะห์เน้ือหา 

5. สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่างด้านการเตรียมความพร้อมด้านความร่วมมือของ
สถานศึกษาเพื่อการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในแต่ละสังกดั 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษารูปแบบการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีผลงานการสร้างความ
ร่วมมือกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน (โดยอาจมีการสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือหรือไม่ก็
ตาม) 

เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเชิงลึก (Indept-Study) กบัโรงเรียนท่ีมีผลงานและไดรั้บ
การยกยอ่งวา่เป็นโรงเรียนตน้แบบดา้นการสร้างความร่วมมือกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ผูว้ิจยัใช้การวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษารูปแบบการจดัการศึกษา สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคและปัจจยัเง่ือนไขแห่งความส าเร็จในการจดัการศึกษา โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. การคดัเลือกตวัอยา่ง ในการคดัเลือกตวัอยา่งผูว้ิจยัให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เป็น
ผูค้ดัเลือกตวัอยา่งโรงเรียน จ านวน 4 แห่ง โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญและสถานศึกษา
ดงัน้ี 

1.1  การคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ  
1.1.1 ผูจ้ดัท านโยบายหรือนกัวิชาการทางดา้นการศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การจดัท านโยบาย ยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผลงานทางดา้นวิชาการ 
หรืองานวจิยัเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ  

1.1.2 เป็นผูบ้ริหารในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีผลงานด้านวิชาการเป็นท่ี
ยอมรับ 

1.1.3 เป็นผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลงานทางวชิาการเป็นท่ียอมรับและมีวทิยฐานะในระดบัเช่ียวชาญข้ึนไป 

1.2 การคดัเลือกสถานศึกษา ในการคดัเลือกสถานศึกษาเพื่อท าการวิจยัเชิงลึกมีการ
ด าเนินการดงัน้ี 

1.2.1 เกณฑ์ในการคดัเลือกสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีจะได้รับการคดัเลือก
จะตอ้งอยูใ่นเกณฑด์งัน้ี 
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1) เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานครและองค์กรส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

2) เป็นโรงเรียนท่ีมีผลงานและไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นโรงเรียนตน้แบบดา้น
การสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยอาจจะมีการ
สร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ หรือ MOU หรือไม่ก็ตาม 

1.2.2 ผูว้ิจยัคดัเลือกสถานศึกษาสังกัดละ 3 แห่ง ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา
คดัเลือก เพื่อใหค้วามเห็นก่อนท่ีจะศึกษาต่อไป 

2.  วธีิการศึกษา   
2.1 การเขา้ถึงพื้นท่ีวจิยั ผูว้จิยัท  าการประสานงานโดยการน าหนงัสืออนุญาตท าการ

วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย ติดต่อประสานงานกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และผู ้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อช้ีแจง และขอความร่วมมือในการด าเนินการวิจยั นอกจากนั้นผูว้ิจยัท าการลงพื้นท่ี
เพื่อศึกษาสภาพจริงของโรงเรียนและชุมชน การวิเคราะห์การด าเนินงานฝ่ายต่างๆ ของ โรงเรียน
ตามกรอบของการวิจยั การพบปะกับบุคคลในกลุ่มต่างๆ เพื่อท าความคุ้นเคย ท าให้เกิดความ
ไวว้างใจและการยอมรับและเตม็ใจท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการท าวจิยั 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
2.2.1 บนัทึกภาคสนามของผูว้ิจยั (Field Note)  ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใช้บนัทึก

เก่ียวกบัรายละเอียดท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ กิจกรรมต่างๆ ท่ีสังเกต และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
ในขณะท่ีท าการศึกษา โดยใชแ้บบบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนั ตามกรอบในการสังเกตของ Lofland 
(1971 อ้างถึงในนิศา  ชูโต, 2540)โดยมีส่วนประกอบส าคญัในการบนัทึกแบ่งออกเป็น วนัท่ี 
เหตุการณ์ การวเิคราะห์ และหมายเหตุ   

2.2.2 แบบสัมภาษณ์  ใช้สัมภาษณ์ผูบ้ริหารหรือผูรั้บผิดชอบงานด้านการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

การสร้างแบบสัมภาษณ์ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
1) ผูว้จิยัศึกษาเอกสารเก่ียวกบันโยบาย ยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

เก่ียวกบัการด าเนินงานเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อร่าง
แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ โดยประกอบดว้ยค าถามน าและค าถามรอง เพื่อเป็นแนวทางใน
การตอบของผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ 
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2) น าร่างแบบสอบถามน าเสนอขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
ใช้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบเน้ือหาและความเหมาะสมของค าถามน า และค าถามรอง 
น ามาปรับแกต้ามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลต่อไป 

แบบสัมภาษณ์ ใช้เพื่อสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา 
เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวแทนครู นักเรียนและ
ผูป้กครอง รวมทั้งบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวจิยัคร้ังน้ีมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
2.3.1 การศึกษาเอกสาร ทั้งเอกสารชั้นตน้ (Primary source) และเอกสารชั้น

รอง (Secondary source) เอกสารท่ีเก่ียวกบัธรรมนูญ แผนพฒันาสถานศึกษา แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการศึกษา รวมทั้งเอกสารร่องรอยการปฏิบติังานอ่ืนๆ   

2.3.2 การสังเกต (Observation) ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) โดยการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) โดยผูว้ิจยัอาศยักรอบในการสังเกตของ Lofland (1971 อา้งถึงใน 
นิศา  ชูโต, 2540) การสังเกตใน 6 ประเด็น คือ 1) การกระท า (Acts) 2) กิจกรรม (Activities)  
3) ความหมาย (Meanings)  4) การมีส่วนร่วม (Participation)   5) ความสัมพนัธ์ (Relationship) และ 
6) สถานท่ี (Settings)   

2.3.3 การสัมภาษณ์ (Interview)  ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากบุคคลหลายกลุ่มและต่าง
สถานภาพกนั มีการสัมภาษณ์ตามแนวการสัมภาษณ์ท่ีก าหนดไว ้ใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth interview) และวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยมีวิธีการ
ดงัน้ี 

1)  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) โดยนดัแนะ วนั
เวลาและสถานท่ี ก่อน ใช้การสัมภาษณ์ตามแนวค าถามท่ีก าหนดในกรอบของการวิจัย โดย
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informant) รายละเอียดครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการ  สัมภาษณ์ใน
ประเด็นกวา้งๆ ใชก้ารตะล่อมกล่อมเกลาเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีส าคญั 

2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดย
สัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัพบปะเป็นการส่วนตวั สัมภาษณ์คร้ังละหลายๆ คนและการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม 
(Group interview) กบักลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กลุ่มเด็กนกัเรียนในโรงเรียน คณะครู เป็นตน้ 

2.3.4  การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ให้ความส าคญักบัการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยา่งจริงจงัและสร้างสรรค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็น ประสบการณ์ และ
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ความรู้สึกของผูเ้ขา้ร่วมสนทนาในประเด็นต่างๆ ท่ีได้ก าหนดไวแ้ล้ว โดย เช่นกระบวนการวาง
แผนการสร้างความร่วมมือในการพฒันาการศึกษากบัโรงเรียนในต่างประเทศ    

3. การจดักระท าขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งจากการวิเคราะห์เอกสาร การสังเกต 

การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม มาท าการลดทอนข้อมูล ตรวจสอบขอ้มูลและการวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยท่ีกระบวนการทั้งสามน้ีจะกระท าไปพร้อมๆ กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลในแต่ละคร้ัง 

3.1 การลดทอนขนาดและปริมาณขอ้มูล (Data reduction) เป็นการเลือกเฟ้นและหา
จุดท่ีน่าสนใจ ท่ีจะท าให้เขา้ใจง่าย สรุปย่อและปรับขอ้มูลดิบท่ีเก็บมาจากภาคสนาม ภายหลงัจาก
เสร็จส้ินการบนัทึกขอ้มูลภาคสนามในแต่ละวนั ผูว้ิจยัจะกลบัมาทบทวนขอ้มูลท่ีบนัทึกได ้และท า
การสรุปและจ าแนกขอ้มูลตามประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นกรอบของการวิจยั เพื่อง่ายต่อการ
สืบคน้และท าการลดทอนขอ้มูลท่ีซ ้ าๆกนัลงและก าจดัขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งและไม่เป็นประโยชน์ต่อ
การวิจยัออกไป รวมทั้งการรวมขอ้เสนออ่ืนๆ ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าเสนอ
ขอ้มูลไวอี้กส่วนหน่ึง 

3.2 การตรวจสอบขอ้มูล (Data audition) ผูว้ิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) เพื่อให้ผลการวิจยันั้นมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ (Valid and Reliable) การ
ตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล เป็นการตรวจสอบขอ้มูลดา้นเวลา สถานท่ี และกลุ่มบุคคลท่ีให้ขอ้มูล
ต่างกนั และไดข้อ้มูลท่ีตรงกนั และการตรวจสอบสามเส้าดว้ยวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลหลายๆ วิธี ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยการศึกษาเอกสาร สังเกต สัมภาษณ์ และ
การสนทนากลุ่ม  

3.3 การวิ เคราะห์ข้อมูล  ท าการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการจ าแนกประเภท 
(Typological analysis) การเปรียบเทียบขอ้มูล (Comparison) และการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนัย 
(Analytic Induction)   
 
3.2  พัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

เป็นการวจิยัใน ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างรูปแบบความร่วมมือทางดา้นการศึกษา 
1. การยกร่างรูปแบบความร่วมมือทางด้านการศึกษาของโรงเรียนในประเทศกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน 
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1 มาสรุปประเด็นในภาพความส าเร็จและ

ปัญหา อุปสรรค เพื่อยกร่างรูปแบบความร่วมมือทางดา้นการศึกษาของโรงเรียนในประเทศกลุ่ม
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ประชาคมอาเซียน รูปแบบท่ีน าเสนอครอบคลุมองค์ประกอบของการจดัการศึกษา 9 ด้าน คือ                  
1)นโยบาย 2) หลกัสูตร 3) ครูผูส้อน 4)ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา 5) รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการ
สอน 6) ผูบ้ริหารและบุคลากร  7) งบประมาณ  8) บรรยากาศของสถานศึกษา และ 9) ผูเ้รียน โดย
ผูว้ิจยัใช้การสังเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาสภาพการด าเนินงานการเตรียมความพร้อม การสร้าง
ความร่วมมือ และสภาพและความตอ้งการของสถานศึกษาในการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษา
และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) ของกระบวนการสร้าง
ความร่วมมือทางดา้นการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบทของประเทศไทย
กบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน แลว้ยกร่างรูปแบบเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบในขั้นตอน
ต่อไป 

2.  การน าเสนอรูปแบบความร่วมมือทางดา้นการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

ผูว้ิจยัน า (ร่าง) รูปแบบความร่วมมือทางด้านการศึกษาของโรงเรียนในประเทศกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน มาตรวจสอบกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 การตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์ โดยน า (ร่าง) รูปแบบความร่วมมือทางด้าน
การศึกษาของโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน มาเสนอต่อท่ีประชุมระดมความคิด 
(brainstorming) ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งจ านวน 10 - 15 คน โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ดงัน้ี 

2.1.1 เป็นนักวิชาการอิสระโดยมีผลงานวิชาการเก่ียวกับการศึกษา หรือ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ  

2.1.2 ผูจ้ดัท านโยบายหรือนกัวิชาการทางดา้นการศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การจดัท านโยบาย ยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผลงานทางดา้นวิชาการ 
หรืองานวิจยัเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ  หรือเคยด ารงต าแหน่งหรือก าลงัด ารงต าแหน่งเป็น
ผูบ้ริหารระดบัสูงในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.3 ผูจ้ดัท านโยบายหรือนักวิชาการทางด้านการศึกษาท่ีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การจดัท านโยบาย ยทุธศาสตร์การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.1.4 อาจารยส์อนในระดบัอุดมศึกษา โดยมีผลงานทางดา้นวิชาการทางดา้น
การศึกษาเป็นท่ียอมรับ หรือเคยด ารงต าแหน่งหรือก าลงัด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงใน
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1.5 ผูจ้ดัท านโยบายท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการศึกษาในกระทรวงต่างประเทศ 
โดยมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นท่ียอมรับ หรือเคยด ารงต าแหน่งหรือก าลังด ารงต าแหน่งเป็น
ผูบ้ริหารระดบัสูงในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.6  ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีผลงานทางวิชาการ
เป็นท่ียอมรับ 

2.1.7  ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา และมีผลงานเป็น
ท่ียอมรับ โดยจบการศึกษาในระดบัปริญญาเอกหรือมีวทิยฐานะเช่ียวชาญข้ึนไป 

2.1.8  คณะกรรมการสถานศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาและมีผลงานทางวิชาการ
เป็นท่ียอมรับ 

2.1.9  ผูป้กครองนักเรียนในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา และมีผลงานทาง
วชิาการเป็นท่ียอมรับ 

2.2 การน าเสนอรูปแบบ  ผูว้ิจยัน าความเห็นท่ีไดจ้ากประชุมระดมความคิดมาสรุป
เพื่อจ าแนกความคิดเห็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมมากกว่าคร่ึงหน่ึงมีความเห็นพอ้งตอ้งกนั แล้วน า
ความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงและพฒันาเป็นรูปแบบความร่วมมือทางด้านการศึกษาของ
โรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อไป 

สรุปขั้นตอนวธีิการด าเนินการวจิยัดงัในแผนภาพต่อไปน้ี 
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ขั้นตอน กระบวนการ ผลทีไ่ด้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.1  แสดงขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั 

วตัถุประสงค์ข้อที่ 1 
ขั้นตอนที่ 1                                         
การศึกษาสภาพ ปัญหาการด าเนินงานในปัจจุบนั
ของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม 
เพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

วตัถุประสงค์ข้อที่ 1 (ต่อ) 
ขั้นตอนที่ 2                            
การศึกษาความร่วมมือ ของสถานศึกษาท่ีมีการท า
ขอ้ตกลงความร่วมมือทางดา้นการศึกษากบั
สถานศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

วตัถุประสงค์ข้อที่ 2 
ขั้นตอนที่ 3  
การน าเสนอรูปแบบความร่วมมือทางดา้น
การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศ
กลุ่มประชาคมอาเซียน 

 การวิจยัเชิงปริมาณโดยศึกษาสภาพปัญหา ความร่วมมือดา้นการจดั
การศึกษาตามองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 9 ดา้น คือ  1) นโยบาย 2) 
หลกัสูตร 3) ครูผูส้อน 4) ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา 5) รูปแบบวิธีการจดัการ
เรียนการสอน  6) ผูบ้ริหารและบุคลากร  7) งบประมาณ  8) บรรยากาศของ
สถานศึกษาและ 9)ผูเ้รียน ในการสร้างความร่วมมือกบัโรงเรียนใน
ต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 สงัเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เง่ือนไขแห่งความส าเร็จในการพฒันา
สถานศึกษา 

 การวิจยัเชิงคุณภาพโดยศึกษาสภาพการด าเนินงาน รูปแบบการจดัการศึกษา 
ของโรงเรียนท่ีมีผลงานในการสร้างความร่วมมือกบัโรงเรียนในต่างประเทศ  
4 แห่ง  

 สงัเคราะห์ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือกบัสถานศึกษาใน
ต่างประเทศ 

 วิเคราะห์ SWOT – Analysis  แนวทางการพฒันาโรงเรียน เพื่อสร้างความ
ร่วมมือทางการศึกษากบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 เสนอ(ร่าง)รูปแบบความร่วมมือทางดา้นการศึกษาของโรงเรียนในประเทศ
กลุ่มประชาคมอาเซียน ต่อการประชุมระดมความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

สภาพการด า เ นินงาน รูปแบบการจัด

การศึกษา ปัญหา อุปสรรค เง่ือนไขแห่ง

ความส าเร็จของโรงเรียน ในการสร้างความ

ร่วมมือกบัโรงเรียนในต่างประเทศและการ

เตรียมความพร้อมเ พ่ือเข้า สู่ประชาคม

อาเซียน 

แนวทางการพฒันาโรงเรียนมธัยมศึกษาของ

ประเทศไท เ พ่ือสร้างความร่วมมือทาง

การศึกษากับโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน 

 

รูปแบบความ
ร่วมมือดา้น
การศึกษาของ
โรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา

ของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลออกเป็น 5 ตอน คือ 

4.1  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการดําเนินงานการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาและการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

4.2   ผลการศึกษากรณีศึกษา สภาพปัจจุบนั ปัญหาความร่วมมือด้านการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยในการดําเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จากการศึกษาเชิงลึก การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ 
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

4.3  ผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ความเห็นและขอ้เสนอแนะจากขอ้มูล
ปลายเปิด และขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาเชิงลึก เพื่อประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือดา้น
การศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 

4.4  สรุปและสังเคราะห์รูปแบบการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียน
มธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

4.5  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบความร่วมมือด้าน
การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
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4.1  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและ
การสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยกับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั 
ปัญหาการดําเนินงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและการสร้างความร่วมมือด้าน
การศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน พบสภาพการดาํเนินงานการเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน (ดงัปรากฏในภาคผนวกท่ี 7  หนา้ท่ี (274-336) ดงัน้ี 

4.1.1  นโยบาย 
โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามทุกสังกัดมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุก

รายการ (ค่าเฉล่ีย = 3.91 SD = 0.71) พิจารณาเรียงตามลาํดบัการปฏิบติั ดงัน้ี โรงเรียนใชก้ารมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา องคก์รหลกัของโรงเรียนในการกาํหนดนโยบายและขบัเคล่ือน
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 4.07 SD = 0.73) 

โรงเรียนมีการกาํหนดนโยบายความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ 
เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย = 3.99 SD = 0.71) และนอ้ยท่ีสุดในระดบัมาก คือ 
โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการกําหนดนโยบายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.68 SD = 0.78) 

เม่ือพิจารณาแยกตามสังกดัพบวา่ รายการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือโรงเรียนใชก้าร
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรหลกัของโรงเรียนในการกาํหนดนโยบายและ
ขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (ค่าเฉล่ีย = 4.42  SD = 0.74) โรงเรียนมีการใชน้โยบายความร่วมมือ
ดา้นการศึกษาเป็นกรอบกาํหนดแผนงานในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้านต่างๆ 
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย = 4.13 
SD = 0.65) โรงเรียนมีการกาํหนดนโยบายความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
ในดา้นต่างๆ เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอย่างชดัเจน สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ค่าเฉล่ีย = 4.09 SD = 0.66) ส่วน สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีค่าเฉล่ียในระดบั
ปานกลางทุกรายการ (ค่าเฉล่ีย = 2.89 SD = 0.93) และระดบัปฏิบติัค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด พบวา่โรงเรียน
มีการประสานและร่วมมือในการกาํหนดนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 2.66 SD = 0.95)  
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4.1.2  ดา้นหลกัสูตร 
การสร้างความร่วมมือดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน

โดยรวม พบว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกรายการ (ค่าเฉล่ีย = 3.73 SD = 0.80) พิจารณา
ตามลาํดบัการปฏิบติัพบว่า  โรงเรียนมีการกาํหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองค่านิยม
และมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอน (ค่าเฉล่ีย = 3.97 SD = 0.66) 
รองลงมาโรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไป
บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย = 3.86 SD = 0.74) และระดบัปฏิบติันอ้ยท่ีสุดใน
ระดบัมากพบวา่โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
กลุ่มประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.53  SD = 0.92)  

เม่ือพิจารณาแยกตามสังกดัพบวา่ มี 3 สังกดัมีการปฏิบติัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดตรงกนั  คือ 
โรงเรียนมีการกาํหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองค่านิยมและมรดกร่วมทางวฒันธรรม
อาเซียนไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอน สังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(ค่าเฉล่ีย = 4.06 SD = 0.39) สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเฉล่ีย = 4.02  
SD = 0.67) สังกดักรุงเทพมหานคร (ค่าเฉล่ีย = 3.73 SD = 0.44) และนอ้ยท่ีสุดในระดบันอ้ย พบวา่ 
โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการกาํหนดเกณฑก์ารวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรท่ีไดมี้
การดาํเนินการร่วมกนั สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 2.20 SD = 0.80) 

4.1.3  ดา้นครู 
การสร้างความร่วมมือดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน

โดยรวม (ค่าเฉล่ีย = 3.93 SD = 0.82) พิจารณาเรียงตามลาํดบัการปฏิบติัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โรงเรียนมี
นโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 4.24  
SD = 0.67) โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบั
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้นภาษาอาเซียน  การศึกษาดูงาน (ค่าเฉล่ีย  
 = 4.02 SD = 0.65) โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 4.15 SD = 0.83) ครูไดรั้บการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการเรียนการ
สอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย = 4.02 SD = 0.65) โรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย
กับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขตหรือระดับ จังหวดัเพื่อพัฒนาครูให้มีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.80 SD = 0.63) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา โรงเรียนมีการแลกเปล่ียน
ครูกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.34 SD = 1.03) อยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือ
พิจารณาแยกตามสังกดั พบว่า มี 4 สังกดัมีการปฏิบติัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดตรงกนั คือ โรงเรียนมี
นโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้แก่ โรงเรียน 
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สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเฉล่ีย = 4.24 SD = 0.67) สังกดั
กรุงเทพมหานคร (ค่าเฉล่ีย  = 4.20 SD = 0.66) สังกดั สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ค่าเฉล่ีย 
= 4.00 SD = 0.76) สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย = 3.80 SD = 0.67) และ
ระดับปฏิบัติน้อยท่ีสุดในระดับน้อย พบว่าโรงเรียนมีการแลกเปล่ียนครูกับโรงเรียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 2.16 SD = 0.79)  

4.1.4  ดา้นส่ืออุปกรณ์ทางการศึกษา 
การสร้างความร่วมมือ ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน โดยรวม (ค่าเฉล่ีย = 3.61 SD = 0.83) พิจารณาตามลาํดบัการปฏิบติัพบว่า 
โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.88 SD = 0.64) โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา
เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย3.88 SD = 0.65) โรงเรียนมีแผนการพฒันา
อุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกับประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.79 SD = 0.73) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา โรงเรียนมีความร่วมมือในการ
แลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยทีางการศึกษา ร่วมกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั (ค่าเฉล่ีย = 3.48 SD = 0.95) โรงเรียนมีการใชร้ะบบเครือข่ายการเรียนรู้               
ไร้พรมแดนกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.35 SD = 0.98) และโรงเรียนมีความ
ร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน                     
(ค่าเฉล่ีย = 3.27 SD = 1.01) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาแยกตามสังกดั พบว่า มี 3 สังกดัมีการปฏิบติัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดตรงกนั คือ 
พบวา่ โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สังกดั
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเฉล่ีย = 3.97 SD = 0.59) สังกดักรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย = 3.76 SD = 0.61) สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ค่าเฉล่ีย = 3.93 SD = 0.63) และระดบัปฏิบติันอ้ยท่ีสุดในระดบันอ้ยพบวา่โรงเรียนมีความร่วมมือ
ในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกบักลุ่มโรงเรียน/ 
สหวทิยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 2.03 
SD = 0.92)  

4.1.5  รูปแบบวธีิการจดัการเรียนการสอน 
การสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน โดยรวม (ค่าเฉล่ีย = 3.62 SD = 0.89) พิจารณาตามลาํดบัการปฏิบติั พบวา่ 
โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจในดา้นต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคม
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อาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day (ค่าเฉล่ีย = 3.90  
SD = 0.69) โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอาเซียนตามท่ีโรงเรียนไดมี้การ
ประสานงานและร่วมมือกนัไว ้ (ค่าเฉล่ีย = 3.73 SD = 0.84) โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียนโรงเรียนมีการจดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.69 SD 
= 0.81) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา โรงเรียนมีการจดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.50 SD = 0.86) โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจดักิจกรรมเสริมเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เช่น ASEAN Day กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.47 SD = 1.04) และโรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการกาํหนดรูปแบบการเรียน
การสอน เช่น การจดัการเรียนการสอนผา่นทางไกล Connecting Classroom ,E-Learning (ค่าเฉล่ีย = 
3.41 SD = 1.09) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาแยกตามสังกดั พบวา่ มี 4  สังกดัมีการปฏิบติัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดตรงกนั คือ 
โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจในดา้นต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day   สังกดัสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเฉล่ีย = 4.00 SD = 0.59) สังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ค่าเฉล่ีย = 3.97 SD = 0.56) สังกดักรุงเทพมหานคร (ค่าเฉล่ีย = 3.76  
SD = 0.93) และสังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย = 3.32  SD = 0.72) และ
ระดบัปฏิบติัน้อยท่ีสุดในระดับน้อยพบว่าโรงเรียนมีการจดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ค่าเฉล่ีย  1.90 SD = 1.02)  

4.1.6  ผูบ้ริหารและบุคลากร 
การสร้างความร่วมมือด้านผูบ้ริหารและบุคลากรกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียนโดยรวม (ค่าเฉล่ีย = 3.93 SD = 0.79) และมีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุก
รายการ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงตามลาํดบัพบวา่ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 4.06 SD = 0.74) รองลงมาผูบ้ริหารเป็นผูน้าํใน
การบริหารจัดการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.93 SD = 0.73) และนอ้ยท่ีสุดในระดบัมากพบวา่โรงเรียนมีแผนการ
พฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.86 SD = 0.86)  

เม่ือพิจารณาแยกตามสังกดัพบวา่ มี 5 สังกดัมีระดบัการปฏิบติัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดตรงกนั 
คือ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน สังกดั
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สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ค่าเฉล่ีย = 4.11 SD = 0.75) สํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 4.10 SD = 0.80) สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (ค่าเฉล่ีย = 4.09 SD = 0.71) สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ค่าเฉล่ีย = 4.05  
SD = 0.71) สังกดักรุงเทพมหานคร (ค่าเฉล่ีย = 3.83 SD = 0.91) และระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดใน
ระดบัปานกลางพบวา่ โรงเรียนมีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มีความเป็นสากล โดยมี
การเทียบเคียงกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 2.53 SD = 1.10)  

4.1.7  งบประมาณ 
การสร้างความร่วมมือด้านงบประมาณกับโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคม

อาเซียน โดยรวม (ค่าเฉล่ีย = 3.55 SD = 0.87) พิจารณาตามลาํดบัการปฏิบติัพบวา่ โรงเรียนมีการ
จดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของสถ านศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.75 SD = 0.65) โรงเรียนมีการพฒันาดา้นงบประมาณให้มีความเป็นสากล โดย
มีการเทียบเคียงกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.61 SD = 0.81) 
หน่วยงาน องค์กรหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.61 SD = 0.87) โรงเรียนมีแผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณเพื่อพฒันา
สถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย = 3.61 SD = 0.85) อยูใ่นระดบั
มาก รองลงมาโรงเรียนได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.38 SD = 0.97) และโรงเรียนมีการจดัสรร
งบประมาณรองรับ นกัเรียนทุน นกัเรียนแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ การจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และกีฬา (ค่าเฉล่ีย = 3.35 SD = 0.89) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาแยกตามสังกดัพบวา่ มี 3 สังกดั มีระดบัการปฏิบติัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดพบวา่
โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเฉล่ีย = 3.85 SD = 0.55) สังกดั
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย = 3.58 SD = 0.60) สังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 3.33 SD = 1.15) ส่วนระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดในระดบันอ้ย พบว่า
โรงเรียนไดรั้บการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 1.96 SD = 0.66) 
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4.1.8  บรรยากาศของสถานศึกษา  
การสร้างความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน โดยรวม (ค่าเฉล่ีย = 3.77 SD = 0.82) และพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ
โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ 
หอ้งหรือมุมอาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย = 4.01 SD = 0.70) รองลงมาโรงเรียนมีการ
ประสานและร่วมมือกนัในการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาเซียนศึกษากบัโรงเรียนใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.96 SD = 0.98) และนอ้ยท่ีสุดในระดบัมากพบวา่โรงเรียนมีการ
ประสานและร่วมมือกนัในการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย = 3.55 SD = 0.81)  

เม่ือพิจารณาแยกตามสังกัด พบว่ามี 3 สังกัดมีระดับการปฏิบัติค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ 
ห้องหรือมุมอาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน (ค่าเฉล่ีย = 4.11SD = 0.52) สังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(ค่าเฉล่ีย = 4.10 SD = 0.88) สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย = 3.75                
SD = 0.73) สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 3.60 SD = 0.85) และโรงเรียน
มีระดบัการปฏิบติัน้อยท่ีสุดในระดบัน้อยพบว่าโรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกนัในการจดั
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกบัอาเซียนศึกษากบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน สังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 2.26 SD = 1.28)  

4.1.9  ดา้นผูเ้รียน 
การสร้างความร่วมมือด้านผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

โดยรวม (ค่าเฉล่ีย = 3.59 SD = 0.75) พบวา่ นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.75 SD = 0.60) นกัเรียนไดรั้บการพฒันา
ความสามารถในการส่ือสารการใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.65  
SD = 0.71) นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค่าเฉล่ีย = 3.64 SD = 0.66) โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.63 SD = 0.79) นกัเรียนไดรั้บการพฒันาและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อ
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ค่าเฉล่ีย = 3.54 SD = 0.77) โรงเรียนมีการกาํหนด
เป้าหมาย จาํนวนการแลกเปล่ียนนกัเรียน การศึกษาดูงานของนกัเรียนอย่างต่อเน่ือง กบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ค่าเฉล่ีย = 3.31 SD = 0.94)  
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เม่ือพิจารณาแยกตามสังกดั พบว่ามี 3 สังกดัมีระดบัการปฏิบติั ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 3.93 SD = 0.69) สังกดัสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเฉล่ีย = 3.83 SD = 0.61) สังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ค่าเฉล่ีย = 3.80 SD = 0.44) และมีระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดในระดบันอ้ย
พบวา่โรงเรียนมีการกาํหนดเป้าหมาย จาํนวนการแลกเปล่ียนนกัเรียน การศึกษา ดูงานของนกัเรียน
อยา่งต่อเน่ือง กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 2.33 SD = 1.32)  

สรุป  เม่ือพิจารณาระดบัการปฏิบติัตามองค์ประกอบทั้ง 9 ด้านแยกตามสังกดัของ
สถานศึกษาพบว่าสถานศึกษาในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการ
ปฏิบติัการเตรียมความพร้อมความร่วมมือดา้นการศึกษาระดบัมากในองคป์ระกอบการจดัการศึกษา
ถึง 8 ดา้นประกอบดว้ย นโยบาย หลกัสูตร ครู  ส่ืออุปกรณ์ทางการศึกษา รูปแบบวิธีการจดัการเรียน
การสอน ผูบ้ริหาร  และบุคลากร งบประมาณ และผูเ้รียน ยกเวน้ดา้นบรรยากาศของสถานศึกษา 
รองลงมาเป็นสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีระดบัปฏิบติั 
ในระดบัมาก  ถึง 6 ดา้น คือ ดา้นนโยบาย หลกัสูตร  รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน  ผูบ้ริหาร  
และบุคลากร บรรยากาศของสถานศึกษาและผูเ้รียน ส่วนสถานศึกษาสังกดั อ่ืนๆ มีระดบัการปฏิบติั
มากท่ีแตกต่างกนัไป เช่น สถานศึกษาสังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พบว่ามีการ
เตรียมความพร้อมความร่วมมือดา้นการศึกษา ในดา้นนโยบาย  ครู ส่ือและอุปกรณ์ทางการศึกษา 
งบประมาณ และบรรยากาศของสถานศึกษาเป็นตน้ 
 
4.2  ผลการศึกษากรณีศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาของประเทศไทยในการด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จากการศึกษากรณีศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียน
มธัยมศึกษาของประเทศไทยในการดาํเนินงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จาํนวน 4 โรงเรียน ซ่ึงเป็นโรงเรียนในสังกดัท่ีแตกต่างกนัรวมทั้งมี
ขนาดโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  โรงเรียนมธัยมวดันายโรง  กรุงเทพมหานคร สังกดัสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และโรงเรียนชลกนัยานุกูล จงัหวดัชลบุรี สังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) จงัหวดั 
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สุราษฎร์ธานี สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินโดยการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ 
ผูบ้ริหารโรงเรียน ตวัแทนครู และตวัแทนผูป้กครอง สรุปผล ดงัน้ี 

4.2.1  ผลการศึกษาโรงเรียนมธัยมวดันายโรง สังกดั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากโรงเรียนมธัยมวดันายโรง ดงัน้ี 

4.2.1.1  ขอ้มูลทัว่ไป 
โรงเรียนมธัยมวดันายโรง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 658/2 ซอย 15 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10700 โทรศพัท์ 0-2424-1826, 0-2424-9707 
โทรสาร 0-2433-6735 Website:www.nairong.ac.th สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 1 ถึง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มี เขตพื้นท่ีบริการ ไดแ้ก่ เขตบางกอกน้อย แขวงอรุณอมัรินทร์ แขวง
บางบาํหรุ แขวงบางขนุนนท ์แขวงศิริราช แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางพลดั แขวงบางพลดั แขวงบาง
ยีข่นัและ เขตตล่ิงชนั แขวงตล่ิงชนั 

โรงเรียนมัธยมวดันายโรง ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ของ 
กรมสามญัศึกษา ไดรั้บรางวลัพระราชทานในปีการศึกษา 2524 และ ปีการศึกษา 2534 ต่อมาในปี
การศึกษา 2541 โรงเรียน ไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (The International Standard 
School Project หรือ ISSP) ปีการศึกษา 2545 ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอน
หลกัสูตรการเรียนการสอน ภาคภาษาองักฤษ (English Program) และปีการศึกษา 2553 ได้รับ
คดัเลือกให้เขา้โครงการ World Class Standard School ปัจจุบนัมี นายสุรพงศ์ งามสม เป็น
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน สาํหรับขอ้มูลอ่ืน ๆ ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลของโรงเรียนและนาํเสนอแยก 
เป็นประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. คติพจน์ของโรงเรียน เลิศดว้ยคุณธรรม ลํ้าดว้ยวชิา กลา้ในทางท่ีถูก ลูกนายโรง 
2. คาํขวญัของโรงเรียน ศิษยแ์ละครูรู้หนา้ท่ี เป็นศกัด์ิศรีของนายโรง 
3. ปัจจุบนัโรงเรียนมี นกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการจาํนวน 560 คน และนอกเขตพื้นท่ี

บริการ จาํนวน 549 คน รวม 1,109 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555) 
4. ผลงานท่ีประสบความสาํเร็จ 
โรงเรียนมธัยมวดันายโรงประสบความสาํเร็จในการดาํเนินโครงการ 

ภาคภาษาองักฤษจนไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบ ดงัน้ี 
1) โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พ.ศ. 2549   
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2) โรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการโครงการภาคภาษาอังกฤษด้วยรู ปแบบ 
SMART EP : Smart ICT พ.ศ. 2549 

3) โรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการโครงการภาคภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ
SMART EP : Smart ICT พ.ศ. 2549 

4) โรงเรียน Best Practice ของกระทรวงศึกษาธิการด้านการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษพ.ศ. 2550 

5) โรงเรียนนําร่องการสอนแบบ “CLIL” *Content and Language Integrated 
Learning) พ.ศ. 2550 

6) โรงเรียนไดรั้บรางวลัการคดัเลือกเขา้โครงการ World -Class Standard School   
ปี พ.ศ. 2553 

5.  โครงสร้างการบริหารจดัการของโรงเรียน 
โรงเรียนมธัยมศึกษานายโรง ไดจ้ดัโครงการสร้างบริหารจดัการของโรงเรียนแบ่งเป็น

กลุ่มบริหารงานหลัก 5 กลุ่ม และมีองค์กรหลักของโรงเรียนให้การสนับสนุนตามแผนภูมิ 
โครงสร้าง การบริหารจดัการดงัน้ี 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของโรงเรียน 
                 
 
                                                                                       
         
   

  
 
 
 
 

 
 
 

 
           
 
 
 

ภาพที ่4.1  โครงสร้างระบบบริหารจดัการของโรงเรียนมธัยมวดันายโรง 
 

6. วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์และกลยทุธ์โรงเรียนมธัยมวดันายโรง 
โรงเรียนมธัยมวดันายโรงมีวธีิการบริหารงานเชิงระบบ โดยการกาํหนดวสิัยทศัน์ 

พนัธกิจ เป้าประสงค ์และกลยทุธ์ ดงัน้ี 
6.1  วสิัยทศัน์ 

โรงเรียนมธัยมวดันายโรง ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนไวว้่า ภายในปี 2555 
โรงเรียนมธัยมวดันายโรงจะเป็นเลิศดา้นการศึกษานานาชาติ  บูรณาการภูมิปัญญา ค่านิยมไทยและ
เป็นสากล บนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

กลุ่มบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล 

สมาคมครูและผู้ปกครอง 

คณะกรรมการบริหาร 

กลุ่มบริหารงาน
หลกัสูตรวชิาการ 

กลุ่มบริหารงาน
กจิการทัว่ไป 

กลุ่มบริหารงาน
แผนงานและ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

มูลนิธิฯ 

เครือข่ายผู้ปกครอง 

กรรมการหลกัสูตร
และวชิาการ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

-การจดัการเรียนการสอน 
-ทะเบียนนกัเรียนและวดัผล   
  ประเมินผล 
-ส่ือ นวตักรรมการเรียน การ
สอ น แ ล ะ ก า ร จัด ห า  ผ ลิ ต 
พฒันา 
-โสตทศันศึกษาและICT 
-หวัหนา้กลุ่มสาระ 

-กิจการนกัเรียน กิจกรรม
เสริมหลกัสูตร ทั้งในและ
นอกหลกัสูตร 
-เครือข่ายผูป้กครอง 
-แนะแนว 
-ห้องสมุด 
อาคารสถานท่ี 
-พยาบาล 
โภชนาการโรงอาหาร 

-สารบรรณ 
-ประชาสมัพนัธ์ 
เครือข่ายทางวิชาการ  
การประชุมศึกษา อบรม 

-การจดัหา พฒันา ระบบ
เงินเดือน ค่าตอบแทนของ
บุคลากร 
-ทะเบียนบุคลากรและการ
พฒันาบุคลากร 
-ขวญักาํลงัใจ ความดี
ความชอบ 
-สวสัดิการครูและบุคลากร 

-การวางแผนกลยทุธ์ 
แผนปฏิบติัการ 
สรุปผลรายงาน 
-การเงิน พสัดุ 
-กรรมการสถานศึกษา 
และชุมชน 
-ประกนัคุณภาพ                  
ภายใน ภายนอก 
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6.2  พนัธกิจ 
โรงเรียนมธัยมวดันายโรงร่วมกนักาํหนดพนัธกิจไวเ้ป็นกรอบพฒันาการศึกษาของ

โรงเรียนคือ จดัการเรียนการสอนด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีเป็นสากลโดยเฉพาะการใช้
ภาษาสากลในทุกกลุ่มสาระฯ ยกเวน้ภาษาไทย และศิลปวฒันธรรมไทยบูรณาการทกัษะการคิดและ
การจดัการใหก้ลมกลืนกบัวถีิชีวติความเป็นไทย 

ส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อนใหมี้สมรรถนะสามารถจดัการเรียนการสอนไดม้าตรฐานสู่
สากล จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม ทั้ งในและนอกสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ สุขอนามยั และสาํนึกในวถีิของชาวบางกอก 

มุ่งบริหารจดัการสถานศึกษาเนน้การมีส่วนร่วมของสังคมไทยทุกภาคส่วน 
6.3  วตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 

โรงเรียนมธัยมวดันายโรง กาํหนดวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนไวว้่า
เป็น จดัการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนประเภท
สหศึกษา นอกจากการจดัการศึกษาดงักล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนยงัไดเ้ปิดสอนหลกัสูตร
ภาคภาษาองักฤษในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายดว้ย 

6.4  ปรัชญาของโรงเรียน 
โรงเรียนมธัยมวดันายโรง ยึดหลักปรัชญาของโรงเรียนสืบเน่ืองต่อมา คือ ปญญ 

โลกสมิ ปชโชโต “ปัญญาเป็นแสงสวา่งส่องโลก” 
6.5  คุณลกัษณะผูเ้รียนท่ีพึงประสงค ์
โรงเรียนมธัยมวดันายโรง ไดก้าํหนดคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงคไ์วว้า่ จิต

อาสาสาธารณะ กตญัญูรู้คุณ ขยนัหมัน่เพียร รู้เวลาและหนา้ท่ี สามารถส่ือสาร สู่มาตรฐานสากล 
นอกจากน้ีได้กาํหนดคุณลกัษณะทางวิชาการโดยแยกเป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

และมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัน้ี    
6.5.1  คุณลกัษณะทางวชิาการวชิาการระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

1) นกัเรียนมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานของหลกัสูตรแกนกลาง
ของชาติ (เนน้จิตอาสา รักการอ่าน แสวงหาการเรียนรู้  สุขอนามยั)  

2) นกัเรียน เรียนรู้เน้ือหาสาระคณิต-วิทย ์ในระดับมธัยมศึกษาตอนตน้
ดว้ยภาษาองักฤษระดบักลางไดใ้นระดบัดี 

3) นักเรียนส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับกลางเพื่อการศึกษาและ
แสวงหาความรู้ผา่นส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือเทคโนโลยไีดอ้ยา่งดี 
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4) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียน 5 กลุ่มสาระหลักจากการ
ประเมินระดบัชาติสูงข้ึน 

5) นกัเรียนสามารถสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และนาํเสนอกิจกรรม/
โครงงานจากสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มในประเทศดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งดี 

6) นกัเรียนอย่างน้อยร้อยละ 75 สามารถสอบผ่านวดัความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบนัสอบวดัผลทางภาษาจากนานาชาติ 

6.5.2  คุณลกัษณะทางวชิาการระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1) ผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานของหลกัสูตรแกนกลางของชาติ 

(ผูน้าํทางดา้นจิตอาสา สุขอนามยั รักการอ่าน แสวงหาการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง)  
2) นกัเรียน สายสามญัเรียนรู้เน้ือหาสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดว้ย

ภาษาองักฤษระดบั Advanced ไดใ้นระดบัดี 
3) นกัเรียนสายสามญัใช้ภาษาองักฤษในวงศพัท์รูปธรรมและนามธรรม

ระดบั Advanced กบัชาวต่างชาติไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
4) นกัเรียนสายสามญัใช้ภาษาองักฤษในระดบั Advanced เพื่อการศึกษา

และแสวงหาความรู้ผา่นส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือเทคโนโลยท่ีีมีอยา่งหลากหลาย ไดอ้ยา่งดี 
5) นกัเรียนทั้งสายสามญั มีผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการเรียน 5 กลุ่มสาระหลกั

จากการประเมินระดบัชาติแต่ละประเภทโอเน็ตสูงข้ึน 
6) นักเรียนสายสามัญสามารถสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

นําเสนอกิจกรรม/โครงงานจากสถานการณ์ ส่ิงแวดล้อมทัว่โลกผ่านการนําเสนอเผยแพร่และ
แลกเปล่ียนผลงานระดบั นานาชาติไดอ้ยา่งดี 

7) นักเ รียนสายสามัญอย่างน้อยร้อยละ 80 สามารถสอบผ่านวัด
ความสามารถทางภาษาจากสถาบนัสอบวดัผลทางภาษาจากนานาชาติ 

6.6  กลยทุธ์ 
โรงเรียนมีการกาํหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนไวโ้ดยใชต้วัยอ่เป็นภาษาองักฤษดงัน้ี 

CEIS 
C----> Cyber/Computer Technology,Communication 
E----> English,English Program 
I----> Integration, Immersion 
S----> Studies, Learning 
โดยอธิบายรายละเอียดเสริมแนวทางปฏิบติัสู่กลยทุธ์ดงักล่าว คือ 
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1) ยกระดบัคุณภาพดา้นผลลพัธ์ทางดา้นการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานสําคญัของผูเ้รียน 
และแนวทางการจดัการเรียนการสอนเนน้คุณลกัษณะทกัษะการคิด แสวงหาความรู้และจิตอาสา 

2) ยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติังานของครูในบทบาทผูส้อน และท่ีปรึกษาไปสู่ครู
มืออาชีพ สามารถจดัการเรียนการสอนดว้ยส่ือและภาษาสากล (International Professional)  

3) ยกระดบัการออกแบบการจดัการเรียนการสอนและการวดั-ประเมินผลการเรียน
ลกัษณะองคร์วม  เนน้พฤติกรรมการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการคิดทั้งในและนอกห้องเรียนของ
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4) พัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อทักษะ
กระบวนการคิดและระบบสุขภาวะในโรงเรียน 

5) ปรับปรุง ระบบการกาํกับ นิเทศติดตามผล และระบบประกันคุณภาพการจดั
การศึกษา ใหไ้ดม้าตรฐาน 

6) ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการท่ีส่งเสริม สนบัสนุนกระบวนการทาํงานเน้น
การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนใหไ้ดม้าตรฐาน 

7.  จุดเนน้ 
จากการกาํหนดกลยุทธ์ดงักล่าว โรงเรียนมธัยมวดันายโรง ไดป้ระกาศจุดเนน้ของของ

โรงเรียนไวคื้อ 
1) พฒันาสมรรถนะครู (Develop teachers, competency)  
2) ปรับกระบวนการประเมินผลสู่การเรียนรู้ (Adjust assessment to process to 

Learning process)  
3) ผกูมดัดว้ยบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นภาษาองักฤษผ่านภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ของไทย (Engage English atmosphere through Thai local wisdom)  
4) กระตุน้ทีมงานให้ภูมิใจและจงรักภกัดีในองค์กร (Encourage staff,s pride and 

dignity in the organization)  
เม่ือศึกษารายละเอียดเชิงลึกตามแผนการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนมธัยมวดันายโรง 

พบวา่มีการกาํหนดมาตรการในแต่ละกลยทุธ์ ดงัน้ี 
กลยทุธ์ท่ี 1 ยกระดบัคุณภาพดา้นผลลพัธ์ทางดา้นการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานสาํคญัของ

ผูเ้รียนและแนวทางการจดัการเรียนการสอนเนน้คุณลกัษณะดา้นทกัษะการคิดแสวงหาความรู้และ
จิตอาสา 

1. พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนรูปแบบ EP /MEP และกระบวนการประเมิน
ท่ีผา่นการเรียนรู้ (Rubric Assessment Process)  
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2.  ยกระดบัคุณภาพดา้นคุณลกัษณะและสมรรถนะอนัพึงประสงค ์
3.  ยกระดบัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
4.  โครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้สู่เวทีประชาคมโลก 
5.  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2  ยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติังานของครูในบทบาทผูส้อนและท่ีปรึกษา

ไปสู่ครูมืออาชีพสามารถจดัการเรียนการสอนดว้ยส่ือและภาษาสากล (International Professional)  
6.  ส่งเสริมสมรรถนะผูส้อนดา้นการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ 
7.  ส่งเสริมการศึกษา อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
8.  พฒันาระบบครูท่ีปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดบัการออกแบบการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผล

การเรียนลกัษณะองค์รวม เน้นพฤติกรรมการเรียนรู้ และทกัษะกระบวนการคิดทั้งในและนอก
หอ้งเรียนของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

9.  Smart ICT 
10.  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ระบบไฟฟ้า ประปา 
11.  พฒันาแหล่งเรียนรู้ 
กลยทุธ์ท่ี 4 ปรับปรุงระบบการกาํกบั นิเทศติดตามผล และระบบประกนัคุณภาพการจดั

การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
12.  ปรับปรุงระบบการกาํกบั นิเทศ ติดตามผลและระบบประกนัคุณภาพภายใน 
กลยุทธ์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการท่ีส่งเสริม สนบัสนุนกระบวนการทาํงาน 

เนน้การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนใหไ้ดม้าตรฐาน 
13.  พฒันาระบบบริหารจดัการสถานศึกษายคุใหม่ 
14.  ส่งเสริมความสัมพนัธ์ ครู บุคลากร และชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
4.2.1.2  ความร่วมมือดา้นการศึกษา 
โรงเรียนมธัยมวดันายโรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนมีห้องเรียนพิเศษ 

English Program (EP) นกัเรียนร้อยละ 70 เป็น English Program และนกัเรียนร้อยละ 30 เป็น Mini 
English Program (MEP) ซ่ึงมีการกําหนดนํานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในต่างประเทศ   
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีองคค์วามรู้เดิมท่ีเคยมีประสบการณ์การบริหารจากโรงเรียนเดิมท่ีไม่ใช่โรงเรียน 
English Program  ซ่ึงสามารถ เช่ือมโยงแนวคิดกบัต่างประเทศได ้ทั้งประเทศ จีน เกาหลี สิงคโปร์
ทาํใหน้กัเรียนกลุ่มร้อยละ 30 มีโอกาสเช่นเดียวกนักบัห้องเรียนพิเศษ   กระบวนการตรงน้ีมีปัจจยัท่ี
ทาํเพื่อตอ้งการพฒันาศกัยภาพของครูให้สามารถจดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือ
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ไปดว้ย โดยเฉพาะวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การดาํเนินการสร้างความร่วมมือดา้น
การศึกษาเดิมส่วนใหญ่ทาํผ่านบริษทัเอกชน  ไม่ได้ดาํเนินการดว้ยโรงเรียน  ได้นาํความคิดเร่ือง
เครือข่ายมาเพื่อส่งเสริมให้ครูกระจายความรู้มาพฒันาการสอนและหากทาํในห้องเรียนอย่างเดียว  
จะทาํใหไ้ม่มีส่ิงเร้าและไม่เกิดแรงจูงใจ ประเด็นท่ีสองเป็นช่วงให้ครูเหล่านั้นพฒันาการเรียนรู้ ผา่น
ออนไลน์  ทาํให้โลกของอินเตอร์เน็ตเร่ิมแคบข้ึน โรงเรียนท่ีขาดปัจจยัก็สามารถท่ีจะดาํเนินการได้
ช่วยพฒันาครู ให้มีสมรรถนะดีข้ึน  อาศยัส่ิงแวดล้อมและประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่แล้ว ปัจจุบนั
โรงเรียนมธัยมวดันายโรงดาํเนินการติดต่อความร่วมมือด้านการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีแนว
ดาํเนินการ กล่าวคือ มอบหมายให้ครูภาษาองักฤษเป็นผูรั้บผิดชอบในการประสานความร่วมมือ
ดา้นการศึกษา นาํความคิดนั้นมาพฒันาโรงเรียนมธัยมวดันายโรง ให้เป็นโรงเรียนท่ีเป็นผูน้าํทาง
นานาชาติ   

1. ขั้นตอนการสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ 
โรงเรียนมธัยมวดันายโรง ได้มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนใหม่ เพื่อพฒันา

โรงเรียนใหมี้มาตรฐานการศึกษาทั้งในยโุรปตะวนัตก และอาเซียน ปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ มุ่งไปท่ี
การพฒันาครู คาํนึงถึงกระบวนการการพฒันาครู แสวงหาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้กระบวนการ
สาํเร็จตามเป้าหมาย   มีวธีิการการจดัการศึกษาท่ีหลากหลายและใชก้ระบวนการผา่นทางเทคโนโลยี
เช่ือมโยง รู้จกักนั เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ตั้งมาตรฐานมุ่งหวงัให้นกัเรียนกลุ่มห้องเรียนพิเศษ IEP  มี
โอกาส โดยให้ครูไทยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือการสอน สร้างเครือข่าย ซ่ึง ทาํให้ห้องเรียนพิเศษ  
English Program และMini English Program มีโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากข้ึนดว้ย เช่น การ
ส่งครูไปศึกษาดูงานท่ีประเทศจีน เพื่อไปเรียนรู้ว่าโรงเรียนในประเทศจีนมีการดาํเนินการพฒันา
กระบวนการสอนอยา่งไร 

2.  การสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ 
โรงเรียนมธัยมวดันายโรงไดมี้การทาํขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการศึกษา (MOU) กบั

โรงเรียนในประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์  การสร้างความร่วมมือ  มีรายละเอียด เพื่อ
ทาํกิจกรรม (Activity) ตามโปรแกรมของ ห้องเรียนพิเศษ  English Program และMini English 
Program  ลงนามตกลงทาํ MOU โดยผ่านสมาคม EIS แห่งประเทศไทยและทาํร่วมกบัสมาคม
ผูบ้ริหารอินโดนีเซียทั้งประเทศ และมหาวิทยาลยัเจมเบอร์ เมืองเจมเบอร์  ประเทศอินโดนีเซีย  
ส่วนประเทศ เวียดนาม สิงคโปร์   เนเธอร์แลนด์ ทาํในนามของสมาคมEIS และในนามของกลุ่ม
โรงเรียน และโรงเรียนมีแผนจะไปทาํ MOU กบันิวซีแลนด์  โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ผูบ้ริหาร
ของผูบ้ริหารทแลกเปล่ียนแนวความคิดกนัเร่ืองของเวทีทางวิชาการ เช่น จดักิจกรรมวิชาการเร่ือง
ผูบ้ริหาร Economic ท่ีประเทศ สิงคโ์ปรไดมี้การส่งไปผา่นสมาคม EIS แห่งประเทศไทย นอกจาก
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ผา่นสมาคม EIS แลว้ ยงัมีการส่งผา่นในนามสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ดว้ย  

3.  การพฒันานวตักรรมความร่วมมือ 
โรงเรียนมัธยมวดันายโรงได้ร่วมมือร่วมใจกันทํางานเพื่อขับเคล่ือนโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากล  โดยมียทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัในการดาํเนินการ คือภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารการเสริมแรง
ซ่ึงกนัและกนั การสร้างความไวว้างใจ และมีการประสานงานท่ีดี และร่วมกนัหาวิธีการท่ีเหมาะสม
ในการบริหารจดัการ  

กรอบการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา พิจารณาจากองค์ประกอบของการจัด
การศึกษาไดด้งัน้ี 

1.  ดา้นนโยบาย  
โรงเรียนให้ความสําคญัของผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องการทาํงานร่วมกนั เร่ิมจากการมี

วสิัยทศัน์ร่วมกนั โดยไดมี้การกาํหนดวสิัยทศัน์ของโรงเรียนใหม่  ปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์โดยมุ่งไป
ท่ีการพฒันาครู คาํนึงถึงกระบวนการการพฒันาครู แสวงหาเครือข่ายมาส่งเสริมเพื่อให้กระบวนการ
สาํเร็จตามเป้าหมาย มีวิธีการการจดัการศึกษาท่ีหลากหลายและใชก้ระบวนการผา่นทางเทคโนโลยี
เช่ือมโยงรู้จกักันและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน กาํหนดภารกิจเป้าหมายท่ีชัดเจนเป็นพนัธกิจของ
โรงเรียน  สร้างโอกาสโดยให้ครูไทยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือการสอน และกาํหนดงานท่ีเนน้ไวเ้ป็น
พิเศษ  4 เร่ือง คือ 1) พฒันาสมรรถนะครู (Develop teachers, competency) 2) ปรับกระบวนการ
ประเมินผลสู่การเรียนรู้ (Adjust assessment to process to Learning process) 3) ผูกมดัดว้ย
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นภาษาองักฤษผ่านภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทย (Engage English 
atmosphere through Thai local wisdom) และ 4) กระตุน้ทีมงานให้ภูมิใจและจงรักภกัดีในองคก์ร 
(Encourage staff,s pride and dignity in the organization,) มีการดาํเนินโครงการท่ีสําคญัคือ  
โครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ในเวทีประชาคมโลก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อพฒันา
มาตรฐานการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการ (Quality and Excellence) ในระดบันานาชาติ             
2) พฒันาความเป็นสากลของโรงเรียนภาคภาษาองักฤษและการเปิดสู่ภูมิภาค (Internationalization  
and Regionalization) 3) ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีโลกทศัน์กวา้งไกล สามารถเขา้ใจและเห็นคุณค่าความ
หลากหลายทางวฒันธรรมโดยเฉพาะ ศิลปวฒันธรรมของประเทศเพื่อบา้น มีความเคารพในสิทธิ
เสรีภาพ เอกราชและประชาธิปไตยของประเทศอ่ืน 4) พฒันานกัเรียนให้มีสมรรถนะสากล (Global 
competence) มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตวั มีทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมดาํเนินการดงัน้ี 
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1.  แข่งขนัทกัษะในระดบันานาชาติ (ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงาน
และเทคโนโลยสีารสนเทศ สังคมศึกษา ศิลปะ ดนตรี) 

2.  กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในระดบันานาชาติ 
3.  สัมมนานกัเรียนโครงการ River of the world 
4.  กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
5. กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษในประเทศสิงคโปร์ 
6.  กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษในประเทศนิวซีแลนดแ์ละประเทศออสเตรเลีย 
7.  กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
8.  กิจกรรมค่ายภาษาจีนในประเทศจีน 
9.  กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์ 
10.  กิจกรรมการเรียนรู้ในประเทศอินโดนีเซีย 
11.  การเรียนรู้ในประเทศเกาหลี 
12.  ทุนการศึกษาสาํหรับนกัเรียนในต่างประเทศ 

12.1 ทุนการศึกษาร้อยละ 50 เรียนภาษาองักฤษหลักสูตร 1 เดือนในประเทศ
องักฤษ มธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 4 ทุน มธัยมศึกษาตอน ปลาย จาํนวน 4 ทุน 

12.2  ทุนการศึกษาร้อยละ 50 เรียนภาษาองักฤษ หลกัสูตร 1 เดือน ในประเทศ
สิงคโปร์ มธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 4 ทุน มธัยมศึกษาตอน ปลาย จาํนวน 4 ทุน 

13.  เวทีสัมมนาบุคลากรในระดบันานาชาติ 
14.  การสัมมนานานาชาติในประเทศไทย 
15.  การจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงระดบันานาชาติกบัประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ องักฤษ 

จีน สหรัฐอเมริกา 
16.  Welcome & Hosting Partnership 
17.  กิจกรรมนกัเรียนแลกเปล่ียนในระดบันานาชาติ 
2.  ดา้นหลกัสูตร 
การดาํเนินการพฒันาหลักสูตร โรงเรียนมธัยมวดันายโรงให้ความสําคญักับความ

คิดเห็นของผูป้กครองและกิจกรรมของโครงงานของภาคภาษาองักฤษ เป็นหลกัดว้ย และเช่ือมโยง
ไปถึงตวัครูท่ีจะต้องพฒันา  พิจารณาจดัทาํให้เป็นหลกัสูตรนานาชาติ International school 
curriculum ยงัไม่ได้มีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนกับต่างประเทศ แต่ใช ้
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่ือในการเช่ือมโยงในการพฒันา  แลกเปล่ียนความคิดในการจะ
ดาํเนินการเป็นนานาชาติอย่างไร และความเป็นสากลโดยการนาํมาตรฐานมาเป็นกรอบกาํหนด
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จดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อการสอนเป็นภาษาองักฤษ ส่วนในเร่ืองเน้ือหาสาระการเรียนรู้ยงัไม่
เน้น มุ่งในเร่ืองของบริบท เร่ืองของการจัดการยกตัวอย่าง เช่น การจัดการให้มีนักเรียนมา
แลกเปล่ียนการเรียนรู้  2 สัปดาห์ หรือ 3 สัปดาห์ เป็นตน้ เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมกระบวนการ
ส่วนน้ี 

ในส่วนประเทศในกลุ่มยุโรปตะวนัตก โรงเรียนกําลังพฒันาหลักสูตรร่วมกันกับ
โรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ โดยจะมีการแลกเปล่ียนนกัเรียนไปเรียนท่ีโรงเรียนแมคคลีนคอล
เลจ 1 ปี และใหถ่้ายโอนหน่วยกิต กนัได ้

3.  ดา้นครู  
โรงเรียนมีการดําเนินการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน ในหลายลกัษณะ ดงัน้ี 
3.1 การส่งครูไปศึกษาดูงานท่ีประเทศจีน เพื่อเรียนรู้วิธีการจดัการเรียนเพื่อนาํมา

พฒันากระบวนการสอน 
3.2 การแลกเปล่ียนครูซ่ึงกนัและกนั โดยให้ครูไปสอนท่ีเมืองเจ็มเบอร์ ประเทศ

อินโดนีเซีย ในส่วนประเทศอินโดนีเซีย โรงเรียนไดรั้บคณะครูและให้สอนและฝึกสอนเหมือนกนั 
เรียกวา่ Intern Ship 

3.3 การส่งครูไปศึกษาการเรียนการสอนท่ีอินโดนีเซีย จาํนวน  9 คนโดย 3 คนเป็น
ครูท่ียงัไม่ไดพ้ฒันาดา้นภาษาองักฤษ ส่งไปฝึกสอนพฒันาครูดีข้ึนให้เด็กไดเ้ช่ือมโยง ไดมี้กิจกรรม
การเรียนการสอน มากข้ึน และครูอินโดนีเซียมาสอนอยูท่ี่โรงเรียนมธัยมวดันายโรง 

3.4 การส่งครูไปฝึกสอนจากมหาลยัท่ีไดท้าํ MOU ไว ้ คือ  ครูสอนวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

4.  ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา  
โรงเรียนส่งเสริมในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการ

ประสานความร่วมมือดา้นการศึกษาและการจดัการเรียนการสอน โดย  การใชห้นงัสือเรียนและส่ือ
การเรียนการสอน โดยส่วนใหญ่ใชข้องประเทศสิงคโปร์ โดยใช้ทั้งในส่วนของนกัเรียนห้องเรียน
พิเศษ English Program  Mini English Program และห้องเรียน Integrated English Program ใช้
หลกัสูตรไทยแต่เป็นหนงัสือเรียนของสิงคโปร์ และการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในพฒันาทั้งตวัการ
ทาํงานเอง และการส่ือสารของครู โดยการเช่ือมโยงโดยใชโ้ดยตรง เช่นการส่ือสารการติดต่อผ่าน
ทางอีเมล ์เป็นตน้ 
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5.  ดา้นรูปแบบวธีิการจดัการเรียนการสอน 
ในดา้นรูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน โรงเรียนไดมี้การจดัการใช้ในการติดต่อ

เช่ือมโยงเทคโนโลยีเครือข่ายเท่านั้น ยงัไม่ลงลึกถึงการจดัการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ด้วยมี
ปัญหาอุปสรรค เก่ียวกบัเร่ืองการสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูป้กครอง ในเร่ืองมาตรฐานการจดัรูปแบบ
การเรียนการสอนร่วมกนัระหว่างโรงเรียนในอาเซียน ผูป้กครองของนกัเรียนยงัไม่มัน่ใจในการ
สอบเขา้มหาวทิยาลยั เน่ืองจากนกัเรียนใชเ้วลาการเรียนส่วนหน่ึงท่ีต่างประเทศ อาจทาํให้การเรียน
ไม่เขม้ขน้ และเคร่ืองมือวดัประเมินผลของประเทศไทยเป็นรูปแบบเดียวยงัไม่หลากหลายและยงัไม่
เป็นสากล ความตอ้งการของผูป้กครอง เน่ืองจากหลกัสูตรมาจากความตอ้งการของผูป้กครองและ 
การสอบ SAT ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง กาํหนดให้มีการสอบ SAT โดย
โรงเรียนได้สอนพิเศษเพื่อการสอบจาํนวน 40 คน โดยผูป้กครองสนบัสนุนให้มีการจดัสอบ  ซ่ึง
เป็นมาตรฐานท่ีโรงเรียนกาํหนดไวว้า่นกัเรียนจะตอ้งมี 2 มาตรฐานนานาชาติ 

6.  ดา้นผูบ้ริหารและบุคลากร   
ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสําคญัในการขบัเคล่ือนงานความร่วมมือด้านการศึกษา 

และใหค้วามสาํคญัต่อบุคลากรภายในโรงเรียนท่ีจะก่อใหเ้กิดท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการดาํเนินการ 
กล่าวคือ การใช้ภาวะผูน้ําในนําการบริหารโรงเรียนเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับ
ต่างประเทศ  เช่น  การบรรยายเป็นภาษาองักฤษท่ีอินโดนีเซีย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัใหค้วามสําคญั มีวิสัยทศัน์และมีแนวคิดเพื่อนาํมาพฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ดาํเนินกิจกรรม  การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํองคก์ร เพื่อก่อให้เกิดความสัมพนัธภาพท่ีดี ใน
การสานต่องาน ซ่ึงจะส่งผลให้ผูบ้ริหารและครูไดมี้โอกาสศึกษาดูงานกนัอย่างต่อเน่ือง  การเป็น
ผูน้าํทาํกิจกรรมอาเซียน โดยใชอ้าเซียนเป็นฐานเพื่อการพฒันาครู โดยสร้างเสริมการพฒันาครูไทย 
ครูต่างประเทศของโรงเรียน และอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีโรงเรียนทาํขอ้ตกลงดว้ย ไปศึกษาเรียนรู้
วฒันธรรม วิถีชีวิต ภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  และนาํมาพฒันาหลกัสูตรของ
โรงเรียน  และการส่งเสริมบุคลากรให้ไปศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศและไปปฏิบติังานดว้ย  เช่น 
การใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานการติดต่อสถานท่ี การประสานงานธุรการ การ
ติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี  โดยทุกคนจะไดมี้โอกาสไปตามบทบาทหน้าท่ีท่ีตอ้งการ
และจาํเป็น ซ่ึงโรงเรียนมธัยมวดันายโรงไดจ้ดัใหไ้ปทุกปี 

7.  ดา้นงบประมาณ 
โรงเรียนมธัยมวดันายโรงเป็นโรงเรียนท่ีมีห้องเรียนพิเศษ English Program มากกว่า

หอ้งเรียนปกติ จึงทาํใหโ้รงเรียนมีการบริหารจดัการงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการสร้างความร่วมมือดา้น
การศึกษา ดงัน้ี  มีการวางแผนงบประมาณในเร่ืองงบประมาณรายไดส้ถานศึกษา เน่ืองจากโรงเรียน
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มีเงินส่วนรายไดส้ถานศึกษาให้ใชจ้่ายเป็นไปตามวตัถุประสงค์  มีแผนงานและงบประมาณในการ
ยกระดบัครูสู่ความเป็นมาตรฐานนานาชาติ โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียน ส่งเสริมในการให้ทุนครูไปเรียนต่างประเทศเป็นระยะยาว เช่น ประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเนธอร์แลนด์  ข้ึนอยูก่บัสมรรถนะของครู สนบัสนุนค่าใชจ่้ายทั้งหมด แต่
มีเง่ือนไขตอ้งอยูป่ฏิบติังานท่ีโรงเรียนมธัยมวดันายโรงเป็นเวลา  3 ปี  และโรงเรียนตั้งงบประมาณ
กลางประมาณ  20 ลา้น ในการพฒันาบุคลากรและการส่งครูไปเรียนภาษาท่ีต่างประเทศ 

8.  ดา้นบรรยากาศของสถานศึกษา 
โรงเรียนได้ให้ความสําคญัในการพฒันาอาคารสถานท่ีและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ โดยการพฒันาหอ้งเรียน ศูนยก์ารเรียนรู้ ทนัสมยั ซ่ึงเป็นผลจากการไดไ้ปศึกษาดูงานและนาํ
นกัเรียนไปแลกเปล่ียน ไดน้าํส่ิงท่ีพบเห็น  ถ่ายภาพมาให้คณะครูไดศึ้กษาแต่ละประเทศมีลกัษณะ
การจดัสถานท่ีและบรรยากาศอยา่งไรและนาํมาปรับปรุงพฒันาโรงเรียน และไดน้าํคณะครูไปศึกษา
การจดัสถานท่ีและบรรยากาศท่ี School of Science Technology ประเทศสิงคโปร์  เม่ือกลบัมามีการ
ประชุมแลกเปล่ียนความคิดกนั ทั้งในส่วนห้องเรียน ห้องปฏิบติัการและสถานศึกษา ให้มีความ
ทนัสมยั  ยกตวัอยา่งเช่น การจดัหอ้งcafeteriaหอ้งกาแฟสด มีลกัษณะคลา้ยต่างประเทศ คือความต่าง
ลงทุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  แยกห้องหนงัสือไวบ้ริเวณใกลเ้คียง นกัเรียนสามารถหยิบมาอ่านไดใ้น
หอ้ง  เป็นตน้   

9.  ดา้นผูเ้รียน 
กิจกรรมท่ีโรงเรียนไดด้าํเนินการเก่ียวกบันกัเรียน มีความหลากหลาย ดงัน้ี 

9.1 การนาํนกัเรียนไปแลกเปล่ียนกบัต่างประเทศ การแลกเปล่ียนจะเน้นในเร่ือง
วฒันธรรมเป็นระยะสั้น ระยะยาวยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

9.2 การนาํเสนองานเก่ียวกบัเวทีวิชาการ เช่น โครงงานภาคภาษาองักฤษ การไป 
Research ต่างประเทศ  เช่น การนาํโครงงานไปเสนอท่ีรัฐปีนงั ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงไดมี้การจดัส่ง
นกัเรียนไป 3 คร้ัง ประเทศสิงคโปร์  ส่งนกัเรียนไป2 คร้ัง  โดยโรงเรียนกาํหนดว่านักเรียนท่ีไป
นาํเสนอกลบัมาเป็นตอ้งเป็นผูน้าํอาเซียนให้ได ้ซ่ึงการไดไ้ปเห็นไปทาํกิจกรรม โรงเรียนถือวา่เป็น
ประสบการณ์ท่ีนาํกลบัมาสร้างสังคม เป็นการให้ทุนไปเพื่อให้กลบัมาสร้างสังคม โรงเรียนได้
ดาํเนินการมาเป็นเวลา  2 ปีอยา่งต่อเน่ือง 

9.3  การขยายผลของผูเ้รียนจากการเป็นนกัเรียนแลกเปล่ียนแลว้ไดก้ลบัมาทาํงาน
จิตสาธารณะ  เช่น สํานกัพระราชวงันาํนกัเรียนไปเร่ิมเป็นมคัคุเทศก์ และไปช่วยสอนภาษาองักฤษ
ท่ีโรงเรียนพระตาํหนกัสวนกุหลาบวทิยาลยั 
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9.4 การเปิดรับนักเรียนต่างประเทศเขา้เรียน  เช่น ประเทศเกาหลีส่งนักเรียนมา
เรียน 4 คน จดัการเรียนเป็นเหมือนโรงเรียนนานาชาติ  แต่ค่าใชจ่้ายเก็บแบบปกติของประเทศไทย  
หรือเก็บแบบพิเศษส่งมาเรียนเป็นเดือน คิดค่าใชจ่้ายเป็นเดือน เป็นตน้ 

9.5 การส่งนกัเรียนมาเรียนผา่นบริษทัทวัร์ของเกาหลี ซ่ึงส่งนกัเรียนเกาหลีมาเรียน
เป็นระยะสามเดือน 

10.  สรุปผลของความร่วมมือ 
ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลซ่ึงเป็นผลสาํเร็จ จากความร่วมมือพฒันาดา้นการศึกษาของ 

โรงเรียนมธัยมวดันายโรง ดงัน้ี 
10.1  ผลผลิต พบวา่ 

ดา้นครูมีสมรรถนะทางภาษาสูงข้ึน และครูมีความภาคภูมิใจและจงรักภกัดีในองคก์ร 
ร่วมมือในการทาํงาน 

ดา้นนกัเรียนมีศกัยภาพทางวิชาการ มีพฒันาการดา้นภาษาต่างประเทศ 
ดา้นโรงเรียนมีบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นภาษาองักฤษเอ้ืออาํนวยในการเรียนรู้  

มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง ชุมชน และมีช่ือเสียง และประสบผลสําเร็จในการสร้างความ
ร่วมมือดา้นการศึกษา โดยมีปัจจยัท่ีส่งเสริมการทาํงาน ดงัน้ี 

1. นโยบายของรัฐในการส่งเสริมใหมี้การสร้างความร่วมมือ 
2. ผูบ้ริหารและความเป็นผูน้าํของผูน้าํองคก์ร 
3. ผูป้กครองสนับสนุน ปัจจยัท่ีสําคญัตอ้งเกิดจากความตอ้งการของผูป้กครอง

ดว้ย 
4.  บุคลากรในองคก์ร มีความกระตือรือร้นและร่วมมือกนัทาํงานอยา่งสร้างสรรค ์
10.2  ผลลพัธ์  พบวา่ 

1. ผูเ้รียนมีคุณภาพเป็นไปตามภารกิจโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. ครูมีความกลา้ในการทาํกิจกรรมท่ีต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมลูกเสืออาเซียน 
10.3  ปัญหาอุปสรรค 

จากการศึกษา พบปัญหาและอุปสรรค  ดงัน้ี 
1. บุคลากรในโรงเรียนบางกลุ่มยงัไม่ยอมรับความเปล่ียนแปลง หรือไม่

สามารถเปล่ียนแปลงได ้
2.  ครู บุคลากรคิดวา่ มีการทาํงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
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3. การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย  กระบวนการบริหารจดัการของ
ส่วนกลาง เป็นประเพณีปฏิบติัมากกวา่เป็นนวตักรรมทาํให้ไม่สามารถพฒันากระบวนการการเรียน
การสอนไดเ้ท่าท่ีควร 

4. การกระจายอาํนาจยงัไม่ถึงผูป้ฏิบติั ทาํให้มีปัญหาติดขดัในการทาํงาน 
เช่น การใชเ้งินรายไดส้ถานศึกษานาํครู นกัเรียนไปต่างประเทศ 

10.4  การพฒันาความร่วมมือ 
จากการศึกษาประสบการณ์การพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมวดั

นายโรง กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในต่างประเทศ พบว่า  ปัจจยัเสริมท่ีจะมาสนบัสนุนให้ประสบ
ความสาํเร็จคือ 

1. ภาวะผูน้ําทางวิชาการ คือผูบ้ริหารต้องให้ความสนใจและขับเคล่ือน  
คิดและลงมือทาํอยา่งจริงจงั 

2. รัฐบาลตอ้งกลา้นาํ กลา้เปล่ียนแปลง ใชห้ลกัการของการเปล่ียนแปลง และ
ใชใ้นเชิงของการปฏิบติัมากกวา่ ให้อาํนาจผูบ้ริหารในเชิงวิชาการมากข้ึน  กระจายอาํนาจ กระจาย
ความรับผดิชอบ 

4.2.2  ผลการศึกษาโรงเรียนชลกนัยานุกลู สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาเชิงลึกจากโรงเรียนชลกนัยานุกลู สามารถรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 
4.2.2.1  ขอ้มูลทัว่ไป 
โรงเรียนชลกันยานุกูล ท่ีตั้ ง 31 ตาํบลบางปลาสร้อย อาํเภอเมือง จังหวดัชลบุรี 

รหัสไปรษณีย ์20000 เน้ือท่ี 27 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน 4,133 คน เขตพื้นท่ีบริการอาํเภอ 
เมืองชลบุรี สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ เป็นนกัเรียนหญิงลว้น ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นนกัเรียนชายและหญิงรวมกนั มี 
หอ้งเรียน 92 หอ้งเรียน นกัเรียนชาย 54 คน นกัเรียนหญิง 4,079 คน รวม 4,133 คน นกัเรียนปัญญา
เลิศ 468 คน คิดเป็นร้อยละ 11.32 จาํนวนครูและผูบ้ริหารรวม 148 คน แยกเป็น ชาย 29 คน หญิง 
119 คน ลูกจา้งประจาํ 7 คน ลูกจา้งชัว่คราว 12 คน ครูอตัราจา้ง 65 คน 

