
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 การพฒันาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ท าการศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
 1. การเตรยีมความพรอ้มและแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน 
  1.1 ก าเนิดอาเซยีน 
  1.2 ความหมายและความส าคญัของประชาคมอาเซยีน 
  1.3 ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีน 
  1.4 มาตรฐานในการพฒันาโรงเรยีนสูป่ระชาคมอาเซยีน 
  1.5 ยทุธศาสตรใ์นการพฒันาโรงเรยีนสูป่ระชาคมอาเซยีน 
  1.6 ความเชื่อมโยงของแผนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานกบั
โรงเรยีน 
  1.7 แนวทางการบรหิารสถานศกึษาเพือ่เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
 2. แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาเครือ่งมอืและตวับ่งชี ้
  2.1 ความหมายของตวับ่งชี ้
  2.2 ประเภทของตวับ่งชี ้
  2.3 ลกัษณะทีส่ าคญัของตวับ่งชี ้
  2.4 คุณสมบตัทิีด่ขีองตวับง่ชี ้
  2.5 การสรา้งและการพฒันาตวับ่งชี ้
 3. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 1. ก าเนิดอาเซียน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (2553 : 1-2) สมาคมประชาชาติ
แหง่ชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรอื  
”อาเซยีน” เป็นองคก์ารทางภมูริฐัศาสตรแ์ละองคก์ารความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในภูมภิาคเอเชยี 
ตะวนัออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทัง้หมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
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อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และพมา่ โดยมวีตัถุประสงคก์ารก่อตัง้ เพื่อสง่เสรมิ
ความเขา้ใจอนัดตี่อกนัระหว่างประเทศในภูมภิาค ธ ารงไวซ้ึ่งสนัตภิาพ เสถียรภาพและความ
มัน่คงทางการเมอืง สรา้งสรรคค์วามเจรญิกา้วหน้าทางดา้นเศรษฐกจิ การพฒันาทางสงัคมและ
วฒันธรรม การกนิดอียู่ดบีนพืน้ฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกนัของประเทศ
สมาชกิ 
 2. ความหมายและความส าคญัของประชาคมอาเซียน 
  ประชาคมอาเซยีน เป็นเป้าหมายของการรวมตวักนัของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
เพือ่เพิม่อ านาจต่อรองและขดีความสามารถการแขง่ขนัของอาเซยีนในเวทรีะหว่างประเทศในทุก
ดา้น รวมถงึความสามารถในการรบัมอืกบัปัญหาใหม่ๆ  ในระดบัโลกทีส่ง่ผลกระทบมาถงึภูมภิาค
อาเซยีน เชน่ ภาวะโลกรอ้น การก่อการรา้ย หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่งคอื การเป็นประชาคมอาเซยีน 
คอืการท าใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนเป็น “ครอบครวัเดยีวกนั” ทีม่คีวามแขง็แกร่งและมภีูมิ
ตา้นทานทีด่ ีโดยสมาชกิในครอบครวัมสีภาพความอยูท่ีด่ ีปลอดภยั และสามารถท ามาคา้ขายได้
อยา่งสะดวกมากยิง่ขึน้ แรงผลกัดนัส าคญัทีท่ าใหผู้น้ าประเทศสมาชกิอาเซยีนตกลงกนัทีจ่ดัตัง้
ประชาคมอาเซียน อนัถือเป็นการปรบัปรุงตัวครัง้ใหญ่และวางรากฐานของการพฒันาของ
อาเซยีน คอื สภาพแวดลอ้มระหว่างประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัง้ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิและ
สงัคม ทีท่ าใหอ้าเซยีนต้องเผชญิกบัความทา้ทายใหม่ๆ เช่นโรคระบาด อาชญากรรมขา้มชาต ิ
ภยัพบิตัิธรรมชาติ และปัญหาสิง่แวดล้อม ภาวะโลกร้อน และความเสี่ยงที่อาเซียนอาจจะไม่
สามารถแข่งขนัทางเศรษฐกิจได้กบัประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งมีอตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งกา้วกระโดด 
  ประชาคมอาเซยีนถอืก าเนิดขึน้อย่างเป็นทางการเมื่อเดอืนตุลาคม 2546 จาก
การทีผู่น้ าอาเซยีนไดร้่วมลงนามในปฏญิญาว่าดว้ยความร่วมมอือาเซยีน ทีเ่รยีกว่า “ขอ้ตกลง
บาหลี 2” เพื่อเหน็ชอบให้จดัตัง้ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงร่น
ระยะเวลาจดัตัง้ใหเ้สรจ็ในปี 2558 (กรมอาเซยีน, 2551 : 7) 
  ประชาคมอาเซยีน ประกอบดว้ย 3 ประชาคมย่อย ซึง่เปรยีบเสมอืนสามเสาหลกั
ซึง่เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั (ส านกัความสมัพนัธต์่างประเทศ, 2556 : 6) ไดแ้ก่ 
  1. ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political and Security 
Community – APSC) 
    มวีตัถุประสงค์เพื่อเสรมิสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสนัติภาพและความมัน่คงของ
ภูมภิาค เพื่อใหป้ระเทศในภูมภิาคอยู่ร่วมกนั อย่างสนัตสิุข และสามารถแกไ้ขปัญหาและความ
ขดัแยง้ โดยสนัตวิธิ ีอาเซยีนจงึไดจ้ดัท าแผนงานการจดัตัง้ประชาคมการเมอืง และความมัน่คง
อาเซยีน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) โดยเน้นใน 3 ประการ คอื 
   1.1 การมกีฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกนั ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะ
ร่วมกนัท าเพื่อสร้างความเข้าใจในระบบสงัคม วฒันธรรม และประวตัิศาสตร์ที่แตกต่างของ
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ประเทศสมาชิก ส่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการ
ประชาธิปไตย การส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิมนุษยชน การสนับสนุนการมสี่วนร่วมของภาค
ประชาสงัคม การต่อตา้นการทุจรติ การสง่เสรมิหลกันิตธิรรมและธรรมาภบิาล เป็นตน้ 
   1.2 ส่งเสรมิความสงบสุขและรบัผดิชอบร่วมกนัในการรกัษาความมัน่คง
ส าหรบัประชาชนทีค่รอบคลุมในทุกดา้นครอบ คลุมความร่วมมอื เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงใน
รูปแบบเดมิ มาตรการสร้างความไว้เน้ือเชื่อใจและการระงบัขอ้พพิาท โดยสนัติ เพื่อป้องกนั
สงครามและใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนอยู่ดว้ยกนั โดยสงบสุขและไม่มคีวามหวาดระแวง และ
ขยายความร่วมมือเพื่อ ต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย 
อาชญากรรมขา้มชาตติ่าง ๆ เช่น ยาเสพตดิ การคา้มนุษย ์ตลอดจนการเตรยีมความพรอ้มเพื่อ
ป้องกนัและจดัการภยัพบิตัแิละภยัธรรมชาต ิ
   1.3 การมพีลวตัและปฏสิมัพนัธก์บัโลกภายนอก เพื่อเสรมิสรา้งบทบาทของ
อาเซยีนในความรว่มมอืระดบัภูมภิาค เช่น  กรอบอาเซยีน+3 กบัจนี ญีปุ่่ น สาธารณรฐัเกาหล ี
(เกาหลใีต้) และการประชุมสุดยอดเอเชยีตะวนัออก ตลอดจนความสมัพนัธ์ที่เขม้แขง็กบัมติร
ประเทศ และองคก์ารระหวา่งประเทศ เชน่ สหประชาชาต ิ
  2. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Political-Security Community-AEC)  
   มวีตัถุประสงค์เพื่อท าใหอ้าเซยีนมตีลาดและฐานการผลติเดยีวกนัและมกีาร
เคลื่อนยา้ยสนิคา้ บรกิาร การลงทุน  เงนิทุน  และแรงงานมฝีีมอือย่างเสร ีอาเซยีนไดจ้ดัท า
แผนงาน การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community  Blueprint) 
ซึง่เป็นแผนงานบรูณาการการด าเนินงานในดา้นเศรษฐกจิเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์4 ดา้น คอื 
   2.1 การเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว (single market and production 
base) โดยจะมกีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้ บรกิาร การลงทุน และแรงงานมฝีีมอือย่างเสร ีและการ
เคลื่อนยา้ยเงนิทุนอยา่งเสรมีากขึน้ 
   2.2 การสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของอาเซยีน โดย
ใหค้วามส าคญักบัประเดน็นโยบายทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ เช่น นโยบายการ
แข่งขนั การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรพัย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน (การเงนิ การขนสง่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และพลงังาน) 
   2.3 การพฒันาเศรษฐกจิอย่างเสมอภาค ใหม้กีารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม และการเสรมิสรา้งขดีความสามารถผา่นโครงการต่าง ๆ 
   2.4 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรบัประสานนโยบาย
เศรษฐกจิของอาเซยีนกบัประเทศภายนอกภมูภิาคเพือ่ใหอ้าเซยีนมทีา่ทรีว่มกนัอยา่งชดัเจน 
  3. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community 
– ASCC) มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชนแต่ละประเทศอาเซยีนอยูร่ว่มกนัภายใตแ้นวคดิสงัคม
ทีเ่อือ้อาทร มสีวสัดกิารทางสงัคมทีด่ ีและมคีวามมัน่คงทางสงัคม มสีภาพความเป็นอยูท่ีด่แีละมี



16 
 

การพัฒนา ในทุกด้ าน เพื่ อยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน  ส่ ง เ สริมการ ใช้
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื รวมทัง้ส่งเสรมิอตัลกัษณ์อาเซยีน (ASEAN Identity) เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน โดยได้จัดท าแผนงานการจัดตัง้
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซึง่
ประกอบดว้ยความรว่มมอืใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
   1.การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
   2.การคุม้ครองและสวสัดกิารสงัคม 
   3.สทิธแิละความยุตธิรรมทางสงัคม 
   4.ความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม 
   5.การสรา้งอตัลกัษณ์อาเซยีน 
   6.การลดชอ่งวา่งทางการพฒันา 
 

 3. ความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
  ผูบ้รหิารและครูผูส้อนมคีวามต้องการจ าเป็นดา้นกระบวนการด าเนินงานพฒันา
เป็นล าดบัแรก รองลงมา คอื ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรู้ และดา้นปัจจยั
สนบัสนุนตามล าดบั (PNI 0.224, 0.220, 0.211 และ 0.196 ตามล าดบั) และเมื่อพจิารณาล าดบั
ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันามาตรฐานโรงเรยีนสูป่ระชาคมอาเซยีนจ าแนก
เป็นรายดา้น สรปุไดด้งัน้ี 
  1. ความตอ้งการจ าเป็นดา้นปัจจยัสนบัสนุน ล าดบัความตอ้งการจ าเป็นสงูสุด คอื 
โรงเรยีนจดัตัง้กองทุนเพื่อส่งเสรมิการศกึษาอาเซยีนไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ  รองลงมา 
คอื โรงเรยีนจดัท าหลกัสตูรอาเซยีนศกึษาทีส่อดคลอ้งกบับรบิทโรงเรยีนและครไูดร้บัการพฒันา
ประสทิธภิาพการจดักระบวนการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ตามล าดบั 
  2. ความตอ้งการจ าเป็นดา้นกระบวนการด าเนินงาน ประกอบดว้ยความตอ้งการ
จ าเป็นดา้นการบรหิารจดัการศกึษา ล าดบัความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด คอืโรงเรยีนมกีารจดั
กจิกรรมยกยอ่งเชดิชู ประกาศเกยีรตคิุณครแูละนกัเรยีนทีม่ผีลงานทีเ่กดิจากการเรยีนรูอ้าเซยีน 
รองลงมา คอื โรงเรยีนร่วมกบัชุมชนในการระดมทรพัยากรและภูมปัิญญาเพื่อการเรยีนรู้
อาเซยีน และโรงเรยีนประชาสมัพนัธก์ารจดัการศกึษาอาเซยีนทีห่ลากหลาย เช่น วารสาร 
เวบ็ไซต์ วทิยุชุมชน ตามล าดบั และความตอ้งการจ าเป็นดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
ล าดบัความตอ้งการจ าเป็นสงูสุด คอื ครใูชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
รองลงมา คอื ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร และครจูดักจิกรรม
โดยใชศ้ลิปวฒันธรรมอาเซยีนเป็นสือ่ ในการพฒันาผูเ้รยีน ตามล าดบั 
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  3. ความตอ้งการจ าเป็นด้านคุณภาพผูเ้รยีน ล าดบัความตอ้งการจ าเป็นสงูสุด คอื 
ผูเ้รยีนมทีกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การเรยีนรู ้รองลงมา คอื ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิแกปั้ญหา 
และผูเ้รยีนเป็นผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่เรยีนและรกัการเรยีนรู ้ตามล าดบั 
 

