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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคม
อาเซี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 เพื่อเสนอกลยุทธ์การบริ หารงาน
วิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่ นที่ 15 ซึ่ งมี
วิธีดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์สภาพการบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน
ของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่ นที่ 15 2) กาหนดกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 3) การตรวจสอบ
และการประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล
กลุ่มจังหวัดการศึ กษาท้องถิ่ นที่ 15 โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมมนาอ้างอิง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship Techniques) จากผูท้ รงคุณวุฒิด้านการบริ หารการศึก ษาและการจัดการศึก ษา
สาหรับโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่ นที่ 15 จาแนก
ตามสภาพแวดล้อมภายใน ในภาพรวม มีสภาพการบริ หารงานวิชาการอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ทุกด้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านโครงสร้างและนโยบาย รองลงมาคือ
ด้านประสิ ทธิภาพการเงิน ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านผลผลิตและการบริ การและด้านการบริ หารจัดการ
2. สภาพการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่ นที่ 15 จาแนก
ตามสภาพแวดล้อมภายนอก ในภาพรวม มี สภาพการบริ หารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านการเมืองและกฎหมาย รองลงมา คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่ วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือด้านเศรษฐกิจ

3. กลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่ ม
จังหวัดการศึ ก ษาท้องถิ่ นที่ 15 ประกอบด้วย 4 กลยุท ธ์ หลัก 8 กลยุท ธ์ รองดังนี้ กลยุทธ์ หลักที่ 1) พัฒนา
กระบวนการบริ หารวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน กลยุทธ์รอง 1) พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซี ยน กลยุทธ์รอง 2) ส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์รอง 3)พัฒนาครู ให้มีศกั ยภาพและ
ความสามารถ กลยุทธ์หลักที่ 2) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลเมืองอาเซี ยน กลยุทธ์รอง 1) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซี ยน กลยุทธ์รอง 2 ) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามความถนัดและศักยภาพผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์หลักที่ 3) การสร้างความตระหนักและเจตคติในการเป็ นประชาคมอาเซี ยน กลยุทธ์รอง 1) เสริ มสร้าง
ความเข้าใจและการเตรี ยมความพร้อมครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน กลยุทธ์รอง
2) สร้ างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อบทบาททางการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน และกลยุทธ์หลัก
ที่ 4) ส่ งเสริ ม การบริ หารจัดการ โดยใช้เครื อข่ายการมีส่ วนร่ วม กลยุท ธ์รอง ส่ ง เสริ ม ความร่ วมมือ ด้าน
การศึกษาระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซี ยน และผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่ มจังหวัดการศึ กษาท้องถิ่ นที่ 15 มีความเหมาะสมและมี
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: การบริ หารงานวิชาการ, ประชาคมอาเซี ย น
Abstract
The aims of this study were: 1) to investigate the circumstance in academic affairs administration
of municipality schools under local educational group 15; 2) to propose the strategies for academic affairs
administration of municipality schools under local educational group 15 in accommodating the ASEAN
Community. The study was sectioned into 3 stages: 1) Investigating the circumstance in academic affairs
administration in accommodating ASEAN Community of municipality schools under educational group
15; 2) Formulating the strategies for academic affairs administration of municipality schools under local
educational group 15; 3) Assessing and evaluating the strategies for academic affairs administration of
municipality schools under local educational group 15 by means of focus group discussion and connoisseurship
techniques with experts in educational administration for municipality schools under local educational
group 15. The results showed that:
1. In overall, the circumstance in academic affairs administration of municipality schools under
local educational group 15 categorized by internal environment factors was ranked at the high level. For
individual aspects analysis, it was found that every aspect was ranked at the high level. However, the aspect
holding the highest mean was organization and policy, then followed by financial efficiency, while output,
service, and management held the lowest mean scores.

2. In overall, the circumstance in academic affairs administration of municipality schools under local
educational group 15 categorized by external environment factors was found at the high level. For individual
aspects analysis, it was found that the aspect holding the highest mean was politics and law, then followed by
social and cultural, while economics held the lowest mean score.
3 . The strategies for academic affairs administration in accommodating ASEAN Community of
municipality schools under local educational group 15 comprised 4 key strategies and 8 sub-strategies. Key
strategy 1: Develop procedure for academic affairs administration in accommodating ASEAN Community.
Sub-strategy 1: Develop school curriculum in accommodating ASEAN Community. Sub-strategy 2: Promote
procedure in learning management. Sub-strategy 3: Develop teacher’s potential and competence. Key strategy
2: Develop students to become ASEAN citizen. Sub-strategy 1: Develop the characteristics of Thai students for
ASEAN. Sub-strategy 2: Promote student’s learning based on their competence and potential. Key strategy 3:
Build awareness and positive attitudes in entering ASEAN Community. Sub-strategy 1: Empower
understanding and readiness of teachers and involved personnel in entering ASEAN community. Key strategy
4: Promote management by using networking and participation. Sub-strategy: Promote educational cooperation
among ASEAN countries. The results on evaluating the developed strategies for academic affairs
administration of municipality schools under local educational group 15 showed that the strategies were
appropriate and feasible for implementation at the highest level.
Keyword: academic affairs administration, ASEAN Community
ความสาคัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554 (2554 : 13 )
ได้กาหนดไว้ในหมวด 3 มาตรา 49 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า
12 ปี ”ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและได้ให้ความสาคัญต่อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการกระจายอานาจทางการศึกษาให้ทอ้ งถิ่ นเข้ามามีส่วนร่ วมในภารกิจของรัฐเกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนด้านการศึกษาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี สิทธิ จดั การศึกษาระดับใดระดับหนึ่ งความพร้ อม
ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น
โรงเรี ยนสังกัดเทศบาล มีโครงสร้างการบริ หารที่แสดงถึ งความเกี่ ยวข้องของผูม้ ีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดโครงสร้างองค์การ และโครงสร้างบริ หารจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงมีการจัด
ระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทาง
ปฏิบตั ิ มีการกระจายอานาจไปสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (2552 : 14) มาตรา 39 ที่กาหนดให้มี

การกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และ
การบริ หารงานทัว่ ไป ไปยังสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยตรง
รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 ปี การศึกษา 2557 (2557 :117- 123) เป็ นการประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผูเ้ รี ยน 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ประถมศึกษาปี ที่ 6 มัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนรวมทุกด้าน พบว่า ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.54 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.58 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีค่าเฉลี่ ย
ร้อยละ 50.85 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มี ค่าเฉลี่ ยร้ อยละ 47.35 ผลการประเมิ นจะเห็ นว่าค่าเฉลี่ ยรวมของ
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ประถมศึกษาปี ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 อยูใ่ นระดับที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(ร้อยละ 50) ส่ วนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน แสดงให้เห็ นถึ งการบริ หารงาน
วิชาการของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่ มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่ นที่ 15 จาเป็ นที่จะต้องพัฒนาเพื่อยกระดับ
คุ ณภาพการศึ กษาโดยเร่ งด่ วน ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องตระหนักถึ งปั จจัยหรื อสาเหตุ ที่ส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่ากว่าเป้ าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประกอบกับกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น (2558 : 9) มีนโยบายที่จะดาเนิ นการส่ งเสริ มการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็ นการวิเคราะห์และกาหนดแนวทางในการดาเนิ นนโยบายดังกล่าว
อย่างรอบด้าน จึ งมี ความประสงค์จะรวบรวมการจัดท าบัน ทึ ก ความเข้าใจหรื อ MOU (Memorandom Of
Understanding) ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นหรื อโรงเรี ยนในสั งกัดองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศ (ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน) รวมทั้งกิจกรรมส่ งเสริ มการศึกษา
อื่นที่ไม่ได้จดั ทาบันทึกความเข้าใจหรื อ MOU เช่ น การแลกเปลี่ยนนักเรี ยนการแลกเปลี่ยนครู หรื อบุคลากร
ทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาประเทศสมาชิ กอาเซี ยนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคม
อาเซี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่ นที่ 15 เพื่อให้เกิ ดความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยศึกษาสภาพการบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน
ของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 และนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์
การบริ หารงานวิชาการเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น
ที่ 15 ในการศึกษาได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการตามขอบข่ายของงานวิชาการ 17 ด้าน (กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึ กษา, 2550 : 1) และใช้เทคนิ ค
SWOT Analysis และจับ คู่ร ายการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมจากสถานการณ์ 4 รู ป แบบ TOWS Matrix

จากแนวคิดของ Koontz and Weihrich (1990 : 93 - 94) นามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะ
คุกคามในการบริ หารโรงเรี ยน และจับคู่รายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากสถานการณ์ มากาหนดกลยุทธ์
ที่เหมาะสมสาหรั บ การบริ ห ารงานวิช าการเพื่อ รองรั บ ประชาคมอาเซี ย น ของโรงเรี ย นสัง กัดเทศบาล
กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 มีการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์และการประเมินความเหมาะสม
ของกลยุทธ์ ดังนั้น การวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้บริ หารงานวิชาการเพื่อรองรับประชาคม
อาเซี ยนของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 และเป็ นแนวทางในการพัฒนาความรู ้
เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 15 ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน ของโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15
2. เพื่อเสนอกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ในการบริ หารงานวิชาการเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียนของ
โรงเรี ยนเทศบาล กลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 15

ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงาน
วิชาการ เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนของโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น
ที่ 8

วิธีดาเนินการวิจยั
1. โดยใช้แบบสอบถาม ไปสอบถาม
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
2. วิเคราะห์สภาพการบริ หารงาน
วิชาการเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนของโรงเรี ยนเทศบาล
กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15
3. ประเมินสถานการณ์จากการจับคู่
รายการในตาราง TOWS Matrix

กาหนดกลยุทธ์โดยผูว้ ิจยั
(ร่ างที่ 1)

ผลทีไ่ ด้ รับ
1.ข้อมูลสภาพปัจจุบนั ในการบริ หารงาน
วิชาการเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน ของ
โรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 15
2.จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคาม ในการบริ หารงานวิชาการเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียนของโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 15
3. สถานการณ์จากการจับคู่รายกรณี ใน
ตาราง TOWS Matrix

กลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 15 (ร่ างที่1)

ภาพขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 3
การตรวจสอบและการประเมิน
กลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซี ยน โรงเรี ยน
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่น ที่ 8

1.การตรวจสอบ โดยการนาร่ าง
กลยุทธ์ให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลในกลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 15 ให้ขอ้ เสนอแนะ ด้วย
การสนทนากลุ่ม แล้วปรับปรุ งกล
ยุทธ์ (ร่ างที่ 2 )
2.การประเมินกลยุทธ์ โดยนาร่ าง
กลยุทธ์(ร่ างที่ 2)ไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็ นไปได้ของกลยุทธ์โดยสัมมนา
อ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ(Connoisseurship
Techniques) วิเคราะห์แล้วปรับปรุ ง
แก้ไขกลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะ

- กลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียนของโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น
ที่ 8 (ฉบับสมบูรณ์)

ภาพขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย (ต่ อ)
ผลการวิจัย
1. สภาพปั จ จุบ นั ในการบริ ห ารงานวิช าการเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ย นสั ง กัด
เทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึก ษาท้องถิ่นที่ 15 จาแนกตามสภาพแวดล้อมภายใน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.77) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
ด้า นโครงสร้า งและนโยบาย (  = 3.99) รองลงมาคือ ด้า นบุค ลากร (  = 3.79) ส่ ว นด้า นที่มีค่าเฉลี่ ย
ต่าสุ ด คือ ด้านผลผลิตและการบริ การด้านการบริ หารจัดการ (  = 3.67)
ด้านโครงสร้างและนโยบาย ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.99) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ มีการจัดโครงสร้างการบริ หารงานวิชาการและจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ( 
= 4.42) รองลงมาคือ มีการกาหนด ระเบียบ แนวปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจนและมี
คุณภาพ (  = 4.39) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ มีการกาหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาหลักสู ตรสู่
ประชาคมอาเซี ยนอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล (  = 3.00)
ด้า นผลผลิต และการบริ ก ารในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.67) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด มีการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง (  = 4.42) รองลงมา
คือ ผูเ้ รี ยนให้ความสนใจ ยอมรับและเห็นประโยชน์ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม (  = 4.20) ส่ วนข้อ
ที่ มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ ผูเ้ รี ย นสามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการเรี ย นรู้ ออกแบบ สร้ างสรรค์งาน
นาเสนอ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงานในระดับอาเซี ยนได้ (  = 2.44)

ด้า นบุค ลากร ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.79) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเล็งเห็นความสาคัญและกระตือรื อร้นในการบริ หารงานวิชาการ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน (  = 4.47) รองลงมา ครู มีเทคนิ คการสอนที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรี ยนสู่ มาตรฐานอาเซี ยน (  = 4.38) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือ ครู ใช้หนังสื อ ตาราเรี ยน และสื่ อเป็ น
ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรี ยนการสอน (  = 3.01)
ด้า นประสิ ท ธิ ภาพการเงิ น ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.82) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุก
ข้อมี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก ยกเว้นงบประมาณเพียงพอในการบริ หารงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุ นงบประมาณในการบริ หารงานวิชาการอย่างต่อเนื่ อง
(  = 4.25) รองลงมา คือ งบประมาณมีความคล่องตัวในการเบิกจ่าย (  = 3.99) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด คือ
งบประมาณเพียงพอในการบริ หารงานวิชาการ (  = 3.37)
ด้านวัสดุ และอุ ปกรณ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.69) เมื่ อพิ จารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ มี
ค่ าเฉลี่ ยสู ง สุ ด คื อ สถานศึ ก ษามี ก ารจัด ซื้ อ จัด หาและรั ก ษาวัส ดุ อุ ป กรณ์ อย่างเหมาะสม (  = 3.95)
รองลงมา คือ สถานศึ กษามี วสั ดุ อุ ปกรณ์ และสื่ อที่ ทนั สมัย เอื้ อต่อการจัดการเรี ยนการสอน (  = 3.88)
ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อห้องเรี ยนพิเศษ ส่ งเสริ มความสามารถพิเศษ
ทางภาษาแก่ผเู ้ รี ยน (  = 3.38)
ด้านการบริ หารจัดการ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.67) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ให้ผเู ้ กี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการ (  =
4.25) รองลงมา คือ ระบบการบริ หารงานวิชาการมีความชัดเจน (  = 4.22) ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ
การประสานความร่ วมมือ เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษากับหน่ วยงาน องค์กรและสถาบันอุดมศึกษา ทั้งใน
และต่างประเทศ (  = 3.07)
2. สภาพปั จจุ บ นั ในการบริ หารงานวิชาการ เพื่ อรองรั บ ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสั งกัด
เทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 15 ตามสภาพแวดล้อมภายนอก ในภาพรวม พบว่า สภาพปั จจุ บ นั
ในการบริ หารงานวิชาการเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 15 จาแนกตามสภาพแวดล้อมภายนอก ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.92) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นด้านเศรษฐกิ จ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ด้านการเมื องและกฎหมาย (  = 4.22) รองลงมา คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (  = 4.07)
ด้านเทคโนโลยี (  = 3.92) และด้านเศรษฐกิจ (  = 3.47)
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.07) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อ
มีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ การคมนาคมและการเดิ นทางสะดวก (  = 4.33)
รองลงมา คือ ชุ มชนเห็ นคุ ณค่าและให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (  = 3.98) และวัฒนธรรม
ประเพณี ค่านิยม และทัศนคติของคนในชุมชน ส่ งเสริ มและสนับสนุนการบริ หารงานวิชาการ (  = 3.89)