ปัจจุบนัโรงเรียนชลกนัยานุกูล มีอาคารเรียน 8 หลงั หอประชุม 1 หลงั อาคารพลศึกษา 
1 หลงั มีมูลนิธิเพื่อการศึกษาจาํนวนทั้งส้ิน 19 มูลนิธิ และ 3 กองทุน โรงเรียนดาํเนินการจดัการ
เรียนการสอน เป็นท่ียอมรับของชุมชน จนไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่พิเศษ 5 
คร้ัง เม่ือปี พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2552 ไดรั้บคดัเลือกเป็นโรงเรียน
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ปฏิรูปการศึกษาดีเด่น โรงเรียนตน้แบบในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจดั
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดดีเด่น สถานศึกษาสนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่น รางวลั
สถานศึกษาท่ีมีมารยาทไทยดีเด่นระดบัจงัหวดั ของสํานกังานวฒันธรรม จงัหวดัชลบุรี รางวลัดีเด่น 
การแข่งขนัวงโยธวาทิต ชิงแชมป์นานาชาติ ณ ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทรางวลัระดบันานาชาติ รางวลั
แชมป์โลกวงโยธวาทิต จากการแข่งขนัวงโยธวาทิตโลก WAMSB ณ เมือง Kerkrade ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และได้รับคดัเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง สพฐ.  ปี
การศึกษา 2553 ไดรั้บคดัเลือกเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทัว่ประเทศท่ีมีความพร้อมเขา้สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล ได้รับรางวลัชนะเลิศในการประกวดโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World Class 
Standard School) ในระดบัภาคตะวนัออกและรางวลัท่ี 2  ในระดบัภาคกลาง จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รางวลัโรงเรียนสีเขียว ประจาํปี 2553 จาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ปีการศึกษา 2554 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบสาม  
จากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลการประเมิน
โดยภาพรวมตามมาตรฐานในระดับดีมาก ปัจจุบันมี นางกมลพรรธน์ ทิพยไกรศรโชติ เป็น
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองชลบุรี สภาพชุมชนโดยรอบ
เป็นชุมชนเมือง บริเวณใกลเ้คียงเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีราชการคือ ศาลากลางจงัหวดั  ศาลจงัหวดั  
ท่ีว่าการอาํเภอเมือง โรงเรียนอนุบาลจงัหวดัชลบุรี หอสมุดแห่งชาติสาขาชลบุรี สถานีตาํรวจ 
องค์การโทรศพัท์ สํานักงานท่ีดินจงัหวดัชลบุรี และทณัฑสถานหญิง จงัหวดัชลบุรีมีประชากร
ประมาณ 50,000 คน  อาชีพหลกัของชุมชน คือ คา้ขาย รับราชการ รับจา้งและเกษตรกรรม เป็นตน้  
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการบริการการศึกษาแก่ประชาชน เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ศูนยว์ฒันธรรม จงัหวดัชลบุรี ศูนยแ์อริค (English Resource 
Instruction Center) ศูนยพ์ฒันาภาษา ต่างประเทศ ภาษาท่ี 2 (ภาษาฝร่ังเศส) ศูนยเ์อ เอฟ เอส (AFS) 
จงัหวดัชลบุรี และศูนยส์อบของหน่วยงานต่างๆ ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปคือ ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีวนัไหล  เป็นตน้ ผูป้กครอง
ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพหลกั คือ  คา้ขาย รับราชการ ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 120,000 - 360,000  บาทจาํนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4-5 คน 

ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลของโรงเรียนและนาํเสนอแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.  ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผา่นมา 

DPU



 123 

จากการศึกษาขอ้มูลผลงานของโรงเรียนชลกนัยานุกูลพบว่า โรงเรียนมีผลงานดีเด่น
ไดแ้ก่ 

1) โครงการเยาวชนคิดดีทาํดี 84 โครงการ ครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 
2) โรงเรียนสีเขียวกระทรวงพลงังาน 
3) โรงเรียนจดัการเรียนการสอนและการบริหารตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ระดบัดีมาก 
4) โรงเรียนส่งเสริมรักการอ่านดีเด่นสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
5) นวตักรรมหรือตวัอยา่งการปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสังคม 
6) โรงเรียนชนกนัยานุกลูเป็นโรงเรียนประจาํจงัหวดั มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้

เป็นไปตามการปฏิรูปการเรียนรู้ และวิสัยทศัน์ของโรงเรียน นอกจากน้ียงันาํผลของโรงเรียน
ตน้แบบ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนวถีิพุทธ โรงเรียน Top Star มาไวเ้พื่อเขา้สู่มาตรฐานสากล 

7) ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์และความทนัสมยั พฒันาครู นกัเรียนและโรงเรียนให้มีศกัยภาพ
เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษา ท่ีให้นกัเรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุขท่ีไดอ้ยู่ใน
โรงเรียน วางระบบการบริหารดา้น ICT ระบบแลนดค์รอบคลุมทั้งโรงเรียน ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ทุกงาน 
ทุกห้อง กลุ่มสาระ มีนวตักรรมสามารถคน้ควา้ไดทุ้กส่วน มีความกา้วหนา้ทนัสมยัดา้นเทคโนโลย ี
นาํขอ้มูลมาพฒันาอย่างต่อเน่ือง มีห้อง E-learning ให้นกัเรียนคน้ควา้ มีห้อง E-Classroom ประจาํ
ทุกกลุ่มสาระ มีหอ้งศูนยว์ทิยบริการ หอ้งส่ือ  E-book และ E-Library 

8) ครูผูส้อนมีการอบรมดา้น ICT ใหค้รูพฒันานาํไปใชใ้นการเรียนการสอน มี Website 
ของโรงเรียน ดาํเนินการหาขอ้มูล ครูทุกคนจดัการเรียนการสอนโดยใช้ห้อง E-Classroom ของ
ตนเองทุกกลุ่มสาระ นกัเรียนสามารถบนัทึกเร่ืองท่ีครูสอนในห้อง E-Classroom นาํไปเปิดเรียนรู้
ดว้ยตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

9) ผูเ้รียน ไดต้ั้งเป้าหมายการพฒันาดา้น Internet มีห้อง E-Learning สําหรับคน้ควา้หา
ขอ้มูล ผูเ้รียนสามารถศึกษาและนาํผลท่ีไดม้าเป็นองคค์วามรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนการสอนกบัครูผูส้อน และสามารถพฒันาคอมพิวเตอร์ได ้มีความรู้ในการทาํนวตักรรม
ดา้น ICT มีห้องเรียนให้ผูเ้รียนคน้ควา้ 6 ห้องเรียน และห้อง E-Learning 2 ห้องเรียน ประสบ
ความสําเร็จจากการท่ีสถานศึกษาส่งผูเ้รียนเขา้ร่วมการแข่งขนั ถือวา่เป็นการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของ
สถานศึกษา 

2.  จุดเด่น  
จุดเด่นการจดัการศึกษา ของโรงเรียนชลกนัยานุกลู พบวา่ 

DPU



 124 

1) ผูเ้รียนมีลกัษณะนิสัยในการป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ หลีกเล่ียงสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยัและปัญหาทางเพศ 

2) ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์และนนัทนาการ 
3) ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผูป้กครอง 

เป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน และมีการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 
4) ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจากการอ่าน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในและนอกสถานศึกษา 
5) ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น มีความสามารถดา้นการคิดและการปรับตวัเขา้กบัสังคม 
6) ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง

สถานศึกษา ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์สถานศึกษา 
3.  ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 
โรงเรียนชลกนัยานุกลู จดับริหารการศึกษาท่ีประสบความสาํเร็จ ดงัน้ี 
1) ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพฒันาสถานศึกษาดว้ยบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 
2) ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่

ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ดา้นการจดัเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สําคญั สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการดาํเนินการส่งเสริมให้ครูได้รับการพฒันาวิชาท่ีสอน  
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินแบบวดั 
แบบทดสอบของครูทุกคนอย่างสมํ่าเสมอ ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน สถานศึกษามีระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง  

4.  โอกาสและขอ้จาํกดัของโรงเรียน 
โรงเรียนชลกนัยานุกุลมีความโดดเด่น จากความร่วมมือขององค์กรภายในทอ้งถ่ิน แต่

ในขณะเดียวกนัก็มีขอ้จาํกดัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา ดงัน้ี 
4.1  โอกาส  

สถานศึกษาได้รับความร่วมมือด้านงบประมาณและด้านทรัพยากรบุคคล  จากองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวดัชลบุรี โดยจัดจ้างครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ จีน ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส) การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ีและศิลปศึกษา  สมาคมผูป้กครอง ครูและศิษย ์ตลอดจนวิทยากรทอ้งถ่ิน มีส่วน
ร่วมวางแผนนโยบาย กําหนดเป้าหมายและทิศทางการพฒันาระบบการจัดการศึกษา จัดหลักสูตร 
กิจกรรมของสถานศึกษา สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีและแหล่งชุมชน มีโอกาส
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คดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อไดม้าก นอกจากน้ียงัเป็นโรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ือเสียง ไดรั้บการยอมรับ
จากชุมชนท่ีนิยมส่งบุตรหลานมาเรียน สถานศึกษาอยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ เช่น ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดั
ชลบุรี ศูนยก์ารศึกษามหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช ศูนยภ์าษาต่างประเทศอิริค ส่งผลให้นกัเรียนมี
โอกาสใชแ้หล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาไดอ้ยา่งหลากหลาย อีกทั้งมีองค์กรอีกหลากหลายท่ีสนบัสนุน
การจดักิจกรรมร่วม เช่น โรงพยาบาลชลบุรี ร่วมจดักิจกรรมตรวจสุขภาพแก่บุคลากรและผูเ้รียน สถานี
ตาํรวจภูธร อาํเภอเมืองชลบุรี สถานพินิจเด็กและเยาวชนร่วมจดักิจกรรมบรรยาย การดาํรงตนในสังคม 
ผู ้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนสถานศึกษาในการร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
สถานศึกษาไดรั้บคดัเลือกจากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้ร่วมโครงการห้อง
พิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนแกนนําการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.2  ขอ้จาํกดั 
การรับนักเรียนมีจํานวนจํากัด จํานวนนักเรียนต่อห้องเรียนค่อนข้างมากจํานวน

ห้องเรียนละ 50-55 คน ห้องเรียนไม่พอเพียง นกัเรียนตอ้งเดินเรียน โรงเรียนขาดบุคลากรหลาย
สาขา จึงจาํเป็นตอ้งจา้งครูอตัราจา้งจาํนวนมาก สถานศึกษาอยู่ใกล้สถานท่ีท่องเท่ียวและแหล่ง
อบายมุข ซ่ึงส่งผลให้ผูเ้รียนมีภาวะเส่ียงต่อการมัว่สุมไดง่้าย และใกลแ้หล่งบริโภคอาหารประเภท
ฟาสฟูดส์ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีภาวะเส่ียงต่อสุขภาพกาย โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองนํ้ าหนกั ผูป้กครองให้
ความสะดวกสบายแก่ผูเ้รียนมากเกินไป เช่น รถจกัรยานยนต์ โทรศพัท์มือถือ ส่งผลให้ผูเ้รียนฟุ่มเฟือย
ไม่รู้จกัการใชชี้วติอยา่งพอเพียง 

7.  การบริหารจดัการศึกษา  
โรงเรียนชลกันยานุกูล แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

งบประมาณ  กลุ่มบริหารทัว่ไป  กลุ่มบุคลากร กลุ่มวิชาการ ผูบ้ริหารยึดหลกัการบริหารงานอยา่งมี
คุณภาพครบวงจร (PDCA) ของเดมม่ิง ประกอบด้วยการวางแผน (Plan) ปฏิบติัตามแผน (Do) 
ตรวจสอบผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา (Check) และพฒันาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act) 
โดยมีลกัษณะเป็นวงจรต่อเน่ือง  

8.  โครงสร้างการบริหารจดัการของโรงเรียนชลกนัยานุกลู ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนชลกนัยานุกลู จดัโครงสร้างการบริหารจดัการของโรงเรียน แบ่งเป็นกลุ่ม

บริหารหลกั 4 กลุ่ม และมีองคก์รหลกัของโรงเรียนใหก้ารสนบัสนุนตามแผนภูมิโครงสร้างบริหาร 
การจดัการดงัน้ี  
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ภาพที ่4.2  โครงสร้างการบริหารจดัการของโรงเรียนชลกนัยานุกลู ปีการศึกษา 2555 
 

9.  วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนชลกนัยานุกลู มีวธีิการบริหารงานเชิงระบบโดยการกาํหนด วสิัยทศัน์ 

พนัธกิจ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ไว ้ดงัน้ี 
9.1 วสิัยทศัน์ โรงเรียนชลกนัยานุกลู กาํหนดวสิัยทศัน์ของโรงเรียนไวว้า่ โรงเรียน

มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานคุณธรรม  และความเป็นไทยนาํสู่พลโลก 
9.2  พนัธกิจ 

โรงเรียนชลกันยานุกูล ร่วมกันกําหนดพนัธกิจไวเ้ป็นกรอบพฒันาการศึกษาของ
โรงเรียนคือ 

1)  ส่งเสริมให้นักเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ตระหนักในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

2)  ส่งเสริมนกัเรียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เนน้
ความเป็นไทยสืบสาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเรียนรู้วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมของนานาชาติ 

3)  จดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4)  ส่งเสริมใหน้กัเรียนส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา 
5)  ส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะการคิด สามารถใชค้วามคิดระดบัสูง มีเหตุผล 

เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
6)  พฒันาระบบการจดัการความรู้ สร้างนวตักรรม เผยแพร่ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
7)  ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัรู้ในภาวะการณ์ของโลก รับผิดชอบต่อสังคม 

และเป็นพลเมืองดีในระบอบ ประชาธิปไตย สังคมไทย และสังคมโลก 

12 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนชลกนัยานุกลู สมาคมศิษยเ์ก่าชลกนัยานุกลู 

กลุ่มงบประมาณ กลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบุคลากร กลุ่มวชิาการ DPU
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8)  บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
9)  ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีความตระหนกัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
10)  สนบัสนุนใหมี้การวจิยัเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดัการศึกษา 

9.3  เป้าหมาย 
โรงเรียนชลกนัยานุกลูกาํหนดเป้าหมายการบริหารโรงเรียนไวด้งัน้ี 

1)  โรงเรียนจดัการเรียนการสอนโดยใชร้ะบบห้องเรียนคุณภาพ 
2)  นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จกัผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทย และยดึถือปฏิบติัอยูใ่นวถีิชีวติ 
3)  จดัหลกัสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล เช่น English Program ห้องเรียนเป็น

เลิศทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ( Top Star) และหอ้งเรียนอจัฉริยะ ( Gifted) 
4)  ส่งเสริมการใชร้ะบบการวดัและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยมีการ

วดัผลท่ีหลากหลาย 
5)  ส่งเสริมครูใหใ้ชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
6)  ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอน การวดัและ

ประเมินผล การเผยแพร่ผลงานทั้งระบบ Offline และ Online 
7)  สนบัสนุนและส่งเสริมให้ครูแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ในการ

จดัการเรียนการสอนกบันานาชาติ 
8)  นกัเรียนตระหนกัถึงคุณค่าการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
9)  ครูมีการวจิยั สร้างส่ือ นวตักรรม เพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

9.4  อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  
โรงเรียนชลกนัยานุกูลจดัอบรมสั่งสอนนกัเรียน จนเกิดคุณลกัษณะเป็นอตัลกัษณ์และ

เอกลกัษณ์ของโรงเรียนคือ “เก่ง” หมายถึง 
เก่งการเรียน  เก่งกิจกรรม  เก่งการทาํงาน  คือ อตัลกัษณ์ ของโรงเรียน 

ชลกนัยานุกลู 
SMART (สง่างาม)  คือ เอกลกัษณ์ ของโรงเรียนชลกนัยานุกลู 

10.  แนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนชลกนัยานุกลู ไดก้าํหนดนโยบายและเป้าหมายไวเ้ป็นแนวทางการพฒันา

คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนดงัน้ี 
นโยบายข้อท่ี 1 พฒันาการเรียนการสอน โดยยึดคุณธรรมนําความรู้  สร้างความ

ตระหนกั  สาํนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าหมาย 
1. โรงเรียนจดักิจกรรมคุณธรรมนาํความรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่การเรียนการสอนสู่กลุ่มสาระ

ต่างๆ ทั้งน้ีใหค้วามสาํคญัแก่การนอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั 
2. มีความร่วมมือในการจดัการศึกษาระหวา่งโรงเรียนกบัสถาบนัครอบครัว ชุมชนและ

สถาบนัทางศาสนา 
3. จดัการเรียนการสอนโดยใชคุ้ณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้  
นโยบายขอ้ท่ี 2 จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งกวา้งขวางและมีคุณภาพ 
เป้าหมาย 
1.  มีความเป็นเลิศทางวชิาการสู่ความเป็นสากล 
2.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพของตนเองใหม้ากข้ึน 
นโยบายข้อท่ี 3พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและมีการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย 
1.  พฒันาคุณภาพและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  พฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
3.  พฒันาระบบนิเทศภายในอยา่งต่อเน่ือง 
4.  ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
5.  พฒันาระบบวดัผล  ประเมินผล 
6.  พฒันาการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรับการประเมินภายนอกอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
7.  พฒันาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
8.  จดับรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
9.  ส่งเสริมสุขภาพ อนามยั สุขอนามยั สุขภาพกาย สุขภาพจิตของนกัเรียนและบุคลากร

ในสถานศึกษา 
นโยบายขอ้ท่ี 4 การบริหารจดัการโรงเรียน มีการกระจายอาํนาจอยา่งเป็นระบบ 
เป้าหมาย 
1.  บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมโดยโรงเรียนเป็นฐาน 
2.  บริหารจดัการตามหลกัธรรมมาภิบาล 
3.  การกระจายอาํนาจลงกลุ่มสู่ฝ่าย กลุ่มสาระงาน 
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นโยบายขอ้ท่ี 5 ประชาชนและภาคเอกชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าหมาย 
ระดมทรัพยากรจากแหล่งเงินต่างๆ และทรัพยากรบุคคลในทอ้งถ่ิน  จากมหาลยั  ชุมชน

เพื่อนาํมาส่งเสริมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายขอ้ท่ี 6 จดักิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนมีจิตสาธารณะ 
เป้าหมาย 
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเน้นสาธารณะประโยชน์และเน้นบุคคลท่ีเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนร่วมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
นโยบายขอ้ท่ี 7 สร้างความรู้  ความเขา้ใจ เร่ือง รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
เป้าหมาย 
นกัเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน  ตระหนกั เร่ือง รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
11.  กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนชลกนัยานุกลู ไดก้าํหนดกลยทุธ์และมาตรการเพื่อพฒันาคุณภาพการจดั 

การศึกษาของโรงเรียน ดงัน้ี 
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมให้มีการปลูกฝักคุณธรรม จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยต์าม 

ระบอบประชาธิปไตย  และตระหนกัถึงเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยทุธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย 
กลยทุธ์ท่ี 5 สร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพฒันา 
กลยทุธ์โรงเรียนชลกนัยานุกูล มีรายละเอียดการดาํเนินการ ดงัน้ี 
กลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริมใหมี้การปลูกฝังคุณธรรม จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์ตามระบอบประชาธิปไตย และตระหนกัถึงเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย 3 ประการ 
1.  สร้างความตระหนกัในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูทุกคนพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์ดแ้ก่  

รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยัใฝ่เรียน อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

3. ครูทุกคนสอดแทรกความรู้ ความเขา้ใจ มีเหตุ มีผล เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
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กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ เป้าหมาย 6 ประการ 
2.1 ส่งเสริมและพฒันาอจัฉริยภาพนกัเรียนในทุกกลุ่มสาระ 
2.2 ครูทุกคนออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้Back Ward Design 
2.3 จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.4 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นขอ้มูลในการวางแผน ดาํเนินการและ ตดัสินใจ 
2.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ ความเขา้ใจ ในบทบาทหนา้ท่ีมี

ความสามารถเก่ียวกบัภารกิจของสถานศึกษา และมีคุณสมบติัตามบทบาทหนา้ท่ี 
2.6 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการเป็นผูน้าํเป็นนกัพฒันากลา้ตดัสินใจ มีแนวคิดใน

การบริหาร โดยใช้ SBM และกล้าเปล่ียนแปลงในการท่ีจะเช่ือมโยงการจดัการด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษาไปสู่ความสาํเร็จ 

กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เป้าหมาย 5 
ประการ 

3.1  ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ความสามารถเป็นเลิศทางวชิาการ 
3.2  ส่งเสริมผูเ้รียนใหส่ื้อสารอยา่งนอ้ย 2 ภาษา 
3.3  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์สามารถคิดอยา่งมีเหตุผลเพื่อประโยชน์ต่อ

ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
3.4  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถสังเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร และสามารถใชเ้ทคโนโลยีใน

การเรียนรู้สร้างสรรคง์าน 
3.5  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความตระหนกัและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
กลยทุธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพเป็นผลโลกบนพื้นฐานคุณธรรมและ

ความเป็นไทย เป้าหมาย 4 ประการ 
4.1 พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เป็นพลเมือง

ท่ีดี รู้เท่าทนัเทคโนโลย ี
4.2 ส่งเสริมผูเ้รียนมีความตระหนกัในเร่ือง คุณธรรม จริยธรรม 
4.3 ส่งเสริมผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสาํคญัของความเป็นไทย 

ช่วยกนัเผยแพร่วฒันธรรม 
4.4 ส่งเสริมการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการส่งเสริมความเป็นไทย 
กลยทุธ์ท่ี 5 สร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพฒันาเป้าหมาย 4 ประการ 
5.1 โรงเรียนทาํความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและ

เอกชนเพื่อส่งเสริมศกัยภาพดา้นวชิาการและร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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5.2 โรงเรียนทําความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสร้างเครือข่ายผูป้กครองในระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

5.3 โรงเรียนใหค้วามร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.2.2.2  ความร่วมมือดา้นการศึกษา 
โรงเรียนชลกนัยานุกูล มีขั้นตอนการสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือพฒันา ดา้นการศึกษา

ทั้งภายในโรงเรียนและโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยเร่ิมตน้จากเม่ือประมาณ 
3-4 ปีท่ีผา่นมาโรงเรียนชลกนัยานุกูลไดเ้ขา้ร่วมการประชุมในเร่ือง “ ภาษา ”ให้กบัเด็ก ดา้นการใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสาร ในรายวชิาท่ีเปิดสอนของโปรแกรม English Program  กาํหนดให้มีการศึกษาดู
งานต่างประเทศของหลกัสูตร นกัเรียนท่ีจบระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กบัระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี
6 และจะตอ้งผา่นการศึกษาดูงานในประเทศอาเซียนดว้ยกนั จึงถือวา่จบหลกัสูตร และต่อมาไดริ้เร่ิม
นาํมาใชก้บันกัเรียนปกติ คือ การนาํครูต่างประเทศท่ีสอน English Program มาช่วยสอน เนน้ เร่ือง
การส่ือสาร และมีการจดัทาํกิจกรรม English day ในวนัจนัทร์ จดัครูต่างประเทศ เขา้มาจดั กิจกรรม
การทักทายนักเรียน ครู ผู ้บริหาร ทักทายด้วยภาษาอังกฤษในต้อนเช้าของทุกวนัและจัดครู
ต่างประเทศไวท่ี้หอ้งสารสนเทศ เพื่อ พบปะแลกเปล่ียน เรียนรู้ คู่กนั โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ ซ่ึง
ไดผ้ล คือ การพดู การส่ือสาร ตามท่ีกาํหนดไว ้

กรอบการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา พิจารณาจากองค์ประกอบของการจัด
การศึกษา ปรากฏขอ้มูลดงัน้ี 

1.  ดา้นนโยบาย 
โรงเรียนชลกันยานุกูลได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             

ขั้นพื้นฐานใหเ้ขา้ร่วมโครงการโรงเรียนคู่พฒันากบัประเทศอินโดนีเซีย และมีการทาํขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ กาํหนดแผนงาน กิจกรรมความร่วมมือ ผา่นสถานทูต  โรงเรียนมีการกาํหนดแนวทางความ
ร่วมมือดา้นการศึกษาและจดัทาํแผนงาน โครงการเพื่อพฒันาความร่วมมือกบัสถานศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โดยเป็นไปตามโครงการโรงเรียนคู่พฒันากบัประเทศอินโดนีเซียของสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยโรงเรียนมีแนวโนม้จะพฒันาหลกัสูตรการจดัการเรียนการ
สอนร่วมกนั มีความพยายามท่ีจะดาํเนินการให้เป็นรูปธรรม แต่พบปัญหาในการขออนุญาตไป
ราชการต่างประเทศเพื่อการสร้างความร่วมมือ ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงมีแนวทางปฏิบติัไม่
เอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินงาน อยา่งไรก็ตามโรงเรียนมีแผนงานโครงการท่ีรองรับ  
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2.  ดา้นหลกัสูตร 
การพฒันาหลกัสูตรจะเนน้ในเร่ืองของกิจกรรมการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้แต่ยงัไม่ได้

ดาํเนินการพฒันาร่วมกนัจะเน้นกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรม ร่วมกัน โรงเรียนได้มีกรอบการพฒันา
หลักสูตรตามนโยบายการขับเคล่ือนโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยท่ีโรงเรียนได้มีการศึกษา
หลกัสูตรของโรงเรียนคู่พฒันา แต่ยงัไม่เจาะท่ีชดัเจนกล่าวคือ ศึกษาแต่ยงัไม่ถึงขั้นนาํมาปรับเปล่ียน
เป็นเน้ือหาในหลกัสูตร โดยศึกษาไวแ้ลกเปล่ียนการเรียนรู้ จะเนน้กิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรม ร่วมกนั 
ส่วนตวัเน้ือหาหลกัสูตรในบางประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์  ศึกษาเก่ียวกบัความป็นมาตรฐาน
สากล  การเรียนรู้ทฤษฎีความรู้ โรงเรียนไดน้าํแนวคิดมาปรับหลกัสูตรบา้ง แต่ไม่ไดเ้ป็นรูปธรรมท่ี
ชดัเจน  

3.  ดา้นครู 
โรงเรียนได้พฒันาครูโดยให้ครูและนักเรียนติดต่อทางอินเตอร์เน็ต เร่ิมตน้ให้ทดลอง

นดัหมายอยา่งไม่เป็นทางการ ให้เขา้ดูรายละเอียด และ ดูใน Website  โรงเรียนมีแผนให้ทุนพาครู
ไปเรียน นอกจากน้ียงัได ้มีการมอบหมายบุคลากร และงานให้ชัดเจน โดยให้มีงานอาเซียนและ
แต่งตั้ งหัวหน้าอาเซียน ซ่ึงมีความรู้ด้านภาษา เพื่อเป็นผูน้ํากิจกรรมในการพาครูในโครงการ
โปรแกรม English Program ไปศึกษาดูงานหรือไปเรียน โดน เป็นผูป้ระสานงาน ส่วนใหญ่เป็น
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ยกเวน้ บรูไน คือพาครูไปศึกษาดูงาน แต่ยงัไม่ถึงขั้นไปเรียนรู้
และแลกเปล่ียนประสบการณ์  เน่ืองจากยงัมีเวลาปิดเทอมไม่ตรงกนั โรงเรียนมีแผนพฒันาครูโดย
จะสนบัสนุนค่าใชจ่้าย  พาครูไปเรียนรู้ ประมาณ 1-2 อาทิตย ์แลว้ให้กลบัมาทาํโครงการ  ส่วนของ
ต่างประเทศท่ีมาโรงเรียนก็มีบา้งแต่ส่วนใหญ่นาํนกัเรียนมาค่ายภาษา ครูก็มาฝังตวัอยูก่บัโรงเรียน
ส่วนนกัเรียนไปเขา้หอ้งเรียนกบันกัเรียนของโรงเรียน 

ในส่วนของการเตรียมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมีแผนงานโครงการ ไดจ้ดั
ให้มีโครงการประชุมอบรมพฒันาบุคลากร เพื่อให้ครูเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีในการพฒันาตน พฒันา
คนและพฒันางานตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันและเป็น
มาตรฐาน สากลและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน กาํหนดเป้าหมาย/ กิจกรรมดาํเนินการ  อบรม
พฒันาครู การเขียนขอ้สอบเชิงคิดวิเคราะห์ และการประชุมสรุปผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.  ดา้นส่ืออุปกรณ์ทางการศึกษา 
โรงเรียนได้มีการจดัโครงการ Connecting Classrooms  รองรับความร่วมมือด้าน

การศึกษากบัโรงเรียนคู่พฒันาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้ความรู้แก่ผูเ้รียน
ในฐานะเป็นพลเมืองโลก เปิดมุมมองในระดับนานาชาติและตระหนักถึงความแตกต่างทาง
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วฒันธรรม โดยการทาํงานร่วมกนักบักลุ่มพนัธมิตรทางสถาบนัการศึกษา ในสหราชอาณาจกัรและ
ภูมิภาคในเอเชียตะวนัออก ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ไตห้วนั เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซียและไทย 
และพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองโลก  โดยมี เป้าหมาย/กิจกรรมนกัเรียนในระดบัชั้น 
มธัยมศึกษาตน้ ห้องเรียนท่ี 1-2 และนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีกับประเทศท่ีเป็นเครือข่ายและคู่พฒันาได้ รวมทั้งการเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ทาํงานข องครูเจา้หน้าท่ีและผูรั้บบริการต่างๆ กิจกรรมเป็นการอบรม การใชส่ื้อเทคโนโลยีในการ
ส่ือสาร และอบรมพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร และการจดันิทรรศการแสดง  
ผลงานจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนคู่พฒันานานาชาติโดย
มอบหมายหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  คือกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครูทุกกลุ่มสาระท่ีสอนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ของห้อง 1 และห้อง 2 และ ห้อง 5 ครูฝ่ายเทคโนโลยี  ฝ่ายสถานท่ี และงาน
วชิาการ 

5.  ดา้นรูปแบบวธีิการจดัการเรียนการสอน 
โรงเรียนได้จดัทาํโครงการพฒันากิจกรรมโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนชลกนัยานุกูล 

ประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (School Partnership Program 
between Chonkanyanukoon School and Secondary School in Indonesia) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ
เป็นการสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบความร่วมมือและกระชบัความสัมพนัธ์กบัเพื่อนบา้น
และประเทศในภูมิภาคเอเชียดว้ยการศึกษาระบบเปิด เป็นความร่วมมือดา้นการศึกษาและพฒันา
คุณภาพการศึกษาผ่านการเรียนรู้ร่วมกนัด้วยอิเลกทรอนิกส์และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้และ
วฒันธรรมและค่านิยมระหวา่งกนัดว้ยวิธีการหลากหลาย โดยไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง
โรงเรียนมธัยมศึกษา 4 โรงเรียนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โรงเรียน SMP Negeri 1 SLEMAM  
SMP Negeri 1PIYUNGAN SMP Negeri 3YOGYAKARTA SMP Negeri เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 
2554 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ส่ือการเรียนรู้ เทคนิคการสอนของ
ครูซ่ึงกนัและกนัเก่ียวกบัวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง Climate Change Human Values 
Based Water Sanitation Hygiene Education and Gender Sensitivity และนกัเรียนไดมี้โอกาส
ติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียน แบ่งปันประสบการณ์ การทาํงาน กิจกรรมต่างๆ ผ่านส่ืออีเมล์ เวบ็ไซท ์
รูปภาพ หนงัสือพิมพ ์วารสาร ซ่ึงกนัและกนั  และแลกเปล่ียนบุคลากรทางการศึกษา ครู นกัเรียน
ระยะสั้น 1 สัปดาห์ กาํหนดเป้าหมาย/กิจกรรมดาํเนินการ ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม กาํหนดรายช่ือ
ครูท่ีเขา้ร่วมโครงการวิชาต่างๆ เช่น Setting up Mailing list for Teachers Involved   การส่ือสาร
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ขอ้มูลต่างๆ เช่น Start Communication through Mailing List (Materials Development Assessments   
การส่ือสารออนไลน์ผ่านทางบลอกหรืออีเมล์ การอพัโหลดส่ือการเรียนรู้ Uploading Learning 
Materials การแลกเปล่ียนครูและนกัเรียนระยะสั้น 1 สัปดาห์ นกัเรียน 20  ต่อครู 1  1 คร้ัง  ต่อ 1 ปี 
Teacher&Student Exchange 

6.  ดา้นผูบ้ริหารและบุคลากร 
ผูบ้ริหารมีความพยายามท่ีจะพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ โดยการศึกษาหนังสือ

ภาษาองักฤษและ เขา้เรียนรู้เพิ่มเติมกบักลุ่มห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีแผนท่ี
จะพฒันาทกัษะทางภาษาให้กบัระดบัผูบ้ริหาร  ให้ศึกษาเรียนรู้กบัครูฟิลิปปินส์ ครูต่างประเทศท่ี
สอน และศึกษาเองเพิ่มเติมเวลาว่างด้วย  นอกจากน้ีโรงเรียนได้มีกาํหนดการท่ีจะพาผูบ้ริหาร
ประมาณ 3-4 คน ไปศึกษาดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่นดว้ย   

7.  ดา้นงบประมาณ 
โรงเรียนมีการตั้งงบประมาณเพื่อดาํเนินงานในการสร้างความร่วมมือกบัโรงเรียนใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นงบดาํเนินงาน และงบประมาณสนบัสนุนในการส่งครูนาํนกัเรียนไป
แลกเปล่ียนเรียนรู้  งบประมาณส่วนค่าใชจ่้ายนกัเรียนจะไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากผูป้กครอง
ซ่ึงยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือในการส่งนกัเรียนไปเรียนและพฒันาทกัษะทางภาษากบัโรงเรียนท่ีมี
พนัธะสัญญากบัโรงเรียน โดยท่ีโรงเรียนไดมี้การจดัสรรงบประมาณในแต่ละปีประมาณ70,000 – 
80,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีจะต้องรับรองดูแลกรณีท่ีมีคณะครูและนักเรียนจาก
ต่างประเทศมาศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ระยะสั้น ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบ ค่าอาหาร  โดยมีเครือข่าย
ผูป้กครองเขา้มาสนบัสนุนดูแลนกัเรียนโดยใหพ้กัท่ีโรงแรมบา้งและบา้นพกัของผูป้กครองนกัเรียน
บา้ง  

8.  ดา้นบรรยากาศของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีแผนงาน โครงการท่ีมุ่งพฒันาครู นักเรียนสู่เวทีประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก ดงัน้ีโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาและยกระดบั
โรงเรียนเขา้สู่มาตรฐานสากล สนับสนุนให้มีการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานโลก 
พฒันาระบบบริหารการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพกาํหนดงานท่ีมีเป้าหมาย/กิจกรรม มีแผนงานท่ี
ชัดเจน และมีการประเมินผลโรงเรียนตามคุณลกัษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการภาษา
อาเซียนสู่ห้องเรียน เพื่อให้นกัเรียนไดส่ื้อสารผา่นการพูด เขียนศพัทง่์ายท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดย
ใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนไดต้ามศกัยภาพ  กาํหนดเป้าหมาย/ กิจกรรมนกัเรียน
ทุกคน ไดฝึ้ก พดู เขียน อ่านศพัทภ์าษาของเพื่อนบา้น เช่น คาํทกัทาย โดยจดักิจกรรมป้ายนิเทศการ
ใช้ภาษา 10 ห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัประเทศอาเซียนในคาบเรียน โครงการปรับปรุง
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บรรยากาศภายในห้องเสมุดเพื่อพฒันาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดท่ีมีชีวิต เป้าหมาย/กิจกรรม 
ปรับปรุงบรรยากาศในห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั และให้มีมุม
อาเซียน เพื่อให้บริการนกัเรียน ครูและชุมชน  และโครงการพฒันาส่ือ แหล่งเรียนรู้และห้องเรียน 
เพื่อพฒันาเทคโนโลยทีางการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาในยุคปฏิรูป
การเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูและนกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้เทคโนโลยีสารสนเทศและไดพ้ฒันาตนให้
ทนัสมยัทนัโลกและเหตุการณ์  ครูได้แลกเปล่ียนวิชาการความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการสอน             
ต่างๆ ระบบการศึกษาร่วมกนัทั้งในและนอกโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อยก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึนกาํหนด เป้าหมาย/กิจกรรม กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้ อาคาร 3 
และหอ้ง 315 316 325 326 335 หอ้ง E – Classroom 336 และโครงการพฒันางานอาคารสถานท่ีเพื่อ
จดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพ ซ่อมบาํรุงปรับปรุงรักษา
ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียน อาคารประกอบให้มัน่คงสะอาดปลอดภยั พสัดุ-ครุภณัฑ์ส่ิง
อาํนวยความสะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 

9.  ดา้นนกัเรียน 
โรงเรียนไดมี้การนาํนกัเรียนไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ระยะสั้ น ประมาณ 1-2 วนั ไม่ลงลึก

ในสาระท่ีเป็นวชิาการ ส่วนมากเป็นดา้นวฒันธรรม ส่วนท่ีไดด้าํเนินการกบัโรงเรียนคู่พฒันา คือ ได้
มีการแลกเปล่ียนกนั  นกัเรียน 10 คน และ ครู 5 คน ของประเทศอินโดนีเซียมาศึกษาดูงานและเรียน
กบันกัเรียน  โดยโรงเรียนจะรับผดิชอบเร่ืองท่ีพกั อาหาร  ตัว๋เคร่ืองบินโรงเรียนคู่ตกลงและนกัเรียน
ก็จะรับผิดชอบเอง ในส่วนของโรงเรียนไดน้าํคณะครู นกัเรียนไปแลกเปล่ียนกบัโรงเรียนคู่พฒันา 
คือ ไปศึกษาเรียนรู้ท่ีโรงเรียนคู่พฒันา  ซ่ึงทางโรงเรียนคู่พฒันารับผดิชอบ เร่ืองอาหารและโรงแรมให ้

เร่ืองทุนการศึกษา  มีหน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีจดัสนบัสนุน โดยท่ีนกัเรียนตอ้งไปสอบ 
ขอรับทุน เช่น  ประเทศจีน  โรงเรียนส่งเสริมใหน้กัเรียนไปสอบ ซ่ึงท่ีผา่นของโรงเรียนก็มีนกัเรียน
สอบขอรับทุนได ้ ส่วนของโรงเรียนคู่พฒันาโรงเรียนยงัไม่ไดมี้การติดต่อวา่จะมีทุนให้ส่งนกัเรียน
ไปเรียน 

เกณฑ์การจดันกัเรียนไปแลกเปล่ียนยงัไม่ชดัเจน   การดาํเนินการท่ีโรงเรียนเคยปฏิบติั
มาคือข องประเทศจีนท่ีมาและให้การสนบัสนุนผ่านมหาวิทยาลยั ยูนาน นาํนกัเรียนของโรงเรียน
ศึกษาระยะสั้ น ผลท่ีไดรั้บ คือ เม่ือนักเรียนไปเรียนกลบัมาแลว้ มีความรับผิดชอบมากข้ึน  ซ่ึง ณ 
ปัจจุบนัมีทุนสนบัสนุนนกัเรียนทั้งหมด 50 คน ให้สิทธิ โรงเรียน 10 คน ให้นกัเรียนมาสมคัร และ 
ค่าใชจ่้ายรัฐบาลก็เขา้มาช่วยคร่ึงหน่ึง นกัเรียนคร่ึงหน่ึง เช่น 1 หลกัสูตร นาน 8 เดือน นกัเรียนออก 
80,000 บาท นอกนั้นรัฐบาลจะออกให ้ ไปเรียน ภาษาอยา่งเดียว และ มีการสอบวดัระดบั 3 ระดบั 4 
กล่าวคือ ถ้านักเรียนไปอยู่ครบ 8 เดือน จะรับประกันการสอบระดับ 3 ระดับ 4  ว่านักเรียนมี
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ความสามารถ ซ่ึงโรงเรียนไดจ้ดัแลว้  2 รุ่นๆ รุ่นละประมาณ 10 คน เป็นนกัเรียนชั้นมธัยม ศึกษาปี 
ท่ี 5  กาํหนด 1 ภาคเรียน ตั้งแต่เดือน มี.ค. – ต.ค. รวม 8 เดือน เรียนในเร่ืองการพูด การส่ือสาร ตาม
หลกัสูตรท่ีทางโรงเรียนจีนจดัให้ มีครูจดัการสอนและสอบวดัระดบั 3 ระดบั 4 ถ้าสอบวดัผ่าน
ระดบั 4  เม่ือนกัเรียนจบระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 นกัเรียนจะสามารถไปศึกษาต่อท่ีประเทศจีนได้
ตามโรงเรียนกาํหนดได ้ ซ่ึงตามเกณฑน์กัเรียนจะไดเ้ปรียบมาก 

ในส่วนของการเตรียมการพฒันานักเรียนเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนได้มี
แผนงานโครงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ 
ทศันคติช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยความสนุกสนานจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
รวมทั้งผูเ้รียนและครูไดแ้สวงหาความรู้เพื่อพฒันาความสามารถของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง กาํหนด
เป้าหมาย/กิจกรรม เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความ
เช่ียวชาญในการใช้ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากข้ึนดว้ยกิจกรรม Mini CN Newspaper Keen on 
Foreign Languages Japanese One Day Trip English Camp Joy to the World English-Chinese on 
WheeI และติวเขม้ภาษาองักฤษมธัยมศึกษาตอนตน้ กิจกรรมการศึกษาดูงานการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรมทดสอบวดัระดบัความรู้ภาษาต่างประเทศท่ีสอง            
สู่มาตรฐานสากล กิจกรรม Sharing Culture  เพื่อใหน้กัเรียนมีเอกลกัษณ์ของโรงเรียน SMART 
  S - Self – disciplined หมายถึง  วนิยัในตนเอง 
  M - Morality  หมายถึง  คุณธรรม จริยธรรม 
  A - Audity for Learning หมายถึง  ใฝ่เรียนรู้ 
  R - Royalty   หมายถึง  ความซ่ือสัตย ์
  T - Technology  หมายถึง  สามารถดา้น  

เทคโนโลย ี 
นอกจากน้ีให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัลงมือจริงในโครงการพฒันาห้องศูนยข์่าวเยาวชนไทย

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นส่วนหน่ึงในการเสนอความคิด 
การผลิตข่าวแก่นกัเรียนแกปั้ญหาของสังคม 

10.  ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํให้การดาํเนินงานประสบความสาํเร็จ  
จากประสบการณ์การพฒันา ความเช่ือถือดา้นการศึกษาของโรงเรียนชลกนัยานุกลูกบั 

โรงเรียนมธัยมศึกษาในต่างประเทศพบวา่ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารดาํเนินงานประสบความสาํเร็จคือ 
1. ครู และความร่วมมือ ร่วมใจของครู 
2. การวางแผนและใหมี้โครงการรองรับ 
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3. ความพร้อมของนักเรียน เพราะเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานท่ีแตกต่างกัน และ 
จะตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกนัหรือการเรียนผ่านทาง Website หรือ ทาง Internet online และเม่ือ
กลบัมาก็จะเรียนเฉพาะเร่ืองท่ีสําคญั  ยกตวัอยา่งเช่น ไปเรียนภาษา นกัเรียนจะมีพฒันาการท่ีดีมาก 
โดยนกัเรียนท่ีโรงเรียนแนะนาํส่วนใหญ่ จะเป็นนกัเรียนแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา  เพราะแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ จะติดเรียนพิเศษมาก ไปรุ่นละ 10 คน มีไปมา 2 รุ่น
แลว้ นักเรียนของโรงเรียนท่ีไป จะไม่อยู่รวมกนั เพราะจะถูกจบัแยกกนั คล้ายนกัเรียนนานาชาติ 
เพื่อจะไดใ้ชภ้าษา  

4. ผูป้กครอง เครือข่าย  ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการการวางแผนร่วมกันท่ีจะนํา
นักเรียนไปค่ายภาษาต่างประเทศ กําหนดภาระงาน ผู ้รับผิดชอบแต่ละส่วน เช่น การติดต่อ
ประสานงาน  และหากมีกรณีท่ีทางสํานักงานเขต หรือกรมเลือกโรงเรียนท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ 
โรงเรียนก็จะนาํเสนอผูป้กครอง นกัเรียนเพื่อแจง้ให้ทราบว่าการเขา้ร่วมโครงการจะมีประโยชน์
อยา่งไร  ซ่ีงโรงเรียนมีแผนท่ีจะนาํนกัเรียนไปศึกษาดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น  

11.  ปัญหาและ อุปสรรค ในการดาํเนินงาน  
จากผลการศึกษา การพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนพบปัญหาและ 

อุปสรรคในการดาํเนินงานดงัน้ี 
1. รัฐบาลมีนโยบายใหโ้รงเรียนปฏิบติั แต่ขาดการส่งเสริม เช่นงบประมาณ 
2. หน่วยงานตน้สังกัดไม่เอ้ืออาํนวยในการให้คาํแนะนาํในการปฏิบติั กรณีท่ี

โรงเรียนขออนุมัติไปศึกษาดูงานประเทศท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือ เช่น การใช้จ่ายเงินแต่ละ
ประเภท การเขียนโครงการ การขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
ไดแ้กปั้ญหาโดยผูป้กครองสนบัสนุน  

12.  ขอ้เสนอแนะ 
จากผลการศึกษาการพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนไดร้วบรวม

ขอ้เสนอแนะ เพื่อพฒันางานต่อไป ดงัน้ี 
1. หน่วยงานตน้สังกดั จดัระบบในการอาํนวยความสะดวกเพื่อการสร้างความ

ร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัว  และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนท่ี
โรงเรียนจะตอ้งไปศึกษาดูงานท่ีต่างประเทศก่อน 

2. ให้มีหน่วยงานท่ีจะให้ข้อมูลหรืออาํนวยความสะดวก ในการติดต่อส่ือสาร   
เช่น ประเทศลาว ประเทศสิงคโปร์  
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3. การให้ขอ้มูลและประโยชน์หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ระยะ
ยาวในการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ  เช่น การไปศึกษาเรียนรู้ เร่ืองภาษาท่ีประเทศจีน นกัเรียนสอบ
ผา่นภาษาระดบั 3 – ระดบั 4 สามารถเขา้เรียนต่อปริญญาตรีตามมหาวทิยาลยัท่ีกาํหนดได ้

4.2.3  ผลการศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  

ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั ดงัน้ี 
4.2.3.1  ขอ้มูลทัว่ไป 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 117 ถนนแกว้นวรัฐ ตาํบลวดัเกต อาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 โทรศพัท์: 0-5324-2038, 0-5324-2016, 0-5324-2550 โทรสาร: 0-
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สังกดั  สาํนกังานพนัธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
ปรัชญา การศึกษาคือการพฒันาอุปนิสัย The Ultimate Aim of Education is the 

Development of  Character 
คาํขวญั คุณธรรมนาํปัญญา พลานามยัสมบูรณ์ เก้ือกลูสังคม 
คติพจน์ LUX ET VERITAS มีความหมายวา่ "แสงสวา่งและความจริง" (Light and 

Truth)  
ปณิธาน "โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จงัหวดัเชียงใหม่ สังกดัมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย มีเจตนารมณ์ในการจดัการศึกษาเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ 
และปรนนิบัติรับใช้มนุษยชาติ โดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตด้านจริยธรรม ด้วยหลักธรรมของ
คริสตศาสนาควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้นความรู้สติปัญญา ดว้ยการจดัการศึกษาท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตทั้ง
ในปัจจุบนัและอนาคตสําหรับเยาวชน โดยไม่มีการแบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล 
อนัเป็นการผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชส้ังคมและประเทศชาติสืบไป" 

ขอ้มูลทัว่ไปอ่ืน ๆ ผูว้จิยัไดน้าํเสนอแยกตามประเด็น ดงัน้ี 
1.  ประวติัโรงเรียน 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั ตั้งอยู่ ณ ถนนแกว้นวรัฐ ตาํบลวดัเกต อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแบบตะวนัตกสําหรับเด็กชายแห่งแรกในลา้นนา ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 
มีนาคม ค.ศ. 1887 โดยศาสนาจารยเ์ดวิด กอร์มเลย ์คอลลินส์ มิชชนันารีคณะอเมริกนัเพรสไบที
เรียน โรงเรียนน้ีตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าปิง ท่ีบา้นวงัสิงห์คาํ เรียกว่า "Chiangmai Boys' 
School" หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนามโรงเรียนชายวงัสิงห์คาํ ทาํการสอนโดยใชภ้าษาลา้นนาเป็นหลกั 
มีการเรียนพระคมัภีร์ควบคู่กนัไป มีครูรุ่นแรกประกอบดว้ย ครูโอ๊ะ ครูบุญทา ครูแดง และครูนอ้ย
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พรหม ในปี 1899  ศาสนาจารยค์อลลินส์ ลาออกไปเปิดโรงพิมพ์อเมริกามิชชัน ศาสนาจารย์  
ดร.วลิเลียม  แฮรีส ซ่ึงเป็นผูช่้วยครูใหญ่ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่แทน ท่าน
ได้พฒันาโรงเรียนให้เป็นท่ียอมรับมากข้ึน แต่เน่ืองจากสถานท่ีเดิมคบัแคบ จึงได้ยา้ยมายงัฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่นํ้ าปิงและไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั
เม่ือคร้ันยงัทรงเป็นสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯทรงวางศิลารากอาคารบทัเลอร์ เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 
ค.ศ. 1906 และพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า "The Prince Royal's College" นอกจากนั้น
พระองค์ยงัไดพ้ระราชทานสีประจาํพระองค์คือ นํ้ าเงิน-ขาวเป็นสีประจาํโรงเรียนอีกดว้ย ศาสนา
จารยแ์ฮรีส ไดพ้ฒันาดา้นอาคารสถานท่ีและการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก ในปี ค.ศ.1912 ไดเ้ร่ิม
ใชภ้าษาไทยเป็นหลกัในการสอนแทนคาํเมือง เพื่อสนองต่อกระแสการรวมชาติ และเนน้การสอน
ภาษาองักฤษเน้นให้ผูเ้รียนมีความสามารถทั้งการพูดและการอ่าน นอกจากน้ียงัไดส่้งเสริมครูให้มี
การศึกษาสูงข้ึน จนกระทัง่ไดรั้บรองฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลในปี ค.ศ.1921 นอกจากน้ี แม่
ครูคลอเนลเลีย ภรรยาของศาสนาจารยแ์ฮรีส ยงัเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการช่วยพฒันาโรงเรียน
และการก่อตั้งสมาคมนกัเรียนเก่าฯ ของโรงเรียนข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม ค.ศ.1926 เม่ือศาสนา
จารยแ์ฮรีส เกษียณอายุในปี ค.ศ. 1939 ศาสนาจารย ์ดร.เคนเนธ เอลเมอร์ แวลส์ ไดรั้บแต่งตั้งเป็น
ครูใหญ่แทนในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (ค.ศ. 1941-1945) โรงเรียนถูกยึดเป็นของรัฐบาล โดย
ใช้สถานท่ีทาํการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเรียกว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคพายพั 
ภายหลงัสงครามส้ินสุดลง ศาสนาจารย ์ดร.เคนเนธ เอลเมอร์ แวลส์ จึงไดก้ลบัมารับมอบโรงเรียนฯ 
คืนจากทางรัฐบาล โดยรับตาํแหน่งผูจ้ดัการ และอาจารยห์มวก ไชยลงัการณ์เป็นอาจารยใ์หญ่ ทาง
โรงเรียนฯ ไดมี้การปรับปรุงอาคารเรียนและการเรียนการสอน ตั้งแผนกมธัยมศึกษา ในสมยัท่ี ดร.
คอนรัด คิงส์ฮิลล์ รับผิดชอบ ไดมี้การจดัตั้ง "แผนกสหเตรียมอุดมศึกษาปรินส์-ดารา" ปี ค.ศ.1956 
ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของชั้นเรียนแบบสหศึกษาของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั  

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม ค.ศ. 1927 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัวทรงเสด็จ 
พระราชดาํเนินเยี่ยมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั ต่อมาในวนัท่ี 5 มกราคม ค.ศ. 1928 สมเด็จ            
พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร Powers Hall และในวนัท่ี 8 มีนาคม  
ค.ศ. 1958 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 พร้อมดว้ยสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จฯเยี่ยมโรงเรียน นับเป็นเกียรติประวติัและพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง อีกทั้งยงัมีเจ้านาย 
ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเขา้เยี่ยมชมโรงเรียนอีกหลายท่าน นอกจากน้ี
ทางโรงเรียนยงัได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา                     
สิริโสภาพณัณวดี ทรงรับเป็นองค์อุปถมัภ์ และเสด็จเป็นองคป์ระธานวางศิลารากอาคารเพชรรัตน
สุวทันา เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม ค.ศ.1986  
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ปัจจุบนัโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทาํการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 แต่เดิมรับเฉพาะนกัเรียนชาย ต่อมาในปี ค.ศ.1957 ไดจ้ดัการเรียนการสอนใน
ระดบัมธัยมปลายเป็นแบบสหศึกษา และในปีค.ศ. 1993 ไดเ้ร่ิมรับนกัเรียนหญิงในชั้นอนุบาล 3  
เป็นรุ่นแรก ปัจจุบนัมี ดร.สิรินนัท ์ศรีวรีะสกุล เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน 

 
 DPU



2.  โครงสร้างการบริหารจดัการของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.3  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั 
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3.  ปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์ 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั มีวธีิการบริหารงานชิงระบบโดยกาํหนดปรัชญา 

วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์ไวด้งัน้ี 
3.1  ปรัชญา  

โรงเรียนกาํหนดปรัชญาไวว้า่ การศึกษาคือ การพฒันาอุปนิสัย (The Ultimate Aim of 
Education is the Development of Character)  

3.2  วสิัยทศัน์  
โรงเรียนกาํหนดวสิัยทศัน์ไวว้า่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เป็นสถานศึกษาแห่ง

คุณธรรมและคุณภาพระดับสากล  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาบนรากฐานคริสตจริยธรรมและ
พฒันาการของสมองเพื่อพฒันาผูเ้รียนทุกดา้นให้เต็มตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลดว้ยการบริหาร
จดัการท่ียดึโรงเรียนเป็นฐาน  

3.3  พนัธกิจ  
โรงเรียนกาํหนดพนัธกิจไวเ้ป็นกรอบพฒันาการศึกษาของโรงเรียน ดงัน้ี 

1.  ประกาศพระกิตติคุณเร่ืองพระเยซูคริสตแ์ก่ผูเ้รียน บุคลากร และสาธารณชน 
2. พฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะชีวิต เป็นสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
3.  พฒันาผูเ้รียนให้เป็นนกัคิดดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบักา

รท างานของสมอง 
4.  พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผูเ้รียนสู่สมรรถนะส าคญัตาม

หลกัสูตรสถานศึกษาและสมรรถนะสากลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการใชภ้าษาต่างประเทศ 
5.  พฒันาครูและบุคลากรใหมี้จรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชีพ 
6.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
7.  พฒันาระบบบริหารจดัการโดยยดึโรงเรียนเป็นฐานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 
8. พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการประเมิน

ภายนอก 
3.4  วตัถุประสงค ์ 
โรงเรียนกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาของโรงเรียนไวว้า่ 

1.  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
หลกัสูตรสถานศึกษา  
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2.  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการดาํรงชีวติ มีจิตสํานึกต่อส่วนรวม สามารถ
นาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตได ้  

3.  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นนกัคิดและพฒันาเต็มตามศกัยภาพของแต่ละคนดว้ย
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการทeงานของสมอง  

4. พฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะความรู้  ความสามารถในระดับสากลด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและภาษาต่างประเทศ  

5. เพื่อส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทุกฝ่ายให้เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มี
ความรู้ ความสามารถระดบัมืออาชีพ  

6. เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด ร่ม
ร่ืน ปลอดภยั เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีส่ือ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเพียงพอ เหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้  

7. เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน
ภายใตห้ลกั ธรรมาภิบาล 

8.  เพื่อพฒันาประสิทธิภาพระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีส่งผลต่อการยกระดบั
คุณภาพขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื  

4.  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัองค์กรระดบัชาติและ

นานาชาติเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก มีงาน/
โครงการท่ีส่งเสริมศกัยภาพให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมทั้งภายใน-ภายนอก
โรงเรียน นกัเรียน คณะครูและผูบ้ริหารไดมี้โอกาสดูงานและศึกษาหาความรู้จากองค์กรภายนอก  
ตลอดทั้งมีโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์ให้กบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
ตลอดทั้งปีการศึกษา  

5.  อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนให้มีพฤติกรรมเป็นอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษาคือผูเ้รียนมีพฤติกรรมโดดเด่นดา้นความรัก เอ้ืออาทร แบ่งปันช่วยเหลือผูอ่ื้น มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะ และใฝ่เรียนตลอดทั้งโรงเรียนยงัมีนโยบายให้พฒันา งาน / โครงการท่ี
มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียน มีอตัลกัษณ์ท่ีเป็นอุปนิสัยท่ีย ัง่ยืนเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ 
และงาน / โครงการเหล่านั้นตอ้งตอบสนองวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของโรงเรียน  

4.2.3.2  ความร่วมมือดา้นการศึกษา 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั ได้กาํหนดทิศทางความร่วมมือด้านการศึกษากบั

สถานศึกษาในต่างประเทศและในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยกาํหนดไวใ้นแผนยุทศาสตร์พฒันา
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สถานศึกษาระยะ  5 ปี (2552-2556) และนาํสู่แผนปฏิบติัการประจาํปี  ผา่นกระบวนการจดัทาํท่ีเกิด
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพจริงจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย กาํหนดเป็นจุดเน้นรายปี 
สอดคล้องกับยุทศาสตร์ โดยแยกส่วนเป็นการนําเสนอภาพรวมของโครงงานตามสายงาน  
แผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจดัการเรียนการสอน การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตาม
แผนยุทธศาสตร์  และงานโครงการพิเศษเชิงรุกท่ีตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ จุดเน้น เพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนสมคัรเขา้ร่วมโครงการ และในปี
การศึกษา 2555-2559 โรงเรียนไดจ้ดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและสังคม
โลก  โดยกาํหนดเป็นการศึกษาเพื่อพฒันาอุปนิสัยบนรากฐานคริสตจริยธรรมและการเสริมสร้าง
ศกัยภาพในการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก กาํหนดวิสัยทศัน์ระดบัโรงเรียน โรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั มุ่งจดัการศึกษาเพื่อพฒันาอุปนิสัยบนรากฐานคริสตจริยธรรมและการ
เสริมสร้างศกัยภาพในการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และกาํหนดวิสัยทศัน์ด้าน
ผูเ้รียน เป็นผูมี้อุปนิสัยท่ีดี ฉลาดรู้เท่าทนั เป็นนักคิด สามารถส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศ และ
ปรับตวัเขา้กบัสังคมและวฒันธรรมแตกต่าง ได ้โดยกาํหนดคุณลกัษณะผูเ้รียนใน 5 ปีขา้งหนา้ เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน เป็นผูมี้อุปนิสัยท่ีดี คือจงรักภกัดีต่อแผ่นดิน เป็นพลเมืองดี ทาํงานเป็น 
และยึดมัน่ในความถูกตอ้งเท่ียงธรรม มีศกัยภาพในการเรียนรู้ คือ การสืบคน้ประเมินและใชข้อ้มูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสากลด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศ ทกัษะการ
ทาํงานและนาํเสนอความคิดและผลงานไดร้วมถึงการใช้เทคโนโลยีและการคิดอย่างเป็นระบบ มี
ทกัษะชีวิตและสามารถปรับตวัเข้ากับผูค้น สังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง โรงเรียนได้มีการ
ดาํเนินการจดัทาํขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนในต่างประเทศ และโรงเรียนใน
กลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษา โดยการดาํเนินการโรงเรียนมีรูปแบบ
ประสานความร่วมมือแบบเป็นทางการผ่านสถานทูต หรือสถานกงกุลของประเทศของโรงเรียนท่ี
จะสร้างความร่วมมือ เม่ือดาํเนินการแลว้โรงเรียนจะรายงานให้หน่วยงานตน้สังกดัคือสํานกังาน
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ ทั้งน้ีก่อนการดาํเนินการ เน่ืองจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีจดัตั้งโดย
มูลนิธิ โรงเรียนจึงขอความเห็นชอบจากมูลนิธิก่อนการดาํเนินการดว้ย 

กรอบการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา พิจารณาจากองค์ประกอบของการจัด
การศึกษาไดด้งัน้ี 

1.  ดา้นนโยบาย 
การกาํหนดนโยบายความร่วมมือดา้นการศึกษาโดย โรงเรียนมีแผนงานโครงการท่ีจะ

สร้างความสัมพนัธ์กบัโรงเรียนในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโลกทศัน์ให้กบัผูบ้ริหาร ครูและ
นกัเรียน เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการศึกษากบัสถานศึกษาในต่างประเทศดา้นการจดั
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การศึกษาแก่นกัเรียน   ในส่วนการเตรียมความพร้อม โรงเรียนกาํหนดให้มีกิจกรรมการส่ือสาร
ภาษาองักฤษทุกวนัจนัทร์และวนัพุธ โดยเน้นเป้าหมายไปท่ีนักเรียนและครู กาํหนดโครงการ
โรงเรียนเพื่อนบา้น ASEAN จดัทาํโครงการเวบ็ไซท ์ 2 ภาษา และแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียนพร้อมดาวโหลด จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ประชาคมโลก จัดทําแผน
อตัรากาํลงัสู่ ASEAN โครงการวิจยัและพฒันากระบวนการเรียนรู้สู่อาเซียน ให้มีศูนยก์ารเรียนรู้
อาเซียนสู่ชุมชน และจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียนแก่ผูป้กครองและชุมชน พร้อมกบัจดั
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เช่น จดัทาํป้าย
ช่ือ สถานท่ี และบอกทางเป็นภาษาจีนและภาษาองักฤษ ส่งเสริมครูให้สามารถใชภ้าษาองักฤษได ้  
ปรับระบบการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยเพิ่มคาบเรียนและห้องเรียนภาษาองักฤษโดย
เจา้ของภาษา ส่งเสริมการแสดงออกดา้นภาษา พร้อมกบัให้มีนิทรรศการผลงานสมรรถนะสากล
ของนกัเรียน 

2.  ดา้นหลกัสูตร 
โรงเรียนไดก้าํหนดพนัธกิจพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใหมี้ความพร้อมสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  กาํหนดกลยทุธ์ท่ีจะพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  ให้ความสําคญัต่อการพฒันาอุปนิสัยศึกษาคริสต
จริยธรรมและคาํกราบบงัคมทูลของพ่อครูแฮรเช่ือมโยงสู่คุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในโลก
ปัจจุบนัและอนาคต โดยจดัทาํหลกัสูตรอุปนิสัยศึกษา บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนและกิจกรรมพิเศษ รวมไปถึงการพฒันาหลกัสูตรคริสตจริยธรรมและ Ethics โดยมี
การปรับ เพิ่ม ลด เน้ือหารายวชิาใหส้อดคลอ้งกบั มาตรฐานสากล และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เปิด
สอนภาษาเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ภาษาบาฮาซา กมัพชูา เวยีดนาม และพม่าเพิ่มเติม 

3.  ดา้นครู 
โรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัครู โดยท่ีจะพฒันาครูใหมี้ความรู้และความเช่ียวชาญสู่ระดบั

สากลเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษากบัสถานศึกษาในต่างประเทศด้านการจดั
การศึกษาแก่นักเรียน หาแนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเทคนิคการสอนของครูไทย เช่น 
International Pacific College หรือ IPC ประเทศนิวซีแลนด์ท่ีมีประสบการณ์การสอนตรงสาขาวิชา 
และเพื่อเปิดโอกาสใหค้รูไดพ้ฒันาการส่ือสารภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา โรงเรียนในประเทศจีน 
ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย โดยจดัทาํเป็นโครงการ และกาํหนดเป้าหมายครูผูส้อนแต่ละระดบัชั้น 
หรือครูในกลุ่มการเรียนการสอนพิ เศษ เช่น  โครงการพัฒนาครูสอนภาษาจีนทุกระดับ 
วตัถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผูส้อนภาษาจีนและเพื่อพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน 
เป้าหมาย ครูสอนภาษาจีนร้อยละ 80 มีโอกาสเขา้ร่วมการอบรม  และมีทกัษะการสอนภาษาจีนท่ี
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หลากหลาย  โครงการ New Zealand Inbound (IPC-Staff Development) วตัถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศนิวซีแลนดด์า้นการจดัการศึกษาแก่นกัเรียน หาแนวทาง
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคนิคการสอนของครูไทยกบั International Pacific College หรือ IPC 
ประเทศนิวซีแลนด์ท่ีมีประสบการณ์การสอนตรงสาขาวิชา และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูไดพ้ฒันาการ
ส่ือสารภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา เป้าหมาย ครูสอนวิชาภาษาองักฤษของโรงเรียนปรินส์รอย
แยลวิทยาลัย  จํานวน 50 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ด้านการเรียนการสอนท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงสุดจากผูเ้ช่ียวชาญของ IPC ครูท่ีผ่านการอบรมเชิงปฏิบติัการณ์ดา้นการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพจาก IPC มีทกัษะและแนวคิดท่ีสามารถนาํไปปรับใชเ้พื่อพฒันาการเรียนการ
สอนของตนเองมีเทคนิคแปลกใหม่ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จดัการศึกษาของโรงเรียน โครงการ Deakin Global Experience Project (Student teachers) 
วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการศึกษากบัสถาบนัต่างประเทศในการร่วมพฒันาการจดั
การศึกษาแก่นกัเรียนเพื่อหาแนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคนิคการสอนของครูไทยกบั
นกัศึกษาฝึกสอนจากสถาบนัต่างประเทศท่ีมีประสบการณ์สอนตรงสาขาวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้ครู
ไดพ้ฒันาการส่ือสารภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษาเป้าหมายครูสอนวิชาภาษาองักฤษของโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั จาํนวน 20 คนไดมี้โอกาสในการแลกเปล่ียนประสบการณ์แนวคิด และ
เทคนิคดา้นการเรียนการสอนกบันกัศึกษาฝึกสอนจากสถาบนัการศึกษาต่างประเทศและแนวคิดท่ี
สามารถนาํไปปรับใชเ้พื่อพฒันาการสอนของตนเอง โรงเรียน มีเทคนิคแปลกใหม่ในกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดัการศึกษาของโรงเรียนโครงการงานเสริมสร้าง
ศกัยภาพครูใหม่  วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาศกัยภาพครูใหม่ใหมี้ความรู้ความสามารถ เกิดความมัน่ใจ
ในการปฏิบติังานในการสอนรวมทั้งรู้และเขา้ใจถึงมาตรฐานการทาํงานและนโยบาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญาการจดัการศึกษาของโรงเรียน  เป้าหมาย ครูใหม่ในระดบัปฐมวยั ประถมศึกษา มธัยมศึกษา
ตอนตน้-ตอนปลายทุกคน ได้รับการพฒันาวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ี จดักิจกรรมเรียนการสอน การดูแลและติดตามนกัเรียนอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของโรงเรียน นอกจากน้ียงัพฒันาสมรรถนะครูสู่สากล  พฒันาวิชาชีพครู โดยจดัทาํโครงการงาน
พฒันาครูสู่สมรรถนะสากล (ครูพนัธ์ุใหม่) วตัถุประสงค์  เพื่อพฒันาความสามารถของครูให้มี
ทกัษะสมรรถนะและสากล และส่งเสริมครูให้มี P.R.C. Spirit เป้าหมายครูระดับปฐมวยั-ม.6 
จาํนวน 30 คน (อายุงาน 30 ปีข้ึนไป) โครงการพฒันาครูสู่สากล วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของครูและบุคลากร และเพื่อส่งเสริมการนาํความรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและชีวิตประจําวนั   เป้าหมาย  ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ระดบั ป.4 – ม.6 และครูผูส้อนชาวต่างประเทศระดบัปฐมวยั - ม.6มีความรู้และทกัษะ
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ในการใช้ภาษามีคุณภาพ โครงการงานพฒันาวิชาชีพครูร่วมกบัหน่วยงานภายนอก วตัถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความสามารถของครูในการจดัการเรียนการสอนให้กา้วหน้าทนัสมยั 
ส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน เป้าหมาย ครูระดบัปฐมวยัถึงมธัยมศึกษาตอนปลายไดรั้บการพฒันาให้
ไดม้าตรฐานวชิาชีพ สามารถจดัการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ และโครงการงานนิเทศโดย
การสังเกตการสอนในชั้นเรียน วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาคุณภาพการจดัชั้นเรียนของครู เป็นขอ้มูลใน
การวางแผนช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้เป้าหมาย ครูผูส้อนทุกคนตั้ งแต่ระดับปฐมวยั-
มธัยมศึกษาตอนปลายไดรั้บการนิเทศโดยการสังเกตการสอนในชั้นเรียนและไดรั้บความช่วยเหลือ 
เพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 

4.  ดา้นส่ือทางการศึกษา 
โรงเ รียนได้จัดทํา โครงการศูนย์ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

วตัถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีส่ือการสอนท่ีตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในชั้นเรียน นกัเรียน
ไดรั้บการพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพเป้าหมาย จดัตั้งศูนยส่ื์อการสอน ครูมีส่ือการ
สอนท่ีมีคุณภาพตอบสนองต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

5.  ดา้นรูปแบบวธีิการจดัการเรียนการสอน 
โรงเรียนได้จดัให้มีโครงการเรียนรู้ประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซียน+3+6 

วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะภาษาต่างประเทศ  พฒันาศกัยภาพให้แก่นกัเรียนใน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตในการอยูร่่วมกนั
กับประชากรของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและเพื่อเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีและเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษาในต่างประเทศ เป้าหมายส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะภาษาต่างประเทศ มีการ
จดักิจกรรมเรียนทศันศึกษาในประเทศเพื่อนบา้นอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ
ให้กบันักเรียน นักเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีทกัษะภาษาต่างประเทศท่ีสามารถนาํไปปรับใช้ใน
ชีวติประจาํวนั เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนกัเรียนสามารถอยูร่่วมกบัเพื่อนๆ 
นกัเรียนต่างชาติท่ีมีความแตกต่างทั้งดา้นสังคม วฒันธรรม และภาษา  นกัเรียนมีประสบการณ์และ
ทกัษะการใชชี้วติในต่างประเทศมากข้ึน และโรงเรียนมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัโรงเรียนเครือข่ายใน
ประเทศเพื่อนบา้นอาเซียน โครงการ Short-term study in Singapore วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนมีทกัษะภาษาองักฤษทั้งส่ีด้านพฒันาศกัยภาพให้แก่นักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับประชากรของ
ประเทศสิงคโปร์และเพื่อเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีและเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาใน
ต่างประเทศ เป้าหมาย นกัเรียนสมคัรเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 30 คน มีการจดักิจกรรมเรียนร่วมชั้น
เรียนโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์เพื่อพฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษให้กบันักเรียนสามารถอยู่
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ร่วมกับเพื่อนๆ นักเรียนต่างชาติท่ีมีความแตกต่างทั้ งด้านสังคม ว ัฒนธรรม และภาษา มี
ประสบการณ์และทกัษะการใชชี้วิตในต่างประเทศมากข้ึน และ โรงเรียน มีความสัมพนัธ์อนัดีกบั
โรงเรียนเครือข่ายในประเทศสิงคโปร์  โครงการทศันศึกษาประเทศจีน วตัถุประสงค์ เพื่อให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้ภาษาจีนในสถานการณ์จริงกบัครูชาวจีนและผูเ้รียนไดส้ัมผสัถึงความเจริญของประเทศจีน
เป็นทางเลือก เป้าหมาย นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการประมาณ 30 คน มีพฒันาการดา้นภาษาจีนท่ีดีข้ึน 
มีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาจีนและประเทศจีน  โครงการนํานักเรียนไปทัศนศึกษาต่างประเทศ 
วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะด้านการส่ือสารและทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย นกัเรียน ม.4-6  ท่ีเขา้ร่วมโครงการมีทกัษะดา้นการส่ือสารและทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษ
ท่ี 21 โครงการ Spirit of ASEAN วตัถุประสงค์ เพื่อจดักิจกรรมทศันศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ สังคม 
วฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นอาเซียน คือประเทศลาว  ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
ในสภาพต่างๆ ของประเทศลาว และเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกท่ีดีในการรวมกลุ่มประเทศ
อาเซียน เป้าหมาย นักเรียนระดบั มธัยมศึกษาปลายเขา้ร่วมโครงการ 40 คน มีความรู้ความเขา้ใจ
สภาพวฒันธรรมของประเทศลาว 

6.  ดา้นผูบ้ริหารและบุคลากร 
โรงเรียนมีแผนพฒันาผูบ้ริหารท่ีชัดเจนในการเป็นผูน้ําเพื่อสร้างความร่วมมือด้าน