 4. มาตรฐานในการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ได้ท าการวิจยัเรื่องการพฒันา
มาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน สงักัดคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และไดท้ าการเผยแพรม่าตรฐานและยุทธศาสตรด์งักล่าวแก่กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ประกอบด้วย สถานทูตกลุ่มประเทศอาเซียน สถานทูตไทยประจ าประเทศอาเซียน 
ส านกังานเลขาธกิารอาเซยีน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสถานศกึษา ส าหรบัใชเ้ป็นมาตรฐาน
เทียบเคียงในการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและใช้เป็นแนวทางในการ
ขบัเคลื่อนการด าเนินงานใหเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรมโดยน ามาก าหนดเป็นนโยบายและแผนงาน
ในการจดัท างบประมาณปี 2555 และน าเสนอขอ้มลูผา่นทีป่ระชุมของส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เผยแพรผ่า่นเวบ็ไซต์ ส านกันโยบายและแผน จดัท าแผนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2555 และจดัท าเป็นเอกสารวชิาการจดัสง่ใหส้ถานศกึษา ในสงักดัลงสูก่ารปฏบิตั ิ
โดยมจี านวน 8 มาตรฐาน 39 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
  1. มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รยีน มจี านวน 4 มาตรฐาน 19 ตวับ่งชีไ้ดแ้ก่  
   1.1 มาตรฐานที ่1 ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีน มจี านวน 5 ตวั
บ่งชี ้ คอื 1) มคีวามรูเ้กีย่วกบัประเทศอาเซยีนดา้นการเมอืง 2) มคีวามรูเ้กีย่วกบัประเทศ
อาเซยีนดา้นเศรษฐกจิ 3) มคีวามรูเ้กีย่วกบัประเทศอาเซยีนดา้นสงัคม 4) มคีวามรูเ้กีย่วกบั
ประเทศอาเซยีนดา้นวฒันธรรม และ 5) มคีวามรูเ้กีย่วกบักฎบตัรอาเซยีน 
   1.2 มาตรฐานที่ 2 ผูเ้รยีนมทีกัษะทางภาษาและทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรยีนรูแ้ละการสื่อสาร มจี านวน 4 ตวับ่งชี ้คอื 1) สามารถสื่อสารดว้ยภาษา
อาเซยีนไดอ้ยา่งน้อย 2 ภาษา (ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศในอาเซยีนอยา่งน้อย 1 ภาษา) 
2) สามารถใชภ้าษาเพื่อการเรยีนรู้ 3) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ และ 4) 
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสือ่สารอยา่งสรา้งสรรค ์ 
   1.3 มาตรฐานที ่ 3 ผูเ้รยีนเป็นพลเมอืงอาเซยีน ด ารงชวีติและท างานรว่มกบั
ผูอ้ื่นได ้มจี านวน 6 ตวับ่งชี ้คอื 1) เคารพและยอมรบัความหลากหลายทางวฒันธรรม 2) มสีว่น
รว่มในการแสดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 3) เหน็ปัญหาสงัคมและลงมอืแกไ้ขเพื่อนา
ไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ ี4) มคีวามสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสนัตวิธิ ี5)  มคีวามสามารถใน
การท างานรว่มกบัผูอ้ื่น และ 6) มคีวามสามารถในการจดัการและควบคุมตนเอง  
   1.4 มาตรฐานที่ 4 ผูเ้รยีนภูมใิจ ในความเป็นไทยและความเป็นพลเมอืง
อาเซยีน มจี านวน 4 ตวับ่งชี ้คอื 1) มคีวามตระหนกัในความเป็นอาเซยีน 2) มคีวามภูมใิจใน
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ความเป็นไทยและความเป็นพลเมอืงอาเซยีน 3) รว่มกนัรบัผดิชอบต่อประชาคมอาเซยีน และ 4) 
มวีถิชีวีติประชาธปิไตย ยดึมัน่ในหลกัธรรมาธบิาล (คารวะธรรม ปัญญาธรรม สามคัคธีรรม สนัติ
วธิแีละสนัตธิรรม) 
  2. มาตรฐานดา้นคุณภาพการจดัการศกึษา มจี านวน 3 มาตรฐาน 16 ตวับ่งชี ้
ไดแ้ก่  
   2.1 มาตรฐานที่ 5 ครมูศีกัยภาพในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั
เพื่อพฒันาผูเ้รยีนสูป่ระชาคมอาเซยีน มจี านวน 8 ตวับ่งชี ้คอื 1) ครมูคีวามรูค้วามสามารถและ
ความเชีย่วชาญผา่นการประเมนิในระดบัชาติ 2) ครสูามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
3) ครใูชห้นงัสอื ต าราเรยีน และสื่อทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศในการจดัการเรยีนการสอน 4) ครใูช้
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (ICT) ในการจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล และการเผยแพร่
ผลงานทัง้ระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 5) ครใูชเ้ทคนิคและวธิสีอนที่
หลากหลายในการจดัการเรยีนการสอน 6) ครสูามารถแลกเปลีย่นการเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการ
จดัการเรยีนการสอนทัง้ในประเทศ และในกลุ่มประชาคมอาเซยีน 7) ครูใชก้ารวจิยั สื่อ 
นวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รยีนอย่างต่อเน่ือง และ 8) ครจูดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษและภาษา
ราชการของประเทศสมาชกิอาเซยีน  
   2.2 มาตรฐานที ่ 6 ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารบรหิารจดัการศกึษาและพฒันา
สถานศกึษาพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน มจีานวน 4 ตวับ่งชี ้คอื 1) ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ในการจดั
การศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีน 2) ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้ าทางวชิาการ 3) ผูบ้รหิารมคีวามสามารถ
ในการบรหิารจดัการคุณภาพ และ 4) ผูบ้รหิารมทีกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารและ
ทกัษะในการใช ้ICT  
   2.3 มาตรฐานที ่ 7 สถานศกึษามหีลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่ง่
พฒันาผูเ้รยีนสูป่ระชาคมอาเซยีนมจีานวน 4 ตวับ่งชี ้คอื 1) หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่สูป่ระชาคมอาเซยีน 2) จดัรายวชิาและกจิกรรมเพิม่เตมิเกีย่วกบัประชาคม
อาเซยีนใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจ 3) สนบัสนุนใหค้รจูดั
กระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิจนสรุปความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง และ 4) นิเทศ
ภายใน ก ากบัตดิตามตรวจสอบ และน าผลไปปรบัปรงุการเรยีนการสอน 
  3. มาตรฐานดา้นคุณภาพการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู้ มจี านวน 1 มาตรฐาน 4 
ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  
   3.1 มาตรฐานที ่8 สถานศกึษามกีารประสานความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยในการ
พฒันาสถานศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีน มจี านวน 4 ตวับ่งชี ้คอื 1) ผูบ้รหิารมคีวามสามารถใน
การประสานภาคเีครอืข่าย เพื่อความร่วมมอืในการจดัการศกึษาสู่ประชาคมอาเซยีน 2) 
ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการนิเทศ ตดิตาม ผลการด าเนินงานการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคม
อาเซยีน 3) ผูบ้รหิารสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการตดิต่อสื่อสารกบัภาคเีครอืข่ายในกลุ่ม
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ประชาคมอาเซยีน และ 4) คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบั ดแูล และขบัเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถานศกึษาใหบ้รรลุผลส าเรจ็ ตามเป้าหมายการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน 
 
 5.ยทุธศาสตรใ์นการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน  
  ยุทธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรยีนสู่ประชาคมอาเซียน มจี านวน 4 ยุทธศาสตร์
หลกั 19 ยุทธศาสตรย์่อย ดงัน้ี (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน, 2553-2554, 
หน้า ด) 
  1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาหลกัสูตรสถานศกึษาสู่ความเป็นอาเซยีน มจี านวน 5 
ยทุธศาสตรย์อ่ย คอื  
   1.1 ก าหนดมาตรฐานการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นประชาคมอาเซยีน 
   1.2 บูรณาการหลกัสูตรความเป็นประชาคมอาเซยีนเขา้ไปในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
   1.3 จดัท ารายวชิาความเป็นประชาคมอาเซยีน เป็นสาระเพิม่เตมิในหลกัสตูร
สถานศกึษา 
   1.4 จดัท าหลกัสตูรภาษาทีใ่ชใ้นประชาคมอาเซยีนเป็นภาษาทีส่าม 
   1.5 ก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน เพือ่เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
  2. ยุทธศาสตรท์ี ่2 สง่เสรมิและพฒันาความสามารถทางดา้นภาษา และเจตคตใิน
การจดัการศกึษาสู่ประชาคมอาเซยีนแก่ผูบ้รหิาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา มจี านวน  5 
ยทุธศาสตรย์อ่ย คอื  
   2.1 สรา้งความตระหนักและเจตคตทิี่ดแีก้ผูบ้รหิาร ครู และบุคลากรทางการ
ศกึษาในการจดัการศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีน  
   2.2 สง่เสรมิและพฒันาใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษามคีวามสามารถในการ
ใชภ้าษาองักฤษและภาษาทีใ่ชใ้นประชาคมอาเซยีนเป็นภาษาทีส่องและภาษาทีส่ามตามล าดบั 
   2.3 พฒันาครูใหม้คีวามสามารถในการจดัการเรยีนรูด้้านภาษาต่างประเทศ
เพือ่ยกระดบัความสามารถดา้นภาษาของผูเ้รยีน 
   2.4 ส่งเสรมิและพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษและ
ภาษาทีส่อง 
   2.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาที่ใช้ใน
ประชาคมอาเซยีนเป็นภาษาทีส่าม 
  3. ยุทธศาสตรท์ี ่3 บรหิารจดัการโดยใชเ้ครอืขา่ย มจี านวน 5 ยทุธศาสตรย์อ่ย คอื  
   3.1 สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนมเีครอืขา่ยรว่มพฒันาในประชาคมอาเซยีน 
   3.2 จดักจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูท้ ัง้ในดา้นการจดัการเรยีนรู ้นวตักรรมหรอื
กจิกรรมใหม่ๆ  ในเครอืขา่ยประชาคมอาเซยีน 
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   3.3 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเขา้ร่วมโครงการนักเรยีนแลกเปลี่ยนในเครอืข่ายกลุ่ม
ประชาคมอาเซยีน 
   3.4 ส่งเสรมิใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทางด้าน
วชิาการกบัเครอืขา่ยประชาคมอาเซยีน 
   3.5 จดัใหค้รแูละผูเ้รยีนไดท้ศันศกึษาในประเทศทีเ่ป็นประชาคมอาเซยีน 
  4. ยุทธศาสตรท์ี ่4 ส่งเสรมิและพฒันาสื่อและเทคโนโลย ีมจี านวน 4 ยุทธศาสตร์
ยอ่ย คอื  
   4.1 พฒันาระบบสารสนเทศบนสื่อออนไลน์ ให้ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับ
เครอืขา่ยประชาคมอาเซยีน 
   4.2 ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเครือข่ายประชาคมอาเซียน ทัง้ใน
รปูแบบเอกสาร วดีทีศัน์ และสือ่มลัตมิเีดยีวอยา่งหลากหลาย 
   4.3 จดัใหม้รีายการโทรทศัน์ทีแ่นะน าเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 
   4.4 ประสานความร่วมมอืกบัภาคเอกชนในการจดัท าแหล่งเรยีนรู้ออนไลน์
เพือ่พฒันาผูเ้รยีนและการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน 
 