ด้านเทคโนโลยี ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.92) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยี (  = 4.04)
รองลงมา คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ที่ทนั สมัย เหมาะสมสาหรับการบริ หารงานวิชาการ
(  = 3.95) และระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความเร็ วสู ง (  = 3.77) ตามลาดับ
ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด คือ การระดมทุนจากหน่วยงาน องค์กรและสถาบันอื่น มาใช้ในการบริ หารวิชาการ (  = 3.55) รองลงมา
คือ ผูป้ กครองและชุมชน สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการบริ หารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง (  = 3.40)
ด้านการเมืองและกฎหมาย ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.22) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุก
ข้อมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กระจายอานาจให้
สถานศึกษาบริ หารงานวิชาการและสามารถนาสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจน (  = 4.23) รองลงมา คือ นโยบาย
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาครอบคลุมการให้โอกาสทางการศึกษากับโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล (  = 4.22)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริ หารงานวิชาการเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนของ
โรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 จากการที่ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู หวั หน้าวิชาการ ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลดังกล่าวมากาหนดองค์ประกอบ
ของกลยุทธ์ โดยมีแนวทางการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเรี ยกว่า SWOT ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strength)
1. มีการจัดโครงสร้างการบริ หารงานวิชาการและจัดแบ่งหน้าที่ชดั เจน
2. มีการกาหนด ระเบียบ แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ
3. มีการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
4. ผูเ้ รี ยนสนใจ ยอมรับและเห็นประโยชน์ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5. ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล เล็งเห็นความสาคัญและกระตือรื อร้นในการบริ หารงานวิชาการ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
6. ครู มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
7. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง
8. สถานศึกษามีการจัดซื้ อ จัดหา และรักษาวัสดุ อุปกรณ์อย่างเหมาะสม
9. ครู มีการสอนแบบบูรณาการ โดยสอดแทรกการเรี ยนรู ้ประชาคมอาเซี ยนในการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้
10. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
11. สถานศึกษามีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม โดยให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการบริ หารวิชาการ
จุดอ่ อน (Weakness)

1. มีนโยบาย แนวทางพัฒนาหลักสู ตรสู่ ประชาคมอาเซี ยนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
2. มีการแก้ไข ปรับปรุ ง ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซี ยน
3. ผูเ้ รี ยนยังไม่สามารถใช้ภาษาอาเซี ยนเพื่อการสื่ อสารได้
4. ผูเ้ รี ยนยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน นาเสนอ เผยแพร่
แลกเปลี่ยนผลงานในระดับอาเซี ยนได้
5. ผูส้ อนยังไม่สามารถใช้ภาอังกฤษในการสื่ อสารได้ (ยกเว้นครู สอนวิชาภาษาอังกฤษ)
6. ผูส้ อนยังไม่มีการใช้หนังสื อ ตาราเรี ยน และสื่ อการสอนที่เป็ นภาษาอังกฤษมาใช้ประกอบ
การจัดการเรี ยนการสอน
7. สถานศึกษายังไม่มีศูนย์เทคโนโลยี ห้องเรี ยนพิเศษ ส่ งเสริ มความสามารถทางภาษาแก่ผเู ้ รี ยน
และระบบ ICT ที่ทนั สมัย
8. สถานศึกษายังไม่มีหอ้ งเรี ยนศูนย์อาเซี ยนศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ
9. สถานศึกษายังไม่มีโครงการหรื อกิจกรรมแลกเปลี่ยนครู และนักเรี ยน ระหว่างประเทศ ที่เน้น
ความสาคัญของภาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
10. สถานศึกษายังไม่มีการประสานความร่ วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunity : O)
1. หน่วยงานต้นสังกัดมีการกระจายอานาจให้สถานศึกษาบริ หารวิชาการและนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้
ชัดเจน
2. หน่วยงานต้นสังกัดส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ ประชาคมอาเซี ยน
3. หน่วยงานต้นสังกัดมีการสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
ทุกปี การศึกษา เช่น การประกวดผลงาน กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ เป็ นต้น
4. หน่วยงานต้นสังกัดมีการสนับสนุนทรัพยากร เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์
5. ปั จจุบนั เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าที่ทนั สมัย ทาให้ครู มีช่องทางในการสื บเสาะหาข้อมูลที่
ต้องการและเป็ นประโยชน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และน่าเชื่อถือ มาใช้ในการสอนที่หลากหลายรู ปแบบ
6. หน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบาย แนวทางให้ทุกสถานศึกษาดาเนินการตามกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
7. หน่วยงานต้นสังกัดกาหนดให้ครู ตอ้ งเข้าร่ วมการอบรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน
8. หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยน
9. หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนงบประมาณให้กบั สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ภาวะคุกคาม (Threat : T)
1. นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของรัฐบาลมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงทุกปี การศึกษา
2. หน่วยงานต้นสังกัดยังไม่มีแนวปฏิบตั ิ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน

3. หน่วยงานต้นสังกัดยังไม่มีแนวปฏิบตั ิ เพื่อนาไปสู่ การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน
4. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่เพียงพอต่อการบริ หารจัดการ
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีนโยบายเกี่ยวกับการเพิม่ ศักยภาพทางด้านภาษาให้ผสู ้ อน
แต่ไม่ต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ครู ยงั ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ครบทุกกลุ่มสาระ
6. หน่วยงานต้นสังกัดไม่มีการจัดหาผูส้ อนที่เป็ นชาวต่างชาติให้สถานศึกษา
7. ผูป้ กครองบางคนมีขอ้ จากัดด้านการเงินทาให้ไม่สามารถส่ งเสริ มด้านเทคโนโลยีให้บุตรได้
อย่างเต็มศักยภาพของผูเ้ รี ยน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์ การบริ หารงานวิชาการ เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนของโรงเรี ยน
สั งกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้ องถิ่นที่ 15
ตอนที่ 1 การจัดทาร่ างกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 (ร่ างที่ 1)
การจัดท าร่ างกลยุทธ์ การบริ หารงานวิช าการ เพื่ อรองรับ ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาล กลุ่ ม จังหวัดการศึ ก ษาท้องถิ่ นที่ 15 (ร่ างที่ 1) ผูว้ ิจยั ได้นาผลสรุ ปสภาพแวดล้อมภายนอกที่ เป็ น
โอกาสและภาวะคุ กคาม และสภาพแวดล้อมภายในที่ เป็ นจุ ดแข็งและจุดอ่อนมาจับคู่ประเด็นสาคัญเพื่อใช้
ประเมินสถานการณ์ตามวิธีที่เรี ยกว่า TOWS Matrix โดยมีลกั ษณะเป็ น 4 สถานการณ์ คือ จุดแข็ง (S) +โอกาส (O)
หรื อ S+O จุด แข็ง (S) +ภาวะคุก คาม (T) หรื อ S+T จุด อ่อ น (W) +โอกาส (O) หรื อ W+O และจุ ดอ่อน
(W) +ภาวะคุกคาม (T) หรื อ W+T ซึ่ งได้ร่างกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนของ
โรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 (ร่ างที่ 1) จากนั้น ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ
และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จานวน 10 ท่าน เพื่อประเมินของกลยุทธ์ อีกครั้ง ซึ่ งส่ วนใหญ่ผเู ้ ชี่ ยวชาญเห็ นด้วยกับกล
ยุทธ์หลัก และกลยุทธ์รอง ส่ วนโครงการ/กิ จกรรม และปรับปรุ งร่ างกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรั บ
ประชาคมอาเซี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 ตามข้อเสนอของผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการตรวจสอบความเหมาะสมและการประเมินความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์ ได้กลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ ดังนี้

กลยุทธ์ การบริ หารงานวิชาการ เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนสั งกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้ องถิ่นที่ 15
กลยุทธ์ รองที่ 1พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
1. โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2. โครงการจัดทาหลักสู ตรภาษาที่ใช้ในประชาคมอาเซี ยนเป็ นภาษาที่สามในสถานศึกษา
กลยุทธ์ หลักที่ 1
พัฒนากระบวนการ
บริหารวิชาการ
เพือ่ รองรับประชาคม
อาเซียน

กลยุทธ์ รองที่ 2 ส่ งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาเพือ่ รองรับประชาคมอาเซี ยน
1. โครงการส่ งเสริ มการสอนแบบบูรณาการในเรื่ องประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการนาไปใช้ในชี วติ ประจาวัน
2. โครงการส่ งเสริ มการสอนภาษาอังกฤษ โดยครู ต่างชาติเจ้าของภาษา
กลยุทธ์ รองที่ 3 พัฒนาครู ให้ มีศักยภาพและความสามารถในระดับสากล
1. โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาประเทศสมาชิกอาเซี ยน
2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาอังกฤษและภาษาอาเซี ยน เพื่อการสื่ อสาร

กลยุทธ์ หลักที่ 2
พัฒนาผู้เรียน
ให้ มีศักยภาพ
เป็ นพลเมืองอาเซียน

กลยุทธ์ หลักที่ 3
การสร้ างความตระหนัก
และเจตคติในการเป็ น
ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ หลักที่ 4
ส่ งเสริมการบริหาร
จัดการ โดยใช้ เครือข่ าย
การมีส่วนร่ วม

กลยุทธ์ รองที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รี ยนด้านความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการและเจตคติ
2. โครงการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซี ยน
3. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ประเทศสมาชิกอาเซี ยน
4. โครงการส่ งเสริ มประเพณีและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซี ยน
กลยุทธ์ รองที่ 2 ส่ งเสริมการเรียนรู้ ตามความถนัดและศักยภาพผู้เรียน
1. โครงการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูแ้ สวงกาความรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. โครงการการนาเสนอผลงานนักเรี ยนที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ตามทักษะเฉพาะด้าน
3. โครงการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
กลยุทธ์ รองที่ 1 เสริมสร้ างความเข้ าใจและการเตรียมความพร้ อมครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องเพือ่ รองรับ
ประชาคมอาเซียน
1. โครงการประชุมครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
2. โครงการเสริ มสร้างความตระหนักให้ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รู ้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิงาน
กลยุทธ์ รองที่ 2 สร้ างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อบทบาททางการศึกษาเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
1. โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซี ยนในสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาระบบการบริ การ การเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
กลยุทธ์ รอง ส่ งเสริมความร่ วมมือด้ านการศึกษาระหว่ างประเทศสมาชิกอาเซียน
1. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรี ยนการสอนกับประเทศสมาชิกอาเซี ยน
2. โครงการความร่ วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยน
3. โครงการโรงเรี ยนเครื อข่ายร่ วมพัฒนาในประชาคมอาเซี ยน