การศึกษากบัโรงเรียนในต่างประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือดา้นการจดัการศึกษาแก่นกัเรียนตลอดจนหาแนวทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคนิคการ
สอนให้กบัครู เพื่อให้มีเทคนิค  เช่น โครงการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
วตัถุประสงค ์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศเพื่อนบา้นอาเซียนดา้นการพฒันาการ
จดัการศึกษาแก่นักเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูและนักเรียนในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน เป้าหมาย ผูบ้ริหารของโรงเรียนจาํนวน 2 ท่าน ไดเ้ดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายใน
ประเทศเพื่อนบา้นอาเซียน จาํนวน 5 ประเทศ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางการพฒันาศกัยภาพ
ด้านภาษาและการเรียนการสอนของนักเรียนและครู  โรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
เครือข่ายความร่วมมือในประเทศเพื่อนบา้นอาเซียนดา้นการพฒันาการจดัการศึกษาแก่นกัเรียน ใน
การทาํแผนจดักิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพของครูแลนกัเรียนโครงการ Partnership Visit (5 days 
Singapore visit) วตัถุประสงค ์ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศสิงคโปร์ดา้นการจดั
การศึกษาแก่นกัเรียน เพื่อหาแนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคนิคการสอนของครูไทยกบั
โรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ท่ีมีประสบการณ์การสอนตรงสาขาวิชา และเพื่อหาแนวทางการ
ร่วมมือใหน้กัเรียนทุกช่วงชั้นของโรงเรียนมีโอกาสพฒันาการส่ือสารภาษาองักฤษกบัประชากรของ
ประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มอาเซียน เป้าหมาย ผูบ้ริหารของโรงเรียน จาํนวน 2 ท่าน ไดเ้ดินทางไป
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เยีย่มโรงเรียนเครือข่ายในประเทศสิงคโปร์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางการพฒันาศกัยภาพดา้น
ภาษาและการเรียนการสอนของนักเรียนและครู  และโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
เครือข่ายความร่วมมือในประเทศสิงคโปร์ดา้นการพฒันาการจดัการศึกษาแก่นกัเรียน ในการทาํ
แผนจดักิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพของครูและนักเรียนผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านภาษาและ
เทคนิคการเรียนการสอนกบัโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ โครงการ Partnership Visit (10 days New 
Zealand visit) วตัถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศนิวซีแลนด์ด้าน
การศึกษาแก่นกัเรียน และเพื่อหาแนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคนิคการสอนของครูไทย
กบัโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ท่ีมีประสบการณ์การสอนตรงสาขาวิชา  เป้าหมายผูบ้ริหารของ
โรงเรียนจาํนวน 2 ท่าน ไดเ้ดินทางไปเยีย่มโรงเรียนเครือข่ายในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อหาแนวทาง
ความร่วมมือทางการพฒันาศกัยภาพด้านภาษาและการเรียนการสอนของนักเรียนและครู และ
โรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเครือข่ายความร่วมมือในประเทศนิวซีแลนด์ด้านการ
พฒันาการจดัการศึกษาแก่นกัเรียน ในการทาํแผนจดักิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพของครูและนกัเรียน
ผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านภาษาและเทคนิคการเรียนการสอนกับโรงเรียนในประเทศ
นิวซีแลนด์ โครงการ Partnership Visit (10 days China visit) วตัถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในประเทศจีนด้านการพฒันาการจดัการศึกษาภาษาจีนแก่นักเรียน และ เพื่อหา
แนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเทคนิคการสอนของครูไทยกบัโรงเรียนในประเทศจีนท่ีมี
ประสบการณ์การสอนตรงสาขาวิชาและ เพื่อหาแนวทางการร่วมมือให้นักเรียนทุกช่วงชั้นของ
โรงเรียนมีโอกาสพฒันาการส่ือสารจีนกบัเจา้ของภาษาเป้าหมาย ผูบ้ริหารของโรงเรียน จาํนวน 2 
ท่าน ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายในประเทศจีน เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางการ
พฒันาศกัยภาพดา้นภาษาและการเรียนการสอนของนกัเรียนและครูโรงเรียนฯ ไดรั้บความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากเครือข่ายความร่วมมือในประเทศจีนดา้นการพฒันาการจดัการศึกษาแก่นกัเรียน ใน
การทาํแผนจดักิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพของครูและนกัเรียนผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านภาษา
และเทคนิคการเรียนการสอนกบัโรงเรียนในประเทศจีน โครงการ Partnership Visit (7 days Japan 
visit) วตัถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศญ่ีปุ่นด้าน
การศึกษาแก่นกัเรียน เพื่อหาแนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคนิคการสอนของครูไทยกบั
โรงเรียนในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีประสบการณ์การสอนตรงสาขาวิชาเพื่อหาแนวทางการร่วมมือให้
นกัเรียนทุกช่วงชั้นของโรงเรียนมีโอกาสพฒันาการส่ือสารญ่ีปุ่นกบัเจา้ของภาษา เป้าหมายผูบ้ริหาร
ของโรงเรียนฯ จาํนวน 2 ท่าน ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายในประเทศญ่ีปุ่น เพื่อหา
แนวทางความร่วมมือทางการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาและการเรียนการสอนของนกัเรียนและครู 
และ โรงเรียน ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเครือข่ายความร่วมมือในประเทศญ่ีปุ่นด้านการ
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พฒันาการจดัการศึกษาแก่นกัเรียน ในการทาํแผนจดักิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพของครูและนกัเรียน
ผา่นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นภาษาและเทคนิคการเรียนการสอนกบัโรงเรียนในประเทศญ่ีปุ่น   

นอกจากน้ียงัให้ความสําคญักบับุคลากรของโรงเรียน โดยให้มีโครงการศึกษาดูงาน
โรงเรียนในต่างประเทศ วตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้บ้ริหารหวัหนา้งานและครูไดศึ้กษาหลกัสูตรรูปแบบ 
การจดัการเรียนการสอน และการพฒันานักเรียนจากโรงเรียนระดับแนวหน้าในต่างประเทศ
เป้าหมาย ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และครูมีความรู้ ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรการจดัการ
เรียนการสอน และผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ โครงการเสริมสร้างและพฒันาบุคลิกภาพ
พร้อมกา้วสู่ประชาอาเซียนเป้าหมาย บุคลากรสนบัสนุนการสอนในสํานกังาน จาํนวน 100 คน มี
ความรู้ความเขา้ใจและมีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 

7.  ดา้นงบประมาณ 
โรงเรียนไดมี้การวางแผนการจดัสรรงบประมาณเพื่อสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษา

และกาํหนดไวแ้ผนปฏิบติัการ แยกเป็นรหสั นผ.1- นผ.4 ข จาํแนกตามฝ่ายและระดบัการศึกษา รวม 
15 สายงาน ซ่ึงแต่ละสายงาน แยกเป็นลาํดบั ดงัน้ี 

นผ.1 การนาํเสนอภาพรวมของโครงการ/สายงาน 
นผ.2 การนาํเสนองาน/โครงการ/สายงานและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน มีการ

เก็บเงินจากนกัเรียนทุกคนในธรรมเนียมการเรียน  
นผ.3ก การนาํเสนองาน/โครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพตามยุทธศาสตร์ ใชง้บประมาณ

จากโรงเรียน 
นผ.3ข การนาํเสนองาน/โครงการใหม่เชิงรุกท่ีตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ และจุดเนน้เพื่อ

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแผนยทุธศาสตร์ ใชง้บประมาณจากโรงเรียน 
นผ.4ก การนําเสนองาน/โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแผน

ยทุธศาสตร์ โดยมีค่าใชจ่้ายเฉพาะสาํหรับนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการตามความสมคัรใจ 
นผ.4ข การนาํเสนองาน/โครงการพิเศษใหม่เชิงรุกท่ีตอบสนองต่อวสิัยทศัน์ และจุดเนน้

เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีค่าใชจ่้ายเฉพาะสําหรับนกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
โครงการตามความสมคัรใจ 

การบริหารจดัการงบประมาณของโรงเรียนมีความชัดเจน และมุ่งสู่การเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้ความสําคญัต่อการบริหารจดัการงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ
พฒันาคน งานและนกัเรียน และมีแผนการระดมทรัพยากรจากผูป้กครองมาสนบัสนุนอย่างเป็น
ระบบ 
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8.  ดา้นบรรยากาศของสถานศึกษา 
โรงเรียนให้ความสําคัญต่อเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมีโครงการ 

Welcome Meetings, Entertainment & Refreshments วตัถุประสงค์ เพื่อสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบั
เครือข่ายร่วมพฒันาการศึกษา เป้าหมาย มีอาคนัตุกะของโรงเรียนมาเยี่ยมและ/หรือทาํกิจกรรม
ร่วมกนัอย่างน้อยจาก 5 สถาบนั โรงเรียนฯ มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเครือข่ายการดาํเนินงานด้าน
การศึกษา เพื่อพฒันาศกัยภาพนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน โครงการ Friends of PRC 
วตัถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนมีเครือข่ายสนบัสนุนร่วมพฒันาดา้นการศึกษา ไดแ้ก่นกัเรียนและครู 
และเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากลส่งผลให้ครูและนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมีทกัษะและศกัยภาพดา้น
การศึกษามากข้ึนโครงการ ASEAN Exploration Program วตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือดา้นการจดัการศึกษากบัโรงเรียนเครือข่ายในกลุ่มประเทศเพื่อนบา้น
อาเซียน เปิดโลกทศัน์ให้นกัเรียนของโรงเรียนเพื่อนบ้านอาเซียน ไดมี้ประสบการณ์ในการเดินทาง
ต่างประเทศ และเพื่อเตรียมความพร้อมครูและนักเรียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ผ่านการ
เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มอาเซียนกาํหนดเป้าหมายว่า
โรงเรียน มีความสัมพนัธ์และความร่วมมือดา้นการจดัการศึกษาอนัดีกบัโรงเรียนเครือข่ายในกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบา้นอาเซียน นักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายในกลุ่มประเทศเพื่อนบา้นอาเซียน มี
ความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ผา่นประสบการณ์การเดินทางออกนอกประเทศและการ
ใช้ชีวิตในต่างแดนและผ่านกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมของ
ประเทศเพื่อนบา้น   โครงการป้าย 3 ภาษา  วตัถุประสงค์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั
โรงเรียนในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนและ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้กบั
นกัเรียนเป้าหมายโรงเรียน มีความพร้อมในการตั้งรับครูและนกัเรียนชาวต่างชาติ ท่ีจะเขา้มาสอน/
เรียนในโรงเรียนเพิ่มมากข้ึนตามกระแสประชาคมอาเซียนโครงการจดัทาํเสาธงและธงของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และประเทศท่ีโรงเรียนลงนามในความร่วมมือวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมใหก้บัโรงเรียนในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียในการตั้งรับครูและนกัเรียนชาวต่างชาติ ท่ี
จะเข้ามาสอน/เรียนในโรงเรียนเพิ่มมากข้ึนตามกระแสประชาคมอาเซียนโครงการ Harris 
Symposium วตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือด้านการจดัการศึกษากบั
โรงเรียนเครือข่ายในกลุ่มประเทศเพื่อนบา้นอาเซียน เพื่อเปิดโลกทศัน์ให้นักเรียนของโรงเรียน
เพื่อนบา้นอาเซียน ไดมี้ประสบการณ์ในการใช้เดินทาง  เป้าหมาย โรงเรียน มีความสัมพนัธ์และ
ความร่วมมือด้านการจดัการศึกษาอนัดีกบัโรงเรียนเครือข่ายในกลุ่มประเทศเพื่อนบา้นอาเซียน 
นักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน มีความพร้อมในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ผา่นประสบการณ์การเดินทางออกนอกประเทศและการใชชี้วิตในต่างแดนผา่น
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กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีโครงการประเมินและสรุปแผนพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินการดาํเนินงานตามแผน
ใหบ้รรลุตามทิศทางในการบริหารจดัการเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกท่ีกาํหนดไวไ้ด้
อย่างชดัเจนและไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เป้าหมายร้อยละของงาน/โครงการตามแผนฯท่ีทาํ
สาํเร็จ ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียน 

9.  ดา้นนกัเรียน 
โรงเรียนให้ความสําคญักับการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนโดยไดมี้การจดัทาํโครงการค่าย FEP English Camp, iCUDS, FEP Harmony วตัถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้และทกัษะการใช้ภาษาองักฤษตามสภาพจริง เป้าหมาย นกัเรียน 
FEP ชั้ น ป1. – ม.3  ทุกคนฝึกใช้ภาษาอังกฤษแต่ละฐานอย่างคล่องแคล่ว  โครงการ FEP 
Community Serveice วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนกัเรียน FEP ดา้นจิตบริการต่อชุมชนผา่นกิจกรรม
ภาษาองักฤษเป้าหมายนกัเรียน FEP ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 884 คน 
ปฏิบติักิจกรรมทางภาษาองักฤษนอกสถานท่ี และบูรณาการด้านจิตสาธารณะอย่างเหมาะสม  
โครงการ FEP Parents Day วตัถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการแสดงออกดา้นภาษาของนกัเรียนและ  
เพื่อส่งเสริมให้ผูป้กครองได้รับทราบถึงผลงานและความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของ
นกัเรียน เป้าหมาย  นกัเรียน FEP ป1. – ม.3  ครู FEP ชั้น ป.1 – ม.3  ฝึกการใชภ้าษาและจิตบริการ
อย่างเหมาะสมโครงการเปิดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาประเทศในอาเซียน  วตัถุประสงค์ เพื่อเปิดสอน
ภาษาเพื่อนบา้นแก่นกัเรียนระดบัชั้น ม.1-6 ให้นกัเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาประเทศ
เพื่อนบา้น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของนักเรียน และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสร้างทกัษะภาษาต่างประเทศท่ี 2  โครงการ October 
ICUD Camp และโครงการ March ICUD Campวตัถุประสงค์  เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษทั้งส่ี
ดา้นของนกัเรียนสร้างเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นสังคม วฒันธรรม และภาษาให้กบันกัเรียน
และ เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเครือข่ายสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ เป้าหมายนกัเรียน
ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 3  เขา้ร่วมโครงการจาํนวน 40 คน มีทกัษะภาษาองักฤษทั้งส่ี
ดา้นท่ีสามารถนาํปรับใช้ในชีวิตประจาํวนั เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน นกัเรียนสามารถดาํเนินกิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ นกัเรียนจาก St. Andrew’s College ท่ีมี
ความแตกต่างทั้งทางดา้นสังคม วฒันธรรม และภาษาไดแ้ละมีความสัมพนัธ์อนัดีกบั St. Andrew’s 
Collegeโครงการ PRC News Magazine (Digital Format) วตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อพฒันา
ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีทกัษะในการทาํงานเป็นทีม 
เป้าหมาย มีการจดัทาํหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ online บน Website ของโรงเรียน  โครงการตอบ
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ปัญหาวิชาการอาเซียน วตัถุประสงค์ เพื่อให้มีกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการอาเซียนสําหรับนกัเรียน 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความรู้เก่ียวกบัอาเซียนในดา้นต่างๆ และเตรียมตวัเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนเป้าหมายนกัเรียน มธัยมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 76 คน (ตวัแทน
นกัเรียนห้องละ 2 คน) ร่วมเป็นตวัแทนและนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ทุกคน ท่ี
เขา้ฟังการตอบปัญหาอาเซียนและ มีความรู้เก่ียวกบัอาเซียนในด้านต่างๆ และเตรียมตวัเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน อยา่งมีคุณภาพ โครงการ English Camp วตัถุประสงค์  เพื่อให้มีการจดักิจกรรม
ค่ายภาษาองักฤษกบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีสนใจภาษาองักฤษ มีทกัษะการ
ส่ือสารภาษาองักฤษผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย และพฒันาความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ
ทั้งในชั้นเรียน และนอกห้องเรียนรวมทั้งสามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้อย่างเหมาะสม   
เป้าหมาย นกัเรียนระดบัชั้น ท่ีสนใจ จาํนวน 150 คน สามารถพฒันาความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษทั้งในชั้นเรียน และนอกห้องเรียนรวมทั้งสามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่าง
เหมาะสม โครงการ Chinese Portfolio ท่ีมีผลงานดีเด่น วตัถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียน
รักและใฝ่รู้ในภาษาและวฒันธรรมจีน และเพื่อเป็นการสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ
ดา้นภาษาจีนได้ดียิ่งข้ึน เป้าหมาย นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 3ท่ีส่ง Portfolio เขา้
ร่วมประกวดไม่ตํ่ากวา่ 20 แฟ้มและนกัเรียนท่ีเรียนภาษาจีนนาํเสนอผลงานเด่นภาษาจีน (Portfolio) 
อยา่งภาคภูมิใจและนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีนโครงการส่งนกัเรียนสอบขอ้สอบมาตรฐาน
ภาษาจีน (YCT และ HSK) วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถดา้นภาษาจีนของผูเ้รียนให้
สูงข้ึน เป้าหมาย นกัเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมการทดสอบวดัระดบัภาษาจีนประมาณ 200 คน มีคะแนน
สอบผา่นวดัระดบัภาษาจีนร้อยละ 80 โครงการแข่งขนัทกัษะภาษาจีนและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
วตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสนใจและเห็นความสาํคญัของวิชาภาษาจีน และผูเ้รียน
มีการพฒันาการเรียนรู้ภาษาจีน เป้าหมาย นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมครบทุกคน  นกัเรียนมีความสามารถ
ดา้นภาษาจีน สนใจการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาษาจีนใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเสมอ  โครงการ
อาชีพสู่อาเซียน วตัถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิใจในความเป็นไทย มี
ทกัษะการทาํงานสู่อาเซียน มีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ และรู้สึกดีต่ออาชีพสุจริต เป้าหมาย นกัเรียน
จาํนวน 40 คน เขา้ร่วมกิจกรรม  ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของอาชีพสุจริต อาชีพของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ทกัษะการทาํงานสู่อาเซียนโครงการSpeech Contest วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษ และส่งเสริมบรรยากาศการใชภ้าษาองักฤษในโรงเรียน เป้าหมาย นกัเรียน ม.4-ม.6 ท่ี
เข้าร่วมโครงการได้ฝึกพูด Speech ทาํให้มีทักษะการพูดดีข้ึนโครงการการแข่งขันโต้วาที
ภาษาองักฤษ วตัถุประสงค์ เพื่อฝึกทกัษะการพูดภาษาองักฤษให้นักเรียนพฒันาทกัษะการคิด
แก้ปัญหาแก่นักเรียน ฝึกนิสัยการกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์แก่นักเรียนและเพื่อฝึกให้
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นกัเรียนรู้จกัวิธีการคน้ควา้หาขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูล เป้าหมาย นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4-6  มีทกัษะทางภาษาองักฤษดีข้ึนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และนาํเสนอเป็น โครงการ 
China Culture Exchangeวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือดา้นการจดั
การศึกษากบัโรงเรียนเครือข่ายในประเทศจีน เพื่อเปิดโลกทศัน์ให้นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการได้
เรียนรู้วถีิชีวติประเพณี และวฒันธรรมของประเทศจีน เป้าหมาย นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ เขา้ใจ
วิถีชีวิตประเพณี และวฒันธรรมของประเทศจีนมากยิ่งข้ึนโครงการ Student Expolration 
(Singapore) วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะภาษาองักฤษทั้งส่ีดา้น พฒันาศกัยภาพ
ใหแ้ก่นกัเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้วิถีชีวิต
ในการอยู่ร่วมกนักบัประชากรของประเทศสิงคโปร์ และเพื่อเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีและเครือข่าย
ความร่วมมือทางการศึกษาในต่างประเทศ เป้าหมาย นกัเรียนโครงการ FEP ชั้น ม.3 จาํนวน 30 คน 
เขา้ร่วมกิจกรรมทศันศึกษา เพื่อพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษให้กบันกัเรียน ณ ประเทศสิงคโปร์ 
โครงการ New Zealand Outbound วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะภาษาองักฤษทั้งส่ี
ด้านนักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับประชากรของประเทศนิวซีแลนด์และเสริม
สัมพนัธภาพท่ีดีและเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในต่างประเทศ  เป้าหมาย นกัเรียนสมคัร
เขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 30 คนมีการจดักิจกรรมเรียนร่วมชั้นเรียนโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด ์
เพื่อพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษให้กบันกัเรียน สามารถอยู่ร่วมกบัเพื่อนๆ นกัเรียนต่างชาติท่ีมี
ความแตกต่างทั้ งด้านสังคม วฒันธรรม และภาษามีประสบการณ์และทักษะการใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศมากข้ึน และมีทกัษะภาษาองักฤษทั้งส่ีดา้นท่ีสามารถนาํไปปรับใช้ในชีวิตประจาํวนั 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเครือข่ายร่วมพัฒนาภาษาจีน
วตัถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมดา้นภาษาจีนของโรงเรียนให้เป็นท่ีรู้จกัต่อสาธารณชน 
และพฒันากิจกรรมดา้นภาษาจีนของโรงเรียนให้หลากหลายมากข้ึนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมี
ทักษะด้านภาษาจีนดีข้ึนโครงการโรงเรียนเพื่อนบ้านอาเซียน วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือดา้นการจดัการศึกษากบัโรงเรียนเครือข่ายในกลุ่มประเทศเพื่อนบา้น
อาเซียนและเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม  เป้าหมายโรงเรียน มี
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือดา้นการจดัการศึกษาอนัดีกบัโรงเรียนเครือข่ายในกลุ่มประเทศเพื่อน
บา้นอาเซียน นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการมีภาวะผูน้าํมากข้ึน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เขา้ใจ            
วถีิชีวติ ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นมากยิง่ข้ึน 
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4.2.4  ผลการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  

ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลเชิงลึกจากโรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) สามารถรวบรวม
ขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

4.2.4.1  ขอ้มูลทัว่ไป 
โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนการุณราษฎร์  อ.เมือง จงัหวดั 

สุราษฎร์ ธานี รหัสไปรษณีย ์ 84000  สังกดั เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
website www.t4surat.ac.th  โทรศพัท ์077-272987  โทรสาร 077-204-544 ปัจจุบนัเป็นโรงเรียน
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย  เปิดสอนตั้งแต่ระดบั  ชั้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ถึงระดบั  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3     
มีเน้ือท่ี  6 ไร่ 3 งาน  4  ตารางวา  สาํหรับขอ้มูลอ่ืน ๆ ผูว้จิยัไดน้าํเสนอ แยกตามประเด็นดงัน้ี 

1.  ประวติัโรงเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) สังกดัเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เร่ิมทาํการสอนเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 
2465 โดยมหาเสวกโทพระคงคาธาราธิบดีสมุหเทศาภิบาล ผูส้ําเร็จราชการมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็น
ผูจ้ดัตั้ง  พ.ศ. 2551 เทศบาลมีนโยบายจดัการศึกษาให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
เปิดรับนกัเรียนเขา้เรียนระดบั ม.1 จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวน 50 คน ใชส้ถานท่ีพกัให้นกัเรียนชาย
และนักเรียนหญิง โดยใช้อาคารเบญจศกเป็นท่ีพกันักเรียนหญิง อาคารธรรมาภิบาลเป็นท่ีพกั
นกัเรียนชาย และใชห้อ้งธุรการอาคารโทอโศกเป็นสถานท่ีทาํการชัว่คราวของโรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธาน ปัจจุบนัเป็นโรงเรียนสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย โรงเรียนมีเน้ือท่ี 6 ไร่ 3 งาน 4   ตารางวา 

โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) มีอาคารเรียน 6 หลงั คือ อาคารเบญจศก  ชั้นท่ี 1 ใช้
เป็นหอ้งประชุมของโรงเรียนและให้บริการชุมชนสําหรับใชเ้ป็นท่ีประชุมและจดังานต่างๆ ชั้นท่ี 2         
ใชเ้ป็นสถานท่ีเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  จาํนวน 3 ห้อง และห้องพกัครู ชั้นท่ี 5 ใช้
เป็นสถานท่ีเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 3 ห้อง ชั้นท่ี 6 ใชเ้ป็นสถานท่ีเรียนของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จาํนวน 4 หอง้เรียน    อาคารคณาดรุณ  ใช้เป็นสถานท่ีเรียนของ
นกัเรียนระดบัศูนยเ์ด็กเล็ก จาํนวน4 ห้อง  อาคารตรีพฤกษา ไดรั้บงบประมาณไทยเข็มแข็งในร้ือ
ถอนและก่อสร้างใหม่  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจาํนวน 3 ชั้ นมีใต้ถุนโล่ง จาํนวน 12 
ห้องเรียน  อาคารโทอโศก  ชั้น 1 ใช้เป็นห้องธุรการโรงเรียน ห้องผูบ้ริหาร ห้องธุรการ ห้อง
ประชาสัมพนัธ์ หอ้งประชุมโทอโศก ชั้นท่ี 2 ประกอบดว้ย หอ้งคอมพิวเตอร์ จาํนวน 3 ห้อง ชั้นท่ี 3 
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ประกอบดว้ยหอ้งวทิยาศาสตร์ และหอ้งปฏิบติัการภาษา จาํนวน 2 ห้อง  อาคารปฐมโพธ์ิ ชั้นท่ี 1 ใช้
เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมของนกัเรียนช่ือวา่ลานโพธ์ิทอง และห้องเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 
1 หอ้งเรียน  ชั้นท่ี 2  ประกอบดว้ยห้องประกนัคุณภาพ ห้องวิชาการและประเมินผล และห้องเรียน
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 3 ห้อง ชั้นท่ี 3 ใช้เป็นสถานท่ีเรียนของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 3 ห้อง ชั้นท่ี 4 ใชเ้ป็นสถานท่ีเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา    ปีท่ี 3  
จาํนวน 3 ห้อง  อาคารธรรมาภิบาล ชั้นท่ี 1 ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบอาหารและรับประทานอาหาร
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา และครู ชั้นท่ี 2 ใชเ้ป็นสถานท่ีเรียนของนกัเรียนชั้น อนุบาล และ
ห้องพกัครู ชั้นท่ี 3 ใช้เป็นสถานท่ีเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 3 ห้อง และ
ห้องพกัครู ชั้นท่ี 4 ใชเ้ป็นสถานท่ีเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษปีท่ี 3 อาคารเอนกประสงค์ ใช้
เป็นสถานท่ีเรียน   นอกจากน้ียงัมีอาคารห้องสมุดโรงเรียน ช่ือวา่ห้องสมุดประชาธิปัตย ์เน่ืองจาก
ได้รับงบสนับสนุนจากพรรคประชาธิปัตยใ์นการก่อสร้างอาคารดงักล่าว   เพื่อให้บริการความรู้
เพิ่มเติมแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ้มูล ณ  วนัท่ี 26  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556) 
ปัจจุบนัมี นางเยาวภา  วงศก์องแกว้  เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

ขอ้มูลนกัเรียน 
ปัจจุบนัโรงเรียนมีขอ้มูลเก่ียวกบันักเรียน มีจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 1,303 คนเป็น

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และปลายจาํนวน  362  คน 
ขอ้มูลครูและบุคลากร 
ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการและขา้ราชการครู รวม 75 คน นกัการภารโรงและลูกจา้ง

ชัว่คราว รวม 15 คน 
สภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นแหล่งประกอบอาชีพคา้ขายและรับจา้งมี

ประชากรประมาณมากกว่า 1,000 คน บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียนเป็นบริษทั  วดัโพธาวาส 
ร้านคา้ และ ตลาดสําเภาทองอาชีพหลกัของชุมชน คือคา้ขาย รับจา้งส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ
ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อนุปริญญา มธัยมศึกษา ประถมศึกษาอาชีพหลกั 
คือรับจา้ง,คา้ขายคิดเป็นร้อยละ 98.32 ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาร้อยละ 98.00  ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 60,000 ข้ึนไป  จาํนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 2 – 3 คน 

ขอ้มูลทรัพยากรท่ีจ าเป็น มี คอมพิวเตอร์ มีจ  านวนทั้งหมด100.เคร่ือง ใชเ้พื่อการเรียน
การสอน 80 เคร่ือง ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้10 เคร่ืองใช้ในงานบริหาร10 เคร่ือง             
มีปริมาณส่ือส่ือการสอนจากงบประมาณ 101 ช้ิน 
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ห้องท่ีจดัไวใ้ช้ปฏิบติักิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด 12 ห้อง ได้แก่ห้องปฏิบติัการทาง
วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง ห้องดนตรี จ  านวน 1 ห้อง 
ห้องนาฎศิลป์ จ  านวน 1 ห้อง ห้องภาษาองักฤษ จ านวน 2 ห้อง ห้องสหกรณ์โรงเรียน จาํนวน  1  
หอ้ง  หอ้งสมุด จาํนวน 1 หอ้ง และหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการท่องเท่ียว จาํนวน  1  หอ้ง 

การจดัการเรียนการสอน 
ในส่วนของระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนจดัการเรียนการสอน ตามแนวหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 โดยกาํหนดสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ ซ่ึงทั้งมีการแบ่งเน้ือหาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
และกลุ่มสาระเพิ่มและมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีเหมาะสม มีการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ี
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รียน 

ปรัชญาของโรงเรียน 
โลโก ปถถม ภิภา เมตตา 
เมตตาธรรมเป็นเคร่ืองคํ้าจุนโลก 

คาํขวญั 
เด่นคุณธรรม ลํ้าวชิาการ สืบสานกีฬา พฒันาสังคม 

นอกจากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียนแลว้ ผูว้ิจยัไดเ้จาะลึกการบริหารงานดา้น
ต่าง ๆ  

1. วสิัยทศัน์ 
โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) ไดก้าํหนดวสิัยทศัน์ของโรงเรียนไวว้า่ 
ภายในปี พ.ศ. 2556 นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) มีความเป็นเลิศทาง

การศึกษาเทียบเท่าโรงเรียนชั้นนาํในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
2. พนัธกิจ 
โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) ร่วมกนักาํหนดพนัธกิจไวเ้ป็นการพฒันาการศึกษา

ของโรงเรียนคือ 
1) พฒันากระบวนการเรียนรู้เต็มตามศกัยภาพโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
2) พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
3) พฒันาระบบบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ  

พฒันา ทอ้งถ่ิน 
4)  ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระหลกัใหสู้งข้ึน 
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5)  พฒันาระบบนิเทศภายในใหเ้ขม้แขง็โดยใชร้ะบบการจดัการความรู้ (KM) 
6)  พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้และการบริหารจดัการ 
7)  พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
8)  พฒันาครูใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานท่ีกาํหนด 
3.  เป้าหมาย 
โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) กาํหนดเป้าหมายการบริหารโรงเรียนไว ้ดงัน้ี 

1)  ผูเ้รียนมีคุณภาพไดม้าตรฐานการศึกษา 
2)  ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและ

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
3)  มีหอ้งสมุดท่ีทนัสมยั (3 ดี หนงัสือและส่ือดี, สภาพแวดลอ้มและอุปกรณ์, 

บรรณารักษ)์ 
4)  มีแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย 
5)  มีส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี ท่ีมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
6)  สถานศึกษามีการบริหารและจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
7)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  องักฤษ

สูงข้ึน  และผลสัมฤทธ์ิในกลุ่มสาระพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน  (กลุ่มศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษาการ
งานอาชีพและเทคโนโลย)ี ไดม้าตรฐานสูงข้ึน 

8)  ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

9)  มีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
10)  มีขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
11)  มีระบบและดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
12)  ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
13)  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางการศึกษาเทียบเท่าโรงเรียนชั้นนาํของจงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานีในปี พ.ศ. 2556 
4.  โอกาสและขอ้จาํกดัของโรงเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) มีปัจจยัเก้ือหนุนซ่ึงเป็นโอกาสของโรงเรียนไดแ้ก่

การคมนาคมสะดวกง่ายต่อการเดินทาง มีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อการจัดหลักสูตรท้องถ่ิน 
ผูป้กครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน มีสถาบนัการศึกษา 
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มสัยิด ใกล้โรงเรียน ในการสนับสนุนด้านวิชาการและศาสนาแต่ มีข้อจาํกัด  บางประการคือ  
ผูป้กครองบางส่วนขาดความเขา้ใจในกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน ผูป้กครองส่วนมากรับจา้งทาํไม่มี
เวลาในการดูแลเอาใจใส่การเรียนของบุตรหลาน 

5.  จุดเด่น 
จุดเด่นของโรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) พบวา่ 
1) หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน มีความสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีบูรณาการความรู้เหมาะสมกับท้องถ่ิน/ สามารถ
นาํไปใช้จดัการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและยืดหยุ่นตามสภาพของนกัเรียนและเอ้ือต่อการเรียนรู้ทุก
ระดบัชั้น 

2) ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรท่ีใช้ สามารถจดัการเรียนการสอนได้ตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

3) ครูมีการวเิคราะห์หลกัสูตร วเิคราะห์ผูเ้รียน และมีความรู้ความสามารถออกแบบการ
เรียนรู้ 

4)  ครูสามารถจดัทาํแผนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความถนดัและความสามารถของผูเ้รียน 
5) ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนทุกกลุ่มวชิาสูงข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมาก 
6) โรงเรียนร่วมมือกบัสํานักการศึกษาจดัโครงการประกวดส่ือการเรียนการสอน

เพื ่อกระตุ้นให้ครู นักเรียนร่วมกันผลิตส่ือท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้ครูมีส่ือ นวตักรรมและส่ือ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัใชใ้นทุกกลุ่มสาระวชิา 

7) โรงเรียนมีการบริหารจดัการและมอบหมายผูรั้บผิดชอบระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ี มี
คุณภาพ สามารถใชป้ระกอบการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8) มีการจดัทาํแบบบนัทึกรายงานขอ้มูล นกัเรียนเป็นปัจจุบนั สะดวกต่อการสืบคน้และ
นาํไปใชไ้ดร้วดเร็ว 

9) มีขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล จากการซักถาม สัมภาษณ์ผูป้กครองและโครงการเยี่ยม
บา้นนกัเรียน 

10) โรงเรียนดาํเนินโครงการนิเทศภายในอย่างต่อเน่ือง และปรับปรุงพฒันาการ
จดัการศึกษาอยูเ่สมือและแจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

11) สถานท่ีสถานศึกษาตั้งอยูใ่จกลางเมืองมีแหล่งเรียนรุ้ท่ีหลากหลาย มีแหล่งบุคลากร
ท่ีเอ้ือต่อการใหบ้ริการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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12) การศึกษาสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนหลายๆ  กลุ่มสาระวิชา มีการนาํวิทยากร
จากภายนอกโรงเรียนมาให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างต่อเน่ือง และไดน้าํนกัเรียนออกไปเรียนรู้ ณ  
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาทุกสายชั้น 

13) สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูทาํและใชง้านวจิยัเพื่อพฒันา 
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัสูงสุดในกลุ่ม

สาระสุขศึกษาพลศึกษา คิดเป็นร้อย 80.96 รองลงมาคือกลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลย ี
คิดเป็นร้อยละ 84.56 และมีผลสัมฤทธ์ิตํ่าในกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 22.06 

6. การพฒันาของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) ไดบ้ริหารงานการศึกษา และประสบผลสาํเร็จดงัน้ี 
1. สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง มีการกาํหนด

เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 24  มาตรฐาน สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนของกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของสมศ.   โดยจดัทาํห้องประกนัคุณภาพ
การศึกษาไวเ้ป็นสัดส่วน 

2. มีการประชุมหารือและขยายผลการจดัการความรู้รูปแบบ KM เป็นประจาํทุกเดือน 
จดัทาํคาํสั่งมอบหมายหนา้ท่ีใหค้รูทุกคนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน และดาํเนินการบริหารโดยใชก้ระบวนการ P – D – C – A  อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการ
พฒันามาตรฐานของตนเองโดยใชก้ระบวนการ P – D – C – A ตลอดปีการศึกษา มีการนาํผลการ
ประเมินผลแต่ละระยะมาตรวจสอบปรับปรุงและวางแผนพฒันาเป็นระบบต่อเน่ือง 

3.  สถานศึกษาจดัใหมี้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใชรู้ปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) มีการประชุมติดตามงานและรายงานผลทุกวนัท่ี 5 ของทุกเดือนให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

4. ดา้นการบริหาร มีการจดัแบ่งสายงานแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน โดยแต่งตั้งหวัหนา้และ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงาน ตามโครงสร้างงานท่ีกาํหนดชดัเจนซ่ึง
สถานศึกษาไดแ้บ่งสายงานตามความรู้ ความสามารถ ของบุคคลเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

5.  ดา้นบุคลากร โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรเขา้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ใหก้บับุคลากรทุกดา้นตลอดจนส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน ทั้งการจดัอบรมภายใน
โรงเรียนและส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัข้ึน 

6. ดา้นวิชาการ สถานศึกษาไดจ้ดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั
จริง จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากกิจกรรมด้วยประสบการณ์ตรง  มีการจดัทาํ
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โครงการต่างๆ ข้ึนภายในโรงเรียนมีการนาํนกัเรียนไปศึกษา คน้ควา้ หาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน มากข้ึนทุกระดบัชั้นและเชิญวิทยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากชุมชนเขา้
มาให้ความรู้ ประสบการณ์กบัครูนกัเรียนในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยจดักิจกรรมพบแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทุกเดือน การจดัการเรียนการสอนดว้ยระบบ ICT เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บ
ความรู้ ข่าวสารท่ีทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 

7. ด้านอาคารสถานท่ี สถานศึกษาจัดให้มีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพื่อให้มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหก้บันกัเรียน 

4.2.4.2  ความร่วมมือดา้นการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) ไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการพฒันาการศึกษา

เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนโดย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ตน้สังกดัมีนโยบายใหโ้รงเรียนในสังกดัทุกภาคในระหวา่ง 5 ภาค  อบรมสัมมนาให้มีความรู้ ความ
เขา้ใจและรับทราบความเคล่ือนไหวของประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินให้งบประมาณเทศบาลจงัหวดัร้อยเอ็ดเป็นตวัแทนในการจดัอบรม โดยจดัอบรมท่ีจงัหวดั
ร้อยเอ็ด เป็นเวลา 3 วนั  และหลงัจากนั้นมีการพาไปศึกษาดูงานประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
4 วนั กลุ่มของโรงเรียนเทศบาล 4 ได้ไปท่ีประเทศเวียดนาม (ใต้) ศึกษาดูงานโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา  1 แห่ง  และ ระดบัมธัยมศึกษา  1 แห่ง ซ่ึงจากการศึกษาดูงานทาํให้ไดเ้ห็นวา่ประเทศ
เวยีดนามมีการปลูกฝังแนวคิดให้รักชาติบา้นเกิด  และรักในผูน้าํ คือ ประธานาธิดีโฮจิมินห์ (ลุงโฮ) 
ซ่ึงถือเป็นวีรบุรุษ และผูน้าํในความคิด  ถือเป็นจุดเร่ิมตน้นาํให้เกิดความตระหนักในความเป็น
ประชาคมอาเซียน ยอ้นกลบัถึงประเทศไทยท่ีจะจะปรับเปล่ียนวิธีคิดว่า หากคนไทยยงัรักความ
สะดวกสบาย ประเทศไทยเราจะไม่กา้วหนา้ เหมือนประเทศอ่ืนๆ  และจากการท่ีไปสัมภาษณ์และ
ศึกษาดูงาน ทาํให้เห็นวา่ประชาชนในชาติรักและสามคัคีกนั ใชจ่้ายอยา่งประหยดั และให้เกิดผลท่ี
คุม้ค่าท่ีสุด และคนเวยีนนามมีแนวคิดวา่ การไดไ้ปศึกษาในประเทศไทยเป็นส่ิงท่ีภูมิใจและดีใจท่ีได้
มีการแลกเปล่ียน และมาศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีหรือปริญญาโทในประเทศไทย รวมทั้งสินคา้
ต่างๆในประเทศไทยก็นิยมใช้  ซ่ึงจากส่วนของเศรษฐกิจเห็นว่าประเทศไทยควรจะได้มีโอกาส
สร้างความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

กรอบการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา พิจารณาจากองค์ประกอบของการจัด
การศึกษา  

1.  ดา้นนโยบาย 
โรงเรียนเทศบาล 4  ได้นําแนวคิดในเร่ืองสามคัคีมากระตุ้นให้กับครู โดยกําหนด

นโยบายใหค้รูแต่ละคนไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียนและนาํส่ิงท่ีดีๆของแต่ละประเทศใน
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กลุ่มประชาอาเซียน 10 ประเทศมากระตุน้นกัเรียนต่อโดยเปรียบเทียบให้เห็นว่า ถ้านกัเรียนไม่มี
จุดยืนของตนเอง ไม่มีความคิดท่ีจะรักประเทศชาติ เม่ือเปิดโลกเขา้สู่อาเซียนในปี 2558 ประเทศ
ไทยจะด้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงจะทาํให้เสียเปรียบด้านดุลการค้า การงานอาชีพ หรือ แม้แต่
เศรษฐกิจต่างๆ ก็จะเสียเปรียบดว้ย โดยเฉพาะในต่างชาติไดมี้การพฒันาเร่ืองภาษาองักฤษซ่ึงเป็น
ภาษากลางของอาเซียน ซ่ึงประเทศไทยมีจุดดอ้ย คือ  ภาษาองักฤษ 

2.  ดา้นหลกัสูตร 
เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีไดใ้ห้งบประมาณกบัโรงเรียนในสังกดัโรงเรียนละ 20,000 

บาทในการปรับและพฒันาหลกัสูตรอาเซียนศึกษา เพื่อเตรียมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนโดยเพิ่ม
วชิา อาเซียนศึกษา เร่ิมตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยจดั
ใหเ้ป็นสาระเพิ่มเติม สัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง 

3.  ดา้นครู 
โรงเรียนมีแนวนโยบายท่ีจะพฒันาครูในการนําครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน สิงคโ์ปร หรือ มาเลเซีย ดา้นส่งเสริมอาชีพเร่ืองคุณภาพสินคา้ เพื่อให้มีแนวคิดท่ี
จะกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดทาํอะไรท่ีเป็นนวตักรรม ท่ีจะเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนเทศบาล 4 ท่ีจะมี
สินคา้ท่ีจะเป็นการแสดงคุณภาพของนกัเรียนได ้ซ่ึงแนวทางการจดัหางบประมาณสนบัสนุนการไป
ศึกษาดูงาน ใช้วิธีการจดัหาจากการสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือคณะกรรมการสถานศึ กษา                 
ขั้นพื้นฐานระดมการจดัหาใหแ้ละเชิญชวนครูเขา้ร่วมโครงการโดยยนิดีท่ีจะเสียค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึง 

4.  ดา้นส่ืออุปกรณ์ทางการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 4  (วดัโพธาวาส) ยงัมีจุดดอ้ยในเร่ืองส่ือและอุปกรณ์ทางการศึกษา มี

ความตอ้งการการมีเครือข่ายในต่างประเทศมาทาํ MOU  ปัจจุบนัโรงเรียนใช้ส่ือท่ีสืบคน้จาก 
Internet ในประเทศ ถา้ซ่ึงหากโรงเรียนมีเครือข่ายเป็นสมาชิกเป้าหมายก็ จะทาํให้มีการแลกเปล่ียน
กันตามกาํหนด  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555โรงเรียนแนวคิดท่ีว่านําคณะผูบ้ริหาร ครูของ
โรงเรียนในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไปทาํ MOU กบัโรงเรียนในต่างประเทศ โดยได้ประสานกบั 
สถานทูตของประเทศสิงคโ์ปร์ แต่โรงเรียนมีปัญหาติดขดัท่ีสํานกัตรวจเงินแผน่ดินเขา้มาตรวจสอบ
โครงการและไม่ผ่าน อาจจะเป็นเพราะว่าโครงการไม่ชัด หรือวิธีการท่ีจะตอ้งใช้งบประมาณไม่
ชดัเจน 

5.  ดา้นรูปแบบวธีิการจดัการเรียนการสอน 
โรงเรียนกาํหนดนโยบาย ใหป้รับวธีิการเรียนของนกัเรียน และปรับเปล่ียนวิธีสอนของ

ครู โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี และใชก้ระบวนการให้นกัเรียนคิด คิดซํ้ าๆ เพื่อให้มีทกัษะมากข้ึน เช่น               
การจดัโครงการเขา้ค่ายอาเซียน ให้กบั นกัเรียน โดยใชง้บกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การจดัโครงการมี
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เป้าหมายกระตุน้ตั้งแต่อนุบาล จน ถึง มธัยมศึกษาตอนปลาย  สายวิทยฯ์ 1 ห้อง และ สายศิลป์ 1 
ห้อง ตามวิสัยทศัน์ ซ่ึงโรงเรียนไดป้รับวิสัยทศัน์ “ ภายในปี 2556 นกัเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4
จะมีความเป็นเลิศทางศึกษา เทียบเท่ากบั โรงเรียนชั้นนาํในจงัหวดัสุราษรธานี และ ในสังกดักรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน” โดยมีจุดเน้นการปรับเปล่ียนวิธีเรียนของนักเรียน และ
ปรับเปล่ียนวธีิสอนของครู เพราะพิจารณาเห็นวา่ถา้ปรับเพียงส่วนเดียว จะไม่สอดคลอ้งกนั 

การกระตุน้ให้นกัเรียนสมคัรเป็นสมาชิก Facebook เพื่อให้มีเพื่อนต่างชาติ และเปิด 
Facebook ของโรงเรียน  มี Website ของโรงเรียนซ่ึงกาํลงัพฒันาเพื่อให้สามารถท่ีจะส่ือสารได ้2 
ทาง กล่าวคือ โรงเรียนนาํเสนอ Website ของโรงเรียนใหผู้ป้กครองไดส่้งขอ้ความเขา้มา หรือ แสดง
ความคิดเห็นได้  ส่งผลให้ครู  ผูบ้ริหาร ต่ืนตวักนัมาก รวมถึงนักเรียน ผูป้กครอง แต่โรงเรียนยงั
ไม่ไดก้าํหนดนโยบาย ว่า นกัเรียนทุกคนจะตอ้งสมคัรสมาชิก Facebook ของ โรงเรียน เน่ืองจาก
โรงเรียนยงัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ โดยใหคุ้ณครูท่ีมีความสามารถ ดา้นน้ีศึกษาเร่ือง Facebook 
หากโรงเรียนสามารถทาํการอพัขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั โรงเรียนก็จะเปิดให้ผูป้กครอง นกัเรียนของ
สมคัรเป็นสมาชิก อยา่งกวา้งขวาง 

6.  ดา้นผูบ้ริหารและบุคลากร 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดั ให้จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นเจา้ภาพ นาํคณะ

ผูบ้ริหารไปศึกษาดูงานท่ีมาเลเซีย และ หลงัจากนั้นให้มีการจดัจดัขยายผลในเร่ืองของอาเซียนทัว่
ประเทศ  โดยมอบหมายใหแ้ต่ละภาคเป็นผูจ้ดั ผูบ้ริหารทัว่ประเทศหลงักลบัจากศึกษาดูงานแลว้ได้
กลับมาพัฒนาโรงเรียน  โดยให้นํามานําเสนอ ท่ีระดับภาค  สําหรับภาคใต้จัดท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช  มีผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาของจงัหวดั เป็นประธาน เป็นผูป้ระสานงานภาคใต้
ไปจดัแสดงงานเก่ียวกบัอาเซียน เป็นการจดัพร้อมกบัการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการในระดบัภาคใต ้
เป็นเวลา 2 วนั และ ทางภาคต่างๆอีก 4 ภาค ก็มาดูงานส่วนการจดัท่ีจงัหวดัอ่ืนภาคใตก้็ส่งตวัแทน
ไปดูงาน เป็นการสร้างเครือข่าย ซ่ึงผลจากการไดไ้ปร่วมงานทาํให้เห็นไดว้่า ภาคตะวนัออก เฉียง
เหนือกบัภาคเหนือมีการเปล่ียนแปลงพฒันามาก 

ในส่วนของของครู กาํหนดใหค้รูสมคัรและจะตอ้งทดสอบเร่ืองภาษา นาํเสนอผลงานท่ี
ตวัเองไดท้าํ และมีรางวลัพิเศษใหเ้พื่อศึกษาดูงานท่ีฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ซ่ึงมีโครงการแบบน้ีทุกปี 

โครงการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ ในช่วง ตอนเยน็ให้ครูต่างชาติสอนภาษาให้กบั
ผูบ้ริหาร ครู นอกจากจะสอนให้นักเรียนในชั่วโมง ในระยะเร่ิมแรก ผูบ้ริหาร ครูยงัไม่มีความ
เช่ือมัน่ในตนเองในการส่ือสาร ต่อมามีพฒันาการท่ีดีโดยมีครูภาษาองักฤษมาช่วยประสานในการ
ดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมการส่ือสาร  เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ กาํหนดสถานการณ์ข้ึนมาและ
สอนวา่เราควรจะพดูอยา่งไร แบบ one by one 
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7.  ดา้นงบประมาณ 
โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับแผนปฏิบติังาน

ของโรงเรียน โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ 2 คน มีนกัวิชาการของเขตพื้นท่ี เป็นคนพา
ทาํ โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างาน ในสังกดั เทศบาล 1 เขา้มากาํหนดยุทธศาสตร์ในการ
บริหาร ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือนเต็ม การให้ความรู้ 2 คร้ัง    คร้ังละ 3 วนั และกาํหนดระยะเวลาไป
ทาํแผน นาํส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและ
ประชาคมอาเซียนเพื่อพฒันาเปล่ียนแปลงใหท้นัอาเซียน 

นโยบายจากคณะ ผูบ้ริหารของเทศบาล สนับสนุนโครงการ 3 ภาษา คือ  ภาษาไทย 
องักฤษ จีน โดยขณะน้ีโรงเรียนจะมีครูต่างชาติ จาก แคมมาลูนมาสอน จากภาษาองักฤษ 1 คน จีน 1 
คน และ โรงเรียนมี เอกภาษาจีนเป็นคนไทย เพื่อเป็นพี่เล้ียง  การใชง้บประมาณในการจา้ง โดยใช้
ส่วนกลาง คือ สถาบนัราชภฏัสุราษฎร์ธานี เป็นตวัแทนในการจดัหา เพราะถา้ไม่มีของรัฐบาล หรือ 
ถา้ไม่มีผูรั้บผิดชอบ โรงเรียนจะจดัไม่ได ้ก็ใช้วิธีให้เป็นตวัแทนแต่จะมีปัญหาตรงท่ีว่าบางคร้ังครู
ต่างชาติจะอยูก่บัโรงเรียนไม่นาน  ซ่ึงโรงเรียนไดเ้สนอแนวทางท่ีน้ี ไปยงัหน่วยงานตนสังกดั  ให้มี
การให้ความรู้และแนะนาํครูต่างชาติให้ได้เรียนรู้วฒันธรรมของประเทศไทย อยู่สอนท่ีโรงเรียน 
อยา่งนอ้ยๆ  2 ปีการศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

โรงเรียนจดัทาํแผนโครงการเก่ียวกบัค่ายอาเซียน และ เขา้ค่ายภาษาองักฤษแบบเขม้ 
เพื่อรองรับการเคล่ือนไหวของอาเซียน ใช้งบประมาณของโครงการเรียนฟรี 15 ปี เพื่อใช้งบ
เทศบาล หากโรงเรียนไม่ส่งแผนเขา้ไปผ่านสภาเทศบาล ก็จะใช้ไม่ได ้ งบประมาณรายหวัก็จะใช้
เกณฑเ์ดียวกนั 

8.  ดา้นบรรยากาศของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีห้องศูนย์อาเซียนซ่ึงมีข้อมูลเก่ียวกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 

ประเทศ และ แหล่งท่องเท่ียวแบ่งเป็น 5 ภาค โดยสํานกัการศึกษามีการจดัอบรมมคัคุเทศก์นอ้ยให ้
และ ใหโ้รงเรียนทุกโรงเรียนคดัเลือกนกัเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 2 กบั ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยจะ
มีครูท่ีปรึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา 1 คน ระดบัชั้น มธัยมศึกษา 1 คน จดัอบรม และขยายผลใน
ห้องอาเซียน เม่ือมีคณะมาศึกษาดูงานก็เปิดโอกาสให้นกัเรียนกลุ่มน้ีไดป้ฏิบติัการแนะนาํ ทกัทาย                  
เชิญชวนคนท่ีมาดูงาน และ อีกคนก็แปลเป็นภาษาองักฤษ ภาษาไทย และ เชิญชวนเขาเขา้ไปดูงาน
ในห้องอาเซียน ในลกัษณะท่ีตอ้งเรียนรู้ มีขอ้มูลพื้นฐาน การเมือง การปกครอง ทาํให้นกัเรียนมี
ความต่ืนตวั ในห้องอาเซียนของโรงเรียนจะมีคอมพิวเตอร์  2 ชุด  ส่วนข้อมูลท่ีกรมส่งเสริม                  
การท่องเท่ียว 5 ภาค จะไดรั้บการประสานจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซ่ึงอยู่ในจงัหวดั จะ
อาํนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล แผ่นพบั หรือ หนังสือ จาก อสมท. และเป็นสมาชิกของ
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วารสารอาเซียน สมคัรเป็นรายปี มีเอกสารส่งมาให้ ให้เก็บไวใ้นห้องน้ีให้นกัเรียนไดเ้ปิดอ่าน และ
ใหมี้กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง เช่น สรุปออกมาวา่มีการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง เป็นการส่งเสริมกระตุน้
นกัเรียน 

มีการปรับสภาพห้องเรียน วิธีการสอนของครู จากท่ีไปศึกษาดูงาน ปรับเปล่ียนวิธีการ
ทั้งดา้นส่ือการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล  ซ่ึงเป็นผลจากการแบ่งคณะดูงานเป็น 2 กลุ่ม ไป
ตามกลุ่มสาระฯ  คณะครูมีความรู้สึกกระตือรือร้นเพิ่มข้ึนในการขบัเคล่ือนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.  ดา้นนกัเรียน 
โรงเรียนมีแนวคิดท่ีจะนํา นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 รุ่นแรกของโรงเรียน                      

ทศันศึกษาและเรียนรู้ท่ีประเทศสิงคโ์ปร์ หรือ ประเทศมาเลเซีย ในภาคเรียนท่ี 2  ประมาณ 3 วนั ซ่ึง
โครงการน้ีโรงเรียนไดป้ระสานช่วงท่ีมีการจดังานอาเซียนท่ีจงัหวดั นครราชสีมา ซ่ึงมีเครือข่ายท่ี
โรงเรียนหาดใหญ่   ใช้งบประมาณกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนส่วนหน่ึง  และให้นกัเรียนร่วมสมทบ  
นกัเรียนสามารถสะสมเงิน บางห้องเรียนมีใชว้ิธีเก็บขยะรีไซเคิล มาขายเป็นโครงการขยะมีค่า และ
นาํเงินไปไวท่ี้กองกลางของโรงเรียน ผลท่ีตามโรงเรียนไดค้วามสะอาด โดยมีครูท่ีปรึกษากระตุน้
ดว้ย งบประมาณท่ีไดไ้ม่แน่ใจวา่เด็กประมาณ 90 กวา่คน จะไดไ้ปร้อยละ 100   แต่ความตั้งใจของ
โรงเรียนประสงคใ์หน้กัเรียนไดมี้โอกาสไปทุกคน นอกจากนกัเรียนบางคนท่ียงัไม่พร้อม ค่าใชจ่้าย 
ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 5,000 – 6,000 บาท ส่วนประเทศสิงคโปร์ประมาณ 8,000 – 9,000 บาท  
โดยโรงเรียนหาองคก์รท่ีสนบัสนุน เช่น สโมสรไลออนส์ หรือ อินเตอร์แลค 

10.  ปัจจยัความสาํเร็จ 
จากประสบการณ์การพฒันาความร่วมมือ ดน้การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล (วดัโพธาวาส) 

กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในต่างประเทศพบวา่ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารดาํเนินงานประสบความ 
สาํเร็จ คือ 

1. ผูบ้ริหารงานมีความชัดเจนในดา้นนโยบาย กล่าวคือ มีการกาํหนดนโยบายและ
ขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติัเป็นแผนงาน/โครงการของโรงเรียน 

2. การสร้างความเขา้ใจกบัคุณครู เป็นอนัหน่ึงเดียวกนัในการขบัเคล่ือนงาน 
3. การกระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้และผลกัดนัตนเองในการเรียนรู้เพื่อนบา้น 
4. เครือข่ายผูป้กครองมีส่วนร่วม แต่ละสายชั้น ซ่ึงมีชั้นละ 5 คน มี 12 สายชั้น มีการ

สรรหาและเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายผูป้กครอง 24 คน มีการกาํหนดเลยว่า  การ
เป็นตวัแทนเครือข่ายท่ีดี ก็จะให้ไปดูงาน ท่ีโรงเรียนอ่ืน ในจงัหวดั เช่น โรงเรียนประจาํจงัหวดั 
โรงเรียนชาย โรงเรียนหญิง วา่เขามีบทบาทอยา่งไร เขม้แข็งอยา่งไร เพื่อจะไดม้ากระตุน้มีส่วนช่วย
โรงเรียน 
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5. กรรมการสถานศึกษา ให้ความสําคญัในการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียน ใช้วิธีการจดั
ประชุม 1 คร้ัง ต่อ 2 เดือน 

6. ชุมชนท่ีอยู่ในเขตรอบๆโรงเรียนซ่ึง ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนได้
กาํหนดกิจกรรม เชิญชวนในโอกาสวนัสําคญัต่างๆ เช่น วนัแม่แห่งชาติ แจกเกียรติบตัรให้แม่ดีเด่น
และมีการทาํบุญเล้ียงพระเป็นพระราชกุศล ซ่ึงปฏิบติัเป็นวฒันธรรมองคก์ร ต่อเน่ืองกนัมานานแลว้ 
ตั้งแต่ปี 2550   

จุดเด่น 
โรงเรียนไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัการผนึกกาํลงัเยาวชนตา้นภยัไขเ้ลือดออก ตั้งแต่ปี 2552 

ปัจจุบนัเป็นโรงเรียนตน้แบบในการท่ีจะพฒันาเยาวชนของเราใหดู้แลรักษาสุขภาพของตวัเอง 
โรงเรียนมีห้องการท่องเท่ียวและห้องอาเซียน ซ่ึงจะมีโรงเรียนท่ีเขา้มาศึกษาดูงาน โดย

ท่ีสามารถสืบคน้ขอ้มูลของโรงเรียนจาก Internet หรือ Website  bของโรงเรียนและขอเขา้มาเยี่ยม
ชม  ซ่ึงทางสาํนกังานเขตจะเขา้มาช่วยเสริมในเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนต่าง ๆ จะมาศึกษา
ดูงานเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน เนน้โรงเรียนตน้แบบในการบริหารงาน 

11.  ปัญหาอุปสรรค 
โรงเรียนเทศบาล 4  (วดัโพธาวาส)  พบปัญหาอุปสรรคต่อการดาํเนินงานพฒันาความ 

ร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษา ในต่างประเทศไดแ้ก่ 
1. บุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีส่วนใหญ่จบมาจากสายครู ไม่ไดเ้ป็นสาขาวิชาการเก่ียวกบั         

เศรษฐกิจ บญัชี ซ่ึงเป็นงานธุรการโดยตรง ก็ตอ้งมาเรียนรู้ กว่าจะชาํนาญงานก็สอบบรรจุไดท่ี้อ่ืน 
สาํหรับการบริหารงานในส่วนน้ีไดมี้การหารือกบั  ผูบ้ริหารตน้สังกดัถา้เป็นคุณลกัษณะเฉพาะทาง 
ควรจะไดเ้ปิดอตัราใหเ้พื่อ ใหมี้อาชีพท่ีมัน่คง 

2. การไม่ไดรั้บการแนะนาํท่ีดีจากหน่วยงานของรัฐ ยกตวัอย่าง เช่น โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลสุราษฎร์ธานี  5 โรง มีแผนงานท่ีจะไปแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัโรงเรียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ไดป้ระชุมหารือกาํหนดกนัวา่โรงเรียนใด มีเอกลกัษณ์ในดา้น ศิลปะ วฒันธรรม  
และให้โรงเรียนนั้นไปฝึกซ้อม เช่น โขน ละครไทย  To be number one  ดนตรีสากล  ดนตรีลูกทุ่ง 
ซ่ึงได้รับรางวลัชนะเลิศ ชิงช้าสวรรค์ และ เตรียมท่ีจะไปร่วมโครงการ ช่วงสุดท้ายของการ
เตรียมการ ผลปรากฏวา่ ไดรั้บการทว้งติง จาก สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินวา่ผิดพลาดและไม่ไดแ้จง้
วา่ตรงจุดใด จึงทาํให้โรงเรียนไม่ไดจ้ดั พอเจอปัญหาและรวมกบักบันกัการเมืองทอ้งถ่ิน ซ่ึงยงัไม่
เขา้ใจวา่ ในการดา้นการขบัเคล่ือนงานอาเซียน  ซ่ึงถา้เป็นงานชุมชนจะสนบัสนุนแต่ถา้เป็นโรงเรียน  
ยงัเขา้ใจวา่ โรงเรียนไดรั้บงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้ไม่ควรใชง้บ
เทศบาล ซ่ึงเป็นงบบริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงในหลกัการบริหารแลว้โรงเรียนก็เป็นส่วนหน่ึงในการบริหาร
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จดัการของเทศบาล เลยติงเร่ืองน้ี ว่าได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลมากแล้วจึงเป็นเหตุให้สํานัก
ตรวจเงินแผน่ดินเขา้มาไม่ไดรั้บอนุญาตใหไ้ป 

สรุปผลการศึกษาจากโรงเรียนกรณีศึกษา  การพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษา ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทย กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนทั้ง 4 แห่ง 
ต่างลว้นมีความโดดเด่นในแต่ละดา้น  ดงัน้ี 

1. โรงเรียนมธัยมวดันายโรงโรงเรียนมีบริบทมุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
เป็นท่ียอมรับของครู นักเรียน ผูป้กครองบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และชุมชน จึงมีรูปแบบการพฒันา
ความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนใกลเ้คียงกบัรูปแบบท่ี
เป็นก่ึงทางการ กล่าวคือโรงเรียนสามารถกาํหนดโครงการ  กิจกรรม แนวปฏิบติัต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง ขณะเดียวกนัก็เป็นท่ีรับรองของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่ง 2 ประเทศ ซ่ึงมีวิธีการ
ดาํเนินงานตามองคป์ระกอบการศึกษา 2 ประการ ดงัน้ี นโยบายของโรงเรียนเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเนน้การพฒันาครู ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย เช่ือมโยงกระบวนการทาํงานและการ
เรียนรู้ผ่านส่ือเทคโนโลยีการพฒันาหลักสูตรเน้นให้นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัผา่นโครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศอยา่งหลากหลายไม่เนน้เฉพาะใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน เป้าหมายในการพฒันาครู คือ การพฒันาทกัษะการส่ือสาร และการจดัการ
เรียนการสอนดว้ยภาษาองักฤษ โดยผา่นกระบวนการศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนครู และการส่งครู
ไปเรียนรู้ยงัโรงเรียนท่ีมีในประเทศต่างๆส่งเสริมการใชส่ื้อและเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
ประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ปรับวิธีการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการประเมินผลสู่กระบวนการเรียนรู้บนพื้นฐานความตอ้งการ
ของผูป้กครอง ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีภาวะผูน้าํท่ีเขม้แข็ง ทั้งโดยคุณลกัษณะส่วนตวั การเลือกใช้วิธี
ขบัเคล่ือนงานและการความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลหรือหน่วยงานโดยทัว่ไป ขณะเดียวกนัครูและ
บุคลากรอ่ืนๆ จะตอ้งรับการพฒันาไปพร้อมกนัดว้ยโรงเรียนลกัษณะน้ีมกัไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
งบประมาณจากผูป้กครองอยา่งเตม็ท่ี ทั้งการสนบัสนุนการพฒันาครู การจดักิจกรรมให้แก่นกัเรียน 
การสร้างกิจกรรมความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ และการพฒันาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนให้ทนัสมยั เป็นภาษาองักฤษทดัเทียมสถานบนัการศึกษานานาชาติ บน
พื้นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทย นกัเรียนจะไดรั้บการฝึกหัดจดัทาํมีกิจกรรมและผลงานร่วมกบั
นกัเรียนนานาชาติ มีประสบการณ์การเรียนรู้ภาษา วฒันธรรมและขอ้มูลสารสนเทศของประเทศ
ต่างๆ มีโลกทศัน์กวา้งไกล ผา่นการเรียนการสอนในห้องเรียนการศึกษาคน้ควา้จากส่ือเทคโนโลย ี
การเรียนรู้จากประจากประสบการณ์จริงเม่ือใชชี้วติในต่างแดน 
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2. โรงเรียนชลกนัยานุกลูเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีศรัทธายอมรับของชุมชนและ
สังคม จึงได้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานต้นสังกดัให้เป็นหน่ึงในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
พฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงเป็นตวัอยา่ง
โรงเรียนท่ีมีรูปแบบการพฒันาความร่วมมือการศึกษาดา้นอย่างเป็นทางการ มีกรอบความร่วมมือ
และการยอมรับความสัมพนัธ์กบัเพื่อนบา้นเป็นหลกัปฏิบติัการดาํเนินงานของโรงเรียนจึงผ่านการ
รับรู้ การประเมินผลติดตามผลจากหน่วยงานต้นสังกัดและสถานฑูต   วิธีการดําเนินงานตาม
องคป์ระกอบการศึกษา 1 ประการ โดยสรุปคือ โรงเรียนถูกกาํกบัให้ มีการบนัทึกทาํขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ กาํหนดแผนงาน กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนคู่พฒันา การพฒันา
หลักสูตรของโรงเรียนเน้นกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมร่วมกัน ขณะเดียวกันโรงเรียนมีการพฒันา
หลกัสูตรดา้นทฤษฏี ความรู้  และการเรียนรู้ เทียบเคียงไปกบัประเทศอ่ืนๆ ดว้ยโรงเรียนส่งเสริม
การพฒันาครูให้ใช้ส่ือเทคโนโลยีสําหรับการจดัการเรียนการสอน การส่ือสารกบัผูเ้รียนและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สนับสนุนทุนให้ครูไปศึกษาดูงาน หรือศึกษาต่อระยะสั้ นในต่างประเทศโดย
มุ่งหวงัยกระดบัความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ และการพฒันางานจากแบบอยา่งการ
ปฏิบัติท่ีดีของต่างประเทศ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับสถาบันการศึกษานานาชาติอย่าง
หลากหลาย เน้นการให้ผูเ้รียนมีความรู้ และพฒันาตนในฐานะพลเมืองโลก และเปิดมุมมองระดบั
นานาชาติ โดยผ่านส่ือเทคโนโลยีกบัประเทศท่ีเป็นเครือข่ายและคู่พฒันา เป็นโอกาสให้มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ เทคนิคการสอนของครู ภาษา ศิลปวฒันธรรม 
และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ ผู ้บริหารและครูต้องพฒันาตนเองให้มีทักษะการใช้ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษ โรงเรียนตอ้งมีศกัยภาพในการจดัหาและวางแผนงบประมาณและแผนการดาํเนินงาน
ท่ีชดัเจน การวางแผนงาน  โครงการตอ้งเป็นไปอยา่งครอบคลุมทุกดา้น ทั้งการบริหารจดัการ การ
พฒันาครู การพฒันาห้องเรียนบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม การพฒันากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการแลกเปล่ียนครู และนกัเรียน โดยผูป้กครองนกัเรียนเขา้มามี
ส่วนร่วมสนบัสนุนงบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ ปัจจยัสําคญัท่ีช่วยให้การดาํเนินงานประสบ
ความสําเร็จคือ ความร่วมมือร่วมใจของครู มีการวางแผน/โครงการท่ีชัดเจน ความพร้อมของ
นกัเรียน และหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นหลกัในการสนบัสนุนปัจจยัดาํเนินงานต่างๆ 

3. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยัเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นท่ีศรัทธายอมรับของ
ชุมชน สามารถบริหารงานไดต้ามหลกัการแนวคิด ของคณะผูบ้ริหารไม่มีกรอบระเบียบ แนวปฏิบติั
ทางราชการเป็นอุปสรรคในการพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน เป็นรูปแบบผสมผสานระหวา่งก่ึงทางการกบัรูปแบบอิสระ กล่าวคือ มีกิจกรรมท่ี
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ผา่นการรับรู้ รับรองของหน่วยงานตน้สังกดัและสถานทูตท่ีเก่ียวขอ้ง และมีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนโดย
อิสระจากบุคคลและคณะบุคคลของโรงเรียน วิธีดาํเนินงานตามองค์ประกอบการศึกษา 9 ประการ 
โดยสรุปคือ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี มุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและสังคม
โลก กาํหนดนโยบายพฒันาการส่ือสารภาษาองักฤษ การวิจยัและพฒันากระบวนการเรียนรู้สู่
อาเซียน จดัอบรมความรู้แก่ผูป้กครองและชุมชน จดับรรยากาศสภาพแวดล้อม และส่งเสริมการ
แสดงนิทรรศการผลงานของนกัเรียน โรงเรียนวางแนวพฒันาหลกัสูตรให้ความสําคญัต่อการพฒันา
อุปนิสัย ศึกษาคริสต์จริยธรรมและคาํกราบบงัคมทูลของพ่อครูแฮร์รีส โดยบูรณาการกบัทุกกล่ม
สาระการเรียนรู้ พัฒนาครูให้มีความ รู้และความเช่ียวชาญระดับสากล สามารถส่ือสารด้วย
ภาษาอังกฤษ เสริมสร้างเครือข่าย จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนโดยร่วมมือกับสถานศึกษาใน
ต่างประเทศ  จดัทาํโครงการศูนยส่ื์อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนให้มีทักษะด้านภาษาด้วยการเรียนรู้ในวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน และสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัประชากรของประเทศในกลุ่มอาเซียนและอ่ืนๆให้ความสําคญัต่อการพฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรอ่ืนๆ โดยการนาํไปทศันศึกษา ศึกษาดูงานการแลกเปล่ียนบุคลากร กบั
ต่างประเทศ ทั้งน้ี โรงเรียนมีการวางแผนงาน โครงการ และงบประมาณในแผนปฏิบติัการ และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจดัสรรงบประมาณโครงการพิเศษใหม่เชิงรุกได้ตามความเหมาะสม 
โรงเรียนมีโครงการสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัเครือข่ายดว้ยกิจกรรม เยี่ยมเยียน หรือทาํกิจกรรมร่วมกนั
อยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง โรงเรียนใหค้วามสําคญัต่อการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนทั้งดา้น
ภาวะผูน้ํา ทกัษะภาษา การเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาด้านอาชีพ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) เป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในนโยบายส่งเสริมความรู้ 
ความเขา้ใจ และรับทราบความเคล่ือนไหวของประชาคมอาเซียนในปี 2558  ซ่ึ งกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินให้กับการสนับสนุนด้านงบประมาณมีรูปแบบการพฒันาความร่วมมือด้าน
การศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นรูปแบบอยา่งเป็นทางการ แต่ขาด
การสนบัสนุนอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง ส่งผลให้การดาํเนินงานของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางท่ี
เป็นอิสระ ตามศกัยภาพของโรงเรียน ผูบ้ริหารขบัเคล่ือนงานโดยการกาํหนดเป็นนโยบายและแนว
ปฏิบติั แจ้งขอความร่วมมือจากครูและบุคลากรของโรงเรียน พฒันาหลักสูตรโดยการเพิ่มวิชา
อาเซียนศึกษา พฒันาครูโดยมีโครงการการนาํครูไปทศันศึกษา และศึกษาดูงานในประเทศใกลเ้คียง 
โรงเรียนยงัไม่พร้อมดา้นส่ือและอุปกรณ์ทางการศึกษา ประสงคจ์ะอาศยัการมีเครือข่ายจากต่างประ
เทสมาบนัทึกความตกลงร่วมพฒันา มุ่งเนน้ท่ีจะปรับวิธีสอนของครูโดยนาํส่ือเทคโนโลยีมาใชใ้น
เบ้ืองตน้ ส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสารกบันกัเรียนต่างประเทศ ผ่าน Faecbook ของนักเรียนและ
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โรงเรียน ผูบ้ริหารมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานจากประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงจะได้รับการติดตาม
จากหน่วยงานตน้สังกดัให้เห็นผลท่ีได ้ผูบ้ริหารและครูมีโครงการตอ้งไดรั้บการเพิ่มศกัยภาพดา้น
ภาษาองักฤษงบประมาณใชท่ี้ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล ในงบเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนมีผลงาน
โดดเด่นในการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน และใหค้วามสาํคญัต่อการนาํนกัเรียนไปทศันศึกษา และศึกษาดูงานยงัต่างประเทศ 

ผลการศึกษากรณีศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบนั ปัญหาความร่วมมือด้านการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยในการดาํเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อกา้ว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างกรณีศึกษาจาํนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนมธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานครโรงเรียนชลกนัยานุกูล  จงัหวดัชลบุรี โรงเรียนปรินส์
รอยยลัส์วิทยาลัย จงัหวดัเชียงใหม่ และโรงเรียนเทศบาล 4 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบประเด็น
แตกต่างกนัในความร่วมมือดา้นการศึกษา ขั้นตอนการสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือและการพฒันา
ความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนดงัน้ี 

1.  โรงเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานตน้สังกดัจากสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มกัจะเป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมเกือบทุกดา้น ผูบ้ริหารคณะบุคลากรและ
องค์การท่ีเก่ียวข้อง จะมีความกระตือรือร้นในการขับเคล่ือนภารกิจให้เกิดความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในต่างประเทศ โดยคาํนึงถึงแผนงานโครงการของหน่วยงานตน้สังกดั เน่ืองจากไดรั้บ
การนิเทศ ติดตามและตอ้งทาํรายงานเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดัอยา่งต่อเน่ือง 

2.  โรงเรียนท่ีมีการดาํเนินงานตามภารกิจความร่วมมือดา้นการศึกษากบัสถานศึกษาใน
ต่างประเทศอยู่แล้ว เม่ือได้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานต้นสังกดัให้เขา้โครงการพฒันาความ
ร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนจะบูรณาการงานทั้งสอง
ส่วน และขบัเคล่ือนการดาํเนินงานไปพร้อมๆ กนั 

3.  โรงเรียนท่ีมีแผนงาน/โครงการตามบริบท วิสัยทศัน์ และเป้าหมาย ในการพฒันา
ความร่วมมือดา้นการศึกษากบัสถานศึกษาในต่างประเทศแลว้ ไม่วา่จะเป็นในสังกดัของหน่วยงาน
ราชการหรือภาคเอกชนจะมีลักษณะการขบัเคล่ือนงานอย่างเป็นอิสระ รายงานท่ีจดัทาํจะเป็น
รายงานความกา้วหนา้ผลการดาํเนินงานต่อสาธารณชนเป็นส่วนใหญ่ 

4.  โรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหาร บุคลากร หรือคณะบุคลากร ตระหนักเห็นความสําคญัหรือ
สนใจท่ีพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษากบัสถานศึกษาในต่างประเทศ จะร่วมมือร่วมใจขบัเคล่ือน
เป็นรูปกิจกรรมมากกวา่การเรียนรู้ตามหลกัสูตร  เม่ือกิจกรรมส้ินสุดลงหรือมีผลงานเป็นท่ียอมรับ
จะมีการรายงานผลต่อหน่วยงานตน้สังกดัหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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นอกจากน้ียงัพบว่าในแต่ละโรงเรียนจะมีกิจกรรมท่ีเป็นความร่วมมือพฒันาด้าน
การศึกษากบัสถานศึกษาในต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากคณะครูและนกัเรียนดาํเนินการต่อเน่ืองกนัจน
เป็นธรรมเนียมปฏิบติัของโรงเรียน ซ่ึงควรจะนาํไปพฒันาเป็นรูปแบบในการสร้างความร่วมมือดา้น
การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียนได ้

การเปรียบเทียบการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมวดันายโรง 
โรงเรียนชลกนัยานุกลู โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วทิยาลยั และโรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) 

จากการเปรียบการศึกษากรณี การศึกษาความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยม
วดันายโรง โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย และโรงเรียนเทศบาล 4  
(วดัโพธาวาส) พบวา่ มีประเด็นความคลา้ยคลึงและความแตกต่างในดา้นการเตรียมการกลไกการขอ
ความร่วมมือ นโยบาย หลกัสูตร ครู รูปแบบวธีิการจดัการเรียนการสอน ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การศึกษา 
ผูบ้ริหารและบุคลากร บรรยากาศของสถานศึกษา งบประมาณ นกัเรียน และการติดตามประเมินผล 
ดงัปรากฎ ตามตารางการเปรียบเทียบการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษา ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1  เปรียบเทียบการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษา  
 

องค์ประกอบ โรงเรียนมัธยม
วดันายโรง 

โรงเรียนชลกนัยา
นุกูล 

โรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์
วทิยาลยั 

โรงเรียนเทศบาล 
4 

1. การเตรียมการ 1.1 วตัถุประสงค์
และบริบทของ
โรงเรียนเป็นฐาน
ขบัเคล่ือนความ
ร่วมมือกบั
ต่างประเทศ 