 6. ความเช่ือมโยงของแผนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กบั 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา และโรงเรียน 
  การวางแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานของส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พื้นฐานใช้แผนปฏบิตัิราชการ 4 ปีของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งมี
นโยบายและระยะเวลาสอดคลอ้งกบัแผนบรหิารราชการแผน่ดนิของรฐับาล แผนปฏบิตัริาชการ
กระทรวงศกึษาธกิาร แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและแผนการศกึษาแหง่ชาต ิเป็น
กรอบทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรยีนใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนของหน่วยงาน 
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ตาราง 1 ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กบั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโรงเรยีน 
ยทุธศาสตรใ์นพฒันาโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน (ของ สพฐ.) 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของ สพฐ. 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 พฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาสู่ความเป็นอาเซียน 
1.1 ก าหนดมาตรฐานการศกึษาให้
สอดคลอ้งกบัความเป็นประชาคม
อาเซยีน 

- รอ้ยละของส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาทีผ่า่นการประเมนิ
คุณภาพการประเมนิตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา   

- รอ้ยละของสถานศกึษา
กลุ่มเป้าหมายจดัการศกึษาอยา่งมี
คุณภาพ   

- จ านวนหลกัสตูรทีม่ี
มาตรฐานสากล   

1.2 บรูณาการหลกัสตูรความเป็น
ประชาคมอาเซยีนเขา้ไปในกลุ่มสาระ
การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

- รปูแบบการสอนสงัคมศกึษา
พฒันาเศรษฐศาสตรท์ีม่คีุณภาพทีม่ี
คุณภาพ จ านวน 1 ชุด   
- สพฐ.มแีนวทางการพฒันากลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาเน้น
สาระ   

  

1.3 จดัท ารายวชิาความเป็นประชาคม
อาเซยีน เป็นสาระเพิม่เตมิใน
หลกัสตูรสถานศกึษา 

- รอ้ยละ 100 ของสถานศกึษาไดร้บั
เอกสารสือ่การเรยีนรู ้เกีย่วกบั
ประชาคมอาเซยีน   
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 ตาราง 1 (ต่อ)  
ยทุธศาสตรใ์นพฒันาโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน (ของ สพฐ.) 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของ สพฐ. 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 พฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาสู่ความเป็นอาเซียน 
1.4 จดัท าหลกัสตูรภาษาทีใ่ชใ้น
ประชาคมอาเซยีนเป็นภาษาทีส่าม 

- หลกัสตูรสถานศกึษาไดร้บัการ
พฒันาการจดัการเรยีนรู ้สือ่การ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีน    

  

1.5 ก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของผูเ้รยีน เพือ่เขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน 

 - รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่คีุณลกัษณะ
องัพงึประสงคต์ามทีห่ลกัสตูร
ก าหนด  

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ส่งเสริมและพฒันาความสามารถทางด้านภาษา และเจตคติในการจดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหาร คร ูและ
บคุลากรทางการศึกษา 
2.1 สรา้งความตระหนกัและเจตคตทิีด่ี
แกผู้บ้รหิาร คร ูและบุคลากรทางการ
ศกึษาในการจดัการศกึษาสูป่ระชาคม
อาเซยีน 

- รอ้ยละของบุคลากรแกนน าและครู
กลุ่มเป้าหมายมคีวามตระหนกัใน
การขบัเคลื่อนและก าหนดแนว
ปฏบิตัเิกีย่วกบัอาเซยีน   

  

2.2 ส่ ง เสริมและพัฒนาให้ครูและ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า มี
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
และภาษาทีใ่ชใ้นประชาคมอาเซยีน 

- รอ้ยละ 100 ของครกูลุ่มเป้าหมาย
ไดร้บัการอบรมความรู ้ทกัษะภาษา
และการสอน   
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ตาราง 1 (ต่อ)  
ยทุธศาสตรใ์นพฒันาโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน (ของ สพฐ.) 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 

ของ สพฐ. 
ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 

ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 

ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

เป็นภาษาทีส่องและภาษาทีส่าม
ตามล าดบั 

- สรา้งเครอืขา่ยผูส้อน
ภาษาต่างประเทศทีส่องระหวา่ง
กลุ่มประเทศอาเซยีนโดยอาศยั
กจิกรรมคา่ยภาษา   

  

2.3 พฒันาครใูหม้คีวามสามารถใน
การจดัการเรยีนรูด้า้น
ภาษาต่างประเทศเพือ่ยกระดบั
ความสามารถดา้นภาษาของผูเ้รยีน 

- การจดักจิกรรมพฒันาทกัษะ
ภาษาในลกัษณะคา่ยภาษาและ
วฒันธรรมรว่มกบัเยาวชนและ
ครผููส้อนจากกลุ่มประเทศอาเซยีน   
- รอ้ยละ 80 ของครสูอน
ภาษาองักฤษตรงวุฒมิทีกัษะ
ภาษาองักฤษและความสามารถใน
การสอนเพิม่ขึน้ 
- รอ้ยละ70 ของครสูอน
ภาษาองักฤษไมต่รงวุฒมิทีกัษะภา
องักฤษและความสามารถในการ
สอนเพิม่ขึน้     
 

- รอ้ยละของครแูละบุคลากร
ทางการศกึษาไดร้บัการเตรยีม
ความพรอ้มดา้นภาษา สงัคม 
เศรษฐกจิ และวฒันธรรมของ
ประเทศอาเซยีนเพือ่เขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน   

- ร้อยละของครูที่มีความสามารถ
ในก า ร จัด ก า ร เ รีย นก า รสอน
ระดบัชาต ิ  
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ตาราง 1 (ต่อ)  
ยทุธศาสตรใ์นพฒันาโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน (ของ สพฐ.) 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของ สพฐ. 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

2.4 สง่เสรมิและพฒันาใหผู้เ้รยีนมี
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
และภาษาทีส่อง 

- มสีือ่ระบบ Interactive Learning 
System ใชใ้นโรงเรยีนระดบั
ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
ระดบัละ 1 ชุด  
- การจดักจิกรรมพฒันาทกัษะ
ภาษาในลกัษณะคา่ยภาษาและ
วฒันธรรมรว่มกบัเยาวชนและครู
สอนจากกลุ่มประเทศอาเซยีน   

 - รอ้ยละของนกัเรยีนใชภ้าษาไทย 
ภาษาองักฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการ
สือ่สารได ้  

- จ านวนกจิกรรมการจดัการเรยีน
การสอนภาษาต่างประเทศทีส่องใน
ระดบัมธัยมศกึษา   

2.5 สง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
ความสามารถในการใชภ้าษาทีใ่ชใ้น
ประชาคมอาเซยีนเป็นภาษาทีส่าม 

- สรา้งเครอืขา่ยผูส้อน
ภาษาต่างประเทศทีส่องระหวา่ง
กลุ่มประเทศอาเซยีนโดยอาศยั
กจิกรรมคา่ยภาษา   
- รอ้ยละ 90 ของนกัเรยีนทีเ่ขา้คา่ย
ภาษาและวฒันธรรม มคีวามรู้
ความสามารถดา้นภาษาและเขา้ใจ
วฒันธรรมเพิม่ขึน้   
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ตาราง 1 (ต่อ)  
ยทุธศาสตรใ์นพฒันาโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน (ของ สพฐ.) 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของ สพฐ. 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 บริหารจดัการโดยใช้เครือข่าย 
3.1 สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนมเีครอืขา่ย
รว่มพฒันาในประชาคมอาเซยีน 

- รอ้ยละ 100 ของโรงเรยีน
กลุ่มเป้าหมายมคีวามเขม้แขง็  เป็น
โรงเรยีนตน้แบบ และแหล่งการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีน  
- ความรว่มมอืในการพฒันาและ
สง่เสรมิการเรยีนการสอน
ภาษาต่างประเทศทีส่องจากองคก์ร
เจา้ของภาษา  

- จ านวนโรงเรยีนทีม่เีครอืขา่ยรว่ม
พฒันาทัง้ระดบัทอ้งถิน่ ระดบั
ภูมภิาค ระดบัประเทศ และระดบั
ต่างประเทศ  

- รอ้ยละของกจิกรรมทีจ่ดัให้
นกัเรยีนและครไูดแ้ลกเปลีย่นกบั
สถานศกึษาอื่นทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.2 จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้
ในดา้นการจดัการเรยีนรู ้นวตักรรม
หรอืกจิกรรมใหม่ๆ  ในเครอืขา่ย
ประชาคมอาเซยีน 

- รอ้ยละ 100 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู้
นวตักรรมหรอืกจิกรรมใหม่ๆ   

- จ านวนกจิกรรมการเรยีนรู้
แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
ทรพัยากรและภมูปัิญญาระหวา่ง
เครอืขา่ยโรงเรยีนรว่มพฒันา  

 

3.3 สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเขา้รว่มโครงการ
นกัเรยีนแลกเปลีย่นในเครอืขา่ยกลุ่ม
ประชาคมอาเซยีน 

- รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้รว่มโรงการ
คา่ยเยาวชนอาเซยีน มคีวามเขา้ใจ
ดา้นวฒันธรรมและดา้นการศกึษา
และดา้นอื่นๆ ระหวา่งกนัดขีึน้  

- รอ้ยละของนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บับุคคล
อื่นทัง้ในและต่างประเทศ  
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ตาราง 1 (ต่อ)  
ยทุธศาสตรใ์นพฒันาโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน (ของ สพฐ.) 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของ สพฐ. 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

3.4 สง่เสรมิใหค้รแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูท้างดา้น
วชิาการกบัเครอืขา่ยประชาคม
อาเซยีน 

- การจดัเวทวีชิาการเพือ่
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งครู
บุคลากรทางการศกึษา และ
การศกึษาดงูานในต่างประเทศ  

 - รอ้ยละของครทูีม่คีวามสามารถมี
การแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่งการ
จดัการเรยีนการสอนทัง้ในระดบั
โรงเรยีนและระดบัเครอืขา่ย  

3.5 จดัใหค้รแูละผูเ้รยีนไดท้ศันศกึษา
ในประเทศทีเ่ป็นประชาคมอาเซยีน 

- รอ้ยละ 100 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามรู ้ความ
เขา้ใจ ประสบการณ์และมมุมองใน
การพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
สงัคมศกึษา ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ
เชงิเศรษฐศาสตร ์  
- รอ้ยละ 75 ของครแูละบุคลากรทีม่ี
ความเป็นเลศิดา้นวชิาการทีไ่ป
ศกึษาดงูานสามารถน าความรูท้ี่
ไดร้บัไปประยกุตป์รบัใชใ้นโรงเรยีน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   

- จ านวนกจิกรรมการศกึษาดงูาน
กบัโรงเรยีน   
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ตาราง 1 (ต่อ)  
ยทุธศาสตรใ์นพฒันาโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน (ของ สพฐ.) 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของ สพฐ. 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 

ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ 
ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 ส่งเสริมและพฒันาส่ือและเทคโนโลยี 
4.1 พฒันาระบบสารสนเทศบนสือ่
ออนไลน์ ใหค้รอบคลุมความรูเ้กีย่วกบั
เครอืขา่ยประชาคมอาเซยีน 