สรุ ป อภิปรายผล
สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพการบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน ของโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15
สภาพการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ย นสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 จาแนก
ตามสภาพแวดล้อมภายใน ในภาพรวม มี สภาพการบริ หารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณารายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านโครงสร้ างและนโยบาย ส่ วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด คือ ด้านผลผลิตและการบริ การและด้านการบริ หารจัดการ
ด้านโครงสร้างและนโยบาย พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ มีการจัดโครงสร้างการบริ หารงานวิชาการและจัดแบ่ง
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ มี การกาหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาหลักสู ตร
สู่ ประชาคมอาเซี ยนอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ด้านผลผลิ ตและการบริ การ พบว่าในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ มีการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
คือผูเ้ รี ยนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู ้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน นาเสนอ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ผลงานในระดับอาเซียนได้
ด้านบุคลากร พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเล็งเห็นความสาคัญและกระตือรื อร้นในการบริ หารงานวิชาการเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซี ยน ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือ ครู ใช้หนังสื อ ตาราเรี ยนและสื่ อเป็ นภาษาต่างประเทศใน
การจัดการเรี ยนการสอน
ด้านประสิ ทธิ ภาพการเงิ น พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิ จารณารายข้อพบว่า ข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนงบประมาณในการบริ หารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ส่ วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ งบประมาณเพียงพอในการบริ หารงานวิชาการ
ด้านวัสดุและอุปกรณ์ พบว่า ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด คือ สถานศึกษามีการจัดซื้ อ จัดหาและรักษาวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด
คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อห้องเรี ยนพิเศษส่ งเสริ มความสามารถพิเศษทางภาษาแก่ผเู ้ รี ยน
ด้านการบริ หารจัดการ พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด คือ การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมให้ผเู ้ กี่ ยวข้องมี ส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการ ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ ย
ต่าสุ ด คือ การประสานความร่ วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากับหน่วยงาน องค์กรและสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ

ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่าในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การคมนาคมและการเดินทางสะดวก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ดคือ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และทัศนคติของคนในชุมชน ส่ งเสริ มและสนับสนุนการบริ หารงานวิชาการ
ด้านเทคโนโลยี พบว่าในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็ น
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ บุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
ต่าสุ ดคือ ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความเร็ วสู ง
ด้านเศรษฐกิ จ พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด คือ การระดมทุนจากหน่วยงาน องค์กรและสถาบันอื่น มาใช้ในการบริ หารวิชาการ รองลงมา คือ ผูป้ กครอง
และชุมชน สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการบริ หารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ด้านการเมืองและกฎหมาย พบว่าในภาพรวม มีสภาพในการบริ หารงานวิชาการอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กระจายอานาจให้สถานศึกษา
บริ หารงานวิชาการและสามารถนาสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจน รองลงมา คือ นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาครอบคลุมการให้โอกาสทางการศึกษากับโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล
ตอนที่ 2 การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน ของโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่ นที่ 15 การจัดทาร่ างกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสั งกัดเทศบาล กลุ่ มจังหวัดการศึ ก ษาท้องถิ่ นที่ 15 (ร่ างที่ 1) ผูว้ ิจยั ได้น า
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นโอกาสและภาวะคุกคาม และสภาพแวดล้อมภายในที่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อน
มาจัดท าตาราง (TOWS Matrix) โดยใช้วิธี ก ารจับ คู่ ป ระเด็ น ส าคัญ เพื่ อ ก าหนดแนวทางการร่ า งกลยุท ธ์
ตามลักษณะ 4 สถานการณ์ คือ จุดแข็ง + โอกาส (SO) จุดแข็ง + ภาวะคุกคาม (ST) จุดอ่อน + โอกาส (WO)
และ จุดอ่อน + ภาวะคุกคาม (WT) โดยได้ร่างแนวทางกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคม
อาเซี ยนของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 โดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็ น 4 กลยุทธ์หลัก
9 กลยุทธ์รองและ 25 โครงการ/กิจกรรม
ตอนที่ 3 การตรวจสอบและการประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน
ของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 ประกอบด้วย
1. การตรวจสอบและประเมิน ความเป็ นไปได้แ ละความเหมาะสมของกลยุท ธ์ (ร่ า งที ่ 1)
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยให้ผทู ้ รงคุ ณวุฒิ ทั้ง 10 คน ตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รองและโครงการ/กิจกรรม รวมถึงการให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อปรับปรุ ง
แก้ไขกลยุทธ์ให้มีความสมบูรณ์ และเหมาะสม ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมจากผูท้ รงคุณวุฒิ
มาปรับกลยุทธ์และกาหนดกลยุทธ์ (ร่ างที่ 2) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 9 กลยุทธ์รอง 25 โครงการ/กิจกรรม
2. การตรวจสอบและการประเมินความเป็ นไปได้และความเหมาะสมกลยุทธ์ (ร่ างที่ 2) ผูว้ จิ ยั ได้
ใช้เทคนิคการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship Techniques) ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selection) จานวน 10 คน ร่ วมกันพิจารณาถึงความเป็ นไปได้และความเหมาะสมของร่ างกลยุทธ์ (ร่ างที่ 2)