1.1 มีความพร้อมใน
การสนอง 
นโยบายของ
หน่วยงาน 
ตน้สงักดั 

1.1 หลกัการ 
แนวคิด และ
นโยบายของคณะ
ผูบ้ริหารโรงเรียน
เป็นตวัขบัเคล่ือน 

1.1 ขยายผล
กิจกรรมโครงการท่ี
ไดรั้บการเร่ิมตน้
จากหน่วยงานตน้
สงักดั 

2. กลไกการสร้าง
ความร่วมมือ 

2.1 หน่วยงานตน้
สงักดัคดัเลือก
โรงเรียนเขา้ร่วม
โครงการโรงเรียนคู่
พฒันากบัโรงเรียน
ในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 
2.2 โรงเรียนมี
ศกัยภาพดา้น
งบประมาณ
สามารถสร้างความ
ร่วมมือดา้น
การศึกษาโดยความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2.3 ผูบ้ริหารมีภาวะ
ผูน้าํและมีวสิยัทศัน์
นาํองคก์รสู่การ
สร้างความร่วมมือ 

2.1 หน่วยงานตน้
สงักดัคดัเลือก
โรงเรียนเขา้ร่วม
โครงการโรงเรียนคู่
พฒันากบัโรงเรียน
ในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 
2.2 โรงเรียนมี
ศกัยภาพดา้น
งบประมาณ
สามารถสร้างความ
ร่วมมือดา้น
การศึกษาโดยความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2.3 ผูบ้ริหารเห็น
ความสาํคญัและ
สนบัสนุนใหค้รูทาํ
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความร่วมมือ 

2.1 โรงเรียน
ขบัเคล่ือนความ
ร่วมมือดว้ยการ
จดัทาํแผนงานกล
ยทุธ์จากการระดม
ความคิดเห็นจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผา่น
ความเห็นชอบจาก
มูลนิธิ 
2.2 ผูบ้ริหารมีภาวะ
ผูน้าํและมีวสิยัทศัน์
นาํองคก์รสู่การ
สร้างความร่วมมือ 

2.1 โรงเรียนสร้าง
ความพร้อมในการ
สร้างความร่วมมือ  
2.2 ผูบ้ริหารมีภาวะ
ผูน้าํและมีวสิยัทศัน์
นาํองคก์รสู่การ
สร้างความร่วมมือ 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 
องค์ประกอบ โรงเรียนมัธยม

วดันายโรง 
โรงเรียนชลกนัยา

นุกูล 
โรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์
วทิยาลยั 

โรงเรียนเทศบาล 
4 

3. นโยบาย 3.1 ผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียน  
ผูป้กครอง และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง
ร่วมกนักาํหนด 

3.1 ผูบ้ริหาร ครู 
ร่วมกนัวเิคราะห์
วางแผน ครอบคลุม
ทุกดา้นผา่นความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.1 วเิคราะห์จาก
ปรัชญา                    
วตัถุประสงคห์ลกั
ของโรงเรียนและ
ปรับใหเ้ขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงของ
สงัคมโลก 

3.1 ผูบ้ริหาร ครู 
ร่วมกนัวเิคราะห์
บนพ้ืนฐาน
ศกัยภาพรองรับ
การเปล่ียนแปลง
ของสงัคมโลก 

4. หลกัสูตร 4.1 กาํหนดกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร ท่ี
วางแผนร่วมกนั 
ระหวา่ง โรงเรียนคู่
ตกลง 

4.1 กาํหนดกิจกรรม
เสริมหลกัสูตรท่ีเกิด
จากMOU 
ระหวา่งโรงเรียนคู่
ตกลง 

4.1 บูรณาการไวใ้น
การการจดัการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
ฯ  
4.2 เพ่ิมกิจกรรม
ต่างประเทศ 

4.1 เพ่ิมเติมรายวชิา
อาเซียนศึกษา 

5. ครู 5.1 พฒันาทกัษะ
การส่ือสาร ดว้ย
ภาษาองักฤษ/ ICT 
5.2  พฒันาการสอน
เป็นภาษาองักฤษใน
บางรายวชิา 
5.3  แลกเปล่ียนครู/
ศึกษาดูงาน สร้าง
เครือข่าย 

5.1 พฒันาทกัษะการ
ส่ือสารดว้ย
ภาษาองักฤษ/ ICT 
5.2  พฒันาการสอน
เป็นภาษาองักฤษใน
บางรายวชิา 
5.3 แลกเปล่ียนครู/
ศึกษาดูงานสร้าง
เครือข่าย 

5.1 พฒันาทกัษะ
การส่ือสาร 
  ดว้ยภาษาองักฤษ/ 
ICT 
5.2 พฒันาการสอน
เป็นภาษาองักฤษใน
บางรายวชิา 
5.3 แลกเปล่ียนครู/
ศึกษาดูงานสร้าง
เครือข่าย 
5.4 ส่งเสริมการ
ดาํเนินกิจกรรมดว้ย
วถีิชีวติใน
ต่างประเทศ 

5.1 เตรียมพฒันา
ทกัษะการส่ือสาร
ดว้ยภาษาองักฤษ 
5.2  ส่งเสริม
การศึกษาดูงานใน
ประเทศเพื่อนบา้น 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 
องค์ประกอบ โรงเรียนมัธยมวดั

นายโรง 
โรงเรียนชลกนัยา 

นุกูล 
โรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์
วทิยาลยั 

โรงเรียนเทศบาล 
4 

6. รูปแบบวธีิการ
จดัการเรียนการ
สอน 

6.1 เรียนกบัครู
ชาวต่างชาติ 
6.2 เรียนรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ผา่น ICT  
6.3 ทศันศึกษา 
6.4 เขา้ร่วม
โครงการนานาชาติ 
6.5  แลกเปล่ียน
นกัเรียน 

6.1  เรียนกบัครู
ชาวต่างชาติ 
6.2 เรียนรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ผา่น ICT  
6.3 ทศันศึกษา 
6.4 เขา้ร่วม
โครงการนานาชาติ 
6.5 แลกเปล่ียน
นกัเรียน 
6.6 ส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศท่ี
สองและการสอบ
รับทุนการศึกษา 

6.1  เรียนกบัครู
ชาวต่างชาติ 
6.2 เรียนรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ผา่น ICT  
6.3 ทศันศึกษา 
6.4 เขา้ร่วม
โครงการนานาชาติ 
6.5 แลกเปล่ียน
นกัเรียน 
6.6 ส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศท่ี
สองและการสอบ
รับทุนการศึกษา 
6.7ส่งเสริมการเรียน
และกิจกรรมวถีิชีวติ
ต่างประเทศ 

6.1  ส่งเสริมการนาํ 
ICT มาใชใ้นการ
จดัการเรียนการ
สอน 

7. ส่ือ วสัดุ 
อุปกรณ์ทางการ 
ศึกษา 

7.1 ไดรั้บการ
สนบัสนุน จาก
ผูป้กครอง 
7.2 ใช ้ICT ในการ
เรียน การส่ือสาร 
และแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ 

7.1ไดรั้บการ
สนบัสนุน จาก
ผูป้กครอง 
7.2 ใช ้ICT ในการ
เรียน   การส่ือสาร 
และแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ 

7.1 ไดรั้บการ
สนบัสนุนจาก
ผูป้กครอง 
7.2ใช ้ICT ในการ
เรียน 
การส่ือสาร และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

7.1 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
7.2 พฒันาดา้นการ
นาํ ICTในการ
จดัการเรียนการ
สอน 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ โรงเรียนมัธยม
วดันายโรง 

โรงเรียนชลกนัยา
นุกูล 

โรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์
วทิยาลยั 

โรงเรียนเทศบาล 
4 

8. ผูบ้ริหารและ
บุคลากร 

8.1 มีภาวะผูน้าํสูง 
8.2 มีวสิยัทศัน์ใน
การนาํองคก์ร และ
พฒันาองคก์ร 
8.3 มีความสามารถ
เฉพาะตวั 
สูง โดยเฉพาะ
ทกัษะภาษา ทกัษะ
การใช ้ICT 
8.4 มีทกัษะในการ
สร้างความสมัพนัธ์ 

8.1 มีภาวะผูน้าํ 
และวสิยัทศัน์ใน
การวเิคราะห์งาน
กาํกบังาน 
8.2 มีทกัษะในการ
จดัหาและบริหาร
งบประมาณ 

8.1 มีภาวะผูน้าํสูง 
8.2 มีวสิยัทศัน์ใน
การนาํองคก์ร และ
พฒันาองคก์ร 
8.3  มีความสามารถ
เฉพาะตวัสูง 
โดยเฉพาะทกัษะ
ภาษาทกัษะการใช ้
ICT 
8.4 มีศรัทธาต่องค์
กรเป็น แบบอยา่งท่ี
ดีขององคก์รและจูง
ใจบุคลากรใน
องคก์รได ้

8.1 มีวสิยัทศัน์ใน
การนาํองคก์ร และ
พฒันาองคก์ร 
8.2 มีความมุ่งมัน่ 
ไม่ยอ่ทอ้ต่อการ
พฒันาองคก์ร 

9. ดา้นบรรยากาศ 
ของสถานศึกษา 

9.1 พฒันาอาคาร
สถานท่ี 
รองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 
9.2 พฒันาหอ้งเรียน
ใหมี้คุณภาพและ
ทนัสมยั 
9.3 ส่งเสริมการ
พฒันา ICT 

9.1 พฒันาอาคาร
สถานท่ี 
รองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 
9.2 พฒันาหอ้งเรียน
ใหมี้ คุณภาพและ
ทนัสมยั 
9.3 ส่งเสริมการ
พฒันา ICT 
9.4 เผยแพร่ขอ้มูล
สารสนเทศ 
เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน 

9.1 พฒันาอาคาร
สถานท่ีรองรับการ
เขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 
9.2 พฒันาหอ้งเรียน
ใหมี้ คุณภาพและ
ทนัสมยั 
 9.3 ส่งเสริมการ
พฒันา ICT  เป็น
ศูนยก์ลางเผยแพร่
ขอ้มูลสารสนเทศ 
และความ
เคล่ือนไหวของ 
ประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

9.1 พฒันาอาคาร
สถานท่ีรองรับการ
เขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 
9.2 พฒันาหอ้งเรียน
ใหมี้ คุณภาพและ
ทนัสมยั 
9.3 เผยแพร่ขอ้มูล
สารสนเทศเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ โรงเรียนมธัยมวดั
นายโรง 

โรงเรียนชลกนัยานุ
กูล 

โรงเรียนปรินส์
รอแยลส์วทิยาลยั 

โรงเรียนเทศบาล 4 

10. งบประมาณ 10.1 เงินสนบัสนุน
จากรัฐ 
10.2 ผูป้กครอง
สนบัสนุนอยา่ง 
เพียงพอ 

10.1 เงินสนบัสนุน
จากรัฐ 
10.2 เงินสนบัสนุน
จากผูป้กครอง 
10.2 เงินสนบัสนุน
จากสมาคม 
 ผูป้กครอง/ศิษยเ์ก่า 

10.1ผูป้กครอง
สนบัสนุนอยา่ง 
 เพียงพอ 
10.2 องคก์รหลกั
ของโรงเรียน ให้
การสนบัสนุน 

10.1เงินสนบัสนุน
จากรัฐ 

11. นกัเรียน 11.1 นกัเรียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน 
11.2 ร่วมกิจกรรม
กบัโรงเรียน 
ในต่างประเทศ
อยา่ง ต่อเน่ือง 
11.3 ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 
 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
11.4 นาํเสนอ
ผลงานทาง 
 วชิาการ 
11.5  ศึกษาต่อ
ระยะสั้น 
ระยะยาว ตาม
ศกัยภาพ 
 ของนกัเรียน  
11.6 ร่วมโครงการ
แลกเปล่ียน 
เรียนรู้ 

11.1 นกัเรียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน 
11.2 ร่วมกิจกรรม
กบัโรงเรียน 
ในประเทศคู่พฒันา 
10.2 ศึกษาดูงาน 
ต่างประเทศ 
 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
11.3 นาํเสนอ
ผลงานทางวชิาการ 
11.4 ศึกษาต่อระยะ
สั้น ระยะยาว ตาม
ศกัยภาพของ
นกัเรียน  
11.5ร่วมโครงการ
แลกเปล่ียน เรียนรู้ 

11.1 นกัเรียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน 
11.2 ร่วมกิจกรรม
กบัโรงเรียน 
ต่างประเทศ อยา่ง
ต่อเน่ือง 
11.3 เป็นผูน้าํ
กิจกรรมสร้าง 
 สรรคก์บัโรงเรียน
ในต่างประเทศอยา่ง 
ต่อเน่ือง 
11.4  ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 
อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
11.5 นาํเสนอ
ผลงานทางวชิาการ 
11.6  ศึกษาต่อระยะ
สั้น/ยาวตาม
ศกัยภาพของ
นกัเรียน 

11.1 นกัเรียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน 
11.2 มีโครงการนาํ
นกัเรียน 
ไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ โรงเรียนมธัยมวดั
นายโรง 

โรงเรียนชลกนัยานุ
กูล 

โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วทิยาลยั 

โรงเรียนเทศบาล 4 

   11.7 ร่วมโครงการ
แลกเปล่ียน 
เรียนรู้ 

 

12. การติดตาม
ประเมินผล 

12.1 จดัทาํประกนั
คุณภาพภายใน 
12.2 สรุป รายงาน 
เสนอต่อ
สาธารณชนอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
12.3 นาํเสนอ
ผลงานในรูป 
 แบบนิทรรศการ 
 

12.1 จดัทาํประกนั
คุณภาพภายใน 
12.2 สรุป รายงาน 
เสนอต่อ
สาธารณชนอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
12.3 นาํเสนอ
ผลงานในรูป 
 แบบนิทรรศการ 
12.4 จดัทาํรายงาน
และขอ้มูล 
สารสนเทศเสนอ
หน่วยงานตน้สงักดั
เป็นระยะ 

12.1 จดัทาํประกนั
คุณภาพภายใน 
12.2 สรุป รายงาน 
เสนอต่อ
สาธารณชนอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
12.3 นาํเสนอ
ผลงานในรูป 
แบบนิทรรศการ 
 

12.1 จดัทาํรายงาน
และขอ้มูลสารเสน
เทศเสนอ
หน่วยงานตน้สงักดั
เป็นระยะ           

 
อย่างไรก็ตาม การสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนกรณีศึกษาทั้ ง 4 

โรงเรียน  มีความแตกต่างท่ีเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน ไดแ้ก่ ประเด็นการเตรียมการซ่ึงเป็นไปตามบริบท
พื้นฐานของโรงเรียนแต่ละแห่ง และประเด็นกลไกการสร้างความร่วมมือ ต่างเกิดจากนโยบายของ
หน่วยงานตน้สังกัด หรือองค์กรหลกัท่ีสนับสนุนโรงเรียน และวิสัยทศัน์รวมกบัภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้าํประเด็นดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการสังเคราะห์รูปแบบการสร้าง
ความร่วมมือต่อไป 
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4.3  ผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากข้อมูลปลายเปิด และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาเชิงลึก เพื่อประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน  

จากการสังเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ความเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นสภาพและความ
ต้องการของสถานศึกษาในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน และขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการศึกษา
เชิงลึก พบวา่ 

4.3.1  ดา้นนโยบาย  
โรงเรียนใชก้ารมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรหลกัของโรงเรียนใน

การกาํหนดนโยบายและขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  มีการกาํหนดนโยบายความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ 
และสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

สภาพปัญหาอุปสรรคดา้นนโยบายพบว่า นโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั ไม่มีความ
ชดัเจน  ในขณะท่ีโรงเรียนมีการกาํหนดนโยบายของตนเองแต่ขาดรายละเอียดลงสู่การปฏิบติั การ
ประสานดา้นนโยบายระหว่างโรงเรียนยงัมีน้อย จึงไม่เกิดความเป็นเอกภาพ การบริหารนโยบาย
ของโรงเรียนพบอุปสรรคด้านการจดัหางบประมาณและสถานท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนยก์าร
จดัการเรียนรู้ส่งเสริมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ผูป้ฏิบติัส่วนใหญ่ตอ้งการนโยบายควบคู่กบัการปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม ประสงค์ให้
ฝ่ายบริหารทั้งหน่วยงานตน้สังกดัและผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นงบประมาณ 
อาคารสถานท่ี การนิเทศ กาํกบัติดตามการพฒันาครูและการส่งเสริมดา้นการส่ือสารดว้ยภาษากลาง
อาเซียน 

4.3.2  ดา้นหลกัสูตร   
การสร้างความร่วมมือดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

โดยรวม พบวา่ โรงเรียนกาํหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองค่านิยมและมรดกร่วมทาง
วฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลักสูตรการเรียนการสอนมีการพฒันาหลักสูตรโดยการบูรณาการ
สอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนกบัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สภาพปัญหาอุปสรรคความร่วมมือพบวา่มีปัญหาดา้นหลกัสูตรจากหน่วยงานตน้สังกดั 
มีการกาํหนดเน้ือหาสาระแกนกลาง แต่ยงัขาดการเทียบเคียงกบัหลกัสูตรสากล การจดัการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา การบูรณาการกบักลุ่มสาระอ่ืนๆ มีน้อย การ
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ขบัเคล่ือน ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนเป็นเพียงระยะเร่ิมตน้ และพบปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายสําหรับ
ดาํเนินการค่อนขา้งสูง 

ผูป้ฏิบติัส่วนใหญ่ต้องการให้หน่วยงานตน้สังกดัออกแบบและจดัอบรมครูเก่ียวกับ
หลกัสูตรอาเซียนศึกษา และเป็นแกนกลางในการประสานงานระหวา่งโรงเรียนกบัโรงเรียนในการ
พฒันาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล  การศึกษาดูงานและการใช้
ทรัพยากรร่วมกนั เพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบเคียงประเทศในอาเซียนได ้

4.3.3  ดา้นครูผูส้อน 

การสร้างความร่วมมือดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมี
การปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีทกัษะความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้นภาษาอาเซียน การศึกษาดูงาน มีแผนงาน โครงการพฒันา
ครูให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ครูไดรั้บการพฒันาและมีความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่ม
โรงเรียน/สหวิทยาเขตหรือระดับ จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

สภาพปัญหาอุปสรรคความร่วมมือท่ีเป็นปัญหาดา้นครู พบวา่ ครูส่วนใหญ่คิดวา่ตนเอง
มีความรู้พื้นฐานดา้นอาเซียนนอ้ย ยงัไม่สามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ และเห็นวา่การปฏิบติังาน
เก่ียวกบัอาเซียนศึกษาเป็นการเพิ่มภาระและควรเป็นความรับผิดชอบของกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมเท่านั้น ครูกลุ่มสาระอ่ืนๆ มีความสนใจนอ้ยและไม่ให้ความสําคญั ขาดการ
สนบัสนุนให้ครูไดมี้การแลกเปล่ียนกบัประเทศในอาเซียน ขาดมาตรการส่งเสริมท่ีเป็นรูปธรรม 
ขาดครูท่ีจะมาสอนดา้นภาษาอาเซียน หรือครูประจาํกลุ่มอาเซียน และขาดงบประมาณสนบัสนุนให้
ครูมีกิจกรรมได้แลกเปล่ียนความรู้กับโรงเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ความต้องการเสนอผูป้ฏิบัติเสนอแนะว่าให้มีการอบรมหลักสูตรอาเซียน กาํหนด
โครงสร้างหลกัสูตรและแบบอยา่งในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชดัเจนให้ครูทุกระดบัชั้น 
จดังบประมาณสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีบทบาทในการพฒันาครู แลกเปล่ียนครูในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน จดัให้มีการนาํครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษาดูงานในประเทศอาเซียนเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน จดัให้มีการจดัอบรมเก่ียวกับภาษาท่ีสอง และให้มีการจดัสรร
งบประมาณเพื่อจา้งครูต่างชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียนเพิ่มเติม 
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4.3.4  ดา้นส่ืออุปกรณ์ทางการศึกษา 
โรงเรียนมีกิจกรรมสร้างความร่วมมือ ด้านส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากับโรงเรียน

มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการเรียน
การสอน ให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการ
ศึกษาเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน อยูใ่นระดบัมาก โรงเรียน
มีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกบักลุ่ม
โรงเรียน/สหวทิยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั และโรงเรียนมีการใชร้ะบบเครือข่ายการเรียนรู้ 
ไร้พรมแดนกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

สภาพปัญหาอุปสรรคความร่วมมือดา้นการใชส่ื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา การใชส่ื้อ 

ไร้พรมแดน ยงัไม่ได้ดาํเนินการอย่างจริงจงั ครูไม่นาํส่ือเทคโนโลยีมาใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้
ระหวา่งเครือข่าย ครูขาดทกัษะและความรู้ดา้นการใชส่ื้อในการใชส่ื้อ ขาดโครงการร่วมมือกนัของ
ครูในเครือข่ายขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกระดับ ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ขาดความทนัสมยั ไม่มีแผนงานโครงการท่ีชดัเจนในการส่งเสริม
การแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์กบักลุ่มประชาคมอาเซียน ขาดงบประมาณ สนบัสนุนให้เกิด ความ
ร่วมมือกบัองคก์ร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายกบัความเป็นจริงไม่สอดคลอ้งกนั 

ผูป้ฏิบติัมีความตอ้งการส่ือ เอกสาร ขอ้มูลเก่ียวกบัอาเซียน เคร่ืองมือ ส่ือและอุปกรณ์ท่ี
ทนัสมยั ทนักบัสภาพการณ์ปัจจุบนั เห็นสมควรจดัให้มีห้องอาเซียนท่ีมาตรฐานเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
ของครูและนักเรียน ให้มีการจดัตั้งศูนย์ส่ือส่งเสริมครู ให้มีกิจกรรมร่วมมือของครูในเครือข่าย 
ประกอบกิจกรรมการแลกเปล่ียนส่ืออุปกรณ์กบัประชาคมอาเซียน การจดัอบรมพฒันา หรือสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นการใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาพฒันาครู จดัสรรงบประมาณสนบัสนุน
ดา้นส่ืออุปกรณ์ ในโรงเรียน หรือใหห้น่วยงานตน้สังกดั ผลิตส่ือออกมาให้ทนัสมยัพร้อมรับการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน จดัทาํส่ือการเรียนการสอนอาเซียน หรืออ่ืนเก่ียวกบัอาเซียนเป็นออกไลน์ และ
ให ้ครูสามารถโอนยา้ยขอ้มูลหรือส่งสาํเนา  ได ้มีเวปไซท์ท่ีเป็นส่ือกลางและสามารถติดต่อขอส่ิงท่ี
ครูตอ้งการ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกบัประชาคมอาเซียนเพื่อแลกเปล่ียนอุปกรณ์ ส่ือการเรียน 

4.3.5  ดา้นรูปแบบวธีิการจดัการเรียนการสอน 
การสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน พบว่า โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจในดา้นต่างๆ
ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม 
สัปดาห์อาเซียน โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอาเซียนตามท่ีโรงเรียนไดมี้การ
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ประสานงานและร่วมมือกนัไว ้ โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนโรงเรียนมีการจดัทศันศึกษาเพื่อ
เสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

สภาพปัญหาอุปสรรคความร่วมมือท่ีเป็นปัญหาดา้นรูปแบบและวิธีการเรียนการสอน 
ในภาพรวมพบว่าครูใช้การเรียนการสอนแบบเดิมไม่ใช้ส่ือเทคโนโลยีหรือส่ือการเรียนการสอน 
ขาดความร่วมมือในด้านพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน หรือการจดัหาและพฒันาส่ือ
อุปกรณ์ ไม่มีการเทียบเคียงการสอนกบัประชาคมอาเซียนและยงัไม่มีการร่วมมือกบัโรงเรียนใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน และยงัมีครูอีกหลายโรงเรียน ไม่มีโอกาสเขา้ไปสัมผสักบัโรงเรียนใน
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 

ผูป้ฏิบติัมีความตอ้งการให้มีการจดัการอบรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
นาํส่ืออุปกรณ์ไปพฒันารูปแบบการจดัการสอนสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน มีห้องเรียนท่ีมีมาตรฐาน เท่า
เทียมกนั ใหน้กัเรียนหรือครูมีโอกาสเขา้ไปแลกเปล่ียนกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยให้
ครูสามารถทดสอบการสอนหลากหลายรูปแบบจากการนิเทศของผูบ้ริหารและให้มีการติดตาม 
ประเมินความพร้อมดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 

4.3.6  ดา้นผูบ้ริหารและบุคลากร 
การสร้างความร่วมมือด้านผูบ้ริหารและบุคลากรกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียนโดยรวม พบวา่ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นผูน้าํในการบริหารจดัการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พบวา่โรงเรียนมีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้
มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

สภาพปัญหาอุปสรรคความร่วมมือท่ีเป็นปัญหาด้านผู ้บริหารและบุคลากร การ
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมกนัรับภาระ เก่ียวกบัอาเซียนยงัไม่มีความชัดเจนงบประมาณไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการจาํเป็นของโรงเรียน หรือการนาํบุคลากรไปศึกษาดูงานในกลุ่มอาเซียน 
และขาดส่ือกลางท่ีเป็น Web site ท่ีสามารถติดต่อไดส้ะดวก เพื่อให้เกิดความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

ผูป้ฏิบติัมีความต้องการให้ผูบ้ริหารเป็นผูน้ํากิจกรรมและสนับสนุนต่างๆ เก่ียวกับ
อาเซียนไดอ้ย่างชดัเจนจดังบประมาณสนบัสนุนให้เพียงพอกบัความตอ้งการจาํเป็นของโรงเรียน
กาํกบัติดตามดูแลเร่ืองอาเซียนในโรงเรียน ให้มีการแบ่งเบาภาระงานประจาํของโรงเรียน เพื่อให้มี
เวลาสําหรับคิดสร้างสรรค์งาน พฒันาระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเอ้ือต่อการทาํงาน ให้มีการศึกษาดูงาน
ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเกิดแรงกระตุ้น และให้ความร่วมมือจากส่ือด้าน ต่างๆ ด้วย ให้
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หน่วยงานกลางท่ีจะเป็นส่ือกลางหรือเป็น( Web site ) ท่ีสามารถติดต่อไดส้ะดวด เพื่อให้เกิดความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จดัหาผูมี้ความเช่ียวชาญดา้นบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคลากรท่ีมีฝีมือดีๆ 
หรือผูใ้หค้วามสนใจมาใหค้วามรู้ 

4.3.7  ดา้นงบประมาณ 

การสร้างความร่วมมือด้านงบประมาณกับโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคม 
อาเซียน โดยรวม โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการเพื่อเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมีการพฒันาดา้นงบประมาณให้มีความเป็นสากล โดย
มีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน หน่วยงาน องคก์รหลกัของโรงเรียน มีส่วน
ร่วมในการให้ความคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณโรงเรียนมีแผนงาน โครงการในการระดม
งบประมาณเพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

สภาพปัญหาอุปสรรคความร่วมมือท่ีเป็นปัญหาดา้นงบประมาณพบว่างบประมาณไม่
เพียงพอ และบางโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณอย่างมากเก่ียวกับการจัดการด้านอาเซียน 
หน่วยงานตน้สังกดัไม่สามารถจดัสรรงบประมาณมาให้ทั้งหมด บางโรงเรียนไม่มีการระดมทุน
สําหรับเร่ืองอาเซียนทาํให้ขาดความสมบูรณ์ในหลายๆด้าน โรงเรียนตอ้งจดัหางบประมาณด้วย
ตนเอง 

ผูป้ฏิบติัมีความตอ้งการให้มีการจดัสรรงบประมาณเฉพาะอาเซียนให้มากข้ึน เพื่อการ
พฒันาบุคลากร ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ และระบบการจดัการศึกษา การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การจดัสรรงบประมาณรองรับนักเรียนทุน นักเรียนแลกเปล่ียน และจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้มีการระดมทุนสําหรับอาเซียน และให้การติดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณ 

4.3.8  ดา้นบรรยากาศของสถานศึกษา 

การสร้างความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โดยรวม พบว่าโรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ หอ้งหรือมุมอาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

สภาพปัญหาอุปสรรคความร่วมมือท่ีเป็นปัญหาดา้นบรรยากาศ พบว่า โรงเรียนส่วน
ใหญ่ จะมีเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ท่ีมีหนา้ท่ีสอนโดยตรง บางโรงเรียนมีพื้นท่ีนอ้ย
ไม่สามารถจัดแหล่งเรียนรู้ ได้ตามท่ีต้องการ ขาดการประสานกับโรงเรียนในกลุ่มประชาคม
อาเซียน และขาดความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงานในโรงเรียน 

ผูป้ฏิบติัความตอ้งการให้จดัสถานท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ และให้มีการประสาน
กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียนในการใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ร่วมกนั 
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4.3.9  ดา้นผูเ้รียน 

การสร้างความร่วมมือด้านผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
โดยรวม พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนนกัเรียนได้รับการพฒันาและมี
ความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โรงเรียนมีการ
กาํหนดเป้าหมาย จาํนวนการแลกเปล่ียนนักเรียน การศึกษาดูงานของนักเรียนอย่างต่อเน่ืองกับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

สภาพปัญหาอุปสรรคความร่วมมือท่ีเป็นปัญหาดา้นนกัเรียน พบว่า นกัเรียนขาดการ
สร้างความตระหนกัอย่างจริงจงั มีนกัเรียนเฉพาะบางกลุ่มไดเ้รียนเก่ียวหลกัสูตรอาเซียน นกัเรียน 
ไม่เห็นความสําคญัในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนไม่มีการกาํหนดเป้าหมายแลกเปล่ียน
นกัเรียน และทั้งนกัเรียนและครูใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนได ้ไม่ดีพอ 

นกัเรียนมีความตอ้งการสืบคน้ขอ้มูล ไดศึ้กษาคน้ควา้ให้มากข้ึน เพิ่มกิจกรรมกิจกรรม
ต่างๆ เก่ียวกบัอาเซียนใหน้กัเรียน พฒันานกัเรียนให้เกิดความตระหนกัและ ให้มีความรู้ความเขา้ใจ
มากข้ึนเก่ียวกบัอาเซียน โรงเรียนควรมีการกาํหนดเป้าหมายการแลกเปล่ียนนกัเรียนและมีแผนงาน
โครงการพฒันาภาษาอาเซียนสาํหรับนกัเรียนและครู 

ผลการสังเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ความเห็น และขอ้เสนอแนะจากขอ้มูลปลายเปิด 
และข้อมูลเชิงคุณภาพการศึกษาเชิงลึก พบว่าทุกโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง มีการปฏิบติัตาม
องค์ประกอบหลักทางการศึกษาทั้ง 9 องค์ประกอบ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์จดักลุ่ม เพื่อประโยชน์ต่อการ
สร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 มีลักษณะความพร้อมทุกองค์ประกอบ จึงเป็นกลุ่มได้รับการคดัเลือกเข้า
โครงการของหน่วยงานตน้สังกดั 

กลุ่มท่ี 2 มีลกัษณะความพร้อมทุกองคป์ระกอบ มีอิสระท่ีจะวางแผน/โครงการ โดยไม่
มีขอ้ผกูพนักบัหน่วยงานหรือองคก์ารใด 

กลุ่มท่ี 3 มีความพร้อมบางองค์ประกอบ และมีเป้าหมายในการพฒันาองค์ประกอบ
อ่ืนๆ จะมีลกัษณะการขบัเคล่ือนความร่วมมือดา้นการศึกษากบัสถานศึกษาในต่างประเทศ แยกเป็น 
3 ลกัษณะไดแ้ก่ 

1)  ขบัเคล่ือนเฉพาะโรงเรียนของตนให้ดาํเนินการทั้งระบบ 
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2)  ขบัเคล่ือนเป็นกลุ่มโรงเรียนท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 
3)  ขบัเคล่ือนโดยคณะบุคลากรภายในโรงเรียนของตนจนเกิดเป็นกิจกรรมประจาํ 
ซ่ึงผูว้ิจยัได้นาํขอ้มูลดงักล่าวนาํไปเป็นขอ้มูลประกอบการสร้างรูปความร่วมมือดา้น

การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

4.4  สรุปและสังเคราะห์รูปแบบการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
ประเทศไทยกบัโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน  

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั 
ปัญหาการดําเนินงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและการสร้างความร่วมมือด้าน
การศึกษากบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน สภาพการดาํเนินงานการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
การศึกษากรณีศึกษาจากโรงเรียนท่ีมีผลงานและไดรั้บการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนตน้แบบดา้นการ
สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
โรงเรียนชลกนัยานุกลู โรงเรียนมธัยมวดันายโรง และโรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) พบวา่การ
สร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีประเด็นสาระเพื่อนาํไปร่างรูปแบบการจดัการศึกษาในการสร้างความ
ร่วมมือดา้นการศึกษา  ดงัน้ี 

สาระรูปแบบการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศ
ไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ควรประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ 
ขั้นตอนท่ี 2 การประสานความร่วมมือ 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบการจดัการศึกษา 9 ดา้นคือ 

2.1.  ดา้นนโยบาย 
2.2  ดา้นหลกัสูตร 
2.3  ดา้นครูผูส้อน 
2.4  ดา้นส่ือ วสัดุและอุปกรณ์การศึกษา 
2.5  ดา้นรูปแบบวธีิการจดัการเรียนการสอน 
2.6  ดา้นผูบ้ริหาร 
2.7  ดา้นงบประมาณ 
2.8  ดา้นบรรยากาศของสถานศึกษา 
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2.9  ดา้นผูเ้รียน 
ขั้นตอนท่ี 3  สรุปผลของความร่วมมือ ซ่ึงประกอบดว้ย ผลผลิต ผลลพัธ์และปัญหา

อุปสรรค 
เป็นขั้นตอนสรุปผลการดาํเนินงานท่ีเกิดจากมีขอ้ผกูพนัร่วมกนั มีแผนงานร่วมกนัและ

มีการดาํเนินงานร่วมกนั 
ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงพัฒนาความร่วมมือ ประกอบด้วย การแสวงหาวิธี 

การพฒันาความร่วมมือและมีการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและปัจจยัเง่ือนไขความสําเร็จ 
มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ สรุปได ้5 ลกัษณะ คือ 
ลกัษณะท่ี 1 เป็นลกัษณะท่ีหน่วยงานตน้สังกดัในระดบักรมเป็นหลกั โดยจดัทาํเป็น

โครงการเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการทาํงาน ดาํเนินการคดัเลือกสถานศึกษาเพื่อเขา้โครงการ ผา่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษารับรู้ 

ลกัษณะท่ี 2 เป็นลกัษณะท่ีหน่วยงานตน้สังกดัในระดบักรมเป็นหลกัและมีการขยาย
เครือข่ายเม่ือโรงเรียนคู่ตกลงได้พฒันาในระดบัหน่ึง  โดยท่ีหน่วยงานตน้สังกดัเป็นผูจ้ดัทาํเป็น
โครงการเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในการทาํงาน มีการคดัเลือกสถานศึกษาเพื่อเขา้โครงการ ผ่าน
ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และสํานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษารับรู้ เม่ือโรงเรียน คู่ตกลงพฒันาไปไดใ้นระดบัเกิดความต่อเน่ืองแลว้ หน่วยงานตน้สังกดั
ให้โรงเรียนคู่ตกลงขยายเครือข่ายความร่วมมือโดยให้โรงเรียนเครือข่ายเขา้มาร่วมกิจกรรมและ
ขยายความร่วมมือพฒันา  ไปยงัโรงเรียนเครือข่ายร่วมพฒันาดว้ย 

ลกัษณะท่ี 3 เป็นลกัษณะท่ีโรงเรียนเป็นหลกัในการประสานความร่วมมือ 
ดา้นการศึกษา โรงเรียนมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัโรงเรียนคู่ตกลงโดยให้ความสําคญัต่อ

การหน่วนาํเสนอหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถานทูตของโรงเรียนท่ีติดต่อความร่วมมือ 
หน่วยงานต้นสังกัดระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในการทาํงาน ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

ลกัษณะท่ี 4 เป็นลกัษณะท่ีโรงเรียนเป็นหลกัในการประสานความร่วมมือดา้นการศึกษา 
โรงเรียนมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัโรงเรียนคู่ตกลงโดยไม่ผ่านหน่วยงานตน้สังกดั ไม่ผ่านสถานทูต  
เป็นอิสระในการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนักบัโรงเรียนคู่ตกลง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัศกัยภาพ ความสามารถ 
ของแต่ละโรงเรียน อยา่งไรก็ตามส่วนใหญ่ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในการทาํงาน โรงเรียนจะผา่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
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ลกัษณะท่ี 5 เป็นลกัษณะท่ีโรงเรียนเป็นหลกัในการประสานความร่วมมือดา้นการศึกษา 
โดยมีจุดเร่ิมตน้ท่ีครูภายในโรงเรียน สร้างปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนครูท่ีอยู่โรงเรียนในต่างประเทศ 
รูปแบบการติดต่อสัมพนัธ์เป็นแบบไม่เป็นทางการ แต่มีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีครูสองโรงเรียน
มีความตอ้งการท่ีจะดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกนั ซ่ึงอาจเป็นรูปแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบผ่านเครือข่ายออนไลน์โดยใชโ้ปรแกรมต่างๆท่ีมีอยู่ใน
เว็บไซต์ หรืออาจผ่านหน่วยงานสาธารณะท่ีให้บริการทางวิชาการ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับศักยภาพ 
ความสามารถ ของแต่ละโรงเรียนและค่อยๆ พฒันาข้ึนจนเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน จึงจะมีการจดัทาํ
ขอ้ตกลง 

ขั้นตอนท่ี 2 การประสานความร่วมมือ พบโรงเรียนส่วนใหญ่มีการประสานความ
ร่วมมือการจดัการศึกษาโดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบการจดัการศึกษาคลา้ยคลึงกนั 9 ดา้น ดงัน้ี 

2.1 ดา้นนโยบาย โรงเรียนใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร
หลกัของโรงเรียนในการกาํหนดนโยบายและขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมีการกาํหนดนโยบายความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาในด้านต่างๆ และสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
ชดัเจน 

2.2  ดา้นหลกัสูตร  การสร้างความร่วมมือดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โดยรวม พบวา่ โรงเรียนกาํหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองค่านิยม
และมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนมีการพฒันาหลกัสูตรโดย
การบูรณาการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนกบัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.3 ดา้นครูผูส้อน การสร้างความร่วมมือดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนโรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน  โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีทกัษะความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียง
กบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น อบรมความรู้ด้านภาษาอาเซียน  การศึกษาดูงาน มี
แผนงาน โครงการพฒันาครูใหมี้ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  ครูไดรั้บการพฒันาและ
มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี โรงเรียนมีการ
สร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวทิยาเขตหรือระดบั จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

2.4  ด้านส่ืออุปกรณ์ทางการศึกษา โรงเรียนมีกิจกรรมสร้างความร่วมมือ ด้านส่ือ 
อุปกรณ์ทางการศึกษากับโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมีแผนงาน 
โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โรงเรียนมี
แผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั 
และโรงเรียนมีการใชร้ะบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดนกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2.5  ดา้นรูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน การสร้างความร่วมมือด้านรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน พบว่า โรงเรียนมีการจดั
กิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจในดา้นต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา 
ศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตรอาเซียนตามท่ีโรงเรียนไดมี้การประสานงานและร่วมมือกนัไว ้ โรงเรียนมีแผนการ
พฒันาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกับประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนโรงเรียนมีการจดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

2.6  ดา้นผูบ้ริหารและบุคลากร  การสร้างความร่วมมือดา้นผูบ้ริหารและบุคลากรกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นผูน้าํในการบริหารจดัการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  พบวา่โรงเรียนมีแผนการ
พฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

2.7  ดา้นงบประมาณ การสร้างความร่วมมือดา้นงบประมาณกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคม อาเซียน โดยรวม โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการเพื่อ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมีการพฒันาดา้นงบประมาณให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  หน่วยงาน องคก์รหลกั
ของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณโรงเรียนมีแผนงาน 
โครงการในการระดมงบประมาณเพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

2.8  ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา การสร้างความร่วมมือด้านบรรยากาศของ
สถานศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยรวม พบว่าโรงเรียนมีการจดั
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุม
อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

2.9  ด้านผูเ้รียน  การสร้างความร่วมมือด้านผูเ้รียนกับโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โดยรวม พบว่า นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของประเทศ
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ต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการ
รวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนนกัเรียนไดรั้บการพฒันา
และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โรงเรียนมีการ
กาํหนดเป้าหมาย จาํนวนการแลกเปล่ียนนกัเรียน การศึกษาดูงานของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง กบั
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

ขั้นตอนท่ี 3  สรุปผลของความร่วมมือ ซ่ึงประกอบดว้ย ผลผลิต ผลลพัธ์ และปัญหา
อุปสรรค 

สรุปผลของความร่วมมือ 
ผลผลิต 
ปัจจยัหลกัมีส่วนทาํใหก้ารดาํเนินงานกิจกรรมความร่วมมือต่างๆประสบความสาํเร็จ 
1.  นโยบาย  นโยบายของรัฐท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อก่อให้เกิดการดาํเนินงานการ

ติดต่อท่ีง่ายข้ึน เช่น วซ่ีา การขออนุญาตไปต่างประเทศ 
2.  ผูบ้ริหารและความเป็นผูน้าํของผูน้าํองคก์ร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญั 
3. ผูป้กครอง หมายถึงผูป้กครองต้องสนับสนุน ปัจจัยท่ีสําคัญต้องเกิดจากความ

ตอ้งการของผูป้กครองดว้ย 
4. แผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีมีการดาํเนินการร่วมกนัชดัเจนเป็นส่วนสําคญัใน

การขบัเคล่ือนงาน 
5. ครูผูส้อนท่ีมีความเตม็ใจและกระตือรือร้น 
6.  ผูเ้รียนท่ีมีส่วนร่วมอยา่งหลากหลาย 
7. มีขอ้ตกลงหรือพนัธะสัญญาต่อกนั ซ่ึงจะเป็นส่ิงผกูมดัท่ีส่งให้มีการดาํเนินการอยา่ง

ต่อเน่ือง 
8. องคก์รหลกัของสถานศึกษาเขา้มารับรู้ เห็นชอบสนบัสนุนและส่งเสริม 
ผลลพัธ์ 
กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนและ ครูเกิดความกล้า สร้างความมั่นใจ  เป็น

กระบวนการท่ีจะพฒันาอีกวธีิหน่ึงซ่ึงส่งผลใหเ้กิดคุณภาพ 
ปัญหาอุปสรรค 
1. บุคลากรในโรงเรียนบางกลุ่มยงัไม่ยอมรับความเปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได ้
2. มีการทาํงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
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ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงพฒันาความร่วมมือ ประกอบดว้ย ปัจจยัเง่ือนไข การแสวงหา
วธีิการพฒันาความร่วมมือ และวเิคราะห์หาปัจจยัเง่ือนไขท่ีสนบัสนุนใหป้ระสบความสาํเร็จ 

ผูว้ิจ ัยได้สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดและผลการดําเนินการจาก
กรณีศึกษาของโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง พบขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นประเด็นพิจารณา เพื่อปรับปรุง 
พฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 2 ประเด็น คือ 

1.  การแสวงหาการพฒันาความร่วมมือ 
1.1  การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย  กระบวนการของบริหารจดัการควร

เป็นไปในการเสริมสร้างใหมี้การพฒันางานท่ีนวตักรรม 
1.2  การกระจายอาํนาจเพื่อให้ผูป้ฏิบติัไดมี้โอกาสคิดงาน พฒันางาน โดยคาํนึงถึง

งานประจาํ และงานท่ีตอ้งพฒันาตามนโยบายดว้ย 
1.3  การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ปัจจยัเง่ือนไขท่ีจะมาสนบัสนุนใหป้ระสบความสาํเร็จคือ 
2.1  ภาวะผูน้าํทางวชิาการ ท่ีควรใหค้วามสนใจและขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติั 
2.2  รัฐบาลกระจายอาํนาจ กระจายความรับผดิชอบ เพื่อสร้างภาวะผูน้าํใหผู้บ้ริหาร 

กลา้นาํกลา้เปล่ียนแปลง หมายถึง การใชห้ลกัการของการเปล่ียนแปลงและใชใ้นเชิงของปฏิบติั ให้
อาํนาจผูบ้ริหารในเชิงวชิาการมากข้ึน  และกระจายอาํนาจเชิงการบริหารใหม้ากข้ึน เพื่อใหผู้บ้ริหาร
ไดบ้ริหารงาน ซ่ึงชุมชนจะเป็นส่งผลสะทอ้น 

ดงัปรากฎร่างรูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศ
ไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ในภาคผนวกท่ี 8  หนา้ 337-368 

 
4.5 ผลการประเมินความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารโรงเรียนต่อร่างรูปแบบความ
ร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

ผูว้ิจยัไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิ ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นบทท่ี 3 จาํนวน 15 คน ผูบ้ริหาร
โรงเรียน จาํนวน 10 คน รวม จาํนวน 25 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบความร่วมมือดา้น
การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ความคิดเห็นแยกเป็น 3 ประเด็นหลกัๆ ไดแ้ก่ 1) ความคิดเห็นต่อลกัษณะรูปแบบความ
ร่วมมือดา้นการศึกษา 2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ 3) ความ
คิดเห็นต่อการนาํรูปแบบไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
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1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของรูปแบบความร่วมมือดา้นรูปแบบดา้นการศึกษา
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนสรุป
ความเห็นในภาพรวมเห็นว่ารูปแบบความร่วมมือด้านรูปแบบด้านการศึกษาของโรงเรียน
มธัยมศึกษาของประเทศไทยกับโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีนําเสนอทั้ ง  
5 รูปแบบมีความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นการนาํไปใช้ โดยให้ขอ้เสนอแนะแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ี 1 เสนอให้รวมรูปแบบท่ี 1 และ 2 เน่ืองจากมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และเสนอให้เป็น  
3 รูปแบบ คือ รูปแบบเป็นทางการ รูปแบบไม่เป็นทางการ และรูปแบบเป็นแบบก่ึงทางการ ใน
ขณะเดียวกนักลุ่มท่ี 2เสนอใหค้งรูปแบบไวท้ั้ง 5 รูปแบบเพื่อใหส้ถานศึกษาผูใ้ชไ้ดมี้โอกาสเลือกใช้
ไดอ้ยา่งหลากหลายตามศกัยภาพ   และเสนอให้เพิ่มเติมการกาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ของแต่
ละรูปแบบไวด้ว้ย 

ส่วนขั้นตอนของรูปแบบท่ีกาํหนดกรอบเป็น 4 ขั้นตอนมีความชดัเจน มีรายละเอียดท่ี
เป็นไปไดท่ี้จะนาํสู่การปฏิบติั  แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนาํไปใช้ควรเพิ่มเติมรายละเอียดแต่
ละขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ  มีความเหมาะสม และบอกลกัษณะ
วธีิการใชดี้แลว้ 

ขั้นตอนท่ี 2 การประสานความร่วมมือ ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบการจดัการศึกษา  
9 ดา้นคือ 1) ดา้นนโยบาย 2) ดา้นหลกัสูตร 3) ดา้นครูผูส้อน 4) ดา้นส่ือ วสัดุและอุปกรณ์การศึกษา 

5) ด้านรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน 6) ด้านผูบ้ริหาร 7) ด้านงบประมาณ  
8) ดา้นบรรยากาศของสถานศึกษาและ 9) ดา้นผูเ้รียน  ควรเพิ่มรายละเอียดให้เห็นวา่ควรจะ มีการ
ดาํเนินการอยา่งไรในการสร้างความร่วมมือ 

ขั้นตอนท่ี 3 สรุปผลของความร่วมมือ ซ่ึงประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์และปัญหา
อุปสรรค ควรเสนอส่ิงท่ีจะไดห้รืออาจจะเกิดข้ึน เป็นกรณีตวัอยา่ง เพื่อใหเ้ป็นแนวทาง 

ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงพฒันาความร่วมมือ ประกอบดว้ย ปัจจยัเง่ือนไข และการ
แสวงหาวิธีการพฒันาความร่วมมือ  ควรแสดงให้เห็นว่าการดาํเนินการแต่ละรูปแบบจะสามารถ
นาํไปใช้ในโรงเรียนระดับใด เช่น ใน โรงเรียนมธัยมศึกษา โรงเรียนประถมบางโรงเรียน หรือ
นาํไปใชใ้นโรงเรียนท่ีมีศกัยภาพ  เช่นโรงเรียนยอดนิยมในแต่ละจงัหวดั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การนาํไปใช ้

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ผูบ้ริหารโรงเรียนให้
ความเห็นวา่สถานศึกษาในแต่ละสังกดัมีขอ้จาํกดัความเป็นนิติบุคคลท่ีจะมีการทาํพนัธะสัญญา ซ่ึง
หากมีโอกาสและเป็นไปไดค้วรจะใหส้ถานศึกษาไดมี้อิสระในการเลือกท่ีจะสร้างความร่วมมือดา้น
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การศึกษากบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งเสรีเท่าท่ีศกัยภาพและความสามารถของแต่
ละสถานศึกษาจะสามารถดาํเนินการ ซ่ึงจะเป็นการสนองตอบต่อความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
และการขบัเคล่ือนโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ดา้นการจดัสรรงบประมาณในการเดินทางไปราชการต่างประเทศมีขอ้จาํกดัในเร่ือง
ระเบียบการใช้จ่ายท่ีจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด ในการขออนุมัติใช้เงินรายได้
สถานศึกษา 

ดา้นการขออนุญาตไปราชการ ไดถู้กจาํกดัให้ตอ้งขออนุญาตจากหน่วยงานตนัสังกดั
ก่อน ในบางคร้ังกลายเป็นปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการ 

ดา้นนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและแผนงานกระตุน้การเสริมสร้างความ
ร่วมมือ แต่ในทางปฏิบติัยงัมีขอ้จาํกดัส่งผลใหไ้ม่สามารถขบัเคล่ือนดาํเนินการให้แพร่หลายและคล
อบคลุมได ้ และ นโยบายการพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ควรกระจายอาํนาจ
ใหโ้รงเรียน ใหไ้ดม้ากท่ีสุด หน่วยงานอ่ืนเป็นเพียงผูใ้ห้ความช่วยเหลือเท่านั้น โรงเรียนควรมีอิสระ
บางเร่ือง เช่น การทาํ MOU  การไดรั้บความสะดวกในการเดินทางไปราชการเพื่อการสร้างความ
ร่วมมือดา้นการศึกษากบัสถานศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นตน้ 

ด้านระเบียบกฎหมาย ควรมีการพฒันากฎหมาย แนวปฏิบติั  เช่น โรงเรียนมีอาํนาจ
รับผดิชอบดาํเนินการการแลกเปล่ียนนกัเรียน ครู รวมถึงบุคลากร 

3.  ความคิดเห็นต่อการนาํรูปแบบไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
3.1 การพฒันาความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศ

ไทยกับโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นเร่ืองท่ีสถานศึกษาทุกโรงสามารถ
ดาํเนินการได ้ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยคาํนึงถึงศกัยภาพของโรงเรียน 
วตัถุประสงคข์องการดาํเนินการ และการต่อยอดในอนาคต 

3.2 การพฒันาความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศ
ไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน จะประสบความสําเร็จตอ้งอาศยั ภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหาร การมีวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร การมีส่วนร่วมของบุคลากรและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งและ
ความจงรักภกัดีของบุคลากรในองคก์รนั้นๆ 

3.3 การพฒันาความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศ
ไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ในรูปแบบไม่เป็นทางการจะช่วยให้โรงเรียน
สามารถดาํเนินการไดง่้ายข้ึนและมีความย ัง่ยนืมากกกวา่ 
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ขอ้เสนอความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ ผูท้รงคุณวุฒิได้นาํไปปรับปรุงรูปแบบความ
ร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ดงัได้
นาํเสนอในบทท่ี  5 ต่อไป 
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บทที ่ 5 
ข้อเสนอรูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในประเทศไทยกบัโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การสัมภาษณ์ กรณีศึกษาเชิงลึก และ  

การสังเคราะห์ ข้อมูล  พบว่ารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
ประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา ในกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีเหมาะสม มีรูปแบบดงัน้ี 
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รูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย 
กบัโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันานวัตกรรมของความร่วมมือ 
ในด้านต่างๆ 

1. นโยบาย  
2. หลกัสูตร 
3. ครูผูส้อน  
4. ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา   
5. รูปแบบวธีิการจดัการเรียนการสอน   
6. ผูบ้ริหารและบุคลากร  
7. งบประมาณ  
8. บรรยากาศของสถานศึกษา 
9. ผูเ้รียน  

 
 

1. ขั้นตอนการสร้างข้อตกลงความร่วมมอื 
กระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างความร่วมมือ 

3. ขั้นตอน สรุปผลของความร่วมมอื 
ผลผลิต (Output) ผลลพัธ์ (Outcome) ปัญหา อุปสรรค 

4. ขั้นตอนการพฒันาความร่วมมอื 
ปัจจยัเง่ือนไข/ประเมินผล/การแสวงหาวธีิ 

การพฒันาความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

ภาพที ่5.1  รูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศไทยกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
 

 

2. ขั้นตอนประสานความร่วมมอื 
 
 

 การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

ประเภทของรูปแบบ สาระของรูปแบบ 

รูปแบบที ่1 
รูปแบบสัมพนัธ์แบบทางการ 

รูปแบบที ่2 
รูปแบบสัมพนัธ์แบบเครือข่ายความ

ร่วมมอื 

รูปแบบที ่3 
รูปแบบสัมพนัธ์แบบกึง่ทางการ 

รูปแบบที ่4 
รูปแบบสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ 

รูปแบบที ่5 
รูปแบบสัมพนัธ์แบบอสิระ 
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รูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยกับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนประกอบด้วย บรูไนดารุซาลาม ราชอาณาจกัร
กมัพชูา สาธารณฐัอินโดนีเซีย สาธารณฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ 
สิงคโปร์  ราชอาณาจกัรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และพบว่ารูปแบบความร่วมมือ
ดงักล่าวโดยท่ีมีความเหมาะสมตามสังกดั ขนาดและความพร้อมของสถานศึกษา ควรจ าแนก เป็น 2 
กลุ่ม คือ 1) กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีพฒันาจากหน่วยงานต้นสังกดัก าหนดรูปแบบ 2) กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี
พฒันาข้ึนจากความร่วมมือเดิม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ีพฒันาจากหน่วยงานตน้สังกดัก าหนดรูปแบบ ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ  
1.1  กลุ่มความร่วมมือดา้นการศึกษาแบบความสัมพนัธ์ทางการ 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบสัมพนัธ์แบบทางการ 
รูปแบบท่ี 2 รูปแบบสัมพนัธ์แบบเครือข่ายความร่วมมือ 

1.2  กลุ่มความร่วมมือดา้นการศึกษาแบบความสัมพนัธ์ก่ึงทางการ 
รูปแบบท่ี 3 รูปแบบสัมพนัธ์แบบก่ึงทางการ 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีพฒันาข้ึนจากความร่วมมือเดิม ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ 
รูปแบบท่ี 4 รูปแบบสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ 
รูปแบบท่ี 5  รูปแบบสัมพนัธ์แบบอิสระ 

มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
5.1  กลุ่มที ่1  กลุ่มทีพ่ฒันาจากหน่วยงานต้นสังกดัก าหนดรูปแบบ  

กลุ่มท่ีพฒันาจากหน่วยงานตน้สังกดัก าหนดรูปแบบ ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ  
5.1.1  กลุ่มความร่วมมือดา้นการศึกษาแบบความสัมพนัธ์ทางการ 

5.1.1.1  รูปแบบท่ี 1 รูปแบบสัมพนัธ์แบบทางการ 
เป็นรูปแบบท่ีมีความร่วมมือด้านการศึกษาในลกัษณะท่ีหน่วยงานตน้สังกดัในระดบั

กรมเป็นหลกั จดัท าโครงการและก าหนดรูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษา ก าหนดคุณสมบติัของ
โรงเรียนท่ีจะเขา้ร่วมโครงการและคดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 

DPU



196 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5.2  รูปแบบท่ี 1 รูปแบบสัมพนัธ์แบบทางการ 

ข้อตกลงความร่วมมือ 

ขั้นตอนที ่1 การสร้างข้อตกลงความร่วมมอื 
 

ขั้นตอนที ่2 การประสานความร่วมมอื 
 

ขั้นตอนที ่3 สรุปผลความร่วมมอื 
 

หน่วยงานต้นสังกดั 
ก าหนดรูปแบบ 
งบประมาณ 

สถานทูต 
อ านวยความสะดวก 

โรงเรียน 
คู่ตกลง 

โรงเรียน 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
รับรู้/ร่วมติดตาม 

งบประมาณ 

รัฐสนับสนุน 

 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมร่วมมอื 

นโยบาย/สารสนเทศ 
ทบทวนกรอบปฏบิัตร่ิวมกนั 

คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 

สถานศึกษา/บรรยากาศ 
เอือ้ต่อการพฒันา 

หลกัสูตร/วชิาการ/วจิัย 
บูรณาการมิติสากล 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ส่ือสารผ่านออนไลน์ 

ส่ือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี 
แลกเปลีย่น 

ผู้บริหาร/บุคลากร 
ผู้น า/ยนิดแีละมีส่วนร่วม 

ครู ร่วมมือเต็มใจ กระตือรือร้น 

ผู้เรียนหลากหลายมีส่วนร่วม 
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1.  แนวคิด 
1.1  สังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้น

นโยบายทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การเปิดเสรีทางดา้นการคา้และความรุดหนา้การจดั
การศึกษาของต่างประเทศส่งผลต่อการจดัการศึกษาภายในประเทศท่ีจะตอ้งเร่งพฒันาคุณภาพให้
ทดัเทียมกบัสถาบนัการศึกษาของต่างประเทศ ดงันั้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการสร้าง
พนัธมิตรทางการศึกษาเพื่อพึ่งพาอาศยักนัและการพฒันาร่วมกนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

1.2  ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นกระบวนการอาศยัการมีส่วนร่วมของบุคคล  
กลุ่ม องค์กร ในการท างานร่วมกนั เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การเร่ิมตน้ในการ
สร้าง ความร่วมมือนั้นเกิดจากปัจจยัหลายประการ เช่น การเผชิญปัญหาร่วมกัน การแบ่งปัน
วสิัยทศัน์ร่วมกนั การมุ่งหวงัในผลผลิตร่วมกนั 

2.  หลกัการ 
มุ่งเนน้หลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิและการบริหารจดัการโดยโรงเรียนเป็นฐานมี

การแบ่งปันทรัพยากร มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3.  วตัถุประสงค ์

3.1 ส่งเสริมให้มีความร่วมมืออย่างจริงจงั และให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน 
ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ด้านสังคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละการบริหาร 

3.2 สนบัสนุนให้นกัเรียนบุคลากรของโรงเรียนไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถ
ดา้นการใชภ้าษาองักฤษ เพื่อให้สามารถติดส่ือสารกนัไดโ้ดยตรง และสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมกบั
ชุมชนนานาชาติ 

3.3 ส่งเสริมการศึกษาเก่ียวกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ
อนัดีระหวา่งเยาวชนอาเซียน ตลอดจนปลูกส านึกในความเป็นประชาคมอาเซียน 

ซ่ึงมีองคป์ระกอบขั้นตอนการจดัการความร่วมมือดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
1. ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ 
เป็นขั้นตอนท่ีหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดท าโครงการ  เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน

การศึกษาระหวา่งโรงเรียนในประเทศไทยกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาผ่านการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้ 
ว ัฒนธรรมและค่ านิยมระหว่างกันด้วยวิ ธีการ ท่ีหลากหลาย  เ ช่นวิ ธีการศึกษาทางไกล  
การแลกเปล่ียนครูและนกัเรียน การถ่ายโอนหน่วยกิต การอบรมครู ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯลฯ โดยเร่ิมตน้ด าเนินโครงการให้โรงเรียนในประเทศไทยไดร่้วมประชุมสัมมนา
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กับโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ 
ด าเนินการผ่านสถานทูตของประเทศของโรงเรียนท่ีติดต่อความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ใน
การท างาน ผ่านความเห็นชอบของจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรู้ 

2. ขั้นตอนท่ี 2 ประสานความร่วมมือ (วธีิการ) 
การประสานการสร้างความร่วมมือ มีการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 หน่วยงานตน้สังกัดคดัเลือกโรงเรียน/โรงเรียนท่ีมีศกัยภาพสมคัรใจเขา้ร่วม
โครงการ 

2.2 จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ ผา่นสถานทูตของประเทศท่ีจะสร้างความร่วมมือ 
โดยหน่วยงานตน้สังกดัเป็นเจา้ภาพ จดัให้มีการท าพนัธะสัญญากนัและเจา้หนา้ท่ีของสถานทูตเป็น
สักขีพยาน โดยความตระหนกัถึงผลประโยชน์ร่วมกนัของกิจกรรมท่ีไดรั้บความร่วมมือจากหลาย
ฝ่าย ในการส่งเสริมขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งประเทศ โรงเรียน มีขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะส ารวจความ
เป็นไปได ้ในการจดัตั้งกิจกรรมท่ีสามารถให้ความร่วมมือและการประสานงานส าหรับผูท่ี้สนใจ
ดา้นการศึกษา 

2.2 การพฒันานวตักรรมความร่วมมือในองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 9 ดา้น 
ดงัน้ี 

2.2.1 ดา้นนโยบาย โรงเรียนประสานงานเพื่อทบทวนกรอบปฏิบติัร่วมกนัใช้
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา องคก์รหลกัของโรงเรียนในการก าหนดนโยบายและ
ขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ก าหนดนโยบายความ
ร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ และสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษา
เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน และประสานงานกบัโรงเรียนคู่ตกลงในต่างประเทศบนัทึก
ความตกลง ก าหนดกิจกรรมและแผนงานการด าเนินงานร่วมกนั 

2.2.2 ดา้นหลกัสูตร โรงเรียนก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง
ค่านิยมและมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนมีการพฒันาหลกัสูตร
โดยการบูรณาการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนกบัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน
เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมก าหนดหลกัสูตร กิจกรรมตามหลกัสูตร และเทียบเคียงหลกัสูตร
ของโรงเรียนกบัหลกัสูตรสากลให้สามารถเทียบโอนหน่วยการเรียนได ้และโรงเรียนปรับกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือ เน้นการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสร้าง
กิจกรรมร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนคู่ตกลง และมีการการแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นวชิาการ ส่ือการสอน 
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2.2.3 ดา้นครู โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีทกัษะความเป็นสากล โดยมี
การเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้นภาษาอาเซียน การศึกษาดู
งาน มีแผนงาน โครงการพัฒนาครูให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบติังานของครูให้ไดม้าตรฐานสากลเป็นครูมืออาชีพ มีทกัษะในการส่ือสารดว้ย
ภาษาองักฤษและใชเ้ทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้ ส่ือสารและจดัการเรียนการสอน ครูไดรั้บการ
พฒันาและมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกับประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี 
โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขตหรือระดบั จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มี
ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการแลกเปล่ียนครูกบัโรงเรียนคู่ตกลงใน
ต่างประเทศหรือสถาบนัการศึกษาระดบัสูงกวา่ภายในประเทศ และก าหนดความร่วมมือกนัระหวา่ง
ในการท ากิจกรรมร่วมกนัการแลกเปล่ียนคณะครู ส่ือการสอนและกิจกรรมวจิยั 

2.2.4 ด้านส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา โรงเรียนมีกิจกรรมสร้างความร่วมมือ 
ด้านส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีแผนงาน 
โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โรงเรียนจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน โรงเรียนมี
แผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน และโรงเรียนมีการใชร้ะบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดนกบัโรงเรียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนพฒันา ICT ภายในโรงเรียนรองรับการท างานของครู การติดต่อส่ือสาร
ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจดัผูรั้บผิดชอบ 
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัเรียนในต่างประเทศ เช่น โครงการ Connecting 
Classroom และจดัหาหนงัสือและส่ือจากต่างประเทศใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

2.2.5 รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมความรู้
เพื่อความเขา้ใจในดา้นต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง การ
ปกครอง ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอาเซียนตามท่ีโรงเรียน
ไดมี้การประสานงานและร่วมมือกนัไว ้ มีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และมีแผนการน านกัเรียนไปศึกษา
ดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และจดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกับประชาคม
อาเซียน 

2.2.6 ผูบ้ริหารและบุคลากร ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นผูน้ าในการบริหารจดัการ พฒันาระบบบริหารจดัการ
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สถานศึกษายคุใหม่ มุ่งเนน้การบริหารโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัโรงเรียนและสังคมไทยทุกภาคส่วน ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งให้
มีความภาคภูมิใจและจงรักภกัดีต่อองคก์ร ร่วมมือร่วมใจกนัท างานและเสริมแรงกนั สร้างความไว้
วา่งใจซ่ึงกนัและกนั ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าในการใชภ้าษาองักฤษ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
ของโรงเรียนในต่างประเทศ มีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มีความเป็นสากล สนบัสนุน
ครูไทย ครูต่างชาติ และบุคลากรระดบัเจา้หนา้ท่ีไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และผูบ้ริหารปรับปรุง
ระบบการก ากบั นิเทศติดตามผลและระบบประกนัคุณภาพภายใน 

2.2.7 งบประมาณ โรงเรียนจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการเพื่อ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน พฒันาดา้นงบประมาณให้มีความเป็นสากล 
โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน หน่วยงาน องค์กรหลกัของโรงเรียน มี
ส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ จดัท าแผนงาน โครงการในการระดม
งบประมาณเพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยส่งเสริมผูป้กครองและ
เครือข่ายผูป้กครองใหมี้ส่วนร่วมสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการในการน าคณะครูและนกัเรียนไป
ศึกษาดูงานต่างประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียน ครูเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปล่ียน หรือเป็น
ครอบครัวอุปถมัภใ์หแ้ก่นกัเรียนและครูต่างขาติท่ีมาตามโครงการแลกเปล่ียน 

2.2.8 บรรยากาศของสถานศึกษา โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ หอ้งหรือมุมอาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการ
ประสานและร่วมมือกนัในการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาเซียนกบัโรงเรียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน พฒันาหอ้งเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความทนัสมยั อ านวยความ
สะดวกดา้นประปา ไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ต สร้างบรรยากาศ ส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษและ
ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผา่นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2.2.9 ด้านผูเ้รียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิดจาก
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีแผนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มีความ
เป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน นกัเรียนไดรั้บการพฒันาให้มี
อุปนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานทางวชิาการหรือโครงงานไดด้ว้ยการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย พฒันา
นกัเรียนให้มีคุณภาพดา้นคุณลกัษณะและสมรรถนะอนัพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อเขา้
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และมีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการแลกเปล่ียนนกัเรียน 
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การศึกษาดูงานของนกัเรียนอย่างต่อเน่ือง และจดัสรรเงินทุนการศึกษาสนบัสนุนในการศึกษาต่อ
ต่างประเทศทั้งระยะสั้นระยะยาวกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

มีแผนปฏิบติัร่วมกนัเพื่อน าไปสู่การจดัตั้งเป็นโรงเรียนร่วมพฒันา ซ่ึงโรงเรียน คู่ตกลง 
อาจร่วมกนัก าหนดขอ้ตกลงเป็นพื้นฐานส าหรับท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
การใช้ทรัพยากร บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง อ่ืนๆ เม่ือถึงเวลาปฏิบติักิจกรรม โรงเรียนร่วมพฒันาอาจ
ก าหนดเป็นขอ้ตกลงเพิ่มเติมส าหรับวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีเขา้ร่วมในภายหลงัและไดรั้บอนุมติัโดย
เจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจในแต่ละองคก์าร และแต่ละองค์การจะเสนอรายช่ือสมาชิกหลกัซ่ึงเป็นบุคคล
รับผิดชอบต่อโครงการร่วมกนั แต่ละโครงการจะถูกวางแผนและควบคุมโดยตวัแทนจากทั้งสอง
ฝ่ายภายใตค้วามเขา้ใจในขอ้ตกลงร่วมกนั 

2.4 ก าหนดระยะเวลาในบนัทึกขอ้ตกลงจะมีผลเป็นระยะเวลา 1 ปี 2 ปีหรือ 3 ปี  
ตามขอ้ตกลง นบัจากวนัแรกของการลงนาม และสามารถขยายระยะเวลา มีการเปล่ียนแปลง หรือ
ส้ินสุดลง หากไดรั้บความยนิยอมร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย ส่วนการส้ินสุดของขอ้ตกลงอาจริเร่ิมจาก
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยตอ้งแจง้ให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า ก าหนดระยะเป็นเดือน
ก่อนการด าเนินการ 

3. ขั้นตอนท่ี 3 สรุปผลของความร่วมมือ 
3.1 มีแผนงาน/กิจกรรมร่วมกนั โดยโรงเรียนร่วมพฒันาก าหนดเป้าหมายร่วมใน

การเรียนรู้ร่วมกนัก าหนดโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสามารถด าเนินการ วิธีการปฏิบติั การ
จดัท าสารสนเทศ เช่น การรวบรวมรายช่ือและท่ีอยู่ของผูท่ี้ได้รับข่าวสารส าหรับครูอาจารย์ใน
โครงการ ก าหนดผูรั้บผิดชอบ และก าหนดกรอบระยะเวลา เช่นก าหนดการเยือนของผูอ้  านวยการ
และคณะครู ก าหนดการวดัประเมินผลโดยจา้หน้าท่ีใช้เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารออนไลน์ทาง
บล็อกเพื่อติดตามผลความกา้วหนา้การเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อการปฏิบติัตามแผนงาน 

3.2 มีกิจกรรมการเรียนการสอน โดยก าหนดรูปแบบการจดัการผ่านการส่ือสาร
ผ่านทางรายช่ือและท่ีอยู่ของผูท่ี้ได้รับข่าวสารในการพฒันาส่ือการสอน,การประเมินผล ก าหนด
วิธีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ การส่ือสารออนไลน์ทางบล็อก (สไกป์, Yahoo Messenger  
เป็นตน้) การใส่ขอ้มูลส่ือการสอนเพื่อนการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง การเรียนทางไกลผา่น
ภาพและเสียงร่วมกนั อาจมีกรณีการวางแผนโอนหน่วยกิต (ขออนุญาตส านักงานวิชาการและ
มาตรฐาน) 

3.3 มีพนัธะสัญญาร่วมกนั โดยจดัท าเป็นขอ้ตกลงความร่วมมือกนั มีการลงนามใน
สัญญา โดยผูบ้ริหาร 2 ฝ่าย โดยหน่วยงานตน้สังกดัเป็นเจา้ภาพในการจดัให้มีการจดัท าพนัธะ-
สัญญากนัและเจา้หน้าท่ีของสถานทูตเป็นสักขีพยาน และอาจมี คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

DPU



202 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยนัขอ้ตกลงร่วมกนั ในการแลกเปล่ียนครู แลกเปล่ียน
นกัเรียนสนบัสนุนค่าใชจ่้าย และหรือใหทุ้นการศึกษา (เป็นหน่วยจดัหาทุนให)้  

3.4 หน่วยงานตน้สังกดัสนบัสนุนงบประมาณให้ด าเนินการในระยะเร่ิมแรก โดย
ก าหนดกรอบรูปแบบกิจกรรมและก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการ ซ่ึงโรงเรียนอาจมีการด าเนินการ
มากกว่าท่ีก าหนดได้ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับศักยภาพของแต่ละโรงเรียน ก าหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะและเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

4. ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันาความร่วมมือ 
4.1  ปัจจยั เง่ือนไข 

1. โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ทุกสังกดั เน่ืองจากโรงเรียนมีความพร้อม
และศกัยภาพในการบริหารจดัการ 

2. หน่วยงานตน้สังกดัก าหนดนโยบาย ขอ้ตกลงและสนบัสนุนงบประมาณ
อยา่งต่อเน่ือง 

3. หน่วยงานตน้สังกดัสามารถปรับเปล่ียน กิจกรรมความร่วมมือแปรเปล่ียน
ไปตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 

4. หน่วยงานต้นสังกัดมีแผนการนิเทศ ติดตามและก ากับดูแลให้กิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมายและขอ้ตกลง 

4.2  การประเมินผล 
1. ความสอดคล้องกับหลักการ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริหาร

จดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การแบ่งปันทรัพยากร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการปฏิบติัตาม
นโยบายและขอ้ตกลงของหน่วยงานตน้สังกดั 

2. ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค ์ความร่วมมือและความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
อย่างหลากหลาย ความสามารถการใช้ภาษาองักฤษของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน  
ความเขา้ใจอนัดีและการอยูร่่วมกนัระหวา่งเยาวชนอาเซียน 

4.3  การแสวงหาวธีิการพฒันาความร่วมมือ 
1. หน่วยงานตน้สังกดัสนบัสนุนงบประมาณเบ้ืองตน้ให้สถานศึกษาและเป็น

ก าลงัในการอ านวยความสะดวก ท าใหส้ถานศึกษามีความมัน่ใจในการด าเนินงาน 
2. สถานศึกษาบริหารจดัการ การติดต่อส่ือสาร เป็นไปตามรูปแบบขอ้ตกลง 
3. สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบความ ร่วมมือด้านการศึกษา  

ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานบริบทของโรงเรียนร่วมพฒันาเพิ่มเติมจากท่ีหน่วยงาน
ตน้สังกดัก าหนดได ้
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4. โรงเรียนคู่ตกลงสานความสัมพนัธ์เป็นไปในรูปแบบทางการผสมกบักลัยณมิตร 
มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง 

5. หน่วยงานต้นสังกัดมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะและประเมินผล
สัมฤทธ์ิเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

5.1.1.2  รูปแบบท่ี 2 รูปแบบสัมพนัธ์แบบเครือข่ายความร่วมมือ 
เป็นรูปแบบท่ีมีความร่วมมือด้านการศึกษาในลกัษณะท่ีหน่วยงานตน้สังกดัในระดบั

กรมเป็นหลกั จดัท าเป็นโครงการและก าหนดรูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษา เหมือนรูปแบบท่ี 
1เม่ือโรงเรียนร่วมพฒันาไปไดใ้นระดบัเกิดความต่อเน่ืองแลว้ หน่วยงานตน้สังกดัให้โรงเรียนร่วม
พฒันาขยายเครือข่ายความร่วมมือโดยให้โรงเรียนเครือข่ายเข้ามาร่วมกิจกรรมและขยายความ
ร่วมมือพฒันาไปยงัโรงเรียนเครือข่ายร่วมพฒันาดว้ย 
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ภาพที ่5.3  รูปแบบท่ี 2 รูปแบบสัมพนัธ์แบบเครือข่ายความร่วมมือ 

โรงเรียน โรงเรียน 

ขั้นตอนที ่1 การสร้างข้อตกลงความร่วมมอื 
 

ขั้นตอนที ่2 การประสานความร่วมมอื 
 

ขั้นตอนที ่3 สรุปผลความร่วมมอื 
 

หน่วยงานต้นสังกดั 
ก าหนดรูปแบบ 
งบประมาณ 

สถานทูต 
อ านวยความสะดวก 

โรงเรียน 
คู่ตกลง 

โรงเรียน 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
รับรู้/ร่วมตดิตาม 

ข้อตกลงความร่วมมือ 

งบประมาณ 
รัฐสนับสนุน 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมร่วมมอื 

นโยบาย/สารสนเทศ 
ทบทวนกรอบปฏบิัตร่ิวมกนั 

คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 

สถานศึกษา/บรรยากาศ 
เอือ้ต่อการพฒันา 

หลกัสูตร/วชิาการ/วจิัย 
บูรณาการมติสิากล 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ส่ือสารผ่านออนไลน์ 