- จ านวนนวตักรรมทีเ่กีย่วกบัการ
เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคม 
อาเซยีน 
- จ านวนสือ่และเอกสารในการ
เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคม
อาเซยีน   

  

4.2 สง่เสรมิใหม้แีหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบั
เครอืขา่ยประชาคมอาเซยีน ทัง้ใน
รปูแบบเอกสาร วดีทีศัน์ และสือ่
มลัตมิเีดยีอยา่งหลากหลาย 

- มชีุมชนการเรยีนรูเ้วทวีชิาการ
ทางเวบ็ไซตแ์ละ Social Network 1 
แหล่ง   
 

- รอ้ยละของการมรีะบบขอ้มลู
สารสนเทศ และสือ่การเรยีนรูใ้ชใ้น
การจดัการเรยีนรูเ้กีย่วกบัประชาคม
อาเซยีน 

- จ านวนแหล่งเรยีนรู ้สือ่ 
เทคโนโลยแีละสภาพแวดลอ้มที่
เอือ้ต่อการเรยีนรู ้  

4.3 จดัใหม้รีายการโทรทศัน์ที่แนะน า
เกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 

   

4.4 ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ภาคเอกชนในการจดัท าแหล่งเรยีนรู้
ออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการ
จดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน 
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 จากตารางความเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันา
โรงเรยีนเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและตวับ่งชี้
ความส าเรจ็ของโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา ผูว้จิยัท าเป็นกรอบตวับ่งชี ้
ซึง่ตวับ่งชีบ้างตวัทาง สพฐ. และทางโรงเรยีนยงัไมม่ตีวับ่งชีใ้นเรื่องนัน้ๆ ผูว้จิยัจงึจะน ากรอบตวั
บ่งชี้น้ีไปท าการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานต่อไป 
 7. แนวทางการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  การบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ให้บรรลุเป้าหมาย
สถานศกึษาควรมแีนวทางการด าเนินงานและจดัการ (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน, 2553 : 15) ดงัน้ี  
   1. แต่งตัง้คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รอง
ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูผู้รบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรู้สู่ประชาคม
อาเซยีน และผูแ้ทนจากหน่วยงาน องคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน 
   2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนักใน
การด าเนินงานตลอดแนว พรอ้มวา่งแผนก าหนดกจิกรรม/ปฏทินิการด าเนินงาน 
   3. ส่งเสรมิ สนับสนุนทรพัยากรในการด าเนินงาน เช่น งบประมาณ บุคลากร 
วสัดุ ครุภณัฑ ์เอกสาร เป็นตน้ 
   4. วางแผนพฒันาคร ูบุคลากร และผูเ้กีย่วขอ้งใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
   5. จดัตัง้เครอืข่ายในสถานศึกษาให้มผีู้ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น นายอ าเภอ ผู้แทน
ฝ่ายวัฒนธรรม ผู้แทนส านักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการ รอง
ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ผูอ้ านวยการสถานศกึษา ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เป็นตน้ 
   6. ก าหนดใหม้กีจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การด าเนินงานพฒันาการเรยีนรูสู้่
ประชาคมอาเซยีนเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดใหม้กีจิกรรมประกวด แขง่ขนั อนัแสดงใหเ้หน็ถงึ
ความรู ้ความเขา้ใจและความตระหนกัเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 
   7. ก าหนดใหม้กีารนิเทศภายในสถานศกึษาตามอยา่งเป็นระบบ 
   8. สนับสนุนใหค้รู และบุคลากรในสถานศกึษาเป็นสมาชกิสมาคม ชมรมครู
อาเซยีนทัง้ในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและระดบัชาต ิ
   9. มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองในรปูแบบทีห่ลากหลาย 
 
 
 



