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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารจดัการพฒันาการเรียนรู้  
    สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สังกดั 
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 
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บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการด าเนินงาน ปัญหาและแนวทางแกไ้ขของ
คณะกรรมการบริหารจดัการพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 โดยเก็บขอ้มูลจากผูอ้  านวยการสถานศึกษา   
รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครูผูรั้บผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและผูแ้ทนจาก
หน่วยงานองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 104 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม ตามแนวทางการพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาทั้งระบบ
ประกอบดว้ย การบริหาร 4 ดา้น คือ การบริหารจดัการ การจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมของ
สถานศึกษาและการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

 สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารจดัการพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
ของโรงเรียนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 พบวา่ มี
ระดบัปฏิบติั/เป็นจริงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น 
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรมของ
สถานศึกษา และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ 

 ปัญหาท่ีพบเป็นปัญหาดา้นงบประมาณและทรัพยากรในการด าเนินงานไม่เพียงพอ บุคลากร
ขาดทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษ การจดักิจกรรมเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนมีนอ้ย การ
ด าเนินงานยงัไม่ต่อเน่ือง ขาดการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ส่วนการจดั
กิจกรรมร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนยงัมีไม่มาก นอกจากน้ียงัขาดการประชาสัมพนัธ์ 
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 แนวทางแกไ้ข ไดแ้ก่  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ควรจดัสรรงบประมาณ
ในการด าเนินงานให้แก่สถานศึกษาอยา่งเพียงพอ และควรจดัใหมี้การอบรมเชิงปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง     
การจดักิจกรรมเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาควรเป็นแบบบูรณาการร่วมกนักบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนกิจกรรมท่ีจดัร่วมกบัชุมชนควรมีรูปแบบท่ี
เหมาะสม เพื่อใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ตลอดจนมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายและทัว่ถึง 
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ABSTRACT  
 The objective of this independent study to Study the operating, problem and solutions of 
Learning Development Administration and Management to ASEAN Commission of School in Mae 
Hong Son Province Under the Secondary Educational Service Area 34. The data were collected 
from the school administrators, the deputy head master, the teacher was responsible for learning 
Development of ASEAN and representatives of organizations both government sector and private 
sector all total 104 samples. The tool for collecting data was questionnaire guideline learning 
development of ASEAN in the school include 4 administrations: the management administration, 
the learning management, the activities of school and community relation activites. The data was 
analyzed by using frequencies, percentage, arithmetic mean and standard deviation. And presented 
by the table with description. 
 The results revealed that has practical level realistic overall at a high level, when 
considering the list as found that 3 sort at high level to Arrange from high level to Low level were 
the management administration, the learning management activities of the school and the 
community relation activities at medium. 
 The problem found that is budget and resources are insufficient, the personnel lack of 
communication skill in English, the activities with ASEAN is minimal, the operating are ongoing, to 
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Lack of supervision, monitoring and evaluation, the joint activity between the school and 
community is still minimal and also lack of publicity.  
 The solution include: Secondary Educational Service Area 34 should allocate budget for the 
operating of the school adequately and should provide workshops on the using of English for 
communication for school administrators, the teachers and personnel continually. The activities of 
the ASEAN community in school should be integrated with the curriculum of the 8 department. The 
joint activity between the school and community should be appropriately format for the community 
to Participate in it.  Including to the various promotion and promote thoroughly. 

 