ส่ือ/อุปกรณ์/เทคโนโลย ี
แลกเปลีย่น 

ผู้บริหาร/บุคลากร 
ผู้น า/ยนิดแีละมส่ีวนร่วม 

ครู ร่วมมอืเตม็ใจ กระตอืรือร้น 

ผู้เรียนหลากหลายมส่ีวนร่วม 
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1.  แนวคิด 
1.1  สังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้น

นโยบายทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเ มือง  การเ ปิด เส รีทางด้านการค้า ส่งผลต่อ
สถาบนัการศึกษาของต่างประเทศท่ีเข้ามาท ากิจการด้านการศึกษา ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
ภายในประเทศท่ีจะตอ้งเร่งพฒันาคุณภาพให้ทดัเทียมกบัสถาบนัการศึกษาของต่างประเทศ ดงันั้น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตรทางการศึกษาเพื่อพึงพาอาศยักนัและการ
พฒันาร่วมกนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

1.2 เครือข่ายความร่วมมือ เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งระบบปฏิบติังานหรือเช่ือมโยง
บทบาทของกลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆท่ีเป็นหน่วยย่อยรวมตวักันด้วยความสมคัรใจ 
ภายใตค้วามตอ้งการวตัถุประสงคร่์วมกนั จดัโครงสร้างและรูปแบบการท างานดว้ยระบบใหม่ใน
ลกัษณะสร้างความร่วมมือประสานงานกนัในแนวราบ โดยท่ีมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก  สร้างวิสัยทศัน์ของกลุ่มผูป้ฏิบติังาน ทุกคนเป็นก าลงั
ส าคญัของกลุ่ม มีส่วนร่วมอย่างแข็งขนั ระดมสรรพก าลงั สมาชิกได้ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วม
วางแผน ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

2.  หลกัการ 
มุ่งเนน้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  การบริหารจดัการโดยโรงเรียนเป็นฐานการสร้าง

ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบเครือข่าย การแบ่งปันทรัพยากรในกลุ่มเครือข่ายท่ีมี
เป้าหมายเดียวกนั  และการใช้ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในรูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
หน่วยงาน 

3.  วตัถุประสงค ์
3.1 ส่งเสริมให้มีความร่วมมืออย่างจริงจงั และให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน 

ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ด้านสังคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละการบริหาร 

3.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางดา้นการศึกษาและการเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเท่า
เทียมกนั 

3.3 เสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือและเครือข่ายด้านการศึกษาในลกัษณะร่วม
แบ่งปันค่าใชจ่้ายร่วมกนั รวมถึงการใชท้รัพยากรทางการศึกษาร่วมกนั 
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ซ่ึงมีองคป์ระกอบขั้นตอนการจดัการความร่วมมือดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
1.  ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ 
เป็นขั้นตอนท่ีหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดท าโครงการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน

การศึกษาระหวา่งโรงเรียนในประเทศไทยกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาผ่านการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้ 
ว ัฒนธรรมและค่ านิยมระหว่างกันด้วยวิ ธีการ ท่ีหลากหลาย  เ ช่นวิ ธีการศึกษาทางไกล  
การแลกเปล่ียนครูและนักเรียน  การถ่ายโอนหน่วยกิต การอบรมครู  ผูบ้ริหารการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ  โดยเร่ิมต้นด าเนินโครงการให้โรงเรียนในประเทศไทยได้ร่วม
ประชุมสัมมนากบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นตน้ โดยจดัให้มีการจดัท าขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ  ด าเนินการผ่านของประเทศของโรงเรียนท่ีติดต่อความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ใน
การท างาน ผ่านความเห็นชอบของจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรู้ เม่ือโรงเรียนร่วมพฒันาด าเนินไปไดร้ะยะต่อเน่ืองแลว้โรงเรียน
ร่วมพฒันาขยายเครือข่ายความร่วมมือโดยให้โรงเรียนเครือข่ายเขา้มาร่วมกิจกรรมและขยายความ
ร่วมมือพฒันาไปยงัโรงเรียนเครือข่ายร่วมพฒันาดว้ย 

2.  ขั้นตอนท่ี 2 ประสานความร่วมมือ (วธีิการ) 
การประสานการสร้างความร่วมมือ มีการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 หน่วยงานตน้สังกัดคดัเลือกโรงเรียน/โรงเรียนท่ีมีศกัยภาพสมคัรใจเขา้ร่วม
โครงการ 

2.2 จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ ผา่นสถานทูตของประเทศท่ีจะสร้างความร่วมมือ 
โดยหน่วยงานตน้สังกดัเป็นเจา้ภาพ จดัให้มีการท าพนัธะสัญญากนัและเจา้หนา้ท่ีของสถานทูตเป็น
สักขีพยาน โดยความตระหนกัถึงผลประโยชน์ร่วมกนัของกิจกรรมท่ีไดรั้บความร่วมมือจากหลาย
ฝ่ายในการส่งเสริมขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างประเทศ โรงเรียน มีขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะส ารวจความ
เป็นไปได ้ในการจดัตั้งกิจกรรมท่ีสามารถให้ความร่วมมือและการประสานงานส าหรับผูท่ี้สนใจ
ดา้นการศึกษา 

2.3 การพฒันานวตักรรมความร่วมมือในองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 9 ดา้น 
มีลกัษณะการด าเนินการทุกด้านเหมือนรูปแบบท่ี 1 โดยท่ีโรงเรียนคู่ตกลง อาจร่วมกนัก าหนด
ขอ้ตกลงเป็นพื้นฐานส าหรับท ากิจกรรมร่วมกนั  เช่น วตัถุประสงค์ เป้าหมาย การใช้ทรัพยากร 
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง อ่ืนๆ เม่ือถึงเวลาปฏิบติักิจกรรม โรงเรียนร่วมพฒันาอาจก าหนดเป็นขอ้ตกลง
เพิ่มเติมส าหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีเขา้ร่วมในภายหลงัและไดรั้บอนุมติัโดยเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจใน
แต่ละองค์การ และแต่ละองค์การจะเสนอรายช่ือสมาชิกหลกัซ่ึงเป็นบุคคลรับผิดชอบต่อโครงการ
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ร่วมกนั แต่ละโครงการจะถูกวางแผนและควบคุมโดยตวัแทนจากทั้งสองฝ่ายภายใตค้วามเขา้ใจใน
ขอ้ตกลงร่วมกนั 

2.4 ก าหนดระยะเวลาในบนัทึกขอ้ตกลงจะมีผลเป็นระยะเวลา 1  ปี 2 ปีหรือ 3 ปี
ตามขอ้ตกลง นบัจากวนัแรกของการลงนาม และสามารถขยายระยะเวลา  มีการเปล่ียนแปลง หรือ
ส้ินสุดลง หากไดรั้บความยนิยอมร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย  ส่วนการส้ินสุดของขอ้ตกลงอาจริเร่ิมจาก
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยตอ้งแจง้ให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า ก าหนดระยะเป็นเดือน
ก่อนการด าเนินการ   

3.  ขั้นตอนท่ี 3 สรุปผลของความร่วมมือ 
3.1 มีแผนงาน/กิจกรรมร่วมกนั โดยโรงเรียนร่วมพฒันาก าหนดเป้าหมายร่วมใน

การเรียนรู้ร่วมกนัก าหนดโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสามารถด าเนินการ วิธีการปฏิบติั การ
จดัท าสารสนเทศ เช่น การรวบรวมรายช่ือและท่ีอยู่ของผูท่ี้ได้รับข่าวสารส าหรับครูอาจารย์ใน
โครงการ ก าหนดผูรั้บผิดชอบ และก าหนดกรอบระยะเวลา เช่นก าหนดการเยือนของผูอ้  านวยการ
และคณะครู  ก าหนดการวดัประเมินผลโดยจา้หนา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารออนไลน์ทาง
บล็อกเพื่อติดตามผลความกา้วหนา้การเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อการปฏิบติัตามแผนงาน 

3.2 มีกิจกรรมการเรียนการสอน โดยก าหนดรูปแบบการจดัการผ่านการส่ือสาร
ผ่านทางรายช่ือและท่ีอยู่ของผูท่ี้ได้รับข่าวสารในการพฒันาส่ือการสอน การประเมินผล ก าหนด
วิธีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ การส่ือสารออนไลน์ทางบล็อก (สไกป์, Yahoo Messenger  
เป็นตน้) การใส่ขอ้มูลส่ือการสอนเพื่อนการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง การเรียนทางไกลผา่น
ภาพและเสียงร่วมกนั อาจมีกรณีการวางแผนโอนหน่วยกิต (ขออนุญาตส านักงานวิชาการและ
มาตรฐาน) 

3.3 มีพนัธะสัญญาร่วมกนั โดยจดัท าเป็นขอ้ตกลงความร่วมมือกนั มีการลงนามใน
สัญญา โดยผูบ้ริหาร 2 ฝ่าย โดยหน่วยงานต้นสังกดัเป็นเจา้ภาพในการจดัให้มีการจดัท าพนัธะ
สัญญากนัและเจา้หน้าท่ีของสถานทูตเป็นสักขีพยาน และอาจมี คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยนัขอ้ตกลงร่วมกนั ในการแลกเปล่ียนครู  แลกเปล่ียน
นกัเรียนสนบัสนุนค่าใชจ่้าย และหรือใหทุ้นการศึกษา (เป็นหน่วยจดัหาทุนให)้ 

3.4 หน่วยงานตน้สังกดัสนบัสนุนงบประมาณให้ด าเนินการในระยะเร่ิมแรก โดย
ก าหนดกรอบรูปแบบกิจกรรมและก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการ ซ่ึงโรงเรียนอาจมีการด าเนินการ
มากกว่าท่ีก าหนดได้ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับศักยภาพของแต่ละโรงเรียน ก าหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะและเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 
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3.5 ใหโ้รงเรียนร่วมพฒันาขยายเครือข่ายความร่วมมืออาจเป็น 1 ถึง 2 โรงเรียนเพื่อ
เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของโรงเรียนร่วมพฒันา โดยท่ีใชห้ลกัการของการ
ท างานแบบเครือข่ายความร่วมมือ ทุกฝ่ายมีเกียรติศกัด์ิศรี สิทธิและโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั เป็นการ
ท างานแบบแนวราบ ไม่มีการสั่งการจากฝ่ายใด เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยผา่นการท างานร่วมกนั 

4.  ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันาความร่วมมือ  
4.1  ปัจจยั เง่ือนไข 

1) โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ทุกสังกดั เน่ืองจากโรงเรียนมีความพร้อม
และศกัยภาพในการบริหารจดัการ 

2) หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดนโยบายและสนับสนุนงบประมาณอย่าง
ต่อเน่ือง 

3) หน่วยงานตน้สังกดัสามารถปรับเปล่ียน กิจกรรมความร่วมมือแปรเปล่ียน
ไปตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 

4) โรงเรียนเครือข่ายเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก เน่ืองจากมีความ
จ าเป็นตอ้งอาศยัความช่วยเหลือทั้งในดา้นงบประมาณและการประสานงานจากโรงเรียนคู่ตกลงเดิม 

4.2  การประเมินผล 
1) ความสอดคล้องกับหลกัการ  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริหาร

จดัการโดยใช ้
2) โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารจดัการแบบเครือข่าย การใช้ภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหาร และการแบ่งปันทรัพยากร  
3) ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค ์ความร่วมมือและความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

อยา่งหลากหลาย การสร้างเครือข่ายดา้นการศึกษา ความเท่าเทียมกนัดา้นการศึกษา และการแบ่งปัน
ทรัพยากรทางการศึกษาและค่าใชจ่้ายร่วมกนั  

4.3  การแสวงหาวธีิการพฒันาความร่วมมือ 
1) หน่วยงานตน้สังกดัสนบัสนุนงบประมาณเบ้ืองตน้ให้สถานศึกษาและเป็น

ก าลงัในการอ านวยความสะดวก ท าใหส้ถานศึกษามีความมัน่ใจในการด าเนินงาน 
2) สถานศึกษาบริหารจดัการ การติดต่อส่ือสาร เป็นไปตามรูปแบบขอ้ตกลง  
3) สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบความ ร่วมมือด้านการศึกษา  

ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานบริบทของโรงเรียนร่วมพฒันาเพิ่มเติมจากท่ีหน่วยงาน
ตน้สังกดัก าหนดได ้
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4) โรงเรียนร่วมพฒันาสานความสัมพนัธ์เป็นไปในรูปแบบทางการผสมกบั
กลัยณมิตร มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและต่อเน่ือง 

5) หน่วยงานต้นสังกัดมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะและประเมินผล
สัมฤทธ์ิเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

6) สถานศึกษาสามารถสร้างรูปแบบกิจกรรมความร่วมมือไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
และมีความเช่ือมัน่ เน่ืองจากมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะและมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
โครงการร่วมกนั 

7) สถานศึกษาสร้างทุนทางสังคมให้กับประเทศ ท าให้มีแหล่งแลกเปล่ียน
เรียนรู้มากข้ึน ยึดหยุ่นโดยอาศยัความช านาญจากหลายฝ่ายและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายไดต้รง
ความตอ้งการ 

5.1.2  กลุ่มความร่วมมือดา้นการศึกษาแบบความสัมพนัธ์ก่ึงทางการ 
5.1.2.1  รูปแบบท่ี 3 รูปแบบสัมพนัธ์แบบก่ึงทางการ 
เป็นรูปแบบท่ีมีความร่วมมือด้านการศึกษาในลักษณะท่ีโรงเรียนเป็นหลักในการ

ประสานความร่วมมือด้านการศึกษา  ผ่านหน่วยงานบงัคบับญัชาเบ้ืองต้น และผ่านสถานทูต
โรงเรียนท่ีติดต่อความร่วมมือ 
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ภาพที ่5.4  รูปแบบท่ี 3 รูปแบบสัมพนัธ์แบบก่ึงทางการ 
 

ขั้นตอนที ่1 การสร้างข้อตกลงความร่วมมอื 
 

ขั้นตอนที ่2 การประสานความร่วมมอื 
 

ข้ันตอนที ่3 สรุปผลความร่วมมือ 
 

โรงเรียน 
คู่ตกลง 

โรงเรียน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา/สถานฑูต 
รับรู้/ร่วมติดตาม 

ข้อตกลงความร่วมมือ 

นโยบาย/สารสนเทศ 
ทบทวนกรอบปฏบิัตร่ิวมกนั 

คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 

สถานศึกษา/บรรยากาศ 
เอือ้ต่อการพฒันา 

หลกัสูตร/วชิาการ/วจิัย 
บูรณาการมติสิากล 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ส่ือสารผ่านออนไลน์ 

ส่ือ/อุปกรณ์/เทคโนโลย ี
แลกเปลีย่น 

ผู้บริหาร/บุคลากร 
ผู้น า/ยนิดแีละมส่ีวนร่วม 

ครู ร่วมมอืเตม็ใจ กระตอืรือร้น 

ผู้เรียนหลากหลายมส่ีวนร่วม 

 

งบประมาณ 
 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมร่วมมอื 
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1.  แนวคิด 
1.1 สังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้น

นโยบายทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเ มือง  การเ ปิด เส รีทางด้านการค้า ส่งผลต่อ
สถาบนัการศึกษาของต่างประเทศท่ีเข้ามาท ากิจการด้านการศึกษา ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
ภายในประเทศท่ีจะตอ้งเร่งพฒันาคุณภาพให้ทดัเทียมกบัสถาบนัการศึกษาของต่างประเทศ ดงันั้น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตรทางการศึกษาเพื่อพึ่งพาอาศยักนัและการ
พฒันาร่วมกนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

1.2 ความร่วมมือท่ีดีในการปฏิบติังาน เป็นกระบวนการท่ีไม่หยุดน่ิงมีองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญั  5 ประการ  1) การมีผูน้ าท่ีสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือ 2) การเตรียมความพร้อมเพื่อ
สร้างความร่วมมือ 3) การจดัให้มีทรัพยากรและบุคลากรท่ีเพียงพอ 4) การสร้างความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ร่วมมือกนัและ5) การก าหนดความสัมพนัธ์และขั้นตอนการสร้างความร่วมมือ 

1.3 การพฒันาความร่วมมือ เป็นการด าเนินงานท่ีมีวตัถุประสงค์เฉพาะระหว่าง
องค์การ มุ่งเน้นความส าเร็จของงานตามขอ้ตกลง การแบ่งปันและการใช้ทรัพยากรระหว่างกลุ่ม
ค่อนขา้งมีแบบแผน 

2.  หลกัการ 
ยึดหลกัการบริหารจดัการโดยโรงเรียนเป็นฐาน ภาวะผูน้ าของผู ้เนน้ปรัชญาของความ

ร่วมมือ และการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน 
3.  วตัถุประสงค ์

3.1 สร้างความร่วมมือเพื่อการแลกเปล่ียนทรัพยากร โดยการแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ระหวา่งองคก์ารท่ีร่วมมือกนั ช่วยใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่า 

3.2 ส่งเสริมความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบของการอ านวยความสะดวก 
การฝึกอบรม การแลกเปล่ียนบุคลากร การวิจยัทางการด้านการศึกษา วิชาชีพ วิชาการและการ
บริหาร 

ซ่ึงมีองคป์ระกอบขั้นตอนการจดัการความร่วมมือดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
1. ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ 
เป็นขั้นตอนท่ีโรงเรียนคู่ตกลง ได้ประสานงานกันในการท่ีสร้างความร่วมมือด้าน

การศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาผา่นการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้ วฒันธรรมและค่านิยมระหวา่งกนัดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่นวิธีการ
ศึกษาทางไกล การแลกเปล่ียนครูและนักเรียน การถ่ายโอนหน่วยกิต การอบรมครู ผูบ้ริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ โดยท่ีโรงเรียนเป็นหลกัในการประสานความร่วมมือดา้น
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การศึกษา ให้ความส าคญัต่อการผ่านหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องผ่านหน่วยงานบงัคบับญัชา
เบ้ืองตน้ และผา่นสถานทูตโรงเรียนท่ีติดต่อความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในการท างาน ผา่น
ความเห็นชอบของจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

2. ขั้นตอนท่ี 2 การประสานความร่วมมือ 
วธีิการสร้างความร่วมมือ มีการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ ผา่นสถานทูตของประเทศท่ีจะสร้างความร่วมมือ 
โดยโรงเรียนติดต่อโดยตรง ในการตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกันของกิจกรรมท่ีได้รับความ
ร่วมมือจากหลายฝ่ายในการส่งเสริมขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งประเทศ โรงเรียน มีขอ้ตกลงร่วมกนัท่ี
จะส ารวจความเป็นไปได้ ในการจดัตั้งกิจกรรมท่ีสามารถให้ความร่วมมือและการประสานงาน
ส าหรับผูท่ี้สนใจดา้นการศึกษา ซ่ึงโรงเรียนอาจแจง้ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรั้บทราบ 

2.2 การพฒันานวตักรรมความร่วมมือในองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 9 ดา้น
เหมือนรูปแบบท่ี 1 โรงเรียนคู่ตกลง อาจร่วมกนัก าหนดขอ้ตกลงเป็นพื้นฐานส าหรับท ากิจกรรม
ร่วมกนั เช่น วตัถุประสงค ์เป้าหมาย การใชท้รัพยากร บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง อ่ืนๆ เม่ือถึงเวลาปฏิบติั
กิจกรรม โรงเรียนร่วมพฒันาอาจก าหนดเป็นขอ้ตกลงเพิ่มเติมส าหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีเขา้ร่วม
ในภายหลงั และแต่ละองค์การจะเสนอรายช่ือสมาชิกหลกัซ่ึงเป็นบุคคลรับผิดชอบต่อโครงการ
ร่วมกนั แต่ละโครงการจะถูกวางแผนและควบคุมโดยตวัแทนจากทั้งสองฝ่ายภายใตค้วามเขา้ใจใน
ขอ้ตกลงร่วมกนั 

2.2 ก าหนดระยะเวลาในบนัทึกขอ้ตกลงจะมีผลเป็นระยะเวลา 1 ปี 2 ปีหรือ 3 ปี
ตามขอ้ตกลง นบัจากวนัแรกของการลงนาม และสามารถขยายระยะเวลา มีการเปล่ียนแปลง หรือ
ส้ินสุดลง หากไดรั้บความยนิยอมร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย ส่วนการส้ินสุดของขอ้ตกลงอาจริเร่ิมจาก
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยตอ้งแจง้ให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า ก าหนดระยะเป็นเดือน
ก่อนการด าเนินการ 

3. ขั้นตอนท่ี 3 สรุปผลของความร่วมมือ 
3.1 มีแผนงาน/กิจกรรมร่วมกนั โดยโรงเรียนร่วมพฒันาก าหนดเป้าหมายร่วมใน

การเรียนรู้ร่วมกันก าหนดโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสามารถด าเนินการ วิธีการปฏิบัติ  
การจดัท าสารสนเทศ เช่น การรวบรวมรายช่ือและท่ีอยู่ของผูท่ี้ไดรั้บข่าวสารส าหรับครูอาจารยใ์น
โครงการ ก าหนดผูรั้บผิดชอบ และก าหนดกรอบระยะเวลา เช่นก าหนดการเยือนของผูอ้  านวยการ
และคณะครู ก าหนดการวดัประเมินผลโดยจา้หน้าท่ีใช้เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารออนไลน์ทาง
บล็อกเพื่อติดตามผลความกา้วหนา้การเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อการปฏิบติัตามแผนงาน 
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3.2 มีกิจกรรมการเรียนการสอน โดยก าหนดรูปแบบการจดัการผ่านการส่ือสาร
ผ่านทางรายช่ือและท่ีอยู่ของผูท่ี้ได้รับข่าวสารในการพฒันาส่ือการสอน,การประเมินผล ก าหนด
วิธีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ การส่ือสารออนไลน์ทางบล็อก (สไกป์, Yahoo Messenger  
เป็นตน้) การใส่ขอ้มูลส่ือการสอนเพื่อนการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง การเรียนทางไกลผา่น
ภาพและเสียงร่วมกนั อาจมีกรณีการวางแผนโอนหน่วยกิต (ขออนุญาตส านักงานวิชาการและ
มาตรฐาน)  

3.3 มีพนัธสัญญาร่วมกนั โดยจดัท าเป็นขอ้ตกลงความร่วมมือกนั มีการลงนามใน
สัญญา โดยผู ้บริหาร 2 ฝ่าย โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นเจ้าภาพในการจัดให้มีการจัดท า 
พนัธะสัญญากันและเจ้าหน้าท่ีของสถานทูตเป็นสักขีพยาน และอาจมี คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยนัข้อตกลงร่วมกัน ในการแลกเปล่ียนครู 
แลกเปล่ียนนกัเรียนสนบัสนุนค่าใชจ่้าย และหรือใหทุ้นการศึกษา (เป็นหน่วยจดัหาทุนให)้ 

4.  ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันาความร่วมมือ 
4.1  ปัจจยั เง่ือนไข 

1) โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ทุกสังกดัท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพใน
การบริหารจดัการ 

2) โรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารท่ีมีวสิัยทศัน์และภาวะผูน้ าสูง 
5.  การประเมินผล 

5.1 ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การใช้
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

5.2 ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์ ในความร่วมมือเพื่อการแลกเปล่ียนทรัพยากร  
การฝึกอบรมและการแลกเปล่ียนบุคลากร การวจิยัดา้นการศึกษาวชิาชีพ วชิาการและการบริหาร 

6.  การแสวงหาวธีิการพฒันาความร่วมมือ 
6.1 สถานศึกษาบริหารจดัการ การติดต่อส่ือสาร เป็นไปตามรูปแบบขอ้ตกลง 
6.2 สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษา ดา้นกิจกรรม

การเรียนการสอนบนพื้นฐานบริบทของโรงเรียนร่วมพฒันา 
6.3 โรงเรียนร่วมพฒันาสานความสัมพนัธ์เป็นไปในรูปแบบทางการผสมกบักลัยณ

มิตร มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง 
6.4 สถานศึกษาสามารถสร้างรูปแบบกิจกรรมความร่วมมือไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และ

มีความเช่ือมัน่ 
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5.2  กลุ่มที ่2 กลุ่มทีพ่ฒันาขึน้จากความร่วมมือเดิม  
กลุ่มท่ีพฒันาข้ึนจากความร่วมมือเดิม ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ 

5.2.1  รูปแบบท่ี 4 รูปแบบสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ  
เป็นรูปแบบท่ีมีความร่วมมือด้านการศึกษาในลักษณะท่ีโรงเรียนเป็นหลักใน 

การประสานความร่วมมือดา้นการศึกษา มีอิสระในการสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.5  รูปแบบท่ี 4 รูปแบบสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ 
 
 

ศึกษาดูงาน 
ตกลงใจท าขอ้ตกลง 

โรงเรียน 
คู่ตกลง 

ผู้บริหาร 
ภาวะผูน้ า/รอบรู้ 

 

ครู 
เตม็ใจ/พร้อมรับภาระ

รับภาระ 

ผู้เรียน 
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

 

 

ผู้บริหาร 
ภาวะผูน้ า/รอบรู้ 

ครู 
เตม็ใจ/พร้อมรับภาระ 

ผู้เรียน 
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน 

ผา่นออนไลน์/ทางไกล/
ศึกษาดูงาน 

แลกเปลีย่น 
ส่ือ/กจิกรรมผ่าน

ออนไลน์/ทศันศึกษา 

โรงเรียน DPU



215 

 

1.  แนวคิด 
1.1 สังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้น

นโยบายทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเ มือง  การเ ปิด เส รีทางด้านการค้า ส่งผลต่อ
สถาบนัการศึกษาของต่างประเทศท่ีเข้ามาท ากิจการด้านการศึกษา ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
ภายในประเทศท่ีจะต้องเร่งพฒันาคุณภาพให้ทดัเทียมกับสถาบนัการศึกษาของต่างๆ ประเทศ 
ดงันั้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตรทางการศึกษาเพื่อพึงพาอาศยักนัและ
การพฒันาร่วมกนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

1.2 ความร่วมมือท่ีดีในการปฏิบติังาน เป็นกระบวนการท่ีไม่หยุดน่ิงมีองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญั 5 ประการ 1) การมีผูน้ าท่ีสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือ 2) การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้าง
ความร่วมมือ 3) การจดัให้มีทรัพยากรและบุคลากรท่ีเพียงพอ 4) การสร้างความมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมมือ
กนัและ 5) การก าหนดความสัมพนัธ์และขั้นตอนการสร้างความร่วมมือ 

1.3 การพฒันาความร่วมมือ เป็นไปตามความสนใจร่วมกนัไม่ตอ้งมีพนัธะสัญญา 
2.  หลกัการ 
ยึดหลักการบริหารจัดการโดยโรงเรียนเป็นฐาน และปรัชญาของความร่วมมือ  

การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นไปอยา่งหลวมๆ สามรถยืดหยุน่ได ้การติดต่อส่ือสาร
อยา่งไม่เป็นทางการ 

3.  วตัถุประสงค ์
3.1 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนในสังคมเอ้ืออาทร ตระหนักถึง

ความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีร่วมกนัและเช่ือมโยงกนัในอตัลกัษณ์ของภูมิภาค 
3.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการใช้ภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้น การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยาการวทิยาศาสตร์เชิงประยกุต์ 
3.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความเป็นอาเซียน 

ซ่ึงมีองคป์ระกอบขั้นตอนการจดัการความร่วมมือดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
1.  ขั้นตอนท่ี 1  การสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ 
โรงเรียนมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัโรงเรียนคู่ตกลงโดยท่ีไม่ผา่นหน่วยงานตน้สังกดั ไม่

ผ่านสถานทูต เป็นอิสระในการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนักบัโรงเรียนคู่ตกลง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัศกัยภาพ 
ความสามารถ ของแต่ละโรงเรียน อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในการท างาน 
โรงเรียนจะผ่านความเห็นชอบของจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เป็น
ขั้นตอนท่ีโรงเรียนคู่ตกลง ไดป้ระสานงานกนัในการท่ีสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษา  เพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาผ่านการเรียนรู้ร่วมกันด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และแลกเปล่ียน
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เรียนรู้  ความรู้ วฒันธรรมและค่านิยมระหว่างกันด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่นวิธีการศึกษา
ทางไกล  การแลกเปล่ียนครูและนกัเรียน  การถ่ายโอนหน่วยกิต การอบรมครู  ผูบ้ริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ   

2.  ขั้นตอนท่ี 2 การประสานความร่วมมือ  
การประสานการสร้างความร่วมมือ มีการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 โรงเรียนติดต่อโรงเรียนโดยตรง ในการตระหนกัถึงผลประโยชน์ร่วมกนัของ
กิจกรรมท่ีไดรั้บความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการส่งเสริมขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างประเทศ โดย
โรงเรียน มีขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะส ารวจความเป็นไปได้ ในการจดัตั้งกิจกรรมท่ีสามารถให้ความ
ร่วมมือและการประสานงานส าหรับผูท่ี้สนใจดา้นการศึกษา ดงัน้ี 

2.2 การพฒันานวตักรรมความร่วมมือในองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 9 ดา้น
ดงัน้ี 

2.2.1 ดา้นนโยบาย โรงเรียนก าหนดนโยบายความร่วมมือในการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาในด้านต่างๆ และสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอยา่งชดัเจน และประสานงานกบัโรงเรียนคู่ตกลงในต่างประเทศบนัทึกความตกลง ก าหนด
กิจกรรมและแผนงานการด าเนินงานร่วมกนั  

2.2.2 ดา้นหลกัสูตร โรงเรียนก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง
ค่านิยมและมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนมีการพฒันาหลกัสูตร
โดยการบูรณาการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนกบัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน
เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมก าหนดหลกัสูตร กิจกรรมตามหลกัสูตร และเทียงเคียงหลกัสูตร
ของโรงเรียนกบัหลกัสูตรสากลให้สามารถเทียบโอนหน่วยการเรียนได ้และโรงเรียนปรับกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือ เน้นการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสร้าง
กิจกรรมร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนคู่ตกลง และมีการการแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นวิชาการ ส่ือการ
สอน  

2.2.2 ดา้นครู โรงเรียนก าหนดนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจ
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โ ดยยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติังานของครูให้ไดม้าตรฐานสากล
เป็นครูมืออาชีพ มีทกัษะในการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษและใช้เทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้ 
ส่ือสารและจดัการเรียนการสอน ครูได้รับการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการเรียนการ
สอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยา
เขตหรือระดบั จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนครูกบัโรงเรียนคู่ตกลงในต่างประเทศหรือสถาบนัการศึกษาระดบัสูงกวา่ภายในประเทศ 
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และก าหนดความร่วมมือกนัระหวา่งในการท ากิจกรรมร่วมกนัการแลกเปล่ียนคณะครู ส่ือการสอน
และกิจกรรมวจิยั 

2.2.4 ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา โรงเรียนจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา
เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีความ
เป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และโรงเรียนมีการใช้ระบบ
เครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดนกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนพฒันา ICT ภายใน
โรงเรียนรองรับการท างานของครู การติดต่อส่ือสารภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนและการ
จดัการเรียนการสอน โรงเรียนจดัผูรั้บผิดชอบ ส่งเสริมให้นักเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
นักเรียนในต่างประเทศ เช่น โครงการ Connecting Classroom และจดัหาหนังสือและส่ือจาก
ต่างประเทศใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

2.2.5 รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมความรู้
เพื่อความเขา้ใจในดา้นต่างๆ ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง 
การปกครอง ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day พฒันาคุณภาพการจดัการจดัการเรียนการสอนดว้ย
วิทยาการและเทคโนโลยีท่ีเป็นสากล เช่นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ หรือ ICT ต่างๆ และมี
แผนการน านกัเรียนไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และจดัทศันศึกษาเพื่อเสริม
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

2.2.6 ผูบ้ริหารและบุคลากร  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นผูน้ าในการบริหารจดัการ พฒันาระบบบริหารจดัการ
สถานศึกษายคุใหม่ มุ่งเนน้การบริหารโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัโรงเรียนและสังคมไทยทุกภาคส่วน  ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งให้
มีความภาคภูมิใจและจงรักภกัดีต่อองคก์ร ร่วมมือร่วมใจกนัท างานและเสริมแรงกนั สร้างความไว้
วา่งใจซ่ึงกนัและกนั ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าในการใชภ้าษาองักฤษ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
ของโรงเรียนในต่างประเทศ มีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มีความเป็นสากล สนบัสนุน
ครูไทย ครูต่างชาติ และบุคลากรระดบัเจา้หนา้ท่ีไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  และผูบ้ริหารปรับปรุง
ระบบการก ากบั นิเทศติดตามผลและระบบประกนัคุณภาพภายใน  

2.2.7 งบประมาณ  โรงเรียนพฒันาดา้นงบประมาณให้มีความเป็นสากล โดยมี
การเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน หน่วยงาน องคก์รหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วม
ในการใหค้วามคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ จดัท าแผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยส่งเสริมผูป้กครองและเครือข่าย
ผูป้กครองให้มีส่วนร่วมสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการในการน าคณะครูและนกัเรียนไปศึกษาดู
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งานต่างประเทศ  ส่งเสริมให้นกัเรียน ครูเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปล่ียน หรือเป็นครอบครัว
อุปถมัภใ์หแ้ก่นกัเรียนและครูต่างขาติท่ีมาตามโครงการแลกเปล่ียน 

2.2.8 บรรยากาศของสถานศึกษา โรงเรียนพฒันาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้มีความทนัสมยั อ านวยความสะดวกดา้นประปา ไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ต 
สร้างบรรยากาศ ส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผ่านภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

2.2.9  ด้านผูเ้รียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิดจาก
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีแผนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มีความ
เป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาให้มี
อุปนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานทางวชิาการหรือโครงงานไดด้ว้ยการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย พฒันา
นกัเรียนให้มีคุณภาพดา้นคุณลกัษณะและสมรรถนะอนัพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 

โรงเรียนคู่ตกลง อาจร่วมกนัก าหนดขอ้ตกลงเป็นพื้นฐานส าหรับท ากิจกรรมร่วมกนั  
เช่น วตัถุประสงค ์เป้าหมาย การใชท้รัพยากร บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง อ่ืนๆ เม่ือถึงเวลาปฏิบติักิจกรรม 
โรงเรียนร่วมพฒันาอาจก าหนดเป็นข้อตกลงเพิ่มเติมส าหรับวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีเข้าร่วมใน
ภายหลงั และแต่ละองคก์ารจะเสนอรายช่ือสมาชิกหลกัซ่ึงเป็นบุคคลรับผิดชอบต่อโครงการร่วมกนั 
แต่ละโครงการจะถูกวางแผนและควบคุมโดยตวัแทนจากทั้งสองฝ่ายภายใตค้วามเขา้ใจในขอ้ตกลง
ร่วมกนั 

2.3 ก าหนดระยะเวลาในขอ้ตกลงจะมีผลเป็นระยะเวลา 1 ปี 2 ปีหรือ 3 ปีนบัจากวนั
แรกของการลงนาม และสามารถขยายระยะเวลา  มีการเปล่ียนแปลง หรือส้ินสุดลง หากไดรั้บความ
ยินยอมร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย  ส่วนการส้ินสุดของขอ้ตกลงอาจริเร่ิมจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยตอ้ง
แจง้ใหอี้กฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ ก าหนดระยะเป็นเดือนก่อนการด าเนินการ   

3.  ขั้นตอนท่ี 3 สรุปผลของความร่วมมือ 
3.1 มีแผนงาน/กิจกรรมร่วมกนั โดยโรงเรียนร่วมพฒันาก าหนดเป้าหมายร่วมใน

การเรียนรู้ร่วมกนัก าหนดโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสามารถด าเนินการ วิธีการปฏิบติั การ
จดัท าสารสนเทศ เช่น การรวบรวมรายช่ือและท่ีอยู่ของผูท่ี้ได้รับข่าวสารส าหรับครูอาจารย์ใน
โครงการ ก าหนดผูรั้บผิดชอบ และก าหนดกรอบระยะเวลา เช่นก าหนดการเยือนของผูอ้  านวยการ
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และคณะครู  ก าหนดการวดัประเมินผลโดยจา้หนา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารออนไลน์ทาง
บล็อกเพื่อติดตามผลความกา้วหนา้การเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อการปฏิบติัตามแผนงาน 

3.2 มีกิจกรรมการเรียนการสอน โดยก าหนดรูปแบบการจดัการผ่านการส่ือสาร
ผ่านทางรายช่ือและท่ีอยู่ของผูท่ี้ได้รับข่าวสารในการพฒันาส่ือการสอน การประเมินผล ก าหนด
วิธีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ การส่ือสารออนไลน์ทางบล็อก (สไกป์, Yahoo Messenger  
เป็นตน้) การใส่ขอ้มูลส่ือการสอนเพื่อนการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง การเรียนทางไกลผา่น
ภาพและเสียงร่วมกนั อาจมีกรณีการวางแผนโอนหน่วยกิต (ขออนุญาตส านักงานวิชาการและ
มาตรฐาน) 

3.3 อาจมีพนัธะสัญญาร่วมกนัได ้โดยจดัท าเป็นขอ้ตกลงความร่วมมือกนั มีการลง
นามในสัญญา โดยผูบ้ริหาร 2 ฝ่าย  และอาจมี คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยนืยนัขอ้ตกลงร่วมกนั ในการแลกเปล่ียนครู  แลกเปล่ียนนกัเรียนสนบัสนุน
ค่าใชจ่้าย และหรือใหทุ้นการศึกษา (เป็นหน่วยจดัหาทุนให)้ 

4.  ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันาความร่วมมือ  
4.1  ปัจจยั เง่ือนไข 

4.1.1 โรงเรียนมธัยมศึกษาทุกขนาดทุกสังกดัท่ีผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ มีภาวะ
ผูน้ าในการใชภ้าษาองักฤษ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารของโรงเรียนในต่างประเทศ 

4.1.2 โรงเรียนมีความพร้อมและศกัยภาพในการบริหารจดัการและมีครูมือ
อาชีพ ท่ีมีทกัษะในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษและใชเ้ทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้ ส่ือสารและ
จดัการเรียนการสอน 

4.2 การประเมินผล 
4.2.1 ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

การใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้ริหาร และการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
4.2.2 ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค ์ความเขา้ใจอนัดีและการอยูร่่วมกนัระหวา่ง

เยาวชนอาเซียน ความสามารถการใช้ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศ ความสามารถการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการเชิงประยุกต์ และการเรียนรู้เก่ียวกับอาเซียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

4.3 การแสวงหาวธีิการพฒันาความร่วมมือ 
4.3.1 สถานศึกษาบริหารจัดการ การติดต่อส่ือสาร เป็นไปตามรูปแบบ

ขอ้ตกลงร่วมกนั 
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4.3.2 สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษา ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานบริบทของโรงเรียนร่วมพฒันา 

4.3.3 โรงเรียนร่วมพฒันาสานความสัมพนัธ์เป็นไปในรูปแบบทางการผสมกบั
กลัยณมิตร มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง 

4.3.4 สามารถสร้างรูปแบบกิจกรรมความร่วมมือไดอ้ย่างสร้างสรรค์ และมี
ความเช่ือมัน่  

5.2.2  รูปแบบท่ี 5 รูปแบบสัมพนัธ์แบบอิสระ 
เป็นรูปแบบท่ีมีความร่วมมือด้านการศึกษาในลักษณะท่ีโรงเรียนเป็นหลักในการ

ประสานความร่วมมือดา้นการศึกษา โดยท่ีมีจุดเร่ิมตน้ท่ีครูภายในโรงเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ครูกบัโรงเรียนในต่างประเทศ รูปแบบการติดต่อสัมพนัธ์เป็นแบบไม่เป็นทางการ แต่มีกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากการท่ีครูสองโรงเรียนมีความตอ้งการท่ีจะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน  
ซ่ึงอาจเป็นรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบผ่านเครือข่าย
ออนไลน์โดยใชโ้ปรแกรมต่างๆท่ีมีอยูใ่นเวบ็ไซท ์หรืออาจผา่นหน่วยงานสาธารณะท่ีให้บริการทาง
วิชาการ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัศกัยภาพ ความสามารถ ของแต่ละโรงเรียนและค่อยๆ พฒันาข้ึนจนเป็น
รูปแบบท่ีชดัเจน จึงจะมีการจดัท าขอ้ตกลง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.6  รูปแบบท่ี 5 รูปแบบสัมพนัธ์แบบอิสระ 

โรงเรียน 
คู่ตกลง 

 

โรงเรียน 

ผู้บริหาร 
สนบัสนุน 

 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมร่วมมือ 

ครู/ผู้เรียน  
ตอ้งการ /ประสาน/ก าหนดกิจกรรม 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ร่วมคิด/แลกเปล่ียนกิจกรรม 
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1.  แนวคิด 
1.1  สังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้น

นโยบายทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเ มือง  การเ ปิด เส รีทางด้านการค้า ส่งผลต่อ
สถาบนัการศึกษาของต่างประเทศท่ีเข้ามาท ากิจการด้านการศึกษา ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
ภายในประเทศท่ีจะต้องเร่งพฒันาคุณภาพให้ทดัเทียมกับสถาบนัการศึกษาของต่างๆ ประเทศ 
ดงันั้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตรทางการศึกษาเพื่อพึงพาอาศยักนัและ
การพฒันาร่วมกนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

1.2 หลกัพื้นฐาน 4 ประการของกระบวนการร่วมมือกนัอยา่งสร้างสรรค์ กล่าวคือ 
ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้ ท าให้ทุกคนไดเ้ห็นขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหว และ
เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีเคล่ือนยา้ยได ้โดยท่ีทุกคนเพลินและสนุกกบัการคิดและลงมือท างานร่วมกนั 
โดยมีปัจจยั 5 ประการในการจดัการกระบวนการร่วมมือกนัอยา่งสร้างสรรค ์ 1) มีจุดหมายร่วมกนั 
2) สมาชิกมีอิสระ 3) เช่ือมโยงกันตามความสมคัรใจ 4)มีผูน้ าหลายคน และ 5) มีความสัมพนัธ์
ติดต่อกนัทุกระดบั 

2.  หลกัการ 
ยึดหลักการบริหารจัดการโดยโรงเรียนเป็นฐาน ให้ความส าคัญต่อหน่วยงานย่อย 

สร้างสรรคกิ์จกรรมเพื่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหก้ลา้เผชิญหนา้ส่ิงทา้ทายในอนาคต 
ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์และภาวะผูน้ าสูง  
ซ่ึงมีองคป์ระกอบขั้นตอนการจดัการความร่วมมือดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
3.  วตัถุประสงค ์

3.1  เสริมสร้างการประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการใชภ้าษาต่างประเทศ 

3.2 ส่งเสริมและลงทุนดา้นการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเผชิญส่ิงทา้ทายใน
อนาคต 

3.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เรียนรู้ในสถานการณ์จริง ให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืนและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

1.  ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ 
เป็นขั้นตอนความร่วมมือดา้นการศึกษาในลกัษณะท่ีโรงเรียนเป็นหลกัในการประสาน

ความร่วมมือดา้นการศึกษา โดยท่ีมีจุดเร่ิมตน้ท่ีครูภายในโรงเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนครูกบั
โรงเรียนในต่างประเทศ รูปแบบการติดต่อสัมพนัธ์เป็นแบบไม่เป็นทางการ แต่มีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
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จากการท่ีครูสองโรงเรียนมีความตอ้งการท่ีจะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกนั ซ่ึงอาจเป็น
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีง่ายๆ ไม่มีค่าใชจ่้าย ในรูปแบบผ่านเครือข่ายออนไลน์โดยใช้
โปรแกรมต่างๆท่ีมีอยู่ในเวปไซท์ หรืออาจผ่านหน่วยงานสาธารณะท่ีให้บริการทางวิชาการ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัศกัยภาพ ความสามารถ ของแต่ละโรงเรียนและค่อยๆ พฒันาข้ึนจนเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน 
จึงจะมีการจดัท าขอ้ตกลง 

2.  ขั้นตอนท่ี 2 การประสานความร่วมมือ 
การประสานการสร้างความร่วมมือ มีการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 ครูต่อครูติดต่อกนัผา่นออนไลน์ หรือท าความรู้จกักนัผา่นหน่วยงานสาธารณะ
ท่ีใหบ้ริการวชิาการ และมีการประสานงานส าหรับผูท่ี้สนใจดา้นการศึกษา ซ่ึงในการประสานงาน
กนัมี ดงัน้ี 

1) ดา้นหลกัสูตร  โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรโดยการบูรณาการสอดแทรกเน้ือหา
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนกบัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วม
ก าหนดหลกัสูตร กิจกรรมตามหลกัสูตร และเทียงเคียงหลกัสูตรของโรงเรียนกบัหลกัสูตรสากลให้
สามารถเทียบโอนหน่วยการเรียนได้ และโรงเรียนปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ เน้นการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนคู่ตกลง 

2) ด้านครู  โรงเ รียน ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูให้ได้
มาตรฐานสากลเป็นครูมืออาชีพ มีทกัษะในการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษและใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาคน้ควา้ ส่ือสารและจดัการเรียนการสอน 

3) ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา  โรงเรียนพฒันา ICT ภายในโรงเรียนรองรับ
การท างานของครู การติดต่อส่ือสารภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนและการจดัการเรียนการ
สอน โรงเรียนจัดผู ้รับผิดชอบ ส่งเสริมให้นักเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักเรียนใน
ต่างประเทศ เช่น โครงการ Connecting Classroom   และจดัหาหนงัสือและส่ือจากต่างประเทศใช้
ในการจดัการเรียนการสอน 

4) รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน โรงเรียน มีแผนการพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนใหมี้ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และมี
แผนการน านกัเรียนไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และจดัทศันศึกษาเพื่อเสริม
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
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5) ผูบ้ริหารและบุคลากร โรงเรียนส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งให้มีความภาคภูมิใจและจงรักภกัดีต่อองคก์ร ร่วมมือร่วมใจกนัท างานและเสริมแรง
กนั สร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  

6) งบประมาณ  โรงเรียนส่งเสริมผูป้กครองและเครือข่ายผูป้กครองให้มีส่วน
ร่วมสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการในการน าคณะครูและนกัเรียนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ   

7) บรรยากาศของสถานศึกษา โรงเรียนพฒันาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้มีความทนัสมยั อ านวยความสะดวกดา้นประปา ไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ต 
และสร้างบรรยากาศ ส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษและภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผา่นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

8) ดา้นผูเ้รียน นกัเรียนไดรั้บการพฒันาให้มีอุปนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง เขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือ
โครงงานได้ด้วยการส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย พฒันานักเรียนให้มีคุณภาพด้าน
คุณลกัษณะและสมรรถนะอนัพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและมาตรฐานสากล   

2.2 การแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นวชิาการ ขอ้มูล และส่ือการสอน 
2.3 ความร่วมมือกนัระหวา่งครูอาจารยแ์ละนกัเรียนในการท ากิจกรรมร่วมกนั 
2.4 การพฒันาส่ือการสอนและกิจกรรมวจิยัแผนปฏิบติัร่วมกนั 
2.5 การแลกเปล่ียนนกัเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกนัของแต่ละ

โรงเรียนโดยมีขอ้ก าหนดต่างๆ  รายจ่าย และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าใหเ้กิดผลของขอ้ตกลงอยา่ง
เป็นทางการซ่ึงเป็นบุคคลรับผดิชอบต่อโครงการร่วมกนั แต่ละโครงการจะถูกวางแผนและควบคุม
โดยตวัแทนจากทั้งสองฝ่ายภายใตค้วามเขา้ใจในขอ้ตกลงร่วมกนั 

การด าเนินการจะมีผลเป็นระยะเวลา 1  ปี 2 ปี ตามขอ้ตกลง อาจมีการเปล่ียนแปลง หรือ
ส้ินสุดลง หากไดรั้บความยินยอมร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย ส่วนการส้ินสุดของการด าเนินการอาจ
ริเร่ิมจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยตอ้งแจง้ใหอี้กฝ่ายทราบ โดยก าหนดระยะเป็นเดือนก่อนการด าเนินการ  
นอกจากน้ีกลุ่มผู ้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นชอบให้มีการปรึกษาหารือเป็นระยะ เก่ียวกับ
สถานการณ์ของการส ารวจท่ีไดก้ล่าวไวแ้ละเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นประโยชน์ร่วมกนั 

3.  ขั้นตอนท่ี  3  สรุปผลความร่วมมือ 
3.1 มีแผนงาน/กิจกรรม  สองโรงเรียนจะก าหนดเป้าหมายร่วมในการเรียนรู้ร่วมกนั

ก าหนดโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสามารถด าเนินการ วิธีการปฏิบติั การจดัท าสารสนเทศ 
เช่น การรวบรวมรายช่ือและท่ีอยู่ของผูท่ี้ได้รับข่าวสารส าหรับครูอาจารย์ในโครงการ ก าหนด
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ผูรั้บผิดชอบ และก าหนดกรอบระยะเวลา เช่นก าหนดการเยือนของผูอ้  านวยการและคณะครู  
ก าหนดการวดัประเมินผลโดยจา้หนา้ท่ีจดัท าบล็อกเพื่อติดตามผลความกา้วหน้าการเรียนรู้ร่วมกนั 
เพื่อการปฏิบติัตามแผนงาน 

3.2 มีกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านการส่ือสารผ่านทางรายช่ือและท่ีอยู่ของผูท่ี้
ไดรั้บข่าวสารในการพฒันาส่ือการสอน,การประเมินผล  ก าหนดวิธีการเรียนการสอนผา่นออนไลน์            
การส่ือสารออนไลน์ทางบล็อก (สไกป์ Yahoo Messenger เป็นตน้) การใส่ขอ้มูลส่ือการสอนเพื่อน
การเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง การเรียนทางไกลผ่านภาพและเสียงร่วมกนั อาจมีกรณีการ
วางแผนโอนหน่วยกิต (ขออนุญาตส านกังานวชิาการและมาตรฐาน) 

3.3 มีพนัธะสัญญาร่วมกนั โดยอาจจดัท าเป็นขอ้ตกลงความร่วมมือกนั มีการลง
นามในสัญญา โดยผูบ้ริหาร 2 ฝ่าย และอาจมี คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยนัในข้อตกลงร่วมกัน ในการแลกเปล่ียนครู แลกเปล่ียนนักเรียน
สนบัสนุนค่าใชจ่้าย และหรือใหทุ้นการศึกษา (เป็นหน่วยจดัหาทุนให)้ 

4.  ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันาความร่วมมือ  
4.1  ปัจจยั เง่ือนไข 

1) โรงเรียนมธัยมศึกษาทุกขนาดทุกสังกดัท่ีมีครูมีศกัยภาพในการจดักิจกรรม
และเห็นความส าคญัในการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และเป็นก าลงัในการขบัเคล่ือนงาน 

2) โรงเรียนมีความพร้อมและศกัยภาพในการบริหารจดัการและงบประมาณ 
4.2  การประเมินผล 

1) ความสอดคล้องกบัหลักการ การบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
การใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้ริหาร การใชกิ้จกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย การแกปั้ญหาและมีทกัษะ
ด ารงชีวติ  

2) ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์ การประสานงานกบัองค์กรระหว่างประเทศ 
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน การยกระดบัคุณภาพการศึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ ความสามารถการ
ใช้ภาษาองักฤษและภาษาประเทศเพื่อนบา้น ความเขา้ใจอนัดีและการอยู่ร่วมกนัระหว่างเยาวชน
อาเซียน การลงทุนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เก่ียวกับอาเซียนและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

4.3  การแสวงหาวธีิการพฒันาความร่วมมือ 
1) สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบความ ร่วมมือด้านการศึกษา  

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษาคู่ตกลง ด าเนินกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้นานาชาติทัว่ทั้งโรงเรียน ทุกระดบัชั้นและกลุ่มสาระวิชา รวมทั้งเป็นแรงบนัดาล
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ใจให้นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมการพูดคุยกบัผูค้นต่างวฒันธรรมและยงัส่ือถึง
การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมมากยิง่ข้ึนดว้ย 

2) บุคลากรของทั้งโรงเรียนเห็นความส าคญั นกัเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้เก่ียวกบั
วถีิชีวตินอกเหนือจากครอบครัว ชุมชนและประสบการณ์ท่ีคุน้เคย 

3) ความสัมพันธ์ของสถานศึกษา เป็นไปในรูปแบบของกัลยณมิตรมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  

4) สถานศึกษาร่วมพฒันาสามารถสร้างรูปแบบกิจกรรมความร่วมมือไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์ 

5) การความส าเร็จในการท างานร่วมกบัโรงเรียนร่วมพฒันาคือการมีความ
ศรัทธาท่ีเหมือนกนั  นกัเรียนมีพฒันาการเรียนรู้ ส่วนหน่ึงมาจากการวิเคราะห์ปัญหาของโลกและ
หาหนทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นร่วมกนั ช่วยให้นกัเรียนมีความตระหนกัรู้ถึงศกัยภาพของตนเอง
และเรียนรู้เก่ียวกบัโลกภายนอก 

จากขอ้เสนอรูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศ
ไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 5 รูปแบบ ดงักล่าวผูว้ิจยัไดส้รุปเปรียบเทียบ
ให้เห็นความแตกต่างของรูปแบบเพื่อการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมือดา้น
การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ตามตารางท่ี 5.1  ดงัน้ี 
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ตารางที ่5.1  เปรียบเทียบรูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
รูปแบบ 

              

        

 

  การด าเนินการ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มทีพ่ฒันาจากหน่วยงานต้นสังกดัก าหนดรูปแบบ กลุ่มที ่2 กลุ่มทีพ่ฒันาขึน้จากความร่วมมือเดิม 

รูปแบบที ่1 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
ทางการ 

รูปแบบที ่2 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
เครือข่ายความร่วมมือ 

รูปแบบที ่3 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบกึง่
ทางการ 

รูปแบบที ่4 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบไม่
เป็นทางการ 

รูปแบบที ่5 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
อสิระ 

1. การสร้างขอ้ตกลง
ความร่วมมือ 

- หน่วยงานตน้สังกดั
เป็นผูก้  าหนดโครงสร้าง 
จดัท าขอ้ตกลง แสวงหา
โรงเรียนคู่พฒันา 
สนบัสนุนงบประมาณ
อยา่งต่อเน่ือง อ านวย
ความสะดวก ในการจดั
กิจกรรม 
- มีการนิเทศ ติดตามผล
การด าเนินงานเป็น
ระยะ  

- เหมือนรูปแบบท่ี 1 
- เพิ่มการสร้างและ
ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือไปยงัโรงเรียน
อ่ืน เป็นการสร้าง
โอกาส 

- โรงเรียนร่วมพฒันา
สามารถก าหนด
โครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ ขอ้ตกลง
ร่วมกนัและการจดั
กิจกรรมร่วมกนัตาม
ศกัยภาพไดโ้ดยล าพงั
และมีพนัธสัญญาเป็น
ขอ้ตกลงความร่วมมือ 
- ใชว้ธีิการรายงานผล
แทนการรับการนิเทศ 
ติดตามจากตน้สังกดั 

- เหมือนรูปแบบท่ี 3 
-ใชว้ธิการ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่
ผลงานแทนการจดัท า
รายงาน 

- อาศยัความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล อาจเป็น
ผูบ้ริหาร ครู /นกัเรียน
เป็นผูก้  าหนดกิจกรรม
ร่วมกนั 
- ไม่มีขอ้ผกูมดัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 
 
รูปแบบ 

              

        

 

  การด าเนินการ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มทีพ่ฒันาจากหน่วยงานต้นสังกดัก าหนดรูปแบบ กลุ่มที ่2 กลุ่มทีพ่ฒันาขึน้จากความร่วมมือเดิม 

รูปแบบที ่1 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
ทางการ 

รูปแบบที ่2 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
เครือข่ายความร่วมมือ 

รูปแบบที ่3 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบกึง่
ทางการ 

รูปแบบที ่4 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบไม่
เป็นทางการ 

รูปแบบที ่5 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
อสิระ 

2. การประสานความ
ร่วมมือ 

- แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมไดรั้บการ
ขบัเคล่ือนเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรของหน่วยงาน
ตน้สงักดั 
- ร.ร.ร่วมพฒันาสามารถตก
ลงพฒันากิจกรรมร่วมกนั
ไดต้ามปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนั 
- ไดรั้บงบประมาณ
สนบัสนุนต่อเน่ือง 
ไดรั้บการนิเทศติ 

- เหมือนรูปแบบท่ี 1 
- มีการใชท้รัพยากรร่วมกนั
ของโรงเรียนเครือข่าย 
-เกิดรูปแบบการท างาน
ร่วมกนั 

- คลา้ยคลึงกบัรูปแบบ  ท่ี 1 
กิจกรรมเกิดจากขอ้ตกลง
ร่วมกนัของโรงเรียนร่วม
พฒันาเป็นหลกั กิจกรรม
เป็นไปอยา่งสร้างสรรค ์

- ใชว้ธีิตกลงกนัระหวา่ง
โรงเรียนร่วมพฒันาโดย
ค านึงถึงประโยชน์ร่วมกนั 
เกิดจากความตอ้งการ
ร่วมกนั 
- โรงเรียนร่วมพฒันา  
มีอิสระในการท างาน 
รูปแบบ 

- กิจกรรมเกิดจาก
ปฏิสมัพนัธ์ของบุคลากร
ของโรงเรียนร่วมพฒันาซ่ึง
มีระยะฟักตวัของกิจกรรม
จนเป็นรูปแบบท่ีถาวรหรือ
ก่ึงถาวร 
- ไม่มีขั้นตอนติดขดัในทาง
ปฏิบติั 
- กิจกรรมมีความ
หลากหลาย  
เป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
มีความแปลกใหม่ ทนัสมยั 
ทนัเหตุการณ์ 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 
 
รูปแบบ 

              

        

 

  การด าเนินการ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มทีพ่ฒันาจากหน่วยงานต้นสังกดัก าหนดรูปแบบ กลุ่มที ่2 กลุ่มทีพ่ฒันาขึน้จากความร่วมมือเดิม 

รูปแบบที ่1 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
ทางการ 

รูปแบบที ่2 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
เครือข่ายความร่วมมือ 

รูปแบบที ่3 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบกึง่
ทางการ 

รูปแบบที ่4 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบไม่
เป็นทางการ 

รูปแบบที ่5 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
อสิระ 

3. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
ผลผลิต/ ผลลพัธ์ 

กิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายและขอ้ตกลง
ของโครงการท่ี
หน่วยงานตน้สังกดั
ก ากบัดูแล 

- เหมือนรูปแบบท่ี 1 
- ไดโ้รงเรียนเครือข่าย
เพิ่มข้ึนจากโรงเรียน
ร่วมพฒันา 

- รูปแบบกิจกรรมมี
ความหลากหลาย 
สร้างสรรค ์
- สถานศึกษามีความ
เขม้แขง็ในการพฒันา
ทุกดา้น และเกิดความ
ร่วมมือดา้นการศึกษา
บนพื้นฐานการบริหาร
ฐานโรงเรียน 

- เหมือนรูปแบบท่ี 3 
- สถานศึกษามีวสิัยทศัน์
ทศันคติ ในการพฒันา
ตนดว้ยลกัษณะ 
กลัยณมิตร 

- บุคลากรระดบัครู 
นกัเรียนมีการพฒันา
ตนเองทนัต่อการเขา้สู
ประชาคมอาเซียน 
- เก่งหลายๆ ดา้น เช่น
ความรู้ความเขา้ใจเชิง
วชิาการ 
ภาษาสากล 
การใช ้ICT 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 
 
รูปแบบ 

              

        

 

  การด าเนินการ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มทีพ่ฒันาจากหน่วยงานต้นสังกดัก าหนดรูปแบบ กลุ่มที ่2 กลุ่มทีพ่ฒันาขึน้จากความร่วมมือเดิม 

รูปแบบที ่1 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
ทางการ 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
เครือข่ายความร่วมมือ 

รูปแบบที ่3 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบกึง่
ทางการ 

รูปแบบที ่4 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบไม่
เป็นทางการ 

รูปแบบที ่5 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
อสิระ 

ขอ้จ ากดั ความต่อเน่ืองจากการ
จดังบประมาณ และ
นโยบายของหน่วยงาน
ตน้สังกดั 
กิจกรรมความร่วมมือ
อาจแปรเปล่ียนไปตาม
นโยบายของหน่วยงาน
ตน้สังกดั 

ความต่อเน่ืองจากการ
จดังบประมาณ และ
นโยบายของหน่วยงาน
ตน้สังกดั 
กิจกรรมความร่วมมือ
อาจแปรเปล่ียนไปตาม
นโยบายของหน่วยงาน
ตน้สังกดั 

ความต่อเน่ืองในการ
บริหารจดัการข้ึนอยูก่บั
ผูบ้ริหารโรงเรียน 
 กิจกรรมความร่วมมือ
อาจแปรเปล่ียนไปตาม
ศกัยภาพของแต่ละ
โรงเรียน 

ความต่อเน่ืองในการ
บริหารจดัการข้ึนอยูก่บั
ผูบ้ริหารโรงเรียน 
 กิจกรรมความร่วมมือ
อาจแปรเปล่ียนไปตาม
ศกัยภาพของแต่ละ
โรงเรียน 

ความต่อเน่ืองในการ
บริหารจดัการข้ึนอยูก่บั
ผูบ้ริหารโรงเรียน/ครู/
นกัเรียน 
 กิจกรรมความร่วมมือ
อาจแปรเปล่ียนไปตาม
ศกัยภาพของแต่ละ
โรงเรียน 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 
 
รูปแบบ 

              

        

 

  การด าเนินการ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มทีพ่ฒันาจากหน่วยงานต้นสังกดัก าหนดรูปแบบ กลุ่มที ่2 กลุ่มทีพ่ฒันาขึน้จากความร่วมมือเดิม 

รูปแบบที ่1 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
ทางการ 

รูปแบบที ่2 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
เครือข่ายความร่วมมือ 

รูปแบบที ่3 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบกึง่
ทางการ 

รูปแบบที ่4 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบไม่
เป็นทางการ 

รูปแบบที ่5 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบ
อสิระ 

เง่ือนไข - เป็นโรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมและศกัยภาพใน
การบริหารจดัการ 
- เป็นโรงเรียนมธัยมได้
ทุกสังกดั 

- โรงเรียนคู่ตกลงเป็น
โรงเรียนท่ีมีความพร้อม
และศกัยภาพในการ
บริหารจดัการและ
งบประมาณ 
- มีความเหมาะสมท่ีจะ
ช่วยสนบัสนุนโรงเรียน
เครือข่ายเป็นโรงเรียนท่ี
มีขนาดเล็ก 

- เป็นโรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมและศกัยภาพดา้น
ผูบ้ริหาร การบริหาร
จดัการและงบประมาณ 

- เป็นโรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมและศกัยภาพดา้น
ผูบ้ริหาร การบริหาร
จดัการและงบประมาณ 

- เป็นโรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมและศกัยภาพดา้น
ผูบ้ริหาร /ครู/นกัเรียน
การบริหารจดัการและ
งบประมาณ 
- เหมาะกบัทุกสังกดั
โรงเรียน 
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บทที ่6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในประเทศไทยกับโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ                
1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาไทยในการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                             
2) เพื่อพฒันารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีบทสรุปและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
6.1  บทสรุป 

ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยั แบ่งเป็นการสรุปผลวจิยัตามวตัถุประสงค ์และการอภิปรายผล 
ดงัน้ี 

6.1.1  สรุปผลการวจิยั 
6.1.1.1  ผลการศึกษาดา้นสภาพและความตอ้งการของสถานศึกษาในการสร้างความ

ร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ตามองคป์ระกอบ
การจดัการศึกษา 1) ดา้นนโยบาย โรงเรียนใชก้ารมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา องคก์ร
หลกัของโรงเรียนในการก าหนดนโยบายและขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน มีการก าหนดนโยบายเพื่อสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาอยา่งชดัเจน แต่
การประสานดา้นนโยบายระหวา่งโรงเรียนคู่ตกลงความร่วมมือยงัมีน้อย การบริหารนโยบายของ
โรงเรียนพบอุปสรรคดา้นการจดัหางบประมาณและสถานท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้และ ศูนยก์ารจดัการ
เรียนรู้ส่งเสริมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 2) ดา้นหลกัสูตร โรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองค่านิยมและมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการ
สอนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการบูรณาการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนกบัทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ยงัขาดการเทียบเคียงกบัหลกัสูตรสากล การจดัการเรียนการสอนส่วนใหญ่
อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา การขบัเคล่ือนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนคู่ตกลงความ
ร่วมมือเป็นเพียงระยะเร่ิมต้น และพบปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการค่อนข้างสูง  
3) ดา้นครูผูส้อน โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคม
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อาเซียน  ปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีทกัษะความเป็นสากล โดยการเทียบเคียงกบัประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน ครูไดรั้บการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี และมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขตหรือระดบั 
จงัหวดัเพื่อพฒันาครูร่วมกนั การด าเนินการส่วนใหญ่เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ครูส่วนใหญ่คิดวา่ตนเองมีความรู้พื้นฐานดา้นอาเซียนนอ้ย ยงั
ไม่สามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ  และเห็นว่าการปฏิบติังานเก่ียวกบัอาเซียนศึกษาเป็นการเพิ่ม
ภาระ  รวมทั้งโรงเรียนยงัขาดการสนับสนุนให้ครูได้มีการแลกเปล่ียนกับประเทศในอาเซียน                  
4) ดา้นส่ืออุปกรณ์ทางการศึกษา โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการเรียนการสอน 
มีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา มีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน และมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีความร่วมมือในการ
แลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั และโรงเรียนมีการใชร้ะบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดนกบัโรงเรียนใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน แต่การใช้ส่ือไร้พรมแดนยงัไม่ได้ด าเนินการอย่างจริงจงั  ครูไม่น าส่ือ
เทคโนโลยมีาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ระหวา่งเครือข่ายและยงัขาดทกัษะและความรู้ดา้นการใชส่ื้อ 
และขาดงบประมาณ สนับสนุนให้เกิด ความร่วมมือกบัองค์กร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 5) รูปแบบ
วธีิการจดัการเรียนการสอน โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจในดา้นต่างๆของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม และมี
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอาเซียนตามท่ีโรงเรียนได้มีการประสานงานและร่วมมือกนั
ไว ้มีการจดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  แต่ยงัไม่มีการเทียบเคียงการสอน
กบัประชาคมอาเซียน 

ในส่วนดา้นท่ี  6) ผูบ้ริหารและบุคลากร  ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ เป็นผูน้ าในการบริหาร
จดัการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน มีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและ
บุคลากรให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน อย่างไรก็
ตามพบว่าการสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมกนัรับภาระ เก่ียวกบัอาเซียนยงัไม่มีความชัดเจน
งบประมาณไม่เพียงพอกบัความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรียน หรือการน าบุคลากรไปศึกษาดูงานใน
กลุ่มอาเซียน 7) งบประมาณ โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการเพื่อเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน องค์กรหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการให้
ความคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ ปัญหาดา้นงบประมาณพบว่า  หน่วยงานตน้สังกดัจดัสรร
งบประมาณให้ไม่เพียงพอและโรงเรียนไม่มีการระดมทุนส าหรับเร่ืองอาเซียนท าให้ขาดความ
สมบูรณ์ในการพฒันาหลายๆ ดา้น 8) บรรยากาศของสถานศึกษา  โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้ม
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ในสถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุมอาเซียนศึกษาเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ และพบว่าบางโรงเรียนมีพื้นท่ีน้อยไม่สามารถจัดแหล่งเรียนรู้ ได้ตามท่ีต้องการ   
9) ด้านผูเ้รียน  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนและเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 นกัเรียนได้รับการพฒันาและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แต่ยงัมีนกัเรียนบางส่วนไม่เห็นความส าคญัในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
การแลกเปล่ียนนกัเรียนกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียนยงัไม่มีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน  
นกัเรียนและครูส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนได ้

ดา้นความตอ้งการผูป้ฏิบติัส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีนโยบายท่ีควบคู่กบัการปฏิบติัอย่าง
เป็นรูปธรรม ประสงคใ์หห้น่วยงานตน้สังกดัและผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้น
งบประมาณ อาคารสถานท่ี การนิเทศ ก ากบัติดตามการพฒันาครูและการส่งเสริมดา้นการส่ือสาร
ดว้ยภาษากลางอาเซียน ให้มีการอบรมจดัท าหลกัสูตรอาเซียน ก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรและ
แบบอยา่งในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชดัเจนให้ครูทุกระดบัชั้นและเป็นศูนยก์ลางในการ
ประสานงานระหวา่งโรงเรียนกบัโรงเรียนในการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดั
และประเมินผล  การศึกษาดูงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เทียบเคียงประเทศในอาเซียนได้ จดัหางบประมาณและสนบัสนุนให้เครือข่ายองคก์รต่าง ๆเขา้มามี
บทบาทในการพฒันาครู แลกเปล่ียนครูในกลุ่มประชาคมอาเซียน จดัให้มีการน าครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ศึกษาดูงานในประเทศอาเซียนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั จดัให้มีการจดัอบรม
เก่ียวกบัภาษาท่ีสอง และให้มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อจา้งครูต่างชาติอาเซียนเพิ่ม ให้มีการจดัตั้ง
ศูนยส่ื์อส่งเสริมครู แลกเปล่ียนส่ืออุปกรณ์กบัประชาคมอาเซียน สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาพฒันาครู  ผลิตส่ือออกมาให้ทนัสมยัเป็นออนไลน์  และให้ ครู
สามารถ Download ได ้มีเวบ็ไซท์ท่ีเป็นส่ือกลางและสามารถติดต่อขอส่ิงท่ีครูตอ้งการ ตลอดจน
สร้างเครือข่ายกบัประชาคมอาเซียนเพื่อแลกเปล่ียนอุปกรณ์ ส่ือการเรียน มีห้องเรียนท่ีมีมาตรฐาน 
เท่าเทียมกนั ให้นกัเรียนหรือครูมีโอกาสเขา้ไปแลกเปล่ียนกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยให้ครู
สามารถทดสอบการสอนหลากหลายรูปแบบจากการนิเทศของผูบ้ริหารและให้มี ก ากบัติดตามดูแล
เร่ืองอาเซียนในโรงเรียน ประเมินความพร้อมดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง พฒันาระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเอ้ือ
ต่อการท างาน  

การศึกษากรณีศึกษาของโรงเรียนมธัยมวดันายโรงและ โรงเรียนชลกนัยานุกูล สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและโรงเรียนเทศบาล 4 สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วน

DPU



234 

 

ท้องถ่ิน พบว่าสภาพปัจจุบันและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาท่ีมีความโดดเด่น ดังน้ี 
โรงเรียนมธัยมวดันายโรงมีบริบทมุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เป็นท่ียอมรับของครู 
นักเรียน ผูป้กครองบุคลากรท่ีเก่ียวข้องและชุมชน  โรงเรียนมธัยมวดันายโรงและโรงเรียน 
ชลกนัยานุกลูเป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนคู่พฒันากบัประเทศอินโดนีเซีย  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยัมี
แผนงาน โครงการในการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาท่ีชดัเจน ส่งผลใหท้ั้งสามโรงเรียนมีความ
โดดเด่นในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีการ
ประสานความร่วมมือดา้นการศึกษา มีแผนงานโครงการการสร้างความร่วมมือท่ีชดัเจน มุ่งเนน้ใน
การพฒันาครู ทกัษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ การพฒันาเทคนิคการจดัการเรียนรู้ การวิจยัและ
พฒันากระบวนการเรียนรู้สู่อาเซียน ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการเพื่อ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน บุคลากรทุกส่วนของโรงเรียนไดรั้บโอกาสการพฒันา 
ศึกษาดูงาน ทศันศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนตามบทบาทหนา้ท่ี มีการพฒันาบรรยากาศ
และส่ิงแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับ นักเรียนได้รับการฝึกหัดให้มีการจดัท ากิจกรรมและ
ผลงานร่วมกับนักเรียนนานาชาติ การแลกเปล่ียนนักเรียนทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาวมี
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษา และวฒันธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาดา้นอาชีพ และขอ้มูลสารสนเทศ
ของประเทศในสากล มีโลกทศัน์กวา้งไกล ผา่นการเรียนการสอนในหอ้งเรียน การศึกษาคน้ควา้จาก
ส่ือเทคโนโลยแีละจากประสบการณ์จริงเม่ือไปเป็นนกัเรียนแลกเปล่ียนหรือไปท ากิจกรรมระยะสั้น
ในต่างแดน การส่งเสริมให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากร
อ่ืนท่ีเป็นปัจจยัช่วยให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ  และมีโครงการเด่นในการสานสัมพนัธ์
อนัดีกบัเครือข่ายดว้ยกิจกรรมเยีย่มเยยีน อยา่งต่อเน่ือง 

6.1.1.2 ผลการศึกษาสาระส าคญัความร่วมมือด้านการศึกษาจากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
เชิงปริมาณดว้ยการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหาการด าเนินงานการเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาและการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน สภาพการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและการสร้างความร่วมมือดา้น
การศึกษากบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  การศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาเชิงลึก
ของโรงเรียนท่ีมีผลงานด้านการสร้างความร่วมมือกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ได้แก่ 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั โรงเรียนชนกนัยานุกูล โรงเรียนมธัยมวดันายโรง และโรงเรียน
เทศบาล 4  พบว่าการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน มีรูปแบบการจดัการศึกษาในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา จ านวน 5 
รูปแบบ คือ   รูปแบบท่ี 1 รูปแบบสัมพนัธ์แบบทางการ รูปแบบท่ี 2 รูปแบบสัมพนัธ์แบบเครือข่าย
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ความร่วมมือรูปแบบท่ี 3 รูปแบบสัมพนัธ์แบบก่ึงทางการ รูปแบบท่ี 4 รูปแบบสัมพนัธ์แบบไม่เป็น
ทางการ  และรูปแบบท่ี 5 รูปแบบสัมพนัธ์แบบอิสระ และในแต่ละรูปแบบมีการด าเนินงานขั้นตอน 
ดงัน้ี  ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ  1) เป็นลกัษณะท่ีหน่วยงานตน้สังกดัในระดบั
กรมเป็นหลกั โดยจดัท าเป็นโครงการ 2) เป็นลกัษณะท่ีหน่วยงานตน้สังกดัในระดบักรมเป็นหลกั
และมีการขยายเครือข่ายเม่ือโรงเรียนคู่ตกลงไดพ้ฒันาในระดบัหน่ึง  โดยให้โรงเรียนเครือข่ายเขา้
มาร่วมกิจกรรมและขยายความร่วมมือพฒันาไปยงัโรงเรียนเครือข่ายร่วมพฒันาดว้ย 3) เป็นลกัษณะ
ท่ีโรงเรียนเป็นหลกัในการประสานความร่วมมือดา้นการศึกษา โรงเรียนมีการติดต่อสัมพนัธ์กบั
โรงเรียนคู่ตกลงโดยให้ความส าคญัต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถานทูตของโรงเรียนท่ี
ติดต่อความร่วมมือ หน่วยงานตน้สังกดัระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 4) เป็นลกัษณะท่ีโรงเรียนเป็นหลกั
ในการประสานความร่วมมือดา้นการศึกษา โรงเรียนมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัโรงเรียนคู่ตกลงโดยไม่
ผา่นหน่วยงานตน้สังกดั ไม่ผา่นสถานทูต เป็นอิสระในการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนักบัโรงเรียนคู่ตก
ลง 5) เป็นลกัษณะท่ีโรงเรียนเป็นหลกัในการประสานความร่วมมือดา้นการศึกษา โดยมีจุดเร่ิมตน้ท่ี
ครูภายในโรงเรียน รูปแบบการติดต่อสัมพนัธ์เป็นแบบไม่เป็นทางการ แต่มีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
การท่ีครูสองโรงเรียนมีความตอ้งการท่ีจะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกนั พฒันาข้ึนจน
เป็นรูปแบบท่ีชดัเจน จึงจะมีการจดัท าขอ้ตกลง ขั้นตอนท่ี 2 การประสานความร่วมมือประกอบดว้ย
องค์ประกอบการจัดการศึกษา 9 ด้านคือ 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านหลักสูตร 3) ด้านครูผูส้อน  
4) ด้านส่ือ อุปกรณ์การศึกษา 5) ด้านรูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน 6) ด้านผูบ้ริหารและ
บุคลากร 7) ดา้นงบประมาณ8) ดา้นบรรยากาศของสถานศึกษา 9) ดา้นผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 3 สรุปผล
ของความร่วมมือ ซ่ึงประกอบดว้ย ผลผลิต ผลลพัธ์และปัญหาอุปสรรค ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง
พฒันาความร่วมมือ ประกอบดว้ย ปัจจยัเง่ือนไข ประเมินผล และการแสวงหาวิธีการพฒันาความ
ร่วมมือ โดยท่ีมีการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ียงัพบว่ารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีประสบความส าเร็จชัดเจน คือ 
รูปแบบสัมพนัธ์แบบทางการและรูปแบบสัมพนัธ์ก่ึงทางการ เน่ืองจากมีหน่วยงานตน้สังกดัและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับรองและสนบัสนุนการด าเนินงานความร่วมมือทั้ง 9 องคป์ระกอบของการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