3. กลยุท ธ์ ก ารบริ หารงานวิช าการ เพื่อรองรั บ ประชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล
กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 จากการตรวจสอบร่ างกลยุทธ์ ผูว้ จิ ยั นามาปรับปรุ งร่ างกลยุทธ์ ได้กลยุทธ์
ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์หลัก 8 กลยุทธ์รองดังนี้ กลยุทธ์หลักที่ 1) พัฒนากระบวนการ
บริ หารวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กลยุทธ์รอง 1) พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เพื่อรองรับประชาคม
อาเซี ยน กลยุทธ์รอง 2) ส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์รอง 3)พัฒนาครู ให้มีศกั ยภาพและความสามารถ
กลยุทธ์หลักที่ 2) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลเมืองอาเซี ยน กลยุทธ์รอง 1) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะ
เด็กไทยในประชาคมอาเซี ยน กลยุทธ์รอง 2 ) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามความถนัดและศักยภาพผูเ้ รี ยน กลยุทธ์
หลักที่ 3) การสร้ างความตระหนัก และเจตคติ ในการเป็ นประชาคมอาเซี ยน กลยุทธ์รองที่ 1) เสริ มสร้ าง
ความเข้าใจและการเตรี ยมความพร้อมครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน กลยุทธ์รอง
2) สร้ างความตระหนักและเจตคติ ที่ดีต่อบทบาททางการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน และกลยุทธ์
หลักที่ 4) ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการโดยใช้เครื อข่ายการมีส่วนร่ วม กลยุทธ์รอง ส่ งเสริ มความร่ วมมือด้าน
การศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยน
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาสภาพสภาพการบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่ นที่ 15 ที่พบ คือ การศึกษาสภาพการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน
สัง กัดเทศบาล กลุ่ ม จัง หวัดการศึ ก ษาท้อ งถิ่ น ที่ 15 จาแนกตามสภาพแวดล้อ มภายใน พบว่า ทุ ก ด้า นมี
ความคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มาก ทั้ง นี้ อ าจเนื่ อ งมากจากการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล
กลุ่ มจังหวัดการศึ กษาท้องถิ่ นที่ 15 ต้องตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
(พ.ศ. 2545 - 2559) ซึ่ งเป็ นการจัดทาภายใต้กรอบแห่ งบทบัญญัติของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง พ.ร.บ.
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.เฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นแต่ละประเภท เพื่อให้ครอบคลุม
ภารกิจทั้งหมดที่เกี่ย วข้องกับการจัดการศึก ษาภายใต้ความรับ ผิดชอบขององค์ก รปกครองท้องถิ่ น อี กทั้ง
การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานหลักของโรงเรี ยนทุ กแห่ งที่ ตอ้ งดาเนิ นการ เพื่ อให้โรงเรี ยนมี มาตรฐานและ
คุณภาพ และที่สาคัญคือ การบริ หารงานวิชาการจะเกี่ยวข้องกับหลักสู ตร การบวนการจัดการเรี ยนการสอน
และโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ ม สนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นพันธกิจสาคัญของทุกโรงเรี ยน
2. การกาหนด การตรวจสอบและประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคม
อาเซี ย นของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่ม จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 จากการดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว สรุ ปว่า มี 4 กลยุทธ์ หลัก 8 กลยุทธ์ รอง และ 20 โครงการ/กิ จกรรม
จากนั้น ดาเนิ นการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน
ของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ รอบสอง ปรากฏว่า ทั้งกลยุทธ์
หลัก กลยุทธ์รอง และโครงการ พบว่า มี ความเหมาะสม ร้ อยละ 99.39 และความเป็ นไปได้ ร้อยละ 99.09
ซึ่ งเป็ นแนวทางส าคัญ ที่ จะสามารถน าไปใช้ในการดาเนิ น การ และสามารถท าให้ การดาเนิ น การบรรลุ

เป้ าหมายไปได้เป็ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับชรัติ อุ่นสัมฤทธิ์ (2550 : 102) ที่กล่าวว่ากลยุทธ์เป็ น
แนวทาง วิธีการหรื อเทคนิคที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3. การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15
กลยุท ธ์ หลัก ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริ หารวิชาการ เพื่ อรองรับประชาคมอาเซี ยน โดยมีแนว
ทางการพัฒ นากลยุท ธ์ ที่ ส าคัญ คื อ พัฒ นาหลัก สู ตรสถานศึ ก ษา เพื่ อรองรั บ ประชาคมอาเซี ยน ส่ งเสริ ม
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้สถานศึกษา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน พัฒนาครู ให้มีศกั ยภาพและความสามารถ
ในระดับสากล สอดคล้องกับ เทิดพงษ์ ศรี วิเศษ (2557 : 107) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
สู่ ประชาคมอาเซี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า ด้านการบริ หารจัดการ สถานศึกษา
ควรจัดหาครู ที่สอนภาษาในประเทศกลุ่มอาเซี ยนมาสอนในสถานศึกษา จัดทาโครงการโรงเรี ยนคู่พฒั นา
ระหว่างสถานศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซี ยน มีการส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างครู
และนักเรี ยนในประเทศกลุ่มอาเซี ยน โดยการเข้าร่ วมการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคม
อาเซี ยนหรื อการเข้าร่ วมค่ายวิชาการเยาวชนประชาคม ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าสถานศึกษาทุ กแห่ งจาเป็ นต้อง
สร้างความพร้อมวางนโยบาย เพื่อพัฒนาหลักสู ตรตระหนักให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสาคัญและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ
อาเซี ยนมีทกั ษะพร้อมที่จะเข้าสู่ การรวมกลุ่มเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ซึ่ งสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 : 11) ได้กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั สาระการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
อาเซี ยนอย่างชัดเจน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของเทิดพงษ์ ศรี วิเศษ (2557 : 76) ได้ศึกษาเรื่ องความพร้อม
และแนวทางการจัดการเรี ย นรู ้ สู่ ป ระชาคมอาเซี ยนโรงเรี ย นราชวินิตบางแก้ว สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า แนวทางด้านความพร้อมของสถานศึกษา ได้แก่ การจัดทาหลักสู ตรอาเซียน
การวางกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุท ธ์ ห ลัก ที่ 2 พัฒ นาผู้เรี ย นให้ มี ศ ัก ยภาพเป็ นพลเมื อ งอาเซี ย น โดยมี แ นวทางการพัฒ นา
กลยุทธ์ คือ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซี ยน ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตามความถนัด
และศักยภาพผูเ้ รี ยน ซึ่ งกลยุทธ์น้ ี สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 : 5) ที่
ได้กาหนดแนวทางการการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กไทยสู่ ประชาคมอาเซี ยน และได้มีการกาหนดเป้ าหมาย
เพื่อให้ประสบความสาเร็ จ ได้แก่ ด้านความรู ้ คือ มีความรู ้เกี่ยวกับประเทศอาเซี ยนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
กลยุท ธ์ ห ลัก ที่ 3 การสร้ างความตระหนักและเจตคติ ในการเป็ นประชาคมอาเซี ยน โดยมี แนว
ทางการพัฒนากลยุทธ์ คือ เสริ มสร้ างความเข้าใจและการเตรี ยมความพร้อมครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รองรั บ ประชาคมอาเซี ย น และสร้ างความตระหนัก และเจตคติ ที่ ดีต่ อบทบาททางการศึ ก ษาเพื่ อรองรั บ
ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งกลยุทธ์น้ ี สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ต่อตระกูล บุญปลูก (2557 : 57 - 58) ที่ได้ทา
การวิจยั เรื่ อง การเตรี ยมความพร้ อมด้านครู ตามที่สานักงานคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐานกาหนด พบว่า
โรงเรี ยนได้เตรี ยมความพร้อมเพื่อให้ครู มีความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน โดยผ่านกระบวนการบูรณาการ