29 
 

แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาเคร่ืองมือและตวับง่ช้ี 
 1. ความหมายของตวับง่ช้ี 
  ตวับ่งชีต้รงกบัภาษาองักฤษว่า Indicator ซึง่ในภาษาไทยมกีารใชก้นัอยูห่ลายค า 
เช่น ดัชนี ตัวชี้ ตัวชี้ว ัด ตัวบ่งชี้ และเครื่องมือวัด ซึ่งตัวชี้ว ัดหรือตัวบ่งชี้ตามพจนานุกรม 
Webster Dictionary ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เป็นสิง่ทีบ่่งชีห้รอืสิง่ทีช่ีบ้อกสิง่ใดสิง่หน่ึงทีอ่าจจะ
มากกว่าหรอืน้อยกว่าความเป็นจริงไดบ้า้ง ส่วนพจนานุกรรมของ Oxford Dictionary ไดใ้ห้
ความหมายของตวับ่งชี ้คอื สิง่ทีบ่่งชีส้ ิง่ใดสิง่หน่ึง  
 ในการเลอืกน าค าต่าง ๆ เหล่าน้ีมาใชม้คีวามแตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัความตอ้งการและ
การเลอืกใชข้องแต่ละบุคคล ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัขอใชค้ าวา่ ตวับ่งชี้ 
 ส าหรบัความหมายของตวับ่งชีม้ผีูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 จอหน์สโตน (Johnstone, 1981 : 32) กล่าวว่า ตวับ่งชี ้หมายถงึ สารสนเทศทีบ่่งบอก
ปรมิาณเชงิสมัพนัธ์หรอืสภาวะของสิง่ที่มุ่งวดัในเวลาใดเวลาหน่ึง โดยไม่จ าเป็นต้องบ่งบอก
สภาวะที่จงใจหรอืชดัเจน แต่บ่งบอกหรอืสะท้อนภาพของสถานการณ์ที่เราสนใจเขา้ไป
ตรวจสอบอยา่งกวา้งๆ หรอืใหภ้าพเชงิสรุปโดยทัว่ไป ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต  
 อุทุมพร  จามรมาน (2544 : 5) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ตวับ่งชี ้หมายถงึสิง่ทีบ่อก
ขอ้มลูทีน่ ามาใชเ้พื่อใหเ้หน็อะไรบางอย่าง เช่น ตัวบ่งชีป้ระสทิธภิาพการบรหิารจดัการ ตวับ่งชี้
คุณภาพผลผลติ ตวับ่งชีป้ระสทิธพิลของโครงการ ตวับ่งชีค้วามสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์อง
องคก์รกบัแผนชาต ิตวับ่งชีค้วามชดัเจนของแนวคดิ หรอืตวับ่งชีค้วามคุม้ค่าของการลงทุน เป็น
ตน้ 
 ศริชิยั  กาญจนวาส ี(2550 : 82) ใหค้วามหมายของไวว้่า หมายถงึ ตวัประกอบ  
ตวัแปรหรอืค่าทีส่งัเกตได ้ซึง่ใชช้ีว้ดับอกสถานภาพหรอืสะทอ้นลกัษณะการด าเนินงานหรอืผล
การด าเนินงาน  
 นงลกัษณ์ วริชัชยั (2551 : 6-7) ไดส้รุปความหมายของตวับ่งชีไ้วว้่า ตวับ่งชี ้หมายถงึ 
ตวัแปรประกอบหรอืองคป์ระกอบทีม่คี่าแสดงถงึลกัษณะหรอืปรมิาณของสภาพทีต่อ้งการศกึษา 
ณ จุดเวลาหรอืช่วงเวลาหนึ่ง ค่าของตวับ่งชีแ้สดง / ระบุ / บ่งบอกถงึสภาพทีต่อ้งการศกึษาเป็น
องคร์วมอยา่งกวา้ง ๆ แต่มคีวามชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะใชใ้นการเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนด
ไวเ้พื่อประเมนิสภาพทีต่อ้งการศกึษาไดแ้ละใชใ้นการเปรยีบเทยีบระหว่างจุดเวลา/ช่วงเวลา ที่
ต่างกนัเพือ่ใหท้ราบถงึความเปลีย่นแปลงของสภาพทีต่อ้งการศกึษา 
 สรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง สิ่งที่บอกสภาพ หรือสภาวะในเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพือ่บ่งบอกถงึสิง่ทีเ่ราตอ้งการวดั โดยการน าเอาขอ้มลู ตวัแปร
มาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 
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 2. ประเภทของตวับง่ช้ี 
  จอหน์สโตน (Johnstone, 1981 อา้งถงึใน นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2551 : 7-8) ได้
จ าแนกประเภทของตวับ่งชีไ้ด ้7 แบบ ดงัน้ี  
   1. การจดัแยกประเภทตามทฤษฎรีะบบ แบ่งได ้3 ประเภท คอื ตวับ่งชีด้า้น
ปัจจยั (Input Indicators) ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ (Process Indicators) และตวับ่งชีด้า้น
ผลผลติ (Output Indicators)  
   2. การจดัแยกประเภทตามลกัษณะนิยามของตวับ่งชี้ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คอื ตวับ่งชีแ้บบอตันยั (subjective indicators) และตวับ่งชีแ้บบปรนยั (Objective indicator)  
   3. การจดัแยกประเภทตามวธิกีารสรา้ง แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื ตวับ่งชี้
ตวัแทน (representative indicators) เป็นตวับ่งชีท้ีส่รา้งขึน้จากตวัแปรเพยีงตวัเดยีวใหเ้ป็น
ตวัแทนตวัแปรอื่น ๆ ตวับ่งชีแ้ยก (Disaggregative Indicators) เป็นตวับ่งชีท้ีม่สีถานะคลา้ยกบั
ตวัแปร หรอืตวับ่งชีย้อ่ย โดยทีต่วับ่งชีย้่อยแต่ละตวัเป็นอสิระต่อกนั และบ่งชีล้กัษณะ หรอื
ปรมิาณของสภาพทีต่อ้งการศกึษาเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงเพยีงดา้นเดยีง การทีจ่ะบ่งชีส้ภาพองค์
รวมจะตอ้งใชต้วับ่งชีย้อ่ยทุกตวัรวมกนัทัง้ชุด ตวับ่งชีป้ระกอบ (Composite Indicators) เป็นตวั
บ่งชีท้ีเ่กดิจากการรวมตวัแปรหลาย ๆ ตวัเขา้ดว้ยกนั โดยใหน้้าหนักความส าคญัของตวัแปร
ตามทีเ่ป็นจรงิ  
   4. การจดัแยกประเภทตามลกัษณะตวัแปรทีใ่ชส้รา้งตวับ่งชี ้ การจดัวธิน้ีีแยก
ประเภททีส่ าคญัได ้3 วธิ ีวธิแีรก คอื การจดัแยกประเภทตวับ่งชีก้ารศกึษาตามระดบัการวดัของ
ตวัแปร วธิน้ีีจดัแยกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื ตวับ่งชีน้ามบญัญตั ิ (Nominal Indicators) ตวับ่งชี้
เรยีงอนัดบั (Ordinal Indicators) ตวับ่งชีอ้นัตรภาค (Interval Indicators) และ ตวับ่งชีอ้ตัราสว่น 
(Ratio Indicators) วธิทีีส่อง คอื การจดัแยกประเภทตวับ่งชีก้ารศกึษาตามประเภทของตวัแปร 
วธิน้ีีจดัแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื ตวับ่งชีส้ต๊อก (Stock Indicators) และตวับ่งชีก้ารเลื่อนไหล 
(Flows Indicators) วธิทีีส่าม คอื การจดัแยกประเภทตามคุณสมบตัทิางสถติขิองตวัแปร วธิน้ีี
จดัแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื ตวับ่งชีเ้กีย่วกบัการแจกแจง (Distributive Indicators) และตวั
บ่งชีไ้มเ่กีย่วกบัการแจกแจง (Non-distributive Indicators)  
   5. การจดัแยกประเภทตามลกัษณะค่าของตวับ่งชี้ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
ตวับ่งชีส้มบูรณ์ (Absolute Indicators) หมายถงึ ตวับ่งชีท้ีค่่าของตวับ่งชีบ้อกปรมิาณทีแ่ทจ้รงิ 
และมคีวามหมายในตวัเอง คอื ตวับ่งชีส้มัพทัธ ์ หรอืตวับ่งชีอ้ตัราสว่น (Relative or Ratio 
Indicators) หมายถงึ ตวับ่งชีท้ีค่า่ของตวับ่งชีเ้ป็นปรมิาณเทยีบเคยีงกบัคา่อื่นๆ  
   6. การจดัแยกประเภทตามฐานการเปรยีบเทยีบในการแปลความหมาย แบ่ง
ไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื ตวับ่งชีอ้งิกลุ่ม (Norm-referenced Indicators) ตวับ่งชีอ้งิเกณฑ ์
(Criterion-referenced Indicators) และตวับ่งชีอ้งิตน (Self-referenced Indicators)  
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   7. การจดัแยกประเภทตามลกัษณะการใชต้วับ่งชี้ แบ่งตามการใชต้วับ่งชีใ้น
การวจิยัไดเ้ป็น / ประเภท คอื ตวับ่งชีแ้สดงความหมาย (Expressive Indicators) และตวับ่งชีท้า
นาย (Predictive Indicators) และแบ่งตามการใชต้วับ่งชีใ้นการกากบัโครงไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
ตวับ่งชีผ้ลการปฏบิตัิ (Performance Indicator) และตวับ่งชีต้ามขอ้ก าหนด (Compliance 
Indicator)  
  จากการแบ่งประเภทดงักล่าวขา้งต้น จงึสรุปไดว้่า ประเภทของตวับ่งชี ้สามารถ
แบ่งออกได้หลายประเภทและมคีวามใกล้เคยีงกนั ซึ่งการน าไปใช้งานจะขึ้นอยู่กบัผู้ใช้ว่าจะ
น าไปใชใ้นวตัถุประสงคใ์ด  
 3. ลกัษณะท่ีส าคญัของตวับง่ช้ีท่ีดี 
  ลกัษณะทีส่ าคญัของตวับ่งชีท้ีด่นีัน้ มผีูศ้กึษาและกล่าวไวด้งัต่อไปน้ี 
  จอหน์สโตน (Johnstone, 1981 อา้งถงึใน  สรุพงศ ์เอือ้ศริพิรฤทธิ,์ 2547 : 22)  
   1. ตัวบ่งชี้ที่น ามาใช้ในด้านสงัคมศาสตร์ อาจไม่จ าเป็นต้องบ่งชี้ได้อย่าง
แม่นย ารอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ แต่สามารถช่วยชีใ้หเ้หน็สภาพ หรอืสภาพการณ์ทีต่อ้งการตรวจสอบได้
อยา่งกวา้งๆ  
   2. ตวับ่งชี้มคีวามแตกต่างจากตวัแปร ในแง่ที่ว่าตวับ่งชี้เป็นการรวมตวัแปร
หลายๆ ตวัทีม่คีวามสมัพนัธ์เขา้ดว้ยกนั ท าใหไ้ดภ้าพของระบบในแง่มุมใหม่ทีส่ามารถอธบิาย
ได ้โดยทีต่วับ่งชีบ้่งบอกถงึภาพสรุป หรอืสิง่ทีมุ่่งวดัในลกัษณะกวา้งๆ มากกว่าที่เฉพาะเจาะจง
ในรายละเอยีดสว่นยอ่ย 
   3. ตัวบ่งชี้จะต้องก าหนดเป็นปริมาณหรือตีค่าเป็นตัวเลขได้ มิใช่เป็นการ
บรรยายขอ้ความในการตคีวามหมายของค่าตวัเลขของตวับ่งชี ้ตอ้งน ามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์
ที่ตัง้ไว้ จึงจะสามารถบอกได้ว่าตวัเลขที่ได้มคี่าสูงหรอืต ่า ดงันัน้ในการสร้างเกณฑ์เพื่อแปล
ความหมายของตวับ่งชีต้อ้งมคีวามชดัเจน  
   4. ค่าของตวับ่งชีเ้ป็นคา่ชัว่คราว มคีา่คงที ่ณ จุดนัน้ ชว่งเวลานัน้ แต่เมือ่เวลา
เปลีย่นไปคา่ตวับ่งชีก้ส็ามารถเปลีย่นแปลงได ้บางค่าอาจใชไ้ดแ้ค่ 1 เดอืน หรอื 1 ปี บางค่าอาจ
ใชไ้ดถ้ึง - เดอืน หรอื 5 ปี ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัระยะเวลาที่น ามาใชใ้นการตรวจสอบหรอืเป็นเกณฑ ์
ดงันัน้คา่ของตวับ่งชีจ้งึสามารถบอกถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาทีเ่ปลีย่นไป ซึง่อาจ
เป็นบวกหรอืลบก็ได้และยงัสามารถเปรยีบเทยีบค่าตวับ่งชี้ในแต่ละสถานการณ์ในช่วงเวลา
เดยีวกนัไดด้ว้ย 
   5. ตวับ่งชี้เป็นหน่วยพื้นฐานในการพฒันาทฤษฎี โดยการรวมตวัแปรเพื่อ
สรา้งเป็นตวับ่งชีแ้ลว้น าไปอธบิายทฤษฎใีนงานวจิยัต่างๆ ซึ่งมคีวามเหมาะสมในการน าเสนอ
แนวคดิไดด้กีวา่การใชต้วัแปรเดีย่ว 
  สุรพงศ ์เอือ้ศริพิรฤทธิ ์(2547 : 22) อธบิายว่าลกัษณะทีส่ าคญัของตวับ่งชีต้้อง
ประกอบดว้ย รายละเอยีดดงัน้ี 
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   1. ตอ้งมนียัเชงิปรมิาณ โดยอาจจะไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งระบุเป็นตวัเลขหรอืสถติิ
ขอ้มลูใดๆ กไ็ด ้
   2. ตอ้งเสนอขอ้มลูทีพ่งึประสงคท์ัง้หมดใหป้รากฏชดัเจน 
   3. ตอ้งใหค้วามกระจา่งและขอ้เทจ็จรงิทัง้หมดแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
   4. ต้องมลีกัษณะเป็นเครื่องมอืที่สามารถจ าแนกแยกแยะ ประเมนิผล หรอื
เสนอวสิยัทศัน์ตลอดจนความมุง่หมายใหม่ ๆ ได ้
  4. คณุสมบติัท่ีดีของตวับง่ช้ี 
   ตวับ่งชีท้ีด่คีวรมคีุณสมบตัดิงัน้ี 
   สุรพงศ ์เอือ้ศริพิรฤทธิ ์(2547 : 23) ไดก้ล่าวถงึคุณสมบตัขิองตวับ่งชีท้ีด่ไีว ้
คอื 
    1. มคีวามเป็นกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไม่ล าเอยีงของตวับ่งชี ้
ยกตวัอยา่งเชน่ ตวับ่งชีผ้ลติภาพของแรงงาน (Labor Productivity) ซึง่วดัดว้ยอตัราสว่นระหว่าง
รายไดต้่อคา่ใชจ้่ายแรงงาน เมือ่น าตวับ่งชีไ้ปใชใ้นหน่วยงาน ประเภทผลติและประเภทบรกิารจะ
ท าใหข้าดความเป็นกลาง เพราะการปฏบิตังิานประเภทบรกิารนัน้ต้องใชบุ้คลากรจ านวนมาก 
สว่นการปฏบิตังิานประเภทการผลติใชเ้ครือ่งจกัรกลมากกวา่แรงงาน 
    2. มคีวามเป็นวตัถุวสิยั (Objectivity) หมายถงึ การตดัสนิเกีย่วกบัค่าของ
ตวับ่งชี ้มไิดเ้กดิจากการคดิเอาเองของผูว้จิยั แต่ขึน้อยูก่บัสภาวะทีเ่ป็นอยูห่รอืเป็นรปูธรรม 
มคีวามไวต่อความแตกต่างๆ หมายถงึ ความสามารถของตวับ่งชีท้ีจ่ะวดัความแตกต่างระหว่าง
หน่วยวเิคราะหไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    3. ความไวต่อความแตกต่าง (Sensitivity) หมายถงึ ความสามารถของตวั
บ่งชีท้ีจ่ะวดัความแตกต่างระหวา่งหน่วยวเิคราะหไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    4. ค่าของมาตรวดัหรอืตวับ่งชีท้ีไ่ดค้วรมคีวามหมาย หรอืตคีวามไดอ้ย่าง
สะดวก (Meaningfulness & Interpretability) กล่าวคอื ค่าของมาตรวดัควรมจีุดสงูสุดและต ่าสุด
ทีง่า่ยต่อความเขา้ใจ เช่น มคี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 10 หรอืระหว่าง 0 ถงึ 100 ค่าของตวับ่งชีท้ีไ่ด้
จากการวดัหากอยูท่ี ่60 จะตคีวามไดว้่าสงูกว่าค่าเฉลีย่ (50) เพยีงเลก็น้อย แต่หากค่าของมาตร
วดัและตวับ่งชี้ไม่มคี่าสูงสุด (หรอืต ่าสุด) ที่แน่นอน เช่น วดัออกมาแล้วได้ 50 หรอื 120 ก็ไม่
ทราบวา่ 50 หรอื 120 นัน้จะตคีวามไดอ้ยา่งไร  
    5. ความถูกตอ้งในเน้ือหาของตวับ่งชีท้ีน่ ามาใช ้(Content validity) ใน
การศกึษาหรอืพฒันาตวับ่งชี ้จะต้องศกึษาใหแ้น่ชดัว่าเน้ือหาในเรื่องทีศ่กึษานัน้ๆ คอือะไร ตวั
บ่งชีท้ีด่ตีอ้งมคีวามถูกตอ้งในเน้ือหาทีต่อ้งการวดั 
   ศริชิยั กาญจนวาส ี(2550) กล่าวถงึคุณสมบตัขิองตวับ่งชีท้ีด่วี่ามคีุณสมบตัทิี่
ส าคญัดงัน้ี 
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   1. ความตรง (Validity) ตวับ่งชีท้ีด่จีะตอ้งบ่งชีไ้ดต้ามคุณลกัษณะทีต่อ้งการวดั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแมน่ย า ซึง่มลีกัษณะส าคญั มคีวามตรงประเดน็ (Relevant) คอื ตวับ่งชีต้อ้งชีว้ดั
ไดต้รงประเดน็ มคีวามเชื่อมโยงสมัพนัธห์รอืเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัคุณลกัษณะทีมุ่ง่วดั เช่น GPA 
ใชเ้ป็นตวับ่งชีผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยทัว่ไป และมคีวามเป็นตวัแทน (Representative) คอื 
ตวับ่งชีจ้ะต้องมคีวามเป็นตวัแทนคุณลกัษณะทีมุ่่งวดัหรอืมมีุมมองที่ครอบคลุมองคป์ระกอบที่
ส าคญัของคุณลกัษณะทีมุ่่งวดัอย่างครบถ้วน เช่น อุณหภูมริ่างกายเป็นตวับ่งชีส้ภาวะการมไีข้
ของผูป่้วย 
   2. ความเทีย่ง (Reliability) ตวับ่งชีท้ีด่จีะตอ้งบ่งชีคุ้ณลกัษณะทีมุ่ง่วดัได ้อยา่ง
น่าเชื่อถอื คงเสน้คงวา หรอืบ่งชีไ้ดค้งทีเ่มอืท าการวดัซ ้าในชว่งเวลาเดยีวกนั ซึง่มลีกัษณะส าคญั 
2 ประการ คอื มคีวามเป็นปรนยั (Objectivity) หมายถงึ ตวับ่งชีต้อ้งชีว้ดัไดอ้ยา่งเป็นปรนยั การ
ตดัสนิใจเกีย่วกบัคา่ของตวับ่งชีค้วรขึน้อยูก่บัสภาวะทีเ่ป็นอยูห่รอืคุณสมบตัขิองสิง่นัน้มากกว่าที่
จะขึน้อยู่กบัความรูส้กึตามอตัวสิยั และมคีวามคลาดเคลื่อนต ่า (Minimum Error) หมายถงึ ตวั
บ่งชีต้อ้งชีว้ดัไดอ้ยา่งมคีวามคลาดเคลื่อนต ่า ค่าทีไ่ดจ้ะตอ้งมาจากแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 
   3. ความเป็นกลาง (Neutrality) ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องบ่งชี้ด้วยความเป็นกลาง
ปราศจากความล าเอยีง (Bias) ไม่โน้มเอยีงเขา้หาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ไม่ชีน้ าโดยการเน้นการบ่งชี้
เฉพาะ ลกัษณะความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวหรอืความไมย่ตุธิรรม 
   4. ความไว (Sensitivity) ตวับ่งชี้ที่ดจีะต้องมคีวามไวต่อคุณลกัษณะที่มุ่งวดั
สามารถแสดงความผนัแปรหรอืความแตกต่างระหว่างหน่วยวเิคราะหไ์ดอ้ย่างชดัเจน โดยตวั