6.1.2  อภิปรายผล 
จากสรุปผลการวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียน

มธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีประเด็นอภิปราย 
ดงัน้ี 
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ดา้นสภาพปัจจุบนั ปัญหาการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและการ
สร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ดงัน้ี 

ดา้นนโยบาย สถานศึกษาดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ ส่งผลให้การพฒันา
รูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยทั้ง รูปแบบมีการ
ปฏิบติัด้านนโยบายไปในท านองเดียวกันพิจารณาเรียงตามล าดับการปฏิบติั โรงเรียนใช้การมี              
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรหลักของโรงเรียนในการก าหนดนโยบายและ
ขับเคล่ือน การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หลกัการ
จัดการศึกษา ไวใ้นมาตรา 8 ไวใ้ห้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกระบวนการจัด
การศึกษา ในมาตรา 9 ให้อาศยัหลกัการ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนและสุนทร โคตรบรรเทา  (2551, น.1) การจดัการศึกษาใน
ภาพรวมเป็นเร่ืองท่ีสังคมและผูรั้บผิดชอบตอ้งร่วมมือกนั เพื่อให้เกิดข้ึนได้ บรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ส านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (2552, น. 1-22)  การพฒันากลยุทธ์
ความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่งไทยและประเทศเพื่อนบา้น การยกระดบันโยบายความร่วมมือ
ดา้นการศึกษาใหเ้ป็นนโยบายระดบัชาติ เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนระหวา่ง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ขยายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างเอกภาพในการขบัเคล่ือนความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศเพื่อน
บา้นไปในทิศทางเดียวกนั ส่งเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดี ความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ระหว่าง
ไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น  

ดา้นหลกัสูตร สถานศึกษาทุกสังกดัมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกรายการ ส่งผลให้
การพฒันารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยทั้ง 5 
รูปแบบมีการปฏิบติัดา้นหลกัสูตรเป็นท านองเดียวกนั  พิจารณาตามล าดบัการปฏิบติัค่าเฉล่ียสูงสุด
พบว่า  โรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองค่านิยมและมรดกร่วมทาง
วฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นไปตามข้อก าหนดในพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ตอ้งจดัท าให้สอดคลอ้งกบัสภาพของ
ชุมชนและความต้องการของท้องถ่ินสอดคล้องกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
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ประเทศชาติ  สาระส าคญัของหลกัสูตรทั้งส่วนท่ีเป็นวิชาการ และวิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มี
ความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนิษฐา  นาวารัตน์ (2553) การพฒันารูปแบบและกลยุทธ์การส่งเสริม
ความเป็นศูนยก์ลางการศึกษานานาชาติของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พบว่า 
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษานานาชาติในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประกอบดว้ย วสิัยทศัน์ ไดแ้ก่ การเป็นศูนยก์ลางการศึกษาของประเทศไทย
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภายใน 5 ปีและพบวา่ พนัธกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การสร้างหลกัสูตร
นานาชาติให้ไดม้าตรฐานสากล  สอดรับกบัแผนงานการสร้างประชาคมอาเซียนเป็นส่ิงจ าเป็นใน
การเสริมสร้างความเขม้แข็งต่อบทบาทของการศึกษา เร่ืองการสร้างประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 ท่ีกล่าวถึงบทบาทของภาคการศึกษาในเสาการเมืองและความมัน่คง การสนบัสนุนความเขา้ใจ
และความตระหนกัรับรู้เร่ืองกฎบตัรอาเซียนให้มากข้ึนโดยผา่นหลกัสูตรอาเซียนในโรงเรียน  และ
เผยแพร่กฎบัตรอาเซียนท่ีแปลเป็นภาษาต่างๆ ของชาติในอาเซียนให้เน้นในหลักการแห่ง
ประชาธิปไตยให้มากข้ึน  เคารพในสิทธิมนุษยชน  และค่านิยมในเร่ืองแนวทางท่ีสันติภาพใน
หลกัสูตรของโรงเรียน สนับสนุน  ความเขา้ใจและความตระหนักรับรู้ในความหลากหลายทาง
วฒันธรรม  ประเพณี  และความเช่ือในภูมิภาคในหมู่อาจารยผ์า่นการฝึกอบรมโครงการแลกเปล่ียน 
และการจดัตั้งขอ้มูลพื้นฐานออนไลน์เก่ียวกบัเร่ืองน้ีสอดคลอ้งกบัประชุมวิชาการระดบัชาติเพื่อ
บูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียนในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วยข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อยได้ข้อสรุปว่า ในประเด็นการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นอาเซียนวา่ การจดัการศึกษาทุกระดบัเพื่อให้เกิดการรวมตวัของอาเซียน  ควรมี
การจดัท าหลกัสูตร เน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ส่งเสริมโครงการแลกเปล่ียนนักเรียน
อาเซียน เช่น การจดัโครงการบา้นฉนับา้นเธอ  การจดัตั้งชมรม ASEANNESS  การพฒันาครู การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการสอน  เป็นตน้ ซ่ึงปฏิญญาชะอ า-หัวหิน วา่ดว้ยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือดา้นการศึกษาฉบบัแรกของอาเซียน ซ่ึงไดเ้ตรียมการให้มีการปรับเปล่ียนหลกัสูตร 
แกนกลาง หลกัสูตรรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้วดัผล เพื่อให้มีการเทียบเคียวหรือถ่ายโอนผลการ
เรียนขา้มประเทศไดส้ะดวก  สอดคลอ้งกบันายแพทยว์จิารณ์  พาณิช (2556, น. 12-13) ท่ีไดก้ล่าวไว้
อยา่งน่าสนใจวา่ “...การเรียนสมยัใหม่  มีเป้าหมายท่ีเด็ก ไดท้กัษะท่ีซบัซ้อนชุดหน่ึง...เพื่อให้เขาไป
มีชีวติอยูใ่นโลกท่ีต่อไปจะเปล่ียนไปอยา่งไรไม่รู้...น่ีคือ โลกท่ีไม่ชดัเจน ไม่แน่นอน ต่อไปขา้งหนา้ 
เราก็เดาไม่ออก แต่ลูกศิษยเ์ราจะตอ้งไปมีชีวติท่ีเปล่ียนแปลงและไม่แน่นอน...เพราะฉะนั้นเขา้ตอ้งมี
ทกัษะท่ีซับซ้อนชุดหน่ึง...เราตอ้งช่วยลูกศิษยเ์ราให้ไดส่ิ้งเหล่าน้ี...” การศึกษา จึงเป็นกิจกรรมท่ี
จ าเป็นส าหรับชีวิตและสังคมอย่างแยกไม่ออก โรงเรียนจึงเปิดให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมก าหนด
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หลกัสูตร กิจกรรมตามหลกัสูตร ตลอดจนปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็น
ส่ือ เนน้การศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสร้างกิจกรรมระหวา่งโรงเรียนคู่ตกลงระหวา่งประเทศ 

ดา้นครูผูส้อน พบวา่การปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือโรงเรียนมีนโยบายในการพฒันา
ครูให้มีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การพฒันารูปแบบความร่วมมือด้าน
การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศไทยทั้ง 5 รูปแบบ ลว้นให้ความส าคญัต่อการพฒันา
ครูให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนเป็นสากลอย่างครูมืออาชีพ มีทักษะการส่ือสารด้วย
ภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า ส่ือสารและการจัดการเรียนการสอน 
สอดคลอ้งกบัปรัชญา เวสารัชช์ (2545, น. 3) ท่ีกล่าวถึงเง่ือนไขความเป็นครูจะตอ้งมีความต่ืนตวัอยู่
เสมอในการติดตามการเรียนรู้ เน้ือหาวิชาการและวิทยาการดา้นการเรียนการสอน ตลอดเวลา มี
การศึกษาคน้ควา้วิจยัเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และครูตอ้งพฒันาความสามารถในการประยุกต์
สาระเน้ือหาและองค์ความรู้ใหม่ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม  คุณสมบติัทางวิชาชีพก็เป็น
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการสอน เช่น มีความรู้ถ่องแทใ้นวิชาท่ีสอน กา้วทนัต่อ
พฒันาการใหม่ ๆ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมร่วมกนั แลกเปล่ียน
คณะครู ส่ือการสอนและกิจกรรมวิจยั เป็นไปตามพิณสุดา สิริธรังศรี(2557, น.11) ซ่ึงได้สรุป
คุณลกัษณะของคุณภาพครูตามขอ้เสนอการยกระดบัคุณภาพครูในศตวรรษท่ี 21 วา่ ครูตอ้งมีความรู้ 
ความสามารถและทกัษะการจดัการเรียนรู้  มีทกัษะการส่ือสาร อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ต่ืนรู้ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ตามทนัเทคโนโลยีและข่าวสาร ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการ  ยอมรับและเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีความพร้อมและปรับปรนต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกและประชาคมอาเซียน สอดคลอ้งกบัการวจิยัพบวา่สมาชิกประเทศอาเซียนทุกประเทศเห็น
ความจ าเป็นและยินดีท่ีจะร่วมมือซ่ึงกนัและกนัทางดา้นการศึกษาอย่างเต็มท่ี ปัญหาดา้นการศึกษา
เก่ียวพนักบัดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม วิธีการแกปั้ญหาจะเป็นแบบพหุวิทยาการ 
ปัญหาและความตอ้งการดา้นการศึกษาท่ีมีอนัดบัความส าคญัสูง ประกอบดว้ยการพฒันาก าลงัคน 
การฝึกหัดครู ระบบการศึกษาและการศึกษาพิเศษ โครงการขั้นต้นท่ีควรได้รับการพิจารณา
สนองตอบ ไดแ้ก่ การศึกษาเก่ียวกบัการงานของเยาวชน  การปฏิรูปการฝึกหดัครู  การพฒันาระบบ
สารสนเทศ ส่วนกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา ควรจะประกอบด้วย 1) การแลกเปล่ียน
ข่าวสารดา้นการศึกษา 2) การแลกเปล่ียนบุคลากร 3) การวิจยัร่วมและ 4) การประชุมสัมมนาและ
การฝึกอบรม 

ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  และโรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการเรียน
การสอน ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพฒันารูปแบบความร่วมมือด้าน
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การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศไทย ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาพบว่า รูปแบบ
ความร่วมมือทั้ง  5 รูปแบบให้ความจ าเป็นต่อการจดัหาส่ืออุปกรณ์ทางการศึกษาให้เป็นสากล 
ส่งเสริมการใช้ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดนกับโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
สอดคลอ้งกบัรุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2550, น. 124) ท่ีกล่าวถึงความส าคญัของส่ือการสอนเป็น ส่ิงท่ี
น าความรู้ไปสู่ผูเ้รียน ซ่ึงอยู่ในรูปส่ิงพิมพแ์ละไม่ใช่ส่ิงพิมพ ์ท่ีผูส้อนสามารถส่งถึงผูเ้รียน เพื่อให้
การเรียนการสอน เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เช่นเดียวกบัท่ี กิดานนัท ์มลิทอง (2548, น. 99) ท่ี
กล่าวไวว้า่การใช้ส่ือเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนท่ีตั้งไว ้ ดงันั้นการเลือกใช้ส่ือการ
เรียนการสอนควรไดค้  านึงถึงในแง่ท่ีการจดัท าส่ือการสอน ครูจะสามารถจดัท าข้ึนเอง เช่นเดียวกบั
รูปแบบการพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษา รูปแบบท่ี 5 ซ่ึงเกิดจากการเปิดโอกาสใชส่ื้อการสอน
ท่ีครูจดัท าข้ึน เพื่อใชใ้นระบบเครือข่ายการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน 

ดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนการปฏิบติั พบวา่ โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริม
ความรู้เพื่อความเข้าใจในด้านต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา 
การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม  สัปดาห์อาเซียน การปฏิบติั พบว่า โรงเรียนมีการจดั
กิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจในดา้นต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา 
ศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม สัปดาห์อาเซียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบความ
ร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือไวก้ับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในต่างประเทศ ทั้งน้ีการด าเนินงานรูปแบบท่ี 1-3 เน้นย  ้าการวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกนั และส่งเสริมการศึกษาดูงาน การทศันศึกษาระหวา่งกนั ในขณะท่ีรูปแบบท่ี 4-5  
ส่งเสริมการด าเนินงานตามโอกาสความเป็นไปไดข้องสถานศึกษาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือทั้งสองฝ่าย
โดยยดึประโยชน์ท่ีไดต่้อการพฒันานกัเรียนและการจดัการเรียนรู้ของครู และสอดคลอ้งกบัรุ่งชชัดา
พร  เวหะชาติ (2550) กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ก็เพื่อให้เน้นให้มีผลต่อเรียนรู้ของนกัเรียนการ
จดัการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานจ าเป็นต้องด าเนินการตามหมวด 3 และหมวด 4 แห่ง พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ 3) จดัโดยเนน้ให้ผูเ้รียนพฒันาทั้งความรู้ และคุณธรรม รวมถึง
กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ือง ความรู้
ตนเอง และความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัสังคม ความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยรูปแบบและ
วธีิการจดัการเรียนการสอน เป็นส่วนส าคญัท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง เกิดทกัษะ สามารถ
น าความรู้ไปบูรณาการใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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ดา้นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารควรมีวิสัยทศัน์ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน การพฒันารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
ประเทศไทย รวบรวมลกัษณะโดดเด่นของผูบ้ริหารไวว้า่เป็นผูมี้วิสัยทศัน์และเป็นผูน้ าพฒันาระบบ
บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน  โดยเฉพาะการพฒันารูปแบบท่ี 5 
ลกัษณะของผูบ้ริหารจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเกิดการขบัเคล่ือนและพฒันาความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ เป็นไปตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ 
สอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ไดท้  าการวิจยัเอกสารเก่ียวกบัการ
จดัระบบใบอนุญาตวชิาชีพผูบ้ริหาร ซ่ึงมีขอ้คน้พบเก่ียวกบัผูบ้ริหารมืออาชีพ กล่าวคือ ผูบ้ริหารควร
มีวิสัยทศัน์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษา และ London (1995, p. 9) ได้
กล่าวถึงผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ ของการท างานร่วมกนั จะตอ้งเร่ิมจากการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั การมี
ภารกิจเป้าหมายท่ีชดัเจน ร่วมกนัรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการท างานร่วมกนั มีวฒันธรรมแห่ง
มิตรภาพในการท างานร่วมกนัและมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างานร่วมกนัเช่นเดียวกบั Knezevich 
(1984, p. 16-18) กล่าววา่ งานในหนา้ท่ีผูบ้ริหารซ่ึงเป็นภารกิจทางการบริหารการศึกษา กล่าวคือ  
การน านโยบายของหน่วยเหนือไปปฏิบติั ก าหนดจุดมุ่งหมาย ทิศทาง และจดัล าดบัความส าคญัของ
ภารกิจให้ชดัเจนและปฏิบติั  นอกจากน้ีงานวิจยัพรชยั  ทองเจือ (2550, น. 139-144) การพฒันา
รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบัโรงเรียนในการเปล่ียนผ่านด้านการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่าในด้านความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากับโรงเรียน
เร่ิมตน้จากผูบ้ริหารท่ีมีวสิัยทศัน์ มีความเอ้ืออาทรของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเป็นหลกั  

ดา้นงบประมาณ โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการเพื่อเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เป็นเคร่ืองมือในการบริหารของสถานศึกษาในการ
ด าเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษา  ไม่วา่จะเป็นการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการก็
ตาม  จะตอ้งใชง้บประมาณ ซ่ึงงบประมาณน้ีอาจจะอยูใ่นรูปของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้หรือค่าบริการ
ต่างๆเพื่อให้แผนงานหรือโครงการท่ีสถานศึกษาก าหนดไวน้ั้นบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  หากขาด
งบประมาณแล้ว การด าเนินงานก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ ปัจจยัการบริหารท่ีมีความส าคญักบัการ
บริหารงานในองค์การเป็นอยา่งมาก ทั้งในดา้นของการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ  การ
ควบคุมการด าเนินงานขององค์การและการตรวจสอบ  ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารองคก์ารดว้ย  การพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทย ด้านงบประมาณพบว่ารูปแบบท่ี 1-4 เป็นภารกิจของโรงเรียนในการจดัหาและ
จดัเตรียมงบประมาณด าเนินการตามแผนงาน โครงการ ทั้งน้ีอาจเชิญชวนให้องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ผูป้กครองใหก้ารสนบัสนุน ส่วนรูปแบบท่ี 5 มีความชดัเจนในดา้นการขอความร่วมมือจากองคก์รท่ี
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เก่ียวขอ้ง หรือผูป้กครองให้การสนับสนุนทั้งเงิน หรือด้านอ่ืน ๆ เช่น การให้ความรู้ ท่ีพกั วสัดุ
อุปกรณ์ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัพยงุศกัด์ิ จนัทรสุรินทร์ ไดก้ล่าวถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่ง
โรงเรียนมธัยมศึกษากบัสถาบนัอุดมศึกษา ในระดบัองค์กร ประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทศัน์ 
ก าหนดนโยบายและวางแผนร่วมกนั การจดัสรรงบประมาณ การสร้างความตระหนกั การฝึกอบรม  
ให้ความรู้แก่ครู คณาจารยแ์ละครูผูส้อน การจดัหน่วยงานหรือบุคคลประสานงาน การติดตาม
ประเมินผลและใหค้  าปรึกษาและการสร้างเครือข่าย 

ดา้นบรรยากาศของสถานศึกษา โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุมอาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นไป
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สถานศึกษาจะตอ้งจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม  
ส่ือ  และส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกท่ีทุกเวลา 
ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง บุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และร่วมมือกนัพฒันาผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ พบว่าการพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้น
การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา ทั้ง 5 รูปแบบตระหนกัเห็นความจ าเป็น สอดคลอ้งกบั Purkey 
and Smith( 1983, pp. 427-452) ท่ีกล่าวถึงโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ไวว้า่ โรงเรียนจะตอ้งเป็นผูน้ าท่ีเนน้
ดา้นหลกัสูตร  มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

ดา้นผูเ้รียน พบวา่นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของประเทศต่างๆ 
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนสอดคลอ้งกบันายแพทยว์ิจารณ์ พานิช  (2556, น. 12-13) “...การเรียน
สมยัใหม่  มีเป้าหมายท่ีเด็ก ไดท้กัษะท่ีซับซ้อนชุดหน่ึง...เพื่อให้เขาไปมีชีวิตอยู่ในโลกท่ีต่อไปจะ
เปล่ียนไปอยา่งไรไม่รู้...น่ีคือ โลกท่ีไม่ชดัเจน ไม่แน่นอน ต่อไปขา้งหนา้ เราก็เดาไม่ออก แต่ลูกศิษย์
เราจะตอ้งไปมีชีวติท่ีเปล่ียนแปลงและไม่แน่นอน...เพราะฉะนั้นเขา้ตอ้งมีทกัษะท่ีซบัซ้อนชุดหน่ึง...
เราตอ้งช่วยลูกศิษยเ์ราให้ไดส่ิ้งเหล่าน้ี...” เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ให้ความส าคัญกับนักเรียนไวห้ลายประเด็น เช่น มาตรา 22 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  
นอกจากน้ีรูปแบบการพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทย 
ทั้ง 5 รูปแบบยงัให้ความส าคญัต่อการน า ICT มาใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาคน้ควา้ภายในโรงเรียน
และเป็นเคร่ืองมือใช้ติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศสอดคลอ้งดงัท่ีทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร ( 2555, น. 1)กล่าวถึงนกัเรียนวา่การให้นกัเรียนมี
ความสามารถทดัเทียมต่างประเทศ ตอ้งส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกให้มีความสามารถคิด
วิเคราะห์มีความรู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมยอมรับความแตกต่างหลากหลายทั้งภาษา 
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วฒันธรรม เพราะหลายชาติหลายภาษาตอ้งท างานดว้ยกนั และมีทกัษะความสามารถท่ีจะส่ือสาร 
เจรจากบัคนต่างชาติต่างภาษาได ้

ในส่วนรูปแบบการพฒันาความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ซ่ึงผูว้จิยัสังเคราะห์เป็น 5 ลกัษณะ มี
ความสอดคลอ้งกนั คือ ตระหนกัเห็นความส าคญั ในการเตรียมความพร้อมเขา้ประชาคมอาเซียน 
แต่มีวธีิปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัไป เกิดจากพื้นฐานบริบทของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั เป็นขอ้สังเกตบาง
ประการ กล่าวคือ  

1. โรงเรียนขนาดใหญ่ หรือขนาดใหญ่พิเศษ ซ่ึงสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มกัจะมีความพร้อมเป็นพื้นฐานของโรงเรียน ทั้งดา้นบุคลากร งบประมาณ ส่ือ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การสนับสนุนจากผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน ส่งผลให้มี
ศกัยภาพในการจดักิจกรรมทุกประเภท จึงไดรั้บการคดัเลือกจากหน่วยงานตน้สังกดัใหเ้ป็นโรงเรียน
น าร่อง เพื่อพฒันาเป็นต้นแบบความร่วมมือ พฒันาการศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ตามรูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2  

2. โรงเรียนขนาดใหญ่ หรือขนาดใหญ่พิเศษ ซ่ึงสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกดัอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ไดรั้บการคดัเลือกจากหน่วยงานตน้สังกดั แต่มีความ
พร้อมด้านพื้นฐานของโรงเรียน ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และการ
สนับสนุนจากผูป้กครอง มีศกัยภาพในการจดักิจกรรม มกัมีกิจกรรมพฒันาความร่วมมือ ด้าน
การศึกษากับโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยรายงานต่อสาธารณชนและ
หน่วยงานตน้สังกดั ตามรูปแบบท่ี 2 และรูปแบบท่ี 3 และสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนมี
ความสัมพนัธ์ดา้นการศึกษากบัโรงเรียนต่างประเทศตามรูปแบบท่ี 5 

3. โรงเรียนขนาดใหญ่ หรือขนาดใหญ่พิเศษ ซ่ึงสังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน หรือสังกดัอ่ืนๆ ซ่ึงมิใช่ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมเป็นพื้นฐานของโรงเรียน ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ ส่ือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี การสนบัสนุนจากผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน มกัมีกิจกรรมพฒันา
ความร่วมมือด้านการศึกษากบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน หรือกลุ่มประเทศอ่ืนๆ ตาม
รูปแบบท่ี 3 และรูปบบท่ี 4 ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ด้าน
การศึกษากบัโรงเรียนต่างประเทศตามรูปแบบท่ี 5 

4.  การพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนตามรูปแบบท่ี 5 มกัเกิดข้ึนกบัโรงเรียนทัว่ไปโดยไม่
จ  ากัดขนาด ไม่เก่ียวขอ้งกับสังกัด เน่ืองจากมีจุดเร่ิมต้นจากครูในโรงเรียนทั้งสองแห่ง มีความ
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ตอ้งการท่ีจะจดักิจกรรมร่วมกนั รูปแบบการติดต่อสัมพนัธ์เป็นแบบไม่เป็นทางการ และพฒันาต่อ
จนมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน จนกลายเป็นกิจกรรมท่ีมีความต่อเน่ืองระหวา่งสองโรงเรียน 
 
6.2  ข้อเสนอแนะ 

6.3.1  ขอ้เสนอแนะระดบันโยบาย 
1.  รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบาย รณรงคใ์หส้ถานศึกษาทุกสังกดัให้

ความส าคญัต่อการจัดอาเซียนศึกษาเชิงรูปธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษาควรมีการจดัท าบันทึก
ขอ้ตกลงร่วมกนักบัโรงเรียนมธัยมในกลุ่มประเทศอาเซียนอยา่งนอ้ย 1 โรงเรียน 

2.  หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนมอบหมายให้มีหน่วยงานหลักในการจัดท า
โครงการกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการพฒันาการศึกษาทั้งระบบ การเทียบเคียงกรอบ
มาตรฐานการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน การแลกเปล่ียนครูและนกัเรียน เนน้ย  ้าการน าเสนอ
ขอ้มูลเชิงสารสนเทศของโรงเรียนมธัยมในกลุ่มประเทศอาเซียน 

3.  หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน วางแนวปฏิบัติท่ีเอ้ือต่อการด าเนินการและ
สนบัสนุนการด าเนินการจดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ การไปศึกษาดูงาน การน าคณะครูและนกัเรียน
ไปแลกเปล่ียน โดยถือเป็นภาระงานปฏิบติัราชการของโรงเรียนด้านวนั – เวลาด าเนินการ และ
งบประมาณด าเนินการของโรงเรียน 

4.  หน่วยงานตน้สังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน ควรร่วมกนัจดัหา
อุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสารไร้พรมแดน เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการจดัการศึกษา             
และพฒันาการศึกษา ทั้งเครือข่ายโรงเรียนในประเทศและระหวา่งประเทศ 

5.  หน่วยงานตน้สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียน ควรร่วมกนัวางแผน
ให้มีการติดตาม ประเมินผล และให้ค  าแนะน า เพื่อพฒันางานเป็นระยะๆ ส่งเสริมให้โรงเรียนท่ี
พร้อมเป็นผูน้ าร่อง และเป็นตน้แบบในการด าเนินงาน 

6.  หน่วยงานตน้สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียน ตอ้งถือวา่เป็นภาระ
ส าคญัในการจดัน าผลการด าเนินงาน มาน าเสนอ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน จดัด าเนินการ
สัมมนาเชิงวชิาการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศในการพฒันางานของโรงเรียน พฒันารูปแบบความ
ร่วมระหว่างโรงเรียนเครือข่ายทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศและให้มีการจดัตั้งศูนยส่ื์อ 
เพื่อให้มีกิจกรรมร่วมมือของครูในเครือข่าย ประกอบกิจกรรมการแลกเปล่ียนส่ืออุปกรณ์กับ
ประชาคมอาเซียน เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการสอนสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน ซ่ึงนกัเรียนและครูจะมี
โอกาสเขา้ไปแลกเปล่ียนกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน    
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7.  หน่วยงานตน้สังกดัของโรงเรียนควรมีการจดัสรรงบประมาณเฉพาะอาเซียนให้มาก
ข้ึน เพื่อการพฒันาบุคลากร ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ และระบบการจดัการศึกษา  การศึกษาดูงานการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การจดัสรรงบประมาณรองรับนกัเรียนทุน นกัเรียนแลกเปล่ียน และจดั
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้มีการระดมทุนส าหรับอาเซียน และให้การติดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณ 

6.3.2  ขอ้เสนอแนะระดบัปฏิบติั 
1.  การน านโยบายของรัฐสู่การปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม ผูบ้ริหารโรงเรียนควร

สนับสนุนการด าเนินงานสร้างความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง ทั้ งด้านงบประมาณ อาคารสถานท่ี                
การนิเทศ ก ากบัติดตามการพฒันาครูและการส่งเสริมดา้นการส่ือสารดว้ยภาษากลางอาเซียน 

2.  หน่วยงานตน้สังกดัออกแบบและน าจดัอบรมครูพฒันาหลกัสูตรอาเซียนศึกษาอบรม
ครูผูส้อนดา้นหลกัสูตรอาเซียน ก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรและแบบอย่างในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีชดัเจนให้ครูทุกระดบัชั้น และเป็นแกนกลางในการประสานงานระหว่างโรงเรียน
กบัโรงเรียนในการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การศึกษาดูงาน
และการใชท้รัพยากรร่วมกนั เพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบเคียงประเทศในอาเซียนได ้

3.  ให้มีการจดัให้มีการน าครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษาดูงานในประเทศอาเซียน
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และจดัใหมี้การจดัอบรมเก่ียวกบัภาษาท่ีสองอยา่งต่อเน่ือง  

4. โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียน มีบทบาทร่วมกนัในการพฒันาครู นกัเรียน รูปแบบ
การจดัการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์การเรียน ทั้งในรูปแบบการด าเนินการร่วมกนั การแบ่งปัน
กนั และการแลกเปล่ียนกนั 

5. โรงเรียนทุกโรงเรียนปรับโครงสร้างการบริหารให้มีหน่วยงานย่อยท าหน้าท่ีในการ
จดัอบรมให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ดา้นภาษา วฒันธรรมขอ้มูลของประเทศในกลุ่มอาเซียน ดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ครู นกัเรียน บุคลากร ผูป้กครองมีความรู้ ความเขา้ใจ ความ
ตระหนกัถึงการเป็นส่วนหน่ึงของการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน และพฒันาองคก์รของตนให้มีความ
พร้อมและสามารถเป็นผูน้ าทางการศึกษา การคา้ การท างานและการอยูร่่วมกนัได ้

6.3.3  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยั 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะวา่ควรวจิยัเก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 
1. การศึกษาเปรียบเทียบ สัมฤทธิผลท่ีเกิดจากความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียน

มธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อพฒันานโยบาย
สนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั ท่ีก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพนกัเรียนท่ีจะเป็นพลเมืองอาเซียน
ต่อไป 
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2. การวจิยัประเมินผลการน ารูปแบบแต่ละรูปแบบไปใชใ้นการสร้างความร่วมมือดา้น
การศึกษาของแต่ละหน่วยสังกดั ท่ีเหมาะสมกบับริบท และความพร้อมของสถานศึกษาทั้งด้าน
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ  องคป์ระกอบความร่วมมือ ผลผลิต และผลลพัธ์  DPU
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แบบสอบถามส าหรับ ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ รับผดิชอบงาน
เกีย่วกบั อาเซียน  ประธานเครือข่ายผู้ปกครองหรือผู้ปกครองนักเรียน 

ในการวจัิยเร่ือง “การพฒันารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของประเทศไทยกบัโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน” 

ค าช้ีแจง   
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานของโรงเรียนมธัยมศึกษาทุก

สังกดั เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทย กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย
ของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 
ตอนที่ 1 ขอ้มลูพ้ืนฐานของสถานศึกษาและผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สภาพการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและการสร้างความ

ร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ตอนที่ 3 สภาพและความตอ้งการของสถานศึกษาในการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษากบั

โรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษากบั

โรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 
3. ค าจ ากดัความในการวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม 

ความร่วมมอืทางด้านการศึกษา  หมายถึง การร่วมมือกนัโดยมีภารกิจเป้าหมายท่ีชดัเจน มีการ
ก าหนดแผนงานร่วมกนั มีการใชท้รัพยากรร่วมกนั  มีการประสานงานและร่วมมือกนัในองคป์ระกอบของ
การจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 9 ดา้น คือ 1) นโยบาย 2) หลกัสูตร 3) ครูผูส้อน 4) ส่ือ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 5) รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน 6) ผูบ้ริหารและบุคลากร  7) งบประมาณ  
8) บรรยากาศของสถานศึกษา และ 9) ดา้นผูเ้รียน บนกรอบความร่วมมือดา้นการศึกษา เพ่ือพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีของประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน  

โรงเรียนในกลุ่ มประชาคมอาเซียน  หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศใน                         
กลุ่มประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บูรไน กมัพูชา ลาว มาเลเซีย 
พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศไทยต่อไป 

       ขอขอบคุณท่ีกรุณาใหข้อ้มลู 
                                                                                            นางวรรณดี  นาคสุขปาน  ผูว้ิจยั 
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ตอนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษาและ ผูต้อบแบบสอบถาม  
      กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงใน    ท่ีตรงกบัขอ้มูล/ความเป็นจริง 
ข้อ รายการ ข้อมูล 

 ข้อมูลทัว่ไปของสถานศึกษา  
1. สถานศึกษาสงักดั      ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)  

  ส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  องคก์รส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  กรุงเทพมหานคร 
  ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

 

2. ขนาดสถานศึกษา (จ านวนนกัเรียน) 
           ขนาดเลก็ จ านวน1- 499 คน           ขนาดกลางจ านวน500-1499 คน        
          ขนาดใหญ่ จ านวน1500- 2499 คน ขนาดใหญ่พิเศษ 2500 ข้ึนไป 
       จ านวนนกัเรียน............................................ คน ขอ้มูลวนัท่ี 10 มิถุนายน 2555 

 

 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
3 เพศ        

              ชาย                 หญิง         
 

4 ต าแหน่ง       
             ผูอ้  านวยการ    
             หวัหนา้งาน / หวัหนา้กลุ่มสาระฯ รับผิดชอบงานเก่ียวกบัอาเซียน  
              ประธานเครือข่ายผูป้กครอง / ผูป้กครองนกัเรียน               

 

5 ประสบการณ์การท างาน        
               นอ้ยกวา่ 10 ปี                 10 – 15 ปี              16 – 20 ปี      
               21 – 25 ปี                        25 – 30  ปี              มากกวา่ 30 ปี               

 

 
 
 
 
 
 
 

ตอนที ่2 สภาพการด าเนินกิจกรรมในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 

ค าแนะน า   กรุณาท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
1. ด้านนโยบาย 
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โรงเรียนของท่านมีการสร้างความร่วมมือด้านนโยบายกับโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

ข้อ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 หน่วยงานต้นสังกัดมีการก าหนดความร่วมมือด้าน
นโยบายในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้
สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

     

2 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายความร่วมมือในการเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

     

3 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนด
นโยบายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียน  

     

4 โรงเรียนมีการใชน้โยบายความร่วมมือดา้นการศึกษาเป็น
กรอบก าหนดแผนงานในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาในด้านต่างๆ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

     

5 โรงเรียนใชก้ารมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
องค์กรหลักของโรงเรียนในการก าหนดนโยบายและ
ขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน 

     

6 หน่วยงานต้นสังกัดมีการประเมินผลนโยบายความ
ร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

     

 
 
สภาพปัญหาท่ีพบของความร่วมมือดา้นนโยบาย 

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

............................................................................................................................................................. 
 ความตอ้งการช่วยเหลือความร่วมมือดา้นนโยบาย 
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............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
2. ด้านหลกัสูตร 

โรงเรียนของท่านมีการสร้างความร่วมมือดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

ข้อ รายการ 
ระดบัการปฏบิัต ิ

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

1 โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรให้มีความเป็นสากล โดยมี
การเทียบเคียงกบัหลกัสูตรของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

     

2 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตร
กบัโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 

     

3 โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการสอดแทรกเน้ือหา
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนเข้าไปบูรณาการในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

     

4 โรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้
เร่ืองค่านิยมและมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียนไวใ้น
หลกัสูตร          การเรียนการสอน 

     

5 โรงเรียนมีการขยายเครือข่ายการสร้างหลกัสูตรอาเซียน
ไปยงักลุ่มโรงเรียน/สหวทิยาเขต 

     

6 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการก าหนดเกณฑ์
การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรท่ีไดมี้การด าเนินการ
ร่วมกนั 

     

 
 
สภาพปัญหาท่ีพบของความร่วมมือดา้นหลกัสูตร 

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

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

............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
 ความตอ้งการช่วยเหลือความร่วมมือดา้นหลกัสูตร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ด้านครู 

โรงเรียนของท่านมีการสร้างความร่วมมือด้านครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

ข้อ รายการ 
ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้
ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

     

2 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความ
พร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

     

3 โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้น
ภาษาอาเซียน  การศึกษาดูงาน 

     

4 ครูได้รับการพฒันาและมีความสามารถในการ
จดัการเรียน            การสอนเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียนเป็นอยา่งดี 

     

5 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สห
วิทยาเขตหรือระดับ จังหวดัเพื่อพฒันาครูให้มี
ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

     

6 โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนครูกบัโรงเรียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 
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สภาพปัญหาท่ีพบของความร่วมมือดา้นครู 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ความตอ้งการช่วยเหลือความร่วมมือดา้นครู 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. ด้านส่ือ อุปกรณ์และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

โรงเรียนของท่านมีการสร้างความร่วมมือด้านส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

ข้อ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือ
การเรียนการสอน ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

     

2 รงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน 

     

3 โรงเรียนมีการจัดหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา
เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
 

     

4 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ 
อุปกรณ์ทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

     

5 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและ
พฒันาส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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ข้อ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ร่วมกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือ
จงัหวดั 

6 โรงเรียนมีการใช้ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้
พรมแดนกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

     

 
สภาพปัญหาท่ีพบของความร่วมมือดา้นส่ือและอุปกรณ์และเทคโนโลยกีารศึกษา 

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
 ความตอ้งการช่วยเหลือความร่วมมือดา้นส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
5. รูปแบบวธีิการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนของท่านมีการสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

ข้อ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียง
กบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

     

2 โรง เ รียนมีการจัดการ เ รี ยนการสอนตาม
หลักสูตรอา เ ซียนตามท่ีโรง เ รียนได้มีการ
ประสานงานและร่วมมือกนัไว ้
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ข้อ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความ
เข้ า ใ จในด้ าน ต่ า งๆของประ เทศในก ลุ่ม
ประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง 
การปกครอง ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day 

     

4 โรงเรียนมีการจัดทัศนศึกษาเพื่อเสริมความรู้
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

     

5 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการ
ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอน เช่น การ
จดัการเรียนการสอนผ่านทางไกล Connecting 
Classroom ,E-Learning 

     

6 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจดักิจกรรม
เสริมเพื่ อให้ความ รู้ เ ก่ี ยวกับอา เ ซียน เ ช่น 
ASEAN Day กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

     

 
สภาพปัญหาท่ีพบของความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

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

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

............................................................................................................................................................. 
 ความตอ้งการช่วยเหลือความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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6. ผู้บริหารและบุคลากร   
โรงเรียนของท่านมีการสร้างความร่วมมือด้านผู ้บริหารและบุคลากรกับโรงเรียน

มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

ข้อ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

     

2 ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

3 โรงเรียนมีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากร
ให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกับ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

     

4 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการประสานภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

     

5 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

     

6 ผูบ้ริหารมีการประสานในการจดัหา ทรัพยากร 
และมีศกัยภาพในการวิจยัพฒันาการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

     

 

สภาพปัญหาท่ีพบของความร่วมมือดา้นผูบ้ริหารและบุคลากร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 ความตอ้งการช่วยเหลือความร่วมมือดา้นผูบ้ริหารและบุคลากร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
7. งบประมาณ 

โรงเรียนของท่านมีการสร้างความร่วมมือดา้นงบประมาณกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

ข้อ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน 
โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 

     

2 โรงเรียนมีการพฒันาด้านงบประมาณให้มีความ
เป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

     

3 หน่วยงาน องค์กรหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วม
ในการใหค้วามคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ 

     

4 โรงเ รียนได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

     

5 โรง เ รียนมีแผนงาน โครงการในการระดม
งบประมาณเพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

     

6 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณรองรับ นกัเรียน
ทุน นักเรียนแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ การจดั
กิจกรรมแลกเปล่ียนรู้ และกีฬา 
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สภาพปัญหาท่ีพบของความร่วมมือดา้นงบประมาณ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ความตอ้งการช่วยเหลือความร่วมมือดา้นงบประมาณ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
8. บรรยากาศของสถานศึกษา   

โรงเรียนของท่านมีการสร้างความร่วมมือด้านบรรยากาศของสถานศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

ข้อ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาดา้นอาคาร
สถานศึกษาและการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบั
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

     

2 โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้าย
นิเทศ ห้องหรือมุมอาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

     

3 โรงเรียนมีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อ
การสืบค้นข้อมูลด้านอาเซียนศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

     

4 โรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศการท างาน
ให้เกิดวฒันธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและ
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ข้อ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาดา้นอาคาร
สถานศึกษาและการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบั
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

     

มรดกวฒันธรรมอาเซียน 
5 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกนัในการจดั

บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียน
ศึกษากบัโรงเรียนในประเทศ 

     

6 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกนัในการจดั
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียน
ศึกษากบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

     

 
สภาพปัญหาท่ีพบของความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษา 

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
 ความตอ้งการช่วยเหลือความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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9.  ด้านผู้เรียน   
โรงเรียนของท่านมีการสร้างความร่วมมือด้านผูเ้รียนกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน 

ข้อ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้
มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

     

2 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐาน
ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

     

3 นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะ
เกิดจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 

     

4 นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการ
ส่ือสารโดยใช้ภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

     

5 นกัเรียนได้รับการพฒันาและมีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) 

     

6 โรง เ รียนมีการก าหนดเป้าหมาย  จ านวนการ
แลกเปล่ียนนักเรียน การศึกษาดูงานของนักเรียน
อย่างต่อเ น่ือง กับโรง เ รียนในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

     

 
สภาพปัญหาท่ีพบของความร่วมมือดา้นผูเ้รียน 

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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 ความตอ้งการช่วยเหลือความร่วมมือดา้นผูเ้รียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ตอนที่ 3 สภาพและความต้องการของสถานศึกษาในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 
ค าแนะน า   กรุณาท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

1. โรงเรียนของท่านมีการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ต่างประเทศท่ีไม่ใช่ประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือไม่ 
    ไม่มี(ขา้มไปตอบขอ้ท่ี 3) 
    มี กรุณาระบุ.................................................................................................................... 

2. (เฉพาะตอบ มี) ท่านมีการสร้างขอ้ตกลงความร่วมมืออยา่งไร 
   มีการบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ(MOU) 
   ไม่มีการบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ(MOU) 

3. โรงเรียนของท่านมีการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศ
กลุ่มประชาคมอาเซียนหรือไม่ 
    ไม่มี(ขา้มไปตอบขอ้ 5) 
    มี จ  านวน............แห่ง ในประเทศกรุณาระบุ)................................................................ 

4. (เฉพาะตอบ มี) ท่านมีการสร้างขอ้ตกลงความร่วมมืออยา่งไร 
   มีการบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ(MOU) 
   ไม่มีการบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ(MOU) 

5. ท่านเห็นว่าการร่วมมือด้านการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในต่างประเทศเป็นการช่วย
พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   ไม่เป็นความจริง 
   ไม่แน่ใจ 
   เป็นความจริง 

DPU



270 

6. ท่านต้องการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียนประเทศใดบา้ง  เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย (ตอบได้มากกว่า 1 ประเทศ  
กรอกหมายเลข  1, 2, 3, ... จากล าดบัความตอ้งการมากไปหานอ้ย) 

..............  อินโดนีเซีย               .............บูรไน             

..............  มาเลเซีย         ..............เวยีดนาม     

..............  ฟิลิปปินส์   ..............ลาว     

................ สิงคโปร์    .............. กมัพชูา 

................ พม่า 
ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  ข   
แบบสัมภาษณ์ 
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แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาไทย 

ในการด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
------------------------------- 

ค าช้ีแจง แบบสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ระหว่างผูว้ิจยักับผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัซ่ึงได้แก่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ประเดน็ค าถามหลกั ประเดน็ค าถามย่อย ประเดน็ทีพ่บ 
1. จุดเร่ิมตน้ของการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

1. โรงเรียนเร่ิมมีแนวคิดในการสร้างความร่วมมือ
ทางดา้นการศึกษากบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียนมาตั้งแต่เม่ือไหร่ 
2. มีการด าเนินการอยา่งไร 

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

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

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

.............................................. 
2. การปรับเปล่ียน
นโยบาย ยทุธศาสตร์ 
การบริหารโรงเรียน 
 

1. มีการปรับเปล่ียนกระบวนการด าเนินงานใน
ดา้นการบริหารอยา่งไร 
2. ปรับเปล่ียนนโยบาย ยทุธศาสตร์อยา่งไร 
3. ระดมความร่วมมือจากหน่วยงาน องคก์รใด 

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

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

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

.............................................. 
3. การด าเนินการในดา้น
ต่างๆ 9 ดา้น คือ                   
1) นโยบาย 
2) หลกัสูตร 
3) ครูผูส้อน 
4) ส่ือ อุปกรณ์ทางการ
ศึกษา  
5) รูปแบบวธีิการจดัการ
เรียน  การสอน                              
6) ผูบ้ริหารและบุคลากร   
7) งบประมาณ   
8) บรรยากาศของ
สถานศึกษา  
9) ดา้นผูเ้รียน 

1. มีวธีิการสร้างความร่วมมือในดา้นต่างๆ 
อยา่งไร 
1) นโยบาย 
2) หลกัสูตร 
3) ครูผูส้อน 
4) ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา  
5) รูปแบบวธีิการจดัการเรียน การสอน                  
6) ผูบ้ริหารและบุคลากร   
7) งบประมาณ   
8) บรรยากาศของสถานศึกษา  
9) ดา้นผูเ้รียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ส่ิงใดท่ีเป็นปัจจยัหลกั
ท่ีท าใหก้ารด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จ 

1. การมีส่วนร่วม/ความเอาใจใส่ของผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียน 
2. การมีส่วนร่วม/ความเอาใจใส่ของชุมชน (กลุ่ม 

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

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

.............................................. 
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ประเดน็ค าถามหลกั ประเดน็ค าถามย่อย ประเดน็ทีพ่บ 
องคก์ร หน่วยงานในชุมชน) 
3. องคป์ระกอบอ่ืนๆ 

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

5. ปัญหาอุปสรรคและ
ความตอ้งการในอนาคต 
 

1. การพฒันาศกัยภาพของครู นกัเรียน 
2. การเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ส่ิงใดเป็นปัจจยัเสริม 

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

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

.............................................. 
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ภาคผนวก  ค 

ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัจากผู้เช่ียวชาญ 
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ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัยจากผู้เช่ียวชาญ 

 
เร่ือง 

การพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทย 
กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
ช่ือเคร่ืองมือ แบบสอบถามสภาพและปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและการ

สร้างความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ค าช้ีแจง  กรุณาประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความแต่ละขอ้ กบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนน  โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 
  + 1 หมายถึง ขอ้ความนั้น สอดคลอ้ง กบันิยามศพัทท่ี์ระบุไว ้

0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่  ขอ้ความขอ้นั้นสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีระบุไว ้
-1   หมายถึง ขอ้ความนั้น ไมส่อดคลอ้ง กบันิยามศพัทท่ี์ระบุไว ้

  หากขอ้ค าถาม / ขอ้ความขอ้ใดท่ีท่านพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่มีความเหมาะสมหรือสมควร
ปรับปรุงแกไ้ข ขอความกรุณาเสนอแนะไวข้า้งทา้ยเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเคร่ืองมือให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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นิยามศัพท์ ข้อที่ ข้อรายการ IOC ความเห็น 

1. นโยบาย 
หมายถึงกรอบ
แนวคิดในการ
ก าหนดแนว
ปฏิบติัเพื่อการ
บรรลุจุดหมาย
ท่ีก าหนดไว ้ 
และมี
กระบวนการ
นโยบายความ
ร่วมมือ คือ การ
ก าหนด
นโยบาย   การ
น านโยบายไป
ปฏิบติัและการ
ประเมินผล
นโยบาย 
 

1 หน่วยงานตน้สังกัดมีการก าหนดความร่วมมือ
ด้านนโยบายในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
ชดัเจน 

1 สอดคลอ้ง 

2 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายความร่วมมือใน
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้าน
ต่างๆ เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

1 สอดคลอ้ง 

3 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการ
ก าหนดนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน  

0.6 สอดคลอ้ง 

4 โรงเรียนมีการใช้นโยบายความร่วมมือด้าน
การศึกษาเป็นกรอบก าหนดแผนงานในการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ 
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

1 สอดคลอ้ง 

5 โรงเรียนใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา องค์กรหลักของโรงเรียนในการ
ก าหนดนโยบายและขบัเคล่ือนการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาเพื่อ เข้า สู่ประชาคม
อาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

6 หน่วยงานต้นสังกัดมีการประเมินผลนโยบาย
ความ ร่วมมือในการ เต รียมความพ ร้อม สู่
ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 
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นิยามศัพท์ ขอ้ท่ี ขอ้รายการ IOC ความเห็น 

2. หลกัสูตร
หมายถึงประมวล
ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ี
โรงเรียนจดัข้ึนเพ่ือ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
โดยมี
กระบวนการพฒัน
าหลกัสูตร
ประกอบดว้ย การ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย
คุณสมบติัของ
ผูเ้รียน การก าหนด
โครงสร้างของ
หลกัสูตร การใช้
หลกัสูตรและ
กระบวนการเรียน
การสอน และการ
วดัและประเมินผล
หลกัสูตรเป็น
ขอ้ก าหนดและ
แนวทางในการจดั
ประสบการณ์
ใหก้บัผูเ้รียนได้
เกิดการเรียนรู้และ
น าไปพฒันา
คุณภาพชีวติ 
น าไปสู่การพฒันา
คุณภาพสังคมและ
ประเทศชาติ 

1 โรงเรียนมีการพฒันาหลักสูตรให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

2 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการ
พฒันาหลักสูตรกับโรงเรียนในประเทศกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

3 โรง เ รี ยน มี ก า รพัฒนาหลัก สู ตรโดยกา ร
สอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้
ไปบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 สอดคลอ้ง 

4 โรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรม
การเ รียนรู้ เ ร่ืองค่านิยมและมรดกร่วมทาง
วฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการ
สอน 

1 สอดคลอ้ง 

5 โรงเรียนมีการขยายเครือข่ายการสร้างหลกัสูตร
อาเซียนไปยงักลุ่มโรงเรียน/สหวทิยาเขต 

0.8 สอดคลอ้ง 

6 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการ
ก าหนดเกณฑ์การว ัดและประเ มินผลตาม
หลกัสูตรท่ีไดมี้การด าเนินการร่วมกนั 

1 สอดคลอ้ง 
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นิยามศัพท์ ข้อที่ ข้อรายการ IOC ความเห็น 

3. ครูผู้สอน 
หมายถึง   ครู
ผูรั้บผดิชอบ
การจดัการ
เรียนการสอน
ในระดบั
มธัยมศึกษา
และเป็นผูท่ี้มี
บทบาทส าคญั
ในการจดัการ
เรียนรู้และ
อ านวยความ
สะดวก ในการ
พฒันาผูเ้รียนสู่
ประชาคม
อาเซียน 

1 โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้
ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

2 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพัฒนาครูให้มี
ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

3 โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น อบรมความรู้
ดา้นภาษาอาเซียน  การศึกษาดูงาน 

0.8 สอดคลอ้ง 

4 ครูได้รับการพฒันาและมีความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน
เป็นอยา่งดี 

1 สอดคลอ้ง 

5 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน
หรือระดบัจงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อม
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

6 โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนครูกบัโรงเรียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 
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นิยามศัพท์ ข้อที่ ข้อรายการ IOC ความเห็น 

4. ส่ือ อุปกรณ์
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  
หมายถึง ส่ิง
ต่างๆ ท่ีใชเ้ป็น
ตวักลางใน
กระบวนการ
เรียนการสอน
เพื่อช่วยใหก้าร
เรียนการสอน
นั้นด าเนินไป
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
ตาม
จุดมุ่งหมาย 
โดยครูผูส้อนมี
บทบาทในการ
เลือกใชใ้ห้
เหมาะสมตาม
ลกัษณะวชิา 
คุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนสู่
ประชาคม
อาเซียน 

1 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาใน
ส่ือการเรียนการสอน ใหมี้ความพร้อมในการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

2 โรงเรียนมีแผนการพฒันา อุปกรณ์ทางการศึกษา
ให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกับ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

3 โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา
เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

4 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ 
อุปกรณ์ทางการศึกษาร่วมกับโรงเ รียนใน
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

5 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและ
พัฒนา ส่ื อ  อุปกรณ์และ เทคโนโลยี  ท า ง
การศึกษาร่วมกบักลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นท่ีหรือ
จงัหวดั 

1 สอดคลอ้ง 

6 โรงเรียนมีการใช้ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้
พรมแดนกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 
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นิยามศัพท์ ข้อที ่ ข้อรายการ IOC ความเห็น 

5. รูปแบบและ
วธีิการจดัการ
เรียนการสอน  
หมายถึง วธีิการ
จดัการเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เกิดทกัษะ 
และสามารถน า
ความรู้ไป            
บูรณาการใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
และเพื่อ
การศึกษาต่อ โดย
มีรูปแบบการ
จดัการเรียนการ
สอบแบบ
การศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง
(Independent 
Study) 
การจดัการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั แล(Child 
Centered)ะการ
จดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
(Integrated 
Learning 
Management) 

1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

2 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
อาเซียนตามท่ีโรงเรียนได้มีการประสานงานและ
ร่วมมือกนัไว ้

1 สอดคลอ้ง 

3 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพ่ือความเขา้ใจ
ในด้านต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
เ ช่ น  ภ า ษ า  ศ า สน า  ก า ร เ มื อ ง  ก า ร ป ก ค ร อ ง 
ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day 

1 สอดคลอ้ง 

4 โรงเรียนมีการจดัทัศนศึกษาเพ่ือเสริมความรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

5 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนด
รูปแบบการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนการ
สอนผา่นทางไกล Connecting Classroom E-Learning 

1 สอดคลอ้ง 

6 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจดักิจกรรมเสริม
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เช่น ASEAN Day  กบั
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 
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นิยามศัพท์ ข้อที ่ ข้อรายการ IOC ความเห็น 

6. ผู้บริหารและ
บุคลากร              
ผูบ้ริหาร
หมายถึง
ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน
มธัยมศึกษา มี
คุณลกัษณะ 
ความเป็นผูน้ า มี
วิสยัทศัน ์เป็น
ผูน้ าทางวิชาการ 
และเป็นนกั
บริหารจดัการมี
ศกัยภาพในการ
ประสานและ
สร้าง
ความสมัพนัธ์            
กบัชุมชนเพ่ือ
ร่วมมือพฒันา
โรงเรียน 
บุคลากร 
หมายถึง 
เจา้หนา้ท่ี 
ลกูจา้งประจ า
ของโรงเรียนซ่ึง
มีบทบาทในการ
สนบัสนุน
ช่วยเหลือการ
ท างานของ
ผูบ้ริหาร 

1 ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

2 ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 สอดคลอ้ง 

3 โรงเรียนมีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้
มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

4 ผูบ้ริหารมีศักยภาพในการประสานภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือเ พ่ือการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

5 ผู ้บริหารมีศักยภาพในการนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

6 ผูบ้ริหารมีประสานในการจดัหา ทรัพยากรศกัยภาพ
ในการวิจยัพฒันาการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 
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นิยามศัพท์ ข้อที่ ข้อรายการ IOC ความเห็น 

7. งบประมาณ
หมายถึง เงิน 
หรือทรัพยากร
ทางการศึกษาท่ี
มีการวาง
แผนการใชจ่้าย
ในอนาคตโดยมี
การบริหาร 
งบประมาณ
ประกอบดว้ย 
การวางแผนทาง
การเงิน ซ่ึง
เก่ียวกบัการใช้
จ่ายและ
แหล่งท่ีมาของ
เงินทุน   การ
ด าเนินงานและ
การควบคุม และ
การติดตาม
ประเมินผล เพ่ือ
พฒันา
สถานศึกษาเขา้
สู่ประชาคม
อาเซียน 

 

1 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน 
โครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

2 โรงเรียนมีการพฒันาด้านงบประมาณให้มีความ
เป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

3 หน่วยงาน องคก์รต่างๆ มีส่วนร่วมในการใหค้วาม
คิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ 

0.8 สอดคลอ้ง 

4 โรงเ รียนได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพ่ือ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

5 โรง เ รี ยนมีแผนงาน โครงการในการระดม
งบประมาณเพ่ือพฒันาสถานศึกษาเพ่ือการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

1 สอดคลอ้ง 

6 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณรองรับ นกัเรียน
ทุน นักเรียนแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ การจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนรู้ และกีฬา 

1 สอดคลอ้ง 
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นิยามศัพท์ ข้อที่ ข้อรายการ IOC ความเห็น 

8. บรรยากาศ
ของสถานศึกษา
หมายถึง อาคาร
สถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้ม 
และการจดั
บรรยากาศเพ่ือ
ส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้เก่ียวกบั
อาเซียนศึกษาสู่
ความเป็น
ประชาคม
อาเซียน 

 

1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาดา้นอาคารสถานท่ี และ
การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกับประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

2 มีการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือ
มุมอาเซียนศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

1 สอดคลอ้ง 

3 มีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพ่ือการสืบค้น
ขอ้มลูดา้นอาเซียนศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

0.8 สอดคลอ้ง 

4 โรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศการท างานให้
เกิดวัฒนธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและมรดก
วฒันธรรมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

5 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาเซียนศึกษา
กบัโรงเรียนในประเทศ 

1 สอดคลอ้ง 

6 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมกับอาซียนศึกษากับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียนโรงเรียน 

1 สอดคลอ้ง 
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นิยามศัพท์ ขอ้ท่ี ขอ้รายการ IOC ความเห็น 

9. ผู้เรียน 
หมายถึง 
นกัเรียนใน
ระดบั
มธัยมศึกษาท่ี 
 

1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้
มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

2 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพ้ืนฐาน
ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

3 นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะ
เกิดจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 

0.8 สอดคลอ้ง 

4 นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการ
ส่ือสารโดยใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

1 สอดคลอ้ง 

ไดรั้บการพฒันา
ใหมี้
ความสามารถ
ทางวิชาการและ 
คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคต์าม
หลกัสูตร
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มี
ศกัยภาพและ
ความพร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 

5 นกัเรียนไดรั้บการพฒันาและมีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพเพ่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย
(AEC) 

1 สอดคลอ้ง 

6 โรงเ รียนมีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการ
แลกเปล่ียนนักเรียน ศึกษาดูงานของนักเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

0.8 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก  ง 

ตารางกลุ่มตวัอย่าง 
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ตารางกลุ่มตัวอย่าง เร่ือง การพฒันารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ของประเทศไทยกบัโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

จ านวนกลุ่มตวัอยา่งของโรงเรียนในแต่ละสังกดั จ านวน 6 สังกดั ดงัน้ี 

เขต พืน้ทีจ่งัหวดั 
กลุ่มตวัอย่าง 

สพฐ. สช. อปท. กอ. กทม. พช. 
1 กรุงเทพมหานคร  44 3 - 1 10 2 
2 กรุงเทพมหานคร 40 3 - - - - 
3 นนทบุรี พระนครศรีอยธุยา 3 4 1 1 - 1 
4 ปทุมธานี สระบุรี 4 2 1 - - - 
5 สิงห์บุรี ลพบุรี ชยันาท อ่างทอง 7 4 1 - - 1 
6 ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 4 2 1 - - - 
7 ปราจีนบุรี นครนายก สระแกว้ 4 3 1 - - 1 
8 ราชบุรี กาญจนบุรี 4 2 1 - - 1 
9 สุพรรณบุรี นครปฐม 3 2 1 1 - - 
10 เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์  

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

5 
 
4 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร 3 2 1 - - 1 
12 นครศรีธรรมราช พทัลุง 2 2 1 - - 1 
13 ตรัง กระบ่ี 2 2 1 - - 1 
14 พงังา ภูเก็ต ระนอง 4 5 1 - - - 
15 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 3 3 1 1 - - 
16 สงขลา สตูล 2 4 1 - - 1 
17 จนัทบุรี ตราด 2 2 1 - - - 

    18 ชลบุรี ระยอง 2 4 1 1 - 1 
19 เลย หนองบวัล าภู 3 2 1 - - 2 
20 อุดรธานี 2 2 1 - - 1 
21 หนองคาย 2        1 1 - - 1 
22 นครพนม มุกดาหาร 2 4 1 - - - 
23 สกลนคร 1 1 - - - 1 
24 กาฬสินธ์ุ 1 1 - 1 - 1 
25 ขอนแก่น 2 3 - 1 - 1 
26 มหาสารคาม 1 1 - 1 - 1 
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เขต พืน้ทีจ่งัหวดั 
กลุ่มตวัอย่าง 

สพฐ. สช. อปท. กอ. กทม. พช. 
27 ร้อยเอด็ 1 1 - - - 1 
28 ศรีสะเกษ ยโสธร 2 2 - - - 1 
29 อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 3 1 1 1 - 1 
30 ชยัภูมิ 1 1 - - - - 
31 นครราชสีมา 1 1 1 - - 1 
32 บุรีรัมย ์ 1 1 - 1 - - 
33 สุรินทร์ 1 1 - - - 1 
34 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4 4 1 1 - 2 
35 ล าปาง ล าพนู 3 2 1 - - 2 
36 เชียงราย พะเยา 3 4 1 - - 1 
37 แพร่ น่าน 4 2 - - -        1 
38 สุโขทยั ตาก 4 2 - - - - 
39 พิษณุโลก อุตรดิตถ ์ 3 4 1 - - 1 
40 เพชรบูรณ์ 2 1 1 - - 1 
41 ก าแพงเพชร พิจิตร 4 1 - - - - 
42 นครสวรรค ์อุทยัธานี 4 2 - - - 1 

รวมจ านวน 193 103 27 10 20 33 

 
ทีม่า :  ส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  ปี 2554 
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ภาคผนวก  จ   
รายนามผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู้บริหารโรงเรียน สนทนากลุ่ม 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ สนทนากลุ่ม 
เร่ือง การพฒันารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย 

กบัโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
วนัที ่ 28 กุมภาพนัธ์ 2557 ณ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

 
1.  ดร.  เสรี  ปรีดาศกัด์ิ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นมาตรฐาน ส านกังานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2.   ดร.  เกษม  สดงาม ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.   ดร.  เดชา  พวงงาม ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 
4.  ดร.  ระพีพรรณ เอกสุภาพนัธ์ุ อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยั 
5.  ดร.  พิมพใ์จ เมษฐสุ์ขใส ท่ีปรึกษา Inter NGO ขา้ราชการบ านาญ 
6.  ดร.  รังสรรค ์ มณีเล็ก ผูเ้ช่ียวชาญ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
7.  ดร.  ดิเรก  วรรณเศียร มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
8.  ดร.  ประสิทธ์ิ  เขียวศรี ผูอ้  านวยการสถาบนันานาชาติเพื่อพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา 
9.  ดร.  อุดม  พรมพนัธ์ใจ ผูอ้  านวยการส านกับริหารงานมธัยมศึกษาตอนปลาย 
10.  ดร.  จ  านงค ์ แจ่มจนัทรวงศ ์ ท่ีปรึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
11.  ดร.  อ านาจ  บวัศิริ ผูอ้  านวยการกองศาสนศึกษา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
12.  นายสัจจา  ศรีเจริญ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
13.  ดร.  เชิดศกัด์ิ  ศุภโสภณ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั 
14.  นายบรรจง  พงศศ์าสตร์ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
15.  ดร.  บุญเรือง  เกิดอรุณเดช ตวัแทนผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถมัภฯ์ 
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รายนามผู้บริหารโรงเรียน สนทนากลุ่ม 
เร่ือง การพฒันารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย 

กบัโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
วนัที ่ 28 กุมภาพนัธ์ 2557 ณ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

 
1. ดร. สุปราณี ไกรวตัตนุ์สรณ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. นายนาว ี ย ัง่ยนื 
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี    
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. นายชลอ เขียวฉลวั 
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมวดัเบญจมบพิตร  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. นายยงศกัด์ิ  ศฤงคารนนท ์
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัทรงธรรม จงัหวดัสมุทรปราการ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5.  นายจิณณภทัร  พิบูลวทิิตธ ารง 
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. นายสุรพงศ ์ งามสม 
 

โรงเรียนมธัยมวดันายโรง  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7. นายสมศกัด์ิ   สิทธิวนัชยั 
 

โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถมัภ ์ 
สังกดักรุงเทพมหานคร 

8. นายไพรัชน์  แสงไพโรจน์ 
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาล 7 
(วดัแก่งขนุน)สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

9. ดร. สิริลกัษณ์  เฟ่ืองกาญจน์ 
 

โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั   
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

10. ผศ. ชวลิต สูงใหญ่ 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒฝ่ายมธัยม 
  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก  ฉ  

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิยั 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
เร่ือง การพฒันารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย 

กบัโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

1.  ดร. กมล  รอดคลา้ย  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  ดร.  อนนัต ์ ระงบัทุกข ์ ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3.  ดร. จ  านงค ์ แจ่มจนัทรวงษ ์  ท่ีปรึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.  ดร. อุดม  พรมพนัธ์ใจ   ผูอ้  านวยการส านกับริหารการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                                         ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.  นางศศิภา  เอ่ียวเจริญ       ผูอ้  านวยการกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดั 
    การศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
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ภาคผนวก  ช  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม เร่ือง การพฒันารูปแบบความ
ร่วมมือดา้นการศึกษา  ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 
ตอนที ่2 สภาพการด าเนินกิจกรรมในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 
1. ด้านนโยบาย 
 

ตารางที่ 1.1  ค่าเฉล่ียและ ค่า SD  การสร้างความร่วมมือดา้นนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียนโดยรวม 
 

ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ
ปฏิบติั 

1 หน่วยงานตน้สงักดัมีการก าหนดความร่วมมือดา้นนโยบาย
ในการ เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเ พ่ือเข้า สู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

3.95 0.63 มาก 

2 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายความร่วมมือในการเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาในด้านต่างๆ เ พ่ือเข้า สู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

3.99 0.71 มาก 

3 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนดนโยบาย
กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน  

3.68 0.78 มาก 

4 โรงเรียนมีการใชน้โยบายความร่วมมือดา้นการศึกษาเป็น
กรอบก าหนดแผนงานในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาในด้านต่างๆ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

3.96 0.71 มาก 

5 โรงเรียนใชก้ารมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
องค์กรหลักของโรงเรียนในการก าหนดนโยบายและ
ขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพ่ือเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

4.07 0.73 มาก 

6 หน่วยงานตน้สังกดัมีการประเมินผลนโยบายความร่วมมือ
ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

3.80 0.67 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.91   
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จากตารางท่ี 1.1 ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือดา้นนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียนโดยรวม อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ  เม่ือพิจารณารายขอ้ในระดบัมากเรียง
ตามล าดบัพบวา่ โรงเรียนใชก้ารมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา องคก์รหลกัของโรงเรียน
ในการก าหนดนโยบายและขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ( X  = 4.07) รองลงมาโรงเรียนมีการก าหนดนโยบายความร่วมมือในการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน ( X  =3.99) และนอ้ย
ท่ีสุดในระดบัมาก คือ โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนดนโยบายกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.68)   
 
ตารางที่ 1.2  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 หน่วยงานต้นสังกัดมีการก าหนดความร่วมมือด้าน

นโยบายในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

4.03 0.54 มาก 

2 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายความร่วมมือในการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อเขา้
สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

4.09 0.66 มาก 

3 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนด
นโยบายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียน  

3.68 0.84 มาก 

4 โรงเรียนมีการใช้นโยบายความร่วมมือดา้นการศึกษา
เป็นกรอบก าหนดแผนงานในการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ สอดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษา 

4.06 0.70 มาก 
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ตารางที ่1.2  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
5 โรง เ รี ยนใช้การ มี ส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา องค์กรหลกัของโรงเรียนในการก าหนด
นโยบายและขับเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

4.09 0.60 มาก 

6 หน่วยงานต้นสังกัดมีการประเมินผลนโยบายความ
ร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

3.90 0.66 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.97 0.71  
 

จากตารางท่ี 1.2 ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัในระดบัมากพบวา่โรงเรียนมี
การก าหนดนโยบายความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน ( X  = 4.09) รองลงมาโรงเรียนใชก้ารมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา องคก์รหลกัของโรงเรียนในการก าหนดนโยบายและขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 4.09) และนอ้ยท่ีสุดในระดบัมากคือโรงเรียนมี
การประสานและร่วมมือในการก าหนดนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
( X  = 3.68)  
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ตารางที่ 1.3  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 หน่วยงานต้นสังกัดมีการก าหนดความร่วมมือด้าน

นโยบายในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

3.99 0.63 มาก 

2 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายความร่วมมือในการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อเขา้
สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

3.99 0.63 มาก 

3 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนด
นโยบายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียน  

3.78 0.59 มาก 

4 โรงเรียนมีการใช้นโยบายความร่วมมือดา้นการศึกษา
เป็นกรอบก าหนดแผนงานในการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ สอดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษา 

3.96 0.50 มาก 

5 โรง เ รี ยนใช้การ มี ส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา องค์กรหลกัของโรงเรียนในการก าหนด
นโยบายและขับเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

4.42 0.74 มาก 

6 หน่วยงานต้นสังกัดมีการประเมินผลนโยบายความ
ร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

3.72 0.46 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.98   
 

จากตารางท่ี 1.3 ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงล าดบัพบวา่โรงเรียนใชก้ารมี
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ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรหลักของโรงเรียนในการก าหนดนโยบายและ
ขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 4.42)  รองลงมา
หน่วยงานต้นสังกัดมีการก าหนดความร่วมมือด้านนโยบายในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน ( X  = 3.99) และนอ้ยท่ีสุดในระดบัมาก คือ
หน่วยงานตน้สังกดัมีการประเมินผลนโยบายความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ( X  = 3.72)   

 
ตารางที่ 1.4  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองคก์รส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 หน่วยงานต้นสังกัดมีการก าหนดความร่วมมือด้าน

นโยบายในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

3.92 0.72 มาก 

2 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายความร่วมมือในการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อเขา้
สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

4.11 0.67 มาก 

3 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนด
นโยบายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียน  

3.71 0.85 มาก 

4 โรงเรียนมีการใช้นโยบายความร่วมมือดา้นการศึกษา
เป็นกรอบก าหนดแผนงานในการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ สอดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษา 

4.13 0.65 มาก 

5 โรง เ รี ยนใช้การ มี ส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา องค์กรหลกัของโรงเรียนในการก าหนด
นโยบายและขับเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

4.06 0.65 มาก 

 

DPU



299 

ตารางที ่1.4  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
6 หน่วยงานต้นสังกัดมีการประเมินผลนโยบายความ

ร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3.92 0.75 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.98   
 
จากตารางท่ี 1.4 ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองคก์รส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อยูใ่น
ระดบัมากทุกรายการ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงล าดบั พบว่าโรงเรียนมีการใชน้โยบายความร่วมมือ
ดา้นการศึกษาเป็นกรอบก าหนดแผนงานในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้านต่างๆ 
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา ( X  = 4.13) รองลงมาโรงเรียนมีการก าหนดนโยบายความ
ร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
ชดัเจน ( X  = 4.11)  และนอ้ยท่ีสุดในระดบัมากพบวา่โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการ
ก าหนดนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.71)   
 
ตารางที่ 1.5  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 หน่วยงานต้นสังกัดมีการก าหนดความร่วมมือ

ด้านนโยบายในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
ชดัเจน 

3.23 0.81 ปานกลาง 

2 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายความร่วมมือใน
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้าน
ต่างๆ เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

2.93 1.20 ปานกลาง 

 

DPU



300 

ตารางที ่1.5  (ต่อ)  
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
3 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนด

นโยบายกับ โรง เ รี ยนมัธ ยม ศึกษา ในก ลุ่ ม
ประชาคมอาเซียน  

2.66 0.95 ปานกลาง 

4 โรงเรียนมีการใช้นโยบายความร่วมมือด้าน
การศึกษาเป็นกรอบก าหนดแผนงานในการเตรียม
ความพ ร้อมของสถานศึกษาในด้าน ต่ า งๆ 
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

2.93 0.82 ปานกลาง 

5 โรงเรียนใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา องค์กรหลักของโรงเรียนในการ
ก าหนดนโยบายและขบัเคล่ือนการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

2.86 0.93 ปานกลาง 

6 หน่วยงานต้นสังกัดมีการประเมินผลนโยบาย
ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

2.73 0.86 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 2.89   
 
จากตารางท่ี 1.5 ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อยู่
ในระดบัปานกลางทุกรายการเม่ือพิจารณารายขอ้เรียงล าดบัพบวา่  หน่วยงานตน้สังกดัมีการก าหนด
ความร่วมมือดา้นนโยบายในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่ง
ชดัเจน X  = 3.23)  รองลงมาโรงเรียนมีการก าหนดนโยบายความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน ( X  = 2.93)  และนอ้ยท่ีสุดใน
ระดับปานกลาง พบว่าโรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนดนโยบายกับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 2.63)   
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ตารางที่ 1.6  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 หน่วยงานต้นสังกัดมีการก าหนดความร่วมมือ

ด้านนโยบายในการเตรียมความพ ร้อมของ
สถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
ชดัเจน 

3.43 0.77 ปานกลาง 

2 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายความร่วมมือใน
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้าน
ต่างๆ เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

3.66 0.75 มาก 

3 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนด
นโยบายกับ โรง เ รี ยนมัธ ยม ศึกษา ในก ลุ่ ม
ประชาคมอาเซียน  

3.33 0.60 ปานกลาง 

4 โรงเรียนมีการใช้นโยบายความร่วมมือด้าน
การศึกษาเป็นกรอบก าหนดแผนงานในการเตรียม
ความพ ร้อมของสถานศึกษาในด้าน ต่ า งๆ 
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

3.36 0.49 ปานกลาง 

5 โรงเรียนใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา องค์กรหลักของโรงเรียนในการ
ก าหนดนโยบายและขบัเคล่ือนการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3.43 0.50 ปานกลาง 

6 หน่วยงานต้นสังกัดมีการประเมินผลนโยบาย
ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.60 0.77 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.47   
 

จากตารางท่ี 1.6  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน  โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร พบว่า โรงเรียนมีการ
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ก าหนดนโยบายความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน ( X  = 3.66) หน่วยงานตน้สังกดัมีการประเมินผลนโยบายความ
ร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.60)  อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาใน
ระดบัปานกลางเรียงตามล าดบั พบวา่หน่วยงานตน้สังกดัมีการก าหนดความร่วมมือดา้นนโยบายใน
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจน ( X  = 3.43) 
โรงเรียนใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรหลกัของโรงเรียนในการก าหนด
นโยบายและขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 
3.43) โรงเรียนใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรหลกัของโรงเรียนในการ
ก าหนดนโยบายและขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
( X  = 3.36) และน้อยท่ีสุดในระดบัปานกลางพบวา่ โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการ
ก าหนดนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.33)  

 
ตารางที่ 1.7  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 หน่วยงานต้นสังกัดมีการก าหนดความร่วมมือ