ความรู ้ เนื้ อหาเกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน โดยให้ครู ทุกคนจะต้องแสวงหาเนื้ อหาและความรู ้เพื่อที่จะนามา
ถ่ ายทอดให้ แก่ นัก เรี ยน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ สรวิศ ทนุ ก าร (2559 : 107 - 108) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาแนว
ทางการพัฒนาสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยได้
เสนอแนวทางเกี่ ย วกับ การส่ งเสริ มสนับสนุ นจากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง คื อ สถานศึ กษาควรมี การจัดตั้งศู นย์เรี ยนรู ้
อาเซี ยนศึ กษาและจัดกิ จกรรม นิ ทรรศการการเรี ยนรู ้ ในประเทศกลุ่มแระเทศอาเซี ยนเผยแพร่ ให้ความรู ้ แก่
นักเรี ยน
กลยุท ธ์ ห ลัก ที่ 4 ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจัด การโดยใช้ เครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มโดยมี แ นวทาง
การพัฒนากลยุทธ์ คือ ส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการสารวจสภาพปั จจุบนั ของสมาชิ กอาเซี ยน ทั้ง 10 ประเทศ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า ได้กาหนดมาตรฐานและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโรงเรี ยนสู่ ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งยุทธศาสตร์ ที่
เกี่ ยวข้องกับกลยุทธ์น้ ี คือ ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการ โดยใช้เครื อข่ายระหว่างประเทศ โดยมียุทธศาสตร์
ย่อย 5 ประเด็น คือ 1) ส่ งเสริ มให้มีโรงเรี ยนเครื อข่ายพัฒนาในประชาคมอาเซี ยน 2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ ทั้งในด้านการจัดการเรี ยนรู ้ นวัตกรรมหรื อกิจกรรมใหม่ๆ ในเครื อข่ายประชาคมอาเซี ยน 3) ส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนในเครื อข่ายประชาคมอาเซี ยน 4) ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ทางด้านวิชาการกับเครื อข่ายประชาคมอาเซี ยน และ 5) จัดให้ครู และผูเ้ รี ยนได้ทศั นศึกษา
ในประเทศที่เป็ นสมาชิ กประชาคมอาเซี ยนและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดาราวรรณ สุ ขคันธรักษ์ (2556 : 109)
ซึ่ งได้ศึกษาเรื่ องยุทธศาสตร์ การขับเคลื่ อนการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ ประชาคม
อาเซี ยน พบว่ายุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ ประชาคมอาเซี ยน ประกอบด้วย 1) การพัฒนา
มาตรฐานการจัดการศึกษา 2) การส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 3)
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ 4)การสร้างความตระหนักและเจตคติในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน 5) การส่ งเสริ ม
และพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยี 6)การบริ หารจัดการโดยใช้เครื อข่าย
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ด้ านนโยบาย
ผูบ้ ริ หารการศึกษาสังกัดเทศบาลและสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ควรนากลยุทธ์การบริ หารงาน
วิชาการเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่ นที่ 15 ที่ได้
จากการศึกษาวิจยั ซึ่ งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายที่จะขับเคลื่อนงานวิชาการ
สู่ มาตรฐานชาติและมาตรฐานอาเซี ยน
ด้ านการนาไปปฏิบัติ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และผูบ้ ริ หารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในด้านกลยุทธ์ท้ งั ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรนาข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ

กลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 15 ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมและบริ บทของโรงเรี ยน เพื่อให้กระบวนการพัฒนา
กลยุทธ์เกิดการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี การศึ กษาวิจยั เพื่ อก าหนดมาตรฐานและตัวชี้ วัดความส าเร็ จในการปฏิ บ ัติ ตามกลยุท ธ์
การบริ หารงานวิช าการ เพื่ อรองรั บ ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสั งกัดเทศบาล กลุ่ มจังหวัดการศึ กษา
ท้องถิ่นที่ 15 เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลและการแก้ไขปรับปรุ งแนวทางดาเนิ นการต่อไป
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการด าเนิ นงานตามกลยุ ท ธ์
การบริ หารงานวิช าการ เพื่ อรองรั บ ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนสั งกัดเทศบาล กลุ่ มจังหวัดการศึ กษา
ท้องถิ่นที่ 15
3. ควรมี การวิจยั พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง เพื่อรองรับการนากลยุทธ์
การบริ หารงานวิช าการ เพื่อรองรั บ ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ย นสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 15 ไปใช้และการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสากล
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