บ่งชีจ้ะตอ้งมมีาตรและหน่วยวดัทีม่คีวามละเอยีดเพยีงพอ 
   5. สะดวกในการน าไปใช้ (Practicality) ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องสะดวกในการ
น าไปใช้ซึ่งมลีกัษณะส าคญั 2 ประการ คอื เก็บขอ้มูลง่าย (Availability) หมายถึง ตวับ่งชี้ที่ดี
จะตอ้งสามารถน าไปใชว้ดัหรอืเกบ็ขอ้มลูไดส้ะดวก สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการตรวจ นบั 
วดั หรอืสงัเกตไดง้า่ย และแปลความหมายงา่ย (Interpretability) หมายถงึ ตวับ่งชีท้ีด่คีวรใหค้่า
การวดัทีม่จีุดสงูสุดและต ่าสดุ เขา้ใจงา่ยและสามารถสรา้งเกณฑต์ดัสนิคุณภาพไดง้า่ย 
  5. การสร้างและการพฒันาตวับง่ช้ี 
    กระบวนการพฒันาตวับ่งชี้มขี ัน้ตอนคล้ายกบัขัน้ตอนในกระบวนการวดัตวั
แปร แต่มขี ัน้ตอนเพิม่มากขึน้ในส่วนที่เกี่ยวกบัการรวมตวัแปรเขา้เป็นตวับ่งชี้ และการ
ตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งชีท้ีพ่ฒันาขึน้ ขัน้ตอนในกระบวนการพฒันาตวับ่งชีท้ีน่ักวชิาการ
ก าหนดไวม้ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั มสีว่นแตกต่างกนัในบางขัน้ตอน (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2551 : 
8-15) สามารถสรุปรวมเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัในการพฒันาตวับ่งชีร้วม 6 ขัน้ตอน ดงัน้ี  
   1. การก าหนดวตัถุประสงค ์ (Objectives) 
    ขัน้ตอนแรกของการพฒันาตวับ่งชี้ คอื การก าหนดวตัถุประสงคข์องการ
พฒันาตวับ่งชี้ นักประเมนิตอ้งก าหนดล่วงหน้าว่าจะน าตวับ่งชีท้ีพ่ฒันาขึน้ไปใชป้ระโยชน์ใน
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เรื่องอะไร และอยา่งไร วตัถุประสงคส์ าคญัในการพฒันาตวับ่งชี้ คอื เพื่อพฒันาและตรวจสอบ
คุณภาพตวับ่งชีท้ีพ่ฒันาขึน้ใหไ้ดต้วับ่งชีท้ีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน์ 
   2. การนิยามตวับ่งชี ้(Indicator Definition) 
    หลงัจากการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาตวับ่งชี้ งานส าคญัชิน้แรก
ในกระบวนการพฒันาตวับ่งชี ้คอื การก าหนดนิยามตวับ่งชี้ เพราะนิยามตวับ่งชีท้ีก่ าหนดขึน้นัน้
จะเป็นตวัชีน้ าวธิกีารทีจ่ะต้องใชใ้นขัน้ตอนต่อไปของกระบวนการพฒันาตวับ่งชี้ เน่ืองจากตวั
บ่งชี ้ หมายถงึ องคป์ระกอบทีป่ระกอบดว้ยตวัแปรยอ่ย ๆ รวมกนัเพื่อแสดงสารสนเทศ หรอื
คุณลกัษณะของสิง่ทีต่้องการบ่งชี้ ดงันัน้ในขัน้ตอนการนิยามตวับ่งชีน้ี้ นอกจากจะเป็นการ
ก าหนดนิยามในลกัษณะเดยีวกบัการนิยามตวัแปรในการวจิยัทัว่ไปแลว้ นกัประเมนิตอ้งก าหนด
ดว้ยว่าตวับ่งชี้ประกอบดว้ยตวัแปรย่อยอะไร และรวมตวัแปรย่อยเป็นตวับ่งชี้อย่างไร มี
นกัวชิาการไดแ้ยกการนิยามตวับ่งชีเ้ป็น 2 สว่น สว่นแรก คอื การก าหนดกรอบความคดิ หรอื
การสรา้งสงักปั (Conceptualization) เป็นการใหค้วามหมายคุณลกัษณะของสิง่ทีต่อ้งการบ่งชี้
โดยการก าหนด รปูแบบหรอืโมเดลแนวคดิ (Conceptual model) ของสิง่ทีต่อ้งการบ่งชีก้่อนว่ามี
ส่วนประกอบแยกย่อยเป็นกี่มติิ (Dimension) และก าหนดว่าแต่ละมติปิระกอบดว้ยสงักปั 
(Concept) อะไรบา้ง สว่นทีส่องยงัแยกไดเ้ป็นสอ่งสว่นยอ่ย คอื การพฒันาตวัแปรสว่นประกอบ 
หรอืตวัแปรยอ่ย (Development of Component Measures) และการสรา้งและก าหนดมาตร 
(Construction and Scaling) การนิยามในสว่นน้ี เป็นการก าหนดนิยามปฏบิตักิารตวัแปรยอ่ย
ตามโมเดลแนวคดิ และการก าหนดวธิกีารรวมตวัแปรยอ่ยเขา้เป็นตวับ่งชี ้
   ในขัน้ตอนการนิยามตวับ่งชีน้ี้เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญั เพราะเป็นขัน้ทีเ่ป็นเหมอืน
แผนการด าเนินการขึน้ต่อไป (วลิาวลัย ์มาคุม้, 2549) 
   วธิทีี ่1 การพฒันาตวับ่งชีก้ารศกึษาโดยการนิยามเชงิปฏบิตักิาร (Pragmatic 
Reduction) เป็นวธิกีารนิยามทีใ่ชใ้นกรณีทีม่กีารรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัตวัแปรย่อยทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัตวับ่งชีไ้วพ้รอ้มแลว้ มฐีานข้อมูลหรอืมกีารสรา้งตวัแปรประกอบจากตวัแปรย่อยๆ หลายๆ 
ตวัไวแ้ลว้ ผูพ้ฒันาเพยีงพจิารณาคดัเลอืกตวัแปรจากฐานขอ้มลูทีม่อียู่ น ามาพฒันาตวับ่งชีโ้ดย
ก าหนดวธิกีารรวมตวัแปรย่อยและก าหนดน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรย่อย วธิกีารนิยามตวั
บ่งชีว้ธิน้ีีอาศยัการตดัสนิใจและประสบการณ์ของผูพ้ฒันาตวับ่งชีเ้ท่านัน้ ซึง่อาจท าใหไ้ดนิ้ยามที่
ล าเอยีง เพราะไม่มกีารอา้งองิทฤษฎหีรอืตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรแต่อย่างใด จงึ
เป็นการนิยามทีม่จีุดอ่อนมากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัแบบอื่น และไม่ค่อยมผีูนิ้ยมใช ้ถา้จ าเป็นตอ้งใช้
ผูพ้ฒันาควรพยายามปรบัปรุงจุดอ่อน โดยใชก้ารตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร หรอื
การใชก้รอบทฤษฎ ีประกอบกบัวจิารณญาณในการเลอืกตวัแปร 
   วธิทีี ่2 การพฒันาตวับ่งชีโ้ดยการนิยามตามทฤษฎ ี(Theoretical Definition) 
เป็นการที่ผูพ้ฒันาใช้ทฤษฎีรองรบัสนับสนุนการตดัสนิใจ ใช้วจิารณญาณน้อยกว่าการนิยาม
แบบอื่น เป็นวธิทีีผู่พ้ฒันาก าหนดตวัแปรและใหค้า่น ้าหนกัของตวัแปรทีใ่ชใ้นการพฒันาตวับ่งชี้ 
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จากทฤษฎ ีแลว้ใชว้ธิกีารรวมตวัแปรทีเ่ป็นตวับ่งชีด้ว้ยวธิกีารรวมทางเลขคณิต ซึง่การนิยามวธิี
น้ีอาจท าได้ 2 แบบ คอื แบบที่ 1 ใช้ทฤษฎีและเอกสารงานวจิยัเป็นพืน้ฐานสนับสนนุทัง้หมด 
ตัง้แต่การก าหนดตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปร การก าหนดน ้าหนักตัวแปร 
ผูพ้ฒันาใชโ้มเดลหรอืสูตรในการสรา้งตวับ่งชี้ตามที่มผีูพ้ฒันาไวแ้ล้วทัง้หมด และแบบที่ 2 ใช้
ทฤษฎีและเอกสารงานวจิยัเป็นพื้นฐานสนับสนุนในการคดัเลือกตวัแปรย่อยและการก าหนด
วธิกีารรวมตวัแปรเท่านัน้ ส่วนขัน้ตอนในการก าหนดน ้าหนักตวัแปรแต่ละตวั ผูพ้ฒันาใชค้วาม
คดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชี่ยวชาญประกอบการตดัสนิใจ ซึ่งวธิน้ีีใชใ้นกรณีที่ยงัไม่มผีูใ้ด
ก าหนดสตูรหรอืตวับ่งชีไ้วก้่อน 
   วิธีที่ 3 การพฒันาตัวบ่งชี้การศึกษาโดยการนิยามตามข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
(Empirical Definition) เป็นลกัษณะการนิยามทีใ่กลเ้คยีงกบัการนิยามตามทฤษฎ ีเพราะเป็นการ
นิยามที่ผู้พฒันาก าหนดว่าตวับ่งชี้ประกอบด้วยตวัแปรย่อยอะไร และก าหนดรูปแบบวธิีการ
รวบรวมตวัแปรใหไ้ดต้วับ่งชี ้โดยใชท้ฤษฎแีละเอกสารทางวชิาการหรอืงานวจิยัเป็นพืน้ฐาน แต่
การก าหนดน ้าหนักตัวแปรแต่ละตัวที่จะน ามารวมกันในการพัฒนาตัวบ่งชี้นัน้ อาศัยการ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์เป็นวธิกีารนิยามทีม่คีวามเหมาะสมและเป็นทีนิ่ยมใชก้นั  
   เมื่อพจิารณาถงึวธิกีารนิยามตวับ่งชีท้ ัง้ 3 วธิดีงักล่าวขา้งตน้เปรยีบเทยีบกบั
วธิกีารนิยามตวัแปร 2 วธิทีี่ใช้ในการวจิยัทัว่ไป จะเหน็ได้ว่า วธิกีารนิยามตวับ่งชี้ทัง้ 3 วธิใีห้
ความส าคญักับการนิยามระดับนามธรรมตามทฤษฎีหรือการนิยามที่มีทฤษฎีและเอกสาร
งานวจิยัเป็นพืน้ฐานในการนิยาม โดยเฉพาะการนิยามตวับ่งชี้โดยใช้นิยามเชงิทฤษฎีและเชิง
ประจักษ์ล้วนแต่ต้องมีทฤษฎีเป็นหลักทัง้สิ้น การก าหนดน ้าหนักความส าคัญของตัวแปร 
สามารถท าไดโ้ดยวธิกีาร 4 วธิคีอื  
   วธิีที่ 1 การก าหนดน ้าหนึกโดยใช้ผลการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ (Expert 
Judgment) ซึ่งอาจเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกบัเรื่องที่ต้องการศึกษาในฐานะนักวิจยั หรือนัก
วางแผนโดยใหผู้เ้ชีย่วชาญแต่ละท่านไดพ้จิารณาลงความเหน็ใหค้่าน ้าหนักความส าคญัของตวั
แปรแต่ละตวัจากนัน้จงึน าผลมาวเิคราะห ์โดยการใชค้่าเฉลี่ยหรอือาจมกีารใชร้อ้ยละของผูเ้หน็
ดว้ยกบัน ้าหนักในระดบัต่างๆ นอกจากน้ี ผูว้จิยัสามารถด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดย
การใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เป็นตน้ 
   วิธีที่ 2 การก าหนดน ้าหนักโดยการวดัความส าคญัของตัวแปร (Measure 
Effort Required) ในการวดัความส าคญัของตวัแปร อาจพจิารณาจาก 2 สิง่ คอื (1) พจิารณา
ชว่งเวลา (Time Taken) ในการท ากจิกรรมนัน้ๆ และ (2) พจิารณาจากค่าใชจ้่าย (Cost) ในการ
ท ากจิกรรมนัน้ๆ หากกจิกรรมใดใชเ้วลาและคา่ใชจ้่ายสงูกค็วรใหน้ ้าหนกัความส าคญัมากกวา่ตวั
อื่น 
   วธิทีี ่3 การก าหนดน ้าหนกัโดยการใชเ้กณฑม์าตรฐาน (To use agreed to 
standards) ทีไ่ดม้ผีูท้ าการศกึษาและไดม้กีารก าหนดไวแ้ลว้อยา่งชดัเจน 
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   วธิทีี ่4 การก าหนดน ้าหนักโดยการใชข้อ้มลูเชงิประจกัษ์ (Empirical Data) 
เป็นวธิกีารก าหนดน ้าหนักความส าคญัของตวัแปรโดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิเช่น ใชก้ารวเิคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) เป็นตน้ 
   อย่างไรก็ตาม การที่ผู้วิจยัจะเลือกใช้การก าหนดน ้าหนักความส าคญัของ  
ตวัแปรวธิใีดนัน้ขึน้อยูก่บัการพจิารณาเหตุผลหลายประการ เพราะธรรมชาตขิองตวัแปรทีน่ ามา
ศึกษามคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้คงไม่มวีิธีการหรอืรูปแบบใดที่เหมาะสมที่สุดกบัการพฒันา  
ตวับ่งชี ้
   3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Data Collection)  
    ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูลในกระบวนการพฒันาตัวบ่งชี้  คือ 
การด าเนินการวดัตวัแปรย่อย ไดแ้ก่ การสรา้งเครื่องมอืส าหรบัวดั การทดลองใชแ้ละการ
ปรบัปรุงเครื่องมอื ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง การออกภาคสนามเพื่อใชเ้ครื่องมอืเกบ็ขอ้มลู และการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มลูที่
เป็นตวัแปรยอ่ยซึง่จะน ามารวมเป็นตวับ่งชี ้
   4. การสรา้งตวับ่งชี ้(Construction) 
    ในขัน้ตอนน้ีนกัวจิยัสรา้งสเกล (Scaling) ตวับ่งชีโ้ดยน าตวัแปรยอ่ยทีไ่ด้
จากการรวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะหร์วมใหไ้ดเ้ป็นตวับ่งชี้ โดยใชว้ธิกีารรวมตวัแปรยอ่ย และการ
ก าหนดน ้าหนกัตวัแปรยอ่ยตามทีไ่ดนิ้ยามตวับ่งชีไ้ว ้
   5. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check) ตวับ่งชี ้
    การตรวจสอบคุณภาพตวับ่งชี้ เป็นขัน้ตอนการพฒันาตวับ่งชี้ที่ส าคญั
ประการหน่ึงก่อนไปใชป้ระโยชน์ ซึง่มหีลกัการตรวจสอบทีส่ าคญั 2 ประการ คอื 
    5.1 การตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งชี้ภายใต้กรอบแนวคดิทางทฤษฎ ี
เป็นการตรวจสอบคุณภาพทีม่คีวามส าคญัมาก เพราะหากการพฒันาตวับ่งชีเ้ริม่ต้นจากกรอบ
แนวคดิเชงิทฤษฎทีีข่าดคุณภาพแลว้ ไม่ว่าจะใชเ้ทคนิควธิทีางสถติทิีด่อีย่างไรผลทีไ่ดจ้ากการ
พฒันาคุณภาพตวับ่งชีย้อ่มสง่ผลทีไ่มด่ตีามไปดว้ย 
    5.2 การตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติ เป็นการตรวจสอบ
คุณภาพที่มคีวามส าคญัรองลงมาจากการตรวจสอบในประการแรก เพราะเป็นการน าขอ้มูลที่
ได้มาสนับสนุนคุณภาพของตัวบ่งชี้เท่านัน้ ซึ่งตัวบ่งชี้ที่ดีต้องมีคุณสมบตัิที่สะท้อนลกัษณะ
ภาพรวมของกระบวนการด าเนินงานและแสดงใหเ้หน็ความเชื่อมโยงสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัป้อน 
กระบวนการและผลผลติ โดยมเีกณฑก์ารตรวจสอบ คอื ดา้นความตรง (Validity) ไดแ้ก่ ความ
ตรงเชงิโครงสรา้ง (Construct Validity) และความตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) ดา้นความ
เที่ยง (Reliability) ความคงเส้นคงวา (Consistency) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความเป็น
ประโยชน์ (Utility) ความเชื่อถอืได ้(Credibility) ความเหมาะสม (Appropriateness) ตอ้งปฏบิตั ิ
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ได้ (Practicality) คือ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้สะดวก ความเป็นมาตรฐานที่สามารถ
เปรยีบเทยีบกนัได ้(Standardization) (John stone, 1981 อา้งถงึใน นงลกัษณ์ วริชัชยั และ
สวุมิล วอ่งวานิช, 2541) 
   6. การจดัเขา้บรบิท และการน าเสนอรายงาน (Contextualization and 
Presentation) 
   ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนหนึ่งในการพฒันาตวับ่งชีท้ีม่คีวามส าคญัมากเพราะเป็น
การสื่อสาร (Communication) ระหว่างนักประเมนิทีเ่ป็นผูพ้ฒันากบัผูใ้ชต้วับ่งชี ้หลงัจากสรา้ง
และตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งชี้แล้ว นักประเมนิต้องวเิคราะห์ขอ้มูลใหไ้ด้ค่าของตวับ่งชี้ที่
เหมาะสมกบับรบิท (Context) โดยอาจวเิคราะหต์คีวามแยกตามระดบัเขตการศกึษา จงัหวดั 
อ าเภอ โรงเรยีน หรอืแยกตามประเภทของบุคลากร หรอือาจวเิคราะหต์คีวามในระดบัมหภาค 
แลว้จงึรายงานค่าของตวับ่งชี ้ใหผู้บ้รโิภค/ผูบ้รหิาร/นักวางแผน/นักวจิยั ตลอดจนนักการศกึษา
ทัว่ไปไดท้ราบและใชป้ระโยชน์จากตวับ่งชีไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งในเบื้องต้นผูว้จิยัพบว่า กรอบตวับ่งชี้
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานยงัไม่ครบตามที ่สพฐ. ไดก้ าหนดไว ้ซึ่งผูว้จิยัจะด าเนินการพฒันาตวับ่งชี้
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยด าเนินการ 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 ก าหนดตวับ่งชีค้วามพรอ้มใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  ขัน้ตอนที ่2 การสรา้งเครื่องมอืและคู่มอืการใชต้วับ่งชีค้วามพรอ้ม
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน และขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งของตวั
บ่งชี้ความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทีส่รา้งขึน้โดยใชโ้มเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 สายสมร  ศกัดิค์ าดวง (2551) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาตวับ่งชีก้ารบรหิารจดัการทีด่ี
ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มจีุดมุง่หมายเพื่อ 1) พฒันาตวับ่งชีก้ารบรหิารจดัการทีด่สี าหรบั
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ 2) ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัของตวับ่งชี้การบรหิารจดัการที่ดสี าหรบัสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน จากการพฒันาขึ้นกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน จ านวน 602 