ด้านนโยบายในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
ชดัเจน 

3.76 0.71 มาก 

2 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายความร่วมมือใน
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้าน
ต่างๆ เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 

3.75 0.71 มาก 

3 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการ
ก าหนดนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน  

3.78 0.59 มาก 
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ตารางที ่1.7  (ต่อ)   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
4 โรงเรียนมีการใช้นโยบายความร่วมมือด้าน

การศึกษาเป็นกรอบก าหนดแผนงานในการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ 
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

3.74 0.86 มาก 

5 โรงเรียนใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา องค์กรหลักของโรงเรียนในการ
ก าหนดนโยบายและขบัเคล่ือนการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาเพื่อ เข้า สู่ประชาคม
อาเซียน 

3.47 0.57 ปานกลาง 

6 หน่วยงานต้นสังกัดมีการประเมินผลนโยบาย
ความ ร่วม มือในการ เต รียมความพ ร้อม สู่
ประชาคมอาเซียน 

3.74 0.79 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.71   
 

จากตารางท่ี 1.7 ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน  โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบว่า 
โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนดนโยบายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.78)  หน่วยงานตน้สังกดัมีการก าหนดความร่วมมือดา้นนโยบายในการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน ( X  = 3.76) โรงเรียนมี
การก าหนดนโยบายความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน ( X  = 3.75) โรงเรียนมีการใชน้โยบายความร่วมมือดา้นการศึกษา
เป็นกรอบก าหนดแผนงานในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ สอดคล้องกบั
บริบทของสถานศึกษา ( X  = 3.74) หน่วยงานตน้สังกดัมีการประเมินผลนโยบายความร่วมมือใน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  X  = 3.74)  อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาโรงเรียนใชก้าร
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรหลกัของโรงเรียนในการก าหนดนโยบายและ
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ขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.47)  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 
2. ด้านหลกัสูตร 
 
ตารางที ่2.1  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนโดยรวม 
 
ขอ้ รายการ X SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็น

สากล โดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.71 0.87 มาก 

2 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการพฒันา
หลกัสูตรกบัโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

3.53 0.92 มาก 

3 โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการสอดแทรก
เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปบูรณาการ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.86 0.74 มาก 

4 โรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรม
การ เ รี ยน รู้ เ ร่ื องค่ า นิ ยมและมรดก ร่วมทาง
วฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

3.97 0.66 มาก 

5 โรงเรียนมีการขยายเครือข่ายการสร้างหลกัสูตร
อาเซียนไปยงักลุ่มโรงเรียน/สหวทิยาเขต 

3.60 0.85 มาก 

6 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการ
ก าหนด เกณฑ์ก ารว ัดและประ เ มินผลตาม
หลกัสูตรท่ีไดมี้การด าเนินการร่วมกนั 

3.69 0.77 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.73 0.80  
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จากตารางท่ี  2.1  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือ ดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกรายการ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียง
ตามล าดบัพบว่า  โรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองค่านิยมและมรดก
ร่วมทางวฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ( X  = 3.97) รองลงมาโรงเรียนมีการ
พฒันาหลกัสูตรโดยการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปบูรณาการในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ( X  = 3.86) และนอ้ยท่ีสุดในระดบัมากพบวา่โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือ
ในการพฒันาหลกัสูตรกบัโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.53)   
 
ตารางที ่2.2  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็น

สากล โดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.77 0.97 มาก 

2 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการพฒันา
หลกัสูตรกบัโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

3.64 0.97 มาก 

3 โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการสอดแทรก
เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปบูรณาการ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.89 0.79 มาก 

4 โรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรม
การ เ รี ยน รู้ เ ร่ื องค่ า นิ ยมและมรดก ร่วมทาง
วฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

4.02 0.67 มาก 

5 โรงเรียนมีการขยายเครือข่ายการสร้างหลกัสูตร
อาเซียนไปยงักลุ่มโรงเรียน/สหวทิยาเขต 

3.77 0.87 มาก 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
6 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการ

ก าหนด เกณฑ์ก ารว ัดและประ เ มินผลตาม
หลกัสูตรท่ีไดมี้การด าเนินการร่วมกนั 

3.67 0.75 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.79   
 

จากตารางท่ี 2.2  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือ ดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยู่ในระดบัมากทุกรายการ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงตามล าดบัพบว่า โรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหา
สาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองค่านิยมและมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลกัสูตรการ
เรียนการสอน ( X  = 4.02)  รองลงมาโรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการสอดแทรกเน้ือหา
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ X  = 3.89)  และนอ้ยท่ีสุดใน
ระดบัมากพบวา่โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรกบัโรงเรียนในประเทศ
กลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.64)   
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ตารางที ่2.3  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็น

สากล โดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.68 0.54 มาก 

2 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการพฒันา
หลกัสูตรกบัโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

3.45 0.68 ปานกลาง 

3 โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการสอดแทรก
เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปบูรณาการ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.87 0.39 มาก 

4 โรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรม
การ เ รี ยน รู้ เ ร่ื องค่ า นิ ยมและมรดก ร่วมทาง
วฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

4.06 0.39 มาก 

5 โรงเรียนมีการขยายเครือข่ายการสร้างหลกัสูตร
อาเซียนไปยงักลุ่มโรงเรียน/สหวทิยาเขต 

3.56 0.59 มาก 

6 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการ
ก าหนด เกณฑ์ก ารว ัดและประ เ มินผลตาม
หลกัสูตรท่ีไดมี้การด าเนินการร่วมกนั 

3.85 0.60 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.74   
 

จากตารางท่ี  2.3  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน  โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบวา่ โรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง
ค่านิยมและมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ( X  = 4.06)  
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โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปบูรณาการ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( X  = 3.87)  โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการก าหนดเกณฑ์
การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรท่ีไดมี้การด าเนินการร่วมกนั ( X  = 3.85)  โรงเรียนมีการ
พฒันาหลกัสูตรใหมี้ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัหลกัสูตรของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ( X  = 3.68)  โรงเรียนมีการขยายเครือข่ายการสร้างหลกัสูตรอาเซียนไปยงักลุ่มโรงเรียน/
สหวิทยาเขต ( X  = 3.56)  อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาโรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการ
พฒันาหลกัสูตรกบัโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.45)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางที ่2.4  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองคก์รส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็น

สากล โดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.54 1.08 มาก 

2 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการพฒันา
หลกัสูตรกบัโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

3.59 1.30 มาก 

3 โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการสอดแทรก
เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปบูรณาการ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.17 0.86 มาก 

4 โรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรม
การ เ รี ยน รู้ เ ร่ื องค่ า นิ ยมและมรดก ร่วมทาง
วฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

4.11 0.80 มาก 

5 โรงเรียนมีการขยายเครือข่ายการสร้างหลกัสูตร
อาเซียนไปยงักลุ่มโรงเรียน/สหวทิยาเขต 

3.54 1.06 มาก 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
6 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการ

ก าหนด เกณฑ์ก ารว ัดและประ เ มินผลตาม
หลกัสูตรท่ีไดมี้การด าเนินการร่วมกนั 

3.58 1.01 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.76   
 

จากตารางท่ี 2.4  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือ ดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกรายการ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงตามล าดบัพบว่าโรงเรียนมีการพฒันา
หลกัสูตรโดยการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ( X  = 4.17)  รองลงมาโรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองค่านิยม
และมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ( X  = 4.11)  และนอ้ยท่ีสุด
ในระดบัมากพบวา่โรงเรียนมีการขยายเครือข่ายการสร้างหลกัสูตรอาเซียนไปยงักลุ่มโรงเรียน/สห
วทิยาเขต ( X  = 3.54)   
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ตารางที ่2.5  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็น

สากล โดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.00 1.38 ปานกลาง 

2 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการพฒันา
หลกัสูตรกบัโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

2.46 0.73 นอ้ย 

3 โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการสอดแทรก
เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปบูรณาการ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.30 1.20 ปานกลาง 

4 โรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรม
การ เ รี ยน รู้ เ ร่ื องค่ า นิ ยมและมรดก ร่วมทาง
วฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

2.96 1.18 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีการขยายเครือข่ายการสร้างหลกัสูตร
อาเซียนไปยงักลุ่มโรงเรียน/สหวทิยาเขต 

2.23 0.43 นอ้ย 

6 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการ
ก าหนด เกณฑ์ก ารว ัดและประ เ มินผลตาม
หลกัสูตรท่ีไดมี้การด าเนินการร่วมกนั 

2.20 0.80 นอ้ย 

 รวมเฉล่ีย 2.69   
 
จากตารางท่ี 2.5  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือ ดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
พบว่า  โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไป
บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( X  = 3.30)  โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัหลกัสูตรของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.00)  โรงเรียน
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มีการก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองค่านิยมและมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียน
ไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ( X  = 2.96)  อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาอยูใ่นระดบันอ้ยเรียง
ตามล าดบั พบวา่โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรกบัโรงเรียนในประเทศ
กลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 2.46) โรงเรียนมีการขยายเครือข่ายการสร้างหลกัสูตรอาเซียนไปยงั
กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต ( X  = 2.23) และนอ้ยท่ีสุดในระดบันอ้ยพบวา่โรงเรียนมีการประสาน
ความร่วมมือในการก าหนดเกณฑ์การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรท่ีไดมี้การด าเนินการร่วมกนั 
( X  = 2.20)   
   

ตารางที ่2.6  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 
 

ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็น

สากล โดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.56 0.67 มาก 

2 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการพฒันา
หลกัสูตรกบัโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

3.10 0.66 ปานกลาง 

3 โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการสอดแทรก
เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปบูรณาการ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.50 0.77 ปานกลาง 

4 โรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรม
การ เ รี ยน รู้ เ ร่ื องค่ า นิ ยมและมรดก ร่วมทาง
วฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

3.73 0.44 มาก 

5 โรงเรียนมีการขยายเครือข่ายการสร้างหลกัสูตร
อาเซียนไปยงักลุ่มโรงเรียน/สหวทิยาเขต 

3.63 0.49 มาก 

6 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการ
ก าหนด เกณฑ์ก ารว ัดและประ เ มินผลตาม
หลกัสูตรท่ีไดมี้การด าเนินการร่วมกนั 

3.56 0.50 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.51   
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จากตารางท่ี 2.6  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือ ดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่โรงเรียนมีการก าหนด
เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองค่านิยมและมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียนไวใ้น
หลกัสูตรการเรียนการสอน ( X  = 3.73) โรงเรียนมีการขยายเครือข่ายการสร้างหลกัสูตรอาเซียนไป
ยงักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต ( X  = 3.63) โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรให้มีความเป็นสากล โดย
มีการเทียบเคียงกบัหลกัสูตรของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.56) โรงเรียนมีการ
ประสานความร่วมมือในการก าหนดเกณฑ์การวดัและประเมินผลตามหลักสูตรท่ีได้มีการ
ด าเนินการร่วมกนั ( X  = 3.56) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาโรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการ
สอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( X = 3.50)  
โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรกบัโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน ( X  = 3.10) อยูร่ะดบัปานกลาง  
 
ตารางที ่2.7  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
 
 ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็น

สากล โดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.90 0.60 มาก 

2 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการพฒันา
หลกัสูตรกบัโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

3.51 0.81 มาก 

3 โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการสอดแทรก
เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปบูรณาการ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.66 0.79 มาก 

4 โรงเรียนมีการก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรม
การ เ รี ยน รู้ เ ร่ื องค่ า นิ ยมและมรดก ร่วมทาง
วฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

3.67 0.71 มาก 
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5 โรงเรียนมีการขยายเครือข่ายการสร้างหลกัสูตร
อาเซียนไปยงักลุ่มโรงเรียน/สหวทิยาเขต 

3.24 0.84 ปานกลาง 

6 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการ
ก าหนด เกณฑ์ก ารว ัดและประ เ มินผลตาม
หลกัสูตรท่ีไดมี้การด าเนินการร่วมกนั 

3.85 0.71 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.64   
 

จากตารางท่ี  2.7  ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือ ดา้นหลกัสูตรกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พบว่า  
โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัหลกัสูตรของประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.90)  โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการก าหนดเกณฑ์การ
วดัและประเมินผลตามหลกัสูตรท่ีไดมี้การด าเนินการร่วมกนั ( X  = 3.85) โรงเรียนมีการก าหนด
เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองค่านิยมและมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียนไวใ้น
หลกัสูตรการเรียนการสอน ( X  = 3.67) โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรโดยการสอดแทรกเน้ือหา
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( X  = 3.66)  
โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรกบัโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน ( X  = 3.51)  อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาโรงเรียนมีการขยายเครือข่ายการสร้างหลกัสูตร
อาเซียนไปยงักลุ่มโรงเรียน/ สหวทิยาเขต ( X  = 3.24)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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3. ด้านครู 
 

ตารางที ่3.1  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนโดยรวม 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความ

เขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
4.07 0.72 มาก 

2 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความพร้อม
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3.99 0.80 มาก 

3 โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้นภาษาอาเซียน  การศึกษาดู
งาน 

4.00 0.82 มาก 

4 ครูได้รับการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี 

3.99 0.75 มาก 

5 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยา
เขตหรือระดบั จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3.80 0.84 มาก 

6 โรงเ รียนมีการแลกเปล่ียนครูกับโรงเ รียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.14 1.01 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.84 0.82  
 
จากตารางท่ี 3.1 ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือ ดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยรวม พบว่า โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความ
เขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 4.07) โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้น
ภาษาอาเซียน  การศึกษาดูงาน ( X  = 4.00) โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความพร้อม
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.99) ครูไดรั้บการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการ
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เรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี ( X  = 3.99) โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบั
กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขตหรือระดบั จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ( X  = 3.80)  อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนครูกบัโรงเรียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.14)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางที ่3.2  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความ

เขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
4.24 0.67 มาก 

2 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความพร้อม
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

4.15 0.83 มาก 

3 โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้นภาษาอาเซียน  การศึกษาดู
งาน 

3.98 0.75 มาก 

4 ครูได้รับการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการ
เรียน การสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี 

4.02 0.65 มาก 

5 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยา
เขตหรือระดบั จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3.86 0.63 มาก 

6 โรงเ รียนมีการแลกเปล่ียนครูกับโรงเ รียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.34 1.03 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.93   
 

จากตางราง 3.2  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือ ดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พบว่า โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
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( X  = 4.24) โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
( X  = 4.15) ครูไดรั้บการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการเรียน การสอนเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียนเป็นอยา่งดี ( X  = 4.02) โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีความเป็นสากล โดย
มีการเทียบเคียงกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น อบรมความรู้ด้านภาษาอาเซียน  
การศึกษาดูงาน ( X  = 3.98) โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขตหรือระดบั 
จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.86)  อยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมาโรงเรียนมีการแลกเปล่ียนครูกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.34)  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

 
ตารางที ่3.3  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจ

ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
3.93 0.57 มาก 

2 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความพร้อมใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3.97 0.54 มาก 

3 โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกับประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้นภาษาอาเซียน  การศึกษาดูงาน 

4.30 0.73 มาก 

4 ครูไดรั้บการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการเรียน
การสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี 

4.25 0.75 มาก 

5 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยา
เขตหรือระดับ จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3.91 0.59 มาก 

6 โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนครูกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

2.71 0.81 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.85   
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จากตารางท่ี 3.3 ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือ ดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในกลุ่มประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน พบว่าโรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีความเป็นสากล โดยมีการ
เทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้นภาษาอาเซียน  การศึกษาดู
งาน ( X  = 4.30)  ครูไดรั้บการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี ( X  = 4.25)  โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความพร้อม
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.97)  โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความ
เขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.93)  โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สห
วิทยาเขตหรือระดบั จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 
3.91)  อยูใ่นระดบัมากรองลงมาโรงเรียนมีการแลกเปล่ียนครูกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
( X  = 2.71)  อยุใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางที ่3.4  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองคก์รส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความ

เขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
3.80 0.67 มาก 

2 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความพร้อม
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3.74 0.66 มาก 

3 โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้นภาษาอาเซียน  การศึกษาดู
งาน 

3.69 0.53 มาก 

4 ครูได้รับการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี 

3.45 0.69 ปานกลาง 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
5 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยา

เขตหรือระดบั จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3.32 0.90 ปานกลาง 

6 โรงเ รียนมีการแลกเปล่ียนครูกับโรงเ รียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.01 1.08 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.50   
 

จากตารางท่ี 3.4  ค่าเฉล่ีย  การสร้างความร่วมมือ ดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองคก์รส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่  
โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 
3.80)  โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 
3.74)  โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบั
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้นภาษาอาเซียน  การศึกษาดูงาน ( X  = 
3.69)  อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมา ครูไดรั้บการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการเรียนการ
สอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี ( X  = 3.45)  โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่ม
โรงเรียน/สหวิทยาเขตหรือระดับ จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ( X  = 3.32)  โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนครูกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 
3.01) )  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่3.5  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความ

เขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
3.06 1.33 ปานกลาง 

2 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความพร้อม
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3.10 1.34 ปานกลาง 

3 โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้นภาษาอาเซียน  การศึกษาดู
งาน 

2.80 1.47 ปานกลาง 

4 ครูได้รับการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี 

2.80 1.09 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยา
เขตหรือระดบั จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

2.50 1.07 นอ้ย 

6 โรงเ รียนมีการแลกเปล่ียนครูกับโรงเ รียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

2.16 0.79 นอ้ย 

 รวมเฉล่ีย 2.74   
 

จากตารางท่ี 3.5  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือ ดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
พบวา่ โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 
3.10)  โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
( X  = 3.06)  โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบั
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้นภาษาอาเซียน  การศึกษาดูงาน ( X  = 
2.28)  ครูไดรั้บการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียนเป็นอยา่งดี ( X  = 2.80) อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา  โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบั
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กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขตหรือระดบั จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ( X  = 2.50)  และโรงเรียนมีการแลกเปล่ียนครูกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  
= 2.16)  อยูใ่นระดบันอ้ย 
 
ตารางที ่3.6  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความ

เขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
4.20 0.66 มาก 

2 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความพร้อม
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

4.20 0.71 มาก 

3 โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้นภาษาอาเซียน  การศึกษาดู
งาน 

4.13 0.77 มาก 

4 ครูได้รับการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี 

4.16 0.69 มาก 

5 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยา
เขตหรือระดบั จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

4.00 0.58 มาก 

6 โรงเ รียนมีการแลกเปล่ียนครูกับโรงเ รียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.90 0.75 มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.10   
 

จากตารางท่ี 3.6  ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือ ดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมากทุกรายการ  
เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงตามล าดบัพบวา่โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจ
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 4.20)  รองลงมาโรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มี
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ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 4.20)  และน้อยท่ีสุดในระดบัมาก พบว่า  
โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนครูกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.90)  
 
ตารางที ่3.7  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความ

เขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
4.00 0.76 มาก 

2 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความพร้อม
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3.52 0.81 มาก 

3 โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้นภาษาอาเซียน  การศึกษาดู
งาน 

3.71 0.86 มาก 

4 ครูได้รับการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี 

3.74 0.67 มาก 

5 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยา
เขตหรือระดบั จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3.84 1.70 มาก 

6 โรงเ รียนมีการแลกเปล่ียนครูกับโรงเ รียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.55 0.91 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.73   
 

จากตารางท่ี 3.7  ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือ ดา้นครูผูส้อนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  อยูใ่น
ระดบัมากทุกรายการ  เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงตามล าดบัพบวา่ โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครู
ให้มีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 4.00)  รองลงมาโรงเรียนมีการสร้าง
เครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวทิยาเขตหรือระดบั จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมในการเขา้สู่
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ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.84)  และน้อยท่ีสุดในระดบัมากพบวา่โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ
พฒันาครูใหมี้ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.52)   
 
4. ด้านส่ือ อุปกรณ์และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 
ตารางที่ 4.1  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยรวม 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการ

เรียนการสอน ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.88 0.64 มาก 

2 โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.79 0.73 มาก 

3 โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

3.88 0.65 มาก 

4 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์
ทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.27 1.01 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียน/สหวทิยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั 

3.48 0.95 ปานกลาง 

6 โรงเรียนมีการใช้ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.35 0.98 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.61 0.83  
 

จากตารางท่ี 4.1  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือ ด้านส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยรวม พบวา่ โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันา
เน้ือหาในส่ือการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.88) 
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โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ( X  = 3.88) 
โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกับ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.79) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา โรงเรียนมีความร่วมมือ
ในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกบักลุ่มโรงเรียน/ 
สหวิทยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั ( X  = 3.48) โรงเรียนมีการใชร้ะบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้
พรมแดนกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.35) และโรงเรียนมีความร่วมมือในการ
แลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.27) อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 
ตารางที ่4.2  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการ

เรียน การสอน ให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

3.96 0.61 มาก 

2 โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.87 0.72 มาก 

3 โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

3.97 0.59 มาก 

4 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์
ทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.54 1.06 มาก 

5 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียน/สหวทิยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั 

3.78 0.84 มาก 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
6 โรงเรียนมีการใช้ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน

กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
3.31 1.08 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.74   
 

จากตารางท่ี 4.2  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือ ด้านส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.97) โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการเรียน การสอน 
ให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.96) โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทาง
การศึกษาให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 
3.87) โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ร่วมกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั ( X  = 3.78) และโรงเรียนมีความ
ร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  
= 3.54)  อยู่ในระดบัมาก  รองลงมาโรงเรียนมีการใช้ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดนกบั
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.31) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่4.3  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการ

เรียน การสอน ให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

4.05 0.46 มาก 

2 โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.81 0.65 มาก 

3 โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

3.84 0.69 มาก 

4 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์
ทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2.76 0.70 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียน/สหวทิยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั 

3.13 0.92 ปานกลาง 

6 โรงเรียนมีการใช้ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.37 0.83 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.49   
 

จากตารางท่ี  4.3  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือ ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบั
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบวา่ โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการ
เรียน การสอน ใหมี้ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 4.05) โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ 
อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ( X  = 3.84)  และโรงเรียนมีแผนการ
พฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาใหมี้ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ( X  = 3.81)  อยู่ในระดบัมาก รองลงมาโรงเรียนมีการใช้ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้
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พรมแดนกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.37)  โรงเรียนมีความร่วมมือในการ
แลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยทีางการศึกษา ร่วมกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั ( X  = 3.13) และโรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์
ทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 2.76)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษา  ในกลุ่มประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองคก์รส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการ

เรียน การสอน ให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

3.61 0.62 มาก 

2 โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.75 0.51 มาก 

3 โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

3.76 0.61 มาก 

4 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์
ทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.35 0.72 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียน/สหวทิยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั 

3.13 0.75 ปานกลาง 

6 โรงเรียนมีการใช้ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.25 0.87 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.47   
 

จากตารางท่ี  4.4  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือ ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดองค์กรส่งเสริมการ
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่าโรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.76) โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีความเป็นสากล 
โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.75) และโรงเรียนมีแผนงาน 
โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการเรียน การสอน ใหมี้ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  
= 3.61)  อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาโรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์ทางการ
ศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.35)  โรงเรียนมีการใชร้ะบบเครือข่ายการ
เรียนรู้ไร้พรมแดนกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.25) โรงเรียนมีความร่วมมือใน
การแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยทีางการศึกษา ร่วมกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยา
เขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั ( X  = 3.13)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการ

เรียน การสอน ให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

2.80 0.96 ปานกลาง 

2 โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

2.80 0.76 ปานกลาง 

3 โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

3.93 0.63 มาก 

4 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์
ทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2.16 0.94 นอ้ย 

5 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียน/สหวทิยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั 

2.03 0.92 นอ้ย 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ)   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
6 โรงเรียนมีการใช้ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน

กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
2.56 0.85 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 2.71   
 

จากตารางท่ี 4.5  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือ ด้านส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบั
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  พบวา่  โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ( X  = 3.93)  อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาโรงเรียนมีแผนงาน โครงการ
พฒันาเน้ือหาในส่ือการเรียน การสอน ให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 2.80) 
โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกับ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 2.80) และโรงเรียนมีการใชร้ะบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้
พรมแดนกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 2.56) อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนโรงเรียนมี
ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
( X  = 2.16) โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ร่วมกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั ( X  = 2.03)  อยูใ่นระดบั
นอ้ย 
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ตารางที ่4.6  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการ

เรียน การสอน ให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

3.73 0.73 มาก 

2 โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.63 0.76 มาก 

3 โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

3.63 0.80 มาก 

4 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์
ทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.50 0.90 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียน/สหวทิยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั 

3.53 0.86 มาก 

6 โรงเรียนมีการใช้ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.66 0.75 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.61   
 

จากตารางท่ี 4.6  ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือ ด้านส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ 
โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการเรียน การสอน ให้มีความพร้อมในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.73)  โรงเรียนมีการใชร้ะบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดนกบัโรงเรียน
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.66)  โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีความ
เป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.63)  โรงเรียนมีการ
จดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ( X  = 3.63)  และโรงเรียน
มีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกบักลุ่ม
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โรงเรียน/สหวิทยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั ( X  = 3.53)  อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาโรงเรียนมี
ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
( X  = 3.50)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางที ่4.7  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือ ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั ส านกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการ

เรียน การสอน ให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

3.43 0.62 ปานกลาง 

2 โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.71 0.96 มาก 

3 โรงเรียนมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

3.66 0.78 มาก 

4 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์
ทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.45 0.96 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียน/สหวทิยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั 

3.50 0.97 ปานกลาง 

6 โรงเรียนมีการใช้ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.74 0.82 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.58   
 

จากตารางท่ี  4.7  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือ ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบั
โรงเ รียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเ รียนมัธยมศึกษาสังกัด ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พบวา่โรงเรียนมีการใชร้ะบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดนกบัโรงเรียน
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ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.74)  โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีความ
เป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.71) โรงเรียนมีการ
จดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ( X  = 3.66)  อยูใ่นระดบั
มาก รองลงมาโรงเรียนมีความร่วมมือในการแลกเปล่ียนและพฒันาส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ร่วมกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขตในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดั ( X  = 3.50) โรงเรียนมี
ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
( X  = 3.45)  และโรงเรียนมีแผนงาน โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการเรียน การสอน ให้มีความ
พร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.43)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
5. รูปแบบวธีิการจัดการเรียนการสอน 
 
ตารางที่ 5.1 ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือด้านรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยรวม 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มี

ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.69 0.81 มาก 

2 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอาเซียน
ตามท่ีโรงเรียนไดมี้การประสานงานและร่วมมือกนัไว ้

3.73 0.84 มาก 

3 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจใน
ด้านต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น 
ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม 
ASEAN Day 

3.90 0.69 มาก 

4 โรงเรียนมีการจัดทัศนศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

3.50 0.86 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนด
รูปแบบการเรียนการสอน เช่น การจดัการเรียนการสอน
ผา่นทางไกล Connecting Classroom ,E-Learning 

3.41 1.09 ปานกลาง 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
6 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจัดกิจกรรมเสริม

เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เช่น ASEAN Day กับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.47 1.04 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.62 0.89  
 

จากตารางท่ี 5.1 ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยรวม  พบว่า โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริม
ความรู้เพื่อความเข้าใจในด้านต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา 
การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day ( X  = 3.90) โรงเรียนมีการจดัการเรียนการ
สอนตามหลกัสูตรอาเซียนตามท่ีโรงเรียนไดมี้การประสานงานและร่วมมือกนัไว ้ ( X  = 3.73) 
โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบั
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนโรงเรียนมีการจดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน ( X  = 3.69)  อยู่ในระดบัมาก รองลงมา โรงเรียนมีการจดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ( X  = 3.50)  โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจดักิจกรรมเสริมเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เช่น ASEAN Day กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.47) และ
โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนดรูปแบบการเรียนการสอน เช่น การจดัการเรียน
การสอนผา่นทางไกล Connecting Classroom ,E-Learning ( X  = 3.41)  อยูใ่นระดบัปานกลาง   
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ตารางที ่5.2  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มี

ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.87 0.82 มาก 

2 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
อาเซียนตามท่ีโรงเรียนได้มีการประสานงานและ
ร่วมมือกนัไว ้

3.98 0.73 มาก 

3 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจ
ในด้านต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
เ ช่ น  ภ า ษ า  ศ า สน า  ก า ร เ มื อ ง  ก า ร ป ก ค ร อ ง 
ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day 

4.00 0.59 มาก 

4 โรงเรียนมีการจดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน 

3.63 0.88 มาก 

5 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนด
รูปแบบการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนการ
สอนผา่นทางไกล Connecting Classroom ,E-Learning 

3.62 1.02 มาก 

6 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจดักิจกรรมเสริม
เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เช่น ASEAN Day กบั
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.73 1.12 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.81   
 

จากตารางท่ี 5.2 ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ เม่ือพิจารณารายเรียงตามล าดบั พบวา่  โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริม
ความรู้เพื่อความเข้าใจในด้านต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา 
การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day ( X  = 4.00) รองลงมาโรงเรียนมีการจดัการ
เรียนการสอนตามหลกัสูตรอาเซียนตามท่ีโรงเรียนไดมี้การประสานงานและร่วมมือกนัไว ้( X  = 
3.98)  และน้อยท่ีสุดในระดบัมากพบว่าโรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนดรูปแบบ
การเรียนการสอน เช่น การจดัการเรียนการสอนผา่นทางไกล Connecting Classroom ,E-Learning 
( X  = 3.62)   
 
ตารางที ่5.3  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอน

ให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกับ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.58 0.77 มาก 

2 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตร
อาเซียนตามท่ีโรงเรียนได้มีการประสานงานและ
ร่วมมือกนัไว ้

3.58 0.73 มาก 

3 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความ
เขา้ใจในด้านต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง 
ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day 

3.97 0.56 มาก 

4 โรงเรียนมีการจัดทัศนศึกษาเพื่อ เสริมความรู้
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

3.52 0.74 มาก 

5 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนด
รูปแบบการเรียนการสอน เช่น การจดัการเรียนการ
สอนผ่านทางไกล Connecting Classroom ,E-
Learning 

3.30 1.16 ปานกลาง 
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ตารางที ่5.3  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
6 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจัดกิจกรรม

เสริมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับอาเซียน เช่น ASEAN 
Day กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.28 0.73 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.54   
 

จากตารางท่ี 5.3 ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  พบว่า  โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความ
เขา้ใจในดา้นต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง 
ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day ( X  = 3.97)  โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.58)  โรงเรียนมี
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอาเซียนตามท่ีโรงเรียนไดมี้การประสานงานและร่วมมือกนั
ไว ้ ( X  = 3.58)  โรงเรียนมีการจดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ( X  = 
3.52)  อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาโรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนดรูปแบบการเรียน
การสอน เช่น การจดัการเรียนการสอนผ่านทางไกล Connecting Classroom ,E-Learning ( X  = 
3.30)  และโรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจดักิจกรรมเสริมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เช่น 
ASEAN Day กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.28)  อยูร่ะดบัปานกลาง 
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ตารางที ่5.4  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองคก์รส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มี

ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.09 0.75 ปานกลาง 

2 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอาเซียน
ตามท่ีโรงเรียนไดมี้การประสานงานและร่วมมือกนัไว ้

3.20 0.87 
ปานกลาง 

3 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจใน
ด้านต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น 
ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม 
ASEAN Day 

3.32 0.72 ปานกลาง 

4 โรงเรียนมีการจัดทัศนศึกษาเพื่อเสริมความรู้ เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

3.23 0.71 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนด
รูปแบบการเรียนการสอน เช่น การจดัการเรียนการสอน
ผา่นทางไกล Connecting Classroom ,E-Learning 

3.02 1.11 ปานกลาง 

6 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจัดกิจกรรมเสริม
เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เช่น ASEAN Day กับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2.86 0.91 ปานกลาง 

   รวมเฉล่ีย   3.12   
 

จากตารางท่ี 5.4  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองคก์รส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อยู่ในระดบัปานกลางทุกรายการ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงตามล าดบัพบว่า  
โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจในดา้นต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day ( X  = 3.32)  
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รองลงมาโรงเรียนมีการจดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ( X  = 3.23) และ
น้อยท่ีสุดในระดบัปานกลางพบว่า โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจดักิจกรรมเสริมเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เช่น ASEAN Day กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 2.86)   
 
ตารางที ่5.5  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มี

ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.46 0.89 มาก 

2 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอาเซียน
ตามท่ีโรงเรียนไดมี้การประสานงานและร่วมมือกนัไว ้

2.33 1.29 ปานกลาง 

3 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจใน
ด้านต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น 
ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม 
ASEAN Day 

3.20 0.99 ปานกลาง 

4 โรงเรียนมีการจัดทัศนศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

1.90 1.02 นอ้ย 

5 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนด
รูปแบบการเรียนการสอน เช่น การจดัการเรียนการสอน
ผา่นทางไกล Connecting Classroom ,E-Learning 

2.13 1.22 นอ้ย 

6 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจัดกิจกรรมเสริม
เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เช่น ASEAN Day กับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

1.96 0.92 นอ้ย 

 รวมเฉล่ีย 2.50   
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จากตารางท่ี  5.5 ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวา่ โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีความ
เป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.46) อยูใ่นระดบัมาก  
รองลงมาโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาเซียนตามท่ีโรงเรียนได้มีการ
ประสานงานและร่วมมือกนัไว ้( X  = 2.33)  และโรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความ
เขา้ใจในดา้นต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง 
ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day ( X  = 3.20)  อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนโรงเรียนมีการประสานและ
ร่วมมือในการก าหนดรูปแบบการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกล 
Connecting Classroom ,E-Learning ( X  = 2.13) โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจดักิจกรรม
เสริมเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัอาเซียน เช่น ASEAN Day กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 
1.96) อยู่ในระดบัน้อยและน้อยท่ีสุดในระดบัน้อยพบว่าโรงเรียนมีการจดัทศันศึกษาเพื่อเสริม
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ( X  = 1.90)   

 
ตารางที ่5.6  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มี

ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.70 0.74 มาก 

2 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอาเซียน
ตามท่ีโรงเรียนไดมี้การประสานงานและร่วมมือกนัไว ้

3.66 0.75 มาก 

3 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจใน
ด้านต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น 
ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม 
ASEAN Day 

3.76 0.93 มาก 

4 โรงเรียนมีการจัดทัศนศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

3.33 0.47 ปานกลาง 
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ตารางที ่5.6  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
5 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนด

รูปแบบการเรียนการสอน เช่น การจดัการเรียนการสอน
ผา่นทางไกล Connecting Classroom ,E-Learning 

3.13 0.62 ปานกลาง 

6 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจัดกิจกรรมเสริม
เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เช่น ASEAN Day กับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.26 0.44 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.47   
 

จากตารางท่ี 5.6 ค่าเฉล่ีย  การสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร  
พบว่า  โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจในดา้นต่างๆ ของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day ( X  = 
3.76) โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียง
กบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.70)  อยูใ่นระดบัมากรองลงมา โรงเรียนมีการจดัการ
เรียนการสอนตามหลกัสูตรอาเซียนตามท่ีโรงเรียนไดมี้การประสานงานและร่วมมือกนัไว ้ ( X  = 
3.66)  โรงเรียนมีการจดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ( X  = 3.33)  
โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจดักิจกรรมเสริมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เช่น ASEAN 
Day กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.26)  และโรงเรียนมีการประสานและร่วมมือใน
การก าหนดรูปแบบการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกล Connecting 
Classroom, E-Learning ( X  = 3.13)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่5.7  ค่าเฉล่ียและ SD การสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั ส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มี

ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.58 0.62 มาก 

2 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอาเซียน
ตามท่ีโรงเรียนไดมี้การประสานงานและร่วมมือกนัไว ้

3.56 0.79 มาก 

3 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจใน
ด้านต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น 
ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม 
ASEAN Day 

3.85 0.92 มาก 

4 โรงเรียนมีการจัดทัศนศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

3.38 0.65 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการก าหนด
รูปแบบการเรียนการสอน เช่น การจดัการเรียนการสอน
ผา่นทางไกล Connecting Classroom ,E-Learning 

3.34 0.89 ปานกลาง 

6 โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจัดกิจกรรมเสริม
เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เช่น ASEAN Day กับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.55 0.92 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.54   
 

จากตารางท่ี 5.7 ค่าเฉล่ีย  การสร้างความร่วมมือดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบวา่ โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความเขา้ใจในดา้นต่างๆ
ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม 
ASEAN Day ( X  = 3.85) โรงเรียนมีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล 
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โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.58)  โรงเรียนมีการจดัการเรียน
การสอนตามหลกัสูตรอาเซียนตามท่ีโรงเรียนไดมี้การประสานงานและร่วมมือกนัไว ้ ( X  = 3.56)  
โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือจดักิจกรรมเสริมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เช่น ASEAN 
Day กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.55)  อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาโรงเรียนมีการ
จดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ( X  = 3.38)  และโรงเรียนมีการประสาน
และร่วมมือในการก าหนดรูปแบบการเรียนการสอน เช่น การจดัการเรียนการสอนผ่านทางไกล 
Connecting Classroom ,E-Learning ( X  = 3.34)  อยูร่ะดบัปานกลาง 
 
6. ผู้บริหารและบุคลากร   

 
ตารางที่ 6.1  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือด้านผูบ้ริหารและบุคลากรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยรวม 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมของ

สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
4.06 0.74 มาก 

2 ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.93 0.73 มาก 

3 โรงเรียนมีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.86 0.86 มาก 

4 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการประสานภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 

3.92 0.84 มาก 

5 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

3.92 0.81 มาก 
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ตารางที ่6.1  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
6 ผูบ้ริหารมีการประสานในการจดัหา ทรัพยากร และมี

ศกัยภาพในการวิจัยพฒันาการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน 

3.90 0.74 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.93 0.79  
 

จากตารางท่ี 6.1 ค่าเฉล่ีย  การสร้างความร่วมมือดา้นผูบ้ริหารและบุคลากรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยรวม อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียง
ตามล าดบัพบวา่ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ( X  = 4.06)  รองลงมาผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ( X  = 3.93)  และนอ้ยท่ีสุดในระดบั
มากพบวา่โรงเรียนมีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียง
กบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.86)   

 
ตารางที่ 6.2  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือด้านผูบ้ริหารและบุคลากรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
ขอ้ รายการ X SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมของ

สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
4.09 0.71 มาก 

2 ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.03 0.69 มาก 
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ตารางที ่6.2  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
3 โรงเรียนมีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มี

ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

4.01 0.85 มาก 

4 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการประสานภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 

3.99 0.89 มาก 

5 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

4.01 0.86 มาก 

6 ผูบ้ริหารมีการประสานในการจดัหา ทรัพยากร และมี
ศกัยภาพในการวิจัยพฒันาการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน 

3.90 0.74 มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.01   
 

จากตารางท่ี 6.2 ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นผูบ้ริหารและบุคลากรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดบัมาก ทุกรายการ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงตามล าดบัพบว่าผูบ้ริหารมี
วิสัยทศัน์ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 4.09) 
รองลงมาผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ( X  = 4.03) และนอ้ยท่ีสุดในระดบัมากผูบ้ริหารมีการ
ประสานในการจดัหา ทรัพยากร และมีศกัยภาพในการวิจยัพฒันาการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.90)   
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ตารางที่ 6.3  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือด้านผูบ้ริหารและบุคลากรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมของ

สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
4.11 0.75 มาก 

2 ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 0.61 มาก 

3 โรงเรียนมีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.93 0.76 มาก 

4 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการประสานภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 

3.96 0.70 มาก 

5 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

3.91 0.73 มาก 

6 ผูบ้ริหารมีการประสานในการจดัหา ทรัพยากร และมี
ศกัยภาพในการวิจัยพฒันาการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน 

3.96 0.70 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.98   
 

จากตารางท่ี 5.3 ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นผูบ้ริหารและบุคลากรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  อยู่ในระดบัมากทุกรายการ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงตามล าดบัพบว่า 
ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 
4.11)  รองลงมาผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ( X  = 4.00)  และนอ้ยท่ีสุดในระดบัมากพบวา่ผูบ้ริหารมี
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ศกัยภาพในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน ( X  = 3.91)   
 
ตารางที่ 6.4  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือด้านผูบ้ริหารและบุคลากรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองคก์รส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้ รายการ X SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมของ

สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
3.79 0.70 มาก 

2 ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.71 0.74 มาก 

3 โรงเรียนมีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.56 0.77 มาก 

4 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการประสานภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 

3.54 0.85 มาก 

5 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

3.77 0.83 มาก 

6 ผูบ้ริหารมีการประสานในการจดัหา ทรัพยากร และมี
ศกัยภาพในการวิจัยพฒันาการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน 

3.91 0.80 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.71   
 

จากตารางท่ี 6.4 ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นผูบ้ริหารและบุคลากรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองคก์รส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอยู่ในระดบัมากทุกรายการเม่ือพิจารณารายขอ้เรียงตามล าดบัพบว่า ผูบ้ริหารมีการ
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ประสานในการจดัหา ทรัพยากร และมีศกัยภาพในการวิจยัพฒันาการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.91)  รองลงมาผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.79)  และนอ้ยท่ีสุดในระดบัมากผูบ้ริหาร
มีศกัยภาพในการประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.54)   
 
ตารางที่ 6.5  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือด้านผูบ้ริหารและบุคลากรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมของ

สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
4.10 0.80 มาก 

2 ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.56 1.04 มาก 

3 โรงเรียนมีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

2.53 1.10 ปานกลาง 

4 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการประสานภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 

3.86 0.86 มาก 

5 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

3.70 0.70 มาก 

6 ผูบ้ริหารมีการประสานในการจดัหา ทรัพยากร และมี
ศกัยภาพในการวิจัยพฒันาการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน 

3.93 090 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.61   
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จากตารางท่ี 6.5 ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือดา้นผูบ้ริหารและบุคลากรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  พบวา่ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน (X = 4.10)  ผูบ้ริหารมีการประสานในการจดัหา ทรัพยากร และมีศกัยภาพในการวิจยั
พฒันาการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.93)  ผูบ้ริหาร
มีศกัยภาพในการประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.86)  ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.70)  ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการบริหาร
จดัการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ( X  = 
3.56)  อยู่ในระดบัมาก รองลงมา โรงเรียนมีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 2.53)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 6.6  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือด้านผูบ้ริหารและบุคลากรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมของ

สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
3.83 0.91 มาก 

2 ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.60 0.89 มาก 

3 โรงเรียนมีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.50 0.90 ปานกลาง 

4 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการประสานภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 

3.76 0.93 มาก 

5 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

3.70 0.79 มาก 
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ตารางที ่6.6  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
6 ผูบ้ริหารมีการประสานในการจดัหา ทรัพยากร และมี

ศกัยภาพในการวิจัยพฒันาการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน 

3.56 0.81 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.66   
 

จากตางราง 6.6 ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือดา้นผูบ้ริหารและบุคลากรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร  พบวา่ ผูบ้ริหาร
มีวิสัยทศัน์ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.83)  
ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.76)  ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.70)  ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าใน
การบริหารจัดการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( X  = 3.60)  ผูบ้ริหารมีการประสานในการจดัหา ทรัพยากร และมีศกัยภาพในการ
วจิยัพฒันาการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.56) อยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมา  โรงเรียนมีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรใหมี้ความเป็นสากล โดยมีการ
เทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.50) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 6.7  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือด้านผูบ้ริหารและบุคลากรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัด ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมของ

สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
4.05 0.71 มาก 

2 ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.54 0.87 มาก 

3 โรงเรียนมีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.57 0.83 มาก 

4 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการประสานภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 

3.80 0.84 มาก 

5 ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

3.59 0.85 มาก 

6 ผูบ้ริหารมีการประสานในการจดัหา ทรัพยากร และมี
ศกัยภาพในการวิจัยพฒันาการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน 

3.83 0.68 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.73   
 

จากตารางท่ี 6.7  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นผูบ้ริหารและบุคลากรกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัด ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงตามล าดบัพบวา่ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์
ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 4.05)  รองลงมา
ผูบ้ริหารมีการประสานในการจดัหา ทรัพยากร และมีศกัยภาพในการวิจยัพฒันาการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.83)  และนอ้ยท่ีสุดในระดบัมาก
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ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ( X  = 3.54)   
 
7. งบประมาณ 
 
ตารางที่ 7.1  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นงบประมาณกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน โดยรวม 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการ

เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.75 0.65 มาก 

2 โรงเรียนมีการพฒันาด้านงบประมาณให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

3.61 0.81 มาก 

3 หน่วยงาน องค์กรหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ใหค้วามคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ 

3.61 0.87 มาก 

4 โรงเรียนได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.38 0.97 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณ
เพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
อยา่งชดัเจน 

3.61 0.85 มาก 

6 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณรองรับ นักเรียนทุน 
นักเรียนแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ การจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนรู้ และกีฬา 

3.35 0.89 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.55 0.84  
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จากตารางท่ี 7.1 ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือดา้นงบประมาณกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยรวม พบวา่ โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการ
เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.75)  โรงเรียนมีการพฒันาดา้น
งบประมาณให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 
3.61)  หน่วยงาน องค์กรหลักของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นในการจดัสรร
งบประมาณ ( X  = 3.61)  โรงเรียนมีแผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณเพื่อพฒันา
สถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน ( X  = 3.61)  อยู่ในระดบัมาก  รองลงมา
โรงเรียนไดรั้บการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.38)  และโรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณรองรับ นกัเรียนทุน นกัเรียน
แลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนรู้ และกีฬา ( X  = 3.35)  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  

 
ตารางที่ 7.2  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นงบประมาณกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการ

เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.85 0.55 มาก 

2 โรงเรียนมีการพฒันาด้านงบประมาณให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

3.59 0.87 มาก 

3 หน่วยงาน องค์กรหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ใหค้วามคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ 

3.59 0.90 มาก 

4 โรงเรียนได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.48 0.95 ปานกลาง 
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ตารางที ่7.2  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
5 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณ

เพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
อยา่งชดัเจน 

3.78 0.80 มาก 

6 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณรองรับ นักเรียนทุน 
นักเรียนแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ การจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนรู้ และกีฬา 

3.43 0.87 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.62   
 

จากตารางท่ี 7.2 ค่าเฉล่ีย  การสร้างความร่วมมือด้านงบประมาณกับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่าโรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการเพื่อเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ( X  = 3.38)  โรงเรียนมีการพฒันาดา้นงบประมาณให้มีความ
เป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.59 ) หน่วยงาน 
องคก์รหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ ( X  =3.59 ) 
โรงเรียนมีแผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณเพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนอย่างชดัเจน ( X  =3.78) รองลงมาโรงเรียนไดรั้บการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X  =3.48)  และโรงเรียนมีการ
จดัสรรงบประมาณรองรับ นักเรียนทุน นักเรียนแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ การจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนรู้ และกีฬา ( X  =3.43) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 7.3  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นงบประมาณกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการ

เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.76 0.67 มาก 

2 โรงเรียนมีการพฒันาด้านงบประมาณให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

3.86 0.62 มาก 

3 หน่วยงาน องค์กรหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ใหค้วามคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ 

3.76 0.72 มาก 

4 โรงเรียนได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.37 0.97 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณ
เพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
อยา่งชดัเจน 

3.86 0.79 มาก 

6 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณรองรับ นักเรียนทุน 
นักเรียนแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ การจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนรู้ และกีฬา 

3.33 0.74 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.66   
 
จากตารางท่ี 7.3 ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือด้านงบประมาณกับโรงเรียน

มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรวม พบวา่โรงเรียนมีการพฒันาดา้นงบประมาณให้มีความเป็นสากล 
โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.86) โรงเรียนมีแผนงาน 
โครงการในการระดมงบประมาณเพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน 
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( X  = 3.86) โรงเรียนมีการพฒันาดา้นงบประมาณให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบั
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X  = 3.76) หน่วยงาน องคก์รหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วมใน
การใหค้วามคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ X  = 3.76) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาโรงเรียนไดรั้บ
การอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ( X  = 3.37) และโรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณรองรับ นกัเรียนทุน นกัเรียนแลกเปล่ียน
ระหวา่งประเทศ การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนรู้ และกีฬา ( X  = 3.33) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
ตารางที่ 7.4  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นงบประมาณกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองคก์รส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการ

เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.58 0.60 มาก 

2 โรงเรียนมีการพฒันาด้านงบประมาณให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

3.35 0.67 ปานกลาง 

3 หน่วยงาน องค์กรหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ใหค้วามคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ 

3.44 0.75 ปานกลาง 

4 โรงเรียนได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.20 1.08 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณ
เพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
อยา่งชดัเจน 

3.37 0.90 ปานกลาง 

6 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณรองรับ นักเรียนทุน 
นักเรียนแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ การจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนรู้ และกีฬา 

3.03 1.10 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.33   
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จากตารางท่ี 7.4 ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือดา้นงบประมาณกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยรวมพบวา่โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.58) รองลงมา หน่วยงาน องคก์รหลกัของ
โรงเรียน มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ ( X = 3.44) โรงเรียนมี
แผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณเพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
อย่างชัดเจน ( X = 3.37) โรงเรียนมีการพฒันาด้านงบประมาณให้มีความเป็นสากล โดยมีการ
เทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.35 โรงเรียนไดรั้บการอุดหนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X = 3.20) และ
โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณรองรับ นกัเรียนทุน นกัเรียนแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ การจดั
กิจกรรมแลกเปล่ียนรู้ และกีฬา ( X = 3.03)  
 
ตารางที่ 7.5  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นงบประมาณกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการ

เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.33 1.15 ปานกลาง 

2 โรงเรียนมีการพฒันาด้านงบประมาณให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

3.06 1.04 ปานกลาง 

3 หน่วยงาน องค์กรหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ใหค้วามคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ 

2.53 1.27 ปานกลาง 

4 โรงเรียนได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1.96 0.66 นอ้ย 
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ตารางที ่7.5  (ต่อ)   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
5 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณ

เพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
อยา่งชดัเจน 

2.06 1.17 นอ้ย 

6 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณรองรับ นักเรียนทุน 
นักเรียนแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ การจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนรู้ และกีฬา 

2.23 1.23 นอ้ย 

 รวมเฉล่ีย 2.53   
 

จากตารางท่ี 7.5 ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือดา้นงบประมาณกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยรวม พบวา่  โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ( X = 3.33) โรงเรียนมีการพฒันาดา้นงบประมาณให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.06) หน่วยงาน องคก์รหลกั
ของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ ( X = 2.53) อยูใ่นระดบั
ปานกลาง โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณรองรับ นักเรียนทุน นักเรียนแลกเปล่ียนระหว่าง
ประเทศ การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนรู้ และกีฬา ( X = 2.23) โรงเรียนมีแผนงาน โครงการในการ
ระดมงบประมาณเพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอย่างชดัเจน ( X = 2.06) 
โรงเรียนไดรั้บการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ( X = 1.96)  
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ตารางที่ 7.6  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นงบประมาณกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการ

เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.20 0.40 ปานกลาง 

2 โรงเรียนมีการพฒันาด้านงบประมาณให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

3.26 0.44 ปานกลาง 

3 หน่วยงาน องค์กรหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ใหค้วามคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ 

3.10 0.66 ปานกลาง 

4 โรงเรียนได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.10 0.30 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณ
เพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
อยา่งชดัเจน 

3.36 0.85 ปานกลาง 

6 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณรองรับ นักเรียนทุน 
นักเรียนแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ การจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนรู้ และกีฬา 

3.46 0.77 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.25   
 

ตารางท่ี 7.6  ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือดา้นงบประมาณกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร โดยรวมพบวา่อยูใ่นระดบัปาน
กลางทุดรายการ เม่ือพิจารณารายขอ้งเรียงตามล าดบัพบวา่โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณรองรับ 
นกัเรียนทุน นกัเรียนแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนรู้ และกีฬา ( X = 3.46) 
โรงเรียนมีแผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณเพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอยา่งชดัเจน ( X = 3.36) โรงเรียนมีการพฒันาดา้นงบประมาณให้มีความเป็นสากล โดยมี
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การเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.20) และนอ้ยท่ีสุดในระดบัปานกลาง
พบว่าหน่วยงาน องค์กรหลักของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นในการจัดสรร
งบประมาณ ( X = 3.10) โรงเรียนไดรั้บการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการ
พฒันาสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ( X = 3.10)  
 
ตารางที่ 7.7  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นงบประมาณกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการ

เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.60 0.83 มาก 

2 โรงเรียนมีการพฒันาด้านงบประมาณให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

3.45 0.87 ปานกลาง 

3 หน่วยงาน องค์กรหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ใหค้วามคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ 

3.90 0.78 มาก 

4 โรงเรียนได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.55 0.88 มาก 

5 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณ
เพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
อยา่งชดัเจน 

3.60 0.69 มาก 

6 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณรองรับ นักเรียนทุน 
นักเรียนแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ การจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนรู้ และกีฬา 

3.53 0.90 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.61   
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จากตารางท่ี 7.7 ค่าเฉล่ีย  การสร้างความร่วมมือด้านงบประมาณกับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัด ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  โดยรวมพบวา่หน่วยงาน องคก์รหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นใน
การจดัสรรงบประมาณ ( X = 3.90) โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการเพื่อ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ( X = 3.60) โรงเรียนมีแผนงาน โครงการใน
การระดมงบประมาณเพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน ( X = 3.60) 
โรงเรียนไดรั้บการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการพฒันาสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน3.55) โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณรองรับ นกัเรียนทุน นกัเรียนแลกเปล่ียน
ระหว่างประเทศ การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนรู้ และกีฬา ( X = 3.53) โรงเรียนมีการพฒันาด้าน
งบประมาณให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 
3.45)  
 
8. บรรยากาศของสถานศึกษา   
 
ตารางที่ 8.1  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยรวม 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาดา้นอาคารสถานศึกษาและการ

จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความเป็นสากล โดยมี
การเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.68 0.84 มาก 

2 โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุม
อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

4.01 0.70 มาก 

3 โรงเรียนมีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อการสืบคน้
ขอ้มูลดา้นอาเซียนศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

3.68 0.82 มาก 

4 โรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศการท างานให้เกิด
วฒันธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและมรดกวฒันธรรม
อาเซียน 

3.71 0.75 มาก 
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ตารางที ่8.1  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
5 โรง เ รียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด

บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในประเทศ 

3.55 0.81 มาก 

6 โรง เ รียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.96 0.98 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.77 0.82  
 

จากตารางท่ี 8.1  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษากบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยรวม พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกรายการโรงเรียนมี
การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุม
อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ( X = 4.01) รองลงมาโรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกนัใน
การจดับรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกบัอาเซียนศึกษากบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
( X = 3.96) และน้อยท่ีสุดในระดบัมากพบว่าโรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกนัในการจดั
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม ( X = 3.55)  
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ตารางที่ 8.2  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาดา้นอาคารสถานศึกษาและการ

จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความเป็นสากล โดยมี
การเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.74 0.84 มาก 

2 โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุม
อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

4.11 0.52 มาก 

3 โรงเรียนมีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อการสืบคน้
ขอ้มูลดา้นอาเซียนศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

3.71 0.82 มาก 

4 โรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศการท างานให้เกิด
วฒันธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและมรดกวฒันธรรม
อาเซียน 

3.91 0.58 มาก 

5 โรง เ รียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในประเทศ 

3.76 0.71 มาก 

6 โรง เ รียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

4.56 6.76 มากท่ีสุด 

 รวมเฉล่ีย 3.97   
 

จากตารางท่ี 8.2  ค่าเฉล่ีย  การสร้างความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษากบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม พบวา่โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกนัในการจดับรรยากาศ
และส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาเซียนศึกษากบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 4.56) มากท่ีสุด
รองลงมา อยู่ในระดบัมากทุกรายการ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงตามล าดบัพบว่า โรงเรียนมีการจดั
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สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุม
อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ( X = 4.11) รองลงมา โรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศการ
ท างานให้เกิดวฒันธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและมรดกวฒันธรรมอาเซียน ( X = 3.91) และนอ้ย
ท่ีสุดในระดบัมากพบวา่โรงเรียนมีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลดา้นอาเซียน
ศึกษาอยา่งเป็นระบบ ( X = 3.71)  

 
ตารางที่ 8.3  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาดา้นอาคารสถานศึกษาและการ

จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความเป็นสากล โดยมี
การเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.69 0.82 มาก 

2 โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุม
อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

4.10 0.88 มาก 

3 โรงเรียนมีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อการสืบคน้
ขอ้มูลดา้นอาเซียนศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

3.74 0.75 มาก 

4 โรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศการท างานให้เกิด
วฒันธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและมรดกวฒันธรรม
อาเซียน 

3.47 0.77 ปานกลาง 

5 โรง เ รียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในประเทศ 

3.39 0.77 ปานกลาง 

6 โรง เ รียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.22 0.80 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.60   

DPU



363 

 
จากตารางท่ี 8.3  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษากบั

โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรวมพบว่าโรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุมอาเซียนศึกษาเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ ( X = 4.10) โรงเรียนมีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อการสืบค้นขอ้มูลด้าน
อาเซียนศึกษาอยา่งเป็นระบบ ( X = 3.74) โรงเรียนมีแผนการพฒันาดา้นอาคารสถานศึกษาและการ
จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ( X = 3.69) โรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศการท างานให้เกิดวฒันธรรมการเรียน 
ค่านิยมร่วมและมรดกวฒันธรรมอาเซียน ( X = 3.47) โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกนัในการ
จดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาเซียนศึกษากบัโรงเรียนในประเทศ ( X = 3.39) โรงเรียนมี
การประสานและร่วมมือกนัในการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาเซียนศึกษากบัโรงเรียน
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.22)  
 
ตารางที่ 8.4  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองคก์รส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาดา้นอาคารสถานศึกษาและการ

จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความเป็นสากล โดยมี
การเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.56 0.77 มาก 

2 โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุม
อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

3.75 0.73 มาก 

3 โรงเรียนมีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อการสืบคน้
ขอ้มูลดา้นอาเซียนศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

3.33 1.01 ปานกลาง 
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ตารางที ่8.4  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
4 โรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศการท างานให้เกิด

วฒันธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและมรดกวฒันธรรม
อาเซียน 

3.65 0.77 มาก 

5 โรง เ รียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในประเทศ 

3.37 0.87 ปานกลาง 

6 โรง เ รียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.70 3.12 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.56   
 

จากตารางท่ี 8.4  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษากบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดองค์กรส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยรวมพบวา่โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุมอาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ( X = 3.75) 
โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกนัในการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาเซียนศึกษา
กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.70) โรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศการท างาน
ให้เกิดวฒันธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและมรดกวฒันธรรมอาเซียน 3.65) โรงเรียนมีแผนการ
พฒันาดา้นอาคารสถานศึกษาและการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความเป็นสากล โดยมีการ
เทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.56) โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกนั
ในการจดับรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกบัอาเซียนศึกษากบัโรงเรียนในประเทศ ( X = 3.37) 
โรงเรียนมีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลดา้นอาเซียนศึกษาอย่างเป็นระบบ 
( X = 3.33)  
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ตารางที่ 8.5  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาดา้นอาคารสถานศึกษาและการ

จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความเป็นสากล โดยมี
การเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.10 1.53 ปานกลาง 

2 โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุม
อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

3.60 0.85 มาก 

3 โรงเรียนมีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อการสืบคน้
ขอ้มูลดา้นอาเซียนศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

3.33 0.88 ปานกลาง 

4 โรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศการท างานให้เกิด
วฒันธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและมรดกวฒันธรรม
อาเซียน 

2.73 1.28 ปานกลาง 

5 โรง เ รียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในประเทศ 

2.43 1.25 นอ้ย 

6 โรง เ รียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2.26 1.28 นอ้ย 

 รวมเฉล่ีย 2.91   
 

จากตารางท่ี 8.5  ค่าเฉล่ีย  การสร้างความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษากบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยรวมพบวา่  โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุมอาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 3.60โรงเรียนมีการ
พฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลด้านอาเซียนศึกษาอย่างเป็นระบบ ( X = 3.33)  
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โรงเรียนมีแผนการพฒันาดา้นอาคารสถานศึกษาและการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.10) โรงเรียนมีการสร้าง
เสริมบรรยากาศการท างานให้เกิดวฒันธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและมรดกวฒันธรรมอาเซียน 
( X = 2.73) รองลงมา โรงเรียนมีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลดา้นอาเซียน
ศึกษาอย่างเป็นระบบ ( X = 3.33) และโรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศการท างานให้เกิด
วฒันธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและมรดกวฒันธรรมอาเซียน ( X = 2.73) และระดบันอ้ย โรงเรียน
มีการประสานและร่วมมือกันในการจดับรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในประเทศ ( X = 2.43) และโรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกนัในการจดับรรยากาศ
และส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาเซียนศึกษากบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 2.26)  
 
ตารางที่ 8.6  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษา  ในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาดา้นอาคารสถานศึกษาและการ

จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความเป็นสากล โดยมี
การเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.53 0.50 มาก 

2 โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุม
อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

3.50 0.50 ปานกลาง 

3 โรงเรียนมีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อการสืบคน้
ขอ้มูลดา้นอาเซียนศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

3.66 0.80 มาก 

4 โรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศการท างานให้เกิด
วฒันธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและมรดกวฒันธรรม
อาเซียน 

3.16 0.87 ปานกลาง 

5 โรง เ รียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในประเทศ 

3.43 0.85 ปานกลาง 
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ตารางที ่8.6  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
6 โรง เ รียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด

บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.33 0.47 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.44   
 

จากตารางท่ี 8.6  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือด้านบรรยากาศของสถานศึกษากบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมพบว่าโรงเรียนมีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลด้านอาเซียนศึกษา
อยา่งเป็นระบบ ( X = 3.66) โรงเรียนมีแผนการพฒันาดา้นอาคารสถานศึกษาและการจดับรรยากาศ
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 
3.53) โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้าย
นิเทศ ห้องหรือมุมอาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ( X = 3.50) โรงเรียนมีการประสานและ
ร่วมมือกนัในการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาเซียนศึกษากบัโรงเรียนในประเทศ ( X = 
3.43) โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกนัในการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาเซียน
ศึกษากบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.33) โรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศการ
ท างานใหเ้กิดวฒันธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและมรดกวฒันธรรมอาเซียน ( X = 3.16)  
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ตารางที่ 8.7  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นบรรยากาศของสถานศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาดา้นอาคารสถานศึกษาและการ

จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความเป็นสากล โดยมี
การเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.63 0.70 มาก 

2 โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุม
อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

3.68 0.76 มาก 

3 โรงเรียนมีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อการสืบคน้
ขอ้มูลดา้นอาเซียนศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

3.77 0.85 มาก 

4 โรงเรียนมีการสร้างเสริมบรรยากาศการท างานให้เกิด
วฒันธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและมรดกวฒันธรรม
อาเซียน 

3.79 0.83 มาก 

5 โรง เ รียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในประเทศ 

3.37 0.81 ปานกลาง 

6 โรง เ รียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับอาเซียนศึกษากับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.65 0.85 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.65   
 
จากตารางท่ี 8.7 ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือด้านบรรยากาศของสถานศึกษากบั

โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยรวมพบว่าโรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกันในการจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาเซียนศึกษากบัโรงเรียนในประเทศ ( X = 3.37) โรงเรียนมีการ
สร้างเสริมบรรยากาศการท างานให้เกิดวฒันธรรมการเรียน ค่านิยมร่วมและมรดกวฒันธรรม
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อาเซียน ( X = 3.79) โรงเรียนมีการพฒันาเครือข่ายไร้พรมแดนเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลดา้นอาเซียน
ศึกษาอย่างเป็นระบบ ( X = 3.77) โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุมอาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ( X = 3.68) 
โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกนัในการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาเซียนศึกษา
กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.65) โรงเรียนมีแผนการพฒันาดา้นอาคารสถานศึกษา
และการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ( X =3.63)  

 
9. ด้านผู้เรียน   
 
ตารางที่ 9.1  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โดยรวม 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มีความ

เป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

3.63 0.79 มาก 

2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.75 0.60 มาก 

3 นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิดจาก
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

3.64 0.66 มาก 

4 นกัเรียนไดรั้บการพฒันาความสามารถในการส่ือสารโดยใช้
ภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.65 0.71 มาก 

5 นกัเรียนไดรั้บการพฒันาและมีความพร้อมในการประกอบ
อาชีพเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

3.54 0.77 มาก 

6 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการแลกเปล่ียน
นักเรียน การศึกษาดูงานของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง กับ
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.31 0.94 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.59 0.75  
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จากตารางท่ี 9.1 ค่าเฉล่ียการสร้างความร่วมมือดา้นผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน โดยรวม พบว่า นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.75) นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบ
ท่ีจะเกิดจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ( X = 3.64) โรงเรียนมีแผนการพฒันา
คุณลักษณะของผูเ้รียนให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกับประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ( X = 3.63) นักเรียนไดรั้บการพฒันาและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ( X = 3.54) โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการ
แลกเปล่ียนนักเรียน การศึกษาดูงานของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง กับโรงเรียนในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ( X = 3.31)  
 
จากตารางที ่9.2  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลักษณะของผูเ้รียนให้มี

ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.58 0.82 มาก 

2 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.83 0.61 มาก 

3 นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิด
จากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

3.61 0.59 มาก 

4 นักเรียนได้รับการพฒันาความสามารถในการส่ือสาร
โดยใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.68 0.70 มาก 

5 นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  

3.59 0.76 มาก 
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จากตารางที ่9.2  (ต่อ) 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
6 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการแลกเปล่ียน

นกัเรียน การศึกษาดูงานของนกัเรียนอย่างต่อเน่ือง กบั
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.42 0.96 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.62   
 

จากตารางท่ี 9.2  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยรวมพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ( X = 3.83) นกัเรียนไดรั้บการพฒันาความสามารถในการส่ือสารโดยใชภ้าษา
ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.68) นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ี
จะเกิดจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 3.61 นกัเรียนไดรั้บการพฒันาและมีความ
พร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ( X = 3.59) โรงเรียนมี
แผนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ( X = 3.58อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการ
แลกเปล่ียนนักเรียน การศึกษาดูงานของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง กับโรงเรียนในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ( X = 3.42)  
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ตารางที ่9.3  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลักษณะของผูเ้รียนให้มี

ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.71 0.74 มาก 

2 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.80 0.44 มาก 

3 นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิด
จากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

3.80 0.67 มาก 

4 นักเรียนได้รับการพฒันาความสามารถในการส่ือสาร
โดยใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.72 0.53 มาก 

5 นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  

3.62 0.66 มาก 

6 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการแลกเปล่ียน
นกัเรียน การศึกษาดูงานของนกัเรียนอย่างต่อเน่ือง กบั
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.17 0.75 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.64   
 

จากตารางท่ี 9.3  ค่าเฉล่ีย  การสร้างความร่วมมือดา้นผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน โดยรวมพบวา่ นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของประเทศ
ต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.80) นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิด
จากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ( X = 3.80นักเรียนได้รับการพฒันา
ความสามารถในการส่ือสารโดยใช้ภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.72) 
โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลักษณะของผูเ้รียนให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกับ
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ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.71) นกัเรียนไดรั้บการพฒันาและมีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ( X = 3.62) อยูใ่นระดบัมากรองลงมา 
โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการแลกเปล่ียนนกัเรียน การศึกษาดูงานของนกัเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.17) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
ตารางที ่9.4  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองคก์รส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลักษณะของผูเ้รียนให้ มี

ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.50 0.80 ปานกลาง 

2 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.49 0.76 ปานกลาง 

3 นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิด
จากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

3.49 0.52 ปานกลาง 

4 นักเรียนได้รับการพฒันาความสามารถในการส่ือสาร
โดยใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.48 0.72 ปานกลาง 

5 นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  

3.41 0.66 ปานกลาง 

6 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการแลกเปล่ียน
นกัเรียน การศึกษาดูงานของนกัเรียนอย่างต่อเน่ือง กบั
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.07 1.09 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.41   
 

จากตารางท่ี 9.4  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดองค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกรายการ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงตามล าดบัพบวา่ โรงเรียนมี
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แผนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ( X = 3.50) รองลงมา นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X =3.49และนอ้ยท่ีสุดในระดบัปานกลางพบวา่โรงเรียน
มีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการแลกเปล่ียนนกัเรียน การศึกษาดูงานของนกัเรียนอย่างต่อเน่ือง 
กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.07)  
 
ตารางที ่9.5  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลักษณะของผูเ้รียนให้มี

ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.36 0.80 ปานกลาง 

2 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.93 0.69 มาก 

3 นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิด
จากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

3.46 0.93 ปานกลาง 

4 นักเรียนได้รับการพฒันาความสามารถในการส่ือสาร
โดยใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2.83 1.44 ปานกลาง 

5 นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  

2.73 1.52 ปานกลาง 

6 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการแลกเปล่ียน
นกัเรียน การศึกษาดูงานของนกัเรียนอย่างต่อเน่ือง กบั
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2.33 1.32 นอ้ย 

 รวมเฉล่ีย 3.11   
 

จากตารางท่ี 9.5  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน  โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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โดยรวมพบว่า  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ( X = 3.93) โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มีความเป็นสากล 
โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.36) นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจ
ในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ( X = 3.46) นกัเรียน
ไดรั้บการพฒันาความสามารถในการส่ือสารโดยใช้ภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
( X = 2.83) นกัเรียนไดรั้บการพฒันาและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ( X = 2.73) โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการแลกเปล่ียน
นกัเรียน การศึกษา ดูงานของนกัเรียนอย่างต่อเน่ือง กบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 
2.33)  

 

ตารางที ่9.6  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 
 

ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ
ปฏิบติั 

1 โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลักษณะของผูเ้รียนให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.43 0.50 ปานกลาง 

2 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.10 0.48 ปานกลาง 

3 นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิด
จากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

3.26 0.44 ปานกลาง 

4 นักเรียนได้รับการพฒันาความสามารถในการส่ือสาร
โดยใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.43 0.50 ปานกลาง 

5 นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  

3.10 0.66 ปานกลาง 

6 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการแลกเปล่ียน
นกัเรียน การศึกษาดูงานของนกัเรียนอย่างต่อเน่ือง กบั
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.60 0.77 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.32   
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จากตารางท่ี 9.6  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร โดยรวมพบวา่โรงเรียนมีการ
ก าหนดเป้าหมาย จ านวนการแลกเปล่ียนนกัเรียน การศึกษาดูงานของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง กบั
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.60) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลางทุก
รายการ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงล าดบัพบวา่โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มี
ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.43 นกัเรียนไดรั้บ
การพฒันาความสามารถในการส่ือสารโดยใช้ภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 
3.43) และนอ้ยท่ีสุดในระดบัปานกลางพบวา่นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.10) นกัเรียนไดรั้บการพฒันาและมีความพร้อมใน
การประกอบอาชีพเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ( X = 3.10)  
 
ตารางที ่9.7  ค่าเฉล่ียและ SD  การสร้างความร่วมมือดา้นผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
1 โรงเรียนมีแผนการพัฒนาคุณลักษณะของผูเ้รียนให้มี

ความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3.87 0.75 มาก 

2 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.54 0.61 มาก 

3 นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิด
จากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

3.57 0.91 มาก 

4 นักเรียนได้รับการพฒันาความสามารถในการส่ือสาร
โดยใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.72 0.80 มาก 

5 นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  

3.45 0.70 ปานกลาง 
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ตารางที ่9.7  (ต่อ)  
 
ขอ้ รายการ X  SD ระดบัการ

ปฏิบติั 
6 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการแลกเปล่ียน

นกัเรียน การศึกษาดูงานของนกัเรียนอย่างต่อเน่ือง กบั
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.56 0.88 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.62   
 

จากตารางท่ี 9.7  ค่าเฉล่ีย การสร้างความร่วมมือดา้นผูเ้รียนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยรวม
พบวา่โรงเรียนมีแผนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบั
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.87) นกัเรียนได้รับการพฒันาความสามารถในการ
ส่ือสารโดยใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 3.72นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี 
ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ( X = 3.57) โรงเรียนมีการ
ก าหนดเป้าหมาย จ านวนการแลกเปล่ียนนกัเรียน การศึกษาดูงานของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง กบั
โรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.56) นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐาน
ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( X = 3.54) รองลงมานกัเรียนไดรั้บการพฒันาและมี
ความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยู่ในระดบัปาน
กลาง ( X = 3.45)  
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ภาคผนวก  ซ   
ร่างรูปแบบเสนอผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ร่างรูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา                           
ในประเทศไทยกบัโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การสัมภาษณ์ กรณีศึกษาเชิงลึก และการ

สังเคราะห์ ขอ้มูล  พบว่ารูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศ
ไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา ในกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีเหมาะสม มีรูปแบบดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

ประเภทของรูปแบบ 

2. ขั้นตอนประสานความร่วมมอื 
 
 

 การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

สาระของรูปแบบ 

รูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย 
กบัโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันานวัตกรรมของความร่วมมือ 
ในด้านต่างๆ 

1. นโยบาย  
2. หลกัสูตร 
3. ครู  
4. ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา   
5. รูปแบบวธีิการจดัการเรียนการสอน   
6. ผูบ้ริหาร  
7. งบประมาณ  
8. บรรยากาศของสถานศึกษา 
9. ผูเ้รียน  

 
 

1. ขั้นตอนการสร้างข้อตกลงความร่วมมอื 
กระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างความร่วมมือ 

3. ขั้นตอน สรุปผลของความร่วมมอื 
ผลผลิต (Output) ผลลพัธ์ (Outcome) ปัญหา อุปสรรค 

4. ขั้นตอนการพฒันาความร่วมมอื 
ปัจจยัเง่ือนไข/ประเมินผล/การแสวงหาวธีิ 

การพฒันาความร่วมมือ 

รูปแบบที ่1 
รูปแบบสัมพนัธ์แบบทางการ 

รูปแบบที ่2 

รูปแบบสัมพนัธ์แบบเครือข่ายความร่วมมอื 

รูปแบบที ่3 
รูปแบบสัมพนัธ์แบบกึง่ทางการ 

รูปแบบที ่4 
รูปแบบสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ 

รูปแบบที ่5 
รูปแบบสัมพนัธ์แบบอสิระ 
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โดยท่ีมีความเหมาะสมตามสังกดั ขนาดและความพร้อมของสถานศึกษา  ควรจ าแนก  
เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ีพฒันาจากหน่วยงานตน้สังกดัก าหนดรูปแบบ 2)กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี
พฒันาข้ึนจากความร่วมมือเดิม ดงัน้ี 

กลุ่มที ่1  กลุ่มทีพ่ฒันาจากหน่วยงานต้นสังกดัก าหนดรูปแบบ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 
1.1 กลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษาแบบความสัมพนัธ์ทางการ 

รูปแบบที ่1 รูปแบบสัมพนัธ์แบบทางการ 
รูปแบบที ่2 รูปแบบสัมพนัธ์แบบเครือข่ายความร่วมมือ 