โรงเรยีน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดบั มคี่าความเทีย่ง
ทัง้ฉบบัเท่ากบั .982 มคี่าความตรงอยู่ระหว่าง 0.62 – 1.00 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ผลการวจิยัพบว่า ผลการพฒันาตวับ่งชี ้ปรากฏว่าไดต้วับ่งชีก้ารบรหิารจดัการทีด่ี
ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน จ านวน 86 ตวับ่งชี้ ที่เป็นไปตามหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี ที่
เกี่ยวขอ้งประกอบดว้ยตวับ่งชีก้ารบรหิารวชิาการทีด่ ีจ านวน 20 ตวับ่งชี ้ตวับ่งชีก้ารบรหิาร
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งบประมาณทีด่ ีจ านวน 20 ตวับ่งชี ้การบรหิารบุคคลทีด่ ีจ านวน 21 ตวับ่งชี ้และตวับ่งชีก้าร
บรหิารทัว่ไปที่ด ีจ านวน 25 ตวับ่งชี้ ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวเิคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัของตวับ่งชี้การบรหิารจดัการที่ดีส าหรบัสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ผล
ปรากฏวา่มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน 
 ศลิป์ชยั  อ่วงตระกูล (2552) ได้ศกึษาเรื่อง การบรหิารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่จดั
การศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาสภาพการบรหิาร ปัญหาและแนวทางพฒันาการบรหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานทีจ่ดัการศกึษาพเิศษแบบเรยีนร่วม สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงราย เขต 4 
ประชากร จ านวน 155 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพจากแบบสอบถามแบบปลายเปิดและการ
สมัภาษณ์เชิงลึก ผลการวจิยัพบว่า สภาพการบรหิารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่จดัการศึกษา
พเิศษแบบเรยีนร่วมอยู่ในระดบัมาก การบรหิารงานวชิาการมปัีญหามากที่สุด เรื่อง ไม่มกีาร
ด าเนินงานทางด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาพเิศษอนัเป็นผลต่อการพฒันาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพต่อการจัดการศึกษาพิเศษ และมี
ขอ้เสนอแนะ คอื แนวทางการพฒันาการบรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐานที่จดัการศกึษาพเิศษ
แบบเรยีนร่วมควรให้ผู้เกี่ยวขอ้งเข้ามามสี่วนร่วมในการบรหิารงานโดยให้เป็นไปตามความ
ตอ้งการของทอ้งถิน่ 
 มนูญ  ร่มแก้ว (2553) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาจงัหวดั
ปัตตานี มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อศึกษาระดบัสภาพและปัญหาการด าเนินงานการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจงัหวดัปัตตานี 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานการบริหาร
สถานศึกษา ตามตัวแปรประสบการณ์การบริหารและขนาดโรงเรียน และ 3) เพื่อรวบรวม
ขอ้เสนอแนะในการบรหิารสถานศกึษา กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็น
นิตบิุคคล สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัปัตตานี จ านวน 183 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและสถิติที่ใช้  ได้แก่ 
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีและทดสอบค่าเอฟ ผลการวจิยั
พบวา่ 1) ระดบัสภาพการด าเนินงานการบรหิารสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ที่เป็นนิตบิุคคล สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาจงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวม อยู่ในระดบั
มาก ส่วนระดบัปัญหาการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ระดบัน้อย 2) ผลการเปรยีบเทยีบสภาพ
การด าเนินงานการบรหิารสถานศกึษาตามตวัแปรประสบการบรหิาร พบวา่ ในภาพรวมแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ตามตวัแปรขนาดโรงเรยีนพบว่าในภาพรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนผลการเปรยีบเทยีบปัญหาการด าเนินงานการบรหิารสถานศกึษา ตาม
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ตวัแปรประสบการณ์การบรหิารและขนาดโรงเรยีนพบว่า ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 3) ขอ้เสนอแนะให้การบรหิารสถานศึกษา พบว่า 
ดา้นการบรหิารวชิาการ ไดแ้ก่ ควรพฒันาการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง ดา้นการ
บรหิารงบประมาณ ไดแ้ก่ ควรเพิม่เงนิอุดหนุนจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (เงนิรายหวั) โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ด้านการบริหารบุคคลคล ได้แก่ ควรจัดให้มีบุคลากร
ปฏบิตังิานธุรการโดยเฉพาะเพือ่ใหค้รมูเีวลาสอนนกัเรยีน 
 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553-2554) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันา
มาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ความ
คาดหวงั และความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาโรงเรยีนสูป่ระชาคมอาเซยีน และ 2) เพื่อพฒันา
มาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่ มตัวอย่าง คือ 
สถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านกงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นโรงเรียนน าร่องเข้าร่วมใจโครงการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคม
อาเซียน จ านวน 3 กลุ่ม รวมจ านวนทัง้สิ้น 82 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามปลายปิด เลอืกตอบ มาตราประมาณค่าและขอ้ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกบัสภาพ
ปัจจุบนัและความคาดหวงัในการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ใช้สอบถามผู้บริหาร
สถานศกึษาและครูผูส้อน และใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึเกี่ยวกบัสภาพการด าเนินงานและความ
คาดหวงัในการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียนเป็นแบบเลือกตอบและข้อค าถามปลายเปิดจาก
สถานศกึษาในกลุ่มประเทศอาเซยีน จ านวน 10 ประเทศ ผูใ้หข้อ้มูล คอื นักเรยีน จ านวน 46 
คน และครู จ านวน 27 คน ผลการวิจยัพบว่า มาตรฐานในการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคม
อาเซยีนมจี านวน 8 มาตรฐาน 39 ตวับ่งชี ้และยทุธศาสตรใ์นพฒันาโรงเรยีนสูป่ระชาคมอาเซยีน 
มจี านวน 4 ยทุธศาสตร ์
 รุ่งนภา  ตัง้จิตรเจรญิกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันาตัวบ่งชี้คุณภาพการจดั
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั งานวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อ
ก าหนดกรอบแนวคดิเกี่ยวกบัคุณภาพการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั 
ราชภฏั 2) เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพตวับ่งชี้ เครื่องมอื และตรวจสอบคุณภาพของตวั
บ่งชีคุ้ณภาพการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั และ 3) เพื่อส ารวจ
ความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั และ
ใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย โดยใชผ้ลการวเิคราะหต์วัแปรระดบัจุลภาค และตวัแปรระดบัมห
ภาคทีร่วบรวมจากผูม้สีว่นไดเ้สยี (stakeholders) 5 กลุ่มคอืนกัศกึษา คณาจารย ์ผูบ้รหิาร ศษิย์
เก่า และผูใ้ช้บณัฑติ เพื่ออธบิายความแปรปรวนของคุณภาพการจดัการศึกษาระดบั
บณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัดว้ยการวเิคราะหพ์หุระดบั (multi-level analysis) ผลการ
สงัเคราะหก์รอบตวับ่งชีคุ้ณภาพการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั
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จากการสงัเคราะหจ์ากเอกสารของประเทศไทยและต่างประเทศจ านวน 81 ฉบบั และจากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ (in-depth interview) ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (stakeholders) จ านวน 72 คน จาก 
5 กลุ่ม (กลุ่มนกัศกึษา กลุ่มคณาจารย ์กลุ่มผูบ้รหิาร กลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑติ และกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑติ) และ
จากผูเ้ชีย่วชาญ 7 คน ชุดของตวับ่งชีคุ้ณภาพการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัผา่นการตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
และความเป็นประโยชน์จากผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 7 คน และจากการส ารวจความคดิเหน็ผูม้สีว่น
ไดเ้สยีจ านวน 220 คน ทัง้นี้ชุดตวับ่งชีป้ระกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ 36 ตวับ่งชี ้(ปัจจยัป้อน 14 
ตวับ่งชี ้กระบวนการ 8 ตวับ่งชี ้ผลผลติ 7 ตวับ่งชี ้และผลลพัธ์ 7 ตวับ่งชี)้ การวเิคราะหว์าง
กรอบ 
ขอ้มลูเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูม้สีว่นไดเ้สยี 5 กลุ่ม จ านวน 1,608 คน จากแบบสอบถามและ
แบบบนัทกึเอกสาร ผลการประมาณค่าคะแนนคุณภาพการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของ
มหาวทิยาลยัราชภฏั 27 หลกัสตูร มคีะแนนระหว่าง 45.52-1.00% โดยมคีุณภาพจ านวน 11, 9, 
10, 9 และ 7 หลกัสตูร ตามการประเมนิคุณภาพจากกลุ่มผูบ้รหิาร คณาจารย ์นกัศกึษา ศษิย์
เก่า และผูใ้ชบ้ณัฑติ โดยแต่ละหลกัสตูรตอ้งปรบัปรุงคุณภาพดว้ยการเพิม่ผลผลติ/ผลลพัธร์อ้ย
ละของนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผลงานวจิยัของนักศกึษาทีไ่ดร้บั
การตพีมิพเ์ผยแพร ่ผลงานวจิยัของอาจารยท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ จ านวนศษิยเ์ก่าทีก่ลบัมา
เรยีนต่อทีส่ถาบนัเดมิ จ านวนศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัร ผลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์
ไดข้องอาจารย ์ มลูค่าเพิม่ของบณัฑติ โดยแต่ละแห่งตอ้งปรบัปรุงคุณภาพดว้ยการปรบัเพิม่
ผลผลติ/ผลลพัธ ์3-5 ปัจจยั (9.68-81.92%) ผลการวเิคราะหพ์หุระดบั พบวา่ ปัจจยัระดบัจุลภาค
ทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัคอืจ านวน
วทิยาเขตของมหาวทิยาลยัและความเป็นผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิาร สว่นปัจจยัระดบัมหภาค
ทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัคอืจ านวน
วทิยาเขตของมหาวทิยาลยัและการก ากบัตดิตามของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อ
การบรหิารจดัการหลกัสตูร 
 สมใจ  ธรีทฐิ (2556) ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรื่อง กลยุทธ์การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
พลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ ผลการวิจัยพบว่า การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงคป์ระกอบดว้ย 5 ประเดน็กลยทุธห์ลกั คอื 1) การศกึษา
และก าหนดแนวทางในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึประสงค ์2) การ
สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นการศกึษาระหว่าง
สถานศกึษาในประเทศและในอาเซยีนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะพลเมอืงอาเซยีนทีพ่งึ
ประสงค ์3) การพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหต้ระหนกัถงึความส าคญัของอาเซยีนและ
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์อย่างมี
ประสทิธภิาพ 4) การส่งเสรมิความร่วมมอืของภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชนในการพฒันา
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ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ และ 5) การเสริมสร้างบรรยากาศ
สถานศกึษาใหเ้อือ้อ านวยต่อการเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีน 
 เทดิศกัดิ ์ ศรวีเิศษ (2557) ไดท้ าการวจิยัเรือ่ง การบรหิารสถานศกึษาเพื่อความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ผลการวจิยัพบวา่ การบรหิารสถานศกึษาเพือ่ความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้รหิารและครมูี
การปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัดงัน้ี การสง่เสรมิทรพัยากรในการด าเนินงาน การ
จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการนิเทศภายในสถานศกึษาผูบ้รหิารและครูมกีารปฏบิตังิาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง คอื การจดัตัง้เครอืขา่ยและการวางแผนพฒันาคร ู
 เกยีรตมินูญ  บวัชื่น (2557) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การศกึษาสภาพและแนวทางในการ
บรหิารสถานศึกษาเพื่อ เขา้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศกึษาในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 ผลการวจิยัพบว่า 1) สภาพการบรหิารสถานศกึษาเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน ของสถานศกึษาในสงักดัสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน และดา้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิในโรงเรยีน อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการจดักจิกรรม
ชุมชนสมัพนัธ์ อยู่ในระดบัปานกลาง และ 2) แนวทางในการบรหิารสถานศกึษาเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน ของสถานศกึษาในสงักดัสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 
ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารจดัการสถานศกึษาควรเขา้รว่มเป็นเครอืขา่ยของศูนยอ์าเซยีน มกีารจดั
กจิกรรมอยา่งต่อเน่ือง บูรณาการกจิกรรมอาเซยีนเขา้กบัทุกกจิกรรม ดา้นการจดัการเรยีนการ
สอน ควรพฒันาครใูหม้คีวามรูใ้นเรื่องการจดัการเรยีนรู้ ใหน้ักเรยีนมสีมรรถนะดา้นภาษาและ
ความสามารถดา้นไอซที ีจดัแหล่งเรยีนรูใ้นทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูห้รอืทุกหอ้งเรยีน ดา้นการจดั
กจิกรรมส่งเสรมิในโรงเรยีน ควรมกีารจดัการประกวดผลงานเกีย่วกบัอาเซยีนและใหเ้ป็นส่วน
หนึ่งในการประเมนิผลงานครู ใชเ้ทคโนโลยใีนการประชาสมัพนัธแ์ละสรุปรายงาน และดา้นการ
จดักจิกรรมชุมชนสมัพนัธ์ สรา้งความตระหนกั ความรู ้ ความเขา้ใจ และใหชุ้มชนมสีว่นรว่มใน
คณะท างานเพือ่การพฒันาแหล่งเรยีนรูอ้าเซยีน  
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กรอบแนวคิดในการวิจยั                               
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 

ยุทธศาสตรด์า้นพฒันาหลกัสตูร

สถานศกึษา 

 

มาตรฐานการศกึษา 

การบรูณาการหลกัสตูรความเป็นอาเซยีน 

รายวชิาความเป็นประชาคมอาเซยีน 

หลกัสตูรภาษาทีส่าม 

ก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน 

 
ยุทธศาสตรด์า้นความสามารถดา้น

ภาษาและเจตคตขิองบุคลากรและ

นกัเรยีน 

คะแนนเจตคตขิองผูบ้รหิาร 

จ านวนโครงการภาษาต่างประเทศ 

จ านวนโครงการภาษาองักฤษ 

จ านวนโครงการภาษาอาเซยีน 

คะแนนความกลวัของคร ู

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอาเซยีน 

คะแนนคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

ยุทธศาสตรด์า้นพฒันาสือ่และ

เทคโนโลย ี

ระบบสารสนเทศบนสือ่ออนไลน์ 

แหล่งเรยีนรูเ้ครอืขา่ยประชาคมอาเซยีน 

รายการโทรทศัน์เกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 

จ านวนแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ 

จ านวนโครงการพฒันาการสรา้งเครอืขา่ย 

จ านวนนกัเรยีนศกึษาประเทศอาเซยีน 

จ านวนโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู(้นกัเรยีน) 

จ านวนโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู(้ผูบ้รหิาร/คร)ู 

ยุทธศาสตรด์า้นบรหิารจดัการโดยใช้

เครอืขา่ย 

จ านวนผูบ้รหิารและครทูีไ่ดท้ศันศกึษา 

จ านวนนกัเรยีนทีไ่ดท้ศันศกึษา 