1.2 กลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษาแบบความสัมพนัธ์กึ่งทางการ 
รูปแบบที ่3 รูปแบบสัมพนัธ์แบบกึง่ทางการ 

กลุ่มที ่2 กลุ่มทีพ่ฒันาขึน้จากความร่วมมือเดิม ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 
รูปแบบที ่4 รูปแบบสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ 
รูปแบบที ่5  รูปแบบสัมพนัธ์แบบอสิระ 

มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
กลุ่มที ่1  กลุ่มทีพ่ฒันาจากหน่วยงานต้นสังกดัก าหนดรูปแบบ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ  

1.1  กลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษาแบบความสัมพนัธ์ทางการ 
รูปแบบที ่1 รูปแบบสัมพนัธ์แบบทางการ 
เป็นรูปแบบท่ีมีความร่วมมือดา้นการศึกษาในลกัษณะท่ีหน่วยงานตน้สังกดัในระดบั

กรมเป็นหลกั จดัท าโครงการและก าหนดรูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษา ก าหนดคุณสมบติัของ
โรงเรียนท่ีจะเขา้ร่วมโครงการและคดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ 
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รูปแบบที ่1 รูปแบบสัมพนัธ์แบบทางการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่1 การสร้างข้อตกลงความร่วมมอื 

 

ขั้นตอนที ่2 การประสานความร่วมมอื 

 

ขั้นตอนที ่3 สรุปผลความร่วมมอื 

 

หน่วยงานต้นสังกดั 
ก าหนดรูปแบบ 
งบประมาณ 

สถานทูต 
อ านวยความสะดวก 

โรงเรียน 
คู่ตกลง 

โรงเรียน 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

รับรู้/ร่วมตดิตาม 

ข้อตกลงความร่วมมือ 

งบประมาณ 

รัฐสนับสนุน 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมร่วมมอื 

นโยบาย/สารสนเทศ 

ทบทวนกรอบปฏิบัติร่วมกนั คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 

สถานศึกษา/บรรยากาศ 

เอือ้ต่อการพฒันา 

หลกัสูตร/วชิาการ/วจิัย 

บูรณาการมิติสากล รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ส่ือสารผ่านออนไลน์ 
ส่ือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี 

แลกเปลีย่น 

ผู้บริหาร/บุคลากร 

ผู้น า/ยนิดแีละมีส่วนร่วม ครู ร่วมมือเต็มใจ กระตือรือร้น 

ผู้เรียนหลากหลายมีส่วนร่วม 
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แนวคิด 
1.  สังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้าน

นโยบายทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การเปิดเสรีทางดา้นการคา้และความรุดหนา้การจดั
การศึกษาของต่างประเทศส่งผลต่อการจดัการศึกษาภายในประเทศท่ีจะตอ้งเร่งพฒันาคุณภาพให้
ทดัเทียมกบัสถาบนัการศึกษาของต่างประเทศ ดงันั้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการสร้าง
พนัธมิตรทางการศึกษาเพื่อพึ่งพาอาศยักนัและการพฒันาร่วมกนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

2.  ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นกระบวนการอาศยัการมีส่วนร่วมของบุคคล กลุ่ม 
องคก์ร ในการท างานร่วมกนั เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การเร่ิมตน้ในการสร้าง               
ความร่วมมือนั้นเกิดจากปัจจยัหลายประการ เช่น การเผชิญปัญหาร่วมกนั การแบ่งปันวิสัยทศัน์
ร่วมกนั  การมุ่งหวงัในผลผลิตร่วมกนั 

หลกัการ 
มุ่งเนน้หลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิและการบริหารจดัการโดยโรงเรียนเป็นฐาน 
มีการแบ่งปันทรัพยากร มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์ 
1.  ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมืออยา่งจริงจงั และให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ระหวา่ง

โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ดา้นสังคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การบริหาร 

2.  สนบัสนุนให้นกัเรียนบุคลากรของโรงเรียนไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถดา้น
การใช้ภาษาองักฤษ เพื่อให้สามารถติดส่ือสารกนัได้โดยตรง และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนนานาชาติ 

3.  ส่งเสริมการศึกษาเก่ียวกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งเยาวชนอาเซียน ตลอดจนปลูกส านึกในความเป็นประชาคมอาเซียน 

ซ่ึงมีองคป์ระกอบขั้นตอนการจดัการความร่วมมือดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
ขั้นตอนที ่1 การสร้างข้อตกลงความร่วมมือ 
เป็นขั้นตอนท่ีหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดท าโครงการ  เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน

การศึกษาระหวา่งโรงเรียนในประเทศไทยกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาผา่นการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์( e-learning) และแลกเปล่ียนเรียนรู้  ความรู้ 
วฒันธรรมและค่านิยมระหว่างกันด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่นวิธีการศึกษาทางไกล  การ
แลกเปล่ียนครูและนกัเรียน  การถ่ายโอนหน่วยกิต การอบรมครู  ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯลฯ โดยเร่ิมตน้ด าเนินโครงการให้โรงเรียนในประเทศไทยไดร่้วมประชุมสัมมนา
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กับโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ  
ด าเนินการผ่านสถานทูตของประเทศของโรงเรียนท่ีติดต่อความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ใน
การท างาน ผ่านความเห็นชอบของจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรู้ 

ขั้นตอนที ่2 ประสานความร่วมมือ (วธีิการ) 
การประสานการสร้างความร่วมมือ มีการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  หน่วยงานตน้สังกดัคดัเลือกโรงเรียน/โรงเรียนท่ีมีศกัยภาพสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 
2.  จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ ผา่นสถานทูตของประเทศท่ีจะสร้างความร่วมมือ โดย

หน่วยงานตน้สังกดัเป็นเจา้ภาพ จดัใหมี้การท าพนัธะสัญญากนัและเจา้หนา้ท่ีของสถานทูตเป็นสักขี
พยาน โดยความตระหนกัถึงผลประโยชน์ร่วมกนัของกิจกรรมท่ีไดรั้บความร่วมมือจากหลายฝ่าย          
ในการส่งเสริมข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ โรงเรียน มีข้อตกลงร่วมกันท่ีจะส ารวจความ
เป็นไปได ้ในการจดัตั้งกิจกรรมท่ีสามารถให้ความร่วมมือและการประสานงานส าหรับผูท่ี้สนใจ
ดา้นการศึกษา 

3.  การพฒันานวตักรรมความร่วมมือในองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 9 ดา้น ดงัน้ี 
3.1  ดา้นนโยบาย  โรงเรียนประสานงานเพื่อทบทวนกรอบปฏิบติัร่วมกนั ใชก้ารมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรหลักของโรงเรียนในการก าหนดนโยบายและ
ขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ก าหนดนโยบายความ
ร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ และสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษา
เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน และประสานงานกบัโรงเรียนคู่ตกลงในต่างประเทศบนัทึก
ความตกลง ก าหนดกิจกรรมและแผนงานการด าเนินงานร่วมกนั 

3.2  ดา้นหลกัสูตร  โรงเรียนก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองค่านิยม
และมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนมีการพฒันาหลกัสูตรโดย
การบูรณาการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนกบัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเปิด
โอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมก าหนดหลกัสูตร กิจกรรมตามหลกัสูตร และเทียบเคียงหลกัสูตร
ของโรงเรียนกบัหลกัสูตรสากลให้สามารถเทียบโอนหน่วยการเรียนได ้และโรงเรียนปรับกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือ เน้นการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสร้าง
กิจกรรมร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนคู่ตกลง และมีการการแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นวิชาการ   ส่ือ
การสอน 

3.3  ดา้นครู โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนปรับปรุงแผนการพฒันาครูให้มีทกัษะความเป็นสากล โดยมีการ
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เทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น อบรมความรู้ดา้นภาษาอาเซียน  การศึกษาดู
งาน มีแผนงาน โครงการพฒันาครูให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบติังานของครูให้ไดม้าตรฐานสากลเป็นครูมืออาชีพ มีทกัษะในการส่ือสารดว้ย
ภาษาองักฤษและใชเ้ทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้ ส่ือสารและจดัการเรียนการสอน ครูไดรั้บการ
พฒันาและมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกับประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี 
โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขตหรือระดบั จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มี
ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการแลกเปล่ียนครูกบัโรงเรียนคู่ตกลงใน
ต่างประเทศหรือสถาบนัการศึกษาระดบัสูงกวา่ภายในประเทศ และก าหนดความร่วมมือกนัระหวา่ง
ในการท ากิจกรรมร่วมกนัการแลกเปล่ียนคณะครู   ส่ือการสอนและกิจกรรมวจิยั 

3.4  ดา้นส่ือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนมีกิจกรรมสร้างความ
ร่วมมือ ดา้นส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีแผนงาน 
โครงการพฒันาเน้ือหาในส่ือการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โรงเรียนจดัหาส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน โรงเรียนมี
แผนการพฒันาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน และโรงเรียนมีการใชร้ะบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดนกบัโรงเรียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนพฒันา ICT ภายในโรงเรียนรองรับการท างานของครู การติดต่อส่ือสาร
ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจดัผูรั้บผิดชอบ 
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัเรียนในต่างประเทศ เช่น โครงการ Connecting 
Classroom   และจดัหาหนงัสือและส่ือจากต่างประเทศใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

3.5 รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความ
เขา้ใจในดา้นต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง 
ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอาเซียนตามท่ีโรงเรียนไดมี้การ
ประสานงานและร่วมมือกนัไว ้มีแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้ความเป็นสากล โดยมี
การเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และมีแผนการน านักเรียนไปศึกษาดูงานทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และจดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

3.6 ผู ้บริหารและบุคลากร  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นผูน้ าในการบริหารจดัการ พฒันาระบบบริหารจดัการ
สถานศึกษายคุใหม่ มุ่งเนน้การบริหารโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัโรงเรียนและสังคมไทยทุกภาคส่วน  ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งให้
มีความภาคภูมิใจและจงรักภกัดีต่อองคก์ร ร่วมมือร่วมใจกนัท างานและเสริมแรงกนั สร้างความไว้
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วา่งใจซ่ึงกนัและกนั ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าในการใชภ้าษาองักฤษ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
ของโรงเรียนในต่างประเทศ มีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มีความเป็นสากล สนบัสนุน
ครูไทย ครูต่างชาติ และบุคลากรระดบัเจา้หนา้ท่ีไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  และผูบ้ริหารปรับปรุง
ระบบการก ากบั นิเทศติดตามผลและระบบประกนัคุณภาพภายใน 

3.7 งบประมาณ  โรงเรียนจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการเพื่อเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน พฒันาดา้นงบประมาณให้มีความเป็นสากล โดยมีการ
เทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  หน่วยงาน องคก์รหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วมใน
การให้ความคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ  จดัท าแผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณ
เพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   โดยส่งเสริมผูป้กครองและเครือข่าย
ผูป้กครองให้มีส่วนร่วมสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการในการน าคณะครูและนกัเรียนไปศึกษาดู
งานต่างประเทศ  ส่งเสริมให้นกัเรียน ครูเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปล่ียน หรือเป็นครอบครัว
อุปถมัภใ์หแ้ก่นกัเรียนและครูต่างขาติท่ีมาตามโครงการแลกเปล่ียน 

3.8  บรรยากาศของสถานศึกษา  โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อาเซียนศึกษา เช่น ป้ายนิเทศ ห้องหรือมุมอาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการ
ประสานและร่วมมือกนัในการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาเซียนกบัโรงเรียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน พฒันาหอ้งเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความทนัสมยั อ านวยความ
สะดวกดา้นประปา ไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ต สร้างบรรยากาศ ส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษและ
ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผา่นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.9 ดา้นผูเ้รียน นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของประเทศต่างๆ 
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีแผนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มีความเป็นสากล โดย
มีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาให้มีอุปนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง เขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการหรือโครงงานไดด้ว้ยการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย พฒันานักเรียนให้มี
คุณภาพด้านคุณลักษณะและสมรรถนะอนัพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล  และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และมีการก าหนดเป้าหมาย จ านวนการแลกเปล่ียนนักเรียน 
การศึกษาดูงานของนกัเรียนอย่างต่อเน่ือง และจดัสรรเงินทุนการศึกษาสนบัสนุนในการศึกษาต่อ
ต่างประเทศทั้งระยะสั้นระยะยาวกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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มีแผนปฏิบติัร่วมกันเพื่อน าไปสู่การจดัตั้ งเป็นโรงเรียนร่วมพฒันา ซ่ึงโรงเรียน             
คู่ตกลง อาจร่วมกนัก าหนดข้อตกลงเป็นพื้นฐานส าหรับท ากิจกรรมร่วมกัน  เช่น วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย การใช้ทรัพยากร บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง อ่ืน ๆ เม่ือถึงเวลาปฏิบติักิจกรรม โรงเรียนร่วม
พฒันาอาจก าหนดเป็นขอ้ตกลงเพิ่มเติมส าหรับวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีเขา้ร่วมในภายหลงัและไดรั้บ
อนุมติัโดยเจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจในแต่ละองค์การ และแต่ละองค์การจะเสนอรายช่ือสมาชิกหลกัซ่ึง
เป็นบุคคลรับผดิชอบต่อโครงการร่วมกนั แต่ละโครงการจะถูกวางแผนและควบคุมโดยตวัแทนจาก
ทั้งสองฝ่ายภายใตค้วามเขา้ใจในขอ้ตกลงร่วมกนั 

4.  ก าหนดระยะเวลาในบนัทึกขอ้ตกลงจะมีผลเป็นระยะเวลา 1  ปี 2 ปีหรือ 3 ปีตาม
ขอ้ตกลง นับจากวนัแรกของการลงนาม และสามารถขยายระยะเวลา  มีการเปล่ียนแปลง หรือ
ส้ินสุดลง หากไดรั้บความยนิยอมร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย  ส่วนการส้ินสุดของขอ้ตกลงอาจริเร่ิมจาก
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยตอ้งแจง้ให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า ก าหนดระยะเป็นเดือน
ก่อนการด าเนินการ   

ขั้นตอนที ่3 สรุปผลของความร่วมมือ 
1.  มีแผนงาน/กิจกรรมร่วมกนั โดยโรงเรียนร่วมพฒันาก าหนดเป้าหมายร่วมในการ

เรียนรู้ร่วมกนัก าหนดโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสามารถด าเนินการ วิธีการปฏิบติั การจดัท า
สารสนเทศ เช่น การรวบรวมรายช่ือและท่ีอยูข่องผูท่ี้ไดรั้บข่าวสารส าหรับครูอาจารยใ์นโครงการ 
ก าหนดผูรั้บผดิชอบ และก าหนดกรอบระยะเวลา เช่นก าหนดการเยือนของผูอ้  านวยการและคณะครู  
ก าหนดการวดัประเมินผลโดยจา้หน้าท่ีใช้เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารออนไลน์ทางบล็อกเพื่อ
ติดตามผลความกา้วหนา้การเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อการปฏิบติัตามแผนงาน 

2.  มีกิจกรรมการเรียนการสอน โดยก าหนดรูปแบบการจดัการผา่นการส่ือสารผา่นทาง 
รายช่ือและท่ีอยู่ของผู ้ท่ีได้รับข่าวสารในการพฒันาส่ือการสอน,การประเมินผล  

ก าหนดวิธีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์    การส่ือสารออนไลน์ทางบล็อก(สไกป์,Yahoo 
Messenger เป็นตน้) การใส่ขอ้มูลส่ือการสอนเพื่อนการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง การเรียน
ทางไกลผ่านภาพและเสียงร่วมกนั อาจมีกรณีการวางแผนโอนหน่วยกิต (ขออนุญาตส านักงาน
วชิาการและมาตรฐาน) 

3. มีพนัธะสัญญาร่วมกนั โดยจดัท าเป็นขอ้ตกลงความร่วมมือกนั มีการลงนามใน 
สัญญา โดยผูบ้ริหาร 2 ฝ่าย โดยหน่วยงานตน้สังกดัเป็นเจา้ภาพในการจดัให้มีการจดัท า

พนัธะสัญญากันและเจ้าหน้าท่ีของสถานทูตเป็นสักขีพยาน และอาจมี คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยนัขอ้ตกลงร่วมกัน ในการแลกเปล่ียนครู  
แลกเปล่ียนนกัเรียนสนบัสนุนค่าใชจ่้าย และหรือใหทุ้นการศึกษา(เป็นหน่วยจดัหาทุนให)้ 
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4. หน่วยงานตน้สังกดัสนบัสนุนงบประมาณใหด้ าเนินการในระยะเร่ิมแรก โดย 
ก าหนดกรอบรูปแบบกิจกรรมและก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการ ซ่ึงโรงเรียนอาจมี

การด าเนินการมากกวา่ท่ีก าหนดได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัศกัยภาพของแต่ละโรงเรียน ก าหนดกรอบการ
ติดตามประเมินผลเป็นระยะและเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

ขั้นตอนที ่4 การพฒันาความร่วมมือ 
ปัจจัย เงื่อนไข 
1. โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ทุกสังกัด เน่ืองจากโรงเรียนมีความพร้อมและ

ศกัยภาพในการบริหารจดัการ 
2. หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดนโยบาย ข้อตกลงและสนับสนุนงบประมาณอย่าง

ต่อเน่ือง 
3. หน่วยงานตน้สังกดัสามารถปรับเปล่ียน กิจกรรมความร่วมมือแปรเปล่ียนไปตาม

นโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 
4. หน่วยงานตน้สังกดัมีแผนการนิเทศ ติดตามและก ากบัดูแลให้กิจกรรมเป็นไปตาม

เป้าหมายและขอ้ตกลง 
การประเมินผล 
1. ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริหารจดัการโดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การแบ่งปันทรัพยากร  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการปฏิบติัตามนโยบายและ
ขอ้ตกลงของหน่วยงานตน้สังกดั 

2. ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์ ความร่วมมือและความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอย่าง
หลากหลาย ความสามารถการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ความเขา้ใจ
อนัดีและการอยูร่่วมกนัระหวา่งเยาวชนอาเซียน 

การแสวงหาวธีิการพฒันาความร่วมมือ 
1. หน่วยงานตน้สังกดัสนบัสนุนงบประมาณเบ้ืองตน้ให้สถานศึกษาและเป็นก าลงัใน

การอ านวยความสะดวก ท าใหส้ถานศึกษามีความมัน่ใจในการด าเนินงาน 
2. สถานศึกษาบริหารจดัการ การติดต่อส่ือสาร เป็นไปตามรูปแบบขอ้ตกลง 
3. สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านกิจกรรมการ

เรียนการสอนบนพื้นฐานบริบทของโรงเรียนร่วมพฒันาเพิ่มเติมจากท่ีหน่วยงานตน้สังกดัก าหนดได ้
4. โรงเรียนคู่ตกลงสานความสัมพนัธ์เป็นไปในรูปแบบทางการผสมกบักลัยณมิตร มี

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง 
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5. หน่วยงานตน้สังกดัมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะและประเมินผลสัมฤทธ์ิเม่ือ
เสร็จส้ินโครงการ 

รูปแบบที ่2 รูปแบบสัมพนัธ์แบบเครือข่ายความร่วมมือ 
เป็นรูปแบบท่ีมีความร่วมมือด้านการศึกษาในลกัษณะท่ีหน่วยงานตน้สังกดัในระดบั

กรมเป็นหลกั จดัท าเป็นโครงการและก าหนดรูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษา เหมือนรูปแบบท่ี 
1เม่ือโรงเรียนร่วมพฒันาไปไดใ้นระดบัเกิดความต่อเน่ืองแลว้ หน่วยงานตน้สังกดัให้โรงเรียนร่วม
พฒันาขยายเครือข่ายความร่วมมือโดยให้โรงเรียนเครือข่ายเข้ามาร่วมกิจกรรมและขยายความ
ร่วมมือพฒันาไปยงัโรงเรียนเครือข่ายร่วมพฒันาดว้ย 
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รูปแบบที ่2  รูปแบบสัมพนัธ์แบบเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน โรงเรียน 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างข้อตกลงความร่วมมือ 

 

ขั้นตอนที ่2 การประสานความร่วมมอื 
 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลความร่วมมือ 

 

หน่วยงานต้นสังกดั 
ก าหนดรูปแบบ 
งบประมาณ 

สถานทูต 
อ านวยความสะดวก 

โรงเรียน 
คู่ตกลง 

โรงเรียน 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
รับรู้/ร่วมติดตาม 

ข้อตกลงความร่วมมือ 

นโยบาย/สารสนเทศ 

ทบทวนกรอบปฏบิัตร่ิวมกนั 

คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 

สถานศึกษา/บรรยากาศ 

เอือ้ต่อการพฒันา 

หลกัสูตร/วชิาการ/วจิัย 

บูรณาการมติสิากล 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ส่ือสารผ่านออนไลน์ 

ส่ือ/อุปกรณ์/เทคโนโลย ี

แลกเปลีย่น 

ผู้บริหาร/บุคลากร 

ผู้น า/ยนิดแีละมส่ีวนร่วม 

ครู ร่วมมือเต็มใจ กระตือรือร้น 

ผู้เรียนหลากหลายมส่ีวนร่วม 

งบประมาณ 
รัฐสนับสนุน 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมร่วมมือ 
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แนวคิด 
1.  สังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้าน

นโยบายทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเ มือง  การ เ ปิด เส รีทางด้านการค้า ส่งผลต่อ
สถาบนัการศึกษาของต่างประเทศท่ีเข้ามาท ากิจการด้านการศึกษา ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
ภายในประเทศท่ีจะตอ้งเร่งพฒันาคุณภาพให้ทดัเทียมกบัสถาบนัการศึกษาของต่างประเทศ ดงันั้น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตรทางการศึกษาเพื่อพึงพาอาศยักนัและการ
พฒันาร่วมกนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

2.  เครือข่ายความร่วมมือ เป็นการเช่ือมโยงระหว่างระบบปฏิบติังานหรือเช่ือมโยง
บทบาทของกลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆท่ีเป็นหน่วยย่อยรวมตวักันด้วยความสมคัรใจ 
ภายใตค้วามตอ้งการวตัถุประสงคร่์วมกนั จดัโครงสร้างและรูปแบบการท างานดว้ยระบบใหม่ใน
ลกัษณะสร้างความร่วมมือประสานงานกนัในแนวราบ โดยท่ีมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก  สร้างวิสัยทศัน์ของกลุ่มผูป้ฏิบติังาน ทุกคนเป็นก าลงั
ส าคญัของกลุ่ม มีส่วนร่วมอย่างแข็งขนั ระดมสรรพก าลงั สมาชิกได้ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วม
วางแผน ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

หลกัการ 
มุ่งเนน้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  การบริหารจดัการโดยโรงเรียนเป็นฐาน 
การสร้างความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการแบบเครือข่าย การแบ่งปันทรัพยากรในกลุ่ม

เครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั  และการใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้ริหารในรูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งหน่วยงาน 

วตัถุประสงค์ 
1.  ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมืออยา่งจริงจงั และให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ระหวา่ง

โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ดา้นสังคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การบริหาร 

2.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางดา้นการศึกษาและการเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเท่าเทียม
กนั 

3.  เสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือและเครือข่ายดา้นการศึกษาในลกัษณะร่วมแบ่งปัน
ค่าใชจ่้ายร่วมกนั รวมถึงการใชท้รัพยากรทางการศึกษาร่วมกนั 
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ซ่ึงมีองคป์ระกอบขั้นตอนการจดัการความร่วมมือดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
ขั้นตอนที ่1 การสร้างข้อตกลงความร่วมมือ 
เป็นขั้นตอนท่ีหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดท าโครงการ  เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน

การศึกษาระหวา่งโรงเรียนในประเทศไทยกบัโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาผา่นการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์( e-learning) และแลกเปล่ียนเรียนรู้  ความรู้ 
วฒันธรรมและค่านิยมระหว่างกันด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่นวิธีการศึกษาทางไกล  การ
แลกเปล่ียนครูและนกัเรียน  การถ่ายโอนหน่วยกิต การอบรมครู  ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯลฯ โดยเร่ิมตน้ด าเนินโครงการให้โรงเรียนในประเทศไทยไดร่้วมประชุมสัมมนา
กับโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ  
ด าเนินการผา่นของประเทศของโรงเรียนท่ีติดต่อความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในการท างาน 
ผา่นความเห็นชอบของจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษารับรู้ เม่ือโรงเรียนร่วมพฒันาด าเนินไปไดร้ะยะต่อเน่ืองแลว้โรงเรียนร่วมพฒันาขยาย
เครือข่ายความร่วมมือโดยให้โรงเรียนเครือข่ายเขา้มาร่วมกิจกรรมและขยายความร่วมมือพฒันาไป
ยงัโรงเรียนเครือข่ายร่วมพฒันาดว้ย 

ขั้นตอนที ่2 ประสานความร่วมมือ (วธีิการ) 
การประสานการสร้างความร่วมมือ มีการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  หน่วยงานตน้สังกดัคดัเลือกโรงเรียน/โรงเรียนท่ีมีศกัยภาพสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 
2.  จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ ผา่นสถานทูตของประเทศท่ีจะสร้างความร่วมมือ โดย

หน่วยงานตน้สังกดัเป็นเจา้ภาพ จดัใหมี้การท าพนัธะสัญญากนัและเจา้หนา้ท่ีของสถานทูตเป็นสักขี
พยาน โดยความตระหนกัถึงผลประโยชน์ร่วมกนัของกิจกรรมท่ีไดรั้บความร่วมมือจากหลายฝ่าย          
ในการส่งเสริมข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ โรงเรียน มีข้อตกลงร่วมกันท่ีจะส ารวจความ
เป็นไปได ้ในการจดัตั้งกิจกรรมท่ีสามารถให้ความร่วมมือและการประสานงานส าหรับผูท่ี้สนใจ
ดา้นการศึกษา 

3.  การพฒันานวตักรรมความร่วมมือในองค์ประกอบของการจดัการศึกษา 9 ดา้น มี
ลกัษณะการด าเนินการทุกดา้นเหมือนรูปแบบท่ี 1 โดยท่ี 

โรงเรียนคู่ตกลง อาจร่วมกนัก าหนดขอ้ตกลงเป็นพื้นฐานส าหรับท ากิจกรรมร่วมกนั  
เช่น วตัถุประสงค ์เป้าหมาย การใชท้รัพยากร บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง อ่ืน ๆ เม่ือถึงเวลาปฏิบติักิจกรรม 
โรงเรียนร่วมพฒันาอาจก าหนดเป็นข้อตกลงเพิ่มเติมส าหรับวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีเข้าร่วมใน
ภายหลังและได้รับอนุมติัโดยเจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจในแต่ละองค์การ และแต่ละองค์การจะเสนอ
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รายช่ือสมาชิกหลกัซ่ึงเป็นบุคคลรับผิดชอบต่อโครงการร่วมกนั แต่ละโครงการจะถูกวางแผนและ
ควบคุมโดยตวัแทนจากทั้งสองฝ่ายภายใตค้วามเขา้ใจในขอ้ตกลงร่วมกนั 

4.  ก าหนดระยะเวลาในบนัทึกขอ้ตกลงจะมีผลเป็นระยะเวลา 1  ปี 2 ปีหรือ 3 ปีตาม
ขอ้ตกลง นับจากวนัแรกของการลงนาม และสามารถขยายระยะเวลา  มีการเปล่ียนแปลง หรือ
ส้ินสุดลง หากไดรั้บความยนิยอมร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย  ส่วนการส้ินสุดของขอ้ตกลงอาจริเร่ิมจาก
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยตอ้งแจง้ให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า ก าหนดระยะเป็นเดือน
ก่อนการด าเนินการ 

ขั้นตอนที ่3 สรุปผลของความร่วมมือ 
1.  มีแผนงาน/กิจกรรมร่วมกนั โดยโรงเรียนร่วมพฒันาก าหนดเป้าหมายร่วมในการ

เรียนรู้ร่วมกนัก าหนดโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสามารถด าเนินการ วิธีการปฏิบติั การจดัท า
สารสนเทศ เช่น การรวบรวมรายช่ือและท่ีอยูข่องผูท่ี้ไดรั้บข่าวสารส าหรับครูอาจารยใ์นโครงการ 
ก าหนดผูรั้บผดิชอบ และก าหนดกรอบระยะเวลา เช่นก าหนดการเยือนของผูอ้  านวยการและคณะครู  
ก าหนดการวดัประเมินผลโดยจา้หน้าท่ีใช้เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารออนไลน์ทางบล็อกเพื่อ
ติดตามผลความกา้วหนา้การเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อการปฏิบติัตามแผนงาน 

2.  มีกิจกรรมการเรียนการสอน โดยก าหนดรูปแบบการจดัการผา่นการส่ือสารผา่นทาง
รายช่ือและท่ีอยูข่องผูท่ี้ไดรั้บข่าวสารในการพฒันาส่ือการสอน,การประเมินผล  ก าหนดวิธีการเรียน
การสอนผา่นออนไลน์    การส่ือสารออนไลน์ทางบล็อก(สไกป์,Yahoo Messenger เป็นตน้) การใส่
ขอ้มูลส่ือการสอนเพื่อนการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง การเรียนทางไกลผา่นภาพและเสียง
ร่วมกนั อาจมีกรณีการวางแผนโอนหน่วยกิต (ขออนุญาตส านกังานวชิาการและมาตรฐาน) 

5. มีพนัธะสัญญาร่วมกัน โดยจดัท าเป็นข้อตกลงความร่วมมือกัน มีการลงนามใน
สัญญา โดยผูบ้ริหาร 2 ฝ่าย โดยหน่วยงานต้นสังกดัเป็นเจา้ภาพในการจดัให้มีการจดัท าพนัธะ
สัญญากนัและเจา้หน้าท่ีของสถานทูตเป็นสักขีพยาน และอาจมี คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยนัขอ้ตกลงร่วมกนั ในการแลกเปล่ียนครู  แลกเปล่ียน
นกัเรียนสนบัสนุนค่าใชจ่้าย และหรือใหทุ้นการศึกษา(เป็นหน่วยจดัหาทุนให)้ 

6. หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนงบประมาณให้ด าเนินการในระยะเร่ิมแรก โดย
ก าหนดกรอบรูปแบบกิจกรรมและก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการ ซ่ึงโรงเรียนอาจมีการด าเนินการ
มากกว่าท่ีก าหนดได้  ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับศกัยภาพของแต่ละโรงเรียน ก าหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะและเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

7.  ให้โรงเรียนร่วมพฒันาขยายเครือข่ายความร่วมมืออาจเป็น 1 ถึง 2 โรงเรียนเพื่อเพิ่ม
เครือข่ายความร่วมมือทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัศกัยภาพของโรงเรียนร่วมพฒันา โดยท่ีใช้หลกัการของการ

DPU



393 

ท างานแบบเครือข่ายความร่วมมือ ทุกฝ่ายมีเกียรติศกัด์ิศรี สิทธิและโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั เป็นการ
ท างานแบบแนวราบ ไม่มีการสั่งการจากฝ่ายใด เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยผา่นการท างานร่วมกนั 

ขั้นตอนที ่4 การพฒันาความร่วมมือ 
ปัจจัย เงื่อนไข 
1.   โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ทุกสังกดั เน่ืองจากโรงเรียนมีความพร้อมและ

ศกัยภาพในการบริหารจดัการ 
2. หน่วยงานตน้สังกดัก าหนดนโยบายและสนบัสนุนงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
3. หน่วยงานตน้สังกดัสามารถปรับเปล่ียน กิจกรรมความร่วมมือแปรเปล่ียนไปตาม

นโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 
4. โรงเรียนเครือข่ายเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก เน่ืองจากมีความจ าเป็นตอ้ง

อาศยัความช่วยเหลือทั้งในดา้นงบประมาณและการประสานงานจากโรงเรียนคู่ตกลงเดิม 
การประเมินผล 
1. ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริหารจดัการโดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การบริหารจดัการแบบเครือข่าย การใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้ริหาร และการแบ่งปัน
ทรัพยากร 

2. ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์ ความร่วมมือและความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอย่าง
หลากหลาย การสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา ความเท่าเทียมกนัด้านการศึกษา และการแบ่งปัน
ทรัพยากรทางการศึกษาและค่าใชจ่้ายร่วมกนั 

การแสวงหาวธีิการพฒันาความร่วมมือ 
1. หน่วยงานตน้สังกดัสนบัสนุนงบประมาณเบ้ืองตน้ให้สถานศึกษาและเป็นก าลงัใน

การอ านวยความสะดวก ท าใหส้ถานศึกษามีความมัน่ใจในการด าเนินงาน 
2. สถานศึกษาบริหารจดัการ การติดต่อส่ือสาร เป็นไปตามรูปแบบขอ้ตกลง 
3. สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านกิจกรรมการ

เรียนการสอนบนพื้นฐานบริบทของโรงเรียนร่วมพฒันาเพิ่มเติมจากท่ีหน่วยงานตน้สังกดัก าหนดได ้
4. โรงเรียนร่วมพฒันาสานความสัมพนัธ์เป็นไปในรูปแบบทางการผสมกบักลัยณมิตร 

มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและต่อเน่ือง 
5. หน่วยงานตน้สังกดัมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะและประเมินผลสัมฤทธ์ิเม่ือ

เสร็จส้ินโครงการ 
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6. สถานศึกษาสามารถสร้างรูปแบบกิจกรรมความร่วมมือไดอ้ย่างสร้างสรรค์ และมี
ความเช่ือมัน่ เน่ืองจากมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะและมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ
ร่วมกนั 

7. สถานศึกษาสร้างทุนทางสังคมให้กบัประเทศ ท าให้มีแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้มาก
ข้ึนยดึหยุน่โดยอาศยัความช านาญจากหลายฝ่ายและใหบ้ริการแก่กลุ่มเป้าหมายไดต้รงความตอ้งการ 
 

1.2  กลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษาแบบความสัมพนัธ์กึ่งทางการ 
รูปแบบที ่3 รูปแบบสัมพนัธ์แบบกึง่ทางการ 
เป็นรูปแบบท่ีมีความร่วมมือด้านการศึกษาในลักษณะท่ีโรงเรียนเป็นหลักในการ

ประสานความร่วมมือด้านการศึกษา  ผ่านหน่วยงานบงัคบับญัชาเบ้ืองต้น และผ่านสถานทูต
โรงเรียนท่ีติดต่อความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



395 

รูปแบบที ่3 รูปแบบสัมพนัธ์แบบกึง่ทางการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด 

ขั้นตอนที ่1 การสร้างข้อตกลงความร่วมมอื 

 

ขั้นตอนที ่2 การประสานความร่วมมอื 

 

ขั้นตอนที ่3 สรุปผลความร่วมมอื 

 

โรงเรียนคู่ตกลง โรงเรียน 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา/สถานฑูต 
รับรู้/ร่วมติดตาม 

ข้อตกลงความร่วมมือ 

นโยบาย/สารสนเทศ 
ทบทวนกรอบปฏบิัตร่ิวมกนั 

คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 

สถานศึกษา/บรรยากาศ 
เอือ้ต่อการพฒันา 

หลกัสูตร/วชิาการ/วจิัย 
บูรณาการมติสิากล 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ส่ือสารผ่านออนไลน์ 

ส่ือ/อุปกรณ์/เทคโนโลย ี
แลกเปลีย่น 

ผู้บริหาร/บุคลากร 
ผู้น า/ยนิดแีละมส่ีวนร่วม 

ครู ร่วมมอืเตม็ใจ กระตอืรือร้น 

ผู้เรียนหลากหลายมส่ีวนร่วม 

งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมร่วมมอื 
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1. สังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้าน
นโยบายทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเ มือง  การเ ปิด เส รีทางด้านการค้า ส่งผลต่อ
สถาบนัการศึกษาของต่างประเทศท่ีเข้ามาท ากิจการด้านการศึกษา ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
ภายในประเทศท่ีจะตอ้งเร่งพฒันาคุณภาพให้ทดัเทียมกบัสถาบนัการศึกษาของต่างประเทศ ดงันั้น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตรทางการศึกษาเพื่อพึ่งพาอาศยักนัและการ
พฒันาร่วมกนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

2. ความร่วมมือท่ีดีในการปฏิบติังาน เป็นกระบวนการท่ีไม่หยุดน่ิงมีองค์ประกอบท่ี
ส าคญั  5 ประการ  1) การมีผูน้ าท่ีสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือ 2) การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้าง
ความร่วมมือ 3) การจดัให้มีทรัพยากรและบุคลากรท่ีเพียงพอ 4) การสร้างความมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมมือ
กนัและ5) การก าหนดความสัมพนัธ์และขั้นตอนการสร้างความร่วมมือ 

3.  การพฒันาความร่วมมือ เป็นการด าเนินงานท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะระหวา่งองคก์าร 
มุ่งเน้นความส าเร็จของงานตามขอ้ตกลง การแบ่งปันและการใชท้รัพยากรระหวา่งกลุ่มค่อนขา้งมี
แบบแผน 

หลกัการ 
ยดึหลกัการบริหารจดัการโดยโรงเรียนเป็นฐาน  ภาวะผูน้ าของผู ้เนน้ปรัชญาของความ

ร่วมมือ และการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน 
วตัถุประสงค์ 
1.  สร้างความร่วมมือเพื่อการแลกเปล่ียนทรัพยากร โดยการแลกเปล่ียนผลประโยชน์

ระหวา่งองคก์ารท่ีร่วมมือกนั ช่วยใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่า 
2.  ส่งเสริมความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบของการอ านวยความสะดวก การ

ฝึกอบรม การแลกเปล่ียนบุคลากร การวจิยัทางการดา้นการศึกษา วชิาชีพ วชิาการและการบริหาร 
ซ่ึงมีองคป์ระกอบขั้นตอนการจดัการความร่วมมือดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
ขั้นตอนที ่1 การสร้างข้อตกลงความร่วมมือ 
เป็นขั้นตอนท่ีโรงเรียนคู่ตกลง ได้ประสานงานกันในการท่ีสร้างความร่วมมือด้าน

การศึกษา  เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาผา่นการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์( e-learning) และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  ความรู้ วฒันธรรมและค่านิยมระหวา่งกนัดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่นวิธีการ
ศึกษาทางไกล  การแลกเปล่ียนครูและนกัเรียน  การถ่ายโอนหน่วยกิต การอบรมครู  ผูบ้ริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ  โดยท่ีโรงเรียนเป็นหลกัในการประสานความร่วมมือ
ดา้นการศึกษา  ให้ความส าคญัต่อการผา่นหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งผา่นหน่วยงานบงัคบับญัชา

DPU



397 

เบ้ืองตน้ และผา่นสถานทูตโรงเรียนท่ีติดต่อความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในการท างาน ผา่น
ความเห็นชอบของจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

ขั้นตอนที ่2 การประสานความร่วมมือ 
วธีิการสร้างความร่วมมือ มีการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ ผา่นสถานทูตของประเทศท่ีจะสร้างความร่วมมือ โดย

โรงเรียนติดต่อโดยตรง ในการตระหนกัถึงผลประโยชน์ร่วมกนัของกิจกรรมท่ีไดรั้บความร่วมมือ
จากหลายฝ่ายในการส่งเสริมขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างประเทศ โรงเรียน มีขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะ
ส ารวจความเป็นไปได ้ในการจดัตั้งกิจกรรมท่ีสามารถใหค้วามร่วมมือและการประสานงานส าหรับ
ผูท่ี้สนใจดา้นการศึกษา  ซ่ึงโรงเรียนอาจแจง้ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรั้บทราบ 

2.  การพฒันานวตักรรมความร่วมมือในองค์ประกอบของการจดัการศึกษา 9 ด้าน
เหมือนรูปแบบท่ี 1 

โรงเรียนคู่ตกลง อาจร่วมกนัก าหนดขอ้ตกลงเป็นพื้นฐานส าหรับท ากิจกรรมร่วมกนั  
เช่น วตัถุประสงค ์เป้าหมาย การใชท้รัพยากร บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง อ่ืน ๆ เม่ือถึงเวลาปฏิบติักิจกรรม 
โรงเรียนร่วมพฒันาอาจก าหนดเป็นข้อตกลงเพิ่มเติมส าหรับวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีเข้าร่วมใน
ภายหลงั และแต่ละองคก์ารจะเสนอรายช่ือสมาชิกหลกัซ่ึงเป็นบุคคลรับผิดชอบต่อโครงการร่วมกนั 
แต่ละโครงการจะถูกวางแผนและควบคุมโดยตวัแทนจากทั้งสองฝ่ายภายใตค้วามเขา้ใจในขอ้ตกลง
ร่วมกนั 

3.  ก าหนดระยะเวลาในบนัทึกขอ้ตกลงจะมีผลเป็นระยะเวลา 1  ปี 2 ปีหรือ 3 ปีตาม
ขอ้ตกลง นับจากวนัแรกของการลงนาม และสามารถขยายระยะเวลา  มีการเปล่ียนแปลง หรือ
ส้ินสุดลง หากไดรั้บความยนิยอมร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย  ส่วนการส้ินสุดของขอ้ตกลงอาจริเร่ิมจาก
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยตอ้งแจง้ให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า ก าหนดระยะเป็นเดือน
ก่อนการด าเนินการ 

ขั้นตอนที ่3 สรุปผลของความร่วมมือ 
1.  มีแผนงาน/กิจกรรมร่วมกนั โดยโรงเรียนร่วมพฒันาก าหนดเป้าหมายร่วมในการ

เรียนรู้ร่วมกนัก าหนดโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสามารถด าเนินการ วิธีการปฏิบติั การจดัท า
สารสนเทศ เช่น การรวบรวมรายช่ือและท่ีอยูข่องผูท่ี้ไดรั้บข่าวสารส าหรับครูอาจารยใ์นโครงการ 
ก าหนดผูรั้บผดิชอบ และก าหนดกรอบระยะเวลา เช่นก าหนดการเยือนของผูอ้  านวยการและคณะครู  
ก าหนดการวดัประเมินผลโดยจา้หน้าท่ีใช้เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารออนไลน์ทางบล็อกเพื่อ
ติดตามผลความกา้วหนา้การเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อการปฏิบติัตามแผนงาน 
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2.  มีกิจกรรมการเรียนการสอน โดยก าหนดรูปแบบการจดัการผา่นการส่ือสารผา่นทาง
รายช่ือและท่ีอยูข่องผูท่ี้ไดรั้บข่าวสารในการพฒันาส่ือการสอน,การประเมินผล  ก าหนดวิธีการเรียน
การสอนผา่นออนไลน์ การส่ือสารออนไลน์ทางบล็อก (สไกป์, Yahoo Messenger เป็นตน้) การใส่
ขอ้มูลส่ือการสอนเพื่อนการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง การเรียนทางไกลผา่นภาพและเสียง
ร่วมกนั อาจมีกรณีการวางแผนโอนหน่วยกิต (ขออนุญาตส านกังานวชิาการและมาตรฐาน) 

3.  มีพนัธสัญญาร่วมกนั โดยจดัท าเป็นขอ้ตกลงความร่วมมือกนั มีการลงนามในสัญญา 
โดยผูบ้ริหาร 2 ฝ่าย โดยหน่วยงานตน้สังกดัเป็นเจา้ภาพในการจดัให้มีการจดัท าพนัธะสัญญากนั
และเจา้หนา้ท่ีของสถานทูตเป็นสักขีพยาน และอาจมี คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยนืยนัขอ้ตกลงร่วมกนั ในการแลกเปล่ียนครู แลกเปล่ียนนกัเรียนสนบัสนุน
ค่าใชจ่้าย และหรือใหทุ้นการศึกษา(เป็นหน่วยจดัหาทุนให)้ 

ขั้นตอนที ่4 การพฒันาความร่วมมือ 
ปัจจัย เงื่อนไข 
1. โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ทุกสังกดัท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพในการบริหาร

จดัการ 
2. โรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารท่ีมีวสิัยทศัน์และภาวะผูน้ าสูง 
การประเมินผล 
1. ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การใชภ้าวะ

ผูน้ าของผูบ้ริหาร การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2. ผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ ในความร่วมมือเพื่อการแลกเปล่ียนทรัพยากร  

การฝึกอบรมและการแลกเปล่ียนบุคลากร การวจิยัดา้นการศึกษาวชิาชีพ วชิาการและการบริหาร 
การแสวงหาวธีิการพฒันาความร่วมมือ 
1. สถานศึกษาบริหารจดัการ การติดต่อส่ือสาร เป็นไปตามรูปแบบขอ้ตกลง 
2. สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านกิจกรรมการ

เรียนการสอนบนพื้นฐานบริบทของโรงเรียนร่วมพฒันา 
3. โรงเรียนร่วมพฒันาสานความสัมพนัธ์เป็นไปในรูปแบบทางการผสมกบักลัยณมิตร                  

มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง 
4. สถานศึกษาสามารถสร้างรูปแบบกิจกรรมความร่วมมือไดอ้ย่างสร้างสรรค์ และมี

ความเช่ือมัน่ 
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กลุ่มที ่2  กลุ่มทีพ่ฒันาขึน้จากความร่วมมือเดิม ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 
รูปแบบที ่4 รูปแบบสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ 
เป็นรูปแบบท่ีมีความร่วมมือด้านการศึกษาในลักษณะท่ีโรงเรียนเป็นหลักในการ

ประสานความร่วมมือดา้นการศึกษา มีอิสระในการสร้างขอ้ตกลงความร่วมมือ 
 

รูปแบบที ่4 รูปแบบสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงาน 
ตกลงใจท าขอ้ตกลง 

โรงเรียน 
คู่ตกลง 

ผู้บริหาร 
ภาวะผูน้ า/รอบรู้ 

 

ครู 
เตม็ใจ/พร้อม

รับภาระรับภาระ 

ผู้เรียน 
ส่วนร่วมในกจิกรรม 

 

 

ผู้บริหาร 
ภาวะผูน้ า/รอบรู้ 

ครู 
เตม็ใจ/พร้อม
รับภาระ 

ผู้เรียน 
ส่วนร่วมในกจิกรรม 

รูปแบบการจดัการเรียน
การสอน 

ผา่นออนไลน์/ทางไกล/
ศึกษาดูงาน 

แลกเปลีย่น 
ส่ือ/กจิกรรมผ่านออนไลน์/

ทศันศึกษา 

โรงเรียน 
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แนวคิด 
1.  สังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้าน

นโยบายทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเ มือง  การเ ปิด เส รีทางด้านการค้า ส่งผลต่อ
สถาบนัการศึกษาของต่างประเทศท่ีเข้ามาท ากิจการด้านการศึกษา ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
ภายในประเทศท่ีจะต้องเร่งพฒันาคุณภาพให้ทดัเทียมกับสถาบนัการศึกษาของต่างๆ ประเทศ 
ดงันั้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตรทางการศึกษาเพื่อพึงพาอาศยักนัและ
การพฒันาร่วมกนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

2.  ความร่วมมือท่ีดีในการปฏิบติังาน เป็นกระบวนการท่ีไม่หยุดน่ิงมีองค์ประกอบท่ี
ส าคญั  5 ประการ  1)การมีผูน้ าท่ีสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือ 2)การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้าง
ความร่วมมือ 3)การจดัใหมี้ทรัพยากรและบุคลากรท่ีเพียงพอ 4)การสร้างความมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมมือกนั
และ5)การก าหนดความสัมพนัธ์และขั้นตอนการสร้างความร่วมมือ 

3.  การพฒันาความร่วมมือ เป็นไปตามความสนใจร่วมกนัไม่ตอ้งมีพนัธะสัญญา 
หลกัการ 
ยึดหลกัการบริหารจดัการโดยโรงเรียนเป็นฐาน และปรัชญาของความร่วมมือ การ

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นไปอย่างหลวม ๆ สามรถยืดหยุ่นได ้ การติดต่อส่ือสาร
อยา่งไม่เป็นทางการ 

วตัถุประสงค์ 
1. การส่งเสริมการอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืนในสังคมเอ้ืออาทร ตระหนกัถึงความส าคญั

ของมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีร่วมกนัและเช่ือมโยงกนัในอตัลกัษณ์ของภูมิภาค 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยาการวทิยาศาสตร์เชิงประยกุต ์
3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความเป็นอาเซียน 
ซ่ึงมีองคป์ระกอบขั้นตอนการจดัการความร่วมมือดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
ขั้นตอนที ่1  การสร้างข้อตกลงความร่วมมือ 
โรงเรียนมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัโรงเรียนคู่ตกลงโดยท่ีไม่ผา่นหน่วยงานตน้สังกดั ไม่

ผ่านสถานทูต เป็นอิสระในการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนักบัโรงเรียนคู่ตกลง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัศกัยภาพ 
ความสามารถ ของแต่ละโรงเรียน อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในการท างาน 
โรงเรียนจะผ่านความเห็นชอบของจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เป็น
ขั้นตอนท่ีโรงเรียนคู่ตกลง ไดป้ระสานงานกนัในการท่ีสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษา  เพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาผ่านการเรียนรู้ร่วมกันด้วยอิเล็กทรอนิกส์( e-learning) และแลกเปล่ียน
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เรียนรู้  ความรู้ วฒันธรรมและค่านิยมระหว่างกันด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่นวิธีการศึกษา
ทางไกล  การแลกเปล่ียนครูและนกัเรียน  การถ่ายโอนหน่วยกิต การอบรมครู  ผูบ้ริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ 

ขั้นตอนที ่2 การประสานความร่วมมือ 
การประสานการสร้างความร่วมมือ มีการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  โรงเรียนติดต่อโรงเรียนโดยตรง ในการตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกันของ

กิจกรรมท่ีไดรั้บความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการส่งเสริมขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างประเทศ โดย
โรงเรียน มีขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะส ารวจความเป็นไปได้ ในการจดัตั้งกิจกรรมท่ีสามารถให้ความ
ร่วมมือและการประสานงานส าหรับผูท่ี้สนใจดา้นการศึกษา   ดงัน้ี 

2.  การพฒันานวตักรรมความร่วมมือในองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 9 ดา้นดงัน้ี 
2.1 ดา้นนโยบาย  โรงเรียนก าหนดนโยบายความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม

ของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ และสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่ง
ชดัเจน และประสานงานกบัโรงเรียนคู่ตกลงในต่างประเทศบนัทึกความตกลง ก าหนดกิจกรรมและ
แผนงานการด าเนินงานร่วมกนั 

2.2 ดา้นหลกัสูตร  โรงเรียนก าหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองค่านิยม
และมรดกร่วมทางวฒันธรรมอาเซียนไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนมีการพฒันาหลกัสูตรโดย
การบูรณาการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนกบัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเปิด
โอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมก าหนดหลกัสูตร กิจกรรมตามหลกัสูตร และเทียงเคียงหลกัสูตรของ
โรงเรียนกบัหลกัสูตรสากลให้สามารถเทียบโอนหน่วยการเรียนได ้และโรงเรียนปรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ เน้นการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสร้าง
กิจกรรมร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนคู่ตกลง และมีการการแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นวิชาการ   ส่ือ
การสอน 

2.3 ดา้นครู โรงเรียนก าหนดนโยบายในการพฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน  โ ดยยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติังานของครูให้ไดม้าตรฐานสากลเป็นครู
มืออาชีพ มีทกัษะในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษและใชเ้ทคโนโลยใีนการศึกษาคน้ควา้ ส่ือสารและ
จดัการเรียนการสอน ครูไดรั้บการพฒันาและมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกบักลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขตหรือระดบั 
จงัหวดัเพื่อพฒันาครูให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการแลกเปล่ียนครู
กบัโรงเรียนคู่ตกลงในต่างประเทศหรือสถาบนัการศึกษาระดบัสูงกว่าภายในประเทศ และก าหนด
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ความร่วมมือกันระหว่างในการท ากิจกรรมร่วมกันการแลกเปล่ียนคณะครู   ส่ือการสอนและ
กิจกรรมวจิยั 

2.4 ด้านส่ือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนจดัหาส่ือ อุปกรณ์
ทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน โรงเรียนมีแผนการพฒันาอุปกรณ์ทาง
การศึกษาให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และ
โรงเรียนมีการใช้ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดนกับโรงเรียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
โรงเรียนพฒันา ICT ภายในโรงเรียนรองรับการท างานของครู การติดต่อส่ือสารภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียนและการจดัการเรียนการสอน โรงเรียนจดัผูรั้บผิดชอบ ส่งเสริมให้นกัเรียนมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัเรียนในต่างประเทศ เช่น โครงการ Connecting Classroom   และจดัหา
หนงัสือและส่ือจากต่างประเทศใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

2.5 รูปแบบวธีิการจดัการเรียนการสอน โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมความรู้เพื่อความ
เขา้ใจในดา้นต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา ศาสนา การเมือง การปกครอง 
ศิลปวฒันธรรม ASEAN Day พฒันาคุณภาพการจดัการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิทยาการและ
เทคโนโลยีท่ีเป็นสากล เช่นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ หรือ ICT ต่าง ๆ และมีแผนการน า
นักเรียนไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และจดัทศันศึกษาเพื่อเสริมความรู้
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

2.6 ผูบ้ริหารและบุคลากร  ผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นผูน้ าในการบริหารจดัการ พฒันาระบบบริหารจดัการ
สถานศึกษายคุใหม่ มุ่งเนน้การบริหารโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัโรงเรียนและสังคมไทยทุกภาคส่วน  ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งให้
มีความภาคภูมิใจและจงรักภกัดีต่อองคก์ร ร่วมมือร่วมใจกนัท างานและเสริมแรงกนั สร้างความไว้
วา่งใจซ่ึงกนัและกนั ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าในการใชภ้าษาองักฤษ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
ของโรงเรียนในต่างประเทศ มีแผนการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรให้มีความเป็นสากล สนบัสนุน
ครูไทย ครูต่างชาติ และบุคลากรระดบัเจา้หนา้ท่ีไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  และผูบ้ริหารปรับปรุง
ระบบการก ากบั นิเทศติดตามผลและระบบประกนัคุณภาพภายใน 

2.7 งบประมาณ  โรงเรียนพฒันาด้านงบประมาณให้มีความเป็นสากล โดยมีการ
เทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  หน่วยงาน องคก์รหลกัของโรงเรียน มีส่วนร่วมใน
การให้ความคิดเห็นในการจดัสรรงบประมาณ  จดัท าแผนงาน โครงการในการระดมงบประมาณ
เพื่อพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   โดยส่งเสริมผูป้กครองและเครือข่าย
ผูป้กครองให้มีส่วนร่วมสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการในการน าคณะครูและนกัเรียนไปศึกษาดู
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งานต่างประเทศ  ส่งเสริมให้นกัเรียน ครูเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปล่ียน หรือเป็นครอบครัว
อุปถมัภใ์หแ้ก่นกัเรียนและครูต่างขาติท่ีมาตามโครงการแลกเปล่ียน 

2.8 บรรยากาศของสถานศึกษา  โรงเรียนพฒันาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้มีความทนัสมยั อ านวยความสะดวกดา้นประปา ไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ต สร้าง
บรรยากาศ ส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษและภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผา่นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2.9 ด้านผูเ้รียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขอ้มูลพื้นฐานของประเทศ
ต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจในผลดี ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการ
รวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีแผนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มีความเป็น
สากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  นักเรียนได้รับการพฒันาให้มี
อุปนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานทางวชิาการหรือโครงงานไดด้ว้ยการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย พฒันา
นกัเรียนให้มีคุณภาพดา้นคุณลกัษณะและสมรรถนะอนัพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 

โรงเรียนคู่ตกลง อาจร่วมกนัก าหนดขอ้ตกลงเป็นพื้นฐานส าหรับท ากิจกรรมร่วมกนั  
เช่น วตัถุประสงค ์เป้าหมาย การใชท้รัพยากร บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง อ่ืน ๆ เม่ือถึงเวลาปฏิบติักิจกรรม 
โรงเรียนร่วมพฒันาอาจก าหนดเป็นข้อตกลงเพิ่มเติมส าหรับวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีเข้าร่วมใน
ภายหลงั และแต่ละองคก์ารจะเสนอรายช่ือสมาชิกหลกัซ่ึงเป็นบุคคลรับผิดชอบต่อโครงการร่วมกนั 
แต่ละโครงการจะถูกวางแผนและควบคุมโดยตวัแทนจากทั้งสองฝ่ายภายใตค้วามเขา้ใจในขอ้ตกลง
ร่วมกนั 

3.  ก าหนดระยะเวลาในขอ้ตกลงจะมีผลเป็นระยะเวลา 1  ปี 2 ปีหรือ 3 ปีนบัจากวนัแรก
ของการลงนาม และสามารถขยายระยะเวลา  มีการเปล่ียนแปลง หรือส้ินสุดลง หากไดรั้บความ
ยินยอมร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย  ส่วนการส้ินสุดของขอ้ตกลงอาจริเร่ิมจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยตอ้ง
แจง้ใหอี้กฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ ก าหนดระยะเป็นเดือนก่อนการด าเนินการ 

ขั้นตอนที ่3 สรุปผลของความร่วมมือ 
1.  มีแผนงาน/กิจกรรมร่วมกนั โดยโรงเรียนร่วมพฒันาก าหนดเป้าหมายร่วมในการ

เรียนรู้ร่วมกนัก าหนดโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสามารถด าเนินการ วิธีการปฏิบติั การจดัท า
สารสนเทศ เช่น การรวบรวมรายช่ือและท่ีอยูข่องผูท่ี้ไดรั้บข่าวสารส าหรับครูอาจารยใ์นโครงการ 
ก าหนดผูรั้บผดิชอบ และก าหนดกรอบระยะเวลา เช่นก าหนดการเยือนของผูอ้  านวยการและคณะครู  
ก าหนดการวดัประเมินผลโดยจา้หน้าท่ีใช้เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารออนไลน์ทางบล็อกเพื่อ
ติดตามผลความกา้วหนา้การเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อการปฏิบติัตามแผนงาน 
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2.  มีกิจกรรมการเรียนการสอน โดยก าหนดรูปแบบการจดัการผา่นการส่ือสารผา่นทาง
รายช่ือและท่ีอยูข่องผูท่ี้ไดรั้บข่าวสารในการพฒันาส่ือการสอน,การประเมินผล  ก าหนดวิธีการเรียน
การสอนผา่นออนไลน์ การส่ือสารออนไลน์ทางบล็อก(สไกป์,Yahoo Messenger เป็นตน้) การใส่
ขอ้มูลส่ือการสอนเพื่อนการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง การเรียนทางไกลผา่นภาพและเสียง
ร่วมกนั อาจมีกรณีการวางแผนโอนหน่วยกิต (ขออนุญาตส านกังานวชิาการและมาตรฐาน) 

3. อาจมีพนัธะสัญญาร่วมกนัได ้โดยจดัท าเป็นขอ้ตกลงความร่วมมือกนั มีการลงนาม
ในสัญญา โดยผู ้บริหาร 2 ฝ่าย  และอาจมี คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยนืยนัขอ้ตกลงร่วมกนั ในการแลกเปล่ียนครู  แลกเปล่ียนนกัเรียนสนบัสนุน
ค่าใชจ่้าย และหรือใหทุ้นการศึกษา(เป็นหน่วยจดัหาทุนให)้ 

ขั้นตอนที ่4 การพฒันาความร่วมมือ 
ปัจจัย เงื่อนไข 
1. โรงเรียนมธัยมศึกษาทุกขนาดทุกสังกดัท่ีผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ มีภาวะผูน้ าในการใช้

ภาษาองักฤษ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารของโรงเรียนในต่างประเทศ 
2. โรงเรียนมีความพร้อมและศกัยภาพในการบริหารจดัการและมีครูมืออาชีพ ท่ีมี

ทกัษะในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษและใช้เทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้ ส่ือสารและจดัการ
เรียนการสอน 

การประเมินผล 
1. ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การใชภ้าวะ

ผูน้ าของผูบ้ริหาร และการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2. ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์ ความเขา้ใจอนัดีและการอยู่ร่วมกนัระหว่างเยาวชน

อาเซียน ความสามารถการใช้ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศ ความสามารถการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและวทิยาการเชิงประยกุต ์และการเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

การแสวงหาวธีิการพฒันาความร่วมมือ 
1. สถานศึกษาบริหารจดัการ การติดต่อส่ือสาร เป็นไปตามรูปแบบขอ้ตกลงร่วมกนั 
2. สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านกิจกรรมการ

เรียนการสอนบนพื้นฐานบริบทของโรงเรียนร่วมพฒันา 
3. โรงเรียนร่วมพฒันาสานความสัมพนัธ์เป็นไปในรูปแบบทางการผสมกบักลัยณมิตร 

มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง 
4. สามารถสร้างรูปแบบกิจกรรมความร่วมมือไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และมีความเช่ือมัน่ 
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รูปแบบที ่5  รูปแบบสัมพนัธ์แบบอสิระ 
เป็นรูปแบบท่ีมีความร่วมมือด้านการศึกษาในลักษณะท่ีโรงเรียนเป็นหลักในการ

ประสานความร่วมมือดา้นการศึกษา โดยท่ีมีจุดเร่ิมตน้ท่ีครูภายในโรงเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ครูกบัโรงเรียนในต่างประเทศ รูปแบบการติดต่อสัมพนัธ์เป็นแบบไม่เป็นทางการ แต่มีกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากการท่ีครูสองโรงเรียนมีความตอ้งการท่ีจะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกนั ซ่ึง
อาจเป็นรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีง่าย ๆ ไม่มีค่าใชจ่้าย ในรูปแบบผา่นเครือข่ายออนไลน์
โดยใชโ้ปรแกรมต่าง ๆท่ีมีอยูใ่นเวบ็ไซท ์หรืออาจผา่นหน่วยงานสาธารณะท่ีให้บริการทางวิชาการ 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัศกัยภาพ ความสามารถ ของแต่ละโรงเรียนและค่อย ๆ พฒันาข้ึนจนเป็นรูปแบบท่ี
ชดัเจน จึงจะมีการจดัท าขอ้ตกลง 

 
รูปแบบที ่5  รูปแบบสัมพนัธ์แบบอสิระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน 
คู่ตกลง 

โรงเรียน 

ผู้บริหาร 
สนบัสนุน 

 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมร่วมมอื 

ครู/ผู้เรียน  
ตอ้งการ /ประสาน/ก าหนดกิจกรรม 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ร่วมคิด/แลกเปล่ียนกิจกรรม 
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แนวคิด 
1.  สังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้าน

นโยบายทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเ มือง  การเ ปิด เส รีทางด้านการค้า ส่งผลต่อ
สถาบนัการศึกษาของต่างประเทศท่ีเข้ามาท ากิจการด้านการศึกษา ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
ภายในประเทศท่ีจะต้องเร่งพฒันาคุณภาพให้ทดัเทียมกับสถาบนัการศึกษาของต่างๆ ประเทศ 
ดงันั้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตรทางการศึกษาเพื่อพึงพาอาศยักนัและ
การพฒันาร่วมกนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

2.  หลกัพื้นฐาน 4 ประการของกระบวนการร่วมมือกนัอยา่งสร้างสรรค ์กล่าวคือ ทุกคน
ท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้ ท าให้ทุกคนได้เห็นขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหว และเป็น
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเคล่ือนยา้ยได ้โดยท่ีทุกคนเพลินและสนุกกบัการคิดและลงมือท างานร่วมกนั โดยมี
ปัจจยั  5 ประการในการจดัการกระบวนการร่วมมือกนัอย่างสร้างสรรค์  1) มีจุดหมายร่วมกนั  
2)สมาชิกมีอิสระ 3) เช่ือมโยงกันตามความสมคัรใจ 4) มีผูน้ าหลายคน และ5) มีความสัมพนัธ์
ติดต่อกนัทุกระดบั 

หลกัการ 
ยึดหลักการบริหารจัดการโดยโรงเรียนเป็นฐาน ให้ความส าคัญต่อหน่วยงานย่อย 

สร้างสรรคกิ์จกรรมเพื่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหก้ลา้เผชิญหนา้ส่ิงทา้ทายในอนาคต 
ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์และภาวะผูน้ าสูง 
ซ่ึงมีองคป์ระกอบขั้นตอนการจดัการความร่วมมือดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
วตัถุประสงค์ 
1.  เสริมสร้างการประสานงานกบัองคก์รระหวา่งประเทศและองคก์รในกลุ่มประชาคม

อาเซียนเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

2.  ส่งเสริมและลงทุนดา้นการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวติเพื่อเผชิญส่ิงทา้ทายในอนาคต 
3.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เรียนรู้ในสถานการณ์จริง ให้

ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืนและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
ขั้นตอนที ่1  การสร้างข้อตกลงความร่วมมือ 
เป็นขั้นตอนความร่วมมือดา้นการศึกษาในลกัษณะท่ีโรงเรียนเป็นหลกัในการประสาน

ความร่วมมือดา้นการศึกษา โดยท่ีมีจุดเร่ิมตน้ท่ีครูภายในโรงเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนครูกบั
โรงเรียนในต่างประเทศ รูปแบบการติดต่อสัมพนัธ์เป็นแบบไม่เป็นทางการ แต่มีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการท่ีครูสองโรงเรียนมีความตอ้งการท่ีจะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกนั ซ่ึงอาจเป็น
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รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีง่าย ๆ ไม่มีค่าใชจ่้าย ในรูปแบบผา่นเครือข่ายออนไลน์โดยใช้
โปรแกรมต่าง ๆท่ีมีอยูใ่นเวปไซท์ หรืออาจผ่านหน่วยงานสาธารณะท่ีให้บริการทางวิชาการ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัศกัยภาพ ความสามารถ ของแต่ละโรงเรียนและค่อย ๆ พฒันาข้ึนจนเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน 
จึงจะมีการจดัท าขอ้ตกลง 

ขั้นตอนที ่2  การประสานความร่วมมือ 
การประสานการสร้างความร่วมมือ มีการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ครูต่อครูติดต่อกนัผ่านออนไลน์ หรือท าความรู้จกักนัผ่านหน่วยงานสาธารณะท่ี

ใหบ้ริการวชิาการ และมีการประสานงานส าหรับผูท่ี้สนใจดา้นการศึกษา ซ่ึงในการประสานงานกนั
มี ดงัน้ี 

1.1 ดา้นหลกัสูตร  โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรโดยการบูรณาการสอดแทรกเน้ือหา
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนกบัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วม
ก าหนดหลกัสูตร กิจกรรมตามหลกัสูตร และเทียงเคียงหลกัสูตรของโรงเรียนกบัหลกัสูตรสากลให้
สามารถเทียบโอนหน่วยการเรียนได้ และโรงเรียนปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ เน้นการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนคู่ตกลง 

1.2 ด้านค รู  โรง เ รี ยน  ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติ ง านของค รู ให้ ได้
มาตรฐานสากลเป็นครูมืออาชีพ มีทกัษะในการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษและใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาคน้ควา้ ส่ือสารและจดัการเรียนการสอน 

1.3 ดา้นส่ือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา  โรงเรียนพฒันา ICT ภายใน
โรงเรียนรองรับการท างานของครู การติดต่อส่ือสารภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนและการ
จดัการเรียนการสอน โรงเรียนจดัผูรั้บผิดชอบ ส่งเสริมให้นักเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
นกัเรียนในต่างประเทศ เช่น โครงการ Connecting Classroom   และจดัหาหนงัสือและส่ือจาก
ต่างประเทศใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

1.4 รูปแบบวธีิการจดัการเรียนการสอน โรงเรียน มีแผนการพฒันาการจดัการเรียน
การสอนให้มีความเป็นสากล โดยมีการเทียบเคียงกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และมี
แผนการน านกัเรียนไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และจดัทศันศึกษาเพื่อเสริม
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

1.5 ผูบ้ริหารและบุคลากร โรงเรียนส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งให้มีความภาคภูมิใจและจงรักภกัดีต่อองค์กร ร่วมมือร่วมใจกนัท างานและเสริมแรงกนั 
สร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
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1.6 งบประมาณ  โรงเรียนส่งเสริมผูป้กครองและเครือข่ายผูป้กครองให้มีส่วนร่วม
สนบัสนุนงบประมาณด าเนินการในการน าคณะครูและนกัเรียนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 

1.7 บรรยากาศของสถานศึกษา  โรงเรียนพฒันาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้มีความทนัสมยั อ านวยความสะดวกด้านประปา ไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ต และ
สร้างบรรยากาศ ส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผ่านภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

1.8 ดา้นผูเ้รียน นกัเรียนไดรั้บการพฒันาใหมี้อุปนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง เขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือโครงงาน
ไดด้ว้ยการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย พฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพดา้นคุณลกัษณะและ
สมรรถนะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล 

2. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นวชิาการ ขอ้มูล และส่ือการสอน 
3.  ความร่วมมือกนัระหวา่งครูอาจารยแ์ละนกัเรียนในการท ากิจกรรมร่วมกนั 
4.  การพฒันาส่ือการสอนและกิจกรรมวจิยัแผนปฏิบติัร่วมกนั 
5.  การแลกเปล่ียนนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันของแต่ละ

โรงเรียนโดยมีขอ้ก าหนดต่างๆ  รายจ่าย และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าให้เกิดผลของขอ้ตกลงอยา่ง
เป็นทางการซ่ึงเป็นบุคคลรับผิดชอบต่อโครงการร่วมกนั แต่ละโครงการจะถูกวางแผนและควบคุม
โดยตวัแทนจากทั้งสองฝ่ายภายใตค้วามเขา้ใจในขอ้ตกลงร่วมกนั 

การด าเนินการจะมีผลเป็นระยะเวลา 1  ปี 2 ปี ตามขอ้ตกลง อาจมีการเปล่ียนแปลง หรือ
ส้ินสุดลง หากไดรั้บความยินยอมร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย  ส่วนการส้ินสุดของการด าเนินการอาจ
ริเร่ิมจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ  โดยก าหนดระยะเป็นเดือนก่อนการ
ด าเนินการ  นอกจากน้ีกลุ่มผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความเห็นชอบให้มีการปรึกษาหารือเป็นระยะ 
เก่ียวกบัสถานการณ์ของการส ารวจท่ีไดก้ล่าวไวแ้ละเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นประโยชน์ร่วมกนั 

ขั้นตอนที ่ 3  สรุปผลความร่วมมือ 
1.  มีแผนงาน/กิจกรรม  สองโรงเรียนจะก าหนดเป้าหมายร่วมในการเรียนรู้ร่วมกนั

ก าหนดโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสามารถด าเนินการ วิธีการปฏิบติั การจดัท าสารสนเทศ 
เช่น การรวบรวมรายช่ือและท่ีอยู่ของผูท่ี้ได้รับข่าวสารส าหรับครูอาจารย์ในโครงการ ก าหนด
ผูรั้บผิดชอบ และก าหนดกรอบระยะเวลา เช่นก าหนดการเยือนของผูอ้  านวยการและคณะครู  
ก าหนดการวดัประเมินผลโดยจา้หนา้ท่ีจดัท าบล็อกเพื่อติดตามผลความกา้วหน้าการเรียนรู้ร่วมกนั 
เพื่อการปฏิบติัตามแผนงาน 
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2.  มีกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านการส่ือสารผ่านทางรายช่ือและท่ีอยู่ของผูท่ี้ไดรั้บ
ข่าวสารในการพฒันาส่ือการสอน,การประเมินผล  ก าหนดวิธีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์            
การส่ือสารออนไลน์ทางบล็อก(สไกป์ Yahoo Messenger เป็นตน้) การใส่ขอ้มูลส่ือการสอนเพื่อน
การเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง การเรียนทางไกลผ่านภาพและเสียงร่วมกนั อาจมีกรณีการ
วางแผนโอนหน่วยกิต (ขออนุญาตส านกังานวชิาการและมาตรฐาน) 

3.  มีพนัธะสัญญาร่วมกนั โดยอาจจดัท าเป็นขอ้ตกลงความร่วมมือกนั มีการลงนามใน
สัญญา โดยผูบ้ริหาร 2 ฝ่าย และอาจมี คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ยืนยนัในข้อตกลงร่วมกัน ในการแลกเปล่ียนครู  แลกเปล่ียนนักเรียนสนับสนุน
ค่าใชจ่้าย และหรือใหทุ้นการศึกษา(เป็นหน่วยจดัหาทุนให)้ 

ขั้นตอนที ่4  การพฒันาความร่วมมือ 
ปัจจัย เงื่อนไข 
1. โรงเรียนมธัยมศึกษาทุกขนาดทุกสังกดัท่ีมีครูมีศกัยภาพในการจดักิจกรรมและเห็น

ความส าคญัในการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และเป็นก าลงัในการขบัเคล่ือนงาน 
2. โรงเรียนมีความพร้อมและศกัยภาพในการบริหารจดัการและงบประมาณ 
การประเมินผล 
1.  ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การใชภ้าวะ

ผูน้ าของผูบ้ริหาร การใชกิ้จกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย การแกปั้ญหาและมีทกัษะด ารงชีวติ 
2.  ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์ การประสานงานกบัองค์กรระหว่างประเทศ ในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน การยกระดบัคุณภาพการศึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ ความสามารถการใช้
ภาษาองักฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ความเข้าใจอนัดีและการอยู่ร่วมกนัระหว่างเยาวชน
อาเซียน การลงทุนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ เก่ียวกับอาเซียนและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

การแสวงหาวธีิการพฒันาความร่วมมือ 
1. สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านกิจกรรมการ

เรียนการสอนบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษาคู่ตกลง ด าเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้นานาชาติ
ทัว่ทั้งโรงเรียน ทุกระดบัชั้นและกลุ่มสาระวิชา รวมทั้งเป็นแรงบนัดาลใจให้นกัเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนใหมี้ส่วนร่วมการพดูคุยกบัผูค้นต่างวฒันธรรมและยงัส่ือถึงการสร้างความเท่าเทียมทาง
สังคมมากยิง่ข้ึนดว้ย 

2. บุคลากรของทั้งโรงเรียนเห็นความส าคญั นกัเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิต
นอกเหนือจากครอบครัว ชุมชนและประสบการณ์ท่ีคุน้เคย 
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3. ความสัมพนัธ์ของสถานศึกษาเป็นไปในรูปแบบของกลัยณมิตรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนั 

4. สถานศึกษาร่วมพัฒนาสามารถสร้างรูปแบบกิจกรรมความร่วมมือได้อย่าง
สร้างสรรค ์

5. การความส าเร็จในการท างานร่วมกบัโรงเรียนร่วมพฒันาคือการมีความศรัทธาท่ี
เหมือนกนั  นกัเรียนมีพฒันาการเรียนรู้ ส่วนหน่ึงมาจากการวิเคราะห์ปัญหาของโลกและหาหนทาง
แกไ้ขปัญหาเหล่านั้นร่วมกนั ช่วยให้นกัเรียนมีความตระหนกัรู้ถึงศกัยภาพของตนเองและเรียนรู้
เก่ียวกบัโลกภายนอก 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

 

ช่ือ-สกุล  นางวรรณดี  นาคสุขปาน 
ประวติัการศึกษา  บธบ. การจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

คบ.  ศิลปศึกษา วทิยาลยัครูสวนดุสิต 
คม. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั             
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถมัภฯ์ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ประสบการณ์ ผลงานทางวชิาการ รางวลั 
- รางวลัขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศกัราชการ  2553  

กระทรวงศึกษาธิการ 
- รางวลัสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2553 

โรงเรียนวดันอ้ยนพคุณ 
- รางวลัสถานศึกษารางวลัพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2556 

โรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถมัภฯ์ 
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